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“Müasir folklor” şöbəsinin müdiri 

 

ƏHSƏNÜL-QİSASIN ÖLÜMSÜZ EŞQ HEKAYƏTİNƏ DÖNÜŞÜMÜ 

 

Xülasə 

“Quran”ın “əhsənül-qisas” adlandırdığı “Yusif” surəsində verilən əhvalat 

həm ərəb, həm fars, həm də türk ədəbiyyatında və folklorunda eşq hekayəsinə 

dönüşmüşdür. Müqəddəs kitab qaynaqlı əhvalatlar içində yalnız Yusiflə bağlı əf-

sanə, nağıl və eşq dastanı bu qədər geniş bir sahədə və çox sayda xalq və millət 

arasında yayıla bilmişdir. Həm “Kitab-ı Müqəddəs”də, həm də “Quran”da Züley-

xanın adı çəkilməsə də – bu ad sonra ortya çıxmışdır – təfsir kitablarında və xalq 

ədəbiyyatında o, Yusif ilə Züleyxa qarşılıqlı eşqinə mövzu olmuşdur. Bu yazıda 

iftiraya uğrayan oğul, quyuya atılan qəhrəman, qanlı köynək, zindan və s. kimi 

motivlər Yusif və Züleyxa hekayəsində yeni anlamda dəyər qazanmışdır. Zusif və 

Züleyxa əfsanəsi, nağılı və eşq dastanı qədim dünyanın bir çox mif və əfsanələri, 

özəlliklə də türk folkloru ilə müştərək mövzular baxımından dəyərləndirilmiş, 

məsələyə nəfs, cismani istək, bəşəri və ilahi eşq aspektindən yanaşılmışdır. Və ən 

önəmlisi də Züleyxanın bütləri qırması irfani anlamda ilahi eşqin nəfsə qalib 

gəlməsi, cismani istəkdən, mənəvi kamilliyə ulaşma kimi öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: Yusif və Züleyxa, iftira, zindan, nəfsani istək, ilahi eşq 

 

Fuzuli BAYAT 

TRANSFORMATION OF AHSANUL-QISAS INTO  

AN IMMORTAL LOVE STORY 

Summary 

The story given in Surat Yusuf, called the best story in the Qur'an, has 

become a love story in Arabic, Persian, and Turkish literature and folklore. 

Among the biblical sources, only Joseph's legend, tale, and love story have been 

able to spread in such a wide area and among so many peoples and nations. 

Although Zuleykhan's name is not mentioned in either the Holy Book or the 

Qur'an - the name came up later - in commentary books and folk literature, he was 

the subject of mutual love between Yusuf and Zuleykha. In this article, the son 

who was slandered, the hero who was thrown into the well, the bloody shirt, the 

dungeon and so on motives in the story of Yusif and Zuleykha gained new 
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meaning. The legend, tale and saga of Yusif and Zuleykha were evaluated in 

terms of common themes with many myths and legends of the ancient world, 

especially Turkish folklore, and approached the issue from the aspect of lust, 

desire, human and divine love. And most importantly, Zuleykhan's breaking of 

idols has been studied as the conquest of divine love over the self in the gnosis 

sense, the attainment of spiritual perfection from physical desire. 

Keywords: Yusif and Zuleykha, slander, prison, lustful desire, divine love 

 

Фузули БАЯТ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ АХСАНУЛ-КИСАСА В БЕССМЕРТНУЮ 

ИСТОРИЮ ЛЮБВИ 

Резюме 

История в сура Юсуф, названная лучшей историей в Коране, стала 

историей любви в арабской, персидской и турецкой литературе и фольклоре. 

Среди библейских источников только легенда, сказка и история любви 

Иосифа смогли распространиться на столь обширном пространстве и среди 

стольких народов и наций. Хотя имя Зулейхи не упоминается ни в 

Священной Книге, ни в Коране - это имя появилось позже - в комментариях 

и народной литературе, он был предметом взаимной любви между Юсуфом 

и Зулейхой. В этой статье - оклеветанный сын, герой брошенный в колодец, 

окровавленная рубашка, темница и так далее мотивы, в легендах и даcтаn 

Юсуфа и Зулейхи обрели новый смысл. Легенда, сказка и даcтаn о Юсифе и 

Зулейхе были оценены с точки зрения общих тем со многими мифами и 

легендами древнего мира, особенно с турецким фольклором, и подошли к 

проблеме с точки зрения вожделения, желания, человеческой и божествен-

ной любви. И самое главное, разбивание Зулейханом идолов изучается как 

победа божественной любви над собой в смысле гнозиса, от физического 

желания до духовного совершенства. 

Ключевые слова: Юсиф и Зулейха, клевета, темница, плотское жела-

ние, божественная любовь. 

 

Giriş 

“Quran”da və “Kitab-ı Müqəddəs”də ortaq mövzulardan biri də “Yusif” 

qissəsidir. Eşq hekayələrinin ilham qaynağı “Yusif və Züleyxa” əhvalatı divan və 

xalq ədəbiyyatında ən çox variantı olan əhvalatlardandır. Tanrının iki müqəddəs 

kitabında “Yusif” qissəsinin bir-birinə bənzər tərəfləri çox olsa da, fərqliliklərin 

də kifayət qədər çox olduğunu vurğulamaq lazımdır. Ən əsas ortaq nöqtə hər iki 
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kitabda “Yusif” qissəsi ilə verilən mesajdır. Bu mesaj Allahın (cc) öz peyğəm-

bərini böyük bir imtahana çəkməsi, ən gözəl dünya neməti qarşısında dirayətini, 

dəyanətini qoruyub qorumadığını, nəfsinə yenik düşüb düşmədiyini yoxlamasıdır. 

Fərqlər “Quran”ın və “Kitab-ı Müqəddəs”in təqdim şəkli, qissəyə yüklənən mə-

nanın özəlliyi və peyğəmbərlik anlayışı ilə bağlıdır. 

Peyğəmbərlər haqqında hekayətlərdən ən məşhuru olan “Yusif” qissəsi (İb-

ranicə adı Yosef) “Quran”ın eyni adlı 111 ayədən ibarət 12-ci surəsində ecazkar 

bir dillə təhkiyə edilmişdir. Ümumilikdə, Hz.Yusifin ismi “Quran”da iyirmi yeddi 

dəfə zikr edilmişdir. “Yusif” surəsi “Quran”dakı başqa peyğəmbərlər haqqında 

verilmiş hekayətlər içərisində məzmun, üslub, bədii quruluş və əxlaqi mahiyyətinə 

görə xüsusi yer tutur. Mənəvi saflıq, yüksək əxlaqi keyfiyyət, təvazökarlıq, xəya-

nətə nifrət, kamil gözəllik və fitri istedad, gələcəyi görmək qabiliyyəti, əzaba qat-

laşmaq, Haqqın yolundan dönməmək dini-etik məsələlər surənin əsas məzmununu 

təşkil edir. Yusif obrazı əski zamanlardan klassik Şərq poeziyasının haqqında ən 

çox məsnəvi yazılmış qəhrəmanlarından biri kimi şöhrət tapmış, ərəb, fars və türk 

xalqlarının ədəbiyyatlarında onun sərgüzəşti həyatı ilə bağlı müxtəlif adlar altında 

məsnəvilər, nəsr əsərləri, saysız-hesabsız şeirlər, əfsanə, nağıl, dastan yaranmışdır. 

“Quran”da Bəni-İsrail peyğəmbərlərindən yalnız Hz.Yusif əleyhissəlamın qissəsi 

üçün “əhsənül-qisas”, yəni “qissələrin ən gözəli” termini işlədilmişdir. Həm də 

Yusifin qissəsi tam şəkildə yalnız bir surədə verilmişdir. 

 

1. Hüsnü istəkdən İlahi Eşqə 
 

Musaya (əs), İsaya (əs) və Məhəmmədə (sav) göndərilən kitabların hamısı 

ilahi buyruqları və hökmləri əmr edir. Peyğəmbərlər də bu ilahi mesajları insan-

lara təbliğ etməklə, onları Allahın yolana dəvət etməklə vəzifəlidirlər. Allah (cc) 

tərəfindən göndərilən ilahi qaynaqlı hər bir kitab, özündən öncəkinin Allahın 

kitabı olduğunu təsdiq etmək üçündür. Təsdiq etmək heç də özündən öncə gələnlə 

eyni olmaq mənasında deyil, mesajı daha qüvvətli bir şəkildə zamanına, məka-

nına, müraciət olunan tərəfinə görə insanlara çatdırmaqdır. Belə olduqda İbrahimi 

dinlərin kitablarındakı bənzərliklər onların bir-birinin eyni olduğu mənasına gəl-

məz. O baxımdan “Əhdi-ətiq”in “Yaradılış” kitabındakı Yusiflə Potifarın arvadı 

(Züleyxa) əhvalatı “Quran”ın qaynağı və “Quran” da bu əhvalatı təkrar edən bir 

kitab deyildir. Hər iki kitabın qaynağı Allahın dərgahındakı ilmi-lədündür. Yusif 

və Züleyxa əhvalatının folklor, səmavi kitab və əski yazılı qaynaqlardakı variant-

ları teoinformativ (ilahi mənşəli) səciyyəlidir.  

Dini bilgilərə görə vəhy Hz.İbrahimlə nəvəsi Yaquba və yəhudilərin ən bö-

yük peyğəmbəri Hz.Musaya birbaşa, Hz.İsa ilə Hz.Məhəmmədə isə Cənab Cəbrail 
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vasitəsiylə gəlmişdir. Hz.İsanın Rəbbi ilə danışdığını bildirməsinə baxmayaraq 

Hz.Məhəmməd Cəbrail tərəfindən təbliğ edilən vəhyi insanlara çatdırmışdır [Bu-

caille 1981: 1]. “Quran-i Kərim”də Yusif peyğəmbərin qissəsi Hz.Məhəmmədə 

anlatılmış ibrətli və olduqca gözəl bir hekayədir ki, çıxarılan nəticə bizi ilahi eşqin 

sonsuz feyzinə götürür. 

Züleyxanın Yusifə olan eşqi başlanğıcda onun hüsnü cəmala olan sevgisidir, 

gözəllik qarşısında əriməsidir, gözəlliyə can atması, ona sahib olmaq istəyidir. Zü-

leyxa hüsnə aşiqdir, hüsnün mayasındakı ilahi gücə, ilahi vəsfə deyil. İllər sonra o 

addım-addım ilahi eşqə doğru yürüyür və sonunda ilahi eşqə qovuşur. İlahi eşqə 

Züleyxa fasilələrlə, enişli-çıxışlı yollardan keçərək gəlir və sonunda Allah (cc) ilə 

görüş yerinə doğru gedir. Züleyxa artıq hansı eşqi axtardığını anlamış, bu eşqin 

zövqü qarşısında hətta Yusifdən də vaz keçməyə hazırdır. Yusifə olan eşqi üçün, 

yəni cananı üçün canından keçən və ya keçməyə hazır olan Züleyxa elə bir 

məqama ulaşır ki, hər şeydən daha çətin olanı - candan da əziz olan – canan-

dan vaz keçmək yolunu seçir.   

Bütün bunlara baxmayaraq bu nəfsani istəkdə bir günah vardır və bəzi bilim 

adamları onun kökünü hadisələrin baş verdiyi məkanda – Misir mifologiyasında 

görürlər. Yusif ilə Züleyxanın eşq macərası Misir mifologiyasında Anubisin xanımı 

ilə Bata arasında keçən eşq əfsanəsinə çox yaxındır. Burada da Bata iffət və sədaqə-

tin, Anubisin xanımı isə Züleyxa kimi, hər cür hiylə və oyunu ilə şəhvani eşqin sim-

voluna çevrilmişdir [Bratton 1995: 84]. E.ə. XIII əsrdə yazıya keçirilən Anpu və Bata 

adlı iki qardaşdan danışılır ki, burada Anpu, qardaşı Bata və arvadı eyni evdə yaşayır-

lar. Bu ən əski Misir mifində deyilir ki, bir gün Bata evə toxum almağa gəlir. Qardaşı-

nın arvadı o vaxt saçlarını darayırmış və anbardan taxıl toxumu alan Bataya onunla 

birlikdə olmağı təklif edir. Bata bu iyrənc təklifi qəbul etmədikdə arvad ərinə qardaşı-

nın ona pis gözlə baxdığını deyir. Anpu (Anubis) qardaşını öldürmək istəyir, ancaq 

Bata ondan qurtulub içi timsah dolu çayın o biri sahilinə keçir və günahsız olduğunu 

qardaşına söyləyir, bunu isbat etmək üçün hətta erkəklik orqanını da kəsib çaya atır. 

Həqiqət üzə çıxdıqda Anpu arvadını öldürür [https://www.gizliilimler.org/Iki-

Kardesin-Hikayesi--k1-Eski-Bir-Misir-Papir.ue.s.ue.-k2-.htm]. 

İftira mövzusunun kökünü daha açıq bir şəkildə əski Misir mifləri ilə bağ-

layanlar məsələyə bir az fərqli yanaşırlar. Bir yəhudi araşdırmaçı olan Thalia Gur-

Klein 2001-ci ildə yazdığı “Potifarın arvadı və müqəddəs cinsiyyətin mədəniyyət şab-

lonu” adlı məqaləsində “Yusif” qissəsinin qaynağı ilə bağlı bir neçə mif təqdim edir. 

Bunlardan biri “Stratonice və Combabus”dur. Müəllif “Stratonice və Combabus” 

adlanan bu mifi Lucianın “De Dea Suriyası” adlı əsərindən istifadə etməklə Yusif, 

Potifar və Potifarın arvadının Tövrat qissəsi ilə əlaqəli görünən hekayəsini təqdim 

https://www.gizliilimler.org/Iki-Kardesin-Hikayesi--k1-Eski-Bir-Misir-Papir.ue.s.ue.-k2-.htm
https://www.gizliilimler.org/Iki-Kardesin-Hikayesi--k1-Eski-Bir-Misir-Papir.ue.s.ue.-k2-.htm
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edir. Bu mifə görə Kraliça Stratonice Galliyaya qulluq edən Hierapolis məbədini 

yenidən inşa etmək üçün yola düşür. Məbədin yenidən qurulması üçün səyahətə 

çıxarkən əri arvadına Hierapolisdə məbədin yenidən qurulmasına kömək etmək üçün 

Combabus adlı gənc bir köməkçini də onunla göndərir. Kraliça ilə Hieroapolisə 

getməzdən əvvəl, Combabus özünü xədim edərək cinsiyyət orqanını kəsir və onu 

kralın sarayındakı bir qutuya qoyur. Məbədin tikilişi zamanı kraliçə Stratonice Com-

babusa aşiq olur və onu yoldan çıxartmağa çalışır. Combabus kraliçənin bu təklifinə 

razı olmur və ona müqavimət göstərir. Ancaq kraliçə israr edincə bu Lucianın “De 

Dea Suriyası”na görə Hierapolisdəki məbəd qadınları arasında hələ də davam edən 

bir dedi-qoduya səbəb olur. Evə qayıdarkən kraliça Comababusa iftira ataraq onu 

ittiham edir. Combabus tutulur və edam cəzasına məhkum edilir. Ancaq saraydakı 

cinsiyyət orqanının olduğu qutu üzə çıxanda Combabus əfv edilir və sədaqətinə görə 

mükafatlandırılır [Gur-Klein 2001. http://www.lectio.unibe.ch/01_1/po.htm]. 

Misirdə hökmdarın maliyyə naziri qədər önləmli bir vəzifəyə gətirilmiş 

Yusifin “Əhdi-ətiq”də və sonradan “Quran”da dövlət məmurunun arvadı ilə ara-

larında baş verən sevgi əhvalatı misirlilərə məlum olan Bata ilə Anubisin arvadı və 

ya Stratonicelə Combabus arasındakı yasaq eşqin dini variantıdırmı? Hər halda 

hadisələrin keçdiyi məkanın eyni olması iffət və sədaqət, şəhvani istək kimi simvol-

laşmış qavramların eyniliyi bu fikri qüvvətləndirir. Nəzərə alsaq ki, uzun müddət 

şifahi yaddaşda yaşayan “Əhdi-ətiq”in kitabları sonradan yazıya keçirilmiş və 

“Təqvin” (Yaradılış) kitabında Yusiflə Potifarın arvadı arasındakı sevgi məsələsi də 

orada yer almışdır, o zaman bu bənzərliyin təsadüfi olmadığı ortaya çıxar. “Və Yu-

sif əndamı gözəl və görünüşdə gözəldi. Və bu şeylərdən sonra vaqe oldu ki, ağa-

sının arvadı Yusifə göz qoyub, mənimlə yat, dedi. Ancaq rədd edildi. Yusif ağasının 

arvadına dedi: “Ağam mənimlə evdə nə olduğunu bilməz, özünə aid olan hər şeyi 

mənim əlimə verib, hətta bu evdə səlahiyyət baxımından o məndən böyük deyildir 

və səndən başqa qalan şeyləri məndən əsirgəməyib, çünki sən onun arvadısan və 

mən bu qədər böyük günaha necə girə bilərəm və Tanrıya qarşı necə günah işləyə 

bilərəm?” Və hər gün Yusifə dediyi halda, onun yanında yatmaq, yaxud onunla 

bərabər olmaq istəyinə qulaq asmadı. Və vaqe oldu ki, günlərin birində işini görmək 

üçün evə girdi və orada ev xalqından heç kim yoxdu. Və: “Mənimlə yat” – deyərək 

onun paltarından tutdu və Yusif paltarını onun əlində qoyub qaçdı, çölə çıxdı. Və 

vaqe oldu ki, paltarı buraxıb çölə qaçdığını görəndə evin adamlarını çağırdı və 

onlara dedi: “Baxın, bizimlə əylənmək üçün bu ibrani adamı bizə gətirdi, mənimlə 

yatmaq üçün yanıma gəldi, yüksək səslə bağırdım və vaqe oldu ki, səsimi yüksəldib 

bağırdığımı eşidəndə paltarını yanımda qoyub qaçdı və çölə çıxdı”. Və ağası evinə 

gələnə qədər paltarını yanında tutdu. Və ona belə dedi: “Bizə gətirdiyin ibrani kölə 

http://www.lectio.unibe.ch/01_1/po.htm
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mənimlə istehza etmək üçün yanıma gəldi və vaqe oldu ki, səsimi yüksəldib qışqı-

rınca, paltarını yanımda buraxıb qaçdı”. Və vaqe oldu ki, ağası: “Mənə sənin kölən 

belə-belə etdi sözlərini eşidincə qəzəbi alovlandı.” (Təqvin 39/6-19). 

Həm “Əhdi-ətiq”də, həm “Əhdi-cədid”də, həm də “Quran”da şəhvani bir 

istəklə alışıb yanan, rədd edilən bir xanımla iftiraya məruz qalan və həbsə atılan Yusif 

əhvalatının təsəvvüfü ilahi eşq hekayəsinə dönüşməsi məntiqi cəhətdən izah edil-

məzdir. Çünki analığı tərəfindən iftiraya məruz qalan qəhrəman türk xalqla-

rının folklorunda, həmçinin dünya xalqalrının folklorunda da geniş yayılmışdır 

və onların heç biri sonradan nəinki ilahi eşqə, heç bəşəri eşqə də çevrilməmişdir. 

“Yusif və Züleyxa” bu cəhətdən bir istisna təşkil edir. Bunun tək səbəbi hər halda 

mistisizmin, İslamda isə təsəvvüfün nəfsani eşqi ilahi eşqə çevirmək cəhdidir. Digər 

tərəfdən “Tövrat”da və “Quran”da nəql olunan qissənin nəfslə Allah qorxusu arasın-

dakı mübarizəsinə işarə edən yerlərinin olmasıdır. Hər nə olursa olsun, dini kitablar-

dan folklora keçən ən böyük eşq macərası məhz Yusif və Züleyxa ilə bağlı əfsanə, 

nağıl və dastanlardır. Hələlik toplama nəticəsində bir əfsanə və Saatlı bölgəsindən 

toplanmış bir nağıl əldə edilmişdir. Anadoluda Yusiflə bağlı əfsanələrlə bərabər Yusif 

və Züleyxa adı ilə bilinən bir neçə dastan da vardır ki, Ö.Daşdəmir dastanın 

variantları və motif yapısı haqqında yetərli bilgi vermişdir [Daşdemir 2012: 123-164]. 

Tatarlarda da, başqırdlarda da “Yusif-Züleyxa” adlı dastanlar yazıya alınmışdır.  

“Quran”da sadəcə Yusifə istək duyan və onun zindana atılmasına səbəb olan 

qadın bir daha xatırlanmadığı halda, “Yaradılış” (Təqvin) kitabında Yusif On şə-

hərinin kahini Potiferanın qızı Asenatla evlənir. Ancaq peyğəmbərlər tarixində 

Hz.Yusifin Misir yönəticisi olan ağasının arvadı Rail (Züleyxa) ilə evləndiyi, hətta 

bu evlilikdən Efraim və Mişa adında iki oğlunun olduğuna dair bir bilgi vardır 

[Köksal 2015: 298-299]. Onu da özəlliklə vurğulamaq lazımdır ki, Yusiflə Züley-

xanın yazılı və şifahi ədəbiyyata mövzu olan eşq macərası yalnız türk xalqlarının, 

qismən də ərəb və fars ədəbiyyatının mövzusu olmuşdur. Yəhudi və xristian dün-

yasında Yusif ilə Züleyxanın eşqinə həsr edilmiş yazılı və folklorik qaynaq çox 

azdır və ya yox dərəcəsindədir, əksinə onlar daha çox Yusiflə atası və qardaş-

larından bəhs edən mövzulara üstünlük vermişdirlər. 

Qissə kimi dini əfsanələrin də çoxu ibrətamiz sonluqla bitir. Məsələn: Yusif 

peyğəmbərlə bağlı bir əfsanədə deyilir: “Bir gün bir varrı kişi yol gedir. Qabağına 

qurban olduğum Yusuf peyğəmbər çıxır. Deyir: “Hara gedirsən”? Deyir: “Mənim 

varım-devlətim aşıf, görüm axırı nolur? Bu varımı devlətimi neynirəm?” Peyğəm-

bər bir dənə qozu qırır, parasının için çıxardır, verir ona. Deyir: “Bunu apar, maa 

ordan bu qozun qabığıynan ayın-oyun gəti”. Öz-özünə deyir ki, bu məni nə sayır? 

Bu nədi ki, nə də tuta? Gedir, bir ay qalır. Nələr alır, bu qozun qabığı dolmur, 
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nələr alır, dolmur. Deyir, bə mən nə dəəjəm ona, qabıx dolmur. Gəlir kor-peşman. 

Görür oturuf peyğəmbərimiz. Deyir: “Niyə heylə eliyirsən?” Deyir: “Xəjalət çəki-

rəm də. Mən sənin yanında yalançı oluram axı. Bir aydı ki, bax, bu qabığın için 

doldurram, dolmur”. Peyğəmbər alır qabığı əlinin içinə, deyir: “Bax, bu insan-

narın gözüdü, heş zaddan doymur”. Belə torpağı götürür tökür, deyir: “Budey bax, 

doldu. İndi get varın dərdin çəhmə. Get kasıba, olmuyana əl tutginən” [Qarabağ: 

Folklor da bir tarixdir. V Kitab 2013: 21]. 

Onu da demək lazımdır ki, bu tip əfsanələrdə asanlıqla peyğəmbərin adını 

dəyişmək mümkündür. Əfsanənin məzmunu “Əhdi-ətiq”in və “Quran”ın Yusif 

peyğəmbəri deyildir. Söyləyici burada hər hansı bir peyğəmbərin, övliyanın adını 

da çəkə bilərdi. Çünki xalq ədəbiyyatında hətta qissələri məlum olan peyğəmbər-

lərin əhvalatları bir-birinə qarışdığı halda, mövzusu bir nəsihət, ibrət olan əfsa-

nələr ümumən peyğəmbərlərin hər hansı birinin adı ilə adlandırıla bilər. 

“Yusifin nağılı” adlı dini nağılda söyləyici Adəm, Yaqub, İsa, Musa, Məhəm-

məd kimi peyğəmbərlərin adlarını çəkməklə əhvalata başlayır. Nağılda Yaqubun 

yeddi oğlu olduğu, onların içində Yusifin qabiliyyəti və gözəlliyi ilə seçildiyi vur-

ğulanır. Gəncəbasar folklorunda verilən bir əfsanədə isə Yaqubun beş oğlu oldu-

ğundan, Allahın onları öldürdüyündən və sonradan Yaquba Yusifi verdiyindən bəhs 

edilir [Azərbaycan Folkloru Antologiyası. IX Kitab 2004: 79-80]. Yaqubun beş 

oğlu olduğu, ən kiçiyinin də Yusif olduğunu Behçet Mahir də “Yusif ilə Züleyxa” 

adlı dastanında dilə gətirir: “Həzrəti Yaqub peyğəmbər ikən və bunun beş oqli var 

idi. Ən küçügü Yusif ismində, beş övladın içində ən sonği oqli Yusifi-Kənan idi” 

[Behçet Mahir 1999: 154]. Folklor üçün Yaqub peyğəmbərin 12, 5, 7 oğlunun 

olması maraqlı deyildir. Burada əsas olan Hz.Yusifin əhvalatıdır. Yaqubun oğlu 

Yusifi digər övladlarından çox sevməsi onun ögey qardaşlarının qısqanclığına səbəb 

olur. Nağıl söyləyicisi Yusifin uşaqkən gördüyü məşhur yuxusunu Yusifin şah tərə-

findən satın alındığı zaman şahın evində gördüyünü söyləyir. Qardaşlarının gəzin-

tiyə çıxmaq bəhanəsi ilə Yusifi atalarından alıb aparmaları və onun quyuya atılması 

qissədən fərqli olaraq, nağıllaşmışdır. Belə ki, qardaşları Yusifi aldadaraq iplə 

quyuya sallayırlar və onu quyudan yuxarı çəkəndə ipi yarı yolda kəsirlər. Nağılın 

sonrakı gedişatında bir karvanın Yusifi quyudan çıxartması, ögey qardaşlarının 

Yusifin köynəyini qana bulayıb atalarına aparması səhnələri yenə də nağıl təhkiyəsi 

ilə təqdim edilir. Yusifin bazarda satılması nağıllardakı qul bazarının təsviri ilə 

eynidir. Burada məsnəvilərdə rast gəldiyimiz şahın Yusifi tacirdən onun ağırlığı 

qədər qızıl verərək alması hekayə edilir. Şah Yusifə bir kölə kimi davranmır, onu 

özünə oğulluğa qəbul edir və arvadı Züleyxaya tapşırır. Züleyxa isə Yusifə aşiq 

olur. Züleyxa sarayın qırx otağının birində onunla birlikdə olmaq istəyir. Nağıldan 
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göründüyü kimi Züleyxa kimi gözəl bir qadına Yusif də sahib olmaq istəyir. Ancaq 

“Yusif orda isteer ki, sırmansın arvada, atasının şəkli durur gözünün qabağında: 

“Yusif, nağayrırsan?” Atasının şəklini görən kimi bı götirilir” [Saatlı Folklor Ör-

nəkləri. I Kitab 2014: 179]. Bu isə “Quran”ın “Yusif” qissəsindən fərqli olaraq təf-

sirlərdən bizə məlum olan Yusifin nəfsi olduğuna, bir anlıq da olsa nəfsinə uymağa 

meyl etməsi, ancaq Allahın onu bu günahdan qoruması fikrinə uyğundur. 

“Quran”da Yusifin başına gələn bu hadisə çox qısa şəkildə nəql edilməklə 

bərabər təfsirlərdə bu hadisə israiliyyatın təsiri ilə daha da genişlədilmişdir. “Qu-

ran” qissələrinin ayrı-ayrı surə və ayələrdə parça-parça verilməsi mətnin bütün-

lüyünün gözlənilməməsi, qissələrdə olan bəzi boşluqlar təfsirçilər tərəfindən is-

railiyyatla doldurulmuşdur. Özəlliklə tabiin və təbəut-tabii zamanından başlayaraq 

artan bu tendensiya hətta israiliyyatla bağlı olmayan bəzi mərfu (bir bilginin və 

ya sənədin peyğəmbərə qədər ulaşması) və məvkuf (istinadın peyğəmbərə ulaş-

madan səhabədə durması) əfsanələrin də yerinə keçmişdir [Birışık 2001: 199-

200]. Burada Yusif və Züleyxanın istəklərindən bəhs edən bir əfsanədə həm “Qu-

ran”, həm də “Kitab-ı Müqəddəs” üçün spesifik olmayan bir yorum vardır:  

“İbn Abbasa Hz.Yusifin “həmm”i (qəm, kədər, sıxıntı) haqqında sual edil-

miş o da “Züleyxa Hz.Yusifin yanına uzanmış, Hz.Yusif də onun ayaqları arasın-

da oturmuş və paltarını çıxartmışdır” cavabını vermişdir. Paltarın çıxarılması ilə 

əlaqəli fərqli rəvayətlər söylənir. Burada Hz.Yusifin tamamilə soyunmadığını, 

onun qasıqlarına qədər olan paltarını çıxartığını söyləyən rəvayətlər olduğu kimi 

qadının paltarını çıxarmış ola biləcəyini deyənlər də vardır. 

Bir rəvayətə görə Züleyxa Hz.Yusifin nəfsini oxşamaq istəmiş və aralarında 

belə bir dialoq keçmişdir:  

“– Ey Yusif! Nə gözəl saçların var!  

Yusif:  

– Bədənimdən ilk töküləcək şey saçlarımdır.  

Züleyxa:  

– Ey Yusif! Üzün nə gözəldir!  

Yusif: 

– Torpağın ilk yeyəcəyi şey üzümdür.  

Züleyxa:  

– Nə gözəl gözlərin var!  

Yusif:  

– Yer üzünə ilk axacaq şey gözlərimdir.  

Züleyxa:  

– Surətin nə gözəldir!  
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Yusif:  

– Rəbbim ana rəhmində məni belə yaratmışdır.  

Züleyxa:  

– Üzünün gözəlliyi mənə çox təsir edir.  

Yusif:  

– Bunu şeytan sənə belə göstərir.  

Züleyxa:  

– Yatağa uzan, – dedi. 

Onu yatağa yatırdı sonra ona:  

– Otur və ehtiyacımı gör, – dedi.  

Yusif:  

– Bunu etsəm cənnətdən nəsibim gedər. 

Züleyxa:  

– Mən səni gizləyib qoruyaram. 

Yusif:  

– Məni Rəbbimdən gizləyib qoruya biləcək heç bir şey yoxdur, – dedi.  

Ancaq Züleyxanın istəyi yox olmadı və bir az sonra Hz.Yusifi təkrar çağır-

dı” [Kurt 2011: 167-168]. 

Bu rəvayəti dəyərləndirən M.Kurt Hz.Yusifin qadına meyl etmədiyini de-

mək, onun nəfsani heç bir hissə sahib olmadığını, onun özünü vəhy mələyinin ix-

tiyarına buraxmış, o necə istərsə elə hərəkət edən, onun istəyi formasında bir insan 

olduğunu iddia etməkdir ki, belə bir insanın dahi olmasına ehtiyac qalmaz, onun 

düşünməyə hətta ağla belə ehtiyacı yoxdur, deməkdir. Halbuki bütün peyğəm-

bərlər bundan münəzzəhdir. Əksinə onlar, incə və kəskin zəka, qəlb duyarlılığı, 

dahicə bir anlayış verilmiş insanlardır. Bu özəlliklərinə baxmayaraq onlar bəzi gü-

nahlar etmişlərsə, bu onların insan olmalarının gətirdiyi əksikliklərdəndir. Pey-

ğəmbərlərdə bu cür işlərin görünməsi isə Allah ilə bəndə arasındakı fərqin bəlli 

olması üçündür [Kurt 2011: 185]. Ancaq “Quran”da da: “Doğrudan da (qadın) 

ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini (xəbərdarlığını) görməsəydi, (Yusif də) 

ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq üçün belə 

etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir!” (Yusif 12/24). 

“Yusifin nağılı”nda Yusifin Züleyxanın təklifinə uymayıb qaçarkən paltarı-

nın ətəyinin arxadan Züleyxa tərəfindən cırılması və şahın hadisəni öyrəndikdən 

sonra beşikdəki körpə uşağın şahidlik etməsi, nağıl məntiqinə görə məqbul sayılır. 

“Yüyrükdəki çağa deer ki, bıçağnan kəsilən paltar daldandı, yoxsa qabağdandı? 

Daldandırsa, Züleyxa kəsib, yalan deer Züleyxa. Qabağdandısa, Yusifdədi günah. 

Gətirif baxdılar ki, Yusifin çuxası kəsilib daldan. Mıynan da iş bitir, hər şey ay-
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dınnaşır” [Saatlı Folklor Örnəkləri. I Kitab 2014: 179]. “Yusif” surəsində də buna 

bənzər bir yer vardır, ancaq şahidlik edən bir adamdır, onun beşikdə yatan körpə 

olması “Quran”da açıq şəkildə bildirilməz. “Quran” təfsirlərində isə Allahın qüd-

rəti ilə şahidlik edənin südəmər körpə olduğu bildirilir. “Bir şahid belə şəhadət 

verdi: “Əgər (Yusifin) köynəyi öndən cırılmışsa, (qadın) doğru deyir, o isə yalan-

çılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, (qadın) yalan deyir, o (Yu-

sif) doğru danışanlardandır” (Yusif 12/26-27).  

Nağılın davamında haqqında gəzən söz-söhbətə son qoymaq üçün şahın ar-

vadı əyanların arvadlarını bir yerə toplayaraq bir məclis təşkil edir və hər qadının 

önünə bir qab, bıçaq və alma qoydurur. Qadınlar almanı soymaq istədiklərində 

Züleyxa Yusifi məclisə gətirir. Yusifin gözəlliyini görən qadınlar özlərini itirərək 

alma yerinə əllərini kəsirlər: “Hamı baxır belə, bütün arvatdarın əlini bıçaq kəsir. 

Kimisinin ürəyi gedir, kimisinin başı gedir Yusifin gözəlliyinə görə, Yusif axı qə-

dərsiz gözəldi. Züleyxa Yusifi çıxardı çölə. Züleyxa soora arvatdara dedi, bə məyi 

nəşə arıya qoyursuz? Görün özünüz nə gündəsüz, hamuz əlüzü kəsdüz qapıdan 

girməynən!” [Saatlı Folklor Örnəkləri. I Kitab 2014: 180]. 

Dini nağıllar qissələrin az və ya çox dərəcədə dəyişdirilmiş xalq variantıdır. 

Bəzi dini nağıllar əfsanələrdə olduğu kimi bir peyğəmbərə aid olan qissəni başqa bir 

peyğəmbərin üzərinə keçirməsi ilə bilinir. Ancaq “Yusifin nağılı” Yusif qissəsi ilə 

həmən-həmən üst-üstə düşən nadir nümunələrdəndir. Bu da “Quran”da verilən qissə-

nin tamlığı və gözəl bir üslubla təqdim edilməsi və din nümayəndələrinin də bu qis-

səni anlatırkən “Quran”a və təfsirlərə dayanaraq geniş şəkildə nəqletmələri ilə bağ-

lıdır. M.Piatrovskinin də dediyi kimi “Xarici əlamətləri ilə, “Quran”ın digər qissələ-

rindən daha çox Yusifin hekayəsi dinləyiciləri əyləndirmək və onlara ləzzət vermək 

üçün hazırlanan bir hekayəyə bənzəyir” [Пиотровский 1991: 90]. “Quran” özü də 

bu surəni “əhsənül-qisas” adlandırmaqla məsələni aydınlığa qovuşdurmuş olur. “(Ya 

Rəsulum!) Biz bu “Quran”ı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti (qissə-

ni) danışırıq. Hərçənd ki, sən əvvəlcə (ondan) əsla xəbərdar deyildin” (Yusif 12/3).  

Ancaq “Yusifin nağılı” “Yusif” surəsi ilə üst-üstə düşsə də nağılda qissədə 

olmayan yerlərin varlığı xalq yaradıcılığında şifahiliyin önəmli funksiyasından xəbər 

verir. Bunlar qadınların alma soymaları, üç dustağın yuxusunu yozmaq, fironun isə 

bir yuxusunu yozmaq, özünün gördüyü yuxunun isə əsirlikdə baş verməsi, Yusifin 

özünü qardaşlarına yalnız Yaqub peyğəmbərin Misirə gəlməsindən sonra tanıtması, 

atasının gözlərini açma şəkli, atasının təkidi ilə Züleyxa ilə evlənməsi və s. yerlər 

qissədə ya yoxdur, ya da bir az fərqli şəkildə verilmişdir: “Atasının gözü ağlamaxdan 

tutulmuşdu axı. Yusif dəsmalıynammı, tüpürcəyinnəmmi, nəynənsə sürtür atasının 

gözzərini, atasının gözü açılır. Yaqub peyğənbər görür ki, bir qadın əlini mıa sari 

http://quran.arasdiraq.com/yusuf-suresi-12/aye-3
http://quran.arasdiraq.com/yusuf-suresi-12/aye-3
http://quran.arasdiraq.com/yusuf-suresi-12/aye-3
http://quran.arasdiraq.com/yusuf-suresi-12/aye-3
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uzadır: “Allah eşqinə”. Oğlunnan soruşur ki, bala, bı kimdi? Yusif deer ki, ata, sür 

gedək. Yaqub peyğənbər deer ki, ay oğul, bı zənən xeylağıdı, gör nə demək isteer. 

Yusif peyğənbər deer ki, bı zənən məən başıma çox oyunnar açıb, indi də deer ki, 

məyi al. Yaqub peyğənbər bına baxmayaraq, Züleyxanı götürür, kəbinini kəsdirir 

Yusifə. Yusif peyğənbər də qardaşdarının günahından keçir. Hamısı xoş-firavan 

yaşeellar” [Saatlı Folklor Örnəkləri. I Kitab 2014: 183]. Fərqlər, bəzi kənara 

çıxmalar nağılın təhkiyə üslubu, strukturu və özəlliyi ilə əlaqəlidir. 

Buraya qədər istər nağılda, istərsə də dastanlarda Yusifin kamilliyə doğru 

yol aldığını görürük. Yusif mənəvi təkamülün bütün mərhələlərində Allahın 

əxlaqı ilə hərəkət etməklə peyğəmbərlik kamalına çatır. Mərhələ-mərhələ nəf-

sini bərtəraf edir, könlündən Allah eşqindən başqa geriyə qalan hər şeyi çıxarır, 

köləlikdən xəzinədarlığa, qürurluluqdan peyğəmbərliyə ulaşır. Züleyxanın isə 

keçdiyi yol daha da çətindir. Züleyxa hüsnü-cəmala olan eşqindən, nəfsani 

istəkdən ilahi eşqə və rızayi-ilahiyə ulaşma yolundadır və bu yolu keçib ilahi 

eşqin simvoluna çevrilir. O, eşq dastanında getdiyi yolun nəinki səhv olduğunu 

anlayır, hətta daha da irəli gedərək Allahın mütləq gözəlliyinə və onun təcəssümü 

olan Yusifə yenidən aşiq olur. “Yusif və Züleyxa” əhvalatını İslam dünyasında 

ölümsüz eşq dastanına çevirən də məhz yuxarıda toxunduğumuz xüsuslardır. 

Hüsnü-istəkdən (nəfsani arzudan) ilahi eşqə gedən yolun bütün ayrıntıları 

təsəvvüf və divan şairlərinin yazdıqları məsnəvilərdə, şeirlərdə daha açıq, “Yusif 

ilə Züleyxa” adlı xalq dastanında isə çox qısa və örtülü şəkildə verilmişdir.  

 

2. Ölümsüz eşqin simvolu – “Yusif ilə Züleyxa” dastanı 
 

Anadoluda Behçet Mahirin söylədiyi “Yusif ilə Zeleyxa” dastanı istər başlan-

ğıcı, istərsə də hadisələrin gedişi baxımından “Quran”dakı “Yusif” qissəsinin geniş-

lədilmiş, az və ya çox dərəcədə dəyişdirilmiş, yeni nağıl və eşq dastanı motivləri 

əlavə olunmuş formasıdır. Yazılı ədəbiyyatdan şifahi icra ortamına gətirilən digər 

dastanlar kimi (məsələn, “Leyli və Məcnun”, “Fərhad və Şirin”) “Yusif və Züleyxa” 

dastanı da əsas qaynaqla paralellik yaradır. Ancaq türk xalqlarının bir çoxunun epik 

yaradıcılığında “Yusif və Züleyxa” dastanının mövcud olmasına baxmayaraq 

Azərbaycanda “Yusif və Züleyxa” adlı dastanın variantına rast gəlmədik. Behçet 

Mahir variantının məzmunundan anlaşıldığı kimi, Yaqub bir sarayda yaşayır, beş 

oğlu vardır, buna baxmayaraq gözəlliyi ilə seçilən ən kiçik oğlu Yusifi digərlərin-

dən çox sevir, bu da qardaşlarının qısqanclığına səbəb olur. Hətta Yusif o qədər 

gözəldir ki, “Səni görən ya Yusif uyku uyumuyor” deyirlər, o da üzünə nigab taxır 

ki, qadınlar günaha girməsinlər [Behçet Mahir 1999: 154]. Qardaşlar ov bəhanəsi 

ilə Yusifi atalarından alaraq özləri ilə bərabər götürürlər, ancaq öldürməyib quyuya 
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atırlar. Köynəyini qana batıraraq atalarına aparırlar, Yusifi qurdun yediyini deyirlər. 

Bu motiv “Quran”da da var: “Və dedilər: “Ata! Biz (at çapmaq, yaxud qaçışıb-

ötüşmək və ya ox atmaqda) bir-birimizlə yarışmaq üçün (səhraya) getmişdik və 

Yusifi şeylərimizin (libaslarımızın) yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, 

qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsan!” (Yusif 

12/17). Məsnəvilərin çoxunda rast gəldiyimiz qurd motivi burada da vardır, belə ki, 

qardaşlar atalarına Yusifi qurd yedi deyirlər. Behçet Mahirin anlatdığı dastanda 

Yaqubun övlad acısı ilə göz yaşları tökməsi belə təqdim edilir: 

Yusifin başına böhtan atdılar, 

Qurdun quşun üzərinə atdılar. 

Getdi də gəlmədi bir övlad deyü, 

Ağla Yaqub ağla, Yusifim deyü, 

Getdi də gəlmədi bir övlad deyü. 

Peyğmbərinin ağlamaqla özünə əziyyət etdiyini görən Allah (cc) Cəbrayılı 

peyğəmbərin yanına göndərir ki, Yusifin ölmədiyini xəbər versin. Ancaq Yaqub 

bunu öyrənsə də tam əmin olmaq üçün qurdları bir yerə toplayıb onlardan da xə-

bər bilmək istəyir: “Gəlin, ey canavarlar, gəlin, siz yırtıcı heyvansınız. Mənim 

Yusifimi niyə yediniz, niyə parçaladınız?” – dedi. Qurdlar da: “Haşa ya Yaqub, 

biz Yusifi yemədik, biz Yusifi görmədik. Bu, bizə böhtandır. Ancaq bundan sonra 

bizə insan əti yemək haram olsun” – dedilər” [Behçet Mahir 1999: 158-59]. Bu 

hissədə qurdların insan kimi danışması və üzə taxılan niqab, qanlı köynək kimi 

rəmzlər dastana nağıl elementlərinin qarışdığını göstərir. 

“Yusif ilə Züleyxa” dastanında Yusifin sadiq iti isə quyunun başından heç yerə 

ayrılmır və qoyunlarını otaran bir neçə çoban quyunun başına gəlir, itə bir az çörək 

verirlər, it də çörəyi Yusifə verir. Daha sonra oradan keçən bir karvan da itin 

mırıldandığını görüb ona kabab və çörək verirlər, ancaq it bunları da Yusifə verir. Bu, 

bir neçə dəfə təkrar olunur. Nəhayət, bəzirganbaşı adamlarına iti izləmələrini tapşırır:  

“– Baxın, görün haraya aparır.  

Yetik oldular ki, quyunun başında bir Zağar vardı, mırıldanaraq çörəyi qu-

yudan aşağı buraxdı. Gəldilər bəzirgana xəbər verdilər dedilər: 

– Bizim verdiklərimizi də gətirib bu heyvan quyuya atırmış. 

Bəzirgan adamlarını topyekun topladı, açdırdı. Baxdılar ki, quyunun dibində 

bir cavan gənc dəliqanlı oturur. Üzünün nuru və üzünün şöləsi quyunu aydın-

latmış, işıqlatmış. Çünki Cənab-i Haqq gözəlliyi Yusifə vermiş. Görür-görməz bə-

zirgan səsləndi: 

– İnsmisən, cinsmisən, kimsən bu quyuda? Səs ver, –dedi, –bizə. 

Yusif bəzirganın səslənməsinə qarşılıq: 
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– Nə insəm, nə cinsəm, mən də sənin kimi bəni-adəm övladıyam” [Behçet 

Mahir 1999: 160]. 

Bu dialoqdan həm nağıl, həm də “Abbas-Gülgəz”, qismən də “Şah İsmayıl” 

dastanlarından bizə məlum olan təhkiyə formasının özəlliklərini görmək mümkün-

dür. Abbasın zəhərli quyuya atılması və Allahın qüdrəti ilə quyudan sağ-salamat 

çıxması Yusifin quyudan çıxmasının eynidir. Quyu qaranlıq və darlığı ilə o biri 

aləmi və ya o biri aləmə gedən keçidi simvolizə edir. Quyunu aydınladan işıq da 

qaranlığın sonunun aydınlıq olacağı mesajını verir.  

Bəzirgan Yusifi quyudan çıxarıb Misirə gətirir və krala satır. Züleyxa Yusi-

fin camalını görür-görməz ona aşiq olur. Söyləyici burada israiliyyatdan gəlmə bir 

düşüncə olan kralın xədimliyi məsələsinə işarə edir: “O anda Misir kralı Züleyxa 

ilə, Züleyxa ailəsi idi, ancaq Züleyxa qız oğlu qız dururdu. Cənab-ı Haqqın qüd-

rət, qüvvətini seyr et ki, axşamdan-axşama kral ilə Zeleyxa bir yatağa girəndə 

Cənab-ı Haqq ayrı bi qılıqda, Züleyxanın qılığında bir qız kralın qoynuna girərdi. 

Züleyxa qız oğlu qız dururdu” [Behçet Mahir 1999: 161]. Züleyxa Yusifi görür-

görməz aşiq olur və krala onu almasını deyir. Ancaq onun Yusifə olan güclü 

meyli tezliklə hər kəsə bəlli olur. Bu söz-söhbət yayıldıqda evinə qonaq gələn və-

zir və xan arvadlarının önünə xiyar qoyan Züleyxa sandıqda gizlətdiyi Yusifi çı-

xarır. Yusifin gözəlliyini görən xiyar soyan qadınlar barmaqlarını kəsirlər. Züley-

xa Yusifə təkrar sandığa girməsini söyləyir.  

“Deyir:  

– Ey xanımlar, məni ayıbladız. Mən aylarca bu qəhri çəkdim. Yusifin cəma-

lını görür-görməz siz bir dəqiqə dayanamadınız. Bu kölənin üzünü gördüyünüz 

zaman da xiyarı kəsim deyərkən, barmaqlarınızı kəsdiniz. Bu şaşqınlıq sizə yet-

məzmi ki, məni kəm görürsüz” [Behçet Mahir 1999: 162]. 

Bütün bunlar olarkən kral yuxusunda Misirin üzərində yeni bir ay doğduğunu 

və hər tərəfi işıqlandırdığını görür. Yuxusunu münəccimlərə yozdurmaq istəyir, ancaq 

heç kim onun yuxusunu yoza bilmir. Nəhayət, Züleyxanın məsləhəti ilə kral yuxunu 

köləsi Yusifə danışır. Yusif kralın tezliklə öləcəyini, yeni bir dövlət qurulacağını və 

yeni kralın bütün dünyanı işıqlandıracağını deyir. Kral yuxunu münəccimlərə də 

yozdurur, onlar da eyni şeyi söyləyirlər. Yuxunun görüldüyü dördüncü gün kral ölür. 

Yeni kral seçmək üçün quş uçururlar. Buraya qədər olanlar nağıl motivləri ilə an-

ladılmışdır. Üç dəfə uçurulan və hər dəfə də Yusifin başına qonan quş tamamilə nağıl 

motividir ki, söyləyici hekayə (məhəbbət dastanı mənasında) adlandırdığı “Yusif ilə 

Züleyxa” dastanını axıra qədər yeri gəldikcə nağıl elementləri ilə bəzəmişdir. 

“Yusif ilə Züleyxa” adlı məsnəvilər və eyni adlı xalq dastanlarında sadəcə nağıl 

elementlərinin bolluğu deyil, həmçinin türk qəhrəmanlıq dastanlarından məlum olan 
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“iftiraya məruz qalan qəhrəman” motivi, hətta “Bamsı Beyrək boyu” ilə müştərəklik 

də çoxdur. Özəlliklə, Yusifin kölə kimi satılması Beyrəyin kafirlərin əlinə keçməsi və 

əsir alınması, Yusifin iftiraya uğrayıb zindana salınması və zindan həyatı Beyrəyin 

kafir qalasında zindanda tutulması, Yusifin məsnəvilərə görə 14 il zindanda qaldıqdan 

sonra qurtulması, Beyrəyin Bayburt qalasındakı 16 illik əsarəti, Yusifin saraya 

qayıdıb vəzir olması, Misirdə və ətraf yerlərdə baş verən qıtlığı aldığı tədbirlə ortadan 

qaldırıb insanları xilas etməsi, buğda üçün ikinci dəfə gələn ögey qardaşlarına özünü 

tanıtması, Beyrəyin zindandan çıxıb öncə bacıları ilə qarşılaşması və daha sonra 

nişanlısının toyunda özünü ilk öncə nişanlısına, sonra da bəylərə tanıtması, Yusifin 

onu quyuya atan qardaşlarını bağışlaması, Beyrəyin öldü xəbərini gətirməklə qızın 

qardaşını aldadan Yalançıoğlu Yaltacuğu bağışlaması, oğul dərdindən gözləri kor 

olan atanın (Hz.Yaqub Yusif üçün, Bay Börə də Beyrək üçün ağlamaqdan gözlərini 

itirirlər) gözlərinin dəsmalla və ya köynəklə möcüzəli bir şəkildə açılması, nəhayət 

Yusifin Züleyxaya qovuşması, Beyrəyin Banu Çiçəyə qovuşması ilə üst üstə düşür. 

Semantik funksiyası fərqli olsa da bu iki dastandakı bu qədər çox motivin müştərək 

olması xalq təxəyyülündə “qəhrəmanın nişanlısının toyunda” süjetinin “iftiraya 

uğrayan qəhrəman” motivi ilə çarpazlaşmasının nəticəsində baş vermişdir.  

“Yusif ilə Züleyxa” dastanının “Tahir və Zöhrə”, “Aşıq Qərib”, “Şah İsma-

yıl”, “Abbas və Gülgəz” kimi dastanlarla da bənzərlikləri vardır. Bu isə “Yusif ilə 

Züleyxa” dastanının bilinən eşq dastanları modeli üzərində qurulduğunu təsdiq 

edir. Ancaq burada əsl məsələ adları keçən əsərlərdəki motif, süjet, simvol, 

mövzu və s. bənzərliklərin mənşəyi və gəzərgi motiv məsələsi deyil, dastanlar-

ın necə təhkiyə edildiyi, motiv və simvolların necə istifadə edildiyidir. Çünki 

bir sənət əsəri başqa əsərlərlə qurulan əlaqəyə görə, bütünün köməyi ilə an-

laşılır. Həm yazılı ədəbiyyatda, həm də folklorda əlahiddə, başqa bir əsərə 

bənzəməyən heç bir əsərin olmaması xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.   

“Yusif ilə Züleyxa” dastanında hadisələrin gedişatında Yusifin hökmdar se-

çildiyini (“sarayındakı kölən hökmdar oldu”) eşidən Züleyxa çox sevinir. Yusif 

isə onu qəbul etmir, saraydan uzaqlaşdırıb başqa bir evə yerləşdirir. Züleyxanın 

Yusifin eşqi ilə ağlamaqdan gözləri kor olur, gözəlliyi solur, dərddən dişləri tökü-

lür. Söyləyici burada Yusifin nədən Züleyxanı rədd etdiyinin səbəbini dini motivə, 

tövhid inancına bağlayır: “Yusif Züleyxaya dedi ki:  

– Ya gəl iman et, müsəlman ol, əlimi uzadım. 

Züleyxa iman etməmişdi, Yusifin dininə girməmişdi. Bunun üçün əmr ver-

mişdi:  

– Ayrı bir evə götürün, orada qalsın, yeyəcəyini verin, ölənə qədər orada qalsın. 

Züleyxa eylə bir hala gəlmişdi ki, bir dəri bir sümük, ət qalmamış. O sərvət, 
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o dövlət, o səltənət, o gözəllik getmişdi, önündə sadə bir büt qalmışdı. İyirmi dörd 

saat bu bütə səcdə edər, bu bütə tapardı. Bir gün Allahdan inayət yetişdi, Züleyxa 

öz-özünə nə dedi:  

– Mən nə edirəm, mən hardan haraya gedirəm. Öz-özümə bu quru damın 

içində bu bütə səcdə edirəm, bu qədər ömrümdə, bu qədər səcdə etdim, yalvardım, 

ağladım, bu bütün mənə heç bir faydası olmadı. Züleyxa öz-özünə deyir, yanında 

heç kim yox. Ancaq Allah-əzim o anda Züleyxaya lütf etmişdi:  

– Hələ Yusifin məbuduna bax, Yusifin Allahü-məbudu onu quyudan çıxart-

dırdı, Yusifi Misirə kölə satdırdı, Yusifi sarayına aldırtdı, Yusifi ən sonunda sul-

tan etdi Misirə. Hələ Yusifin məbuduna bax, hələ sənə bax, ey büt, sənə bax. Mən 

Yusifin dininə girirəm” [Behçet Mahir 1999: 165].  

Dastanın bu yerində Züleyxanın bir anda bəsirət gözləri açılır, çəkdiyi çi-

lələr sona yetir və o, hüsnü istəkdən, ilahi eşqə daxil olur, gözlərindən pərdə 

qalxır, bütləşmiş nəfsani arzusu, yerini aləmləri yoxdan xəlq edən Allahın 

(cc) nuruna buraxır. Yusif və Züleyxanın eşqini divan şairlərinin, xalq söyləyici-

lərinin cazibə mərkəzinə çevirən məhz bu ani dəyişmədir. Züleyxanı bitməyən, tü-

kənməyən eşq simvoluna çevirən də məhz bu bir anda baş verən dəyişməsidir, tə-

səvvüf termini ilə desək, haldan-hala düşməsinin bir məkanda qərar tutmasıdır. 

Bu, Allahın (cc) bəxş etdiyi ilahi eşq məqamıdır.  

Sabaha qədər sidqi-dildən Allaha səcdə edən Züleyxa səhər bir yol üstünə apa-

rılmasını istəyir. Aradan bir az keçmiş, Züleyxaya Misir padşahı Yusifin gəldiyini 

xəbər verirlər. Behçet Mahir bu yerdə bütün söyləyicilik məharətini işə salaraq ha-

disələri poetik bir dillə nəql edir: Züleyxa elə bir “Yusif” dedi ki, Misir şəhəri “Yu-

sif” dedi, dağlar “Yusif” dedi, daşları belə “Yusif” dedi. Ağaclar belə “Ya Yusif” 

dedi. Yusif ona yaxınlaşanda Züleyxa Allah eşqinə əlini uzat əlindən tutum deyir, 

ancaq Yusif qamçısını uzadır, qamçıdan tutan Züleyxanın 366 damarından çıxan cə-

rəyan Yusifin 366 damarını alışdırır və Yusif atdan yerə yıxılır. “Ey Züleyxa, səndə 

bu sevda varmış, səndə bu eşq varmış, səndə bu qədər eşq olduğunu bilsəydim, 

illərcə səni ağlatmazdım. Bu nə idi, qamçıdan tutar tutmaz 366 damarım yandı, atdan 

yıxıldım” [Behçet Mahir 1999: 167]. Cavabında Züleyxa Yusifə deyir ki, bax, sən 

bir dəqiqə dayana bilmədin, ancaq mən illərcə bu eşqlə “Yusif” dedim, yaşadım. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Yusif gözəlliyi getmiş, beli bükülmüş, bir dəri, 

bir sümük qalmış Züleyxanı buraxıb gedir. Burada səhnəyə Hz.Xızır çıxır, bayqın 

yatan Züleyxaya “Yusifin eşqinə” içmək üçün badə verir. Züleyxa badəni içib 18 

yaşında gözəl bir qıza çevrilir. Xızır, gecə yuxuda olan Yusifin də yanına gedir, 

ona da yuxudaykən “Züleyxanın eşqinə” deyib içmək üçün bir badə verir. Deyir 

ki, “Əhvali-əzəldə, lövhi-qələmdə bu yazı yazılmışdır, oğlum ikiniz bir yastıqda 
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mənsub olacaqsınız” [Behçet Mahir 1999: 169]. “Yusif ilə Züleyxa” dastanı eşq 

dastanlarından məlum olan badə içib buta almaq motivini özünəməxsus bir şəkil-

də işləmişdir. Yusifin butası Züleyxa, Züleyxankı da Yusifdir ki, söyləyici bunu 

əhvali-əzələ, lövhi-qələmə bağlayır.  

İki aşiq eşq badələrini içdikdən sonra alışıb yanırlar və Xızırın tövsiyə-

sinə görə Züleyxa Yusifin sarayına gəlir. Aşiqlər bir-birinə qovuşurlar və üç 

gündən sonra yuxuda Hz.Xızırı görürlər. Xızır onlara Misirə böyük bir qıtlı-

ğın gələcəyini, dua edərlərsə Allah bu qıtlığı başqa bir ölkəyə göndərəcəyini 

deyir. Yusiflə Züleyxa dua edirlər, qıtlıq Misirdən yan keçib Kənan ölkəsinə ge-

dir. Qısa məzmununu verdiyimiz bu hissələr də bizə eşq (məhəbbət) dastanların-

dan məlum olan badə, Xızır, sevgililərin bir-birinə qovuşması və s. motivlərdən 

xəbər verir. Öncə Züleyxanın, sonra da Yusifin yanması, qəlbdə qalan son nəfs 

qırıntılarının da yox olduğunu, aşiqlərin Allah eşqinə masuvanı tərk etdikləri-

ni, hətta tərki tərk etdiklərini göstərir. 

Behçet Mahir dastanın bu hissəsindən sonra İslami qaynaqlardan məlum olan 

Yaqubun oğlanlarını Misirə buğda gətirməyə göndərməsi qissəsinin dastan variantını 

nəql edir. Yusifin Misir sultanı olduğundan nə atanın, nə də qardaşların xəbəri 

vardır. Yusif qardaşlarından ata-analarının və digər qardaşlarının olub olmadığını 

soruşur. Ögey qardaşları da ata-anaları haqqında məlumat verdikdən sonra ən kiçik 

qardaşları olan Yusifi qurdun yediyini deyirlər. Onları Kənan elinə yola salan Yusif, 

atasına bir məktub göndərir. Yaqub məktubu açan kimi Yusifin qoxusunu alır. 

Qardaşlar ikinci dəfə də Misirə gedirlər. Bu dəfə Yusif məktubunda üçüncü dəfə 

atasının da gəlməsini yazır. Yusif atasının da karvanla gəldiyini eşidəndə başından 

keçənləri xanımına danışır. Sarayda böyük hörmətlə qarşılanan Yaqub oğlu ilə 

görüşür. Cənab Allah Cəbraili göndərir ki, xəbər versin: “Yusifin soyundan 

gələnlərdən heç biri peyğəmbər olmayacaq, çünki Yusif atasını ayağına çağırmışdı”. 

Yusif buna çox peşman olur, göz yaşları tökür. Atasını 40 gün sarayında saxladıqdan 

sonra Züleyxanı da alıb atası ilə birlikdə Kənan diyarına yola düşür. Burada o, 

qardaşlarının günahını üzlərinə vurmayaraq onları bağışlayır. Yusif peyğəmbər olsa 

da dastan “xətasız qul olmaz” məntiqi ilə yenə də onun xəta etdiyini bildirir. 

“Yusif və Züleyxa” hekayəsi XIII yüzildən XXI yüzilə qədər 100-dən çox şa-

irin, yazıçının məsnəvi, hekayə, roman şəklində yazdığı əsərlərin əsas mövzusu olsa 

da, bir xalq dastanı kimi onun mükəmməl eşq (məhəbbət) dastanı variantı Türkiyədə 

Behçet Mahirin anlatdığı 60-dan çox dastandan biridir. Bu dastan Behçet Mahirin 

yaradıcılığını əhatə edən iki cildlik kitabın ikinci cildində nəşr edilmişdir [Behçet 

Mahir 1999: 154-181]. Bundan başqa “Yusif ilə Züleyxa” dastanının həcmcə kiçik 

və tam olmayan dastan variantları da qeydə alınmışdır ki, bunları Yusuf Bütün, 
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Mülkünaz Topçu, Mehmet Zoroğlu kimi söyləyicilər hekayə etmişlərdir [Daşdemir 

2013: 566]. Yusif və Züleyxa əhvalatının dastanlaşmış variantı tatarlarda və baş-

qurdlarda da geniş yayılmışdır. Başqırd variantları haqqında geniş məlumat verən 

Ö.Daşdəmirə görə “Başkort xalık icadı”nın VI cildində “Yusif ilə Züleyxa” heka-

yəsinin şifahi mühitdən toplanmış 52 nümunəsi haqqında bilgi verilmışdir. Cilddə 8 

mətn verilmişdir ki, bunlardan da 4-nün mahnı ilə ifa edilməsi qeyd edilmişdir” 

[Daşdemir 2013: 566]. 3-10 səhifə arasında dəyişən mətnlərin qısa təsvirindən də 

göründüyü kimi “Yusif və Züleyxa” dastanı nəzm və nəsrin əvəzlənməsin üzərində 

qurulan eşq dastanları formasındadır. Başqırd dastanlarında da Züleyxanın eşq dər-

dindən ağlamaqdan gözləri kor olur, onu Yusif sağaldır və sonda iki aşiq evlənirlər. 

Xalq əfsanlərində və özəlliklə də məsnəvilərdə Yusifin köynəyini gözlərinə 

sürtməklə gözləri açılan ata motivi Behçet Mahirin söylədiyi “Yusif ilə Züleyxa” 

dastanında yoxdur. Ancaq dastanda sadəcə ata deyil, həm də Züleyxanın ağlamaq-

dan gözləri kor olur. “Quran”da Yaqubun gözlərinin açılması belə təhkiyə edilir: 

“Bu köynəyimi götürüb aparın, atamın üzünə sürtün (atın), o (yenidən) görməyə 

başlayar. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gəlin!” (Yusif 12/93). Dastanda isə Zü-

leyxanın həm gözlərinin açılması, həm də əvvəlki gözəlliyinə qovuşması Hz.Xızı-

rın möcüzəsi ilə baş verir.  

Eşq dastanlarında Yusifin və Züleyxanın ilahi eşqinin tərənnümü xalqın in-

sani münasibətlərə, özəlliklə də eşqə böyük dəyər verdiyinə görədir. Yoxsa nə “Qu-

ran”da, nə də həyatı hər ayrıntısına qədər hekayə edilən Əhdi-ətiqin Yaradılış 

(Təqvin) kitabında belə bir eşqdən söhbət getmir. Dini kitablarda verilənlər 

bir qadının köləsinə sevgisi, onu əldə etmək səyləri, ikincinin bu təklifdən bəzi 

səbəblərə görə – Allahın qorxusundan, atasının obrazının gözləri önündə can-

lanmasından – çəkindiyi haqqında bilgi verilmişdir. Bu qədər az məlumata bax-

mayaraq xalq ədəbiyyatında, divan şeirində Yusiflə Züleyxanın eşqinin ölümsüzlük 

qazanmasının səbəbi təbii ki, xalqın özünüifadə forması olan folklor mətni Yusifdə 

və Züleyxada görmək istədiklərini təhkiyə məkanına gətirməsidir.  

Ancaq ədalət naminə demək lazımdır ki, Yusif və Züleyxanın eşq macərası 

bu iki dini kitabın təsiri ilə, özəlliklə də bu qissəni “əhsənül-qisas” adlandıran 

“Quran”ın böyük təsiri ilə bütün Türk-İslam dünyasında məşhur olmuşdur. Türk-

lər həm yazılı ədəbiyyatda, həm də folklorda bu eşq hekayəsinə dönə-dönə müra-

ciət etmişlərdir. Divan və təsəvvüf ədəbiyyatında Yusif və Züleyxa obrazlarına 

dönə-dönə müraciət edilmiş, bununla bağlı çox sayda məsnəvilər yazılmışdır. 

Həm də məsnəvilərin yazılmasında dini qaynaqlarla yanaşı xalq ədəbiyyatının tə-

siri də böyük olmuşdur. Türk yazılı ədəbiyyatında “Yusif və Züleyxa” mövzusuna 

o qədər çox məsnəvi və mənsur əsər həsr edilmişdir ki, bunu heç bir bəşəri və ya 
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ilahi eşq macərası ilə müqayisə etmək mümkün deyildir. XIII yüzilin divan şairi 

Xarəzmli Qul Əlinin heca vəznində yazdığı “Qissеyi-Yusif” məsnəvisi daha son-

rakı əsrlərdə divan və təsəvvüf şairləri tərəfindən davam etdirilmişdir. O baxım-

dan, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa”, Mustafa Zərin (XIV əsr) “Yusif və Züley-

xa”, Rabğuzinin məsnəvisi, XIV yüzildə Xəliloğlu Əlinin məsnəvisi və eyni yüzil-

də yaşamış ərzurumlu Daririn qələmə aldığı “Qissеyi-Yusif”, XIV yüzilin mütə-

səvvüf şairi Şəyyad Həmzənin “Dastani-Yusif” məsnəvisi, eyni yüzildə Həmzə-

vinin məsnəvisi, Kırımlı Abdülməcidin (XIV yüzil) əsəri, Əhmədi Təbrizinin (XV 

əsr) “Yusif və Zülеyxa”, Şəmsin “Hekayeyi-Yusif və Züleyxa”, Şeyxoğlu Mus-

tafanın (XV yüzil), Dur Biqin (XV əsr) məsnəviləri, XV yüzilin şairlərindən Na-

hifinin, Xətainin, Çakəri Sinan Çələbinin, Behişti Əhməd Sinanaın məsnəviləri, 

Ak Şəmsəddinzadə, Hamdullah Hamdinin (XV əsr) “Xəmsə” adı altında topladığı 

məsnəvilərdən birinin “Yusif və Zülеyxa” olması, Akşəhərli Gubarinin “Yusif və 

Zülеyxa”, XVI yüzilin şairlərindən Kamal Paşazadənin, Manastırlı Kadi Sinanın, 

Taşlıcalı Yəhyanın “Yusif və Zülеyxa” adlı əsərləri, yenə eyni yüzildə Xəlifənin, 

Kami Mehmedin, Ziyai Yusif Çələbinin, Əhməd Mürşidinin, Qubari Abdurrəh-

manın məsnəviləri, XVII əsrin şairlərindən Diyarbəkirli Taib Məhəmməd Tahirin, 

Zihni Abduləlinin еyni adlı məsnəvilərində məhz Yusiflə Züleyxanın eşqi tərən-

nüm edilmişdir. XVIII yüzildə Havai Abdurrəhmanın, Əhməd Mürşidinin, Kər-

küklü Mehmed Nevruzinin, Köprülüzadə Əsad Paşanın, Nurmuhəmməd Əndə-

libin, Molla Həsənin, XIX əsrdə Süleyman Tevfiq bəyin, XX yüzildə Mehmed İz-

zət Paşanın məsnəviləri Yusif və Zelxanın eşq macərasına həsr edilmişdir. “Yusif 

və Züleyxa” əhvalatının bu qədər çox məşhur olmasının bir səbəbi də Allahın (cc) 

bu qissəni “əhsənül-qisas” adlandırmasıdır. Bir sözlə, Xarəzmli Əlinin “Qisseyi-

Yusif”i yazmasından XIX yüzilə qədər yüzə yaxın “Yusif və Züleyxa” hekayəsi 

qələmə alınmışdır [Bax. Tosun 2014: 41]. Bu şairlərdən bir qisminin adını burada 

çəkməkdə məqsəd istər divan, istərsə də təsəvvüf ədəbiyyatında Yusif qissəsinin 

ədəbiyyatda, sənətdə, musiqidə, miniatürlərdə geniş yayıldığını göstərməkdir. 

 

Son Söz 
 

Təssəvvüfi bir anlam qazanmaqla bəşəri eşqdən ilahi eşqə keçid kimi başa 

düşülən “Yusif və Züleyxa” dastanı hər nə qədər dini kitabların təsiri ilə formalaş-

sa da, burada hər üç dini kitabda olmayan bir çox elementlər bu eşq əhvalatının 

qədim dünyanın Misir, Mesopotamiya, Assur-Babil və türk xalqlarında əskidən 

mövcud olmasının təsiri ilə yaranmışdır.  

Yusif obrazı qardaşları tərəfindən satılan bir kölə, Misirdə qul bazarında 

pulla satılan bir sərvət, zindanda əsir, Misirdə yönətici, aləmdə peyğəmbər kimi 
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statuslardan keçərək xalq ədəbiyyatının ölməz aşiq simvoluna qədər yüksəlmişdir. 

Bu statusların hər biri kamillik yolundakı mərhələlərdir və mərhələlər əfsanə, na-

ğıl, rəvayət kimi janrlarda funksionallaşmış, ancaq heç biri onun Züleyxa ilə olan 

macərası qədər geniş yayılmamışdır. Hər hikmət bir sonrakının başlanğıcı olsa da, 

hikmətin həqiqəti “Yusif ilə Züleyxa” dastanındadır.   

 “Kitab-ı Müqəddəs”in qəbilə, “Quran”ın isə Allahın (cc) mütləq hakimiy-

yətinə dayanan tövhid mərkəzli “Yusif” qissəsi divan, təssəvvüf şairləri və folklor 

söyləyiciləri tərəfindən bir ilahi eşq hekayəsinə dönüşmüşdür. Folklorda iri həcmli 

eşq dastanlarından tutmuş, əfsanə və nağıl kimi təhkiyəyə dayalı epik əsərlərdə 

“Quran”ın “Yusif peyğəmbər” qissəsi və israiliyyatın verdiyi bilgilərlə doldurulan 

təfsirlər əsas alınmışdır. “Yusif” qissəsi əfsanə, nağıl və özəlliklə də eşq dastanı 

formasında icra edilərkən dini ənənədə olmayan hadisə, motiv və məna yükü ilə 

ayrı bir paradiqmaya çəkilmiş, ortaya “əhsənül-qisas”ın yeni xalq versiyası çıx-

mışdır. Təbii ki, “Yusif” qissəsi və ümumiyyətlə qissələr mədəniyyətin bütün tə-

bəqələrinə o qədər təsir etmişdir ki, eşq deyəndə Züleyxa, gözəllik deyəndə 

Yusif, kədər, hüzn deyəndə Yaqub, səbr deyəndə Əyyub, ehtişam, sərvət, 

zənginlik deyəndə Süleyman, aləmlərin nuru deyəndə Məhəmməd, Şiri-Xuda, 

elmin qapısı deyəndə Əli, şəhidlik deyəndə Hüseyn ağla gəlir. Bunlar sadəcə 

dini obrazlar deyil, yazılı və şifahi mədəniyyətin simvollarıdır, sosial həyatın əx-

laq normaları, davranış tərzləri, fədakarlıq məktəbidir.  

“Yusif və Züleyxa” ilə bağlı folklor mətnlərinin ortaya çıxmasında öncəki mi-

foloji və dini mətnlərlə yanaşı yazılı ədəbi mətnlərin də böyük rolu olmuşdur, çünki 

bir mətn başqa bir mətnin “izahı”, davamı, yeni formasıdır və heç bir şəkildə 

mətnlərarası əlaqədən əlahiddə mövcud deyildir. “Kitab-ı Müqəddəs”in, “Qu-

ran”ın, təfsirlərin Hz.Yusif peyğəmbəri bir-biri ilə semantikası və strukturu 

bir-birinə bağlı olduğu kimi, folklorlaşan qissə mətni də diaxron və sinxron 

mətnlərin varlığında mövcuddur. Onun anlşılması da məhz icra ortamından icra 

ortamına dəyişən digər mətnlərlə münasibətdə üzə çıxır. Dini, ədəbi və folklorik 

mətnlərarası əlaqədə bir-birini tamamlayan elementlər vardır ki, bunlar köləlikdən 

yönəticiliyə, quyudan saraya, yuxudan gerçəyə şəklində cərəyan edir. Təsəvvüfün 

ilahi eşq anlayışı məsnəvidən-məsnəviyə təkrarlanmış, şifahi mühitdəki eşq dastanı 

xalqın bir az da mistik görüşlərinin qatıldığı icra ortamında formalaşmışdır.  
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“KOROĞLU” EPOSUNDA MƏKAN SEMİOTİKASI:  

PƏNCƏRƏ OBRAZI 

 

Xülasə 

Pəncərə dünya xalqlarının ədəbiyyatında vacib məkan obraz-simvollarından bi-

ridir, adətən dünyalar arasında, yaxud dünyanın durumları arasında sərhədi göstərir. 

Məqalədə Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu “Koroğlu”da şəhər toposu kon-

tekstində pəncərə semiotikasının fərqliliyi göstərilir: birinci halda bu pəncərədaxi-

li və pəncərə dışı ideal məkanın həmcinsliyi işarəsidir; ikincisi – onları ayıran sər-

hədi bildirir. Lokal xronotoplar ilə saray toposu arasında münasibətlər aydınlaşdı-

rılır. Epos strukturunda pəncərə xronotopu və saray-imarət toposları arasında 

ierarxik münasibətlər müəyyən edilir. 

Məqalədə “Koroğlu” qəhrəmanlıq eposunun məkan təşkilində əhəmiyyət 

kəsb edən “pəncərə” bədii obrazı nəzərdən keçirilir. “Pəncərə” bədii obrazı ilk 

növbədə interyer elementidir, yəni xarici gerçəklik elementidir. Bir-birilə qarşılıq-

lı əlaqədə məkan obrazlarının mürəkkəb semantik strukturu dünyaların paradiq-

matikasını əks etdirir.  

Açar sözlər: xronotop, məkan semiotikası, pəncərə, Koroğlu, epos. 

 

Rustam KAMAL 

SEMIOTICS OF THE SPACE OF THE HEROIC  

EPIC “KOROGHLU”: THE IMAGE OF THE WINDOW 

Summary 

The window is an important spatial image – a symbol in the literature of the 

peoples of the world. Along with a threshold and a door (s), it usually indicates 

the border between worlds or states of the world. 

The article shows the difference between the semiotics of the window in the 

Azerbaijani heroic epic “Koroghlu” in the context of the urban topos: in the first 

case, it is a sign of the homogeneity of the ideal space outside the window and 

inside the window, and in the second – the border separating them. The relationship 

between local chronotopes and palace topos is revealed. In the structure of the epic, 
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hierarchical relations are established between the chronotope of the window and the 

toposes of the palace and estate.  

The article examines the artistic image "window", which is significant in or-

ganizing the space of the heroic epic “Koroghlu”. 

The artistic image “window” is primarily an element of the interior, that is, 

an element of external reality. 

The complex semantic structure of interacting in the context of spatial images 

reflects the paradigmatics of the worlds. 

The central area of the semantic model of the dual world of the epic is 

formed by the artistic image of the window. “Window” is also a sign of a social 

space that defines life and death, one’s own and another’s, male and female, etc. 

At the same time, the window is the border and threshold of the living personal 

space of epic characters. 

Key words: chronotope, semiotics of space, window, Koroglu, epic. 

 

Рустам КАМАЛ  

СЕМИОТИКА ПРОСТРАНСТВА ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 

"КЕРОГЛУ": ОБРАЗ ОКНА 

Резюме 

Окно – важный пространственный образ – символ в литературе наро-

дов мира. Наряду с порогом и дверью (воротами), оно обычно указывает на 

границу между мирами или состояниями мира. 

В статье показывается различие семиотики окна в азербайджанском ге-

роическом эпосе "Кероглу" в контексте городского топоса: в первом случае 

это знак однородности заоконного и внутриоконного идеального прос-

транства, во-втором – граница их разделяющая. Раскрывается соотношение 

локальных хронотопов и дворцового топоса. В структуре эпоса устанавли-

ваются иерархические отношения между хронотопом окна и топосами 

дворца и усадьбы. 

В статье рассматривается художественный образ "окно", значимый в 

организации пространства героического эпоса "Кероглу". Художественный 

образ "окно" – в первую очередь элемент интерьера, т. е. элемент внешней 

реальности. Сложная семантическая структура взаимодействующих в кон-

тексте пространственных образов отражает парадигматику миров. 

Центральную область семантической модели двоемирия эпоса обра-

зует художественный образ окна. "Окно" – это и знак социального прос-

транства, определяющего жизнь и смерть, своё и чужое, мужское и женское 
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и т.д. Вместе с тем окно – граница и порог жизненного личного простран-

ства эпических персонажей. 

Ключевые слова: хронотоп, семиотика пространства, окно, Короглу, 

эпос. 

 

Pəncərə dünya xalqlarının ədəbiyyatında və folklorunda vacib məkan obraz-

larından – simvollarından biridir. Astana və qapı (darvaza) ilə yanaşı, pəncərə də 

iki dünya və ya dünyaların durumu arasında sərhədi bildirir. “Pəncərə həmişə sər-

həddir. Ev və qeyri-evin xüsusi gərgin, gözlənilməzliklərlə və hətta təhlükələrlə 

dolu sərhədidir, daxili və xarici məkanların dialektikası haqqında təsəvvürlərlə 

bağlıdır.” [Щукин, 2009, с.81] V.N.Toporovun fikrincə, pəncərə obrazı “daxi-

li/xarici, görünən/görünməyən semantik oppozisiyalarını gerçəkləşdirən və mü-

vafiq olaraq onların əsasında açıq/qapalı təhlükə (risk) – təhlükəsizlik (güvənli) 

qarşıdurmaları ilə vacib mifopoetik simvollardan biridir” [Топоров, 1982, 250]. 

Bundan başqa, pəncərə xronotopu astana-hüdud xronotopudur, bir gerçəklik 

sferasından başqasına – fiziki sferadan psixi, empirik sferadan mifopoetik, sosial-

tarixi sferadan – şəxsi, intim, müvəqqətilik sferasından ədəbiyyat sferalarına keçid-

dir. Pəncərə obrazı incəsənət tarixində sabit simvollardan biridir. Y.M.Lotmanda 

“yuxu semiotik pəncərə” kimi mənalandırılır [Лотман, 1992, 219-226]. Onu da qeyd 

edək ki, pəncərə sürrealistlərin də sevdiyi obrazlardan biridir. Sürrealist rəssam Rene 

Maqrit pəncərə obrazı ilə illüziya ilə gerçəkliyin qovşağında işləməyi sevirdi: 

pəncərə bizi yalnız real dünyaya deyil, növbəti illüziya dünyasına bağlayır və ya 

güzgüyə, ölülər-dirilər arasında vasitəçiyə çevrilir. Bundan başqa, pəncərə rəsm 

əsərlərində dünyanın çoxölçülüyünü (məsələn, rəssamlıqda M.Şaqal) ifadə edir.  

A.K.Jolkovski böyük rus şairi B.Pasternakın poetik dünyasında pəncərə mo-

tivinin iki funksiyasını qeyd edir: bu ya “ev (insan, otaq şəraiti, şam, ocaq, qab-

qacaq, yemək ilə, eləcə də pəncərənin başqa hissələri ilə) və dış dünya (küləklə, 

qoxularla, bitki toxumları ilə, səslərlə, buludlarla və s.) arasında əlaqədir”, ya da 

“ali fazanın, çərçivə, şüşələr və pərdələrin titrəməsi, şüşələrin tərləməsi və göz 

yaşlarının görünməsi mövzusudur” [Жолковский, 2011, с.50]. 

“Koroğlu” eposunda məkanın modelləşdirilməsinin, yaxud məkan semioti-

kasının tədqiqi vacib nəzəri problemlərdən biridir. “Məkan münasibətlərinin dili, 

artıq dediyimiz kimi, yeganə bədii modelləşdirmə vasitəsi deyil, həm də vacib dil-

dir, çünki ilkin və əsas dillərə aiddir. Hətta zaman modelləşdirməsi çox vaxt mə-

kan dili üzərində təkrar üstqurum təşkil edir” [Лотман, 1968 b, 447]. 

Xronotop forma-məzmun kateqoriyası olmaqla yanaşı, ədəbiyyatda insan 

obrazını müəyyənləşdirir; bu obraz həmişə xronotopikdir” [Бахтин, 1975, 234], 
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digər tərəfdən: “... mənalar sferasına hər bir giriş yalnız xronotop qapısıyla müm-

kündür [Бахтин, 1975, 406]. 

Xronotop əsərin janr təbiəti ilə sıx bağlı olur. V.G.Şukin yazır ki, xronotop 

yalnız hadisə və ya durumun məkan-zaman deyil: onların janr spesifikası və janr ta-

mamlanması onda əksini tapır” [Щукин, 80]. Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan 

dastan yaradıcılığında pəncərə xronotopunun funksionallığı sistemli araşdırma möv-

zusu kimi tədqiq olunmamışdır. Dastan süjetlərində məkanın epik inteqrasiyası 

kontekstində pəncərə obrazının struktur-funksional əhəmiyyəti aydın görünür. 

Pəncərə obrazı “Koroğlu” dastanında şəhər xronotopu ilə, saray-imarət xronotopu 

ilə bağlıdır. Dastanda pəncərə saray və imarətlərin interier elementidir, şəhər land-

şaftının bir komponentidir. Amma epik qəhrəmanın məskunlaşdığı Çənlibel xrono-

topunu pəncərə obrazı ilə təsəvvür etmək olmaz. Qırat və Dürat saxlanılan tövlənin 

üstündən Rövşənin açdığı deşiyi pəncərə obrazının invariantı kimi qəbul etmək olar. 

Rövşən həmin deşik [=pəncərə] vasitəsi ilə sanki “başqa” dünyaya baxmış olur: 

“Axır Rövşən gəlib tövlənin üstünə çıxdı. Balaca bir deşik açıb içəriyə baxdı. 

Rövşən əvvəl gözlərinə inana bilmədi. Sağ axurdakı atın çiyinlərində iki də-

nə qanad var idi. Qanadlar alov kimi yanır, qızıl kimi parıldayırdı. Rövşən tez sol 

axurdakı ata baxdı. Gördü yox, bu atın qanadı yoxdu...” [Koroğlu, 2017, 15] 

Dastan süjetindən də göründüyü kimi, xotkar, paşa, xan qızları xüsusi qa-

palı, güclü mühafizə olunan məkanlarda yaşayırlar – bu ənənə arxetipik səviyyədə 

qədim dövrlərdə çarların, kahinlərin və onların ailə üzvlərinin, xüsusən qızların 

yad, kənar gözlərdən gizlədilməsi, təcrid olunması adəti ilə bağlı olmalıdır. 

V.Y.Propp hesab edirdi ki, nağıllarda qızların təcrid olunması motivi çarların həbs 

olunması motivindən qədimdir, ümumiyyətlə, təcridolunma magik qüvvənin yığıl-

ması ilə əlaqədardır [Пропп, 1946, 31]. Qızlar “yad dünya” ilə pəncərə vasitəsilə 

əlaqə saxlaya bilirlər. Ona görə də “Koroğlu”da pəncərə obrazı iki dünyanı – 

“ölülər” və “dirilər” dünyasını ayıran simvolik sərhəd funksiyanı yerinə yetirir.  

Epik qəhrəmanın şəhər küçələrində gəzib dolaşması və həbs olunması moti-

vini Anadoluda “cənazəni qəbiristanlığa apararkən küçələrdə dolaşdırılması ilə 

eyni semantik sıraya daxil etmək olar [Kalafat, 2017, 95]. 

Folklor-mərasim düşüncəsində ölülərin və dirilərin ünsiyyəti ciddi surətdə 

reqlamentləşdirilir. Koroğlu və onun dəliləri “ölülər dünyası”nın, yad, özgə dün-

yaların nümayəndələri kimi şəhərə daxil olurlar. Onlar görkəmləri, qiyafətləri və 

davranışları ilə yerli əhalidən kəskin fərqlənirlər. Ona görə də pəncərə ağzında 

oturmuş qızlar simvolik sərhədin o üzündəki insanları tanımırlar. Bu zaman pən-

cərə müşahidə obyekti, qızlar isə müşahidəçi rolunda çıxış edirlər. Pəncərədən gö-
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rünənlər öncə müşahidəçinin mövqeyi ilə müəyyən edilir. “Koroğlu” dastanında 

(Cənubi Azərbaycan, Əli Kəmali variantı) aşağıdakı dialoqa nəzər yetirək: 

“Bu hənnaxdaydılar Nigar xanım pəncərədən baxdı. Amma (Koroğlu) liba-

sını əvəz eləmişdi. (Nigar) görür bir nəfər gəlib burda, divarın divində tələb eliyib.  

Dedi: 

– Kimdi bu cavan? 

Dedilər: 

– Bilmırıx, xanım, hər nə elirık də getmir” [Koroğlu, 2009, 80].   

 “İsabalı Ərzincana çatanda səhər təzəcə açılırdı. Elə şəhəri gəzirdi, bir də 

gəlib çıxdı. Bolu bəyin imarətinin qabağına. Dünya xanım da oturmuşdu pəncərə-

də, gözlərin dikmişdi yollara. Bir də baxdı ki, budu, bir atlı gəlir, təhər-töhründən 

heç bu tərəfin adamlarına oxşamır. Rəng-rufundan görünür ki, dağ havasında bö-

yümüş adamdı. Çağırıb soruşdu ki: 

– Ay oğlan, kimsən? Haradan gəlib haraya gedirsən?” [Koroğlu, 2017, 244]. 

Pəncərə təsviri fraqmental səciyyəlidir və bu da onun konkret hadisə və du-

rumlarla əlaqədar olmasıdır. Pəncərə təsvirləri dekorativ funksional, şərti xarakter 

daşıyır. Eposda pəncərə obrazının funksiyası ilk növbədə bir-biri ilə qarşılaşan iki 

dünya ilə (“özününkü”–“özgə”) təmasını yaratmaqdır. 

“Tacir paltarında həmin rəssam gəldi, həmin çeşmənin yaxınında bir öy 

tutdu, dedi, mənim mətahım gələjəh <...> Götürüb bu evdə pəncərənin ağzında ra-

hat oturdu, qələmi aldı əlinə. Gəldi, qızdar çeşmədə oturup çeşmənin başında, 

nəzər-diqqətinən bunun camalına tamaşa elədi” [Koroğlu, 2021, 59]. 

Pəncərə paşa, xan, xotkar qızlarının məskunlaşdığı imarətlərin (mülklərin, 

sarayların) atributudur. Bu pəncərələr birbaşa ya şəhər meydanına, küçəyə, ya da 

bağa açılır: “Elə ki, toy günü oldu, səhər tezdən Həmzə durub bəy paltarını geyin-

di, bəy papağını başına qoydu, keçəlini örtdü, adamların gözündən yayınıb özünü 

verdi Dona xanımın pəncərəsinin qabağına. 

Dona xanımın imarəti meydanın yanında idi. O, pəncərədə oturub camaata 

tamaşa edirdi. Bir də gördü ki, budu, Həmzə bir tozlana-tozlana gəlir ki, elə bil 

xotkar oğludu. Gözlədi, gözlədi, Həmzə gəlib pəncərənin altına çatanda başını çı-

xarıb dedi:  

– Ədə, Həmzə! 

Həmzə səsindən onu tanıdı. Ürəyi meydan kimi açıldı. Tez başını qaldırıb 

dedi: 

– Can Həmzə! “Həmzə” deyən dillərinə Həmzə qurban olsun. Nə buyurur-

san?” [Koroğlu, 2017, 160]. 
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Pəncərərədən baxma güzgü effektlidir: birisinin baxışı başqasının baxışları 

ilə qarşılaşır. “Bunlar istirdilər ki, girələr meydana. Eyvaz baxdı-gördü Dona xa-

nım pəncərədən baxır, eyni maral ovçuya baxır. Bunun aqlin əldən alır, nə cür 

alır...” [Koroğlu, 2009, 172]. 

Pəncərə həm də bağ-bağça xronotopu ilə bağlıdır. Qızların qəhrəmanla ilk 

görüşü, ilk vizual təması öncə bağda baş verir. Saraylar və imarətlər bağlarla bir-

likdə qapalı, hasarlanmış məkanı – məkanın bütövlüyünü təmsil edir. Qapı ilə ya-

naşı, pəncərə də bu bütövlüyün əsas indikatorlarından biridir:  

“Koroğlu qırx qapıdan keçib Nigar xanımın otağı olan bağa gəldi. 

Nigar xanım qırx incəbelli qızla pəncərənin qabağında oturub bağa tamaşa 

eləyirdi. Koroğlunu çovuş paltarında qızlardan birisini göndərdi ki, getsin, görsün, 

kimdi, mətləbi nədi?” [Koroğlu, 2021, 37]. 

“Koroğlu küçə ilə gələ-gələ gəlib çıxdı bir imarətin qabağına. Baxdı ki, pən-

cərədə bir qız durub, bir qız durub ki, necə deyərlər, yemə-içmə xətti-xalına, gül ca-

malına tamaşa elə. Özün öldürsə olar on dörd on beş yaşı...” [Koroğlu, 2017, 252]. 

Koroğlu və dəlilərinin şəhərdə qızlarla ilk dialoqa pəncərədən başlayır. Xa-

nımların yad, özgə dünya ilə əlaqə məqamı əslində genetik baxımdan elçilik ritu-

alı ilə bağlıdır. Adaxlının pəncərə ağzında oturması elçi daşında oturması kimi 

eyni məna sırasına daxildir. Qars paşasının qızı Hürü xanımla, Bolu bəyin qızı 

Dünya xanımla “baxış mübadiləsi” pəncərə vasitəsi ilə gerçəkləşir. 

“Koroğlu” dastanında pəncərə xronotopu yol və görüş xronotoplarını da 

əvəz edir. Rza Zakinın dastan mötivləri əsasında işləyib, 1913-cü ildə nəşr etdiyi 

“Koroğlu” kitabında pəncərə gizli görüş yerinə çevrilir. 

“– Qulluqçulardan xəbər almaq lazımdır ki, bu neçə gündən bəri kimin ilə 

görüşmüş. Bəlkə bu sayədə nə tərəfə getdiyindən xəbərdar olaq. 

Həman Qara Vəzir yerindən qalxıb hərəmə getdi. Qulluqçuları başına yığıb 

cümləsindən xəbər aldı. 

Qulluqçuların içərisindən biri dedi ki: 

– Dünən xanım pəncərənin qabağında bir cavan oğlan ilə aşiqanə surətdə 

söhbət ediyordu. Amma bu cavanın kim olduğunu bilə bilmədim. Amma bunu 

eşitdim ki, xanım o cavana dedi ki, “atını al, gedək” [Zaki, 2000, 42-43]. 

Bəzən pəncərə qapı əvəzinə reqlamentləşdirilməmiş giriş/çıxış funksiyasını 

da yerinə yetirir. Dona xanım Eyvazı xilas etmək üçün özünü pəncərədən atır: 

“Çaphaçap oldu, qırhaqır oldu, ağa. Dona xanım külafirəngidəydi. Eyvazın qolu 

bağlı, özünü pəncərədən atub. Eyvazın qolların açıb” [Koroğlu, 2009, 229]. 

Bütün şəhər xəbərləri, pəncərədən içəri ötürülür. “Mahmud paşanın qızı Do-

na xanım pəncərənin ağzında durub qulaq asırdı, gülüb dedi: 
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– Qoç Koroğlunun Qıratını gətirənə bax! Gedib başının keçəlinin dərdini 

çəkmir, gör, nə qələttər eləyir!” [Koroğlu, 2021, 133]  

Keçəl Həmzə Koroğlunun Qıratın dalınca gəlməsi xəbərini Hasan paşanın 

qızı Dona xanıma pəncərə ağzında yetirir: “Koroğlu meydanda gərdiş eləməkdə 

olsun, özün yetirdi Dona xanımın pəncərəsinə”.  

Çağırdı ki: 

– Ay Dona xanım! Ay Dona xanım! 

Dona xanım gəldi pəncərəyə ki: 

– Nə var, ədə? 

Həmzə dedi: 

– Muştuluğumu ver! Gəlmişəm səni atanın toyuna çağıram [Koroğlu, 2017, 

162]. 

Qəhrəmanların düşdüyü ağır, təhlükəli situasiyalardan pəncərə vasitəsilə xə-

bər tuturlar və Koroğlunun qaranlıq quyuda yanıqlı-yanıqlı oxuması “o dünya”dan 

gələn səs kimi qəbul olunur. “Mifoloji” düşüncədə qaranlıq quyu “alt dünyanı”, 

“ölülər dünyası”nı simvolizə edir. Beləliklə, “alt dünya”nın “üst dünya” ilə əlaqəsi 

pəncərə vasitəsilə mümkün olur: 

“Qərəz, qaranlıq yavaş başladı düşməyə. Elə ki, hər yerdən səs-səmir kəsil-

di. Dünya xanım durdu ayağa. Pəncərəni açıb əyləşdi qabağlnda. Elə təzəcə otur-

muşdu, bir də qulaqlarına bir səs gəldi. Huş-kuş ilə fikir verib gördü ki, səs həyət-

dən gəlir, kimsə elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur ki... Özü də səs elə dərindən, elə dərin-

dən gəlir ki, elə bil lap quyunun dibindən çıxır...” [Koroğlu, 2017, 242]. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, pəncərə dış/iç, təbiət – mədəniyyət, mərkəz-əya-

lət qarşıdürmaları arasında vasitəçi rolunu oynayır. Çənlibel təbiəti, şəhərlər (Ər-

zurum, İstanbul, Bolu, Tokat...) isə mədəniyyəti simvolizə edir. 

Yeri gəlmişkən, dastanın dilində bir maraqlı detala diqqət yetirmək istərdik. 

“Koroğlunun Ərzurum səfəri” qolunun Aşıq Hüseyn Saraclı variantında “pəncərə” 

əvəzinə “akuşka” sözü işlənir: “Amma ordan Telli xanımı gördü, akuşkadan “Belə 

baxdı ki, həmən şəkil odu, ordadı” [Koroğlu, 2021, 72]. 

Beləliklə, “Koroğlu”nun bədii məkanı yalnız bu və ya digər qəhrəmanın hə-

rəkət etdiyi, hünər göstərdiyi yer deyil, həm də müxtəlif bədii modellərin qurmaq 

üçün “formal sistemdir”. Dastanda məkan münasibətləri sistemi epik mətnlərin 

bütün dərin strukturlarına yansıyev, məkan xarakterli “oppozisiya” strukturunu 

formalaşdırmış olur. Pəncərə obrazı “Koroğlu”nun kompozisiyasına semiotik xa-

rakter verir. 
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ÜMUMTÜRK TÖRƏYİŞ DASTANLARI HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR 

 

Xülasə 

Türk xalqlarının mifologiyasında törəyiş dastanlarının xüsusi yeri vardır. 

Məqalədə ümumtürk törəyiş dastanlarında ilk insanın yaranması, təbiət-insan mü-

nasibətləri, möcüzəli şəkildə dogulan uşaqların ilahi aləmlə bağlılığı məsələləri 

araşdırılır. Tanrının yaratdığı insanlar, Erlikin (şeytanın) insanı günaha batırması, 

təbiətin müxtəlif canlı və cansız varlıqlarından doğulan uşaqlar törəyiş dastanları-

nın əsas mövzusudur. Müəllif yaradılış və törəyiş dastanlarında mühafizə olunan 

bu cür mifik süjet, obraz və motivləri müqayisəli şəkildə tədqiq etmiş, ilk insanın 

yaranmasında iştirak edən qüvvələrin mifoloji semantikasını aydınlaşdırmışdır. 

Açar sözlər: ümumtürk, mifoloji, kult, dastan, törəyiş 
 

Avtandil AGBABA 

SOME NOTES ON ALL-TURKIC DESCENT EPICS 

Summary 

Descent epics have a special place in the mythology of the Turkic peoples. 

The article examines the origin of the first man in all-Turkic epics, nature-human 

relations, the connection of miraculously born children with the divine world. The 

human beings created by God, Erlik's (Satan's) leading man into sin, and children 

born of various living and non-living beings in nature are the main themes of the 

epics. The author has made a comparative study of such mythical subjects, images 

and motives preserved in the epics of creation and descent, and clarified the 

mythological semantics of the forces involved in the creation of the first man. 

Keywords: all-Turkic, mythological, cult, epic, descent 
 

Автандил АГБАБА 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ОБЩЕТЮРКСКИХ  

ПЕРВОБЫТНЫХ ДАСТАНОВ 

Резюме 

Первобытные дастаны занимают особое место в мифологии тюркских 

народов. В статье исследуются истоки появления первого человека в обще-

тюрских эпосах, отношения природы и человека, а также связь рождения де-
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тей с миром божества. Люди, созданные Богом, подчинение человека Эрли-

ку (сатане) совершая грехи, и дети, рожденные от различных живых и нежи-

вых существ в природе, – основная тема первобытных дастанов. 

Ключевые слова: общетюркский, мифология, культ, дастан, перво-

бытность 
 

Türk xalqlarının etnik-mədəni ənənəsində ilk insanın yaranması kosmik mode-

lin, başqa sözlə kainatın yaranmasının mühüm tərkib hissəsi kimi başa düşülür. Mi-

foloji düşüncədə ilk insanın əmələ gəlməsi, yaxud da qeyri-adi, möcüzəli şəkildə 

doğulması mifik semantikasına görə dünya xalqlarının mifologiyasında olduğu kimi, 

türklərdə də çeşidli şəkillərdə özünü göstərir. Ümumiyyətlə, kainatın və insanın 

yaranması kosmik modelin tərkib hissəsi kimi qarşılıq təşkil edir: a) kainat ilk 

insanın bədən üzvlərindən yaranmışdır; b) ilk insan kainatın yarandığı elementlərdən 

əmələ gəlmişdir. Bu baxımdan, dünyanın və insanın yaranması həm də vəhdət təşkil 

edir. Dünyada ekoloji tarazılıq pozulanda, təbiətin nizamına ciddi müdaxilələr edi-

ləndə insanların və digər canlıların kütləvi şəkildə məhv olması bu vəhdətin müəy-

yən təbii qanunauyğunluqlar əsasında formalaşdığını nümayış etdirir. Problemə bu 

aspektdən yanaşdıqda türklərin mifoloji düşüncə sistemində ilk insanın yaranması, 

yaxud da möcüzəli şəkildə doğulan uşaqlar haqqında bir sıra törəyiş dastanları, 

əsatirlər, inamlar və s. mövcuddur. İnsanın əmələ gəlməsi, bəzi insanların anadan 

olarkən müəyyən nişanələrlə doğulması barədə qədim təsəvvürləri, törəyiş modelini 

və onun ayrı-ayrı ünsürlərini ümumiləşdirib aşağıdakı təsnifatı aparmaq olar: 

a) Tanrının əmri ilə insanın yaranması; b) Yaradılış dastanlarında kainatla 

birgə əmələ gələn insanlar; c) Təbiətin müxtəlif canlı və cansız varlıqlarından tö-

rəyən insanlar.  

Əlbəttə, bu bölgü müəyyən dərəcədə şərti səciyyə daşıyır və onun təsnifat 

prinsiplərinin əhatə dairəsini genişləndirmək olar. İnsanın yaranmasında tanrının, 

müəyyən hami-xilaskar qüvvələrin (əcdad kultunun), təbiətin bəzi ünsürlərinin rolunu 

nəzərdən keçirsək, bir sıra oxşar məqamların üst-üstə düşdüyünü, müəyyən süjet, 

obraz və motivlərin paralelliyini müşahidə etmək mümkündür. Fikrimizcə, bu ortaq 

dünyagörüşün təməlində əcdad anlayışı, ilk insanın mənşəyi barədə əski təsəvvürlər 

dayanır. Mifoloq A.Acalov bu məsələni şərh edərək yazır ki, "türk etnik-mədəni ənə-

nəsi üçün soykök anlayışı, etnik mənşə çox önəmlidir. Bu xüsusiyyət ortaq mədəniy-

yətə sahib olan və Avrasiya bozqırlarında bütün xalqlar üçün səciyyəvidir (1, s.59).  

Etnik mənşəyə xüsusi əhəmiyyət verən türk etnoslarının bu dünyagörüşü qə-

dim dastanlarda mühafizə olunub qorunmuşdur. Yaradılış və törəyişin, xüsusilə tö-

rəyişin mühüm məqamlarını əks etdirən qədim yakut dastanı "Ər Soqotox"da ibtidai 

baxışların arxaik cizgiləri əks olunmuşdur. Dastanda Ər Soqotox (bu ad yakutca 
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yalqız, tənha adam anlamına gəlir – A.A.) çox nəhəng və güclü bir bahadır kimi 

təsvir olunur: "Boyu on geniş qarış, eni dörd geniş qarış, bir çiynindən o biri çiyninə 

qədər də beş qarış imiş. Qolları qurumuş qayın ağacı kimi, gözləri isə at qan-

tarğasının halqaları kimi yupyumru imiş. Burnu da inəyin omba sümüyü qədər bö-

yük imiş. O ki qaldı gücünə donmuş ağacları belə kökündən çıxartmaq onun üçün 

heç nə imiş" (4, s.119). Qeyd edək ki, ümumtürk dastan qəhrəmanları (Bilqamıs, 

Oğuz xan, Manas, "qara daşı kül eləyən Qaragünə", "altmış erkəc dərisindən kürk 

eləsə topuqlarını örtməyən" Aruz Qoca və b.) nəhəng bədəni və qeyri-adi gücü ilə 

Ər Soqotoxu xatırladırlar. Qədim türk bahadırlarının bu xüsusiyyəti sonrakı 

ümumtürk dastanlarında da, məsələn, "Koroğlu" eposunda da müşahidə edilir. Das-

tanın ilk qolunda Rövşən "ağacın budaqlarından yapışsa kökündən çıxardan", "ökü-

zün buynuzlarından yapışsa dik qaldıran" azman bir pəhləvan kimi təqdim olunur.  

Göründüyü kimi, ümumtürk dastan qəhrəmanlarının qeyri-adi zahiri cizgilə-

ri və qüdrəti eposçuluq ənənəsində etnogenetik köklərin eyni mənbədən qaynaq-

landığından soraq verir. 

Ər Soqotox on doqquz yaşına çatanda necə doğulduğunu, ata-anasının kim ol-

duğunu öyrənmək üçün Ağac xaqanın yanına gəlir. Ər Soqotoxun səsini eşidən Ana 

tanrı ağacın kökündən çıxaraq deyir: "Dinlə, ey uşaq! Sənin atan Ər Toyon, anan isə 

Kübey xatun idi. Səni doğan və dünyaya gətirən onlardı. Göyün üçüncü qatından 

bir əmr gəldi və bu əmrdə sənin böyüdülməyin və insanlara ata olmağın buyuruldu" 

(4, s. 121). Ana tanrı Ər Soqotoxa həyat suyu da verib onu müqəddəs bir vəzifə ilə 

şərəfləndirir. Uzun və çətin bir səfərdə Ər Soqotox cəhənnəm zəbanisi Buura-

Dehsunu öldürərək Qara xanın ölkəsini xilas edir və onun kiçik qızı ilə evlənir. 

Göydən endikdən sonr onlardan törəyən uşaqlar yakut türklərinin əmələ gətirmiş və 

yer üzündə məskunlaşmışlar. Buradan bəlli olur ki, Ər Soqotoxun mənşəyi ilahi 

aləmlə bağlıdır. Ana tanrı ona kimliyini izah etdikdən sonra Ər Soqotox yer üzünü 

məskunlaşdıran insanları – yakut türklərini yaradır. Başqa sözlə, Ər Soqotox sakral 

mahiyyəti ilə Adəmi xatırladır. Adəm cənnətdə, Ər Soqotox göydə yaşayır. Bəlkə 

də, öz əməllərin görə Ər Soqotox Adəmdən yüksəkdə durur. Çünki Adəm etdiyi 

günah üçün yer üzünə qovulur və burada Həvva ilə birlikdə ilk insanları dünyaya 

gətirir. Ər Soqotox isə özü göydən yerə enmiş və yakutları meydana gətirmişdir. Bu 

baxımdan Ər Soqotox həm də müəyyən mənada mədəni qəhrəman funksiyasını ye-

rinə yetirir. Törəyiş dastanlarının bir qismində tanrı müəyyən kult şəklinə (qurt, işıq 

və s.) düşərək insanın yaranması prosesində iştirak edir. Doqquz oğuzlara məxsus 

bəzi dastan və əfsanələrdə bu motivə sıx-sıx rast gəlinir. Həmin əfsanələrin birində 

doqquz oğuzların ulu əcdadı olan xaqanın iki gözəl qızından, tanrılara layiq bildiyi 

üçün bu qızları onun əlçatmaz bir yerdə tikdirdiyi sarayda saxlamasından bəhs edi-
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lir. Xaqanın yalvarışlarını eşidən tanrı qurd görkəmində gələrək qızlarla evlənir. Bu 

izdivacdan onların doqquz oğuz və on uyğur uşaqları doğulur.  

Digər bir uyğur dastanında doqquz oğuzların törəmələrinin Kumlanço adlı 

ölkədə yaşamaları nağıl olunur. Tuğla və Selenqa çaylarının arasında bitən şam və 

qayın ağacının üzərinə göydən işıq (altun yaruk) düşdükdən sonra ağaclardan biri-

nin hamilə qalması və beş uşaq döğması qədim türklərin ağaca və işığa bəslədiklə-

ri müqəddəs inamın ifadəsidir. Maraqlıdır ki, bu törəyiş dastanında uşaqların do-

ğulması birdən-birə deyil, bioloji prosesdə olduğu kimi müəyyən müddət ərzində 

baş verir: "Gün keçdikcə ağacların birinin qarnı şişdi. Doqquz ay on gün sonra 

ağacın qarnında bir qapı açıldı. İçəridə ağızlarında gümüş əmzik (bəzi variantlarda 

qızıl əmzik) olan beş uşaq göründü". Uşaqlar on beş yaşına çatanda onları böyü-

dən doqquz oğuzlardan ata-analarını soruşduqda həmin ağacları göstərirlər. "Sev-

gili ata-anamız" – deyə uşaqlar ağacları qucaqlayaraq onları əzizləyirlər. Burada 

ağac və işıq ana və ata (ağac ana, işıq ata) rolunda çıxış edirlər. 

Bir qırğız əfsanəsində işığın suyu dölləndirməsindən sonra Saqan xanın qızı-

nın otuz doqquz gözəllə hamilə qalmalarından bəhs olunur. Dan yeri ağaranda çayın 

kənarına gələn bu qızlar günəşin ilk şəfəqlərinin suda necə qərq olduğunu heyranlıq-

la seyr edir və əllərini suda yuyurlar. Bundan sonra hamısı hamilə qalır. Bu süjetdə 

işığın su ilə təması nəticəsində qızların hamilə qalmaları sakral qüvvənin nişanəsidir. 

"Əski türk xalqlarının inamlarına görə, müqəddəslərin olduqları yer bulaq, çay baş-

ları və sular imiş" (5, s.223). Bunları ümumiləşdirib buradan belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, qızlar əllərini gün doğmamış suda yusaydılar, heç bir hamiləlik baş verməz-

di. İşıq göydən enən sakral bir qüvvə kimi suyu mayalayır və qızlar hamilə qalırlar.  

Borteçine soyundan olan Alanqovanın işıqdan hamilə qalması haqqındakı 

əfsanə də əhəmiyyətli səciyyə daşıyır. Əri Dubun öldükdən bir müddət sonra 

Alanqova bacadan nurlu bir kölgənin endiyini görür. O, qışqırmaq istəsə də dili 

tutulur. Alanqova həmin kölgədən hamilə qalır. Buna inanmaq istəməyən qohum-

əqrəba növbə ilə keşik çəkib, doğrudan da nurlu bir kölgənin bacadan içəri girdi-

yinin və bir az sonra çıxıb getdiyinin şahidi olurlar. 

Nəzərdən keçirdiyimiz dastan və əfsanə örnəklərində işıqla birgə ağac, qurd, su 

kultları da iştirak edirsə, bu əfsanədə tanrının nişanəsi kimi yalnız işığın rolu müşahi-

də olunur. Qeyd edək ki, bu əfsanə süjeti "Monqolların gizli tarixi" əsərində cüzi fərq-

lərlə əks olunmuşdur. Dubundan olan oğulları (Belgünötay, Bügünötay) Alanqovanın 

(Alanhoanın) barəsində şübhəyə düşdükdə o, bunun səbəbini onlara danışır: "Hər ge-

cə sarışın bir adam evin (çadırın) bacasından sızan işıq vasitəsi ilə girərək qarnımı ox-

şayır və onun nuru bədənimə keçirdi. Çıxanda isə günəş (və ya) ayın şuaları üzərin-

dən sarı bir köpək kimi sürünərək çıxırdı. Siz düşünmədən necə belə danışırsınız? Bu 
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hadisə üzərində fikir yürüdülsə, onların tanrı oğlu olduğu meydana çıxar. Qardaş-

larınızı qarabaşlı (adi) insanlarla müqayisə edərək necə elə danışa bilirsiniz? Onlar 

bütün insanların xanı olduqları zaman sadə xalq həqiqəti anlayacaqdır" (3, s. 61).  

Əfsanədə Alanqovanın Dubundan iki, tanrıdan isə üç oğlu olduğu nağıl edilir.  

Göytürk dastanlarında qurd əcdad rolunda çıxış edir. "Oğuz xaqan" dasta-

nında qurd xilaskarlıq (hami) missiyasını yerinə yetirir. Mütəxəssislərin fikrincə, 

qurd əski türklərdə günəşin bəlgəsi sayılmışdır. "Oğuz xaqan"da qarluq, qalac, 

qanqlı türk boylarının törəyişi "boz tüklü, boz yeləli erkək boz qurdun" himayəsi 

sayəsində baş verir. "Ərkənəqon" dastanında da qurdun xilaskar funksiyasında çı-

xış etdiyini görürük. Göytürklər sığındıqları kiçik ərazidən çıxmaq üçün qurdun 

nişan verdiyi keçidi genişləndirib xilas olurlar. Dəmirçi Burteçine əlinə qurd başı 

çəkilmiş bir bayraq alır və düşmənlərlə savaşaraq qələbə çalırlar.  

Göytürklərin mənşəyi ilə bağlı bu günümüzə gəlib çatmış üç əfsanədə qurd-

dan törəyiş motivi əsas yer tutur. Məzmunca bir-birinə yaxın olan iki əfsanədə Lin 

adli bir hökmdarın əsgərlərinin bütün göytürkləri öldürdükləri və on yaşlı cılız bir 

uşağa yazıqları gəldikləri üçün onun ayaqlarını kəsərək böyük bir bataqlıq içində-

ki otların arasına atdıqları nağıl edilir. Uşağın yanında peyda olan dişi bir qurd 

ona ət və yemək vermiş, birlikdə ər-arvad kimi yaşamağa başlamışdılar. Düşmən-

lər uşağın sağ qaldığını öyrəndikdə onu öldürməyə gəlirlər. Lakin qurd uşağı be-

linə alaraq qaçır. Çünki qurd müqəddəs ruhlarla əlaqəsi olduğundan düşmən əs-

gərlərinin gəlişindən xəbər tutmuşdu. Turfan dağında dərin bir mağaranın içindəki 

ovalığa sığınan oğlanla qurdun on uşağı olmuşdu. Vaxt ötdükcə böyüyən bu uşaq-

lar ətraf oymaqlardan on qız gətirib evləndilər. Bu evlilikdən on soy törəndi. Göy-

türklərin əcdadı sayılan Aşina boyu bunlardan biri idi. Qurdu müqəddəs və öz 

əcdadları saydıqları üçün göytürklərin bayraqlarında qurd başının təsviri var idi.  

Qurddan törəyişlə əlaqədar üçüncü bir əfsanədə (hər üç əfsanə çin qaynaqla-

rında yazıya alınmışdır) qurd obrazı digər iki əfsanəyə nisbətən geniş yer tutmasa 

da, burada da göytürklərin ulu əcdadı qurddan doğulmuş bir uşaqdan, onun qeyri-

adi gücə və bacarığa malik olmasından bəhs edilir. İ-ci Ni-su-tu adlı bu uşaq yağışın 

yağması və küləyin əsməsi barədə əmrlər verə bilirmiş. Onun iki arvadı var idi. Bu 

qadınlardan biri dörd oğlan doğmuşdu. Qardaşlardan böyüyü odu icad etdiyinə görə 

digər üç qardaş onu başçı seçdilər və ona Türk adını verdilər. Türkün on arvadı var 

idi. Bu qadınlardan doğulan oğlanların hamısı soyadlarını onların adlarından götü-

rürdülər. Türk öləndə bütün qardaşlar bir ağacın altına yığışıb başçı seçmək qərarına 

gəldilər. Şərtə görə kim ən yüksəyə tullansa o, başçı olacaqdı. Türkün kiçik arvadın-

dan olan Aşinanın oğlu hamıdan yüksəyə tullandı və başçı seçildi.  

Göründüyü kimi, hər üç əfsanədə qurd Göytürklərin ulu əcdadı hesab edilir. 
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Göytürk dövlətinin əsasını qoyan Aşina ailəsi də qurdun soyundan gəlmişdi. 

B.Ögəlin fikrincə, bu əfsanənin daha qədim tarixə malik olan birinci variantı çox 

geniş yayılmış və xalq nağılları ilə qarışıb dastan əmələ gətirmişdir. 

İnsanın törəyişi ilə bağlı digər bir motiv yaradılış dastanlarında kainatın və 

insanın birgə yaranması motividir. Altay yaradılış dastanlarında kainatın və insan-

ın yaranması prosesi ətraflı şəkildə təsvir olunmuşdur. Toplayıb yazıya aldıqları 

müəlliflərin adlarına görə Altay yaradılış dastanlarının iki variantı: V.Radlov və 

V.Verbitski variantları mövcuddur. Bunlardan V.Radlovun yazıya aldığı variant 

daha mükəmməl olduğu üçün onun üzərində dayanmağı məqsədəuyğun sayırıq.   

Dastan yer, göy, ay və günəşin olmadığı, yalnız su ilə tanrı Kuday və bir insan-

ın olması əhvalatı başlayır. İnsan tanrını aldadıb ağzında torpağı gizlətdiyinə görə tan-

rı onu öz yanından qovur və ona Erlik adını verir. Tanrı doqquz budaqlı ağacın kö-

kündən doqquz insan yaradır. Bu insanlar bir ağacın meyvəsi ilə dolanır, ağacın digər 

tərəfindəki dörd budağın meyvəsinə isə toxunmurdular. Çünki tanrı onu qadağan 

etmişdi. Lakin Erlik Törüngey adlı adamı və arvadı Ejeni yollarından azdırır. Ər-

arvad qadağan olunmuş meyvələri yediklərinə görə tanrı onları öz yanından qovur və 

Erlikin düşməni elan edir. Törüngey və Ejedən törəyən insanlar isə yer üzünü 

məskunlaşdırırlar. Dastanda təsvir edilən bu süjet səmavi kitablarda Allahın yaratdığı 

dünya və insan (Adəm və Həvva) hadisəsi ilə bir çox hallarda yaxından səsləşir.   

Digər bir əfsanədə Ülgen və Erlik böyük tanrı Qara xanın oğulları kimi təs-

vir olunurlar. "Yaradılış" dastanında olduğu kimi, burada da dünyada sudan başqa 

heç nəyin olmadığı bir zamanda Qara xan ilk insanı yaradır, onun yaşaması üçün 

suyun dibindən bir ulduz çıxardır, bu ulduzdan bir ovuc torpaq götürüb suyun 

üzünə səpməyi əmr edir. İnsan tanrının əmrinə əməl edir, lakin təbiətən xəyanət-

kar olduğu üçün bu torpağın bir hissəsini ağzında gizlədir. Suyun üzünə səpilən 

torpaq böyüyərək adaya çevrilir, insanın ağzındakı torpaqdan isə dağlar meydana 

gəlir. Qara xan bundan sonra adada doqquz budaqlı bir şam ağacı əkib göyün on 

yeddinci qatında məskunlaşır, oğlu Ulgen on altıncı qatda, o biri oğlu Erlik isə 

yeraltı dünyada qərarlaşır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Erlik yeraltı dünyada ya-

şadığına görə şəri təmsil edir. Çünki yeraltı dünya əksər xalqlarda olduğu kimi, 

türklərdə də şərin, iblis və şeytanların məskəni kimi simvollaşdırılmışdır.  

"Yaradılış"ın Radlov variantında Erlik yaradıcı tanrı xüsusiyyətinə malikdir. 

Lakin onun yaratdıqları bu varlıqlardır: 

Bir vurdu, ilan çıxıb qıvrılaraq qeyb oldu, 

Bir vurdu, ay çıxdı, qaçıb toz-duman oldu. 

Bir vurdu, donuz çıxdı, donuzların vəhşisi, 

Bir vurdu, Albıs çıxdı, pis ruhların saçlısı (4, s.457). 
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Ümumiyyətlə, ümumtürk dastanlarında, əfsanə və rəvayətlərdə Erlik bəzən 

insanı, bir çox hallarda isə öz dünyası (yeraltı aləm) və hökmündə olan şər qüvvə-

ləri (cinlər, əcinnələr, pis ruhlar və s.) təmsil edir. V.Verbitski variantında ilk in-

san Erlik adlanır və onu yaradan tanrı Ülgenin təklifi ilə tanrının kiçik qardaşı 

olur. Lakin Erlik Ülgenə paxıllıq edərək ona qarşı çıxır.  

Dünya daşqınından, tufandan sonra ikinci törəyişlə əlaqədar yaranmış das-

tanlarda da Erlik şərin rəmzi kimi xəyanət yolunu tutur. Daşqından sonra qardaşı 

Ülgenin yenidən insan yaratmaq istədiyini bilən Erlik Ülgenin qabın içinə qoydu-

ğu çiçəyi oğurlayaraq ondan insan düzəldir. Bu insanlar dəridən bir davul düzəldir 

və ilk şaman mərasimini icra edirlər. Altay yaradılış dastanlarında Ülgen Erliklə 

daim mübarizədədir. Belə dastanların birində nağıl edilir ki, Ülgen ilk insanın əti-

ni torpaqdan, sümüklərini isə daşdan yaratmış, ona ilk şəklini vermişdi. Qadını ki-

şinin qabırğasından düzəltmiş, onlara göz qoymaq üçün tüksüz bir it yaratmışdı. 

Ülgen onlara ruh gətirmək üçün yola çıxanda Erlik itə tük verərək onu aldadır və 

öz ruhundan onların bədəninə üfürür. Ülgen geri qayıdanda qadınla kişinin can-

landığını görüb onları özbaşına buraxmışdı. Elə o vaxtdan bir qurbağanın məslə-

həti ilə Ülgen yaşayanı yaşadır, öləni isə öldürür. 

Altaydakı qara orman tatarlarının dastanında Payana adlı tanrının düzəltdiyi 

insan heykəlinin keşiyini çəkən köpəyi şeytan aldadaraq heykəli başdan ayağa öz 

tüpürcəyi ilə bulayır. Ruh gətirmək üçün göyə uçan tanrı geri qayıdanda insanı bu 

vəziyyətdə görüb onu nə qədər təmizləməyə çalışsa da, istəyinə nail ola bilmədi. Ona 

görə də məcbur olub insanı tərsinə çevirdi. O vaxtdan insanın içi tüpürcəklə dolu 

qaldı. "İnsanın içi, ilanın üzü alabəzəkdir"- atalar sözündə şeytanın insanın içində 

gizləndiyi fikri metaforik deyimlə ifadə olunmuşdur. Digər tərəfdən ilanın insanla 

müqayisə edilməsi də, fikrimizcə, təsadüfi deyildir. V.Radlovun yazıya aldığı Altay 

yaradılış dastanında şeytanın sözünə aldanıb tanrının qadağan etdiyi meyvəni birinci 

yeyən ilan olur, yəni şeytana aldanan ilk məxluqlar ilanla insandır. Bu təşbehin 

təməlində qeyd olunan mifik təfəkkürün izləri qorunub saxlanmışdır. Ümumiyyətlə, 

bir çox ümumtürk törəyiş dastanlarında insanın yaranmasında Erlik də iştirak edir. 

Lakin o, insanı özünə bənzətmək istəmiş, onu düz yoldan sapdırmışdır. Ona görə də 

bir çox məqamlarda şeytanla insan eyni bir obrazın timsalında əks olunurlar.  

 Bəzi dastanlarda ilk insanın müxtəlif təbiət predmetlərindən: qardan, qartal-

dan, dolu dənəsindən və s. yarandığı əks olunmuşdur. Məsələn, bəzi yakut boyları 

qartalı ana hesab edir, müqəddəs varlıq kimi ona and içirdilər. Qədim bir Altay das-

tanında göydən düşən dolu dənəsini udan qızın hamilə qalması təsvir olunmuşdur. 

Göytürklərin "Aşina" dastanında olduğu kimi, burada da düşmənlər tərəfindən 

qırılıb məhv edilən bir xalqdan bəhs edilir. Sağ qalanlar içərisində bir qız təkbaşına 
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dolaşaraq günlərlə ac-susuz qalır. Nəhayət, göydən yağışla bərabər iki buz parçası 

düşür. Aclığını söndürmək üçün qız buz parçasını qırır və onun içindəki iki buğda 

dənəsini udur. Doqquz ay on gündən sonra onun iki oğlu olur. Qoçkar və Muz xan, 

yəni Buz xan adlı həmin uşaqlardan törəyənlər sonralar böyük nəsillərə çevrilirlər. 

Müxtəlif əşyalardan törəmə süjeti dünya, eləcə də türk xalqlarının folklorunun 

ayrı-ayrı janrlarında da geniş yayılmışdır. "Qaraqaş" adlı Azərbaycan nağılında nağıl 

qəhrəmanı dərvişin tüpürcəyindən, "İlan oğlan" nağılında isə ağacın dibindən qoca 

odunçunun taptığı yumurtadan uşaq dünyaya gəlir. Onu da qeyd edək ki, həmin na-

ğılda ağac əyəsi(yiyəsi) hami rolunda ilan oğlanı bir çox çətinliklərdən xilas edir. Yu-

nan mifologiyasında Zevsin qızı Afina onun başından, oğlu Dionis Zevsin budundan 

doğulur. Hindlilər inəyi öz əcdadı hesab edir, onu heç vaxt kəsib ətini yemirlər.   

Daşdan, küldən, sehrli muncuqdan və s. kimi əşyalardan doğulma motivi 

sakral mahiyyətini müxtəlif şəkillərdə mühafizə edir:   

Əzizinəm başdan mən, 

Qələmdən mən,qaşdan mən 

Nə atam var, nə anam 

Yaranmışam daşdan mən (2, s.188). 

– bayatısında daşın əcdad rolunda çıxış etməsi mifik təfəkkürdən qaynaqla-

nan doğulma motivi kimi ilkin izlərini qoruyub saxlamışdır. 

Elmi yeniliyi: Törəyiş dastanlarında ilk insanın yaranması barədə mifik ob-

raz, süjet və motivlər araşdırılır. 

Tətbiqi əhəmiyyəti: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və Ümumtürk das-

tanları fənlərinin müvafiq bölmələrində mənbə kimi istifadə oluna bilər. 
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SÜNNƏT MƏRASİMİNDƏ “YUMURTA” VƏ “QADIN ƏTƏYİ”NİN 

PSİXOANALİTİK SEMANTİKASI 

 

Xülasə 

 

Məqalədə Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən sünnət mərasimindəki bir 

çox ənənəvi davranışlar psixoanalitik kontekstdə təhlilə cəlb edilmişdir. Məlum 

olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində sünnət edilən oğlan uşaqlarına qadın ətəyi ge-

yindirilir, bundan savayı sünnət edildikdən sonra uşağın yanına suyun içərisində 

yumurta qoyulur. Məqalədə mərasimdə qadın gücünə işarə edən “qadın ətəyi” və 

“yumurta” Bruno Bettelheim və Alan Dundesin psixoanalitik yanaşması əsasında 

təhlilə cəlb edilmişdir. Psixoanalitik yanaşmaya görə, kişi kollektivində qeyri-

şüuri şəkildə qadınların doğum qabiliyyətlərinə qısqanclıq mövcuddur. Bu qıs-

qanclıq nəticəsində kişi kollektivi müxtəlif rituallarla və digər yaradıcılıq faktları 

ilə qadınların doğum güclərini mənimsəyirlər. Beləliklə, gerçəklikdə qadınların 

doğum gücü yaradıcılıq faktlarında müxtəlif simvolik aktlarla kişilərə aid edilir. 

Nəticədə, kişilər yaradılış mexanizmini mənimsəmiş olurlar. Məqalədə oğlan 

uşaqlarına geyindirilən “qadın ətəyi” və yanlarına qoyulan “yumurta”nın semanti-

kası qadın doğumuna kişi qısqanclığının simvolik ifadəsi kimi analiz edilmişdir. 

Müəyyənləşdirilmişdir ki, mahiyyəti etibarı ilə bu, kişilərin bütün yaradılış mexa-

nizmlərinə sahib olmaq arzularının bir parçasıdır. 

Açar sözlər: sünnət mərasimində qadın ətəyi, yumurta, Bruno Bettelheim, 

Alan Dundes, psixoloji qısqanclıq 

 

Safa QARAEV 

PSYCHOANALYTIC SEMANTICS OF “EGG” AND “WOMAN’S SKIRT” 

AT THE RITUAL CIRCUMCISION  

Summary 

In the article many traditional behaviors at the ritual circumcision carried out on 

the territory of Azerbaijan are involved to the analysis in the psychoanalytic context. 

As it is known, in the territory of Azerbaijan the circumcised boys are dressed in 

woman’s skirt, in addition, after the ritual circumcision the egg in the water is placed 
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next to the child. In the article “the woman’s skirt” and “egg” which pointed to 

female power in the ritual are analyzed according to Bruno Bettelheim and Alan 

Dundes’s psychoanalytic approach. According to the psychoanalytic approach, in the 

male collective there is jealousy to the ability of women to give birth unconsciously. 

As a result of this jealousy, the male collective assimilates the birth power of women 

with various rituals and other creative facts. Thus, in reality, the birth power of 

women is attributed to men by various symbolic acts in creative facts. As a result, the 

men master the creation mechanism. In the article the semantics of “woman’s skirt” 

and “egg” are analyzed as a symbolic expression of male jealousy. It is determined 

that, in essence, it is a part of the desire of men to have all creation mechanism. 

Keywords: the ritual circumcision, woman’s skirt, egg, psychological 

jealousy 

  

Сафа ГАРАЕВ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА «ЯЙЦА» И  

«ЖЕНСКОЙ ЮБКИ» В ОБРЯДЕ ОБРЕЗАНИЯ 

Резюме 

В статье анализируются многие традиционные модели поведения в 

обрядах обрезания, проводимых в Азербайджане в психоаналитическом кон-

тексте. Как известно, в Азербайджане обрезанные мальчики одеваются в 

женские юбки, а после обрезания яйцо кладут в воду рядом с ребенком. 

В статье на основе психоаналитического подхода Бруно Беттельхейма 

и Алана Дандеса, анализируются «женская юбка» и «яйцо», которые указы-

вают на женскую силу в обряде. Согласно психоаналитическому подходу, в 

мужском коллективе существует неосознанная ревность к женской фертиль-

ности, т.е. плодовитости. В результате этой ревности мужской коллектив с 

помощью различных ритуалов и других творческих фактов присваивает пло-

дородие женщины. Таким образом, в действительности плодородие женщин 

приписывается мужчинам различными символическими актами в твор-

ческих фактах. В результате мужчины осваивают механизм творения. 

В статье анализируется семантика «женской юбки», которую носят 

мальчики, и «яйца», помещенного рядом с ребенком, как символическое вы-

ражение мужской ревности по поводу женского рождения. Определяется, 

что, по сути, это часть желания мужчин овладеть всеми механизмами тво-

рения. 

Ключевые слова: обрезание, женская юбка, яйцо, Бруно Беттельхейм, 

Алан Дандес, психологическая ревность 
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Öncə Bruno Bettelheimin “Simvolik yaralar: keçid ritualları və kişi qısqanc-

lığı” adlı tədqiqatındakı bir məqama diqqət yönəltmək istərdik. Sivilizasiyadan 

kənarda qalan bir çox tayfaların insiasiya rituallarını analiz edən Bruno Bettelhe-

im, əsasən, aşağıdakı məsələlər üzərində xüsusi dayanır: 

1. Sünnət etməni də ehtiva edən inisiasiya rituallarına artım ritualları kon-

tekstində baxılmalıdır. 

2. Qızların və oğlanların inisiasiya ritualları onların sosial mühit tərəfindən tək-

lif olunan seksual rolları tamamilə qəbul etmələrini nümayiş etdirir və simvollaşdırır. 

3. Kişi inisiasiya rituallarının bir məqsədi kişilərin də uşaq doğa bilməsini 

diqqətə çatdırmaqdır. 

4. Cinsiyyət orqanının kəsilməsi zamanı yaradılan qanaxma vasitəsi ilə kişilər 

çalışır ki, qadınlarınkına ekvivalent olan seksual orqan və funksiyalar əldə etsinlər. 

5. Ola bilsin ki, sünnət seksual yetişkənliyi sübut etmək cəhdidir və sünnət 

qadınlar, yaxud da hər iki cins tərəfindən həyata keçirilə bilər 

6. Kişi insiasiya rituallarını əhatə edən gizlilik isə arzu olunan məqsədə (ki-

şilərin doğum qabiliyyətinə sahib olmalarını göstərməyə – S.Q.) nail olunmaması-

nın gizlədilməsinə xidmət edir. 

7. Qadın sünnəti müəyyən qədər qadının seksual funksiyaları haqqında kişi-

lərin bir-birinə zidd olan düşüncələrinin və müəyyən qədər də kişi sünnətinə reak-

siyanın nəticəsi ola bilər (Bettelheim 1962: 45).  

Müəllifin sözügedən kitabında əsaslandırmaq istədiyi ən başlıca ideya kişi-

lərdə qadınların doğum qabiliyyətlərinə qısqanclığın mövcud olması fikridir. O 

yazır ki, “Tədqiqatın gedişində mən insiasya rituallarının mənasını və funksiyasını 

dərindən anlamaq üçün tamamilə fərqli psixoanalitik yanaşmadan təsirləndim; ya-

naşma budur ki, bir cins seksual orqanlar və onların funksiyaları baxımından digə-

rinə qarşı qısqanclıq hiss edir" (Bettelheim 1962: 19). Müəllif daha sonra diqqətə 

çatdırır ki, bir çox cəmiyyətlərdə oğlanların inisiasiya rituallarının qızlarınkından 

daha qarışıq olmasının səbəblərindən biri qadınların öz kişi qısqanclıqlarını daha 

açıq ifadə edə bildikləri halda, kişilərin müvafiq qısqanclıqlarını yalnız ritualda 

ifadə edə bilmələri ilə bağlıdır" (Bettelheim 1962: 56). Müəllif kişilərin ayrı-ayrı 

inisiasiya rituallarının qadın cəmiyyətlərindən kənarda, qadınların iştirakının qa-

dağan edildiyi gizli bir şəraitdə keçirilməsininin və bu aktların çox zaman kişilərin 

cinsiyyət orqanının kəsilməsi ilə realizə olunmasının səbəbini qadınların doğum 

qabiliyyətinə kişi qısqanclığı kimi izah edir. Yəni qadınların doğum qabiliyyətini-

nin göstəricisi olan “menstrual qanaxma” kişilər üçün də sünnət vasitəsi ilə süni 

şəkildə yaradılır. Həmçinin ritualdakı simvolik davranışlarla kişilərin də doğum 

qabiliyyətlərinin olması təssüratı yaradılır. Qadınlara həmin mərasimlərə iştirakı-
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nın qadağan edilməsi isə kişi doğumu ilə bağlı simvolik davranışların yalan olma-

sının üzə çıxarılmasının qarşısının alınmasına xidmət edir (Bettelheim 1962: 131).  

Qeyd edək ki, Alan Dundes bu yanaşmadan miflərin və folklorik faktların se-

mantikasının öyrənilməsində geniş şəkildə istifadə etmişdir (Bronner 2015: 24). O, 

bu yanaşma kontekstində yaradılış miflərində qadınların kişilərin qabırğasından ya-

radılması faktına diqqət yönəldərək yazır ki, “Patriarxal cəmiyyət tələb etmişdir ki, 

bioloji normalar mif daxilində pozulsun” (Dundes 2007: 349). Alan Dundes bunun-

la izah etmək istəyir ki, patriaxal kişi mühitinin qadınların doğum funksiyasına qıs-

qanclığı ilə əlaqədar olaraq kişinin qadından deyil, qadının kişinin qabırğasından 

doğulması təsvir olunur. Yəni burada “proyektiv inversiya” hadisəsi baş vermişdir. 

Dundes kişilərdə qadınların doğum qabiliyyətinə qısqanclıq və bu yanaşmanın mif 

və rituallarda təzahürü problemini başqa yazılarında da geniş şəkildə dayanmışdır 

(Dundes 1976: 220–238). Tədqiqatlardan məlum olur ki, kişilərdə qadın doğum qıs-

qanclığının olması öz təsirini yalnız sosial rituallarda göstəmir. O, həmçinin yaradı-

cılığın meydana gəldiyi fantaziya dünyasında da təsir göstərir və bu da yaradıcılıqda 

bəzi məsələlərin reallıqdan fərqli şəkildə əks olunmasına səbəb olur. 

Yuxarıda dediyimiz kimi, qadınların doğum qabiliyyətinə kişi qısqanclığı bə-

zən də kişilərin simvolik davranış kontekstində qadınların doğum qabiliyyətlərini 

mənimsəmələri şəklində özünü büruzə verir. Bu məsələni də qısaca şəkildə sünnət 

mərasimindəki bir neçə fakt əsasında izah etmək istərdik. Ənənəvi sünnət mərasim-

ləri ilə bağlı müşahidələrimiz göstərir ki, qadınlar sünnət olunan yerə buraxılmırlar. 

Sünnət olunma prosesində bir qayda olaraq uşaqların başına qırmızı parça atırlar. 

Bunun məzmunu da uşağın qan görüb qorxmaması ilə izah edilir. Bundan əlavə, 

R.Qarayevanın verdiyi məlumata görə Qarabağ bölgəsində “sünnət olunan uşağının 

xəstəliyin yüngül keçməsi və tez sağalması üçün yumurtanı suya qoyub xəstənin 

baş tərəfinə qoyurdular”. Seymur Daşdəmirovun verdiyi məlumatdan aydın olur ki, 

Borçalı rayonunda da “suyun içərisinə yumurta qoyub qoyurlar sünnət olunan uşa-

ğın çarpayısının altına ki, yüngüllük olsun”. Naxçıvan ərazisində də “Uşağı sünnət 

eliyəndə qabda suyun içində yumurta ilə 40 nar çubuğu da qoyurduq. Bu uşağın üs-

tünə qırxlı adam gələndə nar çubuqların suya batırıb çiliyərdik sünnətli uşağa ki, 

uşağı qırx basmasın” (Cəfərli-Babayev 2010: 42). Sünnətdə yumurta yalnız su dolu 

stəkana qoyulmur. Türkiyənin Kayseri bögəsində yaşayan türklərdə uşaq “sünnətdə 

çox ağladığı zaman ağzına xaşlanmış yumurta verilir. Yumurta uşağa sünnət hədiy-

yəsi olaraq da mütləq gətirilməkdədir” (Altun 2004: 208). Göründüyü kimi, bəzən 

gəlinlərdə olduğu kimi, sünnət olunan uşaqlara da yumurta yedirdilir.  

Bundan başqa, Azərbaycanda uşaqlar sünnət olunduqdan sonra onlara ətək 

(qadın paltarı, yubqa) geyindirilir. Ağdam rayon Qiyaslı kəndi sakini Zöhrə Vəli-

http://bookfi.org/g/Alan%20Dundes
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yevadan aldığımız məlumata görə, “sünnət olunan uşağa qırmızı yupqa geyindirir-

dilər”. O belə bir məlumat verdi ki, qardaşının uşaqları sünnət olarkən oğlanları-

nın sünnət olunanda geyindikləri qırmızı yupqanı sandıqdan çıxarıb verib onlara. 

Onlar da geyinib qapıda fidbol oynayırmışlar (material arxivimizdədir). Sünnət 

mərasimlərində bu ənənələr son dövrə qədər davam etmişdir.  

Təsvir olunan etnoqrafik mənzərədəki iki faktın fikrimizi izah etmək üçün 

ciddi material verdiyini düşünürük. Sünnət olunan zaman uşağın yanına su ilə do-

lu stəkanın içərisinə yumurta qoyulur. Xalq bunu yaranın tez sağalması və yumur-

tanın ağrı-acını özünə çəkməsi məqsədi ilə edildiyini bildirir. İkincisi isə sünnət 

edildikdən sonra uşağa yubqa geyindirilməsi faktı. Çox zaman oğlan uşaqlarının 

utanaraq geyindikləri bu yubqanın rəngi qırmızı olur. Sünnətdən sonra oğlanlara 

yubqanın geyindirilmə səbəbi kimi isə şalvardan fərqli olaraq onun bədənə yapış-

maması, yaraya toxunub problem yaratmaması ilə izah edilir.  

İlk öncə deyək ki, mədəniyyətdə yumurta qadın bətnini, qadına xas olan do-

ğurqanlığı təcəssüm etdirir. Məsələn, türkmənlərdə “gəlinə qaynadılmış yumurta 

yedirirlər ki, çox uşaqları olsun” (Tatlılıoğlu 2000: 154), “Türkiyənin Çepni böl-

gəsində qız evi gəlinlə birlikdə yeni ailə quranlara yumurtlayan bir toyuq da hə-

diyyə edir. Bununla gəlinin çox uşaqlı bir ana olacağına inanılır. Toyuq-yumurta 

dölün, züryətin simvoludur” (Kalafat 2007b: 108), “Ahıska türklərində hamilə qa-

dına niyyətlə bişirilən yumurtanın içi sərt olarsa, oğlan, yumuşaq olarsa, qız olaca-

ğına inanılır” (Kalafat 2007a.: 199), Türkiyənin Muş bölgəsində “gəlin qapıdan 

girərkən qapının üstündə yumurta qırılır və qapı eşiyinə yağ sürtülür”(Akyol 

2006: 67). “Türk Atalarda qaynana və qaynata tərəfindən uşaqlı olması üçün gəli-

nin yatağına qaynanmış yumurta atılır” (Kalafat-Yelis 2012: 190).   

Təqdim olunan mətnlərdən aydın olur ki, yumurta qadın doğurqanlığı ilə əla-

qələndirilir. Amma sünnətlə bağlı təqdim etdiyimiz etnoqrafik faktdan göründüyü 

kimi, su ilə dolu stəkana qoyulan yumurta kişi cinsiyyət orqanı ilə bir araya gətirilir 

və semantik məzmundan anlaşılan odur ki, burada məqsəd cinsiyyət orqanının "ya-

ratma", "doğum" qabiliyyətinə malik olması (və yaxud da belə bir keyfiyyətə sahib 

olması arzu edilir) mesajını verməkdir. Yəni mərasimi ənənədə dişi gücünü simvoli-

zə edən yumurtanın sünnətdə fallik gücün doğub-törəmə keyfiyyətini də simvolizə 

etməsinin əsasında kişi cəmiyyətinin fallik gücün qadınlara xas olan doğub-törəmək 

qabiliyyətinə də malik olmasını diqqətə çatdırmaq istəkləri ilə bağlıdır. 

Onu da deyək ki, bir çox psixoanalitik tədqiqatlarda belə bir sual qoyulur: nə-

yə görə kişi cinsiyyət orqanı müxtəlif sakral əsasa söykənməklə qanadılır? Belə bir 

davranışın ortaya çıxmasının səbəbi nədir? Bu sual cavablandırılarkən bildirilir ki, 

kişi cinsiyyət orqanının müxtəlif üsullarla qanadılmasının prototipik əsasında qadın-
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ların ərgənləşmə kontekstində doğum və artım qabiliyyətlərinin ilkin əlaməti hesab 

edilən menstrual qanaxmanın imitasiyası dayanır. Yəni qadın biologiyası üçün do-

ğum qabiliyyətinin ilkin əlaməti hesab edilən "qanaxma" süni şəkildə ritual davra-

nışlar vasitəsilə kişilər üçün də təşkil edilir. Burada əsas məqsəd kişilərin də doğum 

qabiliyyətinə malik olmalarını diqqətə çatdırmaqdır (Bettelheim 1962: 131).  

Belə bir davranışın ortaya çıxmasının psixosemantikası kişilərin qadın do-

ğumuna qısqanclığı ilə izah edilmişdir. Bu məsələyə münasibət bildirən Alan 

Dundes yazır: “İlkin psixoanalitiklər inisiasiya rituallarını şərh edərkən onu xədi-

metmə, yaxud da edipal dram ritualı kimi əsaslandırmışlar. Məsələn, Reik belə he-

sab edir ki, oğullarını qısqanan rəqib ata onların cinsi orqanlarını mədəniyyətin 

icazə verdiyi formada zədələməkdə (sünnət etməklə – S.Q.) israr edir. Bettelheim 

bu məsələdə bir qədər də irəli gedərək bildirdi ki, bu davranış xədimetmədə oldu-

ğu kimi gənclərin kişilikdən imtina etmələri deyildir, daha çox onlardan qadın ciz-

gilərinin qəbul etmələri istənilir. Bu, inisiasiya rituallarını keçid ritualı kimi, ya-

xud da kollektiv formada kişi kimliyinin dramatizasiyası kimi (yəni kişiliyin qa-

dınlığa nəzərən qurulmasını – S.Q.) izah edən bir çox antropoloqların yanaşması 

ilə ziddiyyət təşkil edir. Antropoloqlar bəzi inisiasiya rituallarında açıq qadınlaş-

dırma davranışlarının mövcudluğunu inkar edə bilməzlər. Məsələn, bu məsələ 

Nandilər arasında sünnət olunan uşaqların geyimləri əsasında göstərilə bilər. Sün-

nət mərasimindən öncə oğlanlar qız kimi geyindirilir. Sünnətdən sonra qız paltarı 

qadın geyimi ilə əvəz edilir. Göründüyü kimi, psixoanalitik və antropoloji şərh 

arasında açıq-aşkar fərq vardır. Antropoloqlar iddia edirlər ki, inisiasiya ritualı oğ-

lanları kişi edir, psixoanalitiklər iddia edirlər ki, eyni ritual kişiləri psevdo qadın 

formasına salır. Hər iki mövqeni də qəbul etmək mümkündür. İnisiasiya ritualları 

oğlanları kişiyə çevirir, amma bu rituallar bunu feminizə etmək yolu ilə edir. Bet-

telheim inisiasiyada qadınlaşmanın izah etmək üçün kişilərin qadınların doğum, 

yaratma qabiliyyətinə qısqanclığı ilə izahetməni təklif edir” (Dundes 1976: 232).  

Müəllifin demək istədiyi ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən cinsiyyət orqanının 

zədələnməsi edip kompleksi kontekstində atanın xədimedici gücünü təmsil edir. 

Belə ki, atanın oğlunu qısqanması keçid situasiyasında ona bir çox kişilikdən 

məhrumedici davranışları (cinsiyyətini zədələməklə simvolik xədimetməni, ona 

qadınlara xas olan geyimləri geyindirilməklə kişilikdən məhrum etməni və s.) tət-

biq etməsi ilə nəticələnir. Antropoloqlar isə bunu kişiliyin dramlaşdırılması, yəni 

oğlanların inisiasiyasında kişiliyin qadınlığa nəzərən qurulan bir dəyər olması ilə 

bağlı mesajın verilməsi kontekstində izah edirlər. B.Bettelheim isə keçid situasi-

yasında inisiasiya subyekti olan oğlanların bu davranışlara məcbur edilməsini ki-

şilərin qadın doğumuna olan qısqanclığı ilə izah edir. Yəni kişilik statusuna keçid-
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də inisiasiya subyektinə qadın cizgilərinin verilməsi onların da yaratma mexaniz-

mi olan doğum və artım qabiliyyətinə malik olması mesajını verməyə xidmət edir. 

Alan Dundes bu baxışların bir-birlərini inkar etmədiyinə vurğu edərək bildirir ki, 

yeni statusa, kişiliyə keçid qadınlara aid olan cizgilər vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Xatırladaq ki, psixoanalitik kontekstdə mədəni faktlara baxanda semantik baxım-

dan yalnız bir-birlərini təsdiq edən reallıqla deyil, çox zaman bir-biri ilə uyuşma-

yan müxtəlif mövqe və baxışların zidliklər içərisində bir arada mövcudluğu ilə 

qarşılaşırıq. Hər hansısa bir yanaşma insan fenomeninin yaradıcılığının təbiətini 

və mədəniyyətdəki zidliklərin bir arada yaşamalarının səbəbini tam şəkildə izah 

etmək gücündə deyildir. Bu mənada, sünnət aktının atanın xədimedici təbiətini 

göstərməsi ilə yanaşı, bunun kişilərin qadınların doğum qabiliyyətlərinə qısqanc-

lıqlarından qaynaqlanması ilə bağlı yanaşmanı da qəbul etmək mümkündür. Yəni 

bir davranış kontekstində (sünnətlə) oğulların qəbul etdikləri mesajla (ata gücünün 

xədimedici və sərhədqoyucu təbiəti ilə) kişilərin kişiliyə müxalif olan qadınlara 

verdikləri mesaj (kişilərin də yaratma və doğum qabiliyyətinə malik olmaları) ey-

ni anda aktuallaşır. Bu problemlər üzərində çox dayanmadan deyək ki, sünnət pro-

sesində cinsiyyət orqanının kəsilərək qanadılması qadınların menstrual qanaxma-

sının imitasiyasıdır və kişilərin də doğum qabiliyyətinə malik olmalarının göstəril-

məsinə xidmət edir. Bu mənada, oğlan uşaqlarında qanaxmanın imitasiyası ilə 

müşayiət olunan sünnətdə stəkana qoyulmuş yumurtanın semantikası da daha ay-

dın izah oluna bilər: kişilər də (və ya fallos da) doğum və yaratmaq qabiliyyətinə 

malikdir. Heç təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan ərazisindən toplanılmış mətndə bildi-

rilir ki, uşağı sünnət eliyəndə qabda suyun içində yumurta ilə 40 nar çubuğu da 

qoyurlar. Bu uşağın üstünə qırxlı adam gələndə nar çubuqların suya batırıb çilə-

yirlər sünnətli uşağa ki, uşağı qırx basmasın (Cəfərli-Babayev 2010: 42).  

Əslində, burada sünnət olunan uşaq zahı qadınlar kimi qorunur. Qırx basma-

sı barədə deyilir ki, “zahı və uşağın doğumdan sonrakı qırx gün içərisində xəstə-

lənməklərinə xalq kültüründə “qırx basması” adı verilir. Bu qırx gün içərisində 

ana və uşağın xəstəliklərindən, nəzərdən, pis təsirlərdən qorumaq üçün müxtəlif 

tədbirlər həyata keçirilir. Bunun üçün qırx gün içərisində ana da, uşaq da ziyarətə 

gələnlərdən qorunur” (Başçetinçelik: http://turkoloji.cu.edu.tr). Sünnətlə bağlı yu-

xarıda təqdim olunan mətndən aydın olur ki, sünnət olunan şəxsin üzərinə qırxlı 

adamın gəlməsi hamilə qadın kimi ona da pis təsir edə bilər. Çox ehtimal ki, sün-

nət olunan şəxsi qırx basması onun doğum və artım qabiliyyətinin aradan qalxma-

sına səbəb olacağı düşünülür. Odur ki, qırxlı adam sünnət olunan uşağın yanına 

gəlib getdikdən sonra onun üzərinə yumurta salınmış stəkandan su çilənilir ki, bu 

da onun doğum və artım qabiliyyətinin yenidən bərpa olunmasına xidmət edir. 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər   ●   2021/1 

 

46 

 

Demək istədiyimiz odur ki, sünnət olunan şəxsə hamilə və ya zahı qadınlar üçün 

xarakterik olan davranışların tətbiq olunması da sünnət olunan cinsiyyət orqanının 

fallik doğurqanlığa (yəni qadınların iştirakı olmadan doğan və yaxud doğumda da-

ha funksional olan) işarə etməsi ilə bağlıdır. Heç təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan 

ərazisində hansısa bir hamilə qadının uşaq dünyaya gətirməsini ifadə edən filan-

kəs "qurtardı" deyimi Türkiyə ərazisində sünnət olunub qurtaran şəxs barəsində 

istifadə olunur (Altun 2004: 208). 

Yeri gəlmişkən deyək ki, mədəniyyətdəki fakt və simvolların mahiyyəti təd-

qiqatçının realist təbiətli yanaşmaları ilə izah edilə bilməz. Yəni fallik orqana do-

ğum qabiliyyətinin aid edilməsi, ola bilər ki, realist planda yanaşma əsasında anla-

şılmasın. Amma kişi kollektivinin qadının yaratma mexanizmi olan doğuma qıs-

qanclığı reallıqla səsləşməyən davranışların simvolik şəkildə mədəniyyətdə aktu-

allaşmasına gətirib çıxarır. Məsələn, Anadoluda “Toyuğun xoruz kimi banlaması 

uğursuzluq olaraq qəbul edildiyi halda, bəzi bölgələrdə xoruzun yumurtlaması bə-

rəkət olaraq bilinir” (Kalafat 2006: 334). Bu inanca sosial münasibətlərin proyek-

siyası kimi baxılmalıdır. Toyuğun (simvolik olaraq qadını bildirir) xoruz (simvo-

lik olaraq kişini bildirir) kimi banlaması sosial kontekstdə qadınların kişi statusu-

na iddia etmələri kimi dəyərləndirildiyinə görə mənfi qiymətləndirilir. Burada 

əsas maraq doğuran məqam xoruzun nadir hallarda yumurtlama qabiliyyətinə ma-

lik olması ilə bağlı inancdır. Təbiidir ki, xoruzun yumurtlaması heç bir halda 

mümkün deyildir. İrrassional mədəni faktların təbiətinin rasional olaraq izah edil-

məsi spesifik yanaşma tələb edir. Belə bir yanaşma tədqiqatçını "məntiqsizliyin 

məntiqi əsasını" tapmaq kimi, çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlmək zərurəti qar-

şısında qoyur. Belə olduğu halda sual ortaya çıxır ki, bu qeyri-real, heç bir bioloji 

adekvatlığa malik olmayan folklorik inancın meydana çıxmasının səbəbi nədir?  

Bizə elə gəlir ki, kollektivdə belə bir inancın ortaya çıxmasının psixoseman-

tik əsasında qadınların doğum qabiliyyətinə kişi qısqanclığı dayanır. Bu reaksiya 

qadınların özlərini kişi kimi aparmalarını mənfi qiymətləndirərək onu cəzaya (kə-

silməyə) layiq bildiyi halda, xoruzun yumurtlamasını bərəkət kimi dəyərləndirir. 

Əslində, qadın doğumuna qarşı simvolik dildə kişilərin doğum qabiliyyətinin ol-

masını irəli sürmək həm də kişilərin qadınların yaratma qabiliyyətlərini mənimsə-

mə texnologiyasıdır. “Kişi doğumu” ilə bağlı faktların folklordakı açıq ifadəsi al-

çaldıcı və ironik məzmun daşıyır (kişilər arasında tez-tez istifadə olunan “kiminsə 

yanında boğaz olmaq” ifadəsində olduğu kimi). Belə bir şəraitdə kişilərin qadın 

doğumuna olan qısqanclığının folklordakı ifadəsi birbaşa deyil, simvolik şəkildə 

təcəsüm olunmaqla özünü ifadə imkanı əldə edir. Bu mənada “xoruzların nadirən 

yumurtlaması” və bunun “bərəkət” hadisəsi kimi dəyərləndirilməsi Bruno Bettel-

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bruno+Bettelheim&search-alias=books&field-author=Bruno+Bettelheim&sort=relevancerank
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heimin psixoanalitik tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirdiyi qadınların doğum qa-

biliyyətinə kişi qısqanclığı kontekstində izah edilə bilər.  

Beləliklə, sünnət mərasimində yumurta simvolizmi ilə fallik doğurqanlığa işa-

rə edilməsi aydın olur. Bu kontekstdə sünnət olunan şəxslərə “yubqa” deyilən qadın 

paltarının geyindirilməsi faktının semantikası da daha aydın izah edilə bilər. Bir da-

ha xatırladaq ki, sosial reallıqda oğlan uşaqları bu geyimi utanaraq geyinirlər və ələ 

salınacaqları mühitlərdən gizlənməyə çalışırlar. Sünnət mərasimindən sonra oğlan 

uşaqlarına deyirlər ki, “sən artıq kişi oldun”. Demək, kişi olmaları deyilən uşaqlara 

həm də qadın paltarı (yubqa) geyindirilir. Sosial həyatda sünnət olunan şəxslərə qa-

dın paltarının geyindirilməsi bu geyimin şalvardan fərqli olaraq yaraya toxunmama-

sı ilə izah edilir. Buna uyğun olaraq bir məsələni diqqətə çatdıraq ki, bəzi inacların 

sosial həyatda realist məzmunlu funksionallığa malik olması onun əlavə metaforik 

mənalarının inkarına əsas vermir. Əslində, bu hallar müxtəlif inanc və folklorik 

davranışların öz həyatlarını daha uzun zaman kəsimində davam etdirməsi üçün şə-

rait yaradır. Belə ki, bəzi inanclar şüuri senzuradan keçmədikləri üçün (yəni məntiq-

li gəlmədiklərinə görə) öz folklorik həyatlarını davam etdirə bilmir. Amma bu hal-

da, yəni sünnət olunan oğlan uşağına qadın paltarının geyindirilməsinin yaranı qo-

rumaq funksiyasını həyata keçirməsi onun məntiq senzurasından keçərək, yəni özü 

üçün məntiqi mühiti təmin edərək daha uzun zaman kəsimində həyatda qalmasına 

şərait yaradır. Amma başqa bir məsələni də xatırladaq ki, əgər sosial reallığın sün-

nət olunan şəxsə qadın paltarının geyindirilməsi ilə bağlı hər hansısa bir vetosu ol-

saydı, bu, belə bir kollektiv davranışın reallaşdırılmasına imkan verməzdi və yaranı 

qorumaq üçün başqa imkanlar tapardı. Amma bu məsələ ilə bağlı etnoqrafik reallığa 

diqqət yetirəndə aydın olur ki, sünnət olunan şəxslərə geyindirilən qadın paltarının 

realist funksionallığı ilə yanaşı, metaforik mahiyyəti də vardır. Yuxarıda Ağdam ra-

yon sakininin təsvirləri əsasında verdiyimiz məlumatdan aydın olur ki, bu qadın 

paltarları çox zaman keçid məzmunu daşıyan qırmızı rəngdə olur və onlara sıradan 

bir geyim kimi yanaşılmır. Bu geyim dəyərli bir əşya kimi sandıqda saxlanılır və 

növbəti sünnət olunanlara geyinmələri üçün verilir. Bir sözlə, sünnətdə oğlan uşaq-

larına geyindirilən yubkanın realist məzmunu ilə yanaşı, simvolik mənası vardır və 

bu sünnət olunan şəxsin yanına qoyulan doğum və artım məzmunlu yumurta kon-

tekstində daha aydın şəkildə izah edilə bilər.  

Bir məsələni diqqətə çatdıraq ki, sünnət olunan uşaqlara yubqa geyindirilməsi 

və su ilə dolu stəkana yumurtanın qoyulması onların öz istəklərinə əsasən aktuallaş-

mır. Bu, böyüklərin uşaqlar üçün müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdikləri davra-

nışlardır. Odur ki, məsələyə həm uşaqların, həm də böyüklərin perspektivindən bax-

maq olar. Uşaqların perspektivindən bu davranış xədimedici ata gücünün özünü bü-
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ruzə verməsidir və bu davranışlar onların qorxu və həyəcanları ilə müşayiət olunur. 

Təsadüfi deyildir ki, Gökçə Cansevər “Sünnətin psixoloji effektləri” adlı yazısında 

sünnətin uşağa psixoloji təsiri ilə bağlı belə qənaətə gəlir: “Testin nəticələri göstərir 

ki, fallik mərhələdə icra olunan sünnət aktı uşaqlar tərəfindən aqressiya və xədimet-

mə aktı kimi qəbul edilir” (Cansever 1965: 330). Böyüklərin perspektivindən isə bu 

davranış “kişi aktyorlar”ın işidir: bu mərasim kontekstində kirvə seçilir, dəllək (türk 

dünyasının bir çox yerində dəlləyə dədə və baba deyilir) sünnəti həyata keçirdir, 

doğma ata və oğul yeni qohumluq münasibətlərinə daxil olurlar. Bu qohumluq mü-

nasibəti “kişi aktyor”ların cinsiyyət orqanı üzərində gördükləri sünnət etmək işi əsa-

sında formalaşır. Sünnət olunan şəxs öz kirvəsinin qızı ilə evlənə biməz. Yəni sün-

nət olunan uşaq öz kirvəsini ata, onun qızlarını isə bacı kimi görməlidir. Bu məsələ 

barədə xalq arasında belə bir söz var ki, “kirvə kirvənin damının üstünə çıxmaz ki, 

toz tökülər. Kirvənin qızı ilə sünnət olunan uşaq bacı-qardaş hesab olunur” (Materi-

al arxivimizdədir). Burada "toz" simvolik olaraq cinsi əlaqəni bildirir və "ləkələ-

mək" semantikası daşıyır. Bu inanc belə qohumlar arasında insest yasağının olması-

nı göstərir. Kişilərin oğlan uşaqlarının cinsiyyət orqanının kəsilməsi ilə reallaşdır-

dıqları bu davranışı qadınlar “döşdən süd əmizdirmə” vasitəsi ilə həyata keçirirlər. 

Xalq arasında uşağın öz anasının döşlərində süd olmayanda həmin uşağı daha bol 

südü olan qadına verirlər ki, onu əmizdirsin. Bu qadın həmin uşağın süd anası hesab 

edilir. Bu halda da uşaq süd anasının oğlu və qızı ilə evlənə bilməz. Bu mənada, 

“qadın aktyorlar” və “kişi aktyorlar” əsasında qurulan qohumluqların müqayisəli 

təhlili çox maraqlı mənzərə yaradır. Amma problemimizə müvafiq olaraq bu məsələ 

üzərində geniş dayanmırıq.  

Burada diqqət yetirmək istədiyimiz əsas problemi sual formasında bu şəkil-

də qoya bilərik: kişi aktyorların iştirakı ilə aktuallaşan sünnət mərasimində uşaqla-

ra yubqa geyindirilməsi və su ilə dolu stəkana yumurta qoyulması nə ilə bağlıdır? 

Bizə elə gəlir ki, məsələ Bruno Bettelheimin psixoanalitik tədqiqatlar ilə əsaslan-

dırdığı, Alan Dundesin folklorla bağlı araşdırmalarında geniş şəkildə tətbiq etdiyi 

“qadınların doğum qabiliyyətlərinə kişi qısqanclığı" kontekstində izah edilə bilər. 

İndiyə qədərki izahlarımız bizim yanaşmamızı bu və ya digər dərəcədə ortaya qo-

yur. Amma bununla belə, sonda yenə də qısa şəkildə fikrimizi yekunlaşdırmaq is-

tərdik. Kişi kollektivi mərasimi davranışları ilə öz kişi kollektivinə müəyyən me-

sajlar verməklə, bu qrupun idiokulturasının möhkəmliyini və davamlılığını təmin 

etməklə yanaşı, onlarla əks qütbdə dayanan qadınlara da müəyyən mesajlar verir. 

Bruno Bettelheim tədqiqatları göstərir ki, bütün hakim gücü öz əllərində birləşdir-

mək istəyən kişilərdə qadınların doğum, yaratmaq qabiliyyətlərinə qısqanclıq 

mövcuddur. Bu mənada, sünnət olunan uşağın yanına doğum gücünün işarəsi olan 
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su içərisində qoyulan yumurta və ona geyindirilən qadın paltarı, ətək ilə verilən 

mesaj ondan ibarətdir ki, kişilər də doğum qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun üçün 

də mərasimi kontekstdə sünnət olunan uşağın yanına qadın doğum gücünün 

işarəsi olan yumurta qoyulur və ona dişi başlanğıcın işarəsi olan yubqa ge-

yindirilir. Mahiyyəti etibarı ilə bu "Adəm və Həvva" modelində kişinin qa-

bırğasından qadının yaradılması, başqa sözlə, kişinin qadını doğması ilə mü-

qayisə edilə bilər. Bu da sözügedən mərasimi fakt psixosemantik kontekstdə kişi-

lərin qadınların doğum qabiliyyətinə qısqanclıqları ilə izah edilə bilər. Burada 

başqa, bir sual ortaya çıxır: axı mərasimi yerinə yetirən cəmiyyətin özündə belə 

bir məlumat yoxdur?  

Bu məsələyə münasibət bildirmək üçün mövzu ilə birbaşa bağlı olmasa da, 

Alan Dundesin Stanley Hallın yanaşmasına münasibətini diqqətə çatdırmaq istər-

dik. Belə ki, Stanley Hall Edipin öz ata və anasını tanımadığına görə bu süjeti 

Edip kompleksi kontekstində izah olunmasını qəbul etmir. Bildirir ki, Edip öz ata 

və anasını tanımır ki, anasına məhəbbət kontekstində atanı düşmən kimi müəy-

yənləşdirərək onun yerinə keçmək istəsin. Alan Dundesin fikrinə görə, S.Hall 

Freydin qeyri-şüuri anlayışının təbiətini anlamamışdır. O, daha sonra yazır: "Hall 

Edipin öz ata və anasını tanımamasını əsas gətirərək Edip kompleksinin gerçəkli-

yini qəbul etmək istəmirdi. Bu, aydın şəkildə göstərir ki, o, Freydin qeyri-şüuri 

anlayışını əsaslı şəkildə anlamırdı. Folklor tabu ideyaların təcəssümü üçün sosial 

sanksiyalaşmış çıxış nöqtəsi təqdim edir. Ona görə də Edipin öz atasını öldürməsi 

və anası ilə evlənməsini şüurlu şəkildə bilməməsi çox mühüm faktdır. Əgər o bu-

nu bilsə, nə süjet, nə də dram ortaya çıxardı " (Dundes 1997b: 7).  

Mərasimdə də belədir. Alan Dundesin dediyi kimi, "folklor tabu ideyaların 

təcəssümü üçün sosial sanksiyalaşmış çıxış nöqtəsi təqdim edir". Bu mənada, sün-

nətdə mərasimi kontekstdə uşağın yanına qoyulan yumurta və ona geyindirilən 

yubqa ilə kişi mühiti nə etdiyini, nə demək istədiyini şüurlu şəkildə bilsəydi, heç 

onda bunu etməzdi. Belə olan təqdirdə nə sünnət mərasimi, nə də sünnət zamanı 

oğlan uşağının yanına qadın doğurqanlığının simvolu olan yumurtanın qoyulması, 

əyninə yubqanın geyindirilməsi faktı ortaya çıxardı.  

Psixoanalitik baxımdan bu qadınların doğum gücünün kişilər tərəfindən mə-

nimsənilməsi hadisəsidir. Mahiyyəti etibarı ilə bu kişilərin bütün yaradılış mexa-

nizmlərinə sahib olmaq arzularının bir parçasıdır.  
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MİFOLOJİ TƏSƏVVÜRLƏR VAHİD İNANC SİSTEMİNİN  

TƏZAHÜRÜ KİMİ 

 

Xülasə 

Bu məqalədə mifoloji təsəvvürlərin necə yarandığı, mətnlərdə hansı şəkildə 

iştirak etməsi, yanlış təsəvvürlərin mifologiya sahəsində geniş yer aldığı tədqiq 

olunmuşdur. Eyni zamanda elmi ictimaiyyətə indiyə kimi qəbul olunan mifoloji 

və tarixi şüur əvəzinə tarixi mif və epik mif terminləri təklif olunmuşdur. 

Mifoloji təsəvvürlərin struktur və poetikası əsasında izah olunmuşdur ki, 

miflər Vahid İnanc sistemindən qaynaqlanır, Yaradandan, yaradılışdan, Adəmdən-

Xatəmə kimi gələn Vahid missiyadan bəhs edir. Ancaq söyləyicilər tərəfindən mi-

fin əsasları qismən təhrif olunduğu üçün yanlış qənaətlər də meydana çıxmışdır. 

Bu araşdırma elm sahəsində tamamilə yenidir və gələcək tədqiqatlar üçün 

istifadə mənbəyinə çevrilə bilər. 

Açar sözlər: mifologiya, vahid inanc sistemi, mifoloji şüur, tarixi şüur, epik 

mif, tarixi mif        

 

Atif ISLAMZADE 

MYTHOLOGICAL IMAGINATIONS AS A MANIFESTATION  

OF A SINGLE BELIEF SYSTEM 

Summary 

In the article the formation of the mythological concepts, their presence in 

the texts, the wide place of the misconceptions in the field of mythology are 

investigated. At the same time instead of accepted mythological and historical 

consciousness the historical myth and epic myth terms are proposed to the 

scientific community. 

On the basis of structure and poetics of mythological imaginations it was 

explained that myths originate from a Single Belief system, they speak about the 

Creator, creation, the Single mission that comes from the beginning to the end. 

However, as the basis of the myth was partially distorted by the narrators, false 

conclusions also appeared. This study is completely new in science and can 

become a source of use for further research. 
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Aтиф ИСЛАМЗАДЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРЫ 

Резюме 

 В этой статье исследуется, как формируются мифологические идеи, 

как они участвуют в текстах и насколько широко распространены заблуж-

дения в области мифологии. В то же время научной общественности были 

предложены термины исторический миф и эпический миф вместо обще-

принятых до сих пор мифологического и исторического сознания. 

На основе структуры и поэтики мифологических представлений 

объясняется, что мифы происходят из единой системы верований и говорят 

о Создателе, творении и единой миссии от Адама до Хатамы. Однако дезин-

формация возникла также из-за того, что рассказчики частично исказили 

основы мифа. 

Это исследование является совершенно новым в области науки и 

может стать источником использования для будущих исследований. 

Ключевые слова: мифология, единая система веры, мифологическое 

сознание, историческое сознание, эпический миф, исторический миф. 

 

Mifdən bəhs edərkən, xüsusilə də onu dünyagörüşü forması kimi əsaslan-

dırarkən mifoloji mətnlərdə olan bilgilərin səmavi dinlərin daxilində mövcud olan 

müəyyən bilgilərlə uyğun gəlməsinin səbəblərinə də toxunmaq lazımdır. Çünki 

müxtəlif fikir çaşqınlığı yaradan məsələlərdən biri də mifik və dini mətnlərdəki 

uyğun ifadə, məna və anlamlardır. Qeyd edək ki, bu məna və funksiya yaxınlığı, 

hətta bir çox simvolik obraz xarakteristikası vahid ehkamın görüntülərindən ibarət 

olan invariant strukturdan qopan paradiqmalardır. Məhz bu dünyagörüşü forması 

kimi əvvəlki dinləri ifadə etməsini göstərməklə bərabər, bədi-epik mifin obraz-

laşmış ifadə təzahürüdür. Eyni fövqəl qüvvənin mövcudluğundan xəbər verən teo-

informasiya eyni Tövhid missiyanı daşıyan silsileyi-nübuvvənin gerçək mahiyyəti 

obrazlaşmış mətnlərdə də, açıq sözlük və fikir təzahürlərində də bir daha özünü 

təsdiqləyir. Kosmos-Xaos, Nizam-iğtişaş, Sakral-profan, demiurq-xtonik və s. bu 

kimi ali, maddi və mövhumi qüvvələri əhatə edən mif informasiyası, törəyiş dastan-

ları, yaradılış əfsanələri kimi kosmoqonik baxışlar sistemi və esxatoloji mif anlayışı 

ilə qəbul edilən mifik məlumatların açıq və simvolik modelləri mifin dini xarakterə 
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mənsubluğunu açıq formada büruzə verir. Elə buna görə də mif mətnlərindəki 

məlumatlarla dini məlumatlar bir-birini inkar deyil, təsdiq edir. Dini məlumatların 

bazasının mifdən götürülən məlumat hesab etmək isə mifin dini xarakterinin yanlış 

araşdırılmasından irəli gəlir. Hər hansı dövrə düşür düşsün-bu nə fərqli mədəniyyət 

hadisəsi deyi, nə fərqli inanc sistemi, nə də fərqli həyat tərzi. Bu diaxron 

ardıcıllığıdır. Maddi xronotopdur. Adəmdən Xatəmə gələn ehkamdır. Ehkam 

dəyişməz olduğuna görə dövrlər, şəxsiyyətlər və yazılı-şifahi qanunlar dəyişsə də, 

bu məsələlər dəyişməzdir. Epik səviyyələrdə, obraz arealında dəyişilmiş görünsə 

belə mahiyyətdə sabit olaraq qalır. Mif zamanının xronotopunda ifadə olunan 

zaman da – Allah qatından yerə endirilmiş insanın Allah qatına doğru geri qayıt-

ması fəlsəfəsi üzərində qurulmuşdur. Maddi aləmin içərisində mövcud olan bioloji-

fiziki funksiyalar baxımından zaman qavrayışı saat əqrəbi istiqamətində irəliyə 

doğru getmədədir. Yəni doğumdan ölümə doğru irəliləməkdədir. Lakin mifoloji 

(dini) zaman anlayışına görə ölüm son deyil, bir haldan başqa hala, bir məkandan 

başqa məkana keçmədir. Yəni əvvələ qayıdışdır. Allah dərgahına dönüşdür. Demək 

bu dünyanın və mövcudiyyətin əbədi zamanı irəli yox, geriyə gedən zamandır. 

Bizim düşüncəmizə görə irəli getməkdə olan zaman əslində əvvələ getməkdə olan 

zamandır. Miladdan öncənin mifik düşüncəsində bu hesabla götürülən zaman fiziki 

prosesləri özünün əbədi gerçəkliyinə tabe edib faktoliji formada eraya qədər geriyə 

gələn zamandır. Ondan doqquza, doqquzdan səkkizə bu dinamika üzrə birinci ilə 

qədər gələn zaman eradan sonra zaman baxımından əvvəldən axıra getməkdə olan 

trayektoriya üstündədir. Zamanın milada qədər geriyə gəlməsi fəlsəfəsi ən qədim 

xalqlarda da, özünü bu fəlsəfəyə uyğunlaşdıran xalqlarda da özünü göstərir. M.Ö.də 

era ona görə geri gəlir ki, tarix (təqvim) ilk insanın dünyaya gəldiyi illə götürülür və 

təbiidir ki, illər geriyə doğru hesablanır. Çünki ilk insandan əvvələ doğru hesablana 

bilməz. Bu baxımdan çinlilər m.ö. 2397, yəhudilər m.ö. 3761, hindliər m.ö. 3113, 

rusiyalılar isə 5509-cu ildən era və təqvimlərini hesablamışlar” [1, s. 3, 15, 16, 21].  

Zamanın bu fəlsəfi gedişatı məhz epik mətndə mətnüstü, mətniçi və mətnaltı 

informasiyalarda daşınmaqdadır. Elə bu fərqli düşüncə hadisəsi baxımından biz 

DQK-nin eradan öncəyə aid təfəkkür tərzindən gələn arxeepos olduğunu qətiyyət-

lə söyləyə bilərik. Çünki bu əsərdə zaman eyniçarxlı hərəkətlə geriyə doğru gedir 

ki, bu da struktur komponent olaraq bu zaman tərzini mətnaltında kod səviyyəsin-

də, mətn üstündə mövzu əhatəsində proyeksiyalandırır. Misal üçün, II boyda Qa-

zan xan tərəfindən öldürülən kafir Şöklü Məlik III boyda yenə həyatını yaşayır, III 

boyda yenə Qazan xan tərəfindən öldürülür, IV boyda yenə həyatda olduğu görü-

nür. Həmin boyun sonunda təzədən Qazan xan tərəfindən öldürülür [2, s. 50, 66, 

77]. Yəni geriyə gedən zaman Qazan xan tərəfindən öldürülmüş Şöklü Məliyin 
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yenidən dirilməsini, sonra yenə ölməsini, sonra yenə dirilməsini və yenə də ölmə-

sini ifadələndirir.Yəni zaman geriyə getdiyinə görə Şöklü Məlik doğumuna qayı-

dır, təzədən ölməli olur və eyni şəkildə bu bərpa prosesi davam edir. Əlbəttə bu 

barədə digər qiymətli fikirlər də vardır ki, bu örnəklərdən əhəmiyyətli şəkildə 

diqqət çəkən birisi S.Rzasoyun tədqiqatlarında özünü göstərir. Tədqiqatçı alimə 

görə bu proses təkrardan irəli gəlir “Bir mətndəki hadisələr o biri mətndəki hadi-

sələrin davamı, yaxud əvvəli yox, “təkrarıdır” [3, s. 34].  

Əlbəttə biz də bu situativliyi inkar etmir, lakin bunun geriyə qayıdan zaman-

dan irəli gələn dinamik proses və fəlsəfi düşüncə tərzi olmasına aydınlıq gətirməyə 

çalışırıq. Geriyə qayıdan zaman DQK-də Qazan-Uruz münasibətlərinin kompo-

zisiyasında da eyni formada iştirak edir. II və IV boyda Qazan və onun oğlu Uruzun 

haqqında geniş bəhs açıldığı halda, XI boyda Qazan Uruzu, Uruz da Qazanı tanımır. 

Hətta Qazan övladının böyüyüb igid olmasına təəccüb edir [2, s. 120-121].  

Çünki XI boydan geriyə gələn zaman mətnüstü süjetdə IV boya və II boya 

dönüş xəttini inikas etdirir. Beləliklə bizim maddi-fiziki qavrayışlarımıza görə 

davam edən zaman DQK də geriyə doğru hərəkət edir və bu sakral sferaya cazi-

bəni epik mətndə kosmoloji funksiyada təsdiqləyir. Şaquli və üfiqi strukturdan şa-

xələnib düşüncədə obrazlaşan üçlük türk mifoloji modeli və ritual sferanı təşkil 

edən toy, soy, boy [4, s. 47].  

Oğuz eli təşkilatı ilə bərabər Oğuz fütuhatını şərtləndirən sakral transmissi-

yada eyni səciyyəni inikas etdirir. Mif və din arasında uyğunluq və təkrarçılıq gö-

ründüyü kimi dinin mifdən nə isə götürməsi deyil, əksinə mifin özünün Vahid 

inancdan şəkillənməsi səbəbindən irəli gəlir. Bu təkrarçılıq heç də iddia olunduğu 

kimi qədim dövrlərdən iqtibas (kobud şəkildə oğurluq) və yaxud transfer hadisəsi 

yox, eyni bir ehkamın təhrif olunduqca, Allah-Təala tərəfindən yenidən təzələnmə-

si, vəhy yolu ilə peyğəmbərlik vəzifələrinin Xatəmül-Ənbiyaya qədər davam edən 

zəruri ardıcıllıqdır. Vəhy Allah (Celle Celaluh) tərəfindən müəyyən mübarək şəx-

siyyətlərə bəxş edildiyi üçün burada heç bir trans olunma (bədii, epik, struktural) 

şəkillənməsi ciddi qəbul edilə bilməz. Bəzən eyniyyət yaxınlığı görünən inanc və 

əxlaq qaydalarına da bu cür səthi yanaşsaq, hətta mükəmməl sistemlərin guya ibti-

dai davranış normalarından çırpışdırılması qənaətinə gəlinir ki, bu da qeyd etdiyi-

miz İlahi ehkamın vəzifələndirilməsi gerçəkliyinə diqqətsiz yanaşmadan irəli gəlir. 

Mifik mətnlərdə mövcud olan mövhumi obrazlar sistemi də gerçək mifdən 

ayrılan epik layların mükəmməl dini sistemdən qopduğunu göstərir. Əgər epik 

mətn əsasında uydurma və gerçəklik bir-birinə çulğalaşmış şəkildə özünü göstərir-

sə, obrazların kökündə mövcud olan gerçəkliyi və uydurmanı bir-birindən fərqlən-

dirən spesifiklik də diqqətdən kənarda qala bilməz. Demonoloji obrazların mey-
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dana gəlib, epik mətn hadisəsinə çevrilməsi onların mövcud olmaması anlamını 

vermir. El ağzında bu gün belə işlək olan cin və ruh haqqındakı hekayətlər bir 

tərəfdən şüuri-psixi yaşantıdan irəli gələn qarabasmalardan (hallüsinasiyalardan) 

törəyirsə, başqa bir tərəfdən gerçək görüntülərdən də qaynaqlanır. Ruhların və 

cinlərin, ümumiyyətlə mövhumi varlıqların mövcudluğu bütün dinlərdə ehkam 

səviyyəsində qəbul olunur [5, s. 80].  

Beləliklə, demonoloji varlıqlara aid olan mifik obrazlar ( yazılı ədəbiyyatda 

da demonik obrazlar böyük ədəbi əsərlərin mövzusunun hərəkətverici obrazı ol-

muşdur [6, s. 1-474; 7, s. 153-180; 8, s. 253-342].  

Bundan əlavə okkultik və spiritist sahələrə (ruhlarla praktiki ünsiyyətə çalışan 

gizli sahələr) və magiya ilə bağlı ayin və mərasimlərə aid olan mif bilgiləri, eyni 

zamanda batini sahələrə aidliyi ilə seçilən mistiki sahələr (şamanizmdə olan 

müəyyən ayin və rituallar) mifin dünyagörüşü forması kimi din anlayışı dasıması, 

epik mətn tipi kimi bu sistemdən qopan ifadə təzahürü olması bir daha təsdiqlənir. 

Sadəcə olaraq epik mətnə düşən bu məlumat mənbəyinin mövcudluğunun inkar 

olunması fetiş, totem (kult), büt və s. bu kimi bütpərəst dünyagörüşünün mətnə tət-

biq olunmasının müddəa olaraq alternativsiz qədim mədəniyyət tipi kimi göstəril-

məsini əsaslandırmışdır. Bundan əlavə qadağan olunmuş sahələrin kütləvi şəkildə 

aşkara çıxarılması eyni zamanda mətndə mövcud olan anaxronizm ( bilərəkdən po-

zulan xronoliji ardıcıllıq), sofizm (bilərəkdən yalanın doğru kimi əsaslandırılması) 

və paralogizm (bilməyərəkdən yalanın doğru kimi əsaslandırılması ) [9, s. 235; 10, 

s. 385] kimi spesifik funksiyaların bir-birinə qarışması, göründüyü kimi nəticə 

etibarilə də mətndə olan gerçək və uydurmanın aydınlaşdırılmaması və mətnə ifrat 

yanaşma tərzi bir çox məsələlərin dolaşıq düyünlərə düşməsinə səbəb olmuşdur. 

 Hətta mifoloji ədəbiyyatda xronik qüvvələr və marginal obrazlar kimi ad-

landırılan təkgöz, təkbuynuz, təkqol və s. surətlərin də yalnız təxəyyüldən doğan 

motivlər deyil, real zəmindən (prototipik) meydana gələn gerçək məxluqlar oldu-

ğu, lakin epik tələbata uyğun şəkillənməsi də (alleqoriya və s.) ehtimal olunur. 

Belə ki, tarixin atası adlandırılan Heredot “Tarix” kitabında issedon xalqının yaşa-

dığı ərazidən yuxarı tərəfdə taygözlərin yaşaması haqqında məlumat verir “İsse-

donların özlərinin söyləiklərinə görə onlardan yuxarılarda taygöz adamlar və qızıl 

güdən qriflər yaşayırlar” [11, s. 224].  

Maraqlıdır ki, Heredot eyni mənbədə İskitlərə yaxın ərazidə anadangəlmə 

dazbaşların da haqqında məlumat verir “Deyilənə görə kişili və qadınlı onların 

hamısı anadangəlmə dazbaş, yastıburun və buxaqlıdırlar” [11, s. 224]. 

Təbiidir ki, bu da keçəl arxetipi və prototipi kimi dəyərləndirilə bilər (Ən az 

halda Yunan və türk mifoligiyası üçün bu keçərlidir. Çünki iskitlər türk mənşəli 
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xalqdır. İssedonların skiflər olması və türk mənşəli olması haqqında da bilgi var-

dır [12, s.137]. 

Elə Heredot “təpəgöz” anlamını verən arimasp sözünün də iskit dilində ol-

duğunu qeyd edir “Onları (taygözləri) iskitcə arimasp adlandırırıq: iskitlərdə 

arima-tək, spu-göz mənasında işlənir” [11, s. 224]. 

Bundan əlavə genetiklərin genotip adlandırdıqları orqanizmin irsi əlamətlərinin 

ressesiv formada (gizli gen) daşınmasının müxtəlif təzahürlərlə aşkarlanması (geneti-

kada fonotip) genetika elmində – anomaliya xüsusiyyətlərinin təbii şəkildə orqanizm-

də özünü göstərməsi, cıtrdanboy adamların, albinosların (ağappaq, qıpqırmızı gözlü, 

piqmentlərdən məhrum olan, nağıl sifətlərinə bənzər əcaib adamlar) qar ayaq adam-

ların, dovşan dodaqlıların, eləcə də digər atavizmlərin (ulu əcdada məxsus əlamətlərin 

orqanizmdə özünü biruzə verməsi) bioloji formada bu günün özündə belə mövcud-

luğu (rekopitulyasiya) və bu kimi digər fakt və hadisələr də mif mətnlərinin yalnız 

uydurma olmadığını müxtəlif cizgilərin real əsas törəməsini, epik düşüncədə isə epik 

tələbata uyğun dəyişikliyə uğramasını göstərə bilər [13, s.18, 19, 27, 28, 54, 118].    

Mif simvollarından tutmuş təxəyyüldən doğan və qeyd etdiyimiz kimi təxəy-

yülə bənzəyib təsəvvürdən meydana gələn süjet, motiv və mövzular – mifoloji sis-

temin vahid bir sistem olduğu, Yaradandan və onun yatardığı mövcudatdan bəhs 

edən dünyagörüşü forması və epik ifadə tərzi kimi ortaya çıxdığı qənaətini doğurur. 

Lakin bu da inkar olunmazdır ki, epik tələbat hadisələrin çılpaq təzahürünün 

qarşısını alır. Epik mətni formalaşdıran subyekt (informator) nəql etdiyi hadisəyə 

bəzək vurur, onu dəyişdirir, bəzən uydurmanı gerçək, bəzən gerçəyi uydurma kimi 

təqdim edir, bir sözlə, necə olanı necə olan kimi deyil, necə görmək istədiyi kimi 

təsvir edir. Məhz epik mətnlərin bu xarakteristikası dünyagörüşü və simvolikanın da 

bir-birinə qarışmasına səbəb olur. Tədqiqatçı epik səviyyələri tarixi-real faktorlar-

dan ayırıb bu mətn strukturunu analiz və sintez edərkən aydındır ki, bu mürəkkəb 

prosesi təsnif etməyə çalışmazsa, bu mətn üzərində ideoloji repressiyalara gətirib 

çıxara bilər. Bu baxımdan mif haqqındakı bu mövzu əhatəsində irəli sürdüyümüz 

fikirlərimizi ümumiləşdirərək aşağıdakı təsnifatı kütləvi auditoriyaya təqdim edirik: 

1) Mif Vahid İnanc sistemidir, tövhidi və peyğəmbərlər silsiləsini inikas et-

dirən qədim dinlərdən törəmişdir və yaxud bu anlamı ifadə edən sözlüyü müəyyən 

mərhələdə əvəzləyir. Dünyagörüşü formasıdır. Tarixi mifdir. 

2) Mif epik mətndir – ilkin olaraq dünyagörüşü formasının zahirə çıxan ifa-

də təzahürüdür. Sakral informasiyanı ifadədən başlayıb maddi aləmi təcəssüm et-

dirən təhkiyə üsuludur. Fikri ifadə formasıdır. Epik mifdir.  

3) Mifin dünyagörüşü forması kimi vahid səmavi dinləri deyil, bütpərəst 

inancları özündə inikas etdirməsi iki şəkildə meydana gəlmişdir: 
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a) Vahid missiyanın (səmavi kitabların) mahiyyəti təhrif olunmuş bütpərəst  

inanclar meydana gəlmiş və epik mətnlərə düşmüşdür.  

b) Məqsədyönlü və yaxud yanlış ideolji münasibətlərdən epik mətndə bütpə-

rəst inanclarına uyğun ifadələr axtarmış, yanlış müddəalar irəl sürülmüş, eyni za-

manda mif simvolikası gerçək anlayış və dünyagörüşü kimi (bütpərəstlik mövqe-

yindən) qəbul olunmuşdur. 

4) Mifoloji və tarixi şüur anlayışları, mifin guya tarixi şüurdan əvvəlki mər-

hələni təşkil etməsi, dinlərin isə tarixi şüur çağında meydana çıxması kimi mü-

ddəalar yanlışdır. Materialist baxışın qənaətidir. 

Nəticə olaraq onu da qeyd edək ki, mif anlayışı tarixdən əvvəl və sonra de-

yil, tarixi və epik mif kimi təsnif olunarsa, bu daha da məqsədəuyğun ola bilər. 
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О ПОНЯТИИ «КАЙЫП» В ЭПОСЕ «МАНАС» 

 

Резюме 

В фольклористике огромный интерес представляет народный герои-

ческий эпос, как носитель традиционной культуры и национального миро-

воззрения.  

В данном случае объектом научного исследования являются религиоз-

но-мифологические мотивы кыргызского героического эпоса «Манас». В 

частности автор акцентирует свое внимание на понятии «кайып». Основной 

целью настоящего исследования является определение понятия «кайып» по 

материалам вариантов С.Орозбакова, С.Каралаева, М.Чокморова и Ш.Ази-

зова. Новизна данной статьи состоит в том, что она является одной из пер-

вых работ, исследующий понятие «кайып», как религиозно-мифологический 

мотив эпоса «Манас». 

Автор выявляет понятие о «кайып», и пытается дать свое определение 

значения данного мотива в эпической традиции. Также автор рассматривает 

связь кыргызского эпического представления «кайып» с исламским рели-

гиозным представлением «скрытое состояние» и делает свои выводы. 

Ключевые слова: героический эпос, трилогия, кайып, скрытое состоя-

ние, религиозно-мифологический мотив, мировоззрение. 

 

Talantaalı BAXÇİEV  

“MANAS” DASTANINDAKI “QAİB” ANLAYIŞI HAQQINDA 

Xülasə 

Milli qəhrəmanlıq dastanları ənənəvi mədəniyyətin və milli dünyagörüşün 

daşıyıcısı kimi hər zaman folklorşünaslığın maraq dairəsində olmuşdur. 

Bu məqalədə elmi tədqiqatın obyektini "Manas" qırğız qəhrəmanlıq dastanın 

dini və mifoloji motivlərinin tədqiq edilməsi təşkil edir. Xüsusən, müəllif "qaib" 

anlayışına diqqət çəkməkdədir. Tədqiqatda qarşıya qoyulan əsas məqsəd S.Oroz-

bakovun, S.Karalaevin, M.Çokmorovun və Ş.Azizovun variantlarına əsaslanaraq 

"qaib" anlayışını tədqiq etməkdir. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, bu-
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rada ilk dəfə olaraq "qaib" anlayışı "Manas" eposunda təzahür edən dini və mifo-

loji motiv kimi tədqiqata cəlb edilir. 

Müəllif eposda "qaib" anlayışını aşkar etməyə və bu motivin epik ənənədəki 

təyinatını araşdırmağa cəhd edir. Müəllif burada həmçinin qırğız epik anlayışı 

"qaib"lə İslam dini-dünyagörüşündəki "qeyb vəziyyəti" anlayışının əlaqəsini təd-

qiq edir və bu barədə öz qənaətlərini irəli sürür. 

Açar sözlər: qəhrəmanlıq eposu, trilogiya, qaib, gizli vəziyyət, dini və mifo-

loji motiv, dünyagörüşü. 

 

Talantaaly BAKCHIEV  

ON THE CONCEPT OF “KAIYP” IN THE EPIC “MANAS” 

Summary 

In folklore, of great interest is the national heroic epos, as a carrier of tradi-

tional culture and national outlook.  

In this case, the object of scientific research is the religious and mytholo-

gical motives of the Kyrgyz heroic epos "Manas". In particular, the author focuses 

on the concept of “kaiyp”. The main goal of this study is to determine the concept 

of “kaiyp” based on the materials of the options of S.Orozbakov, S.Karalaev, 

M.Chokmorov and Sh.Azizov. The novelty of this article is that it is one of the 

first works exploring the concept of “kaiyp” as a religious and mythological motif 

of the epic “Manas”. 

The author reveals the concept of “kaiyp”, and tries to give his own define-

tion of the meaning of this motive in the epic tradition. The author also examines 

the connection of the Kyrgyz epic representation of “kaiyp” with the Islamic 

religious representation of “hidden state” and draws its conclusions. 

Keywords: heroic epic, trilogy, kaiyp, hidden state, religious and mythologi-

cal motive, worldview. 

 

Введение. Как один из величайших эпосов народов мира – кыргызская 

героическая трилогия эпоса «Манас» хранит в себе множество тайн, которые 

конечно же требуют объяснения. И среди них важной научной проблемой 

являются религиозно-мифологические мотивы. Дело в том, что в кыргыз-

ской мифологии и в некоторых вариантах трилогии эпоса «Манас» (С.Ороз-

бакова, С.Каралаева, М.Чокморова, Ш.Азизова и др.), существует понятие 

«кайып». И так как в данной трилогии представление о «кайып» является, 

прежде всего, частью религиозно-мифологических взглядов кыргызского на-

рода, изучение этой проблемы в настоящее время становится актуальным. 
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Сегодня трудно найти те научные исследования, которые дали бы возмож-

ность понять, что на самом деле представляет собой «кайып» в трилогии 

эпоса «Манас» да и в целом в жизни кыргызов. Поэтому, для нас является 

очень важным рассмотреть эту проблему и ответить на вопросы, которые 

долгое время оставались открытыми.  

Как религиозно-мифологическое представление и как слово, видимо 

понятие «кайып» было заимствовано кыргызами с арабского языка, ал-гайб 

«(от корня гйб – «отсутствовать», «быть скрытым, невидимым») – сокровен-

ное, непостижимая божественная тайна, знание, доступное только богу. В 

таком значении ал-гайб употребляется в Коране и в хадисах. Несмотря на 

«сокровенность» и «непостижимость», ал-гайб, является объектом веры и 

ниспосылается пророкам» [2, с. 53].  

В данном случае перед нами стоит задача, в какой форме, и в каком 

значении это представление отразилось в трилогии эпоса «Манас»? Безус-

ловно, в мировоззрении кыргызов, представление о «кайып» и вера в него 

существует, оно существует и в сознании современных кыргызов. К «ка-

йыпам» в народе причисляли человека, который руководствуясь самыми гу-

манными идеями и стремлениями при жизни служил во благо и в интересах 

своего собственного народа и покинул мир живых. Такое же представление 

в народе, существует и в отношении животных. Также в народе прост-

ранство постоянного пребывания зооморфных существ и духов покровите-

лей называют миром кайып (кырг. кайыптар дүйнөсү). Но в целом и этот 

мир, и его обитателей называли – «кайып».  

Религиозно-мифологический состав понятия «кайып». 

Итак, обратимся к тексту трилогии эпоса и попробуем определить важ-

ность существования данного мотива в эпической традиции. По варианту 

С.Орозбакова (1867-1930), текст которого был записан в 1922-1926 годы и 

составляет 180 тысяч стихотворных строк, мы обнаружили следующее: 

«Периштеден бери жакта,   «Ниже ангелов сей мир,  

Адамдардан анча өөдө,        Намного выше от людей, 

Жин уруктан канча өөдө,   От мира джинов он далек, 

Акка жакын кайыптыр»     Но к Богу близок этот мир» [4, с. 1163]              

            (Здесь и далее построчный перевод – наш).  

«Дөө менен пери бар,          «Там, и феи, и циклопы,  

Көрө албайбыз көз менен,    Увидеть их нельзя, 

Көйкап анын жери – деп,      Их место пребывания – Кёйкап, 

Уламанын кеби бар.              Так в наставлениях говорится. 
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Мланик – дейт, периште,      Без веления ангелов-малаик,  

Бар кудаадан буйрук жок     Без Богово веления  

Байкап бизге келишке»       Побывать там нам не дано» [4, с.1165]. 

Из выше приведенного текста эпоса можно понять, что кайып, – это 

отдельный мир, если смотреть по принципу пирамидальной иерархии мир 

кайып, статусом ниже Бога и ангелов, выше мира людей и намного выше 

мира джинов. В эпосе совершенно четко говорится и о том, где этот мир на-

ходится, какие конкретные существа там водятся, и что человеку без воли 

создателя и ангелов не суждено попасть в этот мир. 

Лишь в варианте С.Орозбакова мы можем обнаружить широкую ин-

формацию о кайып. И это можно объяснить тем, что С.Орозбаков был глу-

боко верующим человеком, и имел достаточно, по тем временам, глубокие 

знания о догмах ислама, которые он получил еще в детстве от приезжих уз-

бекских мулл. 

У.М.Чокморова (1896-1973), вариант которого составляет 397557 сти-

хотворных строк, говорится о недоступной для человека темной пещере 

(кырг. үңкүр, кайыпчынын үңкүрү, кара үңкүр), которая является местом 

временного пребывания фей (кырг., пери) и кайыпов: 

«Кара үңкүр деген жер эле,  «Место это называли темной пещерой,   

Оозуна адам барбаган.         Куда не вступала нога человека.      Куда не вступала нога человека. 

Оозун пери кармаган,          Там феи были стражами у входа,  

Жакындап киши барбаган,  Человеку не дано даже быть вблизи, 

Адам пенде көрбөгөн,          Смертные не видели эту пещеру,  

Жакындап киши келбеген,  Даже подойти невозможно к ней, 

Кайып пери ойногон,           Там феи из мира кайып веселятся, 

Көргөн киши болбогон.       Нет человека который бы видел все это. 

Адамзат басып келбеген,     Туда не вступала нога человека, 

Аралап киши көрбөгөн.       Туда не дано человеку попасть.  

Ичинде каухар ташы бар,    Внутри драгоценные камни-кристаллы, 

Кырк кайыптын аты бар,   Есть имена сорока кайыпов, 

Ташка каты жазылган.             Высеченные на камне. 

Түндө кайып түнөгөн,   Там порою ночуют кайыпы, 

Күндүзү пери ойногон»           А днем развлекаются феи» [6, с. 106]. 

Речь идет о второй части трилогии эпоса «Манас» – «Семетей» (вторая 

часть трилогии повествует жизнь и историю сына Манаса – Семетея), когда из-

менник Канчоро (сын Чубака, молочный брат Семетея) с помощью Кыяза (ро-

доначальник кыргызского племени – джедигер) захватывает власть и посягает 
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на жизнь Семетея. Чтобы спасти его, младшая сестра жены Семетея (Айчурек) 

– Кёкмончок из мира фей забирает смертельно раненного богатыря из пещеры 

в мир кайып. В данном случае пещера является временным пристанищем не 

только для фей и кайыпов, но и местом укрытия для человека.  

Вот как описывается эта ситуация в варианте С.Каралаева (1894-1971): 

 «Перизаада Көкмончок,         «Кёкмончок из мира фей, 

  Берен катын Чүрөктүн          Могучей женщины Чурек 

  Бейбактын жалгыз сиңдиси, Единственная младшая сестра, 

  Кайыпчынын тоосуна            В горы кайыпов 

  Ала качып кетиптир...   Его умыкнула она... 

  Кайыпчынын үңкүргө           Так, в пещере кайыпов    

  Кайып болду Семетей.   Исчез Семетей. 

  Караса көзгө илинбей,   Невидимым стал,  

  Кайда экени билинбей»    Скрытым он стал» [8, с. 1263]. 
 

Подобную картину можно увидеть и в варианте М.Чокморова: 
 

  «Манастын уулу Семетей,   «Сын Манаса – Семетей, 

  Жарадар болуп алсырап,  Бессилен, ранен он, 

  Жатып калган кансырап…  Лежит и кровью истекает... 

  Кара үңкүргө жаткырып,  В пещере темной скрыв его, 

  Бала төрө абасын,   Брата, господина своего 

  Бир кудайга тапшырып,       Доверив только Богу,  

  Гүлчоро кайра келген жер» Вернулся Гульчоро» [6, с. 106 - 107]. 
 

И вот как передается эта сцена в варианте Ш. Азизова (1927 (24) - 2004): 
 

«Капкак-Тоонун астында,        «Предгорья Капкак-Тоо,  

Кайыптын кара үңкүргө,       Пещеры темной, где кайыпы, 

Ошол кезде Көкмончок,            С большим желанием Кёкмончок, 

Өзү жетип калды эле...              Достигла... 

Кабылан бала Семеңди,       И спящего леопарда Семетея, 

Кадимкидей ойготуп,                Она решила разбудить,  

Оң колтуктан алды эми –       Схватив за правую подмышку –  

“Бөөдө өлүм болбойт” – деп,  “Случайной смерти не бывать,  

“Киши көрсө оңбойт” – деп...  Увидет кто несдобровать”...  

Кайып кылып Семеңди,       И превратив Семетея в кайыпа, 

Кайып дүйнөгө алган кез»        В мир кайыпов его увела» [7, с. 631].  
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Рассматривая сюжет трилогии эпоса нам становится ясным, что пеще-

ра кайыпов – это еще место встречи богатыря с феями и кайыпами, место 

для возможности богатыря войти в мир кайып. 

Как отмечает Дж. Купер: «Пещера олицетворяет центральный пункт, 

средоточие, центр мира, сердце; место соединения личности с высшим эго, 

место встречи божества с человеком, поскольку все умирающие боги и спа-

сители рождены в пещерах; внутреннее эзотерическое знание, то, что спря-

тано; место инициации и второго рождения. Пещера – это женский принцип, 

утроба Матери-Земли в ее защищающем аспекте. Это одновременно место и 

погребения, и возрождения, тайны, приращения и обновления, откуда чело-

век возникает и куда он возвращается после смерти в каменной гробнице... 

У кельтов пещера – это способ войти в другой мир» [3, с. 245].  

Представитель мира кайып, является своего рода невидимым посред-

ником, мостом между трёх миров: миром божеств, миром живых и миром 

мёртвых. В трилогии эпоса «Манас», богатырь покидает мир живых и по 

прибытию в мир кайып лишается слуха. Это можно четко проследить на 

примере варианта С.Каралаева, когда Кёкмончок с помощью заклятий уво-

дит Семетея в мир кайып, и его борзую собаку Актайган, и кречета Акшум-

кар (позже и боевого коня – Тайбуурул): 

«Зыйкыр байлап, дуба окуп,  «Чарами и заклятиями, 

Уккус кылып кулагын,   Она его (Семетея) лишила слуха,  

Жадалап окуп, күч кылып,     Сильны были её заклятия,  

Адам көрбөс иш кылып,   Невозможно это представить, 

Дуба төгүп, көз байлап,   С помощью колдовства и чар, 

Мурасына жетиптир.               Она достигла своей цели. 

Акшумкар менен Актайган    Акшумкара и Актайгана 

  Ажыратпай сыйкырлап,        Вместе с ним их околдовав, 

  Кошуп алып кетиптир.          Забрала с собой. 

  Тили мөөрлүү жан экен,   Она обладала силой слова, 

  Перизаада Көкмончок,   Кёкмончок из мира фей, 

  Тилеги кабыл келбесин,   Да не сбудуться её желания, 

  Тим зыйкырчы ал экен»    Oна и есть колдунья» [8, с. 1263].  

В сюжете трилогии эпоса при крайне исключительных ситуациях и 

обстоятельствах, когда народу грозит опасность, богатырь мог явиться в мир 

живых, чтобы помочь своему народу, пресечь опасность, установить спра-

ведливость. Также как и в эпосе, кыргызский народ представителей этого 

мира не причислял к умершим, считал исчезнувшими, невидимыми, бес-
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смертными, а значит вечными могучими духами. Также кыргызы считали, 

что в критические моменты жизни народа их можно призвать. В эпосе, пер-

вым перешедшим в мир кайып является Семетей со своей ловчей птицей – 

Акшумкар, борзой собакой – Актайган и боевым конем – Тайбуурул.  

Примерно такое же представление можно обнаружить и в шииттской 

догматике, которую обозначают, как «скрытое состояние» имама – «ал-

Гайба (от корня Гйб – «отсутствие», «невидимое существование»). Пред-

ставление о «скрытом» имаме и его возвращении зародилось в среде привер-

женцев рода Али, которые отрицали смерть Али и ожидали его «возвраще-

ния» (ар-радж’а). Учение о «скрытом состоянии» имама сложилось в среде 

кайсанитов (сторонников имамата Мухаммада), которые не верили в смерть 

своего имама, утверждая, что он скрывается в некоем месте и появится уже 

как Maхди (провозвестник близкого конца света, последний преемник про-

рока Мухаммада, своего рода мессия), чтобы наполнить мир справедли-

востью. Учение о «скрытом состоянии» имама приобрело актуальное значе-

ние для шиитов после 873-74 г., когда «исчез» их последний, 12-й имам и 

начался период так называемого «малого сокрытия» (ал-гайба ас-сагира). 

Имамиты провозгласили «исчезнувшего» имама «скрытым» имамом и Mах-

ди. Период «сокрытия» имама должен завершиться появлением ожидаемого 

Mахди, который восстановит попранные права потомков Пророка, т.е. 

вернет власть ее законным обладателям – Алидам. Согласно шиитскому тол-

кованию, в период «сокрытия» связь между «скрытым» имамом и его общи-

ной осуществляли сафиры («посланники»). После смерти в 940 г. четвертого 

сафира кончился период «малого сокрытия» и наступило «большое сокры-

тие» (ал-гайба ал-кабира), продолжающееся и поныне» [2, с. 53]. 

По варианту С. Каралаева в третьей части трилогии эпоса «Манаса» – 

«Сейтек» (третья часть трилогии повествует жизнь и историю внука Манаса – 

Сейтека), Семетей через тринадцать лет возвращается в мир живых. Его при-

шествие становится огромным событием. Возвращение Семетея было таким же 

событием, как и его недобровольный уход в мир кайып. Богатыря возвращают 

его близкие родственники и соратники после долгих уговоров (Карадёё, 

Гульчоро, Айчурек). По возвращению Семетея, Каныкей (супруга Манаса и 

мать Семетея) вскармливает сына своим материнским молоком, после чего 

заклятие полностью снимается и ему возвращается память, зрение, слух, при-

мерно такую же картину можно увидеть и в варианте М.Чокморова [6, с. 381]: 

“Эмчегин тоссо Каныкей,    “Каныкей предоставила сыну грудь, 

Ошол кезде Семетей –      И вот тогда Семетей –  
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“Чын энем жыты ушу” – деп,  “Это же запах моей матери” –  

Кулкулдата сорду эле,      И стал сосать материнскую грудь,  

Кумары канып болду эле,      Насытился он,  

Аңкаганы басылып,       Жажду свою утолил,  

Умачтай көзү ачылып,      Раскрылись глаза, 

Эмчегин ээмп болгондо...      А когда он закончил...   

Бүткөн кулак ачылып,      У него прорезался слух, 

Ойлосоң мындай көкжал шер,   Представь, от сивогривого тигра,  

Ооруган жери басылып,       Отступила болезнь 

Кабагы жарык ачылды»       И поднялось настроение»  

[5, с.481- 482]. 

Однако через некоторое время, полностью разгромив внешних врагов, 

установив мир и передав ханский трон своему сыну Сейтеку, Семетей, снова 

и теперь уже по собственной воле, прощаясь со своим народом уходит в мир 

кайып, забирая с собой Бакая (двоюродный брат и советник Манаса, Семе-

тея, Сейтека), Каныкей, Айчурек, Гульчоро (сын Алмамбета, молочный брат 

Семетея), Тайбуурул (боевой конь Семетея), Джелмаян (верблюд Манаса, 

предназначенный для перевозки оружия груза), Актайган и Акшумкар.  

«Сапарыбыз карыды,      Время вышло, 

Өлө турган кез болуп,      Время смерти наступает, 

Бу дүнүйө тарыды,                Тесен стал этот мир, 

Көбүрөөк туруп нетели,   Зачем же нам тут оставаться,  

Адам көрүп, журт билгис   Незримо человеку, неведомо народу 

Жерге кирип кетели» –   В мир уйти мы должны» –  

Дешип Бакай, Каныкей,    Так Бакай, Каныкей, 

Гүлчоро менен Семетей,   Гульчоро и Семетей, 

Айдай жеңең Айчүрөк   Луноликая невестка Айчурек  

Бешөө кайып болушуп,    Пятером обратились в мир кайып, 

Кетмек болду сапарга    В путь они собрались 

Кайып болду каныбыз,    В мир кайып ушел наш хан, 

Эми түк кезикпейт жаныбыз.  Наши души не встретяться впредь. 

Эр Семетей баш болуп,    Во главе с Семетеем, 

Бешөө сапар жол жүрдү.        Пятером отправились в путь. 

Тигип койгон айылы жок,    Нет ни дома, ни айыла, 

Сапарынын дайны жок,    Путь их неведом, 

Бүгүн көргөн эртең жок,    Сегодняшнее нельзя увидеть завтра, 

Ушундай экен дүйнө чок!»   Таков уж бренный мир!» [5, с. 1005].  
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Уход эпических героев в мир кайып объясняется с завершением их 

миссии в мире живых. Возможно именно поэтому, включая самого Манаса, 

вышеперечисленные персонажи эпоса были сакрализованы и занимали 

исключительно особое место в религиозно-мифологическом мировоззрении 

кыргызов. Подобная сакрализация героев, о которых повествуют манасчы, 

возводит само эпическое сказание в разряд священных. 

Особенность этих героев эпоса заключается еще и в том, что именно они 

часто являлись будущим сказителям-манасчы во сне и наяву. Они избирали 

будущих манасчы и являлись мостом между миром Манаса и сказителями 

(Бакай, Каныкей, Семетей, Айчурек, Гульчоро). По словам одного из 

известных сказителей современности Ш.Азизова, среди всех героев из мира 

Манаса главным покровителем (кырг. колдоочу) сказителя-манасчы является 

Бакай. По словам сказителя, «редко кому является Бакай и редко кого он бла-

гославляет». Бакай – сын Бая, двоюродный брат, советник Манаса, Семетея, 

Сейтека один из главных персонажей эпоса, который присутствует во всех 

трех частях эпоса. Он обладает особыми качествами и выступает как бла-

городный, справедливый, мудрый, красноречивый старец [1, с. 104 - 105]. 

Заключение. Таким образом, рассмотренные нами варианты С.Орозба-

кова, С.Каралаева, М.Чокморова и Ш.Азизова показывают, что присутствие ре-

лигиозно-мифологических мотивов в тексте героического сказания усиливает 

значимость самого эпоса, которая несет в себе народную мудрость и является 

отражением национального мировоззрения. Рассматривая исламское представ-

ление о «скрытом состоянии», зародившее в среде приверженцев рода Али и 

кыргызское представление о «кайып» на материале эпоса «Манас» можно 

заметить их однородность. Исходя из этого, возникает вопрос, является ли 

представление о «кайып» присутствующий в героическом эпосе «Манас», 

влиянием исламского представления о «скрытом состоянии», или все же этот 

мотив является эпической традицией внутри этнической традиции? Поэтому 

для того чтобы разобраться в этом и понять данную проблему более глубже, 

нам необходимо продолжить изучать представление о «кайып», как в системе 

национального мировоззрения, так и по материалам эпоса «Манас». 
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“KOROĞLU” DASTANININ TƏŞƏKKÜL TARİXİ 

 

Xülasə 

Bu gün “Koroğlu” dastanı Asiya və Avropa qitələrində yaşayan bütün türk 

xalqlarının və onlarla qonşu olan digər xalqların şifahi irsində dərin kök salmış 

epik bir əsərdir. Dastanın iki böyük versiyası və beş yüzdən artıq variantı möv-

cuddur. Xəzər dənizinin şərqindəki mətnlər – türkmənlər, özbəklər, qaraqalpaqlar, 

qazaxlar, qırğızlar, uyğurlar, taciklər, Buxara ərəbləri, Sibir tatarları və başqa 

xalqlar arasında yayılmış, Şərq ya da Türküstan versiyası adını almışdır. Xəzər 

dənizinin qərbindəki mətnlər Qafqaz, Cənubi Azərbaycan, Anadolu, Krım, Qa-

qauziya və digər variantlarıdır. Bu variantlar da Qərb versiyası başlığı altında təd-

qiq edilir. Koroğlunun tarixi şəxsiyyəti və dastanın mənşəyi ilə bağlı bir-birinə 

zidd fikirlər çoxdur. Tədqiqatçıların bir çoxu tarixi hadisələri və coğrafi koordi-

natları bir araya gətirərək dastanın türklərin islam dinini qəbul etməsindən və 

oradan köç etməsindən əvvəl Türküstanda meydana gəldiyini iddia edir. Qərb ver-

siyasının isə daha sonra köçlərlə yeni ərazilərə yayıldığı və variantlaşdığı fikri 

müdafiə edilir. Bir başqa iddia isə bu versiyanın orta əsrlərdə yerli feodallarla mü-

barizədə yarandığı haqqındadır. 

Məqalədə “Koroğlu” dastanının hər iki versiyası və buna bağlı olan müxtəlif 

variantlarından bəhs olunur, tədqiqatçı və alimlərin bu epik əsərin təşəkkül tarixi 

haqqındakı fərqli fikirləri müqayisəli şəkildə təqdim edilir. 

Açar sözlər: “Koroğlu” dastanı, tarix, variant, Goroğlu, Koroğlu, təşəkkül, 

türkmən, coğrafiya  

 

Naila ASKAR  

HISTORY OF FORMATION OF KOROGLU EPIC 

Summary 

The epos Koroglu is an epic work deeply rooted in the oral heritage of all 

Turkic peoples and other peoples living next to the Turks in Asia and Europe 

today. There are two large versions of the saga and more than five hundred ver-

sions. The variants east of the Caspian Sea are Turkmen, Uzbek, Karakalpak, Ka-

zakh, Kyrgyz, Uyghur, Tajik, Bukhara Arabs, Siberian Tatars and others spread 
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among the peoples and was called the Eastern or Turkestan version. The options 

located west of the Caspian Sea are Azerbaijan, Anatolia, Crimea, Gagauz, 

Georgian, Armenian and others options. These options are explored under the 

heading Western version. There are many contradictory views on the historical 

identity of Koroglu and the origin of the saga. Citing historical events and 

geographical coordinates, he argues that the saga originated in Turkestan before 

the Turks converted to Islam and migrated from there there are. 

The article discusses the history of the formation of both versions of the Ko-

roglu epos and the variants associated with these versions, and compares the 

different views of researchers and scholars. 

Keywords: Koroglu epos, history, variant, Goroglu, Koroglu, formation, 

Turkmen, geography  

 

Haиля АСКЕР  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЭПИИ “КЕРОГЛУ” 

Резюме 

Сегодня эпос “Кероглу” – это эпическое произведение, уходящее кор-

нями в устное наследие всех тюркских народов и других народов, живущих 

бок о бок с турками на континентах Азии и Европы. Есть две большие 

версии саги и более пятисот версий. Варианты к востоку от Каспийского 

моря – туркмены, узбеки, каракалпаки, казахи, киргизы, уйгуры, таджики, 

бухарские арабы, сибирские татары и другие распространился среди 

народов и получил название восточного или туркестанского варианта. Вари-

анты к западу от Каспийского моря – это Азербайджан, Анатолия, Крым, 

Гагаузия, грузин, армянин и другие параметры. Эти варианты рассма-

триваются в разделе Западная версия. Существует множество противоречи-

вых взглядов и мнений об исторической идентичности Кероглу и проис-

хождении эпос. Ссылаясь на исторические события и географические коор-

динаты, он утверждает, что эпос возникла в Туркестане до того, как турки 

приняли ислам и мигрировали оттуда. 

В статье рассматривается история формирования обеих версий эпоса 

“Кероглу” и связанных с ними вариантов, сравниваются различные взгляды 

исследователей и ученых. 

Ключевые слова: эпос “Кероглу”, история, вариант, Гороглу, Кероглу, 

образование, туркмены, география. 
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“Koroğlu” dastanı bu gün Asiya və Avropa qitələrində bütün türk xalqları-

nın və türklərlə qonşu olaraq yaşayan digər xalqların şifahi irsində dərin kök sal-

mış epik əsərdir. Dastanın iki böyük versiyası və bu versiyalar daxilində beş yüz-

dən artıq variantı mövcuddur. Xəzər dənizindən şərqdə yerləşən variantlar türk-

mən, özbək, qaraqalpaq, qazax, qırğız, uyğur, tacik, Buxara ərəbləri, Sibir tatarları 

və s. xalqlar arasında yayılmış, Şərq yaxud Türküstan versiyası adlandırılmışdır. 

Xəzər dənizindən qərbdə yerləşən variantlar Azərbaycan, Anadolu, Krım, qaqauz, 

gürcü, erməni və s. variantlardır. Bu variantlar Qərb versiyası başlığı altında 

tədqiq edilir. Qərb versiyasına bağlı olan Anadolu variantları Osmanlı imperiyası-

nın genişlənməsi nəticəsində Mərkəzi Avropaya qədər yayılmışdır. Tədqiqata cəlb 

etdiyimiz iki böyük variant olan Azərbaycan və türkmən variantları, demək olar 

ki, bütün dastanı əhatə edir. “Koroğlu” dastanının Azərbaycan versiyası dedikdə 

Qərb versiyası daxilində Azərbaycan variantları, türkmən versiyası dedikdə isə 

Şərq versiyası daxilində türkmən variantları nəzərdə tutulur.  

“Koroğlu” dastanının təşəkkül yaxud təkamül prosesini analiz edərkən bu-

nun milli dəyərlər və xalq inanc sistemi daxilində özünüdərk ilə bağlı olduğunu 

görürük. Bu proses mifoloji dövrdən dastana keçid dövrünü təmsil edir: “Mifoloji 

və fantastik xüsusiyyətləri Şərq variantlarında milli yaranış dövrü ilə əlaqədardır. 

Dastanın qazax, özbək, tacik variantları XVII əsrdən sonrakı dövrdən və Azərbay-

can-türkmənlərindəki tarixi hadisələrdən tamamilə fərqlidir. Buna görə də dasta-

nın bütün quruluşu dəyişmişdir” [28, s.177]. 

“Koroğlu” dastanın qədim köklərinin və min illərlə yaşının olduğunu düşü-

nən alimlərin fikirləri də bu baxımdan çox maraqlıdır. T.Hacıyevin fikrinə görə, 

“Koroğlu” dastanında yaradılış dastanlarının elementləri qalmışdır” [13, s.243]. 

X.Koroğlunun fikrinə görə də, “Azərbaycan “Koroğlu” eposu öz tarixi əsaslarını 

daha çox qoruyub saxlamışdır” [27, s.170].  

Z.V.Toğan [25, s.65] yer və şəxs adlarına əsaslanaraq dastanın təşəkkül 

dövrünü oğuzların (Göytürklər) Sasanilərlə Xarəzm-Astrabad bölgəsindəki müna-

qişələr dövrü ilə əlaqələndirmişdir. Müəllifə görə, daha sonra Orta Asiyadan Xo-

rasana, oradan Zaqafqaziyaya və Anadoluya köç edən türklər “Koroğlu” dastanını 

da özləri ilə gətirmişlər. Bu fikri M.F.Körpülüzadə və Z.Gökalp da müdafiə etmiş-

dir. Onlar da dastanın ilk variantlarının yaranmasını Göytürklər dövrü ilə səsləş-

məsi mülahizələrinə tərəfdar olmuşlar. Z.Gökalp “Eski Turklerde İçtimai Teşkilat 

İle Mantıki Tasnifler Arasında Tenazur” (“Qədim türklərdə ictimai təşkilat və 

məntiqi təsniflər arasındakı əzmkarlıq”) adlı yazısında Koroğlunu Sultan Mahmud 

Qəznəvi prototipinə, Eyvazı isə Eyaza (ad yaxınlığını əsas alaraq) bənzətmişdir 

[12, s.89].  
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“Koroğlu” dastanının mifoloji köklərinin hələ Göytürklər dövründə Orta 

Asiya oğuzları arasında yarandığı və yaşadığı fikriləri ilə P.N.Boratav da razılaş-

mışdır: “Bu nəzəriyyəyə görə, “Koroğlu” dastanı islamın türklər arasında yayıl-

masından əvvəl Mavərayi-Bəhri-Xəzər oğuzları arasında Oğuz-İran mübarizəsin-

dən ortaya çıxmış, sonra islamı qəbul etmiş oğuzların Xorasandan İran, Azərbay-

can və Anadoluya gəldikləri dövrdə bu ərazilərə gətirilmişdir. Sonralar özbəklərlə 

türkmənlərin sıx münasibətdə olduğu zamanlarda özbəklərə, onlardan da qazaxla-

ra keçmişdir. Digər tərəfdən Anadoluda və Azərbaycanda yayılmış, şəklini dəyiş-

miş, yeni bir dastan mahiyyətini almışdır” [7, s.138]. 

“Görogly. Türkmen halk eposy” (“Goroğlu”. Türkmən xalq eposu”) kitabı-

nın 2012-ci ildəki təkrar nəşrində də yer alan “Göroglının dövri hakda bellikler” 

(“Goroğlunun dövrü haqqında biliklər”) [5] adlı məqaləsində A.Bek-mıradov 

“Ərəb Reyhan” qolundan bəhs edərkən diqqəti dastanın qədimliyinə yönəltmişdir. 

Müəllif Goroğlunun VII əsrin sonu – VIII əsrin əvvəlində Xəzər dənizi sahillərin-

də ərəblərə qarşı mübarizə aparan hökmdar olduğu fikrini irəli sürmüşdür. Özün-

dən əvvəl yaşamış eposşünas alimlərdən də nümunələr gətirərək A.Bekmıradov 

dastanın baş qəhrəmanı Goroğlunu tarixi qaynaqlarda, əsasən Mahmud Qəznəvi 

və Öğürcük Alp kimi qəhrəmanların dövründə axtarmışdır. 

Türkmən alimlərinin dastanın yaranması haqqında müxtəlif fikirləri mövcud 

olsa da, əsasən dastanın kökünün çox qədimlərə endiyi məsələsində həmfikirdir-

lər. Ö.Abdıllayev “Miras, həm ixlas” adlı əsərində eposşünas A.Qovşudovun 

Goroğlunun IX əsrdə Sultan Mahmuda qarşı vuruşan tarixi bir şəxsiyyət və eyni 

zamanda əfsanəvi bir qəhrəman olduğunu qeyd etdiyini bildirir və bundan əvvəl 

ərəblərlə mübarizədə yaşanmış bütün qəhrəmanlıqları da Goroğlunun adına çıxıl-

dığını deyir. Ö.Abdıllayev A.Qovşudovun bu fikri dəstəkləyən hər hansı bir dəlil 

göstərmədiyini yazır [2, s.55-57]. 

F.Köprülü 1926-ci ildə nəşr etirdiyi “Türk ədəbiyyatı tarixi” kitabının “Gök-

türk Dairesinin İkinci Derecedeki Menkıbeleri: Köroğlu” (“Göktürk dairəsinin 

ikinci dərəcədəki mənqəbələri: Koroğlu”) adlı fəslində dastanın Xəzərin şərqində 

bozqırlarda yaşayan oğuzlar tərəfindən yaradıldığına, oradan isə Qafqaza və Ana-

doluya keçdiyinə işarə edərək yazır: “Göytürk” dövrünə mənsub olub bizə qədər 

gələn ikinci dərəcəli mənqəbələrdən biri də “Koroğlu”dur. Oğuz türklərinin bir 

qismi hələ “Sasanilər”in son dövrlərində Xorasan və Maverayi-Xəzər çöllərində 

Xarəzm-Astrabad hüdudunda yaşayaraq “Tukiiə”lərin sərhəd keşikçiliyini edər, 

fürsət tapdıqca İranın içərilərində quldurluq edərdilər. ... “Koroğlu” mənqəbəsi bu 

çöllərdəki türklər arasında İran-oğuz mübarizələrinin bir xatirəsi olaraq hələ is-

lamdan əvvəl ərsəyə gəlmiş, islamdan sonra oğuzların Xorasandan İran, Azərbay-
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can və Anadoluya gəldikləri vaxt bu ərazilərə də nəql olunmuşdur. Bu mənqəbədə 

böyük və müstəqil bir hökümdarın deyil, xaqana tabe olan adi bir sərhəd tərxanı-

nın iranlılarla mübarizələrindən bəhs olunur. ... Bu uzun dövrlərdəki siyasi və ic-

timai təkamülün müxtəlif sahələrdə bir-birindən fərqli bir hərəkət xətti izləməsi 

nəticəsində təbii olaraq bu mənqəbə də bir çox dəyişikliyə məruz qalmış və onun 

müxtəlif variantları meydana çıxmışdır” [18, s.63]. 

Ə.Şamil “Koroğlu” dastanının oğuz boyu ilə Şərqdən Qərbə köç edərək gəl-

diyi, buradan da Kiçik Asiyada bölündüyü yol xəritəsini belə müəyyənləşdirmiş-

dir: “Son illərdə yayınlanan nüsxələri diqqətlə incələdikdə görünür ki, oğuzların 

keçib gəldikləri yol “Koroğlu” dastanında eynilə təkrarlanır. Xarəzmdən başlanan 

yol Xorasandan, Azərbaycandan kəçərək Urfa, Diyarbəkir, Van, Ərzurum, İstan-

bul, Malatya, Süleymaniyyə və b. bölgələri əhatə edir” [23, s.178]. 

Dastanın yerdəyişməsi və türk qövmlərinin köçü ilə Şərqdən Qərb istiqa-

mətinə yayılması haqqında bir çox araşdırmaçıların fikri yekdildir. Z.V.Toğanın 

fikrincə isə dastanın Şərqdə təşəkkül etməsində Qərb variantlarının rolu olmuşdur 

[25]. O, bunu Əmir Teymur dövrünün yerdəyişmələri ilə əlaqələndirir. Bu fikir 

həm də ona görə maraqlıdır ki, Qərb versiyasının təkamül dövrü haqqındakı fikir-

lərə uyğun gəlmir. Əgər XV əsrin əvvəllərində xalq arasında “Koroğlu” dastanı 

belə geniş yayılmışdırsa, deməli, dastanın təşəkkül dövrünü daha qədimlərdə ax-

tarmaq lazımdır. Bununla belə, müəllif Şərq versiyasında olan variantların qədim-

liyini inkar etmir və dastanın təşəkkülünün Göytürklər dövrünə qədər endiyini 

göstərir: “Koroğlu” dastanının türkmən rəvayətlərinin bir çoxuna Osmanlı rəva-

yətlərinin təsiri barizdir. Bu da Teymurun 1403-cü ildə Anadoludan gətirib Xəzər 

dənizinin cənub-şərq tərəfinə yerləşdirdiyi “Yaxa türkmanı” kimi sünnü qalan 

Anadolu xalqının və şübhəsiz, İstanbulda XVIII əsrdən bəri mətbu şəkildə yayıl-

mağa başlayan “Koroğlu” kitablarının təsirindən irəli gəlmişdir. Bəzi mətnlərdə 

Koroğlu tam bir Xorasan türkmənlərinin qəhrəmanı olaraq təsvir edilmişdir. Bu 

qəhrəmana özbək və türkmən mətnlərində verilən “tərxan” ləqəbi buradakı ərəblər 

gəldiyi zaman, yəni hələ islamdan əvvəl Cürcan vilayətində hökm sürən Sol (yəni 

Çöl) türkmənlərinin və ibn-Fədlan zamanında (X əsrin əvvəllərində) Üst-Yurd 

oğuzlarının başçılarından biri olan tərxanla əlaqələndirilir. Ərəblər gələrkən Herat, 

Badqıs və Qarçistan məntəqələrində hakim olan Göytürk valisi Neyzək tərxan ad-

lanırdı” [25, s.12].  

Z.V.Toğanın qeyd etdiyi kimi, islam qaynaqlarında Kor-Təkin adlı tarixi 

şəxsiyyətin olduğu və Səlcuqlulardan əvvəl Deyhəmdə yaşadığı və Abbasilər xə-

nədanına xidmət etdiyi göstərilmişdir [25, s.12].  
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M.F.Kırzıoğlunun araşdırmaları bizə “Koroğlu” dastanının qədim bir dastan 

olduğunu, amma dastana çox yeni və qarışıq hadisələr əlavə edildiyini deyir. Onun 

fikrincə, Koroğlu tarixi şəxsiyyətdir və Dədə Qorqud oğuznamələrində yer alan İç 

Oğuz bəylərindən Qara-Qona, yəni Qaraqoyunlular xanədanədanındandır. Müəllif 

dastanın bütün türk dünyasının ortaq mirası olduğunu və V əsrdə Sasani iranlılar ilə 

mübarizə zamanı meydana çıxdığını qeyd edir. M.F.Kırzıoğlu Koroğlu sözünün 

Dulqədirli türkmənlərinin iki oymağından yarandığı bildirir [15, s.195-201]. 

Türk ədəbiyyatı tarixinin məşhur tədqiqatçısı N.S.Banarlı “Koroğlu” dasta-

nının tarixi haqqında fikirlərini belə qələmə almışdır: “Ehtimal ki, bu dastan əslin-

də Göytürklər dövründəki türk-İran savaşları əsasında təşəkkülə başlamışdır. ... 

İslamdan əvvəlki oğuz-İran savaşlarından doğduğunu və islamdan sonra müsəl-

man oğuz türkləri arasında məşhur olduğunu demək mümükündür” [4, s.632]. 

Ş.Cəmşidov “Kitabi-Dədə Qorqud” adlı əsərində Salur Qazanı Koroğlu ilə 

müqayisə edərək bunların eyni şəxs ola biləcəyi ehtimalını irəli sürmüşdür. Salur 

Qazanın oğlu Uruz ilə Koroğlunun oğlu Eyvazın adlarının arasındakı səs oxşarlı-

ğından doğan yaxınlığı, hər iki övladın atasının tək oğlu olduğu və ailəyə bir az 

gec verildiyi faktlarını əsas gətirərək müəllif bu fikri bildirmişdir. Hər iki dastanda 

övladlar əsir düşür və bənzər şəkillərdə azad edilir [8, s.129-134]. 

Koroğlunun tarixi şəxsiyyəti və dastanın yaranması məsələlərində bir-birinə 

ziddiyyət təşkil edən bir çox fikir və mülahizələr mövcuddur. Tarixi hadisələri və 

coğrafi koordinatları misal gətirərək dastanın türklərin islamı qəbulundan əvvəl 

Türküstanda yarandığını və buradan köçlər vasitəsilə yayılaraq variantlaşdığını 

düşünənlərlə yanaşı, dastanın son üç-dörd əsrdə Qafqazda, yaxud Anadoluda 

yarandığını, Xorasan bölgəsindən baxşılar vasitəsi ilə türkmənlərə keçdiyini, bura-

dan da Türküstanda variantlaşdığı fikrini müdafiə edənlər də vardır. “Koroğlu” 

dastanının təşəkkülü haqqında araşdırmaçılar arasında müxtəlif fikir və mülahizə-

lərin yer alması, yekdil fikrin olmaması mətnlərin yayıldığı çox geniş coğrafiya 

nəzərə alınarsa, əsasən bölgə və variantlara əsaslanmışdır. Bu təşəkkülün ilk 

rüşeymlərini Göytürk-Sasani, İran-Turan, sünnü-şiə mübarizələrinə bağladıqları 

kimi, tarixi faktlarla Cəlalilər üsyanına da bağlayanlar vardır.  

Sovet dövrü tədqiqatlarında daha çox ideoloji siyasətin təsiri ilə Cəlalilər 

üsyanı fikrini ön plana çıxarmaq tendensiyası geniş vüsət almışdı. Bu da daha çox 

qəhrəmandan sosial cəmiyyət, ədalət uğrunda vuruşan inqilabçı obrazı yaratmaq 

məqsədi güdürdü. Qəhrəmanın Cəlalilər üsyanında iştirak etmiş bir tarixi şəxsiy-

yət olduğunu ilk dəfə qeyd edən sovet tarixçisi İ.Petruşevski olmuşdur, amma 

sonrakı yazılarında o öz fikrini ümumiləşdirərək bir növ bundan yayınmış kimi 

görünür: “Ola bilər ki, Cəlalilər hərəkatının başçılarından biri daha qədim əfsanə-
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lərlə şöhrətlənmiş olan Koroğlu adını sonralar öz üstünə götürmüşdür” [29, s.85]. 

Bu fikir Cəlalilər hərəkatı vaxtı mübarizə aparan Koroğlu adlı bir liderin olduğunu 

bildirir, amma onun bu adı daha sonra xalq arasında məşhur olan dastan qəhrə-

manı Koroğlunun adından alıb-almadığını dəqiq demək mümkün deyildir.  

M.Təhmasib “Koroğlu” dastanının XVI-XVII əsrlərdə yaranması fikrini 

müdafiə etməsi ilə yanaşı, ayrı-ayrı qolların daha qədim tarixi hadisələrlə səsləş-

diyini əsaslandırmışdır. Müəllif bu qolların yaranmasında yaddaşlarda yaşayan rə-

vayət və əfsanələrdən bəhrələnildiyini yazmışdır. M.Təhmasib daha sonra “Ko-

roğlu” dastanının Azərbaycan variantlarının təşəkkül tarixini bir az da dəqiqləşdi-

rərək bunu XVII əsrin əvvəllərində yaşamış baş qəhrəmanın adına bağlamışdır: 

“Bizdə “Koroğlu”nun bünövrəsi XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərindəki əzə-

mətli kəndli hərəkatı illərində qoyulmuşdur. Özü də, heç şübhəsiz ki, indikindən 

çox kiçik bir dastan imiş. Əlimizdə sənədlə təsbit edəcək əsas olmasa da, biz bu 

fikirdəyik ki, həmin ilk “müəllif” – şair-aşıq-dastançının adı Rövşən, mənsub ol-

duğu qəbilə ilə bağlı ləqəbi, ayaması isə Koroğlu imiş. Bizim ümumi dastan yara-

dıcılığı ənənəsinə sadiq qalaraq o da yüzlərlə başqaları kimi özünü öz dastanına 

qəhrəman etmişdir. Çox ehtimal ki, o, 1610-1630-cu illər hərəkatı iştirakçıların-

dan, bəlkə də hətta başçılarından imiş” [24, s.150]. 

“Koroğlu” dastanının tarixi kökləri, yayılma arealı ilə bağlı A.Nəbiyevin 

fikrinə görə, dastan Zaqafqaziya məkanında yaranmış, şaxələnmiş və buradan da 

Türküstan coğrafiyasına keçmişdir: “Qafqaz-Anadolu versiyasının “Koroğlu” sü-

jetinin türkmən hafizələrinə, oradan da bütün Türküstana yayılmasında mühüm 

rolu olmuşdur. Türkmən hafizələrinə “Koroğlu” improvizəsi bütövlükdə Azərbay-

candan keçmişdir. Təbriz koroğluxanlarının repertuarını bəzəyən eposu türkmən 

baxşıları Türküstanda yaymış, çox keçmədən burada versiya öz yeni improvizə 

həyatını yaşamışdır. Baxşılar ənənəvi süjetdəki “kor edilmiş kişinin oğlunun gös-

tərdiyi qəhrəmanlığı” gorda dünyaya gələnin qəhrəmanlıq sücaəti ilə əvəz etmiş-

lər” [20, s.474].  

P.N.Boratav dastanın ilk rəvayətlərinin Cəlalilər üsyanlarından aldığını və 

sonra şaxələndikcə müxtəlif motiv və epizodlarının yer aldığı qollarının Boluda 

yarandığını hesab edir. Müəllifin fikrincə, bu proses XVI əsrdə başlamışdır [6, 

s.188].  

A.Təbrizlinin 1662-ci ildə yazdığı “Tarix kitabı”nda [26] XVI əsr Səfəvi 

hökmdarı Şah Abbasın dövründə yoxsul kəndlilər və şəhər sənətkarlarının iğtişa-

şından yazarkən bu üsyanın başçılarından biri olan Koroğlu haqqında da məlumat 

vermişdir. Bununla yanaşı, o, bu üsyana qədər də Koroğlunun ozan və nəğmələri-

nin çox məşhur olduğunu qeyd etmişdir. Üsyandan sonra Koroğlunun sözlərinin 
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və havalarının ozanlar tərəfındən daha çox oxunduğunu, qəhrəmanlıqlarının tərən-

nüm edildiyini, haqqında əfsanələr və dastanlar yaradıldığını yazmışdır. 

“XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi Fədai, özünün dəyərli əsəri “Bəxtiyar-

namə”də insanların orta əsərlərdəki ağır həyatının gerçəkliyini əks edərək onların 

bədbəxtliyini, həm də apardıqları təqdirəlayiq mübarizəsini vəsf etmişdir. Fədai 

öz poemasında Cəlalilərdən danışarkən vaxtilə kənd və şəhər zəhmətkeşlərinin 

hüququnun müdafiəçilərinə verilən “hərami” adından istifadə edir. XVI əsrin so-

nundan etibarən Cəlali adı “quldur” mənasında işlənirdi” [21, s.297]. 

Bundan başqa, o əsrlərdə Koroğlu adından istifadə edərək quldurluq, yol-

kəsənlik edən bir çox qaçağın olduğu da bilinir. “Bir kərə Koroğlunun adı çıxmış. 

İzi izə uydurub anasından təzən (hürküb qaçan - N.Ə), atasından küsən yolkəsən 

olub, Koroğlu namı alıb dağlarda haramilik edir” [7, s.252]. 

“Koroğlu” dastanının Şərq və Qərb versiyalarının bir-birindən ayrı, müstəqil 

dastanlar şəklində yarandığı və təşəkkül tarixlərinin müxtəlif ola biləcəyi fikrini 

bir ehtimal kimi irəli sürən İ.Abbaslı dastanın adının və əsas süjet xəttinin eyni ol-

ması haqqında isə heç bir fikir bildirməmişdir. “Deyilənlərdən belə qənaət doğur 

ki, “Koroğlu” eposu Azərbaycan və Kiçik Asiyada (Anadolunun şərq əraziləri) 

meydana gəlmiş, Xəzər dənizindən şərqdə (əsasən Orta Asiyada) yayılmış eyni 

adlı dastandan asılı olmayaraq yaranmışdır. Koroğlu adlı aşıq-şair həyatda olmuş, 

çox ehtimal ki, XVI-XVII yüzilliklərdə yaşayıb yaratmış və Cəlalilər hərəkatına 

qoşulmuşdur. Yaxud bu aşıq-şairin kəndli qiyamının qabaqcıl iştirakçılarından 

birinin adını özünə təxəllüs seçməsi həqiqətə yaxın versiya ola bilər” [1, s.319].  

Aşıq Camalinin (M.Taliantsi) tərcüməsi ilə 1897-ci ildə Tiflisdə erməni dilin-

də çap olunmuş “Koroğlunun nağılı. Giziroğlu və Bolu bəylə baş vermiş əhvalatlar” 

kitabının giriş hissəsində tərcüməçi Koroğlunun tarixi şəxsiyyət olduğunu bildirir 

və yaşadığı dövr haqqında məlumat verir: “...aşıqlar qeyd edirlər ki, o, 280-290-cı il 

bizdən əvvəl yaşamışdır. Bu isə İran şahı Şah Abbas və Türk hökmdarı Sultan Mu-

radın dövrünə təsadüf edir. Koroğlunun nəğmələrində də çox yerdə onların adı xa-

tırlanır” [17, s.2]. 

Nəzərə alsaq ki, Osmanlı imperatorluğuna Sultan Murad adlı bir çox hökm-

dar başçılıq etmişdir, onda tarixi hadisələr dolaşığa düşür və daha ciddi farktlar tə-

ləb edir. Aşıq Camalinin fikrincə, Koroğlu təxminən 1600-cü illərdə məşhurlaş-

mağa başlamışdır. Bu da Şah Abbasın və Sultan III Muradın və ya Sultan IV Mu-

radın hakimiyyət illərinə yaxındır [17, s.293]. 

B.Qarryev və B.Məmmətyazovun birlikdə yazdığı “Göroglı” eposu” adlı 

məqalədə müəlliflər dastanın türkmən, Qafqaz, o cümlədən gürcü variantlarının 

təşəkkülündə Cəlalilər hərəkatının xüsusi rol oynadığını bildirilər. Bununla belə, 
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onlar dastanın təşəkkül prosesində türkmən variantlarının aparıcı rolunu da xüsusi 

qeyd edirlər: “Cəlalilər hərəkatı, fikrimizcə, təkcə türkmənlərin “Goroğlu”suna 

əsas olmayıb, həm də dastanın bütün Qafqaz variantlarının tarixi süjetlərinin mey-

dana çıxmasına özül təşkil etmişdir. Türkmənlərlə əlaqəli hadisələr bu versiyaların 

məzmununda əsas rol oynayır. Bunun belə olduğuna eposun sonrakı illərdə top-

lanmış gürcü və rus əlifbasında nəşr olunmuş gürcü variantı da şahidlik edir. Tə-

kə, Yomut və Cəlali qəbilələrinin Roma vilayətində yaşadığı və Goroğlunun atası-

nın gözlərinin Şah Abbas padşahı tərəfindən oydurulduğu haqqında məlumatlar 

var. Uzun illər türkmən baxşıları tərəfindən böyük sevgi və coşqu ilə səslənən 

“Goroğlu” dastanının süjetlərinin inkişafına müasir Türkmənistanın və türkmən 

tayfalarının həyatı ilə əlaqəli hadisələr böyük təsir göstərmişdir” [10]. 

Dastanın Cənubi Azərbaycandan toplanmış qollarını Londonda nəşr etdirən 

A.Xodzko da dastanın yaradıcısını və baş qəhrəmanının kökünü Təkə tayfasına 

bağlayaraq sanki B.Qarryev və B.Məmmetyazovun fikirini təsdiq etmişdir: “Koroğ-

lu” dastanını “Bu hekayətin qəhrəmanı Təkə tayfasından olan türkdür. Şimali Xora-

sanda doğulmuş, XVII əsrin ikinci yarısında yaşamışdır. Onun adı hələ İrandan Tür-

kiyəyə gedən karvanları hücum etməyə başlamazdan əvvəl məşhur idi” [16, s.34]. 

P.N.Boratav dastanın təşəkkülü haqqındakı daha əvvəl söylədiyi fikirlərinə 

bəzi əlavələr edərək bu dövrü daha geniş zamana və əraziyə yayaraq mətnlərin 

müxtəlif tarixi hadisələrdən, savaş və köçlərdən bəhrələndiyini bildirmişdir: 

“Onun ətrafında hər mühitin yerli xürafələrinin, müxtəlif əsrlərin tarixi hadisələri-

nin, ehtimal ki, bir çox başqa mətnlərdəki epizodların toplandığını görürük. Türk-

İran müharibələri, türkmən-qızılbaş mübarizələri, Cəlali üsyanları, hamısı Koroğ-

lu ətrafında toplanmışdır. Özbəklər onu “sultan” təsəvvür etmişlər, Anadolu xalqı, 

zülm görən xalqın hamisi olan bir quldur düşündülər. Bir çox yerlər onun adını al-

mış, digər bir çox ərazilər onun həyatı ilə əlaqədar göstərilmişdir” [7, s.19]. 

B.Qarrıyev ayrıca olaraq da “Koroğlu” dastanının türkmən variantlarının ya-

ranması və təşəkkül etməsi məsələsində öz mövqeyini bildirmişdir. Onun fikrincə, 

dastan XVI-XVII əsrlərdə türkmənlərin və azərbaycanlıların birgə yaşadığı Cənu-

bi Azərbaycanda meydana gəlmişdir. Dastan bu dövdə yaşamış bir xalq qəhrəma-

nının şəninə qoşulmuş və geniş yayılaraq şöhrət qazanmışdır. Dastanın qolları 

türkmənlər tərəfindən milliləşdirilmiş və vaxt keçdikcə tarixi hadisələrin müstəvi-

sində yenidən formalaşmışdır. Yaşanan tarixi hadisələr, xüsusilə, Səfəvilərlə türk-

mənlərin mübarizələri sünnü-şiə mübarizəsi kimi dastanda əks olunmuşdur. Buna 

görə də dastanın bir çox qollarında qəhrəmanlar qızılbaşlarla mübarizə aparır: 

“Qəbilələr arasındakı düşmənçiliklə parçalanmış türkmən qəbilələri güclü döv-

lətlər arasındakı dağıdıcı müharibələrə cəlb edilirdilər, amma onlar qonşu despot-
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larla mübarizə aparacaq gücə sahib deyildilər. Qonşu dövlətlər üçün Türkmənistan 

bölünmüş (dilimlənmiş) bir alma idi. Sonsuz səfərlər və hücumlar nəticəsində 

Türkmənistanın ucqar əraziləri ya İran şahının, ya Xivə xanının, ya da Buxara 

əmirinin iqtidarı altına girmişdi. Bu vəziyyətdə türkmənlər sadəcə bir fatehin ya-

nında digər fatehlərə qarşı deyil, eyni zamanda öz qohumları olan türkmənlərə 

qarşı da döyüşlərdə və səfərlərdə iştirak etmək məcburiyyətində qalmışdılar. XVI-

XIX əsrlərdə Türkmənistan ərazisinə əlavə olunan zəngin vahələrə (səhra ortasın-

da suyu və yaşıllığı olan sahə – N.Ə.) görə feodalların mübarizələri və davam 

edən qəbilədaxili çəkişmələr ölkəni yıxmışdı. XVI əsrdə Səfəvi dövlətinin qurucu-

su Şah İsmayıl türkmən torpaqlarına dəfələrlə hücum etmişdir. İrəliləmək üçün 

köçəri aristokratiyasını və ruhani sinfini öz tərəfinə çəkən, onlardan dəstək alan 

Şah İsmayıl fanatik quruluşlu, güclü qızılbaş ordusunu qurdu” [9, s.95-96]. 

Səfəvilər dövlətinin Türkmənistan üçün həmişə təhlükə olduğunu bildirən 

B.Qarrıyev, Nadir şah və Şah Abbasın hakimiyyət illərində olan hüçüm və qəsblərin 

İran-türkmən münasibətlərinin daha da kəskinləşməsinə və dolayısı ilə dastanın 

ayrı-ayrı qollarının yaranmasına təsir etdiyini yazır: “Nadir özünə tabe olan qəbilə-

lərdən böyük miqdarda vergi və xərac almış, bundan başqa, zorla yerli süvariləri or-

dusuna daxil etmişdir. Türkmən qəbilələri Nadir ilə qanlı mübarizələr apararaq, ona 

qarşı üsyanlara qalxaraq silahlı qarşıdurmanı davam etdirmişlər. Bu dövrdə qəbilə-

lərin özləri su hövzələrinə, otlaqlara görə bir-birləri ilə daim müharibə vəziyyətində 

olmalarına baxmayaraq, bu təhlükəli fatehə qarşı tez-tez birləşmişlər. Bunlar 

inikasını şifahi xalq şeirində və ədəbiyyatında tapmışdır” [9, s.97-99].  

S.Qarrıyev “Türkmen eposı, dessanları ve Gündogar halklarınıñ epiki döredi-

ciligi” (“Türkmən eposu, dastanları və Şərq xalqlarının epik yaradıcılığı”) [11, s.76] 

adlı kitabında həm Qafqaz, həm də Türküstan coğrafiyasındakı bəzi variant və 

mətnləri müqayisə edərək “Koroğlu” dastanının təşəkkül prosesinin Qaraqoyunlu 

və Ağqoyunlu türkmənlərinin hakimiyyət dövründə başa çatdığını bildirir. Dastanın 

yaranma və genişlənmə məsələsinə gəlincə isə müəllif variantlarda türklərin atlı 

mədəniyyətinin geniş yer aldığını da əsas götürərək bəzi qolların Orta Asiyaya ərəb 

istilası dövrünün, bəzi qolların isə daha qədim dövrlərin izlərini daşıdığı fikrini mü-

dafiə edir: “Goroğlu, Koroğlu haqqında dediklərimizi bir yerə cəm etsək, bu eposun 

bir çox xalq arasında yayılmış olduğunu, amma ilkin olaraq bir xalq, ya da bir tayfa 

arasında yarandıqdan sonra müxtəlif əlavələrlə çeşidləndiyini, buna görə də bir-

birindən fərqli versiya və variantlarının meydana gəldiyini deməliyik” [11, s.82]. 

B.Məmmətyazovun dastanın genesizi, yayılması və şöhrət qazanması haqqın-

da bir-biri ilə təzad təşkil edən fikirləri mövcuddur. Onun fikrinə görə [19, s.31-33], 

“Koroğlu” dastanı VIII-XVII əsrdə Cənubi Azərbaycan və Anadoluda yaşayan 
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türkmənlər arasında ortaya çıxmışdır. O, dastandakı hadisələrin Qaraqoyunlu və 

Ağqoyunlu dövrünün tarixi hadisələrinin təsiri altında yarandığı fikrini buna səbəb 

kimi göstərmişdir. Bundan başqa, B.Məmmətyazov həm də türkmən “Goroğlu” 

dastanı haqqında danışarkən süjet xəttinin əsasını ərəblərlə və iranlılarla mübarizə-

nin təşkil etdiyini bildirmişdir [19, s.42-43]. 

F.Sümərin fikrincə, dastan Anadolu mənşəlidir və oradan İrana keçmişdir: 

“Koroğlu” dastanı XVII əsrdə İran türkləri arasında yayılaraq onlar tərəfindən də 

rəğbətlə qarşılandı. O dərəcədə rəğbətlə qarşılandı ki, onların milli dastanları sə-

viyyəsinə yüksəldi. Məzhəb fərqi, qanlı hərblər Anadolu və İran türklərinin müş-

tərək ənənə birliyini davam etdirmələrinə əngəl ola bilməmişdir” [22, s.326]. 

“Koroğlu” dastanın ucsuz-bucaqsız coğrafiyaya yayılması və bütün türk və 

türklərə qonşu olan bir çox qeyri-türk xalqların arasında məşhurlaşması onun hər 

hansı bir tarixi hadisəyə bağlamaqda çətinlik yaradır və müəllifin fikrincə, buna 

heç ehtiyac da yoxdur: “Araşdırmaçılar əsərlərində Koroğlunu Anadoludakı Cəla-

lilər üsyanı, Təbriz iğtişaşları, Səfəvi-Osmanlı münasibətləri, Səfəvi-özbək müna-

sibətləri və nəhayət, Səfəvi-türkmən savaşları ilə əlaqələndirirlər. Halbuki … Ko-

roğlu sırf bu coğrafiyalarda deyil, digər türk boylarının yaşadığı yerlərdə və hətta 

qeyri-türklərin də arasında yayılmışdır. Buna görə Koroğlunun təşəkkülünü bu sə-

bəblərə bağlamaq doğru olmaz” [14, s.751]. 

“Koroğlu” dastanının toplanmasına, nəşrinə, tədqiqatına başlanıldığı təxmi-

nən 200 il ərzində araşdırmaçılar, eyni zamanda dastanın təşəkkül tarixi, baş qəh-

rəmanın şəxsiyyəti haqqında fikir və mülahizələrini qaynaqlara əsaslanaraq bildir-

məyə çalışmışlar. Əslində bütün qəhrəmalıq dastanlarında olduğu kimi, “Koroğlu” 

dastanında da tarixilik axtarmaq, onu hansısa tarixi hadisəyə bağlamaq cəhdi tam 

olaraq özünü doğrultmamış və təsdiqini tapmamışdır. Unutmaq olmaz ki, “Koroğ-

lu” dastanı özü bir tarixdir və başqa heç bir türk dastanına müəssər olmayan bir 

missiyanı öhdəsinə götürmüş, Şərqdən Qərbə − Sibirdən Mərkəzi Avropaya qədər 

bütün türkləri bir-birinə bağlamışdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, bütün 

türk dünyasında hələ də canlı repertuarlarda yaşayan “Koroğlu” dastanı bu günə 

qədər ortaq türk konseptindən təkmərkəzli olaraq tədqiq edilməmışdir. Bəzi dövr-

lərdə dastanın təşəkkülü, tarixiliyi haqqındakı mülahizələr ideoloji mahiyyət daşı-

mış və bir çox hallarda bu araşdırmalar lokal xarakterdən kənara çıxa bilməmişdir. 

Bütün dövrlərin və zamanların fövqündə duran “Koroğlu” dastanı bu gün təşəkkül 

tarixindən, yaranma yerindən asılı olmayaraq unikal dəyərləri, təkrarsızlığı ilə 

bütün türk xalqlarının “öz” malına çevrilmişdir.  
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HƏNƏFİ ZEYNALLI: AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN  

HAMİSİ VƏ CƏFAKEŞİ 
 

Xülasə 

Hənəfi Zeynallı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə ədəbiyyatşünas, tənqidçi, 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından biri, cəfakeş bir folk-

lorşünas kimi daxil olmuşdur. 1920-30-cu illərdə Azərbaycan folklorunun elmi şə-

kildə tədqiq olunmasının bünövrəsini qoyanlardan biri də Hənəfi Zeynallı olmuş-

dur. Görkəmli folklorşünas H. Zeynallının Azərbaycan folklor örnəklərinin top-

lanması, nəşri və tədqiqində də böyük xidmətləri olub. 

1923-cü ildən etibarən H.Zeynallı “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö cəmiy-

yət”ində folklor komissiyasının sədri və Elmlər Akademiyasının Azərbaycan fi-

lialında folklor şöbəsinin rəhbəri seçilir. Bununla əlaqədar olaraq o, tez-tez Azər-

baycanın müxtəlif rayonlarından ekspedisiyalar təşkil etmişdir. H. Zeynallı bu 

ekspedisiyaların rəһbəri olmuş və folklorumuzun müxtəlif janrlarını toplanılması 

ilə məşğul olmuşdur. O, həm folklor toplayıcısı kimi topladığı materialları ayrıca 

kitabça şəkilində nəşr etdirmiş, həm də folklor nəzəriyyəçisi kimi çox mühüm 

nəzəri əhəmiyyəti olan məqalələr yazımışdır. H.Zeynallı folklorun toplanması 

qaydalarından ibarət 24 səһifəlik bir kitabça yazıb çap etdirmişdir. 

Folkorumuzu toplamaq və nəşr etmək işinin əsas təşkilatçılarından, hami və cə-

fakeşlərindən biri olan H. Zeynallı şifahi xalq yaradıcılığının daha da inkişaf etməsinə 

çalışan ilk görkəmli folklorşünas-alim olmuşdur. Görkəmli alim 40 illik ömrünün 20 

ildən çoxunu folklorun, klassik və müasir ədəbiyyatın öyrənilməsinə, folklorun to-

planmasına, tədqiqinə və bir sıra nəzəri məsələlərin araşdırılmasına həsr etmişdir. 

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Bakı, ədəbiyyatşünas, publisist, folklorşünas 

alim, repressiya qurbanı. 

 

Tahir ORUJOV 

HANAFI ZEYNALLI: PATRON AND MARTYR  

OF AZERBAIJANI FOLKLORE 

Summary 

 Hanafi Zeynalli entered the history of Azerbaijani literature as a literary 

critic, one of the first researchers of Azerbaijani oral folk literature, a suffering 
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folklorist. Hanafi Zeynalli was one of the founders of the scientific study of 

Azerbaijani folklore in 1920-30. Prominent folklorist H. Zeynalli had great merits 

in the collection, publication and research of Azerbaijani folklore samples. 

 Since 1923, H. Zeynalli has been elected chairman of the folklore com-

mission at the "Azerbaijan Research and Study Society" and head of the folklore 

department at the Azerbaijan branch of the Academy of Sciences. In this 

connection, he often organized expeditions from different regions of Azerbaijan. 

H. Zeynalli was the leader of these expeditions and was engaged in collecting 

various genres of our folklore. As a folklore collector, he published the materials 

he collected in a separate booklet, and as a folklore theorist, he wrote articles of 

great theoretical importance. H.Zeynalli wrote and published a 24-page booklet on 

the rules of collecting folklore. 

H. Zeynalli, one of the founders, patrons and martyrs of the work of col-

lecting and publishing our folklore, was the first prominent folklorist-scientist 

who tried to further develop oral folk art. The prominent scientist has devoted 

more than 20 years of his 40-year life to the study of folklore, classical and mo-

dern literature, the collection and study of folklore, and the study of a number of 

theoretical issues. 

Keywords: Hanafi Zeynalli, Baku, literary critic, publicist, folklore scholar, 

victim of repression. 

 

Тахир ОРУДЖОВ 

ХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ: ПОКРОВИТЕЛЬ И СТРАДАЛЬЕЦ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФОЛЬКЛОРA 

Резюмe 

Ханафи Зейналлы вошел в историю азербайджанской литературы как 

литературный критик, один из первых исследователей азербайджанской 

устной народной литературы, страдающий фольклорист. Ханафи Зейналлы 

был одним из основоположников научного изучения азербайджанского 

фольклора в 1920-30 годах. Выдающийся фольклорист Х. Зейналлы имел 

большие заслуги в сборе, публикации и исследовании образцов азербай-

джанского фольклора. 

С 1923 года Х.Зейналлы избирается председателем фольклорной 

комиссии «Общества изучения и изучения Азербайджана» и заведующим 

отделом фольклора Азербайджанского отделения Академии наук. В связи с 

этим он часто организовывал экспедиции разных регионов Азербайджана. 

Х.Зейналлы был руководителем этих экспедиций и занимался сбором раз-
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личных жанров нашего фольклора. Как собиратель фольклора, он опубли-

ковал собранные материалы в отдельном буклете, а как теоретик фольклора 

написал статьи, имеющие большое теоретическое значение. Х. Зейналлы на-

писал и опубликовал 24-страничный буклет о правилах сбора фольклора. 

 Х.Зейналлы, один из основоположников, покровителей и страдальецов 

работы по сбору и изданию нашего фольклора, был одно из них первым вы-

дающимся учёным-фольклористом, пытавшимся и дальше развивать устное 

народное искусство. Выдающийся ученый посвятил более 20 лет своей 40-

летней жизни изучению фольклора, классической и современной литерату-

ры, сбору и изучению фольклора, изучению ряда теоретических вопросов. 

Ключевые слова: Ханафи Зейналлы, Баку, литературовед, публицист, 

фольклорист, жертва репрессий. 

 

Məsələnin qoyuluşu: Azərbaycan folklorunun toplanılmasının və onun 

elmi şəkildə tədqiq olunmasının təməlini qoyanlardan biri olan folklorşünas alim 

Hənəfi Zeynallı olmuşdur. Buna görə də Hənəfi Zeynallının çoxsahəli folklor-

şünaslıq fəaliyyəti ətraflı şəkildə araşdırılmalıdır. H. Zeynallının folklorşünaslıq 

elmi sahəsində fəliyyətinin əsas ideya ağırlığını təşkil edən kitabları və toplama 

materialları geniş tədqiq edilməlidir. Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyə-

tini müxtəlif aspektlərdən araşdırmaya cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının 

başlıca problemlərindəndir. 

İşin məqsədi: Məhsuldar yaradıcılığa malik olan Hənəfi Zeynallının bir 

folklorşünas alim kimi çoxyönümlü fəaliyyətinin folklorda öz əksini tapmasını 

müəyyənləşdirmək və bu sahədə ətraflı tədqiqatlar aparmaq araşdırmanın əsas 

məqsədidir.   

 

Hənəfi Zeynallı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə ədəbiyyatşünas, tənqidçi, 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından biri, cəfakeş bir 

folklorşünas kimi daxil olmuşdur. 1920-30-cu illərdə Azərbaycan folklorunun 

elmi şəkildə tədqiq olunmasının bünövrəsini qoyanlardan biri də Hənəfi Zeynallı 

olmuşdur. Görkəmli folklorşünas H.Zeynallının Azərbaycan folklor örnəklərinin 

toplanması, nəşri və tədqiqində də böyük xidmətləri olub.  

1923-cü ildən etibarən “Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqı” Rəyasət Heyə-

tinin sədr müavini seçilən H.Zeynallı tez-tez Azərbaycanın rayonlarına ekspedisi-

yalar təşkil etmişdir. H.Zeynallı bu ekspedisiyaların rəһbəri olmuş və folklorumu-

zun müxtəlif janrlarını toplanılması ilə məşğul olmuşdur. O, həm folklor toplayı-
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cısı kimi topladığı materialları ayrıca kitabça şəkilində nəşr etdirir, həm də folklor 

nəzəriyyəçisi kimi çox mühüm nəzəri əhəmiyyəti olan məqalələr yazırdı. 

H.Zeynallı folklorun toplanması qaydalarından ibarət 24 səһifəlik bir kitab-

ça yazıb çap etdirmişdir. Folkorumuzu toplamaq və nəşr etmək işinin əsas təş-

kilatçılarından, hami və cəfakeşlərindən biri olan H.Zeynallı şifahi xalq yaradıcılı-

ğının daha da inkişaf etməsinə çalışan ilk görkəmli folklorşünas-alimlərimizdən-

dir. Keçmiş “Kommunist” qəzetində və ona əlavə çıxan “Xalq ədəbiyyatı həyat-

dan doğar” adlı ədəbi səhifələrdə H.Zeynallı şifahi xalq ədəbiyyatını və onun xü-

susiyyətlərini işıqlandıran məqalələrini dərc etdirmişdir.  

H.Zeynallı “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyət”ində folklor komis-

siyasının sədri və Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialında folklor şöbəsinin 

rəhbəri olması ilə əlaqədar olaraq tez-tez Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından 

folklorumuzun müxtəlif janrlarını toplamaqla məşğul olmuşdur. Görkəmli alim 40 

illik ömrünün 20 ildən çoxunu folklorun, klassik və müasir ədəbiyyatın öyrənil-

məsinə, folklorun toplanmasına, tədqiqinə və bir sıra nəzəri məsələlərin araşdırıl-

masına həsr etmişdir. 

 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından biri, folklorşünas 

kimi daxil olan Hənəfi Baba oğlu Zeynallı 1896-cı ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşdur. Hənəfi altı yaşında ikən atası vəfat etmişdir. Ailənin bütün ağırlığı hələ 

uşaq ikən onun üzərinə düşmüşdür. Ancaq buna baxmayaraq, Hənəfi əvvəlcə məd-

rəsədə oxuyur, sonra isə yeddinci rus-tatar məktəbinə daxil olur. O, rus-tatar mək-

təbini bitirdikdən sonra Bakıda Alekseyev adına 3 nömrəli ali-ibtidai məktəbdə təh-

silini davam etdirmişdir. 1916-cı ildə oranı uğurla bitirən H.Zeynallı Moskva-

Nijniqorod dəmiryol baş idarəsində işləməklə yanaşı, imtahan verib müsaqibə yolu 

ilə Ali-Texniki məktəbə (indiki Bayman adına) daxil olur.  

H.Zeynallı 1920-ci ilin yanvarında İstanbul universitetinin hüquq fakültəsin-

də təhsil almağa başlayır. Lakin Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması ilə 

əlaqədar olaraq partiya və sovet idarələrində işləmək üçün həmin ilin iyul ayında 

Türkiyədən geri çağrılır. H.Zeynallı 1922-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti-

nə daxil olur, oranı 1927-ci ildə bitirir və təyinatını Şərq fakültəsinin Azərbaycan 

türk ədəbiyyatı tarixi kafedrasına, sonra isə Azərbaycan Pedoqoji İnstituna almış-

dır (1, 118). 

 1920-ci illərdə respublikanın ictimai həyatında yaxından iştirak edən H.Zey-

nallı işgüzarlığı və gözəl təşkilatçılıq bacarığı ilə Göyçay, Salyan, Muğan və Şa-

maxı qəzalarında partiya və sovet orqanların yaranmasında iştirak etmişdir. O, əv-

vəlcə məktəbdənkənar və kənddə iş şöbələrində müdir işləmiş, keçmiş Xalq Maarif 

Komisarlığı kollegiyasının üzvü olmuş və burada məktəbdən-kənar şöbəyə rəhbər-
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lik etmişdir. H.Zeynallı 1921-22-ci illərdə keçmiş ”Kommunist” qəzetinin redaksi-

ya heyətinin üzvü, keçmiş Şuşa qəza partiya komitəsinin katibi olmuş, sonra isə 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının orqanı olan “Zəhmət” qəzetinin redaktoru 

vəzifəsində çalışmışdır. H.Zeynallı 1924-29-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriy-

yatının baş redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. H.Zeynallı bu illərdə “Kommunist”, 

“Maarif və mədəniyyət”, “İnqilab və mədəniyyət”, “Maarif işçisi” qəzet və jurnal-

ları ilə əməkdaşlıq edərək ədəbi-publisistik yazılarla çıxış etmişdir (2, 5). 

1930-1935-ci illərdə o, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ədə-

biyyat bölməsində folklor şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. H.Zeynallı keçmiş SSRİ 

Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının dil və ədəbiyyat şöbəsinin müdiri kimi 

də fəaliyyət göstərmişdir. Bu şöbə akademiyanın nəzdində instituta çevrildikdən 

sonra isə müxtəlif vaxtlarda folklor şöbəsinin müdiri, elmi katib, direktor müavini, 

”Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti“ndə folklor komissiyasının sədri, 

1936-cı ilin sentyabrında AZFAN-ın yanında Baş Mətbuat Müvəkkili vəzifələrin-

də işləmişdir (3, 305-306). 

“Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti” 1923-cü il noyabrın 2-də təsis 

edilmişdir. İlk növbədə cəmiyyətin üç əsas şöbəsi işə başlamışdı. Cəmiyyətin tər-

kibində Xalq ədəbiyyatı sahəsində çalışan şəxslərdən prof. A.Baqri, H.Zeynallı, 

V.Xuluflu, A.Subhanverdixanov, yazıçılarımızdan C.Məmmədquluzadə, Ə.Haq-

verdiyev və başqaları var idi. ”Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti”nin xətti 

ilə cəmiyyətin əməkdaşları Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına ekspedisiyaya gön-

dərilirlər. Sonralar cəmiyyətin “Xəbərlər”i nəşr olunmağa başlamışdır. “Xəbərlər” 

həm rus, həm də Azərbaycan dilində çıxırdı” (4, 55).  

 H.Zeynallı folklorun toplanması qaydalarından ibarət 24 səһifəlik bir kitab-

ça yazıb çap etdirmişdir. O, bununla əlaqədar yazırdı: “Toplanan materiallar һansı 

kənddən, һansı qəzadan, o yerin һansı təbiətə malik olmasından, kimdən: gəncdən 

ya qocadan toplandığının göstərilməsinin elm üçün əһəmiyyəti vardır”. H.Zeynallı 

bu işin şərəfli və һəm də çox çətin, məsul olduğunu da gənclərə xatırladırdı. “Xalq 

ədəbiyyatının əslini aramaq, tapmaq bir adamın, beş adamın, bir ilin, üç ilin işi de-

yildir. Bunun üçün başqa millətlərdə olduğu kimi əsrlər uzunu, nəsillər boyu ilə 

yorulmaq, dayanmaq, dincəlmək bilməyən qoçaq kişilər tələb edir ki, axıraxırda, 

bir nəticəyə çatmaq olsun” (4, 121). 

 Folkorumuzu toplamaq və nəşr etmək işinin əsas təşəbbüskarlarından biri 

olan H.Zeynallı şifahi xalq yaradıcılığının daha da inkişaf etməsinə, onun elmi-

nəzəri məsələlərinin aydınlaşdı-rılmasına çalışan ilk görkəmli folklorşünas alimlə-

rimizdəndir. Keçmiş ”Kommunist” qəzetində və ona əlavə çıxan “Xalq ədəbiyyatı 

həyatdan doğar” adlı ədəbi səhifələrdə H.Zeynallı şifahi xalq ədəbiyyatını və onun 
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xüsusiyyətlərini səciyyələndirən “Həyat və sənət” (1923), “Xəvas və əvam ədə-

biyyatı” (1923) məqalələrini dərc etdirmişdir. Bu məqalələrində, eləcə də folklor-

şünaslığa aid digər əsərlərində H.Zeynallı folklorşünaslığın mühüm elmi-nəzəri 

məsələləri, onun toplanması və tədqiq prinsipləri aydınlaşdırılır (5, 38). 

Xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından biri bayatılardır. Xalq hə-

yatının bütün sahələrini özündə əks etdirən oynaq, dərin məzmunlu, yüksək fəlsəfi 

fikirlərlə dolu olan bu lirik şeirlərdən şifahi ədəbiyyatla yanaşı, yazılı ədəbiyyatda 

da istifadə edilir. Bayatıların bu xüsusiyyətləri H. Zeynallının tədqiqlərində ilk 

dəfə ətraflı araşdırılmışdır. 1925-ci ildə “Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyəti” tərə-

findən çap edilmiş “Azərbaycan xalq ədəbiyyatından: ”Bayatılar” adlı birinci ki-

taba yazdığı müqəddiməsində H.Zeynallı qeyd edirdi ki, bu kitabça” gələcəkdə bu 

yolda görüləcək işlərin birinci addımıdır”. Tədqiqatçı bu toplanmış nümunələri 

xalqımızın məişətini, mədəniyyətini, müxtəlif sahələrini aydınlaşdırmağa imkan 

verən maraqlı mənbə kimi qiymətləndirirdi. Burada bayatılarla yanaşı manilərinin 

də ideya bədii xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilirdi. Bu kitabla əlaqədar olaraq 

H.Zeynallı bayatıların, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatı nümunələrinin toplanması 

və tərtibi prinsiplərinin üzərində dayanır və onların tərtibatı üçün sistem müəyyən-

ləşdirməyə çalışırdı (6). 

 1926-cı ildə H.Zeynallının ”Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri” kitabı 

nəşr edilmişdir (7). Bu kitab həmin dövrə qədər çap edilən bütün folklor kitabla-

rından öz elmi prinsipləri ilə seçilir. H.Zeynallı Azərbaycanda nəşr edilən bütün 

atalar sözlərini nəzərdən keçirmiş və mənbələrini göstərməklə, onları öz kitabına 

daxil etmişdir. H.Zeynallının adı çəkilən kitabı sonralar 2012-ci ildə AMEA Folk-

lor İnstitutu tərəfindən yenidən nəşr edilmişdir (8). 

 H.Zeynallı atalar sözü, məsəl, onların fərqli və oxşar cəһətləri, forma xüsu-

siyyətləri barədə müqəddimədə geniş danışır. Burada o, yalnız atalar sözlərindən 

deyil, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatından, onun mənşəyindən, janrlarından söhbət 

açır. H. Zeynallı müqəddimədə eyni zamanda atalar sözü, zərbü-məsəl, onların 

fərqli və oxşar cəhətləri, forma xüsusiyyətləri barədə geniş məlumat verir. H.Zey-

nallının atalar sözü və məsəlləri necə topladığı, һaradan, kimdən yazıya aldığı 

һaqqındakı məlumatları xüsusilə maraqlıdır. Aydın olur ki, o, XIX əsrdən başla-

yaraq bütün mənbələri araşdırmışdır. Müəyyən olur ki, müəllif bu materialları F. 

Köçərli, R. Əfəndiyev, S. Qənizadə və başqalarının kitablarından, SMOMPK-in 

nömrələrindən, «Məktəb» məcmuələrindən toplamışdır. H.Zeynallının qeydlərin-

dən aydın olur ki, o, Qasım Qasımov, Əlisgəndər Cəfərov, Fərһad Ağazadə, Əbül-

qasım Hüseynzadə və başqalarından da şəxsən bir çox nümunələr alınmışdır. Be-
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ləliklə, müəyyən elmi prinsiplərə əsaslanan mükəmməl bir kitab - “Azərbaycan 

atalar sözü” kitabı ortaya çıxmışdır. (8, 395). 

 Bu kitabdan sonra, 1928-ci ildə H.Zeynallı “Azərbaycan tapmacaları” kita-

bını nəşr etdirir. Bu kitab da əvvəlki kitab kimi müəyyən elmi prinsiplər əsasında 

tərtib edilmışdir. H.Zeynallı tapmacalar haqqında Rusiya və Avropada çap olunan 

kitabları diqqətlə araşdırmış, onların tərtib prinsiplərini yoxlamış və bu kitabların 

yaxşı cəhətlərindən istifadə etmişdir. Müəllif kitabda nömrə ilə 760 tapmaca yer-

ləşdirmiş və onların cavablarını kitabın sonunda vermişdir.  

 H.Zeynallı kitaba böyük bir müqəddimə də yazmışdır. Burada tapmacalar 

haqqında deyilən fikirlərin hamısı Azərbaycan folklorşünaslığı üçün yeni idi. 

H.Zeynallı tapmacaları ayrıca deyil, Azərbaycan folklorunun başqa janrları ilə, 

xüsusilə, atalar sözləri və bayatılarla sıx əlaqədə və müqayisədə təhlil edir. 

Müəllif göstərir ki, tapmacalarda iki tərəf olur; özü, bir də onun cavabı. Beləliklə, 

tapmacalar iki və daha artıq şəxs arasında mükalimə şəklində meydana gəlmişdir. 

Buna görə də H.Zeynallı göstərir ki, tapmaca atalar sözünə, bayatıya, mainyə 

nisbətən daha çox kollektivlik xüsusiyyətinə malikdir. Yəni tapmacalar məclislər-

də, şənliklərdə, tapmaca gecələrində kollektiv tərəfindən yaradılmışdır (9). 

H.Zeynallı bir sıra nəzəri məqalələrin də müəllifidir: “Xalq ağız ədəbiyyatı”, 

“Azərbaycan el ədəbiyyatı”, “Oktyabr inqilabı və Azərbaycan folkloru” və s. (10). 

Bunların içərisində “Xalq ağız ədəbiyyatı” və “Azərbaycan el ədəbiyyatı” məqalə-

ləri xüsusilə diqqətəlayiqdir. “Azərbay-can folkloru” məqaləsində müəllif folklor-

şünaslığımız tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalq ədəbiyyatının çap olunma 

və öyrənilmə məsələlərini sistemləşdirməyə çalışmışdır. 

 1928-ci ildə yazdığı “Türk ədəbiyyatı üzrə iş kitabı” əsərində H.Zeynallı 

folklor, terminologiya və s. ilə bağlı məsələlərə toxunur. H.Zeynallı 1935-ci ildə 

Azərbaycan nağıllarını tərtib edərək rus dilində nəşr etdirir. Kitabı görkəmli rus 

folklorşünası, professor M.Y.Sokolov redaktə edir. H.Zeynallının rus oxucuları 

üçün tərtib etdiyi bu nağıllar kitabının müqəddiməsində Azərbaycan nağıllarında 

ölüm-dirim mübarizəsi aparan xeyir və şər qüvvələr haqqında verdiyi məlumatlar 

olduqca maraqlıdır. 

 H.Zeynallı 1923-31-ci illərdə “Azərnəşr”də işləyərkən “Kommunist”, 

“Maarif və Mədəniyyət”, “İnqilab və Mədəniyyət”, “Maarif işçisi” jurnalları ilə 

əməkdaşlıq etmiş, müxtəlif yazılarla çıxış etmişdir. O, bu yazılarında Azərbaycan 

xalq ədəbiyyatının toplanması, çap olunma və öyrənilmə məsələlərinə də diqqətlə 

yanaşmışdır. H.Zeynallı folklor nümunələrinin toplanmasının nəzəri-elmi prinsip 

və üsullarına dair müsbət fikirlər söyləmişdir. Müəllif bu barədə belə yazırdı: 

“Toplayanlar geniş xalq kütləsi içərisinə girərək bu materialları olduğu kimi yazı-
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ya almayıblar. Yəni hər bir yerin özünəməxsus bir leksikonu, şivəsi olduğu halda 

buna fikir verilmir”. (5, 21). 

 İndi folklorşünas alim V.Vəliyevin folklorun toplanması haqqında fikirləri-

nə nəzər salaq: “Yazıya alınan folklor nümunələri onu danışan şəxsin dediyi kimi 

yazılmalıdır. Sözləri müasir ədəbi dilin normalarına salmaq, cümlələri düzəltmək, 

qətiyyən məsləhət görülmür. Əgər yazıya alınan mətndə anlaşılmaz sözlərə təsa-

düf edilərsə, onun mənası yalnız yazı qurtardıqdan sonra aydınlaşdırılmalıdır. 

Toplayıcı yerli dialektdə olan sözlərə xüsusi diqqət yetirməli, onların ayrıca lüğə-

tini tərtib etməlidir” (10, 408). 

Göründüyü kimi, H.Zeynallının folklorun toplanması haqqında mülahizələ-

ri, eləcə də folklorun janrları haqqındakı nəzəri fikirləri bu gün də öz əhəmiyyətini 

və aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Təbii ki, xalqımızın maariflənməsində, folk-

lorumuzun toplanıb zənginləşməsində хüsusi хidmətləri olan H.Zeynallı NKVD 

cəlladlarının diqqət mərkəzindən kənarda qala bilməz-di. O, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti (1918-1920) dövründə milli ideologiyaya və müstəqil dövlətçiliyi-

mizə xidmət edən insanlarla, o cümlədən Nazim Əfəndi, İsmayıl Hikmət, Xəlil 

Fikrət, Bəkir Çobanzadə və başqaları ilə sıx əlaqə saxlamaqda ittiham edilirdi. İt-

tihamlardan biri də alimin öz əsərlərində guya əksinqilabi, millətçi ideologiyaya 

yer verməsi idi. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, Hənəfi Zeynallının həbsindən öncə Dövlət Təh-

lükəsizlik İdarəsinin leytenantı Şerin tərəfindən alim haqqında 26 yanvar 1937-ci 

il tariхində yazılan arayış rəhbərliyə təqdim olunur. Arayışda yazılırdı:  

1. Hənəfi Zeynallı 1917-ci ildən Eser partiyasının üzvi olub.  

2. 1928-ci ildə Bakı türk konsulu Fərid bəyin vasitısilə məşhur türk ictimai 

хadimi İsmayıl Hikmətlə yazışırmış.  

3. 1929-cu ildə və sonrakı illərdə müsavatçılardan Baharlı, Feyzullayev, 

Mövsumov, Cobanzadə və başqalari ilə əlaqədə olub.  

4. 1923-cü ildə əksinqilabi, Trotski mövqeyində durmuş və R.Aхundovla 

əlaqədə olub.  

5. Özünün elmi-praktiki işini əksinqilabi, millətçi ideologiyasına yönəldib.  

Bu arayışdan sonra, 27 yanvar 1937-ci ildə H.Zeynallının həbsi üçün order 

yazılır. Orderin arхasında 28 yanvarda alındığı qeyd edilir. H.Zeynallı məhz həmin 

gündə Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsi IV şöbəsinin müstəntiqi Şer tərəfindən də həbs 

edilir (11, 112). Bundan sonra isə onun istintaqı başlanır və üç gün davam edir. 

H.Zeynallını bir çox millətçi şəxslərlə, o cümlədən Nazim Əfəndi, İsmayıl Hikmət, 

Xəlil Fikrət, Bəkir Çobanzadə və başqaları ilə əlaqə saxladığına görə ittiham edirlər. 

Bu adamlarla əlaqəsi olmadığından Hənəfi təbii ki, ittihamları rədd edir.  
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Lakin XDİK-in kameralarında ağır işgəncələrə dözə bilməyən H.Zeynallı 13 

fevral 1937-ci il tariхdə IV şöbənin rəisi mayor Gerasimova ərizə ilə müraciət 

edir. Müraciətin qısa məzmunu belə idi:  

“1930-cu ilə qədər millətçi kimi günahlarım olsa da, lakin 1932-ci ildə parti-

yaya bərpa olandan sonra ta həbsimə qədər – yəni 28 yanvar 1937-ci ilə qədər par-

tiyaya qarşı çıхmamış, ikili siyasət yürütməmişəm. Bu barədə müstəntiq Qa-

lustyanı da məlumatlandırmışam. 12 günlük tək adamlı kamera həyatı, yarıac şə-

raitdə, nəhayət yuхusuz gecələr məni ona gətirib çıхartdı ki, Ruhulla Aхundov 

haqqında düzgün olmayan məlumatlar verim, onun əksinqilabi, millətçi, trotskiçi 

olduğunu deyim”. Sonda H.Zeynallı qeyd edir ki, ona şərait yaratsınlar özünün 

fikrini aхıra qədər açıq ifadə edə bilsin.  

 H.Zeynallı getdikcə boynuna daha ağır cinayətləri almalı olur. Belə ki, iyun 

ayının 22-də o bildirir ki, neft sənayesinə vurulan ziyankarlıq və təxribatçılıqda 

“əli var”. Avqustun 26-da isə L.Beriya və M.C.Bağırovun öldürülməsinə hazırlıq 

barədə “məlumat verir”. Bağırovu Mərkəzi Komitənin binasının yanında, tində, 

yaxud MK ilə Xalq Komissarları Şurası binaları arasında, neft rayonlarından biri-

nə gedərkən, yaxud elə MK binasının önündəcə aradan götürməyin nəzərdə tutul-

duğunu “açıb danışır”. Verilən işgəncələrə dözməyən müttəhim saxta və yalançı 

süjetlər əsasında hazır yazılmış ən ağır ifadələri belə imzalayır. 

 Sentyabrın 2-də, daha sonra həmin ayın 20-də müstəntiq H.Zeynallını yeni 

ittihamlarda günahlandırmağa başlayır. Onun adına çalışdığı sahə ilə bağlı daha 

neçə-neçə ağlagəlməz cinayətlər yazılır. Müstəntiqin ittihamından belə çıxır ki, 

Zeynallı Ruhulla Axundovun rəhbərliyi altında elm cəbhəsində genişmiqyaslı zi-

yanlı işlər aparıb.  

 Araşdırmaşı Aslan Kənan yazır: ”Başqa müttəhimlər kimi Hənəfi Zeynallı-

ya qarşı o qədər amansızlıqlar göstərilir ki, bu ağır işgəncələrə dözə bilməyən 

alim 26 fevral 1937-ci ildə yenidən mayor Gerasimova ərizə yazmağa məcbur edi-

lir. Alim həmin ərizədə bunları qeyd edir: “Mən bütün elədiklərimi boynuma alı-

ram”. “Mən nə qədər alçaq, rəzil, vicdansız, provakator olduğu-mu etiraf edirəm... 

Mən istintaqa işlərim barədə düzgün məlumat vermək istəyirəm” və s. Bu ifadə-

ləri ona zorla yazdırmaqla H.Zeynallının nə qədər ağır, dözülməz işgəncələrə mə-

ruz qaldığının bir daha şahidi oluruq.” (11, 114) 

H.Zeynallıya daha ağır zərbə vurmaq üçün onu partiya işçilərinə sui-qəsdə 

günanlandırırlar. Onlar yaxşı bilirdilər ki, məhz bu yolla H.Zeynallının cismani 

məhvinə səbəb ola bilərlər. Onun 26 avqust 1936-cı ildə aparılan istintaq material-

larına nəzər salaq:  

“Sual: – Siz kimə qarşı sui-qəsd hazırlayırdınız?  
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Cavab: – Sui-qəsdi biz Beriya və Bağırova qarşı hazırlayırdıq. Çünki onlar 

partiyanın baş bələdçisi idilər.”  

 Ümumiyyətlə, istintaq materiallarından “aydın olur” ki, H.Zeynallı 1 de-

kabr 1934-cü ildə əksinqilabi, trotskişi-zinoyevçi terror təşkilatının S.M.Kirova 

qarşı hazırladığı sui-qəsddə və 1934-37-ci illərdə partiya və hökumətə qarşı hazır-

lanan terrorda iştirak edib. O həmçinin Beriya və Bağırova hazırlanan sui-qəsddə 

“iştirak” da edib. H.Zeynallının 4 fevral 1937-ci ildə verdiyi ifadəsindən də bunu 

aydın görmək olur: “Bəli, mən əksinqilabi kitablar alırdım, bəli, mən əksinqilabi 

təşkilatın üzvü idim. Cavad Bağırzadəni, Həbib Səmədzadəni, İmran Babayevi də 

həmin təşkilata cəlb etmişdim, bəli, mən əksinqilabi millətçi kadrlar tərbiyə edib 

yetişdirmişəm, bəli, mən Türkiyəyə meyl etmək baxımından Azərbaycanın SSRİ-

dən ayrılmasına tərəfdar idim”(12). 

Fiziki, psixoloji təzyiqlər altında ifadə verən Zeynallı özünün də əksinqilabi 

təşkilata kim tərəfindən cəlb edildiyini açıqlayır: “1936-cı ilin sonunda Ruhulla 

Axundovun kabinetində Bakıda və respublikanın rayonlarında gəncləri təşkilata 

cəlb etmək kimi göstərişlər almış, türk ziyalıları arasında işi genişləndirərək, onla-

rı terrora, təxribatçılığa, ziyankarlığa, casusluğa və müharibə vaxtı təslim çiliyə is-

tiqamətləndirmişəm”. 1937-ci il fevralın 16-da verdiyi ifadə sində isə deyilənlərə 

əlavə etmişdir ki, o, Türkiyənin mövqeyindən çıxış edərək Azərbaycan SSR-ni 

SSRİ-dən ayırmaq istəmişdir. May ayının 5 və 10-da verdiyi ifadəsində isə çevri-

liş edəcəyini də etiraf edirdi. 

 İstintaqın gedişindən aydın olur ki, Hənəfi Zeynallı ədəbiyyatşünas və folk-

lorşünas olmaqdan daha çox siyasətçi və ya siyasətşünas imiş. Həm də adi siyasət-

çi yox, terrorçu, radikal siyasətçi imiş. Belə ki, avqustun 26-da verdiyi ifadəsində 

o, L.P.Beriya və M.C.Bağı rovun terror yolu ilə aradan götürülməsi, M.C.Bağıro-

vun MK binasının yanında, MK ilə Xalq Komissarları Şurasının binaları arasında, 

yaxud da neft rayonlarının birinə qətlə yetirmələri barədə məlumat verir. Daha 

doğrusu, müstəntiqlərin işgəncələri altında saxta ifadələr verirdi (13, 23). 

Müstəntiqlər sentyabrın 20-də “sübut etmişlər” ki, H.Zeynallı Ruhulla 

Axundovun rəhbərliyi altında elm sahəsində də ziyanlı işlər aparmışdır. Belə ki, 

guya H.Zeynallı orta təhsil müəssisələ-ri üçün dil və ədəbiyyat üzrə dərsliklərin 

müntəzəm buraxılışına mane olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərindən 

M.F.Axundovun əsərlərinin və “Mola Nəsrəddin”nin nəşrini bilərəkdən saxtalaş-

dırmışdır. O, həmçinin inqilabi folklor tərəfdarlarının əsərlərinin toplanmasını da-

yandırmış, əvəzinə “Koroğlu” materiallarını toplamışdır. Çünki məhz burada o, 

təşkilatın Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında “ideyasını” əks etdirməli idi. 
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“H.Zeynallı başdan-başa ziyanlı terminologiya və orfoqrafiya tərtib etmiş və onu 

ziyalılar arasında yaymışdır” (12). 

1937-ci il oktyabrın 5-də Azərbaycan SSR-in Xalq Daxili İşlər komissarı 

Sumbatov-Topuridze 12493/81 nömrəli işə verilmiş ittihamnaməni təsdiq edir. 

Müttəhim Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 73, 64, 69 və 70-ci maddələrin-

də nəzərdə tutulan cinayətlərdə təqsirləndirilir. 

1937-ci il oktyabrın 12-də SSRİ Ali Məhkəməsi hərbi kollegiyası səyyar 

sessiyasının Matuleviçin, Zaryanovun və Jiqurun iştirakı ilə məhkəmə iclası olur. 

Saat 16-25-də başlanan iclas saat 16-40-da sona çatır. H.Zeynallının da məhkəməsi 

bütün repressiya qurbanlarının məhkəməsi kimi cəmi 15 dəqiqə çəkir. Burada 

Hənəfi Zeynallı özünü tam günahkar hesab etdiyini, təslim olduğunu və mərhəmət 

dilədiyini söyləyir. İstitintaq materialları ilə tanış olanda aydın olur ki, H.Zeynallı 

bu çür işgəncələr qarşısında, ayrı-ayrı şəхslər haqqında müfəssəl məlumatlar da ve-

rirdi. 

Lakin buna baхmayaraq, SSRİ Ali Məhkəməsinin 12 oktrabr 1937-ci il tari-

хində Bakı Şəhərində iclasında keçirilir. Qapalı keçirilən məhkəmə iclasında Hənifə 

Baba oğlu Zeynallı Azərbaycan SSR cinayət məcəlləsinin 64, 69, 70, 73-cü maddə-

ləri ilə təqsirli bilinib ən yüksək cəzaya – güllələnməyə məhkum edilir. H.Zeynallı-

nın güllələnməsi haqqında hökm 1937-ci il oktyabrın 13-də Bakıda icra olunur. 

Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin və SSRİ Ali Məhkəməsinin 30 mart 

1957-ci il tariхli qərarı ilə Hənəfi Zeynallıya işlərində cinayət tərkibi olmadığı 

üçün ölümündən sonra bəraət verilir. 

İşin elmi nəticəsi: Hənəfi Zeynallı Azərbaycan folklorşünaslıq elmi tarixində 

xüsusi yeri olan folklorşünas alimlərdəndir. Araşdırmada çoxyönlü fəaliyyət im-

kanlarına, zəngin təfəkkürə, istedadlı toplayıcılıq qabiliyyətinə malik olan Hənəfi 

Zeynallının bir folklorşünas alim kimi nağıl, tapmaca janrları haqqında, eləcə Azər-

baycan folklorunun müxtəlif nəzəri məsələləri haqqında fikirləri öz əksini tapmışdır.  

İşin elmi yeniliyi: Tədqiqatın əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun aktual-

lığı ilə müəyyən edilir. Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas alim kimi Azərbaycan 

folklorşünaslıq elmi tarixində yeri, onun nəzəri fikirləri ətraflı çəkildə öyrənilərək 

tədqiqata cəlb edilmişdir. Araşdırmada həmçinin Hənəfi Zeynallının müasir döv-

rümüzdə də öz elmi aktuallığını saxlayan bir çox nəzəri mülahizələrinə və onların 

əsas müddəalarına geniş yer ayrılmışdır.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Araşdırma Azərbaycan folklorşünaslığında müstəs-

na rolu və yeri olan görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının folklorşünasığımız-

da nəzəri və toplayıcılıq fəaliyyətinin təcəssümünü müəyyən etmək baxımından 

mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir.  
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AŞIQ ƏLƏSGƏR YARADICILIĞINDA QADININ MƏNƏVİ ALƏMİ  

VƏ ZAHİRİ GÖZƏLLİYİNİN POETİK İFADƏSİ 

 

Xülasə 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı müxtəlif mövzularla əhatələnərək bu mövzuları 

poetik şəkildə təcəssüm etdirən dəyərli nümunələrlə zəngindir. Aşıq özü təhsil 

görmədiyinə baxmayaraq təsvir etdiyi mövzuları elə maraqlı ümumiləşdirmələrlə 

təqdim edir ki, hər bir şeirində dərin fəlsəfə, dünyagörüş duyulur. Belə əsərləri 

yalnız təhsil görən şəxs həyata keçirə bilərsə, Aşıq Ələsgər isə Tanrının ona bəxş 

etdiyi vergi, dərin düşüncə, ən əsası da aşıqlığa olan böyük sevgisi sayəsində belə 

dəyərli əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Aşığın yaradıcılığı, qeyd etdiyimiz kimi, müxtə-

lif mövzularla əhatələnib, o cümlədən, o, qadın, onun qeyri-adi xarici və daxili gö-

zəlliklər məcmusu olması haqda bir-birindən maraqlı, diqqətçəkən şeirlər ərsəyə 

gətirmişdir. Bu əsərləri vasitəsilə aşıq yeri gəldikcə cinas qafiyələrdən, səs-söz qo-

şalaşmasından istifadə edərək mükəmməl şeirlər ərsəyə gətirmişdir. Ələsgər yara-

dıcılığı məhz bu keyfiyyətlərə görə, sözün poetik imkanlardan olduqca peşəkar-

casına istifadə xüsusiyyətilə hər zamanda seçilmişdir. Qeyd edək ki, Aşıq Ələsgər 

yaradıcılığı boyu qadının daxili və xarici gözəlliyinin vəhdətindən bəhs edərək ka-

mil nümunələr yaratmışdır. Məqalədə bu barədə əhatəli şəkildə bəhs olunur. 

Açar sözlər: Aşıq Ələsgər, yaradıcılıq, qadın, xarici və daxili gözəllik, əsər, 

şeir, təhsil, poetik. 

 

Ayten JAFAROVA 

POETIC EXPRESSION OF A WOMAN'S SPIRITUAL WORLD AND 

EXTERNAL BEAUTY IN THE WORKS OF ASHIG ALASGAR 

Summary 

Ashig Alasgar's work covers a wide range of topics and is rich in valuable 

examples that poetically embody these themes. Although Ashug himself was not 

educated, he presents the topics with such interesting generalizations that in each 

of his poems there is a deep philosophy and worldview. Such works can be 

written only by an educated person, and Ashig Alasgar created such valuable 
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works thanks to the talent, deep thinking and, most importantly, his great love for 

the art of ashug. Ashig's work, as we have noted, covers a wide range of topics, 

including the creation of interesting and remarkable poems about a woman and 

her extraordinary external and internal beauties. Through these works, the ashig 

wrote perfect poems using pun rhymes and pairing of words and sounds. Alasgar's 

work has always been distinguished by these qualities, by the very professional 

use of the poetic possibilities of the word. It should be noted that throughout his 

career, Ashig Alasgar had created perfect examples of the unity of a woman's 

inner and outer beauty. The article discusses this in detail. 

Keywords: Ashig Alasgar, creativity, woman, outer and inner beauty, work, 

poetry, education, poetic. 

 

Айтен ДЖАФАРОВА 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДУХОВНОГО МИРА И ВНЕШНЕЙ 

КРАСОТЫ ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АШУГА АЛЕСКЕРА 

Резюме 

Творчество ашуга Алескера богато ценными образцами, охватывающи-

ми различные темы и поэтически воплощающими эти темы. Несмотря на то, 

что сам ашуг не получил образования, он представляет описываемые им 

темы с такими интересными обобщениями, что в каждом его стихотворении 

чувствуется глубокая философия, мировоззрение. Только образованный че-

ловек может реализовать такие произведения, то Ашуг Алескер создал такие 

ценные произведения благодаря дарованной ему богом мудрости, глубокой 

мысли и, самое главное, большой любви к любви. Творчество Ашуг, как мы 

уже упоминали, охватывает широкий круг тем, в том числе создание инте-

ресных и замечательных стихов о женщине, о ее необычной внешней и внут-

ренней красоте. Благодаря этим произведениям ашуг, кстати, создал прек-

расные стихи, используя рифмы, сочетания звуков и слов. Именно по этим 

качествам творчество Алескера всегда отличалось достаточно професси-

ональным использованием поэтических возможностей слова. Отметим, что 

Ашуг Алескер на протяжении всего своего творчества создавал совершен-

ные образцы, говоря о единстве внутренней и внешней красоты женщины. 

Об этом подробно рассказывается в статье. 

Ключевые слова: Ашуг Алескер, творчество, женщина, внешняя и 

внутренняя красота, творчество, поэзия, образование, поэтика. 
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Giriş: Qadın hər zaman cəmiyyətin əsası, dayağı hesab edilmişdir. Qadınsız 

bir cəmiyyət təsəvvür etmək mümkün deyildir. Müəyyən dövrlərdə türk ellərində 

qadın əgər dini yanaşmalar ucbatından əziyyət çəkən varlıq idisə, qədim türk dün-

yasında isə qadın ön sıralarda addımlayan, cəmiyyət həyatının hər sahəsində öz 

sözünü demiş varlıq hesab edilirdi, bir sözlə, müasir günümüzdə də qadın Tanrı-

nın bəşəriyyətə hədiyyəsi hesab olunur.  

Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, qadın hər zaman qarşılaşdığı çətinliklərinə sinə 

gərən, bu çətinlikləri dəf edərək şərəf qazanan varlıqdır. Demək olar ki, ulu keç-

mişin keşməkeşli tarixində qadın “kirpiyi ilə od götürən” varlıq kimi yadda qal-

mışdır. Ailəsinin, nəslinin, keçmişçinin, vətəninin, nəhayət, göz-bəbəyi kimi sev-

diyi övladının yolunda bitməyən əzabları qəbul etmişdir. Bu əzablardan, ağrı-acı-

lardan zərrə qədər inciməyən qadın gələcəyə ümidlə baxmış, gələcəyin nə vaxtsa 

onun və əzizi hesab etdiklərinin üzünə parlayacağına sonsuz ümid bəsləmişdir. 

Elə buna görədir ki, qadınlar müxtəlif dövrlərdə öz fədakarlığı ilə tarixin yadda-

şına silinməz talelər yazmışlar.  

 Qədim türklərdə qadın öz qeyrətinin, namusunun, fədakarlığının dünya qa-

dınları ilə müqayisədə olduqca yüksək mövqedə dayanışını müxtəlif sahələrdə nü-

mayiş etdirmişdir. Biz bu məqamı qədim türk dastanlarında obrazlaşdırılmış 

qadınların timsalında da müşahidə edirik. İstər vətənin mübarizəsində, istər məiş-

ətində türk qadının əvəzdilməz rolu əbədidir. Və bu fədakarlıq Azərbaycan türk-

lərinin qadınlarının timsalında özünün daha parlaq ifadəsini tapmaqdadır. Saysız-

hesabsız Azərbaycan qadını dövrün amansız zərbələrindən üzüağ çıxıb tarixə öz 

qəhrəmanlıq imzasının möhürünü vurmuşdur. Söylənilənlər yalnız müharibə və 

döyüş baxımından deyil, hər sahədə Azərbaycan qadınının tükənməz güc-qüvvəyə 

malik olduğunu təsdiq edir. Güclü olduğu qədər zərif, zərif olduğu qədər həssas, 

həssas olduğu qədər bacarıqlı, bacarıqlı olduğu qədər qeyrətli, qeyrətli olduğu qə-

dər də yaradıcıdır Azərbaycan qadını.... 

Sözün əsl mənasında söyləmək olar ki, Azərbaycan qadınları yol göstərmək, 

məsləhət vermək gücündə olmaqla, ağbirçək “rütbəsini” öz ağıl və fəarsətləri, ba-

carıqları ilə qazanmışlar. Zaman-zaman ağlının, qüdrətinin sayəsində dövlət işlərini 

idarə etmiş, diplomatik münasibətlər aparmış, Vətənin xeyrinə öz mənafeləri azmış 

kimi ailəsinin, övladının da mənafeyini inkar etmiş qadınlarımız olmuşdur. Hansı ki 

məhz belə qadınlarımızın bacarığı və səriştəsi ilə ağır və çətin döyüşlərdən qalib çı-

xıb sərkərdələrimiz. Tükənməz qeyrət simvolu olan azərbaycanlı qadınlar yeri gə-

ləndə öz daxili aləmlərində tüğyan edən hiss-həyəcanını nəzmə çevirib yaddaşlara 

ötürmüşdülər. Bunlar şairlikdən aşıqlıq mərtəbəsinədək yer alan qadınlarımızdır. 

Unudulmaz yazıçımız Ə.Cəfərzadənin dəyərli fikirləri yada düşür: “Xalqımız qadın 
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– ana adı ilə bağlı gözəl şeir inciləri düzən onlarla qadın aşıq və şairlər yetirmişdir. 

Hər şeydən artıq diqqəti cəlb edən də elə burasıdır ki, məhz Azərbaycanda, qadın-

lığın heç bir bəşəri hüququ olmadığı, feodalizm və dini əsarətin hökm sürdüyü bir 

ölkədə, vaxtilə, başqa məmləkətlərə nisbətən daha çox qadın aşıq və şair yetiş-

mişdir” [Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1974, 2 - 178].  

Və bu baxımdan qadını hər zaman görkəmli şəxsiyyətlər öz əsərlərində tərif, 

təqdir etmişdirlər. Ümumiyyətlə, ərsəyə gələn əsərlərin ən yaxşısı məhz qadın gö-

zəlliyinə həsr olunmuş əsərlərdir. Azərbaycan ədəbiyyatında da bu barədə çoxlu 

sayda əsərlər vardır.  

Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında, o cümlədən, aşıq yaradıcılığında 

qadın barədə yaranmış, yazılmış bir-birindən maraqlı o qədər örnək var ki, müqa-

yisə etsək hansının ilk, hansının son yerdə durması haqda fikir ayrılıqları yaranar. 

Qısacası, bunu demək mümkündür ki, əgər bu əsərlərin qəhrəmanı qadındırsa, on-

da onların hamısı özünəməxsus müsbət keyfiyyətlərə malikdir.  

Aşıq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Dədə Ələsgər də öz yaradıcılığı-

nın əsas hissəsini qadınlara, qadının Allah tərəfindən qeyri-adi xüsusiyyətlərlə bə-

zənməsini ifadə edən mövzulara həsr etmişdir. Odur ki, biz Aşıq Ələsgərin istər 

şeirlərində, istərsə də yaratdığı dastanlarında qadınlarla bağlı maraqlı məqamlarla 

qarşılaşırıq.  

Ələsgər üçün sevgi olduqca müqəddəsdir. O, ilk sevgisi, eşqi olan Səhnəba-

nının eşqindən aşıqlığa başlayıb. Ələsgər üçün Səhnəbanı qədər gözəl, mərifətli, 

qabiliyyətli, şirin dilli bir qadın ola bilməzdi. Səhnəbanı ilə qovuşması əlçatmaz 

məqama gəlib yetişəndə ətrafındakı qohum-əqrəba onun halına acıyaraq başqa 

qızlara baxıb könül verməsini təklif edərkən Ələsgər onlara məhəl belə qoymur. 

Yenə də Səhnəbanının xəyalı ilə yaşamaq başqasına meyl etməkdən dəfələrlə yax-

şı olduğunu düşünüb elə bu xəyalla da həyatına – aşıqlığına davam edir. Burda bir 

məqam da aşkarlanır: Ələsgər Səhnəbanıya olan dərin eşqinə qovuşa bilmir. Ya-

nıb, yanıb kül olur. Lakin bu kül onu əsl eşqə – aşıqlığa qovuşmağına səbəb olur. 

Elə Səhnəbanını ilk sevdiyi günlərdən onda yaranan bu istedad eşqindən ayrılan-

dan sonra özünün ən yüksək mərtəbəsinə qədər ucalır ki, bu da onun haqq aşıqlığı 

idi. Bildiyimiz kimi, aşıqlıq Tanrının bu sənət sahiblərinə bəxş etdiyi vergidir. 

Ona görə də Ələsgərə Tanrı tərəfindən bəxş edilən bu vergi məhz onun Səhnəba-

nıya olan sevgisi vasitəsilə mümkün olur.  

Ələsgərin Səhnəbanıya olan təmiz, saf sevgisi elə ona verdiyi dəyərdən qay-

naqlanır. Qədim türk düşüncəsində mövcud olan qadın haqqında düşüncələr, ona 

göstərilən hörmət, ehtiram Ələsgərin genində yaşayır ki, həddi-büluğa çatıb sevgi 

şərbətin içəndə da bu düşüncələri özünü büruzə verir. Ələsgər Səhnəbanıya təkcə 
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sevdiyi qız kimi deyil, həm də əsl insani keyfiyyətlərə malik dərin düşüncəli şəx-

siyyət kimi yanaşır. Və bu yanaşması da onda Səhnəbanıya qarşı böyük sevgi for-

malaşdırır. Səhnəbanıdan ayrılmaq ona hədsiz dərəcədə ağır idi: 

Müddətdi gözümnən olubdu iraq, 

Əridib cismini dərdü-qəm, fəraq. 

Büllur buxaq, lala yanaq, ay qabaq, 

Ala gözdü Səhnəbanım gedibdi  

[Aşıq Ələsgər, 2004, 1 - 201]. 

Qəhrəmanlıq eposumuz olan “Kitabi-Dədə Qorqud”da da qadınlar haqqında 

maraqlı düşüncələr mövcuddur. Qadını baş tacı hesab edən türk kişisi onun na-

muslu, iffətli, gülərüz, bacarıqlı olması ilə yanaşı xarici gözəlliyinə də üstünlük 

vermişdir. Oğuz elinin ağsaqqalı Dədə Qorqud da qadınları malik olduqları xüsu-

siyyətlərə görə müxtəlif tiplərə ayırmışdır. Və ya boylardakı qadınların cəsurluğu, 

kişilərlərlə birgə elin müdafiəsində çiyin-çiyinə döyüşməsi oğuz eli qadınları üçün 

xarakterik xüsusiyyət idi. “Dəli Domrul” boyunda isə biz daha fərqli düşüncədə 

qadın obrazını – öz canını həyat yoldaşının, yarının uğrunda qurban verməyə hazır 

olan qadını görürük. Elə bu baxımdan Dədə Qorqudun qadınları müxtəlif tiplərə 

ayırması da diqqət çəkir. Dədə Qorqud sadalanan müsbət keyfiyyətlər daşıyıcısı 

olan qadınlarla yanaşı mənfi, xoşagəlməz xüsusiyyətlərə malik olan qadınların 

varlığını da inkar etmir, bu məqamı poetik şəkildə belə ifadə edir: 

Qadınlar dörd dürlüdür:  

Birisi solduran soydur, 

Birisi dolduran toydur, 

Birisi evin dayağıdır, 

Birisi, necə deyərlər, bayağıdır  

[Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, 3 - 22].  

Aydın olur ki, Dədə Qorqud qadının bəşəriyyətə Tanrı tərəfindən bir ərmə-

ğan olmasını məlum etməklə yanaşı, onların bəzilərinin xoşagəlməz xüsusiyyətlər 

daşıyıcısı olmasını inkar etmir, hətta bundan təəssüf də edir. Aşıq Ələsgər də Də-

də Qorqud düşüncəsindən, yanaşmasından irəli gələn məqamları öz əsərlərində 

qabardır. Aşıq təkcə qadınların xarici və mənəvi gözəlliklərini təsvir etmir, yeri 

gələndə qadınlarda rastlaşdığı çatışmazlıqları da şeirləri vasitəsilə islah etməyə 

şalışır. Aşağıdakı şeir də bu baxımdan maraqlıdır. Həmin şeiri aşıq həyat yoldaşı 

Anaxanımın onu da tərif edib şeir həsr etməsi istəyi ilə yazmışdı. Əslində, şeiri 

zarafat məqsədilə yazan aşığın həyat yoldaşı bundan çox incimiş, küsüb ata evinə 

getmişdi. Onu geri qaytarmaq üçün aşıq çox əziyyət çəkmişdi. Lakin şerin mət-

nindən də aşığın yumor, zarafatı hissi duyulur. Hər halda aşıq “Qızım, sənə de-
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yirəm, gəlinim, sən eşit” məsəlinə uyğun olaraq Anaxanımın timsalında qadınlara 

ünvanladığı öyüdündən, iradından da qalmır: 

Ala gözlü, nazlı dilbər, 

Elindən xəbərin varmı? 

Dörd bir yanın bağça söyüd, 

Gülündən xəbərin varmı? 

 

O zaman ki gəldim sizə, 

Mayıl oldum qaşa-gözə, 

Zibilin çıxıbdı dizə, 

Külündən xəbərin varmı? 

 

O vədə ki gəlin oldun, 

Qabırğası qalın oldun. 

Qaynanana zalım oldun, 

Dilindən xəbərin varmı? 

 

Ələsgərlə çəkmə dava, 

Ariflər baxsın hesaba, 

Cehizindir qırıq tava, 

Malından xəbərin varmı? 

 [Aşıq Ələsgər, 2004, 1 - 256]. 

Ələsgər təkcə insanın – qadının mənəvi və xarici gözəlliyini deyil, onun 

ailəsi, qohum-əqrəbası, eli-obası ilə rəftarı, əxlaqı, təmizliyi, səliqəliliyi və s. kimi 

xüsusiyyətlərə malik olması kimi çox vacib dəyərləri təqdir edir, bu dəyərlərin 

mütləqliyini əsərlərində tez-tez xatırladırdı. Ümumiyyətlə, aşığın əsərlərində təs-

vir olunan əxalqi-fəlsəfi düşüncələr bütün zamanlar üçün aktuallıq daşıyır.  

Qədim türk təfəkkürünün məhsulu olan düşüncələr sonrakı nəsil yaradıcı 

insanların yaradıcılığı üçün əsas mövzu olmaqla yanaşı Aşıq Ələsgər dünyası, fəl-

səfəsi, yaradıcılığı üçün də hakim idi: Aşıq Ələsgər də Dədə Qorquddan üzübəri 

gələn qadınlar haqda olan əvvəldə təqdim etdiyimiz bu dəyərləndirməni əsas tuta-

raq olduqca maraqlı örnəklər yaratmışdır.  

Professor Məhərrəm Qasımlı Aşıq Ələsgər yaradıcılığında təsvir edilən ob-

razların xarakteri, o cümlədən, qadın obrazları haqda maraqlı fikirlərlə çıxış edə-

rək yazır: 

“Aşıq Ələsgər yaradıcılığında ünvan konkretliyi var. Bunu təbiət, dağ, göl, 

bulaq və s. təsvir-tərənnümündə görmək olur...Eyni ünvan konkretliyi portretini 
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yaratdığı el gözəlləri ilə də bağlıdır. Belə ki, Aşıq Ələsgər təsvir və tərənnümünə 

ayrıva şeir həsr etdiyi oruza yaxın el gözəlinin (Güləndam, Mügünaz, Telli, Güllü, 

Gülpəri, Mələk, Gülxanım, Sarıköynək, Nənəpəri, Səhnəbanı, Həcər xanım, Şəkər 

xanım və s.) camal və kamal vəhdətindəki incəlikləri misilsiz sənətkarlıqla işləmiş 

və hər şeirində Azərbaycan milli gözəlinə məxsus yeni və bənzərsiz bir portret or-

taya çıxarmışdır: 

Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan, 

Alagözlü, qələmqaşlı Güləndam! 

Alma yanağına, bal dodağına, 

Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam! 

 

Tovuz kimi şux bəzənib durubsan, 

Ala gözə siyah sürmə vurubsan. 

Sağ ol səni, yaxşı dövran qurubsan, 

Bu dünyanın sonu puçdu, Güləndam!  

[Qasımlı, 2019, 4-106]. 

Ələsgər qadının daxili keyfiyyəti və qeyri-adi xarici gözəlliyinin xiridarı 

kimi ən incə məqamları duyub sezə bilən aşıq idi. O özünü təkcə aşıq sanmırdı: 

“Həm aşığam, həm həm dərvişəm, həm dəli” kimi böyük məna ümumiləşdirmə-

ləri ilə, yeri gələndə, özünü xarakterizə edirdi. Bu üç dəyərləndirmədə aşığın üç 

xüsusiyyəti gizlənir. Təbii ki, bu dəyərləndirmələri Ələsgər gözəllərin – qadınların 

xislətini, gözəlliyini ayırd etmək üçün istifadə edir. “Həm aşığam” – deyəndə, 

Tanrı tərəfindən bəxş edilən haqq aşığnı nəzərdə tutur ki, əsl haqq aşıqları öz sev-

diyi, aşiq olduğu qadının da dəyərli keyfiyyətlərə malik olmasını, haqq aşığına la-

yiq olmasını vurğulaylır. “Həm dərvişəm”, dedikdə isə nəfsini doyurmuş, “əsl ər-

miş”, haqqa doğru addımlayan bir varlıq olduğunu, gördüyü, aşiq olduğu gözəllər-

in xarici cazibəsinə uymayıb, onların daxilən keyfiyyətli olmasını qəbul edən bir 

şəxsiyyət olduğunu vurğulayır. “Həm dəli”, dedikdə isə, igid, qocaq, sevgisi, eşqi 

uğrunda mübarizə edəcək gücə malik aşiq-aşıq olduğunu ifadə edir. Elə ilk eşqi 

Səhnəbanıyla bağlı yaratdığı örnəkdə dediyi kimi: 

Yanaqları güldü olubdu xəndan, 

Cismidə mələkdi, nəsildə insan. 

Simi-zənəxdandı, mirvari – dəndan, 

İnnabi ləbləri can dərmanıdı. 
 

Adım Ələsgərdi, əslim Göyçəli, 

Ələst aləmində demişəm “bəli!” 
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Həm aşığam, həm dərvişəm, həm dəli, 

Canım gözəllərin yol qurbanıdı  

[Aşıq Ələsgər, 2004, 1-206]. 

Ələsgər qadının bir işarəylə qarşıdakının sözünü anlamasını onu dərin ağlı, 

düşüncəsi ilə izah edir. Bu xüsusiyyəti dəyərləndirən aşıq Səhnəbanıyla bağlı ya-

ratdığı qomasında belə deyir: 

Can qurban eyləsən, layiqdi, layiq, 

Bir var ki mətləbi tez qanan ola. 

İşarətnən, qaş-gözünən annıya, 

Nəinki deməknən söz qanan ola. 
 

Canım qurban osun o əhli-dilə, 

Qaşdarın oynada, gözünən gülə. 

Dilin tərpənməmiş dərdini bilə, 

Qurbanam gözünə, göz qanan ola  

[Aşıq Ələsgər, 2004, 1 - 209]. 

Ələsgərin qadına verdiyi dəyəri onun yaradıcılığı ilə bağlı olan örnəklərdə ay-

dınca görürük. “Aşıq Ələsgər Yanşaqda” adlı dastan-rəvayətdə həyat yoldaşı Ana-

xanıma olan münasibəti əsl insani dəyər daşıyıcısı haqda – Ələsgər haqda düşün-

cələri bir daha aydınlaşdırır. Ələsgər Yanşaqdan alıb gətirdiyi Anaxanımın öz eli-

obası üçün xiffət çəkdiyini görüb, çətin yollar aşmasına baxmayaraq onu tez-tez yur-

duna aparır. İş o yerə çatır ki, Ələsgər Anaxanımın qəlbini qırımır, tamamilə Yan-

şağa köçüb orada yaşamaları haqda Anaxanımın istəyinə qarşı çıxa bilmir. Öz 

yurduna hədsiz dərəcədə bağlı olan Ələsgər Anaxanımın xətri üçün Yanşağa köçür... 

Buradan aydın görünür ki, Ələsgər hələ qadın hüququ deyilən bir anlayışın çox zəid 

olduğu dönəmlərdə belə qadının azad, öz istəyini həyata keçirmə iqtidarında olması 

tərəfdarı kimi, öz həyat yoldaşına da belə münasibət bəsləyir. Əsl insani keyfiy-

yətlərdən yoğrulmuş Ələsgər qadını təkcə bir insan kimi deyil, bir ana kimi, Tanrının 

bəşəriyyətə bəxş etdiyi əvəzsiz ərmağan kimi qəbul edərək ona hörmət bəsləyir. 

Əgər bir qadın bir kişiyə həvalə olunursa, onun bütün çətinliklərinin də öhdəsindən 

həmin kişi gəlməyi bacarmalıdır. Və Ələsgər də öz həyat yoldaşı üzərindəki 

məsuliyyətini başa düşməklə yanaşı humanist duyğularla onun qayğısına qalır.  

Ələsgər yaradıcılığında gözəllərin tərənnümü o qədər aydın və real təsvir 

olunur ki, yeri gəldikcə zahiri qeyri-adi gözəlliyi daxili humanist duyğular, əsl 

qadına xas keyfiyyətlər bəzəyir. Ələsgər bir çox qoşmalarında bu gözəlləri o qədər 

səmimi təsvir edir ki, çox zaman onların daxili keyfiyyətlərinin ifadəsinə ehtiyac 

qalmır: xaricən tamlığa bürünmüş gözəl Ələsgər yaradıcılığında daxilən də 

tamamlanmış gözəldir. Elə Güləndam kimi: 
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Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan, 

Ala gözlü, qələm qaşlı Güləndam! 

Alma yanağını, ay qabağını 

Görən kimi ağlım çaşdı, Güləndam!  

[Aşıq Ələsgər, 2004, 1-53]. 

Aşıq Ələsgər tanıdığı və rastlaşdığı qadınlarda bəyəndiyi xüsusiyyətlərə biga-

nə qalmamış, bu xüsusiyyətləri tərif edib poetikləşdirməkdən, demək olar ki, zövq 

almışdır. Aşığın qadına qarşı olan bu münasibətində Tanrının bəşəriyyətə bəxş et-

diyi bu varlığın dəyəri üçün şükrünü də ifadə edir. Yəni Ələsgər Tanrının yaratdığı 

bu gözəlliyə heyrandır. Məhz bu heyranlığı da Əlsgərin Tanrıya şükrünü ifadə edə 

bilər. Odur ki, Ələsgər bu hisslərini poetikləşdirməyin əsl ustad kimi öhdəsinədən 

gəlir. Lakin Ələsgər, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, “hər yetən gözələ gözəl 

demir”, gözəlin tam şəkildə müsbət dəyərlərə malik olmasını arzu edir. Buna görə 

də müxtəlif adlarla yazdığı gözəlləmələrinin hər sətrində əsas məqsədini – daxili və 

xarici gözəlliyi vəhdətdə olan gözəl görmək arzusunu ifadə edir. Bu fikrə aşığın bir 

çox şeirindən misal göstərmək mükündür, amma “Bəyistan” şeirində söylənilən 

fikir öz təsdiqini daha aydın tapır: 

Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf, 

Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Gəl elə süzdürmə ala gözləri, 

Vurma ürəyimə yara, Bəyistan! 

 

Eşq əhliyəm, dərd çəkməkdən üzülləm, 

Nəsildən nəsibsən, əslini billəm. 

Bir saat camalın görməsəm, ölləm, 

Görsəm də yanaram nara, Bəyistan! 

 

Qəza-qədər məni kəc dolandırar, 

Sevəni sevəndən tez usandırar. 

Bülbül özün oda vurar, yandırar, 

Qönçə meylin versə xara, Bəyistan! 

 

Ələsgərəm, doğru yoldan azmaram, 

Hərcayi gözələ tərif yazmaram. 

Yüz ilə keçsə, əlim səndən üzmərəm, 

Çəksələr dilimdən dara, Bəyistan!  

[Aşıq Ələsgər, 2004, 1-29]. 
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Sonuç: Ələsgər yaradıcılığında qadın təsviri ilə bağlı yaranmış şeirləri 

aşiqin lirik duyğularını ifadə etməklə yanaşı fəlsəfi mahiyyət də daşıyır. Bu 

baxımdan Ələsgər qadınların həm daxili, həm də xarici gözəlliklərinin vəhdətin-

dən, el gözəllərinin təravət və yaraşığından ünvanlı şəkildə söz açaraq məşhur 

gözəlləmələr də yaratmışdır. Və həmin gözəlləmələr də Dədə Ələsgərin qadınlarla 

bağlı düşüncələrinin, qadın möhtəşəmliyinə olan vurğunluğunun nə qədər dərin 

gücə malik olduğunu bir daha təsdiqləyir. 
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NƏSİMİ YARADICILIĞINDA MİFOLOJİ OBRAZLARIN 

MƏSƏLLƏŞMİŞ BİÇİMDƏ İFADƏSİ 

 

Xülasə 

Nəsimi Azərbaycanın mənəvi obrazının yaradıcılarından biri olub, xalqımı-

zın ruhunu təsdiq edir. Onun poeziyasındakı mətinlik, döyüşkənlik, eyni zamanda 

aşiqliklə yanaşı filosofluq, aqibətinə düşən qüdrəti şeirlə ifadə edə bilmək qabi-

liyyəti əvəzsizliyinin göstəricisidir. Ustadı Fəzlullah Nəiminin yaratdığı hürufilik 

təriqətinin mahiyyətini yaradıcılığında böyük bir eşqlə ifadə edən Nəsimi əbədi 

aşiqdir. Onun yaradıcılığı sözün gerçək mənasında Azərbaycanın ulusal ruhunu 

ifadə etdiyi dərəcədə də bəşəriliyi tam mənasıyla təsdiq edir. 

İlkin mifoloji düşüncədən, dinlərdən gələn mifoloji obrazların (Xızır, Pəri, 

Şeytan, Div, Mələk və s.) Nəsimi yaradıcılığında məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi ayrı-

ca diqqət çəkir. Burada folklor düşüncəsindən bəhrələnmənin yüksək ədəbi zövqlə 

birliyi var. Belə ki, insan ucalığının, ilahiliyinin təsdiq səviyyəsində ifadəsi üçün 

ictimai şüurda (müxtəlif folklor janrlarında, habelə din mifologiyasında) oturuşmuş 

simvolik mifoloji obrazlar Nəsimi ruhunun süzgəcindən keçirilir, kamilliyinə yet-

miş aşiqin məntiqiylə əsaslandırılır, aforistik səciyyə daşıdığı dərəcədə məsəlləşir. 

Açar sözlər: Nəsimi, hürufilik, mifoloji obraz, aforizm, məsəlləşmə. 

 

Elchin GALIBOGLU (IMAMALIYEV) 

ILLUSTRATED EXPRESSION OF MYTHOLOGICAL IMAGES IN 

NASIMI'S CREATIVITY 

Summary 

The expression of mythological images from the original mythological ideas 

and religions (Khizir, Peri, the Devil, the Giant, Angel, etc.) in the form of the 

genre of creation is particularly noteworthy. Here is a combination of high literary 

taste in the enjoyment of folklore. Thus, symbolic mythological images in public 

consciousness (in various folk genres, as well as in religious mythology), for the 

expression of humanity and divinity at the affirmative level are filtered by the 

spirit of Nasimi and are based on the logic of the seventy lovers. 

Keywords: Nasimi, Humility, Mythology, Aphorism, Illustration. 
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Эльчин ГАЛИБОГЛЫ (ИМАМАЛИЕВ) 

ПОГОВОРОЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

 ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ НАСИМИ 

Резюме  

Особое внимание в творчестве Насими привлекает поговорочное выра-

жение возникшее из первичного мифологического мышления, религий мифо-

логических образов (Хизр, Пери, Демон, Пери, Сатана, Циклоп, Ангел и т.д.). 

Тут есть единство обогащения за счет фольклорного мышления с высоким 

творческим вкусом. И так, символические мифологические образы, осе-

давшие в общественном сознании (в различных фольклорных жанрах, а также 

в религиозной мифологии) для выражения человеческого возвышения, на 

уровне подтверждения божественности, проходят через фильтр души Насими, 

обосновывается логикой совершенного влюбленного, превращается в 

поговорку в той степени, в какой она носит афористический характер. 

Ключевые слова: Насими, хуруфизм, мифологический образ, афоризм, 

поговорочность. 

 

Giriş. İlkin mifoloji düşüncədən, dinlərdən gələn mifoloji obrazların (Xızır, 

Pəri, Şeytan, Div, Mələk və s.) Nəsimi yaradıcılığında məsəlləşmiş biçimdə ifa-

dəsi ayrıca diqqət çəkir. Burada folklor düşüncəsindən bəhrələnmənin yüksək ədə-

bi zövqlə birliyi var. Belə ki, insan ucalığının, ilahiliyinin təsdiq səviyyəsində ifa-

dəsi üçün ictimai şüurda (müxtəlif folklor janrlarında, habelə din mifologiyasında) 

oturuşmuş simvolik mifoloji obrazlar Nəsimi ruhunun süzgəcindən keçirilir, ka-

milliyinə yetmiş aşiqin məntiqiylə əsaslandırılır, aforistik səciyyə daşıdığı dərəcə-

də məsəlləşir. Nəsimi yaradıcılığında türk mifoloji obrazlar sistemindən, ümumən 

din mifologiyasından gələn obrazlarla geniş şəkildə rastlaşırıq.  

 

Xızır  

Nəsimi yaradıcılığında Xızırla bağlı məqamlara daha çox rast gəlinir:  

Əfsanələrə görə, Xızır qaranlıq dünyadakı dirilik suyunu içib daim yaşayan 

və ölüb-dirilən təbiəti simvolizə edərək əbədiyyətin rəmzinə çevrilən mifik varlıq-

dır [Bəydili (Məmmədov) 2003, 1-151].  

Xızır kimi içdi həyat abını,  

Canü təni cümləsi oldu bəqa [Nəsimi, 1985, 2-254]. 

(Xızır kimi dirilik suyunu içdi, canı və bədəni əbədiyyətə qovuşdu).  

Burada Nəsimi “dirilik suyunu içdi” dedikdə hürufilik təlimi əsasında insa-

nın həqiqətə yetməsinə işarə edir.  
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Bu beyt də mahiyyətcə yuxarıdakı ilə bağlıdır:  

Xizrlə zulmatını tanımayan heyvan kimi,  

Nə bilə kim, qanda vara, abi-heyvan istəyə? [Nəsimi, 1985, 2-249].  

Çün Xızr həyati-əbədi istər isən gəl,  

Can təndə ikən çeşmeyi-heyvan tələb eylə [Nəsimi, 1985, 2-237].  

(Xızr kimi ölümsüz həyat istəyirsənsə, gəl, can bədəndə ikən dirilik suyu ara).  

(Mötərizə içində verilmiş tərcümələrin izahı Ə.Səfərlinindir - E.Q).  

Yəni əbədi ölümsüzlüyü idrakı yuxuya verməklə, alın yazısına inanmaqla, 

gözləməklə əldə etmək olmaz, insan aqibətini özü yaratmalıdır. Dirilik suyunu 

insan adlanan cənnətə - özünə yetməklə çata bilərsən.  

Hürufilk fəlsəfəsində insan bitməz-tükənməz bir dünyadır. Burada aşiqin – 

Nəsiminin həqiqətə yetib insanın dodağında dirilik suyu tapmasına işarə olunur.  

 

Div  

Nəsimidə Div obrazı – insandakı Şərin ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Onun 

yaradıcılığındakı bu obraz Azərbaycan, ümumən türk folklorundan gələn bütün 

mənfi keyfiyyətləri özündə daşıyır.  

Divin libasını qoy, Xızr ilə yoldaş ol kim,  

Zülmətdə zahir olmaz heyvanə abi-heyvan [Nəsimi, 1985, 2-277]. 

Burada zülmətə dirilik suyu dalınca gedənə divin libasını soyunmaq gərəkli-

yi bildirilir, yoxsa o, istəyinə yetə bilməyəcək. 

Div – qaranlığın eyni, oxşarı, təsdiqidirsə, qaranlığı necə işıqlandıra, həqiqət 

ünvanını – dirilik suyunu necə tapa bilər?  

Əslində Nəsimi dirilik suyunu insanın içində, ruhsal imkanlarında axtarır, 

tapır. İnsanlara da bu həqiqəti deyir.  

Divlər (Şər) insanı özündən ayırmaq, bütünlüklə şərləşdirmək üçün daim ça-

lışırlar. İnsana (Həqqə) yetmək çətin, insandan (Həqdən) ayrılmaq isə çox asandır.  

Kirpiklərinlə qaşın olmuşdur ismi-əzəm,  

Divdən nə qorxu, çün kim, pənahım odur [Nəsimi, 1985, 2-278].  

Burada ilahi sifətə vurulan, onda həqiqətini tapan insanın artıq Div kimi nə-

həng varlıqdan qorxmadığı vurğulanır.  

İslama görə, ismi-əzəm Allahın bütün zatını, sifətlərini özündə ehtiva edir. 

Allahın bu adına “ismi-əzəm”, yəni ən böyük, ən əzəmətli ad deyilir. Bu adı söy-

ləyən və Allahı bu ada and verən şəxsin duası mütləq qəbul olunduğuna, qeyri-

mümkün işləri etmək, möcüzələri törətmək mümkünlüyünə inam var. 

Nəsimi bu qüdrəti insanın özündə tapır. Burada insanın kirpiklərilə qaşı 

“ismi-əzəm”ə oxşadılır.  
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Şeytan  

Şeytan – gözə görünməyən demonik varlıqlardandır, nə dinib-danışır, nə də 

kimsəyə görünür. Bəzən də İblis deyilən (hər iki ad ərəb mənşəlidir) bu ruh adam-

ları həmişə natəmiz yerə sürüklər [Bəydili (Məmmədov) 2003, 1-341].  

Şeytandır ol ki, surətinə qılmadı sücud,  

Şeytanə münkir olmuşam, inkarə düşmüşəm [Nəsimi, 1985, 2-281].  

(Surətinə səcdə etməyən şeytandır, mən isə şeytanı inkar etmiş və inkara 

düşmüşəm).  

Burada İnsanın ilahiliyi (Allahlığı) yüksək bir dərəcədə vəsf olunur. Dinə 

görə Allahın yaratdığı Şeytan İnsana səcdə etmir. Nəsimi İnsanın hər an səcdəyə 

layiq olduğuna əmindir. Bu səbəbdən də Şeytanı inkar edir, varlığını saymır.  

Çıxıb minbərdə ey vaiz, yeyin kərm olma, əbsəm dur,  

Daha məşğul idi şeytan ki, səndən zöhdü təqvayə [Nəsimi, 1985, 2-285].  

Çün əscədü buyurdu adəm qatında həq gəl,  

Həqqin xitabinə uy, qıl cəcdə, olma şeytan! [Nəsimi, 1987, 2-254].  

(Haq adəm haqqında buyurdu ki, səcdə edin, sayğı göstərin.  

Sən də şeytan olma, haqqın buyurduğuna uy, səcdə elə).  

Hər iki beytdə Həqqin ünvanı – İnsandır. Nəsiminin inamına görə, İnsana 

səcdə etməyən kafirdir.  

Aşağıdakı beytdə Zərdüştlüyün Şər Allahı obrazı olan Əhrimənlə rastlaşırıq. 

Ancaq mahiyyət birdir. Sadəcə, burada Əhrimən İslamdakı Şeytan obrazını əvəz-

ləyib:  

Həmdəm nə rəsmilən ola Cəbrayılü Əhrimən,  

Munis nə tövr ilən ola tuti ilə qürab? [Nəsimi, 1985, 2-291].  

(Cəbrayılla şeytan necə həmdəm olur? Tuti ilə qarğa necə isinişər?  

 

Al  

Al - Türk xalqlarının demonoloji təsəvvürlərində geniş yer tutan su, dağ, yer 

stixiyaları ilə bağlanan mifoloji varlıqdır [Bəydili (Məmmədov) 2003, 1-23].  

Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü,  

Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alinə.  

Buradakı Al zahirən duyulmasa da, mənşəyini mifoloji düşüncədən alır: ala 

gözlər hiylə ilə aldadaraq aşiqin könlünü alıb; hiyləsinə bax, necə hiylələr işlədir, heç 

kəs onun hiyləsinə çata bilməz. Bu, adam xislətinə xas hiyləgərliyi aşiq məşuqunda 

gördükdə sarsılır, ancaq yaxşı aldatmaqdır, yaxşı hiyləgərlikdir. Ona görə ki, hardasa 

bu cür aldanmağı, aldadılıb eşq oduna yanmağı aşiqin özü də istəyir. Göründüyü 

kimi, burada mifoloji obraz bədii priyom üçün gözəl bir imkan rolunu oynayır.  
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Buraq  

Burada Nəsimi ruhunun Buraqla meraca çıxdığından danışır. Ağılda, düşün-

cədə həqiqətə yetən Nəsimi üçün Buraq obrazı tamamilə uyğundur. Həqiqət ünvanı 

– içidir, ona yetib.  

Meracə çıxdı ruhi-Nəsimi Buraq ilən,  

Şol laşədən nə faidə kim, la-zəlul ola? [Nəsimi, 1985, 2-304].  

(Nəsiminin ruhu Buraq ilə göylərə çıxdı,  

O ət yığınından nə fayda ki, ram olmaya?) 
 

Ənqa – Simurq  

Ənqa - Şərq xalqlarının, ümumən mifoloji düşüncəsində ismi olub cismi ol-

mayan böyük bir quşdur [Bəydili (Məmmədov) 2003, 1-126]. Burada da Nəsimi-

nin yüksək bədiyyatla aşiqlik halını ifadə etməsi mənasızlıq təəssüratı yaratmır. 

Ona görə ki, əfsanəvi obraz gerçək bənzərsiz aşiq Nəsiminin şəxsində - onunla ey-

niləşdiyinə görə sanki yenidən dirilir, əsil qiymətini alır:  

Eşq ilə hər dəm, Nəsimi, seyr edərsən Kuhi-Qaf,  

Sənsən ol ali məqamda şəhpəri-ənqayi-eşq [Nəsimi, 1985, 2-306].  
 

Huri-Mələk  

Mələk obrazı da Nəsimidə gerçək, həqiqətə yetmiş insanın təsdiqi olaraq 

diqqəti çəkir: 

Apardı könlümü məndən bu gün ol cənnətin huri,  

Götür pərdə cəmalından ki, sənsən eynimin nuri [Nəsimi, 1985, 2-321].  

Vaiz, mənə vəd etdiyin cənnətdə huri nisyədir,  

Gəl, nəqd ağuşumda gör gülüzlü siməndamı sən [Nəsimi, 1985, 2-305].  
 

Mələk – Od (Dindəkinin əksinə olaraq – Od-İnsan):  

Həqqə yetən insanın içi o qədər işıqlanıb ki, odun işığı üzündə də aydınca 

ifadə olunub:  

Düşərəm oda göricək bu mələknijad huri,  

Əcəba, bu Çin bütinin üzi nəqşi – azərimi?  

(Bu mələk soylu hurini görcək oda düşərəm, bu Çin gözəlinin üzü oddan 

işlənmiş rəsmdirmi? 
 

Günəş – Ay  

Türk mifiloji obrazlar sistemində Günəşin, Ayın insanlaşmış obrazı aparıcıdır. 

Nəsiminin yaradıcılığında təbiətin indi də sirli-sehrli sayılan obrazlarına yanaşma 

özünəməxsusdur. O, vəcd məqamında özünü Günəş, Ay sayır. İnanır ki, Haqqa ye-

tib, haqq olub. Bu qənaət onun fitrətən yerin-göyün sirrinə yiyələnməsi ilə bağlıdır.  
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Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm,  

Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam [Nəsimi, 1985, 2-222].  

(Günəş mənəm, ay mənəm, bal mənəm, şəkər mənəm,  

Axıcı ruh bağışlaram, axıcı ruha sığmaram).  

Bu qənaətdə isə qətiyyən şişirtmə yoxdur:  

Bir günəşsən, Nəsimi, kim anın,  

Neçələr zərrəsinə həsrətdir [Nəsimi, 1985, 2-256].  

(Ey Nəsimi, sən neçələrinin zərrəsinə həsrət çəkdiyi bir günəşsən).  

Nəsimidə Cənnət – Cəhənnəm dindən gələn obrazlar olub, Xeyirin – Şərin, 

İşığın-Qaranlığın, Həqiqətin-Yalanın əvəzedicinə çevrilir.  

Bu obrazlar əslində onun “quş dilli” poeziyasında İnsanın – Həqqin-Allahın 

və əksinə Şeytanın – Divin – İblisin şəxsində mütləq təzadlardır.  

Nəsimi bu təzadların arasında birlik axtarmır.  

Çağdaş düşüncədə təzadların arasında birlik olmadığı ağla gözəl çatır. Artıq 

bu beytdə hər şey aydındır:  

Hər kim irər vüsalına, eyşi-nəim içindədir,  

Vəslinə irməyən kişi bil ki, cəhim içindədir [Nəsimi, 1985, 2-334].  

(Sənə qovuşan cənnət yaşayışı içindədir.  

Sənə qovuşmayan kişi də bil ki, cəhənnəm içindədir).  

Mifoloji obrazlar Nəsimiyə gerçək, həqiqətə yetmiş insanın böyüklüyünü, 

əvəzsizliyini çatdırmaq üçün gərəkli mənəvi dayaqlardır.  

Nəsiminin insan obrazı mifoloji obrazların sadəcə, bədii, bəzəkli təsvirli da-

vamı yox, canlı, uzun müddət xülyalaşmış mühitdən xəyala, canlı gerçəkliyə gə-

lən, həqiqətə yetmiş insan idrakında gözəlliklərin, ilahiliyin daşıyıcısı olub, Xeyi-

rin təmsilçisinə çevrilir. Mifoloji obrazlar Nəsiminin insan idealını təsdiq edir. İla-

hiləşən insanda müsbət mifoloji obrazlardan nəinki nəsə var; habelə Nəsiminin 

inamlı təsvirlərindən bəlli olur ki, canlı, özünə yetmiş insan bunlardakı gözəllik-

ləri də öz içinə alır, daha da yetkinləşir, bənzərsiz şəkildə var olur.  

Mənfi mifoloji obrazlar isə insanın həyatdan (yaşamdan) ciddi dərs almasını 

şərtləndirir.  

Hürufilik təlimində Həqqə yetməli olan insan anlayır ki, Divə, Şeytana… oxşa-

maq – dünyasızlaşmaq, Həqqə – Allaha yetib Allah olmağın feyzini yaşamağa qarşıdır.  

Nəsiminin mifoloji obrazları şeirlərində yüksək məharətlə təqdimi, hətta 

bunları məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi insanın daxili aləminə bələdliyindən, insan 

psixologiyasını bilməsindən qaynaqlanır.  

Adətən bədii ədəbiyyatda, şeir düşüncəsində konkret yaradıcı insanın ağlın-

dan gələn, ömürləşən ifadə aforizm sayılır. Bəs necə  olur  ki, burada  aforistik sə- 
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ciyyə daşıyan məqamlara məsəl kimi yanaşmalı oluruq? Ona görə ki, Nəsimi 

poeziyasının aydınlığı içinə, ruhuna bələd insanın özünüifadəsidir. Buradakı ha-

raylı, inamlı özünüifadənin özülü hürufilikdən gəldiyi dərəcədə də habelə maya-

sını Azərbaycan xalq ruhundan tutur.  

Nəsimi poeziyasında o dərəcədə aydın şəkildə həqiqətləşmənin, aydınlaş-

manın – ilahiləşmənin təsdiqi var ki, bu, artıq konkret poeziya kontekstindən çıxır, 

hürufililiyin dünyabaxış ölçüsündə ifadəsi olmaqla şeirlə deyilən, yaddaşlarda 

oturuşan, qəbul olunan məsəl biçiminə gəlir.  

Nəsimi möhtəşəm fikir ustadıdır. Uyğun bildiyi nədən danışırsa-danışsın, 

fikrinə söykək kimi nəyi əsas (müqayisə) gətirirsə-gətirsin, sonuc onun ilahi mən-

tiqiylə möhürlənir. Bu baxımdan, mifoloji adlardan məsəlvari bəhrələnmə Nəsimi 

şeirinə daxili uyum səbatlığı gətirir.  

Nəsimi poeziyasının ustadlıq örnəyi bizə bundan sonrakı şeirimizdə folklor-

dan daha da usta bəhrələnməyin yollarını, bu imkanların yeni çalarlarının axtarılıb 

tapılmasının gərəkliyini göstərir.  

Deməli, yaradıcılıq – bitməzlikdir, universallıqdır, hərtərəflilikdir.  

Xalq ruhundan – folklordan, dini mifologiyadan ustalıqla bəhrələnən Nəsimi 

bizə bunun gözəl örnəyini göstərir.  
 

Sonuc  

Məsəlləşmiş biçim dedikdə burada mifoloji adların Nəsimi dünyagörüşündə 

– bu qüdrət yiyəsinin təsvirinə, təqdiminə uyğun mənalanması, Nəsimi fikrinə, 

düşüncəsinə xas məntiqə tabe olmasıdır.  

Mifoloji obrazlardan məharətli istifadə Nəsimiyə imkan verir ki, müqayisələr 

apara bilsin, özünün yetdiyi halı ifadə etsin. Əslində bu cür bəhrələnmə Nəsimi üçün 

gözəl bir vasitə olur. Nəsimi Həqiqətə yetdiyindən təsvirə, müqayisəyə gələn mifoloji 

obrazların xeyirliyi, ya şərliyi öz (insanlıq) ölçüsündə aydınca görünür, bilinir. 
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS EPİK ƏNƏNƏSİNDƏKİ SİLAH (QILINC) 

ADLARININ MİFOLOJİ VƏ FOLKLOR SEMANTİKASI 

 

Xülasə 

Anqlo-saks və oğuz epik ənənəsində silahların xüsusi adlar daşıması bu tay-

faların əski inamlarını və yaşadıqları hərbi-cəngavərlik dövrünün psixikasını 

özündə əks etdirir. Bu məqalədə əsasən anqlo-saks və oğuz epik ənənəsindəki qı-

lınc adlarının silahın magik güçü, mənşəyi və məziyyəti ilə bağlı mifoloji və folk-

lor semantikası öyrənilir. İngilis və Azərbaycan xalqının silaha adverməsinin tipo-

loji xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Oğuzlarda silah (qılınc) kultunun mövcudlu-

ğunun epik mətlərdə silahın xüsisi ad daşıması ilə yanaşı, qılınca and içmədə, 

silahla davranışda və silaha müraciətdə təzahür etdiyi vurğulanır. 

Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, ingilis folkloru, anqlo-saks epik ənənəsi, 

silah adları, mifoloji qılınclar, advermə. 

 

Areste XUDIEVA 

MYTHOLOGICAL AND FOLKLORE SEMANTICS OF THE NAMES  

OF WEAPON (SWORD) IN AZERBAIJAN AND ENGLISH  

EPIC TRADITION 

Summary 

In the Anglo-Saxon and Oghuz epic traditions, weapons bear special names, 

reflecting the ancient beliefs of these tribes and the psyche of the military-knightly 

period in which they lived. This article mainly studies the mythological and folk-

lore semantics of the names of swords in the Anglo-Saxon and Oghuz epic tradi-

tions in connection with the magical power, origin and merit of the weapon. It is 

emphasized that the existence of the cult of weapons (swords) in the Oghuzs, in 

addition to the special name of the weapon in the epic texts is manifested in 

swearing by the sword, handling weapons and the use of weapons. 

Keywords: Azerbaijani folklore, English folklore, Anglo-Saxon epic tradi-

tion, names of weapons, mythological swords, naming. 
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Аресте ХУДИЕВА 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И ФОЛЬКЛОРНАЯ СЕМАНТИКА 

НАИМЕНОВАНИЙ ОРУЖИЯ (МЕЧ) В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И 

АНГЛИЙСКОЙ ЭПИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

Резюме 

В англо-саксонской и огузской эпических традициях собственные име-

на оружий отражают в себе древние верования и психику военно-рыцарско-

го периода этих племен. В данной статье, в основном, изучается мифологи-

ческая и фольклорная семантика оружия, связанная с магической силой, 

происхождением и достоинством имен мечей в англо-саксонской и огузской 

эпических традициях. Также рассматриваются типологические особенности 

наименований оружия у английского и азербайджанского народов. Наличие 

культа оружия (меча) у огузов, наряду с собственным именем у оружия в 

эпических текстах, отмечается в выражении клятвы на мече, обращения с 

оружием и отношения к оружию. 

Ключевые слова: азербайджанский фольклор, английский фольклор, 

англо-саксонская эпическая традиция, наименования оружия, мифологичес-

кие мечи, наименования 

 

Giriş. İstər Azərbaycan, istər ingilis eposunda qəhrəmanı xarüqəladə silahsız 

təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu xalqların epik qəhrəmanının silah-sursatı içə-

risində qılınc xüsusilə diqqəti cəlb edir. Dastanlarda qılınc adi silahdan çox cən-

gavərin yoldaşı, bədənin ayrılmaz bir üzvü, onun mövcudluğunun, təhlükəsizliyi-

nin, qələbəsinin rəmzi və hakimiyyətinin rəmzi kimi təsvir olunur. Qılınca hörmətlə 

yanaşılır, ona “Zülfüqar” (Peyğəmbərin Əliyə verdiyi qılınc, “Dədə Qorqud”), 

“Misri qılınc” (“Koroğlu”) “Ekskalibur” (ing. Excalıbur, Kral Arturun qılıncı) 

“Durendal” (Karlın Rolanda verdiyi qılınc, “Roland haqqında nəğmə”), “Joyeuse” 

və ya “Joyeus” (Çarlemandın qılıncı) kimi adlar verilir, bahalı daş-qaşla bəzədilir. 

Burada onu da qeyd edək ki, ingilis epik nəğmələrində qəhrəmanın silahına atdan 

daha çox önəm verilir. Bəzən qəhrəmanları atı xüsusi adlar daşımadığı halda (məsə-

lən “Beovulf”da olduğu kimi), onları silah-sursatının xüsusi adları mövcuddur.  

Epik mətnlərdəki qılınc adlarının mif və folklor semantikası. Skandinav-

german miflərində tanrıların Qunqnir, Myolnir adlı məşhur nizə və çəkiclərinin 

olduğu haqqında məlumatımız olsa da, onların sonrakı xələfləri anqlo-saksonlar 

əsasən qılınca xüsusi adlar verir, onu digər silah-sursatdan fərqləndirirdilər. İngilis 

folklorunda ən məşhur qılınc – Kral Arturun qılıncı Ekskalibur (ing. Excalıbur) 

adlanır. Bu ad əslində Uels mənşəli “Caledfwich” sözünün təhrif olmuş forması 
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sayılır və “döyüşdə parçalayan” (qədim uelscə caled – “döyüş”, bwich – “parçala-

maq”, “ayırmaq”, “bölmək” deməkdir) mənasını verir (2, 64-65). Ekskalibur su 

ilahəsinə məxsusdur və göldə, suların dibində giz. Sehrbaz Merlin onu ələ keçirib 

Artura gətirir. İngilis eposuna görə “ilahi” qılınc hakimiyyət simvoludur və onun 

sahiblənən şəxs kral olmağa haqq edən yeğanə insandır. 

Arturun qılıncı Ekskalibur 30 məşəlin işığından daha artıq parlaqdır, heç bir 

qalxan, dəbilqə ondan insanı qoruya bilməz. Qeyri-adi parlaqlıq silahın magik xa-

rakterindən xəbər verən elementdir. Qədim german-skandinav miflərində rastlaş-

dığımız Anqurva və ya Engervadel adlı qılıncın üzərindəki sehli runik yazı, əfsa-

nəyə görə, savaş vaxtı birdən-birə parlayıb işıq sacırmış.  

İngilislərin epik ənəsində sehrli, əzəldə tanrılara məxsus qeyri-adi qılınclarla 

bağlı məlumatlar böyük ölçüdə onları əcdadları german-skandinav tayfalarının 

inamlarının əks-sədası idi. Siqurdun qılıncı tanrı Odinin müqəddəs alma ağacına 

sancdığı qılıncın parcalarından düzəldilmiş Qram adlı qılınc idi. Bu qılıncı ağacın 

gövdəsindən çıxarmağa yalnız Siqurdun atası Siqmundun gücü çatmışdı və sonra-

lar o, bu qılıncla əjdahanı öldürmüşdü (11, 100-101) 

Bəzi mifik german-sakandinav qılıncları özbaşına döyüşür və adam qanı 

tökmədən öz qının geri qayıtmazmış. Məsələn, Freyrin qılıncı Hundinqsbana düş-

mənlə öz-özünə döyüşürdü. “Kitabi-Dədə Qorqud” da qınsız qılınc Basatla öz-

özünə döyüşür. Bu Təpəgəzün qılıncıdır ki, sonra Basat onu ələ keçirib, Təpəgö-

zün boynunu vurur:  

Təpəgöz dedi: “Sənə ölüm yoxmuş! O mağaranı görürsənmi?”. Basat dedi: 

“Görürəm!”. Dedi: “Orada iki qılınc var: biri qınlı, biri qınsız. Mənim başımı o 

qınsız qılınc kəsər. Get, götur, mənim başımı kəs!”. Basat mağara qapısına getdi. 

Gördü bir qınsız qılınc durmadan enir qalxır. Basat fikirləşdi: “Bununla eһtiyatlı 

olmalıyam!”. Öz qılıncını çıxardı, qarşısına tutdu. Qılıncı iki para oldu. Getdi, bir 

ağac gətirdi, qılıncın qabağına tutdu. Onu da iki para eylədi. Sonra yayını əlinə 

aldı. Oxla o qılınc asılan zənciri vurdu. Qılınc yerə düşüb kömüldü. Öz qılıncını 

qınına qoydu. һəmin qılıncın dəstəyindən bərk tutdu (4, 241) 

Qılıncın insanı cəzalandıra biləcəyi inamına “Kitabi-Dədə Qorqud”da başqa 

boyda da rast gəlirik. Belə ki, Bamsı Beyrəyin əsir edildiyi epizodda kafir qızına 

öz vətəninə qayıtdıqdan sonra gəlib onunla evlənəcəyi barədə verdiyi andda bu 

əhdini pozarsa öz qılıncının onu doğraya biləcəyi qeyd olunur:  

“Qız Beyrəyə aşiq olmuşdu, ona görə də dedi: “Əgər səni örkənlə hasardan 

aşağı sallasam, sağ-salamat ata-ananın yanına getsən, məni burda gəlib halalıqla 

alarsanmı? Beyrək and içdi: “Oğuz yurduna salamat çatsam, gəlib səni halalıqla 
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almasam qılıncıma doğranım! Oxuma sancılım! Yer kimi çatlayım, torpaq kimi 

sovrulum!” Qız da örkən gətirib, Beyrəyi hasardan aşağı sallandırdı” (4, 212).  

Azərbaycanda qılınc kultuna tapınma ilə bağlı məlumatlara hələ orta əsr 

ərəb mənbələrində rast gəlirik. Məsələn, Əbu Həmid əl-Qərnati “Əl-mürib ən bad 

əcaib əl məğrib” (XII əsr) əsərində Qafqaza səfəri zamanı yerli əhalidən eşitdiyi 

bir əhvalat nəql edir. Orada deyilir ki, ərəb sərkərdəsi Məsləmə ibn Əbdül Malik 

Dərbənd və ətraf əraziləri xəzərlərdən alıb burada İslamı bərqərar edəndən sonra 

öz qılıncını İslamın yenilməzliyi və mühafizəsinin simvolu kimi burada qoyub 

getmişdi. Bu qılnc şəhərdən kənarda bir təpə üzərində bütöv qaya parçası üzərində 

yonulmuş mehrabda saxlanılırmış. Qılıncı qınından çıxarıb mehrabın divarına 

söykəyiblərmiş. Bura onu ziyarət etməyə çoxlu adamlar gəlirmiş. Ziyarətçilər 

mütləq ağ parçadan paltar geyinməli imişlər, əgər kimsə rəngli paltarda gəlsəymiş, 

elə külək və yağış başlayırmış ki, az qalırmış ətraf kəndlər məhv olsun. Buna görə 

də bu təpəyə gedən yollarda qarovulçular quyurmuşlar ki, əynində rəngli paltar 

olan adamları ziyarətgaha buraxmasınlar” (10, 24-25). Bu rəvayət bir az fərqli va-

riantlarda sonrakı bəzi ərəb mənbələrində də verilib.  

Onu da qeyd edək ki, Məsləmə inb Əbdül Malik Azərbaycan və Dağıstan 

xalqlarının folklorundakı Əbu Müslimin tarixi prototipi hesab olunur.  

Bu rəvayətdə sözü gedən qılınc ziyarətgahının yağış və küləklə bağlı detal-

ları diqqət çəkir. Azərbaycan folklorunda ildırımın Şahi-mərdan Həzrət Əlinin qı-

lıncı hesab olunması da çox güman bu qəbildən təsəvvürlərə bağlıdır.  

Demək lazımdır ki, Koroğlunun Misri qılıncının arxaik semantikasının qədim 

Şərqdə çox geniş yayılmış Günəş tanrısı Mitra ilə əlaqələnməsi onu həyat və 

törənişlə bağlasa da, epik planda bu qılınc İslam dini dəyərləri uğrunda çalınan qı-

lıncdır. Eyni şəkildə ingilis eposunun qəhrəmanı Beovulfun qılıncı da xristianlığın 

düşmənlərinə, şərə, Allaha və insanlara asi olan İblisə qarşı çalınan qılıncdır. Azər-

baycan və digər bir sıra xalqların folklorunda olduğu kimi, qılıncın su, yağış, bə-

rəkətlə bağlılığı “Beovulf” eposunda da ortaya çıxır. Beovulf dərya dibində yaşayan 

ifritəni – Qrendelin anasını məhz su dibindən tapdığı qədim qılıncla öldürə bilir.  

Azərbaycan folklorunda ən məşhur qılınclardan biri İmam Əliyə aid edilən 

Zülfiqardır. Ucu iki haçalı təsəvvür edilən bu müqəddəs qılınc (və ya qılıncın ha-

zırlandığı dəmir parçası), rəvayətə görə, Məhəmməd peygəmbərə Uhud döyüşü 

ərəfəsi (başqa rəvayətə görə Xəndək döyüşü öncəsi) Allahdan Cəbrayıl vasitəsilə 

nazil edilmiş, o da Zülfiqarı Əli ibn Abu Talibə bağışlamışdır. İmam Əli vəfat 

edəndən sonra qılınc onun övladlarına – İmam Həsənə, sonra İmam Hüseynə çat-

mışdır. Bu qılınc İslamın simvollarından biri kimi məşhurlaşmış, ona sahib olan 

İslamın, haqqın ən güclü təmsilçisi, mühafizi sayılmışdır. Orta əsrlərdə Osmanlı-
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larla Səvəfilər, sonra isə Qacarlar bu qılınca sahib olduqlarını iddia etmişdilər. 

Azərbaycan şiələrin dini inamına görə, bu qılınc hazırda qeybə çəkilmış 12-ci 

imam Mehdi Sahib əz-Zamandadır.  

“Koroğlu” dastanında Koroğlu dəlilərinin qılıncı bəzən Zülfiqar adlandırılır: 

Bir igidin zatı olsa, 

Qolunun qüvvəti olsa, 

Meydan görmüş atı olsa, 

Zülfüqarı kəskin olu (5, 311). 

Hətta Koroğlunun qılıncının bir çox hallarda Misri qılınc yox, Zülfiqar ad-

landırıldığı da müşahidə edə bilirik. Dastanın Anadolu variantlarında da bəzən 

Koroğlunun əlinə aldığı qılınc Zülfiqar adlanır. Bu qılıncın adının bəzən “fəqərə” 

sözü ilə (Zülfiqar – “fəqərələrin ağası” və ya “ikifəqərəli” ) əlaqələndirilməsi gös-

tərir ki, ona müəyyən antropoloji keyfiyyətlər şamil edilmişdi.  

Analoji olaraq Arturun su ilahəsindən qalma qılıncı Ekskaliburun adının 

mənasını da yalnız hərb, döyüş kontekstində yozmaq tam doğru olmazdı. Bu qı-

lınc təkcə öldürmür, həm də həyat verir; onun qını, qəbzəsi insanın yarasını sağla-

dıb həyata qaytarır. Təsadüfi deyil ki, bəzi rəvayətlərdə bu qılınc Kaliburnus 

(Caliburnus) adlanır ki, bu söz də latıncada “dəmir” mənası verən chalibs kəl-

məsinə bağlanır. Dəmir yealtı aləmin gücünün simvolu kimi miflərdə, oradan da 

müəyyən obrazlar vasitəsilə eposlarda yer ala bilmişdir. Bəzi alimlər dəmirin qə-

dim türklərdə dünyanı formalaşdıran beş əsas ünsürdən biri olduğunu qeyd edir-

lər. Türk dastan araçıdırmaçısı Füzuli Bayata görə qədim türklərdə dəmirçi kultu 

olmuş və dəmir müqəddəs sayılmışdır (1, 158).  

Azərbaycanda kəsici dəmir alətlərin şəri qovduğu inamı indi də xalq arasın-

da yaşamaqdadır. Adətən, yeni doğulan və ya gecələr qorxan uşağın balışı, yatağı 

altına qayçı, bıcaq qoyarmışlar. Çoxsaylı Azərbaycan mifoloji mətlərində insan-

ların cinləri onların bədəninə iynə və ya sancaq taxaraq özünə tabe etməsi və qul 

kimi işlətməsi barədə məlumatlar yer alır. Cinlər iynəyə toxunmaqdan qorxduq-

larından, onları yalnız insan azad edə bilərdi. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi əha-

lisindən toplanmış bir mifdə deyilir: “Cini tutmağ üçün ya gərək sancağ sancasan 

üsdünə, ya gərək iynə sancasan. Bu heylə eliyib, gətirib əvinə işdədib. Bir-iki il 

işdədib. Bu yalvarır ki, məni burax. İynəni çəkəndə deyib ki, maa bir xeyir-dua. 

Deyib ki, zibilin çox olsun. İndi o tayfanın – həmin Allahverdinin tayfasının qapı-

sında çox zibil olardı. Süpürərdilər, yığardılar, elə hey zibil olardı. Deyirdilər, bu 

nədi? Deyirdi ki, cin qarğıyıbdı. Deyibdi ki, zibilin çox olsun” (8, 21).  

“Oğuz kağan” dastanında usta Tömür “damı qızıldan, pəncərəsi gümüşdən, 

qapısı dəmirdən” olan sirli evin qapılarını açır və buna görə də Oğuz xan ona Ka-
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laç adı verir (1, 133). Aydındır ki, “Damı qızıldan, pəncərəsi gümüşdən, qapısı də-

mirdən” olan sirli ev üçqatlı dünyanı simvoludur və dəmir dəmir hissə - aşağı 

dünyanı ifadə edir.  

 Arturun sehrli qılınca sahublənməsi və kral olması haqqında rəvayət çox 

güman ki, vaxtilə hun-german hərbi birliyi dövründə Atillanın dünya hakimiyyəti 

simvolu olan qılınca sahib olması haqqında rəvayətlərdən qaynaq almışdır. Skif-

lər, hunlar, göytürklər, oğuzlar qılıncı kult səviyyəsinə qaldırır və ona qurbanlar 

verirdilər. Skiflər döyüşçünü dəfn etdikdən sonra qılıncını qəbri üzərinə sancar-

mışlar. “Kitabi-Dədə Qorqud”da oğuzların qılınca and içdiyinə şahid oluruq.  

Maraqlıdır ki, yerə sancılmış ilahi qılınc və ya qəhrəman qılıncı haqqında 

skif və hunlar dövründən məlum olan və orta əsr ingilis eposundada yer alımış 

motiv Azərbaycan folklorunda da rastımıza çıxır. Qarabağ bölgəsindən toplanmış 

rəvayətlərdən birində deyilir: “Malik Əjdər gavurlarnan döyüşdə yaralanır, onu 

dəfn eliyillər, qılıncın da qoyullar yanına. Yeddi qədəm qəbrdən aralanannan sora 

məlakələr gəlir, sorğu-sual başdıyır. Bular soruşur rəbbin kimdi, firudin, suliddin, 

ağan kimdi? “Ağan kimdi?” - deyəndə Malik Əjdər əsəbiləşir ki, mən altmış ildi 

ağamın yolunda qılınc çalıram, sən indi mənnən soruşursan ağam kimdi. Qılıncı 

ağamın yolunda qılınc çalıram, indi sən mənnən soruşursan ki, ağan kimdi. Qılıncı 

məlakələrin dalınca atanda gedif sapına kimi batır torpağa. Yeddi qədəm qəbrdən 

uzaxlaşanda Əli əleyhsalam gülümsünür. Ətrafında olan adamlar ürəylərinnən ke-

çirillər ki, Malik Əjdər kimi sərkərdə ölüf, qəbirdən hələ təzə aralaşmışıx Cənab 

Əli gülür. Biz ölsək, bizi heş vejinə almıyajax. Bunu Cənab Əli bilir, camahata 

əmr eliyir ki, qayıdın qəbri açın. Baxıllar ki, qılınc qəbrin ayağ tərəfindən torpağa 

qədər işdiyif” (9, 43-44). 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan dastanlarında çox vaxt qılınc səmavi qüvvələrlə 

bağlı olur. Məsələn, Koroğlunun ildırım parcasından hazırlanmış Misri qılıncının 

adı Mitra tanrısına bağlanılır. Mitraya pərəstiş isalamdan öncə qədim Şərqdə geniş 

yayılmışdı. Günəşlə bağlı tanrı olan Mitranın adının Avesta dilində “mehr”, “bağ-

lılıq”, “dostluq” kimi mənalar verdiyini nəzərə alsaq, bu adın “Koroğlu” kimi qəh-

rəmanlıq və hərb ruhlu dastanda silaha verilməsi ilk baxışdan təəccüblü gələ bilər. 

Amma məsələ burasındadır ki, Mitra sonralar qələbə hamisi kimi tanınmış və 

antik dövr Avropada və Şərqdə hərçilər arasında bu şəkildə populyarlaşmışdı. 

Görkəmli folklorşünas alim Məmmədhüseyn Təhmasib yazır: “Bir sıra dastanları-

mızda qəhrəmanların qılıncı Misri qılınc adlanır. Lakin, ümumiyyətlə, bu qılınc 

Koroğluya məxsusdur. Koroğlunu hətta Misri qılıncsız təsəvvür etmək mümkün 

belə deyildir. Qıratsız, bir də Misri qılıncsız Koroğlu Koroğlu deyil, kor kişinin 

oğludur. Bu qılıncın nə üçün bələ adlandırılmasının səbəbini aydınlaşdıran izahata 
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heç bir yerdə rast gəlməmişik. Bəzi mütəxəssislər belə fikirdədirlər ki, bu qılınc 

Misirdən gətirilmiş olduğu üçün belə adlanır (12, 153).  

Arxeoloji tapıntılara əsaslanıb onu da deyə bilərik ki, meteorit parcalarından 

qılınc və ya xəncər hazırlanması hələ qədim Misirdə mövcud olmuşdur. Onların 

bəzi nümunələri firon qəbirlərindən aşkar edilmişdir və bu, həmin silahlara hansı 

dərəcədə dəyər verildiyindən xəbər verir. Bu tip qılınclar barədə informasiya real 

əsaslara dayanılı olub, ağızdan-ağıza ötürülə də bilərdi. Sözsüz ki, bu informasiya 

onlarla bağlı inamları, mifləri və s. heç vəchlə kənara atmırdı. Əksinə onlar folk-

lorda obrazlaşaraq daha əlavə məziyyətlər kəsb edirdilər.  

M.Təhmasib də eposdakı Misri kəlməsini Mitr-Mehrlə bağlamağı daha doğ-

ru hesab etmişdir: “Mitr-Mehr eyni zamanda həm də müharibə, qələbə məbudu ol-

muşdur… Bu söz əslində “Mitr”dən daha çox “Misr” şəklində oxunmuş, deyilmiş, 

yaxud “Mitr”dən başqa “Misr” kimi də oxunur, deyilir, oxunmuş və tələffüz edil-

mişdir. Ən maraqlısı odur ki, yuxarıda adı çəkilmiş “Mehr dastanı”na görə Misr-

Mitr-Mehr, əslində çaxmaq daşından əmələ gəlmişdir. Mifoloji lüğət müəllifinə 

görə isə o, qayadan doğulmuşdur. “Koroğlunun da Misri qılıncı belə bir ildırım 

daşdan qayrılmışdır! Bütün bunları nəzərə aldıqda, istər-istəməz belə bir ehtimal 

ortaya çıxır ki, Misri qılınc həm daşıdığı ada, həm də malik olduğu məna, məz-

mun, keyfiyyət və s. görə “Mehri qılınc”, yəni Mehrə layiq, Mehrə məxsus ədalət 

qılıncı deməkdir” (12, 155-156). 

İldırım qılınç obrazı digər Şərq xalqlarının, məsələn, ərəblərin dastanlarında – 

sirələrdə də rast gəlinir və güman ki, ildırımın tanrılaşdırılması kimi yayğın ibtidai 

dini təsəvvürlərin qalığıdır. “Sirat-Əntərə”də deyilir ki, çox qədim zamanlarda ərəb 

tayfalarının məskunlaşdığı torpaqlarda Həssan adlı bir padşah varmış. Onun çox 

sevimli bir dəvəsi varmış. Bir gün Hassan öz mal-qarasına baxmağa gedir və sevimli 

dəvəsini heyvanların arasında görmür. Çobandan dəvəni soruşurlar və o da belə 

məlumat verir ki, bir gün dəvə sürüdən ayrılb səhraya qaçıbmış. Çoban onu uzun 

müddət qovur, tuta bilmir, axırda yorulur, yerdən alov kimi işıq saçan qara bir daş 

görür və onu götürüb dəvəyə atır. Daş dəvəyə dəyən kimi dəvə yıxılır və həmin anda 

ölür. Çoban gəlib yaxından baxanda görür ki, dəvənin qarnında daşın dəydiyi yerdə 

böyük bir dəlik açılıb. Hassan dəvəyə və daşa baxmaq istəyir. O, müdrik adam oldu-

ğu üçün anlayır ki, bu səma daşıdır, ona görə də onu ustalara verib qılınc hazırlama-

larını əmr edir. Qılınca “Əz-Zami” (ərəbcədə “Susamış”) adı verirlər (13, 125). 

German xalqlarının miflərindəki Atveyq, Kuxilin adlı əfsanəvi qılıncları da 

döyüş üçün susamış qılınclar kimi təsvir olunurdular, hətta bu qılınclar döyüş ərəfə-

sində səslənir, nəğmə oxuyurlar. Göründüyü kimi, xalqların tarixindəki “qəhrəman-

lıq dövrünün” əfsanəvi qılıncları folklor aspektində tipoloji bənzərliklərə sahibdirlər. 
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“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” dastanlarında qılınclar anqlo-sakson və 

ya skandinav-german epik ənənələrində olduğu kimi “döyüş mahnısı” oxumasalar 

da, onların da öz xasiyyəti (“suyu”) var: 

İraqdı mənzilim, uzaqdı ara, 

Suyu çox sərt ola, irəngi qara, 

Yarı çılxa polad, yarı nalpara, 

Qara əqrəb kimi zəhrimar ola (6, 320). 

Və ya:  

Mərd igidlər çəkər hoyu, 

Kəskindi şəmşirin suyu, 

Sizsiz Koroğlunun oyu, 

Xocam, səni səfa gördük (7, 102). 

Bəhruz Həqqi bir “Koroğlu” rəvayətinə dayanaraq qeyd edir ki, Misri qılınc 

elə xarüqəladə qüvvəyə malik imiş ki, iki gözü olmayan qəhrəmanın düşmən üzə-

rində qələbəsini təmin edə bilirmiş (3, 161). Bu da bizi yenidən, qəhrəmanın qolu-

nun gücünə ehtiyac duymadan “öz-özünə döyüşə bilən qılınc”la bağlı təsəvvürlərə 

qaytarır.  

Nəticə. Göründüyü kimi, oğuzlar və germanlar, o cümlədən anqlo-saksonlar 

qılınca müəyyən animistik xarakterli cizgilər şamil etməklə yanaşı, onu tanrılar 

aləmi, sakral aləmlə əlaqələndirirdilər. Bir çox Azərbaycan və ingilis epik qəhrə-

manlıq nəğmələrinin qəhrəmanlarının qılıncı tanrıların və ya müqəddəslərin mö-

cüzəvi yolla onlara çatmış qılıncları idi. İngilis və Azərbaycan epik qılınc adları 

da bu animistik inamların izlərini böyük ölçüdə özündə əks etdirir. 
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KOSMİK QƏZA MİFLƏRİNİN ESXATOLOJİ SEMANTİKASI 

 

Xülasə 

Kosmik qəza mifləri bütün dünya xalqlarında eyni motiv üzərində yaranır. 

Günahların artması, Allaha olan sevginin azalması, nəticədə tanrı qəzəbi bu cür 

miflərin yaranmasında əsas rol oynayır. Araşdırdığımız dünya daşqın miflərinin 

strukturunda suyun xaotik qüvvə olması, dağıdıcılıq funksiyasının nəticəsi günah-

kar insan nəslinin qırılmasına gətirib çıxarır. Əvəzində yeni dünyanın yaranması-

na inam belə miflərin leytmotivində aparıcı qüvvəyə çevrilir. Şumer, Akkad, Çin, 

Misir, Şimali Amerika xalqlarının daşqın miflərində süjet əsasən tanrı və günah-

kar insanların qarşıdurmasına görə qurulmuşdur. Belə miflərdə seçilmiş insanlar 

gələcək dünyanın yaranmasında başlıca fiqur kimi verilir. Daşqın miflərində dağ 

insanın xilas məkanıdır. Bütün daşqın miflərinin əsas qəhrəmanları və digərləri 

üçün dağ sığınacaq yeridir. Bu da bütün daşqın miflərinin dünya xalqlarında məz-

mun fərqi olsa da, məkanın – sonluğun eyni olmasını göstərir. Xilaskar qəhrəman-

lar isə hər bir xalqın öz mifoloji obrazıdır. Buna baxmayaraq, daşqının mahiyyəti 

dəyişmir. Onun mahiyyətində xeyirin şər üzərində qələbəsi durur.  

Açar sözlər: folklor, esxatologiya, mif, mifologiya, kosmoqoniya, təqvim 

mifləri, qiyamət 

 

Nigar ZEYNALOVA  

ESCHATOLOGICAL SEMANTICS OF COSMIC ACCIDENT MYTHS 

Summary 

Myths of cosmic accident arise on the same motive in all peoples of the 

world. The increase of sins, the decrease of love for God and finally the wrath of 

God plays a key role in the formation of such myths. The chaotic force of water in 

the structure of the world flood myths which we have investigated, the result of its 

destructive function, leads to the destruction of the sinful human race. The belief in 

the creation of a new world is transformed into the leitmotif of apotheosis of such 

myths. The storyline of the flood myths of the peoples of Shummer, Akkad, China, 

Egypt and North America are based on the confrontation of sinful people. In such 

myths the chosen people are given as the main figures in the creation of the world. 

Flood myths mountain is a place of human salvation. The mountain is a refuge for 
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the main heroes of all flood myths. This shows that although the myth of the whole 

flood is different in content among the peoples of the world, the place – the end is 

the same. The savior heroes are the mythological image of each nation. Despite this 

the nature of the flood does not change. In its essence, goodness triumphs over evil.  

Key words: folklore, eschatology, myth, mythology, cosmogony, calendar 

myths, doomsday 

 

Нигяр ЗЕЙНАЛОВА 

ЭСXАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА МИФОВ  

КОСМИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 

Резюме 

Мифы о космических катастрофах основаны на одном и том же мотиве 

у всех народов мира. Увеличение греха, уменьшение любви к Богу и после-

дующий гнев Бога играют важную роль в создании таких мифов. Хаоти-

ческая сила воды в структуре изучаемых нами мифов о всемирном потопе, 

результат ее разрушительной функции, ведет к уничтожению греховной че-

ловеческой расы. Напротив, вера в создание нового мира становится ве-

дущей силой в лейтмотиве подобных мифов. Cюжет в мифах о потопе наро-

дов Шумера, Аккада, Китая, Египта и Северной Америки основан на проти-

востоянии богов и грешников. В таких мифах избранные люди изобра-

жаются ключевыми фигурами в создании будущего мира. Согласно мифам о 

потопе, гора - место спасения. Гора является убежищем для главных героев 

всех мифов о потопе и других. Это показывает, что хотя все мифы о потопе 

различаются по содержанию у народов мира, место - конец одинаково. 

Герои-спасители - мифологический образ каждого народа. Однако характер 

наводнения не меняется. Его суть - победа добра над злом. 

Ключевые слова: фольклор, эсхатология, миф, мифология, космогония, 

календарные мифы, конец света 

 

Məsələnin qoyuluşu: Kosmik qəza mifləri insan və təbiət, insan və kosmos 

əlaqələrinin pozulması, birtərəfli qaydada kosmosa və təbiətə texnogen təsirlərin, 

həmçinin insanın “fəaliyyəti” nəticəsində olmayıb, kosmik hadisələrin, planet toq-

quşmalarının nəticəsində yaranan geniş maşstablı fəlakətlərin səbəbi ilə də baş ve-

rir. Kosmik qəza miflərinin içərisində mifoloji ədəbiyyatlarda ən çox adı çəkilən 

daşqın mifləridir. Daşqın miflərinin yaranmasında su ünsürünün iştirakı ilə təbiət-

də natural şəkildə baş verən kosmik fiziki hadisələr rol oynayır. Bu cür fiziki hadi-

sələrə iki yöndən yanaşa bilərik:  
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1) atmosferdə karbon qazının miqdarının artması Yerin orta qlobal tempera-

turunun artmasına səbəb olmuş, bu da öz növbəsində Yerin su səthinin qalxmasına 

səbəb olmuşdur [2, s. 7];  

2) dünya okeanının səviyyəsinin artması nəticəsində bütün yer üzü sulara 

qərq olmuş, bunun nəticəsində də Atlantida bir sivilizasiya kimi məhv olmuşdur.  

İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd kosmik qəza haq-

qındakı miflərin esxatoloji semantikasını araşdırmaqdır. 

 

Günəş sistemində planetlərin toqquşması nəticəsində də kosmik qəzalar ya-

rana bilər. Bu haqda Faeton haqqında yunan mifində də məlumat verilir. Miflərdə 

də Faeton (tərcümədə bu ad "parlaq" mənasını verir) qədim miflərdə günəş tanrısı 

Helios və okeanid Klimenanın oğlu kimi verilir. T.İ.Şamyakina yazır ki, bu, “Şər-

qi Asiya xalqlarının miflərində qeyd olunur. Sakit okeanın suları sahildən çəkilə-

cək, Yerin başqa qurtaracağında, Mərkəzi Amerikada sular dağların zirvəsinə qə-

dər qalxacaqdır” [8, s. 50].  

Bu, Faeton mifində də əks olunur. Faeton böyük bir kosmik bədən kimi Yer 

kütləsinə yaxınlaşacaq, hər dəfə o, Yerə yaxınlaşdıqca insanları narahat edəcək, 

onun təzahür etməsindən sonra buz dövrü başlayacaq. Yerin kosmos bədənində 

geoloji hadisələr, vulkan püskürmələri baş verəcək. Göyə atılan vulkan külləri 

Günəşin üzərini örtəcək. Zülmət dövrü və soyuqlaşma (buzlaşma) baş verəcəkdir. 

Beləliklə, Yerdəki iqlim onuncu Faeton planetindən asılıdır. Kosmosda planetlərin 

sayının 9 olması haqqında məlumatlar çoxdur. Amma onuncu planetin mövcudlu-

ğu haqqında qəti söz deyilmir. Bu barədə mifdə qəti deyilir ki, Faetonun kütləsi 

Yerə toxuna bilməz, kataklizm yaratmaz. Çünki bu kataklizmin qəlpələri, aste-

roidlər orbitdə hərəkət edir, zamandan zamana orbitdən çıxır və Günəş sisteminin 

başqa planetlərinə düşür. Faetonun peykləri Ay və Merkuri olmuşdur. Onuncu 

planetdən başqa Yerə Günəş sistemindəki planetlər də yaxınlaşa bilər. Bunların 

içərisində Yerə ən yaxın olan Venera və Marsdır.  

T.Şamyakina yazır ki, “Məşhur amerikalı alim İmmanuil Velikovskiy öz 

əsərlərində Çin mifoloji mənbələrinə istinad edərək, onların dəfələrlə təsdiq olun-

duğunu göstərir. O, qədim Çindəki nəhəng daşqın hadisəsinin səbəblərini “parlaq 

ulduzun İn bürcündən uzaqlaşması”nda görür. Bunun nəticəsində Yer orbitindən 

çıxır, onun illik dövr etmələri, fırlanma bucağı, fəsillər və s. dəyişir” [8, s. 51]. 

Tarixdən əvvəlki keçmiş zamanlarda belə bir fəlakətin olduğunu elm də təsdiq 

edir. Qədim mayalıların, Misir və hind gil kitabələrinin verdiyi məlumatlar, Havay 

adalarının quzeyindən güneyə – Filippin adalarına qədər çox böyük bir ərazini Mu 

qitəsinin əhatə etdiyi haqqında geoloji qazıntıların nəticələri sübut edir ki, 12.000 il 
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öncə bu ərazilərdə Mu qitəsi yerləşmişdir. Qitə qorxunc və dəhşətli bir zəlzələ 

nəticəsində su girdabı içində məhv olmuşdur. Q.Namazov yazır ki, “C.Çörçvod 

Hindistan məbədlərinin birində saxlanan gil tabletlər üzərində yazılan bu məlu-

matları məbədin baş kahininin köməyi ilə oxuya bilmişdir. Dünyanın müxtəlif ölkələ-

rində, məsələn, Birmada, Misirdə, İngiltərənin Britiş məbənində tapılan gil məbədlər 

üzərindəki yazılar da Mu qitəsinin faciəsindən bəhs edir. Bu esxatoloji hadisə o 

zamankı dünyanın sonu ilə bağlı olub, insanlığın məhv olmasını göstərir. C.Çörçvod 

Mu qitəsini ilk insanın, ilk vətənin yarandığı yer olduğunu təsdiq edir” [6, s. 34].  

Yukatanda saxlanan Maya kitabında da ilk insanlığın vətəni olmuş Mu qi-

təsi haqqında məlumat vardır. 64 milyonluq bu qitənin kralı Ra adlanırdı (hökm-

dar – tanrı mənasında). Onun adına Ra Mu deyirdilər (Yapon alimləri tərəfindən 

Sakit okeanda tapılmış Mu kralının hüzuruna aparan saray qapısının girişindəki 

simvol ilə Türkmənistan manatı üzərindəki Oğuz xaqanın baş geyimi eynidir). Ra 

Munu Günəş tanrısı kimi mənalandırmaq olar. Kralı adı ilə çağırmaq ənənəsi 

olmadığından onu Günəş tanrısının adı ilə Ra Mu deyə çağırırdılar. Bu kral həm 

də Yaradanın təmsilçisi idi, dini rahib kimi tanrı dininin qoruyucusu idi. 

C.Çörçvod Mu qitəsində baş verən zəlzələləri, esxatoloji daşqını, Yerin 

məhvərindən çıxaraq sağa, sola çalxalanması, Yerin əmələ gətirdiyi yarıqlardan 

qalxan atəşlərin 4-5 kilometr olduğunu, dəhşətli ildırımların çaxmasını, qitənin 

okeanın dibinə enməsini təsvir edir. Tarix göstərir ki, Mu qitəsinin başına gələn 

hadisələrə oxşar kosmik qəzalar Yer kürəsində dəfələrlə təkrar olunmuşdur.  

Rahil İnozemtseva “Atlantidanın izləri” məqaləsində Donelli tərəfindən irəli 

sürülən 13 əsas tezisi izah edir: Aralıq dənizi ilə Atlantik okeanı arasında qədim 

dünyanın Atlantidası kimi nə vaxtsa böyük bir ada olmuşdur; Bu adanın Platon tə-

rəfindən təsviri mif yox, reallıq olmuşdur; Atlantida ilk insanın yaranışından sivi-

lizasiyaya qədər inkişaf edən ölkə olmuşdur və s. [4, s. 319-334]. 

Atlantidanın varlığının sübutları qədim kitabların düzgünlüyünü göstərir, 

burada bəşər tarixinin əhatə dairəsinin böyük olduğunu görürük. Bu da Atlantik 

okeanının əks sahillərindəki qədim sivilizasiyaları (xüsusən Amerika hinduları) 

öyrənməyə, qədim Misir və Şumer memarlığında, Mesopotamiyada, Nil vadisi və 

Meksikada izlənilən oxşarlıqları izah etməyə imkan verir. 

Kosmik qəza mifləri həqiqi kosmik qəzaların qədim insanların mifoloji 

şüuruna təsiri nəticəsində meydana gəlmişdir. Kosmik qəzaların insan şüurunda 

anbaan əks olunması, onlara mənfi təsir göstərərək psixi pozuntulara səbəb olur və 

onlar bu hadisənin Allahın iradəsi ilə baş verdiyini düşünürlər. Onlar belə hesab 

edirlər ki, təbiətə, heyvanlara, quşlara qarşı çox haqsızlıq etdiklərinə görə cəzalan-

dırılırlar. Allaha sadiq olan insanlar isə əvvəlcədən qəza haqqında məlumatlandırı-

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkm%C9%99nistan_manat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz_xaqan
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lırlar, onlar da gəmi düzəldərək uzaqlara gedirlər, ya da ən yüksək ağacda, dağ ba-

şında bu qəzadan xilas olurlar. Onlar Allahın iradəsi ilə canlıları qorumaq üçün bir 

cüt quş, iki insan, bir az toxum, bitki götürür və yeni insanları, bitkiləri və s. artı-

rırlar. Daşqın haqında yeni nəsilə məlumatlar verir, onları Allaha itaət etməyə ça-

ğırırlar, kosmik qəzanın 7 gün, 40 gün, yarım il və s. olması haqda danışırlar.  

Esxatoloji problemlər bütün dünya xalqlarında eynidir, bu problemlər bəşəri 

mahiyyət daşıyır və axirət inamı ilə müşayiət olunur, insan həyatının müvəqqəti 

olması əks etdirilir. Hətta dövlət strukturu yaranmamışdan əvvəl qədim insanlar 

öz ölülərinin bu dünyanı tərk edərək başqa bir dünyaya, məsələn, o dünyaya, ölü-

lər dünyasına getməsinə inanırdılar. İbtidai xalqlarda dövlət yarandıqdan sonra 

dünya haqqında mifoloji sistemlər də formalaşdı. O dünya, ölüb-dirilmə, esxatolo-

giya haqqında ibtidai dinlərdə mifoloji təlimlər yarandı. T.Şamyakina qeyd edir 

ki, “İlk dəfə esxatologiya yəhudi peyğəmbərlərinin missioner fəaliyyətində nüma-

yəndəlik sistemi rəsmiləşdirildi, gələcək tarixi hadisələr barədə onların peyğəm-

bərlikləri bütün ölkələr üçün əhəmiyyətli idi. Eyni zamanda Tarix tanrı tərəfindən 

bildirilən müəyyən bir məqsədə nail olmaq kimi düşünülmüşdür. Əhdi-Ətiq pey-

ğəmbərlərdən dünya esxatologiyasına miras qalmış xristianlıq – “yeni bir cənnət 

və yeni bir yer” doktrinası. Bununla birlikdə, xristianlıqda daha böyük qərəz fərdi 

esxatologiyaya aiddir: Tarix bitdikdən sonra mömünlər əbədi həyat üçün, günah-

karlar isə əbədi ölüm üçün diriləcəklər” [8, s. 3].  

Göründüyü kimi, xristianlıqda və müsəlman ideologiyasında axirət dünyasına 

eyni qiymət verilir və insanlar mömün olmağa dəvət edilir. Lakin xalqların heç bir 

dini-mifoloji dünyagörüşündə dünya daşqını haqqında real tarixi faktlara istinad 

edilmir. Bəşəriyyət tarixindən əvvəlki, daşqınaqədərki dövrdə insanların yaşamı, 

məşğulluq sahəsi, dini-mifoloji dünyagörüşləri çox az olaraq bizə məlumdur.  

Qədim yunan yazıçısı Hesiod da “Zəhmətlər və günlər” poemasında bəşəriy-

yətin keçdiyi dövrləri beş yerə bölür. Bu dövrlərin içində birincisi qızıl dövrdür. Bu 

dövr Kronosun allahlıq etdiyi dövrdür. İnsanlar allahlar kimi zəhmət çəkmədən qay-

ğısız, xoşbəxt yaşayırlar. İkinci dövr gümüş dövrü idi. Bu dövrdə də insanlar xoş-

bəxt idilər. Nizənin ağacından yaradılan bu insanlar çox qüvvətli və qorxunc idilər. 

Onların istifadə etdikləri hər şey misdən idi. Sonra Zevs dördüncü dövrü yaratdı, bu 

dövr yarımallahlar dövrü idi. Bu insanlar xeyirxah, ədalətli idilər və müharibələrdə 

məhv oldular. Beşinci dövr dəmir dövrüdür və indi də insanlar yaşamaqlarını da-

vam etdirirlər. Şairin ən çox xoşuna gələn də beşinci dövrdür [7, s. 83-84]. 

Hesiodun əsərindən məlum olan bu dövrlərin bəşəriyyət tarixində müəyyən 

mənada öz adları ilə bağlı qoyduğu izlərdir. Bu dövrlərin hər birinin məhv olma 

müddətlərində yaşanan fəlakətlər təbii prosesin nəticəsi olaraq bilinir. Belə fəla-
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kətlərin müşayiət olunduğu ünsürlərin ən birincisi su hesab olunur. Su eyni za-

manda od, yel və torpaq ilə əlaqəli olduğundan kosmik qəzalarda da onlar birgə 

iştirak edirlər. Ona görə də Şumer, Misir, Hind, Çin, Türk, Slavyan mifologiyala-

rında su ən çox xaotik qüvvə rolunda çıxış edir. Ona görə də kosmik qəzanın ya-

ratdığı sel, sunami, daşqın antik dünyaların məhv olmalarının əsas səbəbləri kimi 

qədim xalqların mifologiyalarında xatırlanır. 

Şumer mifologiyasında daşqın mifi öz dövrünün sakinlərinin tanrılarına, 

tanrıların da onlara olan münasibətini əks etdirir. Tanrıların Yer üzünə daşqın 

göndərməsi qərarına qarşı çıxan iki tanrı və Ziusudradır. Əsərdə Ziusudra daim 

tanrılara qulluq edən, onlara ibadətgahlar tikən, Tanrıdan qorxan bir hökmdar 

kimi verilmişdir. Tanrılar böyük bir gəminin düzəldilməsini ona həvalə edirlər. 

Sonra daşqın fəlakəti təsvir olunur, bütün ziyarətgahlar su altında qalır, 7 gün 7 

gecə daşqın Yer üzünü basır. Sonra Günəş tanrısı Utu görünür, Ziusudra gəmisin-

də pəncərə açır, Utunun şüaları gəmiyə həmin pəncərədən nüfuz edir. “Bilqamıs” 

dastanında daşqının təsviri belə verilir:  

Sübhün gözü açılıb, üfüqə düşəndə dən,  

Bir qara bulud qalxdı, göylərin təməlindən 

Buludun ortasında Uddu parıldayırdı 

Önündə Şullat ilə Haniş addımlayırdı [3, s. 163]. 

Amerika hindularının daşqın mifləri. Şimali Amerikanın Çoktac hinduları-

nın özlərinə məxsus daşqın mifi vardır: “Uzun müddət bütün yer üzünü qaranlıq 

bürüdü. Çoktacların təbibləri və sehrbazları uzun müddət işıq axtardılar, tapa bil-

məyib ümidsiz oldular və insanlar da kədərləndilər. Nəhayət bir işıq tapıldı. An-

caq sonra başa düşdülər ki, bu işıq düz onların üstünə gələn böyük su dalğalarıdır. 

Bir neçə ailədən başqa su onların hamısını məhv etdi. Həmin ailələr isə əvvəlcə-

dən daşqınla bağlı hazırlıq işləri gördüklərinə, böyük taxta sal düzəltdikləri üçün 

xilas ola bilmişdilər” [1, s. 142-143]. 

İnklərin də daşqın mifləri Şimali Amerikanın digər xalqlarının daşqın mif-

ləri kimi öz təfəkkürlərinin məhsuludur. Onların daşqın miflərinin əsas obrazı iki 

mömün çoban qardaşdır. Mifdə deyilir ki, nə zamansa Paçaçama adlı bir dövr ol-

muşdur, o zamanın insanları ağılsız, qəddar və vəhşi idilər. Onlar ağıllarına gələni 

edir və heç nədən qorxmurdular. Onların başı müharibələrə və oğurluqlara qarış-

mışdı, ona görə də tanrını unutmuşdular. Yer üzünün tənəzzüldən kənarda qalan 

yeganə hissəsi hündür And dağları idi. Perunun dağlıq hissəsində iki mömin ço-

ban qardaş yaşayırdı. Bir dəfə onlar gördülər ki, onların lamaları özlərini qəribə 

aparırlar. Onlar otlamır, gecələr ulduzlara baxırdılar. Onlar lamalardan bunun sə-
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bəbini soruşanda ulduzların onlara yer üzündə bütün canlıları məhv edəcək böyük 

daşqının yaxınlaşması xəbərini söylədilər. 

Qardaşlar qərara gəldilər ki, ailələri ilə birgə ən yüksək dağların mağaraları-

na sığınsınlar. Onlar sürülərini də götürüb mağaralara getdilər. Yağış başladı. Bir 

neçə ay davam etdi. Dağdan baxanda qardaşlar lamaların sözlərinin doğru olduğu-

nu başa düşdülər: bütün dünya ölürdü. Qardaşlar aşağıda ölən bədbəxtlərin fərya-

dını eşitdilər. Sular yüksəldikcə dağlar sehirli şəkildə daha yüksəklərə ucaldı. Ye-

nə də bir müddətdən sonra mağaranın ön giriş hissəsində su ləpələnməyə başladı. 

Lakin sonra dağlar daha da yüksəldi. Bir dəfə qardaşlar yağışın dayandığını və su-

ların çəkildiyini gördülər. Günəş tanrısı İnti göydə göründü və gülümsədi və bütün 

su buxarlandı. Qardaşların yığdıqları yemək bitmək üzrəydi; qardaşlar aşağı bax-

dılar və yerin quru olduğunu gördülər. Dağlar yenidən ilkin hündürlüyünə düşdü 

və ailələri ilə birlikdə çobanlar enib insanlığı canlandırdılar. O vaxtdan bəri insan-

lar hələ də hər yerdə yaşayırlar; lamalar heç bir şəkildə daşqını unuda bilməzlər və 

dağlıq ərazilərdə məskunlaşmağı üstün tuturlar [1, s. 146 - 147].  

Bu kimi miflərdə daşqının səbəbi teolojidir, insanların tanrını unutmaları 

onlara göndərilən daşqınlarla müşayiət olunur, bu günah adi deyil. Mifoloji dü-

şüncədə insanları yaradan tanrılardır. Tanrı sözünə əməl etməmək böyük faciələrə 

səbəb olur. Yeri gəlmişkən, müdrik Misir kahinləri də bu barədə danışırdılar. 

Qədim Misir daşqın mifində deyilir ki, “Günəş tanrısı Ra, atası Sonsuz Sulardan 

bəşər nəslinin çox qəddar olduğu və tanrılara qarşı üsyan etmək istədiyi barədə bir 

xəbərdarlıq aldı. Sonra Ra öz gözünü – Hathor ilahəsini çağırdı və itaətsizləri cə-

zalandırmağa göndərdi. Hathor yer üzünə enərək minlərlə insanı, sonra isə minlər-

lə insanı öldürməyə başladı. İlahə o qədər dəhşətli idi ki, Çetunetanın küçələrində 

qan çayları axırdı. Qan axıb Nilə töküldü, çay daşdı və su qana qarışdı, qan suya 

qarışdı, qan qarışıq sular yerdəki hər şeyi məhv etdi. Sonra axın dənizə çatdı, o da 

daşdı. Qaniçən Hathor bu dəhşətli suyu məmnuniyyətlə içdi. Ancaq Ra insanlığı 

cəzalandırmaq niyyətində idi, ancaq onu tamamilə yox etmək istəmirdi. Buna görə 

də ən müdrik tanrı olan Totu yanına çağırdı, ondan məsləhət istədi. Sonra o, Sek-

tet ilahəsini göndərdi ki, çoxlu xurma əzsin, arpaya ilə qarışdırsın və tünd pivə ha-

zırlasın və insan qanı ilə qarışdırıb Hathora içirsinlər. Tanrılar pivə hazırladılar, 

pivədən böyük bir dəniz əmələ gəldi. Onlar pivəni bardaqlara töküb Hathorun qa-

bağına qoydular. Hathor içib sərxoş oldu və sağ qalan insanları unudaraq yuxuya 

getdi. Onlardan bəşər övladı yenidən doğuldu” [8, s. 13].  

Misir mifologiyasında daşqın mifləri tanrılarla bağlı olsa da, Misir padşahla-

rının daşqınla bağlı gördükləri tədbirlər Misir tarixinin şanlı səhifələrini təşkil edir. 

Miflərdə də Suridin daşqınla bağlı gördüyü işlər təsvir olunur. N.B.Mamuna yazır: 
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“Suridin gördüyü yuxu piramidaların inşasına səbəb oldu. Surid Yerin su altında 

qaldığını, çarəsiz insanların suda boğulduğunu, ulduzların qorxu içində yollarını 

itirdiklərini və göydən dəhşətli bir səs-küyün gəldiyini gördü. Bu yuxu hökmdarda 

güclü bir təəssürat yaratsa da, bu barədə heç kimə demədi və dəhşətli hadisələr 

ərəfəsində ölkəsinin hər yerindən kahinləri çağırdı və gördüklərini gizli şəkildə on-

lara bildirdi. Ona dövlətinin böyük bir fəlakətə düçar olacağını əvvəlcədən söylə-

yənlər illər sonra bu torpağın yenidən çörək və xurma istehsal edəcəyini dedilər. 

Sonra hökmdar piramidaları tikməyə qərar verdi və kahinlərin peyğəmbərliyini sü-

tunlara və böyük daş plitələrə çəkməyi əmr etdi. Piramidaların içərisində sələfləri-

nin cəsədləri ilə birlikdə xəzinə və digər qiymətli əşyaları gizlətdi. Bundan sonra o, 

Nil sularında yeraltı keçidlərin inşasını əmr etdi. Piramidalardakı bütün otaqları 

talismanlar, bütlər və digər möcüzəvi əşyalar kahinlər tərəfindən hazırlanmışdı və 

o, bütün sahələrə aid bilikləri, dərman bitkilərinin adlarını və xüsusiyyətlərini, say-

ma və ölçmə ilə bağlı məlumatlar olan sənədləri onları başa düşə bilənlərin xeyrinə 

qorunması üçün piramidaya qoydurdu” [5, s. 408]. 

İşin yeniliyi və nəticəsi: Bu piramidaların bir maraqlı xüsusiyyəti vardır. 

Piramidalar görünüşünə görə gəmiyə oxşayırlar. Bu da gəmiçik sənətinin Misirdə 

qədimliyini, tarixdən əvvəlki dövrlərdə inkişaf etdiyini göstərir. Daşqından qorun-

maq düşüncəsində gəminin və piramidanın rol oynaya biləcəyi aydın görünür. Su-

rid gəmi də hazırlatdıra bilərdi, öz əhalisini, bütün canlıları bu gəmiyə doldurub 

dağa aparmaq əvəzinə piramidanın quruluşundan istifadə etməklə öz vəzifəsinin 

öhdəsindən gəlməyi düşünmüşdür. 

Daşqın mifləri dünyanın qədim xalqlarının miflərində esxatoloji düşüncəsi-

nin əsasını təşkil etmişdir. Şumer, Babil, Hind. Çin, Türk, Misir, İsrail, İran mifo-

logiyalarında daşqın miflərinin əsas ünsürü sudur. Su insan həyatının həm vacib 

yaşam elementi, həm də dünyanı dağıdan qüvvə olmuşdur. 

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan 

miflə bağlı tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki əhəmiy-

yəti isə işdən ali məktəblərdə miflərin tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifa-

də imkanları ilə müəyyənləşir. 
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AZƏRBAYCAN NAĞILLARINDA OBRAZLARIN  

FUNKSİONAL SEMANTİKASI 

 

Müxtəlif ölkələrin folklorşünaslıq elmi düşüncəsində fərqli folklor janrlarına 

elmi marağın nisbəti arasındakı fərq ona şahidlik edir ki, nağılşünaslıq folklorşü-

naslıqda diferensasiya potensialı ilə daha çox “boy verən” tədqiqat istiqamətlərin-

dən biridir. Bunun səbəbi ilə bağlı kifayət qədər geniş yayılmış elmi arqument on-

dan ibarətdir ki, bu, nağılların şifahi xalq ədəbiyyatının daha populyar janrı olma-

sından irəli gəlir. Əslində isə nağılların populyarlıq miqyasını da, ona elmi mara-

ğın miqyasını da şərtləndirən eyni bir səbəbdir. Belə ki, funksional ola-raq nağıl-

lar müxtəlif sosial situasiya və şərtlərin təsiri altında çevik olaraq dəyişməyə, 

müxtəlif sosial və psixoloji funksiyaların ifadəsinə çevrilməyə daha çox meyllidir, 

nəinki başqa janrlar. Vladimir Proppun qeyd etdiyi kimi, nağıllarda “kim edir?”, 

“necə edir?” suallarından daha çox, “nə edir?” sualı aktualdır. Burada şərtləndirici 

amil statusunda funksiyalar çıxış edir. Nağılların populyarlığının və universallığı-

nın əsasında universal-antropoloji, daha dəqiq ifadə etsək, universal-psixoloji amil 

dayanır. Xüsusən, nağılın əsas qəhrəmanı timsalında uşaqlıq arzularından doğan 

psixoloji komfort təmin edildiyindən nağıllar daha çox populyarlaşa bilir. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, nağıl etnik, dini, linqivistik, mifik, əxlaqi təsisat-

lara, qəliblərə qarşı müqavimət baxımından daha “suveren” janr kimi qiymətləndi-

rilə bilər. Bu, heç də qeyd olunan təsisatlardan heç birinin nağıllarda iştirak etmə-

məsi anlamına gəlmir. Məsələ ondadır ki, istər nağılın poetik funksionallığı kon-

tekstində, istərsə də sosial funksionallıq kontekstində bu təsisatlar nağıllarda öz 

müəyyənlik keyfiyyətini qoruyaraq iştirak edə bilmir. Nağıl yuxarıda qeyd etdiyi-

miz təsisatlara tabe olmaqdan daha çox, onları özünün funksional məntiqinə tabe 

etdirməyi sevir. Bu mənada nağıla daxil olan hər şey onun məntiqi ilə “nağıllaşır”. 

Nağılın yuxarıda qeyd edilən təsisisatları nağıllaşdırma potensialı, məsələn, epo-

sun eposlaşdırma potensialından daha güclüdür. Buna görədir ki, tarixi eposdan 

rekonstruksiya etmək təcrübəsi geniş yayıldığı halda, nağıllarda tarix axtarmaq 

cəhdinə daha az təsadüf olunur. 

Onu da qeyd etmək istərdik ki, nağılşünaslığın elmi diferensasiyası aparılan 

tədqiqatların kəmiyyət göstəriciləri ilə deyil, məhz keyfiyyət göstəriciləri ilə mü-
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əyyənləşir. Yəni, nağılşünaslıq onun barəsində daha çox yazanda yox, ona hətta 

bircə dəfə olsa belə, konseptual yanaşma olanda diferensasiya oluna bilir. Hətta 

ayrılıqda götürülən bir monoqrafik tədqiqat nağılşünaslığı ümumi folklorşünaslıq 

kontekstində diferensasiya etmək potensialındadır. Bunun ən bariz nümunəsinə 

rus folklorşünaslığında Vladimir Proppun araşdırmalarıdır. 

Azərbaycanda nağılların tədqiqi tarixi folklorşünaslığın tarixi qədərdir. He-

sab edirik ki, bu araşdırmaların Azərbaycan nağılşünaslığının inkişafında kifayət 

qədər mühüm rolu olmuşdur. Yaxın günlərdə filologiya üzrə fəlsəfə doktorları 

Səfa Qarayev və Hikmət Quliyevin bu zəngin ənənələrə əsaslanan, həmçinin yeni 

nəzəri-metodoloji baxışları özündə əks etdirən “Azərbaycan nağılları obrazlar və 

funksiyalar” kitabı nağılşünaslığın diferensiyasiyasına növbəti əhəmiyyətli bir 

töhfədir.  

Kitab əksər dünya xalqlarının folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan şifahi 

xalq ədəbiyyatı nümunələri içərisində də ən populyar janr olan nağılların müasir 

folklorşünaslıq və hətta humanitar elmi düşüncəmiz üçün yeni hesab oluna bilən 

nəzəri-metodoloji yanaşmalar əsasında araşdırılmasına, obrazlı ifadə etsək, “elmi 

oxusuna” həsr olunmuşdur. Hesab edirik ki, “yeni nəzəri-metodoloji yanaşma” 

dediyimiz elmi baxış, xüsusən tədqiqatın əsas məziyyəti kimi özünü göstərən nə-

zəri konsepsiyanın bir elmi paradiqmadan digər elmi paradiqmaya doğru inkişaf 

dinamikası kitabın adındakı anlayışlarda və bu anlayışların qarşılıqlı münasibətin-

də dəqiq ifadə olunmuşdur: “Azərbaycan nağılları: obrazlar və funksiyalar”. Mə-

lum, “Azərbaycan nağılları” tədqiqatın obyektini ifadə edir. “Obrazlar və funksi-

yalar” isə elmi predmeti nişan verir. “Obraz” və “funksiya”nın bu araşdırmada va-

hid semantik kontekstdə birləşib tədqiqatın elmi predmetini təşkil etməsinə bax-

mayaraq, onlar kateqorial semantik tutumu baxımından bir-birindən xeyli dərəcə-

də fərqlənən anlayışlardır. Hesab edirik ki, burada “obraz” anlayışına ən ümumi 

mənada tədqiqatın çıxış nöqtəsi və start məqamı statusunda olan filoloji folklorşü-

naslığın və onun əsas “aləti” olan tarixi-müqayisəli metodun elmi işarəsi kimi 

baxmaq mümkündür. “Funksiya” anlayışı isə daha çox tədqiqatın strateji hədəfi 

statusunda olan sosial-antropoloji folklorşünaslığın kateqorial faktı kimi özünü 

göstərir. Biz bütün tədqiqat boyu dəyişməz, sabit nəzəri-metodoloji yanaşmadan 

daha çox, filoloji yanaşmadan sosial-antropoloji yanaşmaya doğru dəyişmədə olan 

dinamika müşahidə edirik. Bu mənada kitab folklorun bir janrını – nağılların təd-

qiqi timsalında, bütövlükdə müasir Azərbaycan folklorşünaslığının filolojidən 

sosial-antropolojiyə keçidini özündə ifadə edir. Bu dinamikanı izləməklə müasir 

mərhələdə Azərbaycan folklorşünaslığının iki elmi paradiqma arasında inkişafını 

modelləşdirmək və ssenariləşdirmək də mümkündür. 
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Fikrimizin daha predmetli anlaşılması üçün kiçik bir haşiyəyə çıxmaq istərdik. 

Haşiyə. Rus folklorşünası Vladimir Proppun 1928-ci ildə nəşr olunmuş 

“Nağılların morfologiyası” əsəri düz otuz ildən sonra, 1958-ci ildə ingilis dilinə 

tərcümə olunur. Cəmi iki ildən sonra 1960-cı ildə fransız antropoloqu Levi-Stross 

həmin əsəri tənqid edən, tənqidi pafosunun kəskinliyinə görə elmi ədəbiyyatlarda 

“duelə çağırış” kimi qiymətləndirilən “Struktur və forma” məqaləsini yazır. Bu-

nunla da, iyirminci əsr ictimai-humanitar elmi fikrinin iki dahi siması arasında el-

mi baxımdan olduqca maraqlı, həqiqətən də, daha çox “duel pafosu” ilə müşayiət 

olunan elmi polemika başlayır. 

Olduqca maraqlıdır ki, bu iki dahi arasındakı polemikaya dünyanın bir sıra 

məşhur elmi-humanitar avtoritetləri ayrıca məqalələr həsr etmişlər. Bu alimlər içə-

risində S. Şişkov, A.Liberman, E.Uorner, E. Meletinski, A.Dundes və neçə-neçə 

başqaları vardır. Həm Vladimir Propp və Levis-Stross arasında olan mübahisələr, 

həm də bu məşhur mübahisəyə həsr edilmiş çoxsaylı digər elmi məqalələr yalnız 

folklorşünaslığı deyil, bütövlükdə iyirminci əsr humanitar-elmi təfəkkürünü ol-

duqca orijinal və maraqlı elmi mülahizələrlə, xüsusən də mədəniyyətin öyrənilmə-

sində metodoloji yanaşmalara dair nəzəri postulatlarla xeyli zənginləşdirmiş oldu. 

Bu çoxsaylı məqalələr içərisində iyirminci əsrin humanitar elmi düşüncəsinə 

paradiqmatik səviyyədə təsir etmiş üçüncü bir alimin, Alan Dundesin “Mifdə 

binar oppozisiya: retrospektivə baxışda Propp və Levis-Stross debatı” məqaləsini 

xüsusilə qeyd etmək istərdik. Alan Dundes bu məqalədə Vladimir Proppu müdafiə 

mövqeyindən belə bir fikir ifadə edir ki, “mənə görə, Levi-Stross mifin strukturu-

nu müəyyənləşdirmək əvəzinə miflərdə təsvir olunan dünyanın strukturunu təsvir 

etmişdir”. Alim daha sonra “sakitcə” qeyd edir ki, “bu, olduqca vacib bir fərqdir”. 

Haşiyənin sonu. 

Məraqlıdır, Alan Dundes mifin strukturu ilə miflərdə əks olunan dünyanın 

strukturu arasında nəyə görə Çin səddi çəkir? Əgər strukturalizmə görə, mədəniy-

yətin mahiyyəti məhz onun strukturu ilə müəyyənləşirsə, bu strukturun özü onda 

əks olunan dünyanın strukturu deyil də, bəs nədir? Hesab edirik ki, Alan Dundesin 

“sakitcə” “ciddi fərq” dediyi bu məqam mədəniyyətin öyrənilməsində sosial-

antropoloji yanaşma ilə tarixi-müqayisəli yanaşma arasındakı nəzəri-metodoloji 

fərqi dəqiq ifadə edir. 

Məsələ bundadır ki, Alan Dundesə görə, əgər folklorla bağlı tədqiqatın nə-

zəri platformasına tarixi-müqayisəli metod əsasında tarixi kontekst, onun tarixəqə-

dərki mərhələsi hesab edilən, elə, əslində kateqorial olaraq ibtidai tarix kimi dərk 

olunan mifik çağ, onun da əsas davranış modeli kimi ritual “yatırılırsa”, onda bu 

tipli araşdırmada folklorun strukturu yox, onda əks olunan “dünyanın strukturu” 
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öyrənilmiş olur. Əksinə, tədqiqatın nəzəri-metodoloji platformasına sosial-ant-ro-

poloji yanaşma əsasında strukturu şərtləndirən amil statusunda psixogenetik 

kontekst, yaxud sosial kontekst “yatırılırsa”, onda bu araşdırmalarda folklorun 

strukturu müəyyənləşmiş olur. Bu yanaşmada “kontekstual şərtlənmə” (ətraflı mə-

lumat üçün bax: folklorşünaslıqda kontekstualizm nəzəriyyəsi) tədqiqatın açar an-

layışı statusundadır. 

Təqdim olunan kitabın “Azərbaycan nağıllarında yardımçı obrazlar” adlı bi-

rinci fəslinin nəzəri platformasını, əsasən, sosial-tarixi kontekst təşkil edir və bu 

kontekstdə görünən gerçəklik də, hesab edirik ki, mədəniyyətin (burada nağıllar-

ın) öz strukturundan daha çox, “dünyanın strukturu”dur. Kitabın “Azərbaycan na-

ğıllarında yeraltı dünya” adlanan və kosmos-xaos qarşıdurması əsasında yazılan 

ikinci fəsli isə daha çox dünyanın strukturundan mədəniyyətin strukturuna nəzəri-

metodoloji keçidi xarakterizə edir. Bu fəsildə nağılların poetik strukturunda xüsusi 

semantikaya malik “yeraltı dünya”ya, mətnin kosmosundan xaosuna enişlə, san-ki 

müəlliflər metodoloji baxımdan növbəti mərhələdə nəzəri rekonstruksiya üçün 

dekonstruksiya (ətraflı məlumat üçün bax: Jak Derridanın dekonstruksiya konsep-

siyası) mərhələsinə də daxil olurlar. “Məlikməmməd” nağılının psixosemantik 

təhlilinə həsr olunmuş üçüncü fəsildə psixoanaliz timsalında sosial-antropoloji hə-

dəfə nail olunur. Burada tədqiqatın nəzəri platformasını, əsasən, psixoloji gerçək-

lik təşkil edir, nağılın obrazlar sistemi, süjet və motivlər aləmi sırf psixoloji 

komplekslərin kontekstində nəzərdən keçirilir. Artıq bu nöqtədən görünən gerçək-

lik dünyanın strukturundan daha çox mədəniyyətin strukturudur. Əslində elə birin-

ci fəslin öz daxilində belə obrazlardan funksiyalara doğru tədrici bir yol gedilir, 

ikinci fəsildə yeraltı dünyaya enişlə yeni bir mərhələyə daxil olunur, üçüncü fəsil-

də ən populyar nağıl olan “Məlikməmməd”in psixoanalitik təhlili ilə bu yol özü-

nün zirvə məqamına, bitkin konseptual səviyyəsinə gəlib çıxır. Bu yol nəzəri-me-

todoloji baxımdan filoloji yanaşmadan sosial-antropoloji yanaşmaya doğru gedi-

lən yol kimi də özünü göstərir. 

Hazırda həm folklorşünaslıqda, həm də ümumiyyətlə elmi-humanitar düşün-

cəmizdə müxtəlif nəzəriyyə və yanaşmalardan istifadəyə münasibət birmənalı de-

yildir. Məsələyə münasibətdə hər hansı bir nəzəri konseptə ifrat alüdəçilikdən ən 

normativ fənn terminologiyasından istifadəyə qarşı ifrat müxalifətçiliyə qədər 

müxtəlif mövqelər vardır. Kimin necə münasibət göstərməsindən asılı olmayaraq, 

bizcə, problem bir az başqa məsələdədir. Problem ondadır ki, Azərbaycan huma-

nitar elmi düşüncəsində kimin hansı mövqedə olmasından asılı olmayaraq, mətnlə 

nəzəri-metodoloji konsepsiya arasında bütün hallarda müəyyən bir “məsafə” mü-

şahidə olunmaqdadır. Müxtəlif nəzəriyyələri əhatəli təqdim edən kifayət qədər 
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əsərlər vardır ki, biz onları heç bir halda sistemli olaraq mətnlərə tətbiq olunmuş 

vəziyyətdə görə bilmirik. Bu araşdırmalar faktiki olaraq mətnlərin təhlilinə tətbiq 

edilmədiyindən folklorşünaslıqdan daha çox, elmşünaslıq təsiri bağışlayır və ha-

vadan asılı vəziyyətdə qalmış olur. Birinci istiqamətdən fərqli olaraq sırf mətnlər-

in təhlilinə əsaslanan kifayət qədər çoxsaylı tədqiqatlar da vardır ki, orada konsep-

tual nəzəri baxış bucağından yanaşma zəif olduğundan, bir az da səmimi ifadə et-

sək, kateqorial anlayışlarla nəzəri düşünmək peşəkarlığı olmadığından bu təhlillər 

daha çox mətnin məzmunun təsviri xarakteri daşıyır və yenə də havadan asılı və-

ziyyətdə qalmış olur. 

“Azərbaycan nağılları: obrazlar və funksiyalar” kitabının müasir Azərbay-

can folklorşünaslığında xüsusi rolu və əhəmiyyətini həm də onunla izah etmək 

olar ki, burada mətnlə nəzəri konsepsiya müəlliflər tərəfindən nəinki bir-birinə 

“yaxınlaşdırılmışdır”, dünya folklorşünaslığının kifayət qədər mütərəqqi və 

prioritet hesab olunan elmi-nəzəri modelləri konkret mətn nümunələrinə, həm də 

onların çoxsaylı variant və versiyalarına olduqca uğurlu bir şəkildə tətbiq edilmiş, 

irəli sürülən elmi qənaətlər əksər hallarda müəyyən bir nəzəri tətbiqin nəticəsi ki-

mi faktlaşmışdır. Kitabda mətnin nəzəri oxusundan doğan elmi qənaətlərin mənti-

qiliyi, bu qənaətlərin bir-biri ilə növbəti məntiqi əlaqə zənciri ilə bağlanması və 

son nəticədə, bitkin bir elmi mənalar sistemi yaratması elə səviyyədədir ki, araş-

dırma heç bir halda süni olaraq “nəzəri görünmək” iddiası təsiri bağışlamır, 

“nəzəriyyə necə dəqiq işləyir” təəssüratını və bəzi hallarda da təəccübünü doğu-

rur. Bunu yalnız Azərbaycan nağılşünaslığı üçün deyil, bütövlükdə müasir folk-

lorşünaslığımız üçün xüsusi uğur kimi dəyərləndirmək olar. Hesab edirik ki, bu 

araşdırma yuxarıda qeyd edilən nəzəri siqləti və nağıllara konseptual yanaşması 

ilə Azərbaycan nağılşünaslığını folklorşünaslıqdan diferensasiya edə bilmə poten-

sialına malikdir. 

Kitabın birinci fəsli “Azərbaycan nağıllarında yardımçı obrazların funksio-

nal semantikası” adlanır. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istərdik ki, bu araşdır-

ma heç bir digər folklor janrı ilə müqayisə olunmayacaq zəngin nağıl obrazlarının 

həm kəmiyyət, həm də elmi keyfiyyət baxımından (nəzəri-metodoloji baxımdan) 

bu həcmdə təhlili təcrübəsində yenilikdir. Burada nağılların zəngin obrazlar siste-

mi elə məhz sistemli olaraq, mükəmməl təsnifati strukturda, kifayət qədər müasir 

nəzəri-metodoloji elmi baza əsasında təhlilə cəlb edilmişdir. Kitabın bu fəslində 

nağılların süjet strukturunda qəhrəmanla, bəzən eyni dərəcədə funksionallıq im-

kanı qazanan yardımçı obrazlar vahid semantik bucaqdan araşdırılmışdır. Müəllif-

lər özləri yardımçı obrazların öyrənilməsinin elmi əhəmiyyətini aşağıdakı kimi 

izah edirlər: “... yardımçı obrazların araşdırılması ilə nağılın struktur sxeminin 
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formalaşma texnikası, obrazların epik mətndə işləmə mexanizmi və s. kimi əsaslı 

məsələlər də diqqət mərkəzinə gəlmiş olur”. 

Tədqiqatda hər bir yardımçı obraz qəhrəmanla münasibətdə öyrənilməklə 

bərabər, müstəqil olaraq onun nağıl poetikasındakı yeri, həmin obrazın təbiəti də 

araşdırılmışdır. Beləliklə, yardımçı obrazlar, həm genezis, həm də funksional se-

mantika baxımından təhlil olunmuşdur. 

Araşdırmada diqqəti çəkən mühüm cəhətlərdən biri yuxarıda da qeyd edildi-

yi kimi, nağlların obrazlar sisteminə tətbiq edilən çoxpilləli təsnifat modelləridir. 

Məlum olduğu kimi, təsnifat fəlsəfi olaraq bütövün hissələrə ayrılmasına, bütövdə 

hissələri, hissələrdə bütövü idrak mexanizmlərinə əsaslanır. Vaxtilə Vladimir 

Propp özünün “Folklor janrlarının klassifikasiya problemləri” məqaləsində belə 

bir fikir irəli sürürdü ki, “bizdə (rus folklorşünaslığını nəzərdə tutur – S.X.) folk-

lorun təsnifi sahəsində onu kiçik hissələrə bölməkdən qəribə bir qorxu müşahidə 

olunur. Klassifikatorlar mümkün qədər ən ümumi və ən geniş təsnif növləri ilə 

kifayətlənirlər”. Alim folklorşünasları hətta zooloqların canlılar aləminin bölün-

məsində istifadə etdikləri çoxpilləli bölgülərdən nümunə götürməyə çağırırdı. 

Təqdim olunan araşdırmada, xüsusən birinci fəsildə müxtəlif elmi meyar və 

prinsiplərə əsaslanan çoxsaylı təsnifat nümunələri ilə rastlaşırıq ki, bu da hər şey-

dən əvvəl müəlliflərin problemə sistem yanaşmasından, problemin mümkün qədər 

daha aydın elmi mənzərəsini vermək cəhdindən və peşəkarlığından irəli gəlir. Biz 

araşdırma boyu, demək olar ki, hər addımda rast gəlinən bölgü və təsnifat nümu-

nələrini yüksək dəyərləndirir, bunu az-az təsadüf olunan “elmi düşüncə mədəniy-

yətinin” faktı hesab edirik. 

Biz yuxarıda qeyd etdik ki, kitabda “funksiya” sosial-antropoloji yanaşma-

nın əsas kateqorial anlayışlarından biri olaraq mühüm semantik əhəmiyyətə ma-

likdir. Ona görə də, müəlliflərin bu anlayışla bağlı düşüncələri üzərində nisbətən 

əhatəli dayanmaq istərdik. 

İlk növbədə onu müəyyənləşdirək ki, müəlliflərə görə, “funksiya” anlayışı 

nəyi ifadə edir və onların yanaşması mövcud baxışlardan nə ilə fərqlənir. Kitabda 

“funksiya” aşağıdakı kimi tərif edilmişdir: “O fəaliyyətləri funksiya hesab etmək 

olar ki, o, hər hansı bir obrazın davamlı, təkrarlanan, xarakterik hərəkət əlaməti ol-

sun və müxtəlif mətnlərdə eyni fəaliyyət çevrəsini reallaşdırsın. Yəni obraz mədəni 

sistemdə ənənəvi funksiyalarla çıxış edir ki, bu da birbaşa olaraq, obrazın təbiəti, ar-

xetipik mahiyyəti ilə bağlı olur. Başqa sözlə, obrazı mətnə bağlayan əsas bağ kimi 

funksiya çıxış edir. Bu mənada belə demək olar ki, funksiya üçün əsas cəhət 

maksimum dərəcədə ümumi, mahiyyətcə eyni olan fəaliyyətləri birləşdirməkdir”. 

Bu yanaşmadan aydın olur ki, müəlliflərə görə, funksiya: 
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– hər hansı bir obrazın davamlı, təkrarlanan, xarakterik hərəkət əlamətidir; 

– müxtəlif mətnlərdə eyni fəaliyyət çevrəsini reallaşdırır; 

– obrazın mədəni sistemdə ənənəvi əlamətləri kimi çıxış edir; 

– obrazın təbiəti, arxetipik mahiyyəti ilə bağlıdır; 

– obrazı mətnə bağlayan əsas bağ kimi özünü göstərir; 

– maksimum dərəcədə ümumi, mahiyyətcə eyni olan fəaliyyətləri özündə 

birləşdirir. 

Hesab edirik ki, müəlliflərin funksiya barədə irəli sürdükləri fikirlər, ümu-

mən, doğru olmaqla yanaşı, müəyyən polemika üçün də əsas verir. Həqiqətən də, 

qeyd olunduğu kimi, funksiya nağıl mətnlərində obrazların daim təkrarlanan hərə-

kət əlaməti kimi özünü göstərir, bu əlamət müxtəlif mətnlərdə eyni fəaliyyət çev-

rəsini reallaşdırır, obrazlar əksərən ənənəvi funksiyaların daşıyıcısı kimi çıxış edir 

və s. Qeyd olunanlar tamamilə doğrudur. Burada mübahisə doğuran məqam isə 

obraz və funksiyanın təyinedicilik statusları ilə bağlıdır. Göründüyü kimi, müəllif-

lər “nə nəyin nəyidir” model-qəlibi üzrə “funksiya obrazın təkrarlanan hərəkət 

əlamətidir” tezis-imperativini irəli sürürlər. Bu, obraza təyinedici, funksiyaya isə 

təyinolunan statusu vermək deməkdir. Sanki, təyinedici statusda olan obraz mətn-

də funksiyanı özünün əlaməti olaraq əks etdirir. Bu yanaşma müəlliflərin aktual-

laşma aspektindən funksiyaya baxışında da özünü göstərir. Kitabda belə bir fikir 

irəli sürülür ki, funksiyaya iki aspektdən yanaşmaq olar: 

1. Epik mətndə konkret aktuallaşan funksiya; 

2. Obrazın potensial funksionallığı. 

Müəlliflərə görə, “epik mətndə konkret aktuallaşan funksiya (süjet üçün cari 

funksiya) dedikdə, obrazın çoxsaylı təzahür olunma imkanlarından birinin aktual-

laşmasını nəzərdə tuturuq. Məsələn, konkret nağıl mətnində keçəl obrazının tə-

biətindən doğan fəaliyyətlərindən biri və ya bir neçəsi aktuallaşa bilər. Amma bu 

həmin obrazın mahiyyətinin bütün ölçülərini sərgiləmir. Onun mədəniyyətdəki 

bütün mahiyyəti potensial funksionallaşmasında saxlanılır”. 

Buradan da aydın görünür ki, istər konkret aktuallaşan funksionallıqda, istərsə 

də potensial funksionallaşmada “funksiya obrazın əlaməti” kimi dərk və təqdim 

edilir. 

Əslində isə, Vladimir Proppun yüz il bundan əvvəl müəyyənləşdirdiyi kimi, 

“nə nəyin nəyidir” model-qəlibi üzrə yanaşmada funksiya obrazın deyil, obraz 

funksiyanın özünü reallaşdırma vasitəsidir. İlk dəfə olaraq V.Propp müşahidə et-

mişdir ki, nağılların strukturunda sabit və dəyişməz vahidlər statusunda çıxış edən 

nə motiv, nə süjet, nə mövzu, nə də personajlardır. V.Proppa görə, belə sabit va-



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər   ●   2021/1 

 

135 

 

hidliklər statusunda funksiyalar çıxış edir. Nağıllarda mövzu da, personaj da dəyi-

şə bilər. Funksiyalar isə sabit vahidlər kimi daim qalmaqdadır. 

Biz hesab edirik ki, müəlliflərin funksiya anlayışına belə “obraz ağırlıqlı” 

yanaşması bilavasitə nağıl mətninə bədii nümunə kimi filoloji yanaşma ənənəsin-

dən qaynaqlanır, eyni zamanda, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, sosial-antropo-

loji yanaşmaya keçid dinamikasını da özündə əks etdirir. Müəlliflər funksiyanı 

nəzəri cəhətdən nisbətən filoloji baxış bucağından izah etsələr də, konkret mətn-

lərin təhlilində bu yanaşma nəinki təkrarlanmır, əksinə nağıl mətnlərində funksi-

yanın təyinedici statusu hər an təsdiq edilir, hətta onun sabitliyini şərtləndirən 

amillərin müəyyənləşdirilməsinə qədər gedib çıxılır. Biz bu məqamı araşdırmanın 

ən diqqətəlayiq və mühüm məziyyəti hesab edirik. Çünki məhz bu məqamda ol-

duqca mühüm bir suala da cavab verilmiş olur: əgər obrazlar mətndə sabit funksi-

yaların ifadəçisi olaraq reallaşırlarsa, onda bəs əlahəzrət funksiyanın sabitliyi və 

təyinedici statusu hansı amillərlə şərtlənir? 

Müəlliflər Azərbaycan nağıllarının konkret obrazlarının təhlili timsalında 

sübut edirlər ki, funksiyaların süjeti, personajı, motivi şərtləndirən sabit vahidlər 

kimi çıxış etməsi, onların özlərinin bilavasitə sosial və psixoloji reallıqlarla sıx 

bağlı olmasından irəli gəlir. İnsan hansı tarixi dövrdə, hansı sosial reallıqda yaşa-

masından asılı olmayaraq universal-antropoloji xarakterli psixoloji komplekslərin 

daşıyıcısıdır və nağıl mətnlərində funksiyaların psixogenetik əsasını məhz onlar 

təşkil edir. Psixoloji komplekslər antropoloji xarakterli olduğu üçün universal, 

universal xarakterli olduğu üçün antropolojidir. Nağıl süjetlərinin və obrazlarının 

heyrətamiz dərəcədə universallığının da əsasında məhz bu cəhət dayanır. 

Dediklərimizin əyani sübutu üçün diqqəti kitabdakı bir obrazın təhlili 

nümunəsinə yönəltmək istərdik. Kitabda Azərbaycan nağıllarının aparıcı yardımçı 

obrazlarından olan keçəl obrazı ilə bağlı müəlliflər yazır: “keçəllik bir-biri ilə 

semantik əlaqəsi olan aşağıdakı məna yüklərinə malikdir: 

1. Uşaqlığın işarəsidir; 

2. Statussuzluğun işarəsidir; 

3. Çirkinliyin işarəsidir; 

4. Fallik gücsüzlüyün işarəsidir. 

Nağıllar fantaziya kontekstində uşaqların arzularının doyurulmasına xidmət 

edən janr olduğuna görə, burada statussuz keçələ (yəni uşağa) xüsusi qəhrəmanlıq 

statusu verilir və bu zaman onun statussuzluğu, çirkinliyi və fallik gücsüzlüyü də 

ironik kontekstdə qəhrəmanlıq elementləri kimi təqdim olunur. Bir çox nağıllarda 

sonda keçəlin evlənməsi, gözəl oğlana çevrilməsi uşaq arzularını doyuracaq qəhrə-

man yaratmaq ehtiyacından irəli gəlir. Çünki stereotiplərlə yenicə tanış olan uşaqlar 
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keçəlin qəhrəmanlığı ilə daxili-psixoloji mövqe baxımından bir o qədər rahatlıqla 

razı ola bilmirlər. Uşaqlar öz gerçək uşaqlıq durumları ilə razılaşmayıb fantaziya 

kontekstində dünyaya güclü və bütün düşmənlərə qalib gələn qəhrəmanların gözü 

ilə baxıb, onlarla eyniləşib həzz aldıqları kimi, öz gerçək statussuz uşaqlıqlarına uy-

ğun gələn keçəlin də qəhrəmanlığı ilə (daha doğrusu qəhrəmanlığın imitasiyası ilə) 

razılaşmayıb sonda onu gözəl və imarətlərə sahib insana çevrilməsi ilə bağlı “psixo-

loji tələb” irəli sürürlər. Bu çevrilmə ilə uşaq psixologiyasının digər nağıl qəhrə-

manları timsalında ifadə olunan psixoloji ehtiyacları da ödənilir”. 

Psixoanalitik metodun tətbiqi əsasında keçəl obrazının psixogenezisinin mü-

əyyənləşdirilməsi, xüsusən bu psixogenetik əsasın obrazın xarakterik əlamətləri-

nin formalaşmasında və nağılın poetik strukturunda funksional iştirakının izahı, 

hesab edirik ki, kifayət qədər məntiqi olaraq arqumentləşdirilmişdir. Qeyd etmək 

istərdik ki, sitatda əksini tapan bir fikir, Alan Dundes tərəfindən formulə edilmiş 

“nağıllar uşaq mövqeyindən böyüklər tərəfindən yaradılmışdır” ideyası bütövlük-

də bu araşdırma üçün aprior xarakterli tezis statusundadır və tədqiqat boyu bu ya-

naşmadan müxtəlif fərqli situasiyaların izahında əsas yanaşma kimi istifadə edilir. 

Beləliklə, təqdim olunan araşdırmada obrazın funksionallığının psixogenetik 

kontekstdə izahı, nağıllarda funksiyaların sabitliyinin, təyinedici statusunun mən-

şəyini müəyyənləşdirmiş olur. 

Kitabda xüsusi qeyd olunmalı cəhətlərdən biri də funksiya və obrazın qarşı-

lıqlı münasibətinin nisbəti barədə irəli sürülən elmi mülahizələrdir. Bu barədə mü-

əlliflər yazır: “...mətnlərdə bir obraz bir neçə funksiyanı yerinə yetirməklə yanaşı, 

bir funksiyanın ayrı-ayrı obrazlar tərəfindən həyata keçirdildiyi məqamlar da 

mövcuddur. Məsələn, nağıllarda həm dərviş, həm qarı, həm də çoban obrazı infor-

masiyavermə funksiyasını yerinə yetirir. Lakin butavermə funksiyasını isə konkret 

olaraq, dərviş obrazı kompleksindən olan bir obraz həyata keçirir. Və yaxud dər-

viş obrazı butavermə, yolgöstərmə, informasiyavermə və s. kimi funksiyaları real-

laşdırır. Dərviş obrazının mətnlərdə bir neçə funksiyanı həyata keçirməsi bir və ya 

bir neçə motiv üzərində qurulur.” 

Kitabın ikinci fəsli “Azərbaycan nağıllarında yeraltı dünya obrazına funksi-

onal semantikası” adlanır. Burada ilk dəfə olaraq, yeraltı dünya anlayışı obraz 

kimi dərk olunmuş və təhlil edilmişdir. Burada nağılların fantaziya dünyasında 

xüsusi yer tutan xaos aləmi, xaotik gerçəklik və xtonik mahiyyət təhlilə cəlb edil-

mişdir. Müəlliflər, metaforik-simvolik planda “yeraltı dünya”, “qaranlıq dünya”, 

“o biri dünya” kimi adlandırılan mahiyyətin arxasında dayanan gerçəkliyi həm ob-

raz səviyyəsində, həm də funksional semantika aspektindən araşdırmışlar. 
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Onu da qeyd etmək vacibdir ki, tədqiqatda “yeraltı dünya” obrazı müxtəlif mə-

na səviyyələrində – zaman və məkan xarakteri, yaş semantikası, səs və rəqəm işarəsi, 

rəng simvolikası, zahiri əlamət və davranış spesifikası aspektlərindən öyrənilmişlər. 

Araşdırmada “yeraltı dünya” obrazı eyni zamanda metaforik-simvolik mənada 

nağılın real məkanı ilə xaos məkanı arasında keçidi təmin edən “yeraltı dünyaya 

keçid məkanlar” aspektindən də araşdırılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, keçid məkanlar 

da nağılların obrazları kompozisiyasının tərkib hissəsi kimi təhlilə cəlb edilmişdir. 

Kitabın üçüncü fəsli “Məlikməmməd” nağılının (Aarne-Thompson 301) əsasın-

da) psixosemantikası” adlanır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, kitabın bu fəsli bit-

kin nəzəri-metodoloji konsepsiya, ən iri çətir olaraq sosial-antropoloji nəzəri baza, 

konkret iş aləti olaraq psixoanalitik metod əsasında qələmə alınmışdır. Əslində kita-

bın bu fəslini “nağılların psixoanalitik oxusu” da adlandırmaq mümkündür. Burada 

müəlliflərin üzərində xüsusi dayandıqları əsas tezis nağılların uşaq fantaziyasının 

gücü və böyüklərin steretiplərinin təsiri məxrəcində formalaşması məsələsidir. Bu 

baxımdan problemə yanaşan müəlliflər nağıl obrazlarının, eləcə də nağılın süjetində 

aparıcı xətti təşkil edən hadisələrin psixogenezisinin, həmçinin, sosial gerçəkliklə 

korelyasiya olunan davranışların nağıllarda mənayaradıcı mahiyyətinin konkret 

faktlar üzrə təhlilini vermişlər. Belə ki, burada ata-oğul, ana-oğul, böyük qardaş-kiçik 

qardaş xətləri, ata-div obraz modeli və s. kimi məsələlər geniş təhlil olunmuşdur. 

Məsələn, məlumdur ki, bütün dünya nağılları üçün universal olan bir motiv var: 

nağılın əsas qəhrəmanı statusunda olan kiçik qardaş fenomeni. Bu barədə istər milli 

folkloreşünaslığımızda, istərsə də dünya folklorşünaslığında kifayət qədər geniş 

araşdırmalar mövcuddur. Mövcud araşdırmalarda bu faktın meydana gəlmə səbəbi və 

funksional mahiyyəti daha çox sosial-tarixi proseslərlə izah olunmuş, faktın 

universallığı da sosial-tarixi proseslərin bütün dünya xalqları üçün universal olması 

ilə izah edilmişdir. Araşdırmada Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə olaraq bu 

fakta psixoanalitik folklorşünaslığın proyektiv inversiya modeli əsasında yanaşılmış 

və müəyyən edilmişdir ki, böyük qardaşların kiçik qardaşa olan düşmən münasibəti, 

əslində kiçik qardaşın böyük qardaşa olan düşmən münasibətinin nəticəsidir. Mətn 

kiçik qardaşın mövqeyindən yarandığından tərsinə proyeksiyalanma baş vermişdir. 

Araşdırmada xüsusi qeyd edilməli cəhətlərdən biri də simvolik ekvivalentlik 

sisteminin öyrənilməsidir. Yenə də psixoanalitik metodun tətbiqi ilə nağılların 

əsas obrazlarından olan divlərin ata ilə eyni simvolik ekvivalentlik cərgəsində da-

yandığı, obrazın psixogenezisinin əsasında Edip kompleksinin olması fikri irəli 

sürülmüşdür. İnanadırıcı dəlillərlə müəyyyənləşdirilmişdir ki, nağıllarda div məhz 

ata gücünün ifadəsidir. Paralel olaraq simurq obrazının isə ana ilə eyni simvolik 

ekvivalentlik təşkil etdiyi də məntiqi dəlillərlə sübut edilmişdir. 
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Qeyd etmək istərdik ki, nağıl obrazlarının, xüsusən də sehirli obrazların 

genezisi, nağılların süjet strukturunda rolu və mövqeyi, ümumiyyətlə funksional 

mahiyyəti nağılşünaslığın əsas elmi problemlərindən birini təşkil edir. Araşdırma-

lar ona şahidlik edir ki, bu tipli obrazların genezisinin müəyyənləşdi-rilməsi is-

tiqamətindəki əsas elmi cəhd diaxronik olaraq mümkün qədər tarixin dərinlikləri-

nə baş vurmaqla müşayiət olunur. Lakin tarixin dərinliklərində nə küpəgirən qarı-

ların, nə sehirli üzüklərin, nə divlərin, nə uçan xalçıların, nə sehirli almaların heç 

birinin izinə-tozuna belə rast gəlinmir. Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə 

olaraq bu araşdırmada problemə münasibətdə fərqli mövqe sərgilənmiş, həmin ob-

razların genezisi psixogenetik kontekstdə, antropoloji olaraq ailə institutunun da-

xili münasibətləri kontekstində izah edilmişdir. Bu barədə müəlliflər yazır: “Nağıl 

qəhrəmanı uşaq mövqeyi əsasında yaradılır. Odur ki, dramatik münasibətlərin 

harada və kimlər arasında baş verməsinin təsvirindən asılı olmayaraq onların 

psixoanalitik prototipində ailə münasibətləri dayanır. Ailə münasibətləri və bu 

kontekstdə formalaşan ailə kompleksləri nağılların mənalarının formalaşmasında 

həlledici rol oynayır. Nağılların uşaq mövqeyi əsasında yaradılmasını nəzərə ala-

raq təhlil edəndə onun fantaziyasının formalaşmasında ciddi rol oynayan ailə 

kompleksləri və onların mətndə proyeksiyalanma modelləri ciddi şəkildə nəzərə 

alınmalıdır. Nağıllara uşaq fantaziyasının bir hissəsi kimi baxıb bu kontekstdən 

onları dəyərləndirməsək hər zaman onların daxili məzmunundan kənarda qalaca-

ğıq. Bu aspektdən nağıllara baxdıqda oradakı irrasional motiv və süjetlərin çox-

mənalılığını, onlarda ifadə olunan ambivalent mənaları daha yaxşı anlamaq olar”. 

Kitabın müsbət dəyərləndirilməli cəhətlərindən biri də araşdırmaların müx-

təlif nağıl mətnlərinin çoxsaylı variantları üzərində aparılmasıdır. Xüsusi olaraq 

qeyd etmək istərdik ki, folklorun sosial-antropoloji aspektdə öyrənilməsində vari-

antlılıq elmi norma olmaqdan daha çox, necə deyərlər, həyati əhəmiyyətə malik-

dir. Çünki mətnin nə qədər çox variantı üzərində tədqiqat aparılırsa, kontekstual 

dinamikanı o qədər dəqiq izləmək mümkün olur. Sosial-antropoloji yanaşmada se-

mantik cərgə məhz variantların düzümündən yaranır. Bu mənada kitabda variant-

lılığa xüsusi üstünlük verilməsi bir tərəfdən olduqca ağır intellektual əməkdən, 

mətnlərə akademik məsuliyyətlə yanaşma peşəkarlığından və elmi əxlaqdan irəli 

gəlirsə, digər tərəfdən də bu, bilavasitə tətbiq olunan metodun diqtəsidir. 

Müasir Azərbaycan folklorşünaslığının nəzəri-metodoloji axtarışları və bey-

nəlxalq elmi fikir dövriyyəsinə inteqrasiyası kontekstində xüsusi aktuallığını nəzərə 

alaraq, psixoanalitik folklorşünaslıq üzərində də dayanmaq istərdik. Buna heç bir 

şübhə yoxdu ki, o qədər də qədim tarixi olmayan dünya folkloşünaslıq elmində psi-

xoanalitik istiqamət hazırda ən aparıcı təmayüllərdən birini təşkil edir. Ötən əsrin 
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ikinci yarısında geniş yayılmağa başlayan bu istiqamətə uzun illər sovet folklorşü-

naslığında nəinki mənfi münasibət olmuş, hətta bu istiqamətdəki araşdırmalar, ümu-

miyyətlə ideoloji baxımdan zərərli hesab edilmişdir. Məsələn, sovet folklorşünaslı-

ğının ən ünlü simalarından olan E. Meletinski “psixoanalitiklər xalq yaradıcılığının 

ictimai təbiətini psixopatologiya səviyyəsinə qədər endirirdilər” deyərək bu istiqa-

məti “folklora ruhi xəstələrin sayıqlamaları” olaraq baxmaq kimi dəyərləndirirdi. 

Qəribədir, vaxtilə Qərbdə iyirminci əsrin ən ünlü elmi simalarından hesab 

olunan Norbert Viner kibernetikanın və süni intellekt nəzəriyyəsinin əsaslarını ya-

radarkən bu araşdırmalar sovet elmində “yalançı elm” kimi dəyərləndirilmiş və ni-

hilistcəsinə inkar edilmişdir. Bizcə, belə nihilist münasibətin ictimai və humanitar 

elm sahələrində ən “uğurlu” anologiyası məhz Ziqmund Freydin psixoanalizinə 

olan inkarçı və ironik münasibət olmuşdur. Ötən əsrin doxsanıncı illərində belə bir 

şəhər mifi yaranmışdır ki, sovet hakimiyyətinin dağılmasının çoxsaylı səbəblərin-

dən biri də sovet elminin uzun illər ərzində kibernetikaya etinasız münasibəti 

olmuşdur. Əgər bu mifdə zərrə qədər həqiqət payı varsa, bizcə, ora psixoanalizi də 

əlavə etmək ədalətli olardı. Bunu iyirminci əsrin ortalarından ta günü bu günədək 

psixoanalizlə digər ictimai və humanitar elm sahələrinin multidissiplinar əlaqəsin-

dən yaranan elmi istiqamətlərin prioritetliliyi bir daha sübut etməkdədir. 

Hesab edirik ki, bütün digər nəzəri-metodoloji yanaşmalarla bərabər, yalnız 

folklorşünaslığın deyil, bütövlükdə mədəniyyətin psixoanalitik metodla da öyrə-

nilməsi təqdir edilməlidir. 

Sonda bir neçə kəlmə müəlliflərin, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Səfa 

Qarayevin və Hikmət Quliyevin ümumi araşdırma istiqamətləri, folklorşünaslıq 

fəaliyyətləri barədə də fikirlərimizi oxucuların nəzərinə çatdırmaq istərdik. Artıq 

on ilə yaxındır ki, Səfa Qarayev və Hikmət Quliyev, eyni zamanda bu sətirlərin 

müəllifi tərəfindən dünya folklorşünaslığının prioritet istiqamətlərindən olan folk-

lorun sosial-antropoloji yanaşma əsasında öyrənilməsi sahəsində birgə tədqiqatlar 

aparılmaqdadır. Müasir humanitar-elmi düşüncəmizdə kollektiv iş təcrübələrindən 

biri kimi meydana gələn bu əməkdaşlıq (təbiət və texnika elmləri sahəsində kol-

lektiv elmi iş təcrübəsi geniş yayıldığı halda, humanitar sahədə buna az təsadüf 

edilir) nəticəsində aparılan araşdırma üç mühüm istiqaməti əhatə edir: 

–  kulturoloji və fəlsəfi aspektdən folklorun funksional semantikasının öyrə-

nilməsi; 

–  psixoanalitik aspektdən folklorun semantikasının öyrənilməsi; 

–  exnokulturoloji aspektdən İnternet mühitindəki folklor proseslərinin öyrə-

nilməsi. 
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Birinci istiqamət kulturuloji aspektdən folklorun sosiomədəni sistem bütöv-

lüyünün əsaslandırılması, bu kontekstə onun funksional strukturunun analizi, mə-

dəni müəyyənlik, mədəni funksionallıq və kommunikativlik keyfiyyətlərinin üzə 

çıxarılması, həmçinin sinxron təsnifinin və diaxron inkişafının mo-delləşdirilməsi 

kimi məsələləri əhatə edir. 

İkinci istiqamət daha çox psixoanalitik aspektdən folklorda əks olunan pro-

yeksiya modellərinin və simvolik ekvivalentlik sisteminin analizi, psixo-emosi-

onal metaforik reallığın stereotip və psixoloji komplekslərlə korelyativ əlaqələri, 

həmçinin sosial mühitdə bir sıra davranış və ifadələrin emosional impulsiv mənşə-

yinin müəyyənləşdirilməsi kimi aspektləri özündə əks etdirir. 

Üçüncü istiqamət isə texnokulturoloji aspektdən azərbaycandilli virtual mü-

hitdə gedən folklor prosesləri (İnternet folkloru), müasir fəlsəfi-ideoloji konseptlə-

rə uyğun trend və tendensiyaların müəyyənləşdirilməsi, texnokulturoloji platfor-

mada cari sosial şərtlər kontekstində virtual sosial qrupların folklorik dinamikası-

nın və ənənələrinin təhlili kimi məsələləri ehtiva edir. 

Qeyd olunan elmi problemlər üzrə respublikada və xaricdə, xüsusən indeks-

lənmiş beynəlxalq nüfuzlu nəşrlərdə çoxsaylı məqalələr və monoqrafiyalar çap 

olunmuş, onlar mütəxəssislər tərəfindən dərin maraqla qarşılanmışdır. İKT-nin 

verdiyi imkanlardan bəhrələnməklə dünyanın tanınmış folklorşünasları ilə qar-

şılıqlı əməkdaşlıq şəraitində işləyən müəlliflərin məşğul olduğu elmi problemlər, 

hesab edirik ki, Azərbaycan folklorşünaslığında sosial-antropoloji folklorşünaslı-

ğın inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan folklorşünaslığının beynəlxalq elmi mühitə in-

teqrasiyası, dünya folklorşünaslığının elmi yeniliklərinin milli folklorşünaslıq dü-

şüncəmizə daxil edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Beləliklə, Səfa Qarayev və Hikmət Quliyevin “Azərbaycan nağılları: obraz-

lar və funksiyalar” kitabı barədə, orada qaldırılan elmi problemlərlə bağlı fikir və 

mülahizələrimizi yekunlaşdırıraq oxucuları, xüsusən peşəkar folklorşünasları bu 

kitabla yaxından tanış olmağa dəvət edirik. Ümid edirik ki, kitab professional sə-

viyyədə Azərbaycan nağılşünaslığının inkişafında mühüm rol oynamaqla yanaşı, 

kütləvi səviyyədə hər bir kəsin uşaqlıq dünyasının, uşaqlıq illərindəki dərin emo-

sional yaşantılarının ayrılmaz tərkib hissəsi olan nağıllarımızı, onun zəngin obraz-

lar aləmini, süjet və motivlər sistemini yenidən fərqli rakursdan dəyərləndirmək 

baxımından da böyük marağa səbəb olacaqdır. 

 

Daxilolma tarixi: İlkin variant 21.04.2021 

         Son variant 12.05.2021 
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TƏQVİMDƏN 

 

 

SEYFƏDDİN RZASOY - 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏRQ RUHLU VƏ QƏRB TƏFƏKKÜRLÜ ALİM:  

SEYFƏDDİN RZASOY 

 

Dünyada zaman-zaman təkrarlanan belə bir fəlsəfi sual var: görəsən insanın 

əsas missiyası nədir? 

Məlumdur ki, hər bir insan müəyyən zaman kəsimində və bəlli bir məkanda 

dünyaya gəlir. Bu, onun taleyi, qismətidir. İnsan öz taleyi, qisməti ilə barışmalı və 

bacardıqca mühitinə uyğunlaşmalıdır.Digər tərəfdən, hər bir insan həm də dünyaya 

müəyyən bir missiya ilə gəlir. Bu missiya isə insanın həyatda keçməli olduğu yolu, 

eləcə də onun məqsəd və vəzifələrini xarakterizə edir. Başqa sözlə, insan taleyinə 

yazılmış müəyyən bir missiyanı, tapşırığı yerinə yerinə yetirmək üçün dünyaya 

gəlir. Bu missiya kimlərdəsə xeyirxah və uğurlu, kimlərdə isə, təəssüf ki, bədxah və 

uğursuz bir formada olur. Xeyirxah missiyalı insan əgər yaşadığı mühitinin ürə-

yincə deyilsə, onu öz missiyasına uyğun şəkildə, ən azı,qismən dəyişdirmək kimi 

çətin bir yola qədəm qoymalıdır. Bu yol isə çox vaxt asan olmayıb, insana müəyyən 

məhrumiyyətlər hesabına başa gəlir və sonda onun daxilindən gələn işıqla, nurla 

aydınlaşır. Bu halda mühitə qarşı dayana biləcək, ona alternativ ola biləcək yeganə 

mənbə insanın daxili potensialı, mənəvi aləmi olur. Ancaq bunun da fərqinə varma-

lıyıq ki, insanın daxili aləminin özü ətraf mühitin təsiri ilə formalaşır. Bu formalaş-

ma isə yaradıcılıqla, yazılan əsərlərlə, görülən gərəkli işlərlə, xeyirxah, uğurlu əməl-

lərlə özünü göstərir, bu və ya digər şəkildə təzahür edir. Deməli, xeyirxah missiyalı 

insanlar bu dünyaya sanki onu müsbət yönə doğru dəyişdirmək üçün gəlirlər. Onlar 

təkcə özləri üçün çalışmır, həm də mühiti, cəmiyyətimüsbət istiqamətə dəyişmək, 

onu daha da təkmilləşdirmək üçün çalışır, lazım bildikləri insanları xeyirxah əməl-

lərə yönəltmək onlara əllərindən gələn köməyi edirlər.  



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər   ●   2021/1 

 

142 

 

Ötən əsrin 80-ci illərində elm aləmində öz imzası ilə görünməyə başlayan, 

dərin, orijinalelmi potensialını elə ilk məqalələrində, elmi əsərlərindəortaya qoyan 

Seyfəddin Rzasoy elm aləminə məhz bu xeyirxah, uğurlu, eyni zamanda iddialı 

birmissiya ilə gəldi. Bunun üçün onda zəngin daxili potensial da vardı, istedad da, 

əzmkarlıq da. Amma o, bu aləmin gedişatını görüb duyduğu üçün, onu əsaslı şə-

kildə dəyişdirməyin də mümkünsüzlüyünü bilirdi. Lakin bütün bunlara baxmaya-

raq, Seyfəddin Rzasoy elm aləmində öz sözünü dedi, onun daha da inkişafına 

böyük töhfələr bəxş etdi.  

Mənim 21 il müddətində yaxından tanıdığım, insanlığına, elmi potensialına 

və fitri istedadına dərindən bələd olduğum, AMEA Folklor İnstitutu Mifologiya 

şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor S.Rzasoy,qeyd etdiyim ki-

mi, dünyaya xeyirxah missiya ilə gələn insanlardandır. Mən onu tanıyandan mə-

nəvi baxımdan klassik bir Şərqli, təfəkkür tərzi baxımından isə bir Qərbli kimi qə-

bul etmişəm. Mənə elə gəlib ki, o, xarakteri baxımından ailə münasibətlərində və 

məişət məsələlərində Şərq ruhunu özündə yüksək səviyyədə təcəssüm etdirən 

klassik bir şərqli, digər tərəfdən, müasir Qərb mədəniyyətinə bələd olan, orijinal 

düşüncə, dərin təfəkkür tərzi baxımından isə bir müdrik bir Qərblidir.  

İnsanla təbiət arasındakı adekvatlıq xüsusilə Şərq ruhu üçün səciyyəvidir. 

Bu ruh daha çox təbii gözəlliyə vurğunluğu və təbiətin məhz təbiilik məqamını, 

sonradan dəyişdirilməmiş doğalvəziyyətini özündə ehtiva edir. Qərb təfəkkürü isə 

daha çox sivilizasiya ilə bağlı olduğundaninsan ruhu ilə təbiətin ahəngiarasında 

müvazinətin pozula biləcəyindən ehtiyat etmək şəklində üzə çıxır və onu önəmli 

bir hala gətirir. Seyfəddin Rzasoy hər iki düşüncə tərzini özündə birləşdirən bir 

alim, nadir zəka sahibidir. 

Seyfəddinlə konkret olaraq ilk dəfə hansı şəraitdə tanış olduğumu tam xatır-

lamıram. Ancaq onunla tanışlıqdan az sonra mənə elə gəldi ki, sanki mən onu elə 

bu dünyaya gəldiyim gündən tanıyıram. Özü də, ətraflı, kifayət qədər, bəlkə də, 

qədərindən çox tanıyıram. Seyfəddin müəllimin gözəl dost, alicənab insan, böyük 

ziyalı, ensiklopedik biliyə sahib olan bir alim və əsl bir vətəndaş olduğunu da də-

qiq bilirəm. Onu da yaxşı bilirəm ki, S.Rzasoy çox xeyirxah, şən təbiətli, səmimi, 

dosta dost, düşmənə də düşmən olan bir insandır. Onun ürək dostlarına gözəl, in-

sani münasibətini görəndə həmişə bu məşhur fikri xatırlamışam: “Həqiqi dostlar 

ulduzlar kimidir: qaranlıq çökdükdə həyatımızda öncə onlar parlayar və bizim 

üçün işıq olarlar. Vəfasız dostlar isə kölgəyə bənzərlər: günəşli havada səni izlə-

yər,buludlu havada isə gözdən itərlər...”  

Seyfəddin müəllimdə çox adamda olmayan bir qabilyyət – onun hər kəslə 

elə onun öz dilində danışmaq və davranmaq istedadı da var. Onu tanıdığımuzun 
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illər ərzində heç bir kəsin ondan incidiyini görməmişəm. Nəhayət, S. Rzasoy oxu-

duğu elmi, bədii, eləcədə publisistik əsərlərdə hiss etdiyi, duyduğu işıqlı, uğurlu 

bir cəhəti daha böyük şəkildə görməyə və onu oxuculara daha əzəmətli, daha dol-

ğun şəkildə təqdim etməyə çalışan nadir elm adamlarımızdandır.Elə Xalq şairimiz 

Səməd Vurğun kimi... 

Haşiyə: 1947-ci ilin payızında Səməd Vurğunla Mirzə İbrahimov Qazax ra-

yonunun Daş Salahlı kəndinə ova gedirlər. Yolboyu onlar çöllərə, tarlalara hey-

ranlıqla tamaşa edirlər. Birdən Səməd Vurğun Mirzə İbrahimova: “Ayə, ora bax, 

ora bax, göylərə baş çəkən Göyəzən dağı budur”, – deyə fəxrlə, sevinclə qələm 

dostuna Göyəzən dağını göstərir. Mirzə İbrahimov deyir: “Ay Səməd, şeirində 

“Göylərə baş çəkən Göyəzən dağı” oxuyanda elə bilmişdim ki, Göyəzən dağı Şah-

dağından, Elburusdan ucadır. Bu ki, təpə imiş...” Səməd Vurğun dərhal hazırca-

vablıqla M.İbrahimova deyir: “Ayə, mənim böyüklüyüm ondadır ki, təpəni dağ 

kimi tərənnüm edirəm... Sən dağı təpə eləyənlərdən qorx...” 

Deməli, dahi şairimiz Səməd Vurğunun təbirincə desək, S. Rzasoy “Dağı tə-

pə kimi göstərənlərdən yox, təpəni dağ kimi göstərənlərdəndir”. Əvvəldə qeyd et-

dim ki, S. Rzasoyu 21 ildən çoxdur ki, tanıyıram. Bu, o qədər böyük rəqəm ol-

masa da, Seyfəddini dərindən tanımağa bəs edib. Çünki S. Rzasoyu tanımaq üçün 

illər, aylar yox, hətta günlər də bəs edir. Onu yaxından tanımaq üçün mənə illər 

yox günlər lazlm olub və onun şərəfli həyat yoluna ətraflı bələd olmuşam... 

S.Rzasoy 1 avqust 1961-ci ildə Biləsuvar rayonunun Bəydili kəndində ana-

dan olub. O, 1977-ci ildə Bəydili kənd orta məktəbini, 1986-cı ildə isə N.Tusi 

adına ADPU-nu (o vaxtkı V.İ.Lenin adına APİ) bitirmişdir.S.Rzasoy bir müddət 

müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. O, 1996-cı ildən AMEA-da çalışır. 

S.Rzasoy 1997-ci ildə “Nizaminin “Yeddi gözəl” mətnində dünya modeli və onun 

mifoloji qurumu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filolo-

giya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən dosent, 2013-cü il-

dən filologiya elmləri doktorudur. 2019-cu ildə professor adını almışdır. O, hazır-

da AMEA Folklor İnstitutunda Mifologiya şöbəsinin müdiridir. Folklorşünaslıq, 

mifologiya, ritualşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq sahələri ilə baglı 19 kitabın, 300-

dək məqalənin müəllifidir. 

S.Rzasoyu tanıdığım bu illər ərzində onun çap olunmuş əsərlərinin əksəriy-

yətini oxumuşam. Bunun nəticəsi olaraq mən onu geniş elmi erudisiyaya, unikal 

fəhmə malik, Azərbaycan filoloji elmi tarixində özünəməxsus dəst-xətti ilə tanı-

nan, xüsusi elmi və elmi-publisistik üsluba, hərtərəfli, zəngin elmi potensiala 

malik olan, məşğul olduğu sahələri professional səviyyədə və dərindən bilən də-

yərli elm adamı kimi tanımışam.  
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Uzun illər boyu tanıdığım bu alimdə əksər elm adamlarında müşahidə etmə-

diyim fərqli bir cəhəti görmüşəm: orijinal və fenomenal düşüncə sahibi olan 

S.Rzasoy nədən yazırsa-yazsın, istər şifahi xalq ədəbiyyatından, istərsə də yazılı 

ədəbiyyatdan, fərqi yoxdur, onun yazılarında daim bir yenilik, bir novatorluq, yeni 

bir baxış bucağı, yeni bir istiqamət, ən yeni elmi terminalogiyaları məqamında 

elmi dövriyyəyətəqdim etmək bacarığı hiss olunur. Tədqiqatçı-alim Qalib Sayılov 

bu barədə belə yazır: “Alim (S.Rzasoy nəzərdə tutulur – T.O.) əsərlərində elmi 

dövriyyəyə terminoloji bazanın idxalı ilə də diqqəti çəkir. Bir vaxtlar hamı yazıla-

rında yeri gəldi-gəlmədi xaos-kosmos münasibətlərindən yola çıxmaq istəyirdi. Bu 

konseptin də S.Rzasoy tərəfindən milli təfəkkürün mifoloji modeli kimi elmi döv-

riyyəyə hələ keçən əsrin 90-cı illərindən daxil edildiyinin şahidi oldum”. 

S.Rzasoyun folklorşünaslığın və ədəbiyyat tarixininin müxtəlif, eyni za-

manda az öyrənilmiş sahələrinə marağı hər zaman müntəzəm və davamlı xarakter 

daşımışdır. O, həmişə aktual olan elmi məsələlər, problemlər barəsində də vaxtın-

da və eyni zamanda orijinal fikirlər, mülahizələr söyləmək xüsusiyyəti ilə də 

həmişə diqqət mərkəzində olmağı bacarmışdır.  

Seyfəddin Rzasoy, əsasən, Nizamişünaslığa, türk epos, ritual və mifologiya-

sına həsr olunmuş qiymətli tədqiqatları, eləcə də Oğuz mifi, onun strukturu, inva-

riantları, arxetipləri məsələlələrinə həsr edilən dəyərli əsərləri ilə elmi ictimaiyyət 

arasında tanınır. Onun yaradıcılığında, xüsusilə Oğuz mifinin mətnlərinin tədqi-

qində daha çox struktur-semiotik tədqiqat metoduna üstünlük verilmişdir. Bu da 

ona Azərbaycan poetik düşüncəsinin struktur mexanizmlərini, funksionallaşma 

modellərini, gerçəkləşmə səviyyələrini, informativ təkamülünü uğurla bərpa etmə-

yə imkan vermişdir.  

Ümumiyyətlə, S.Rzasoy epik düşüncənin total inkişaf strukturunu onun 

diaxronik poetikası boyunca öyrənir. Bu baxımdan, araşdırmalarının obyektini 

mif, epos mətnlərindən tutmuş çağdaş bədii mətnlərəcən bütöv poetik düşüncə sis-

temi təşkil edir.  

S.Rzasoy “İslam Ağayev: ömür və yaradıcılıq etüdləri” (Bakı: “Tural-Ə” 

NPM, 2002, 121 s.), “Nizami poeziyası: Mif-Tarix konteksti (Bakı: Ağrıdağ, 

2003, 211 s.), “Oğuz mifinin paradiqmaları” (Bakı: Səda, 2004, 199 s.), “Yaddaş 

və şəxsiyyət” (Bakı: Səda, 2004, 130 s., M.Həkimovla birgə), “Oğuz mifi və ğuz-

namə eposu” (Bakı: Nurlan, 2007, 181 s.), “Folklorlaşan alim ömrü” (Bakı: Nur-

lan, 2007, 197 s.), “Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst” (Bakı: 

Nurlan, 2008, 188 s.), “Azərbaycan folklorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsul-

tanlı” (Bakı: Nurlan, 2008, 212 s.), “Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kon-

tekst” (Bakı: Nurlan, 2008, 188 s.), “Oğuz mifologiyası (metod, struktur, re-
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konstruksiya)” (Bakı: Nurlan, 2009, 363 s.), “Əbülqazi “Oğuznamə”sində mif və 

ritual” (Bakı: Nurlan, 2013, 172 s.), “Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı”, (2 

cilddə, I cild, Bakı: Nurlan, 2013, 364 s.); “Muğanlıda Novruz karnavalı” (Tiflis: 

Tbiliselebi, 2014, 103 s.), “Azərbaycan dastanlarında şaman-qəhrəman arxetipi” 

(Bakı: Elm və təhsil, 2015, 436 s.), “Ustad-namə” (Naxçıvan: Nuh, 2016, 107 s., 

R.Babayevlə birgə), “Əbülqazi “Oğuznamə”sinin ritual-mifoloji semantikası” 

(Mersin: MerAk, 2020, elektron kitab), ““Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin 

transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası” (Bakı: Elm və təhsil, 2020, 

472 s.), “Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı” (2 cilddə, II cild. Sənətkar, mətn və 

mühit məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 308 s.), “Nizami Gəncəvi: etnogenez 

və mifologiya” (Bakı: Elm və təhsil, 2021, 120 s.), “Nizaminin “Yeddi gözəl” 

poemasında mif, folklor və təsəvvüf” (Bakı: Elm və təhsil, 2021, 332 s.) kimi də-

yərli kitabların müəllifidir. 

…Məşhur türk yazıçısı və filosofu Cəmil Mericin belə bir fikri var: “Elə ki-

tablar var ki, onları oxumaq və mütləq başqalarına da oxutmaq lazımdır...” S.Rza-

soyun yazdığı kitablar məhz Cəmil Mericin haqqında bəhs etdiyi belə kitablardan-

dır. Onun yazdığı kitab və çoxsaylı məqalələrdə folklorşünaslığın aşağıdakı 

problem-məsələlərinin həllinə çalışılmışdır: 

1. Mif və ritual problemlərinin öyrənilməsi.  

2. Mif və mərasimlərin öyrənilməsi – elmi ekspertizası, təsnifatı, sistemləş-

dirilməsi və tarixi-mədəni tipinin müəyyənləşdirilməsi, ritual sistemi şəklində 

bərpa edilməsi;  

3. Miflərin diaxron strukturunun öyrənilməsi və Türk-Azərbaycan mifoloji 

düşüncə tarixinin transformasiya imkanlarının aşkara çıxarılması ilə onların 

mədəni-tarixi inkişafının izlənilməsi;  

4. Mif-folklor probleminin bütün struktur səviyyələri üzrə tədqiq edilməsi, 

total Türk mifinin Azərbaycan folklorunun tarixi-mədəni baxımdan funksionallaş-

masında rolunun aşkarlanması;  

5. Mif mətnlərinin morfoloji strukturunun öyrənilməsi;  

6. Türk mifologiyasının Oğuz mətn tipləri üzrə rekonstruksiya edilməsi: 

fərqli mətn tiplərinin struktur-semiotik analizi ilə mif paradiqmalarının müəyyən-

ləşdirilməsi və bunların əsasında invariantın – mifoloji dünya modelinin bərpası;  

7. Türk mifinin sintaqmatik və paradiqmatik funksionallıgının mümkün 

tarixi-mədəni strukturunun öyrənilməsi;  

8. Mif-ritual probleminin türk milli düşüncə tipinin mətnləri əsasında araşdı-

rılması;  
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9. Azərbaycan-türk mərasimi düşüncə sisteminin ifadə kodunun (təsvir dili 

və onu funksionallaşdıran semiotik vahidlər) bərpası: mərasimin məzmununu təş-

kil edən kosmoqonik informasiyanı reallaşdıran, söz və hərəkət vahidlərindən təş-

kil olunmuş “əlifba”nın müəyyənləşdirilməsi və semiotik təbiətinin öyrənilməsi;  

10. Türk mifoloji düşüncə sisteminin ifadə kodunun təsviri; 

11. Türk (Azərbaycan) ritual-mifoloji düşüncəsinin tarixi-mədəni paradiq-

malarının (mif-din, ritual-din, mif-fəlsəfə, mif-ədəbiyyat və s.) öyrənilməsi;  

12. Türk mifoloji düşüncə tərzinin çağdaş Azərbaycan milli düşüncə tərzinin 

formalaşmasına təsirinin tədqiqi: mifoloji arxetiplər və çağdaş milli düşüncə və s.  

Bir məsələni qeyd edim. S.Rzasoyun “Muğanlıda Novruz karnavalı” adlı ki-

tabı yuxarıda adları keçən kitablarından quruluş, eləcə də mövzu-mündəricə baxı-

mından fərqlənir. Məlumdur ki, qədim bayramlarımızdan olan Novruz Azərbay-

canda ən çox sevilən, xalqın maddi və mənəvi dəyərlərinin böyük bir hissəsini 

özündə əks etdirən mühüm mədəniyyət hadisəsidir. Hazırda milli bayram kimi 

qeyd olunan bu bayram çox dərin köklərə malikdir. Hərfi mənası “Yeni gün” olan 

Novruz bayramına müxtəlif dövrlərdə fərqli adlar verilmişdir. “Novruz” anlayışı 

bəzi deyiliş fərqlərilə bir çox türk xalqlarının dillərində işlənməkdədir: Azərbay-

can türkcəsində Novruz (Noruz), Qırgız türkcəsində Noovruz, Özbək türcəsində 

Növroz, Başqırd türkcəsində Nevruz, Tatar türkcəsində Navruz, Uygur türkcəsin-

də Noruz, Çuvaş türkcəsində Naurus, Başqırd türkcəsində Nevruz, Krım türkcə-

sində Nevrez, Qərbi Trakiya türkcəsində Nevriz, Qaqauz türkcəsində Babu Mata-

Kürklü Marta və s. Burada Novruz anlayışının etimoloji mənası “Yeni il – ilbaşı” 

deyil, “Yeni gün” oldugu müəyyənləşdirilmişdir”. Türkiyədə isə bu bayrama Gün-

dönümü və ya Yılbaşı deyildiyi məlumdur.  

 Novruz bayramının əsasında əski xalq mərasimləri dayanır. Dünya xalqları-

nın bir çox mərasimləri də belədir. Onlardan bəzilərinə zamanla dini mahiyyət qa-

zandırılır və beləliklə də, əski mərasim mədəniyyəti ilə dini adətlər birləşmiş olur. 

Bütün bunları dərindən bilən və Novruz bayramınınən qədim ritual-mifoloji kök-

lərini, etnik-mədəni özünəməxsusluqlarını üzə çıxarmağı qarşısına məqsəd qoyan 

S.Rzasoy “Muğanlıda Novruz karnavalı” kitabında Gürcüstanın Sərtçala Muğanlı 

kəndində keçirilən Novruz bayramının ətraflı tədqiqinə nail olmuşdur. 

Kitab Gürcüstanda – Azərbaycan türkləri yaşayan Sərtçala Muğanlı kəndin-

də 2014-cü ildə keçəpapaqlar adlanan personajlann iştirakı ilə keçirilmiş Novruz 

karnavalının təsvir və təhlilindən bəhs edir. Əsər həm də, bir növ, səyahətnamə, 

yol təəssuratları xarakteri daşıyır: müəllifin keçəpapaqların sorağı ilə Gürcüstana 

gedərkən rastlaşdığı bir sıra hadisələrə, əhvalatlara və insanlara münasibətindən 

bəhs edilir. 
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Uzun inkişaf mərhələləri keçmiş səfər, yol təəssuratları, xatirələr – memuar-

lar Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bir neçə aspektdə meydana çıxmışdır. Bunlar 

“Səyahətnamə”, ”Səfər təssuratları”, “Yol qeydləri”, “Xatirələr” və başqa adlarla 

adlandırılsa da, burada sırf tarixi hadisələr əks olunsa da, onların böyük əksə-

riyyəti elmi, elmi-bədii, bədii-publistik üslublarda yazılır və belə əsərlər müəllif-

lərinin yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Bu cür əsərlərin bir janr kimi ilk 

nümunələri qədim dövlərdən (XI-XII əslərdən) – Xaqani Şirvaninin öz xatirələri-

ni, səfər təəssüratlarını qələmə aldığı “Töhfətül-İraqeyn”poemasından başlamış-

dır. Sonrakı əsrlərdə bu nümunələr daha da inkişaf etmiş və nəhayət, bir janr kimi 

XX əsrdə formalaşmış, ədəbiyyatımızda onların dəyərli nümunələri yaradılmışdır. 

Hər bir xalqın folklorunun, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin 

və bayramlarının ən ciddi özünəməxsusluqlarına, xırdalıqlarına qədər tədqiqi, həm 

də eyni zamanda həmin xalqın tarixi keçmişini öyrənmək deməkdir. Çünki mədə-

niyyəti, ədəbiyyatı olmayan xalqın tarixi də ola bilməz. Bu baxımdan Azərbay-

cana, onun folkloruna, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, adət-ənənələrinə və bayram-

larına həsr olunmuş əsərlərə, onları yaradan ayrı-ayrı nümayəndələrin yaradıcılığı-

nın tədqiqininə böyük ehtiyac var. Belə əsərlərdə cəmiyyətin iqtisadi-ictimai du-

rumu ilə bərabər, sənətkarların öz şəxsiyyəti, dünyagörüşü, aktual hadisələrə mü-

nasibəti də əks etdirilir. Bu qəbil əsərlərdə müəlliflərin elmi, ədəbi-bədii poten-

sialları, ümumiləşdirmələri, gəldiyi nəticələri ilə yanaşı, onların səfər təəssuratları, 

xatirələri də əhəmiyyətlidir və bir çox özəlliklərə malikdir. Əgər “Səyahətnamə”, 

”Səfər təssuratları”, “Yol qeydləri”, “Xatirələr” tipli əsərlərdə müəllifin bəhs etdi-

yi hadisələr ən geniş təfsilatı ilə təsvir edilirsə, insanların şəxsiyyəti, surəti, xarak-

teri ilə yanaşı, özünün də obrazı, spesifik, fərdi xüsusiyyətləri də diqqət mərkəzin-

də olursa, onda bu, əsər müəllifinin ikiqat uğuru kimi dəyərləndirilir və ona həm 

də bədii-estetik hadisə kimi baxılır. 

S.Rzasoy “Muğanlıda Novruz karnavalı” kitabı da, təxminən, bu səpkili 

əsərlərdəndir. Müəllif əsər boyu bir əsas tezisi əsaslandırır: keçəpapaq fenomeni, 

onların iştirakı iləkeçirilən Muğanlı Novruz karnavalı istər Azərbaycan, istərsə də 

türk dünyası üçün unikal hadisə olub, Novruz bayramının ən qədim ritual-mifoloji 

köklərini, etnik-mədəni özünəməxsusluqlarını üzə çıxarmağa və bu bayrama yeni 

elmi kontekstlərdə yanaşmağa imkan verir. 

Qeyd edim ki, əsl insana xas olan gözəl, nəcib insani sifətlərdən biri də sa-

dəlik və təvazökarlıqdır. Sadə və təvazökar adamları isə hamı sevir və onlara hör-

mət edir. Belə adamlar heç vaxt özlərini başqalarından üstün tutmur, uğur və mü-

vəffəqiyyətlərilə, qazandıqları nailiyyətlərlə, oxuduqları kitabların çoxluğu ilə, 

xalqa, vətənə göstərdikləri xidmətlərlə öyünmürlər. Əksinə, onların uğur və mü-
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vəffəqiyyətləri artdıqca, onlar özlərini daha sadə aparır, həyatda qazandıqlarını, 

vətən və insanlar qarşısında etdiklərini az bilir, daha çox nailiyyətlər, uğurlar əldə 

etməyə çalışırlar. Sadə və təvazökar insanlar hamı ilə mehriban və səmimi rəftar 

edir, daha çox ünsiyyətcil və gülərüz olurlar. Onlar, demək olar ki, heç kimin xət-

rinə dəymir, ən qaraqabaq, ünsiyyətə meyli olmayan adamlarla da dil tapa bilirlər. 

Professor S.Rzasoy belə sadə, səmimi, gülərüz və təvazökar bir insandır. 

Haşiyə: Mən onun haqqında “Novruzşünaslıqda yeni üfüqlər” kitabını ya-

zıb, kitabın elektron variantını ona verəndə dedim ki, kitab hazırdır son varianta 

sən özün də bax. Vurğuladım ki, istəyirsən, özün haqqında lazım bildiyin qeydlə-

ri, əlavələri elə. Neçə-neçə alim haqqında kitablar yazan S.Rzasoy üçün bu, əslin-

də, çox asan bir iş idi. O isə buna qəti etiraz etdi. Açığını deyim ki, ilk əvvəl inan-

madım. Fikirləşdim ki, qeyri-adi istedadı olan, həm güclü elmi və həm də bənzər-

siz publistik qələmi olan Seyfəddin müəllim bu kitaba hökmən özü haqqında nələ-

risə, hansısa epitet və təşbehləri əlavə edəcək, onu genişləndirəcək. Lakin bir neçə 

gündən sonra S.Rzasoyun mənə qaytardığı həmin kitabın elektron variantını oxu-

yanda çox təəccübləndim. O, mənim onun haqqında yazdığım kitabın elektron va-

riantına özü haqqında bir cümlə belə əlavə etməmişdi... 

Hər bir xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər, 

onun ən qiymətli sərvətidir. Hər bir xalq özünəməxsus, spesifik milli mənəvi də-

yərlər sisteminə malikdir. Qlobal mənada bu milli-mənəvi dəyərlər hər bir xalqın, 

o cümlədən bizim xalqımızın da tarixi, dili, dini, adət-ənənələri, mentaliteti, elmi, 

mədəniyyəti, ədəbiyyat və incəsənətidir. Lokal anlamda isə milli-mənəvi dəyərlər 

keçmişə, xələflərə, ağsaqqala, böyük-kiçiyə ehtiram, öz milli “mən”ini yaşatmaq 

və ona hörmət etmək deməkdir. S.Rzasoy yaradıcılığının ana xəttində – leytmoti-

vində dayanan bu mövzular onun yazdığı hər bir əsərdə bu və ya digər formada öz 

əksini tapır. 

Azərbaycan filosofu Ə.Bəhmənyarın bir müdrik kəlamında deyilir: "Elə 

adamlar var ki, onlarla söhbət yaxşı kitab oxumağa bərabər olur...” Görkəmli 

alim, vətənimizi, xalqımızı, onun dilini, adət-ənənələrini ürəkdən sevən və əsl və-

təndaş olan professor S.Rzasoy məhz belə ziyalılarımızdandır. 

Həyatda düzlüyü, doğruluğu, sadəliyi, səmimiyyəti və zəhmətsevərliyi hər 

şeydən üstün tutan Seyfəddin müəllimin istər elmi yaradıcılığında, istərsə də pub-

lisistikasında onun əsl vətənpərvərliyi aydın görünür. S.Rzasoy o taylı-bu taylı 

Vətənimizin, dilimizin, elmimizin taleyinə narahat olan, ona biganə qalmayan, 

onu qorumağa və dünyaya tanıtmağa çalışan vətəndaş alim və əsl ziyalılarımız-

dandır. Bunlara görə Seyfəddin müəllimlə tanışlıq, onunla hər dəfə söhbət etmək, 
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onun fikirlərini dinləmək, Bəhmənyar demiş, sanki qiymətli bir kitab oxumağa 

bərabər olur... 

Haşiyə: Dünyanın ən mədəni xalqlarından olan yaponlarda maraqlı bir adət 

var. Vsevolod Ovçinnikov “Sakura budağı” kitabında yazır ki, yaponlar qarşısın-

da müsahibi olduğu insanın heç bir vaxt sözünü kəsməz və onun danışdığından 

tam xəbəri olsa belə, müsahibinə bunu bildirməz, “mən bunu bilirdim” deyə, xitab 

etməzlər. Bu, yaponlara görə, (elə məncə də, bütün ağıllı, müdrik insanlara görə – 

T.O.) böyük nəzakətsizlik, qəbahətli bir əməl sayılır. Bu anlamda Seyfəddin müəl-

limdə də bu adət var. Aydındır ki, hər bir insanda həm danışıq mədəniyyəti, həm 

də dinləmə mədəniyyəti omalıdır. Seyfəddin müəllimi tanıyanlar, onun dostları, 

yoldaşları bilirlər ki, o, hər sözü, hər cümləni yerli-yerində işlədən, bir fikirdən o 

birinə çox ustalıqla keçid edə bilən gözəl bir natiqdir. Buna sözüm yox. Bununla 

yanaşı, o, həm də çox gözəl dinləmə mədəniyyətinə malik olan bir insandır. O, 

söhbət zamanı müsahibinin sözünü kəsməz, onu axıradək dinləməyə çalışar. Son-

da lazım bilərsə, ona münasibətini bildirər. Bir sözlə, çoxlarından fərqli olan yük-

sək intellekti, təfəkkürü ilə öyünməz, onu digərlərinin gözünə soxmağa çalışmaz. 

Ancaq vay o gündən ki, qarşısındakı müsahibi buna bənzər bir addım ata... Onda 

Seyfəddin müəllim 180 dərəcə dəyişər və qarşısındakı adamın layiqli, haqq etdiyi 

cavabını verər... 

Bütün bu sadalananlar şərəfli bir ömür yaşamış S.Rzasoyun ömür salnamə-

sidir. Bu il gözəl insan, sədaqətli dost və dəyərli elm fədaisi olan Seyfəddin müəl-

limin 60 yaşı tamam olur. O, yaşadığı bu illəri gözəl və mənalı yaşamışdır. Ötən 

bu illər isə öz izini Seyfəddin müəllimin artıq ağarmış saçlarında, qiymətli kitab 

və məqalələrində, gördüyü xeyirxah əməllərində qoyub. O, yaşadığı həyatın hər 

günündən, hər ayından, hər ilindən mənalı və məhsuldar şəkildə istifadə edib. 

S.Rzasoyun yaradıcılıq məhsulları olan ədəbi irsi – onlarla kitabları, yüzlərlə mə-

qalələri bunu deməyə əsas verir. 

Məşhur italyan filosofu Seneka yazırdı: “Uzun ömür o ömürdür ki, o, yaxşı 

əməllərlə doludur... Hər həyat nemət deyil, ancaq mənalı yaşanmış həyat nemət-

dir”. S.Rzasoyun yaşadığı 60 illik ömürdə gördüyü işlər, yazdığı kitab və məqalə-

lər, əslində, bütöv bir əsrdə görülən işlərə bərabərdir.  

Dünyanın ən qiymətli əxlaqi-didaktik kitablarından biri olan “Kəlilə və 

Dimnə”də belə bir fikir var: “İnsanı dünyanın sirlərinə vaqif edən dörd şeydir: 

“Hikmət, əql, təmkin və ədalət. Alimlik və savad – hikmətə; səbr və mərhəmət – 

əqlə; alicənablıq və özünü ələ almaq – təmkinə; doğruluq və xeyirxah işlər gör-

mək isə ədalətə daxildir”. Bu insani keyfiyyətlərin hər biri çox gözəldir. Ancaq bu 

keyfiyyətlərin hamısı bir insanda toplandıqda o, kamil və müdrik bir insana 
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çevrilir. Mənim tanıdığım Seyfəddin müəllimdə bu keyfiyyətlərin hamısı toplanıb 

desəm, yəqin ki, onu tanıyan insanlar mənim sözlərimə şübhə etməzlər. Ona görə 

də S.Rzasoy həm kamil, həm də müdrik bir insandır. Bu bir reallıq, bu bir tək-

zibolunmaz bir həqiqətdir. Həqiqətin isə ancaq və ancaq bir üzü olur... 

Son söz əvəzi: Bir dəfə mənimlə söhbətlərinin birində sözarası Seyfəddin 

müəllim mənə əslən Ərdəbildən olduğunu və şəcərəsinin Sah İsmayıl Xətainin qı-

zılbaşlarından gəldiyini söylədi. Bu sözləri deyəndə onun üzünə diqqət yetirdim. 

Çöhrəsində qürur və böyük bir əzəmət duyulurdu. Ancaq mən onun gözlərinə ba-

xanda nədənsə mənə elə gəldi ki, bu gözlərin dərinliyində gizli bir nisgil də var...  

Əziz Seyfəddin müəllim, Ulu Yaradandan arzu edirəm ki, sənin 70 illik yu-

bileyini ata-baba yurdun olan Ərdəbildə keçirək! 

 

Tahir ORUCOV 

AMEA Folklor İnstitutu, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Daxilolma tarixi: İlkin variant 03.05.2021 

           Son variant 21.05.2021 
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