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Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

Qəzənfər PAŞAYEV
professor

«DƏDƏ QORQUD KİTABI», İRAQ TÜRKMAN LƏHCƏSİ«DƏDƏ QORQUD KİTABI», İRAQ TÜRKMAN LƏHCƏSİ
VƏ DİLİMİZİN LÜĞƏT TƏRKİBİVƏ DİLİMİZİN LÜĞƏT TƏRKİBİ

XÜLASƏ
Məqalədə möhtəşəm ədəbi abidəmiz olan “Dədə Qorqud kitabı”nın lüğət fondunda

işlənən bir sıra sözlərin semantikasına nəzər salınmışdır. Bu sözlərə həm müasir
Azərbaycan dilində, həm də İraq-turkman ləhcəsində rast gəlinməkdədir. Bundan əlavə
məqalədə əyani misallarla sübut edilir ki, günümüzdə İraq turkmanlarının dilində olan
bə`zi ümumişlək sözlər vardır ki, onlara DQK-nin dilində rast gəlinir, Azərbaycan
dilində isə o sözlər arxaikləşməyə mə`ruz qalmışlar.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, İraq-türkmanlarının dili, “Dədə Qorqud
kitabı”nın  izahlı lüğəti

“KITABI-DEDE GORGUD”, IRAG-TURKMAN DIALECT AND THE“KITABI-DEDE GORGUD”, IRAG-TURKMAN DIALECT AND THE
DICTIONARY CONTENT OF OUR LANGUAGEDICTIONARY CONTENT OF OUR LANGUAGE

SUMMARY
In the article the semantic of some words used in the vocabulary fund of our out-

standing literary monument “Kitabi Dede Gorgud” is looked through. One can meet
these words either in the Azerbaijani language or in the Irag-Turkman dialect. Besides it
in the article with the oral examples it is proved that now there are some commjn used
words in Irag Turkman language that they are met in the language of “Kitabi Dede
Gorgud”, but in Azerbaijan language those words are being made archaic.

Key words: “Kitabi Dede Gorgud”, the language of Irag-Turkman, the explanation
language of “Kitabi Dede Gorgud”

«КНИГА ДЕДЕ КОРКУТА», ГОВОР ИРАКСКИХ ТУРКМАН И«КНИГА ДЕДЕ КОРКУТА», ГОВОР ИРАКСКИХ ТУРКМАН И
СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ НАШЕГО ЯЗЫКАСЛОВАРНЫЙ СОСТАВ НАШЕГО ЯЗЫКА

РЕЗЮМЕ
В статье были рассмотрены ряд слов использованных в словарном фонде эпоса

«Книга Деде Коркута» величественном литературном памятнике. Эти слова
встречаются как в Азербайджанском языке, так и говоре Иракских туркман. Кроме
этого, в статье на фактических образцах доказывается, что в настоящее время
некоторые общеупотребляемые слова языка Иракских туркман, подверглись
аркаизации в Азербайджанском языке.
Ключевые слова: «Книга Деде Коркута», говор Иракских туркман, толковый

словарь «Книга Деде Коркута»

İki yüz ildən artıqdır ki, dünya alimlərinin diqqət mərkəzində olan
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«Də də Qorqud kitabı» bir çox dillərə tərcümə olunmuş, tarixçilərin, etno-
qrafların, filosofların, folklorşünasların, xüsusən də dilçilərin tədqiqat
obyek tinə çevrilmişdir. Bu ölməz abidəyə İraqda da böyük maraq vardır.
Əsər ərəb dilinə tərcümə edilərək «Hekayət  Dədə Qorqut» adı altında çap
edilmişdir (Bağdad, 2007, 264 s.). Kitaba ön sözü ədəbiyyatımızın böyük
dostu Dr. Əbdüllətif Bəndəroğlu yazmışdır. Əsəri ərəb dilinə İraqda və
Türkiyədə tərcüməçi, tədqiqatçı, eləcə də yazıçı kimi tanınan Cəlal Polad
tərcümə etmiş, ona maraqlı və çox geniş giriş məqaləsi yazmış, indiyə qə -
dər aparılmış tədqiqatlardan və «Dədə Qorqud kitabı»nın dünya şöh rə tin -
dən söz açmışdır. Bununla belə, deməliyəm ki, «Dədə Qorqud ki tabı»
İraq türkmanları arasında geniş yayılan, sevilən və tədqiqata cəlb edilən
əsərdir. Bu heç də əsassız deyildir.

Əsrlərlə başqa xalqların əhatəsində qalan, məhz buna görə də qədim
leksik və fonetik göstəricilərini daha çox saxlayan İraq türkmanlarının
ləh cəsi «Dədə Qorqud kitabı»nın dil xüsusiyyətlərini tamamilə əks etdirir.
«Dədə Qorqud kitabı»nda yer alan onlarca sözün indinin özündə belə
Kərkük dolaylarında işlək olması, daha doğrusu, həmin sözlərin yalnız
hə min mə`nada işlənməsi tutarlı dəlil-sübutdur. Məsələn: kəpənək (ya pın -
çı), xerxız//xırxız (oğru), əkmək (çörək), ənsə (arxa), qla ğuz//qlavuz (bə -
ləd çi), qısraq (at, madyan), yayan (piyada), nəsnə (əşya, alət), səmiz
(kök), sığır (buğa, çöngə), mavlamaq (huşunu itirmək), qa nara (çarmıx),
borı çalmaq (şeypur çalmaq), davul dögmək (təbil çalmaq), ismarlamaq
(tap şırmaq), yarın (sabah), ög (ön), xoyrad (qaba, ko bud, nadan), yağ-
malamaq (talamaq), qavat (alçaq, əskik adam), oda (otaq), imdi (indi), baş
üzərinə! (baş üstə!), qaum-qardaş (qohum-qardaş), kəlisa (kilsə), eyi (gö -
zəl), kəndi (özü), dam (tələ), yoğurd (qatıq) və s.

Maraqlıdır ki, Dəli Domrul bu gün də Kərkük dolaylarında «dəlli do -
bur» formasında «dəli-dolu» mə`nasında işlənir.

Təsadüfi deyildir ki, «Koroğlu» və «Arzu Qənbər» dastanlarına dərin
tə`sir göstərən, qədim ədəbiyyatımızın başlanğıc mənbəyi olan bu tək rar -
sız əsəri azərbaycanlı tədqiqatçılar Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyya -
tının babası, kərküklü tədqiqatçılar isə İraq türkmanlarının «Ana kitabı»
adlandırırlar.

Biz tədqiqatımızda «Dədə Qorqud kitabı»nda, İraq-türkman ləh cə sin -
də və ədəbi dilimizdə eyni olan çoxsaylı: pəncərə, dirək, un, çuval, leş,
ço maq, ayaqyolu, sapan, öpmək, rast gəlmək, muştuluq, küsmək, kəklik,
keşiş, yumruq, yalaq, beşik və s.-dən söz açmağa lüzum görmədik.
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Doğmalığı, yaxınlığı tə`min edən  başqa məqamlara daha çox yer ayırdıq.
Bu doğmalıq, bu yaxınlıq təbii olaraq toponimlərdə də öz əksini

qabarıq şəkildə tapmışdır: Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Billava, Boyat, Quruçay,
Qarabulaq, Qaraqoyunlu, Qaradağ, Qarabağlı, Əmirli, Yəyçi, Yengicə,
Man dılı, Mərdinli, Üçtəpə, Xasa, Xəsədərli, Çardaqlı, Saray, Gögçə, Quş -
çu, Dərbənd sarulu, Hacılar, Tatar, Azaflı  və s. adlara bir-iki sözdə baş
verən kiçik fonetik fərqi nəzərə almasaq, eynilə Kərkük dolaylarında da,
Azərbaycanda da təsadüf edilir.

Azaflı toponimi barədə müəlliflərin fikri maraq doğurur: «Azaflı oy -
ma  ğı nın soyu Türkman Bayat soyuna dayanır. Çox saydakı tarixi qaynaq -
lar dan görünür ki, bu oymağın övladları 500 il öncə Azərbaycandan köç
etmişlər.

Burada maraq doğuran bir məsələdən də söz açmaq yerinə düşərdi. Azər -
baycanlı alim, professor Əkrəm Cəfər Azərbaycan dilini başqa türk dil-
lərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən danışarkən göstərir ki, «banlamaq»
sözü Azərbaycan dilindən başqa heç bir türk dilində işlənmir. Qeyd edək ki,
bu söz «bannamaq // baynamaq» formasında İraq türkman ləh cə sində və bir
az başqa mə`nada işlənsə də, «Dədə Qorqud kitabı»nda  yer alır.

İraq-türkman ləhcəsi üçün səciyyəvi olan sözlər də çoxdur. Nümunə
olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: qırçıl (çaş), doqal (yekəqarın), löüçə
(danışığını bilməyən adam), zifir (yaxantı), gilau (murdar), mon//mun
(qaraqabaq), lüs (şumal), səlov (araqatan), tikmə (dirək), tütün (tüstü),
çəm (meşə), çəmçələ (arıq uşaq; müqəvva), çarx eləməğ (dolaşmaq, hər
tərəfi gəzmək), uz (ağıllı, iti, tədbirli), yazı (çöl, səhra, bayır), yazı xaxı-
kəndlilər, yazı sonası və s.

Buraya  «Dədə Qorqud kitabı»nda rast gəlinən və bu gün də İraq-Türk -
man ləhcəsində işlək olan, yuxarıda sadaladığımız sözləri də əlavə etmək
olar.

Bununla belə, «Dədə Qorqud kitabı»nda və İraq-türkman ləhcəsində
elə sözlər vardır ki, onlara ancaq bu və ya  digər dialekt və şivələrimizdə
rast gəlirik: məs.: baba (ata), budamaq (vurmaq), varmaq (getmək), quçən
(küçük), darılmaq (əsəbiləşmək), ənsə (arxa, dal), yazı (çöl, səhra) və s.
belə sözlərdəndir.

«Dədə Qorqud kitabı»nda və ədəbi dilimizdə yer alan elə sözlər də var
ki, İraq-türkman ləhcəsində təsadüf edilmir. Məsələn: alqış (dua), qarğış
(bəddua), gögçək, daz, mahmızlamaq, hürmək, hürkütmək, tavla(töylə),
qaravaş, ulamaq (qurd kimi və s.), gənəşmək, yaxşı//yəxşi, arıq, ayğır,
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böyürmək, məğmun, çapar (çaparaq xəbər aparan atlı), qaynata, qaynana,
ata-ana, meşə (çəm), tümən (pul vahidi), çevik (çox cəld), həmişə (hər za -
man), söhbət etmək (qonuşmaq),  sıçramaq (atlanmaq), səyirtmək (atı
dörd  nala çapmaq) salaxana//sallaqxana (qanara), otaq (oda), nəvə (torun),
lələk (təlnəg),  güdmək (göz qoymaq), köhnə, koma  (daxma), kişnəmək,
yor ğa və s. 

Dünya alimlərinin qənaəti budur ki, «Dədə Qorqud» dastanları Azər -
bay can dilində yazılmış və azərbaycanlılara aid bir abidədir. Bu, təkcə
onun la izah olunmur ki, «Dədə Qorqud kitabı»nda yer alan əksər topo-
nimlər Azərbaycanla bağlıdır: Əlincə qalası, Dəmirqapı Dərbənd, Qazlıq
tağı (Qafqaz dağları), Gəncə, Bərdə, Göyçə gölü, Dondar, Qaradərə (Qa -
rabağda yer adı) və s.

Söhbət ondan gedir ki, bu təkrarsız əsər Azərbaycan dilindədir. Dilin
fonetik və leksik göstəricilərinə əsasən Azərbaycan dilinin cənub və şərq
qrupu dialekt və şivələrinin xüsusiyyətləri ilə səsləşdiyinə görə «Dədə
Qor qud kitabı»nın tədqiqatçılarından V.Bartold, F.Köprülü, A.Dilaçar,
M.Ergin onun azərbaycanlılara, V.Bartoldun tə`birincə desək, Qafqaz
türk manlarına məxsus olduğunu, O.Gökyay, M.Ergin, Y.Yakubovski,
H.Aras lı, M.Təhmasib, Ə.Dəmirçizadə, Ş.Cəmşidov, X.Koroğlu və baş -
qaları isə əsərin Drezden nüsxəsinin, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qələmə
alındığını təsdiq edirlər.

Maraqlıdır ki, tədqiqatlarda Azərbaycan ədəbi dili tarixindən danı şar -
kən XV-XVI əsr ədəbi dilimizdə Cənubi Azərbaycan və Bağdad (Kərkük)
şivə xüsusiyətlərinin üstünlük təşkil etdiyi göstərilmiş, İraq-türkman ləh -
cə si Azərbaycan dilinin cənub qrupu dialekt və şivələri sırasına daxil edil -
mişdir.

Bununla yanaşı, görkəmli dilçilərdən P.M.Melioranski, M.Ş.Şirəliyev,
N.A.Baskakov, A.M.Şerbak, H.Mirzəzadə, E.N.Nəcib, Ə.Ə.Orucov,
Y.Z.Şir vani təxminən XIII əsrin axırlarında, XIV əsrin əvvəllərində ya -
zılmış «İbn Mühənna lüğəti»ndən danışarkən, əsər qədim Azərbaycan
dilində olduğuna görə, onun ya müasir İraq ərazisində, ya da Azər bay -
canda yazıldığını qeyd edirlər. Həmin lüğətdə ağıl (mal-qara üçün yer),
ağırlamaq (hörmət etmək, əzizləmək), arşınlamaq, baldız, bacanaq, baxış-
maq, bərk, beşik, belbağı, boşamaq, buyurmaq, davar, iraq, ismarlamaq,
qanalıcı, qardaş, kərki, kirşan, quduq (qoduq), laçın, mərcimək, pusmaq,
süngü və s. kimi indi də Azərbaycan ədəbi dilində və İraq-türkman ləh -
cəsində  müşahidə edilən onlarca sözə rast gəlirik.
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Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq Dr. Necdet Yaşar Bayatlının «Dədə
Qorqud» hekayələrində və günümüzdə İraq-türkman türkcəsində kul-
lanılan ortaq sözcüklər üzərinə bir incələmə» məqaləsində irəli sürdüyü
bir müddəasına  münasibətimi bildirmək istərdim. Dr. Necdet Yaşar Ba -
yat lı yazır: «Dədə Qorqud» hekayələrinin yazıldığı dil Azəri türkcəsinin
dil özəlliklərini göstərməklə, bu gün danışılan və yazılan Azəri ləhcəsi ilə
qarşılaşdırıldığı zaman kitabın daşıdığı bütün özəlliklərin bu  ləhcəyə aid
olduğunu söyləmək mümkün deyil.

Məqalədə diqqəti çəkən başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı «Dədə Qorqud kitabı» və İraq-türkman ləhcəsində
üst-üstə düşən 116 sözü incələyib. Maraqlıdır ki, müəllifin söz açdığı 116
sözdən 111-i Azərbaycan ədəbi dilində də, «Dədə Qorqud kitabı» və İraq-
türk man ləhcəsində olduğu kimidir. Yalnız aşağıdakı beş söz fərqlidir: bo -
ri (şeypur), xısım (qohum-əqraba), semmiz (kök), tenef//tenaf (çadır ipi),
zaxım-yara, zeban (zəif, gücsüz).

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, çadır ipi, zəif və gücsüz sözləri
də İraq-türkman ləhcəsində işlək sözlərdir.

Ola bilsin ki, Dr.Necdet bu məqaləsini yazarkən Nəsimi adına Dilçilik
İnstitutunun hazırlayaraq çap etdirdiyi «Dədə Qorqud kitabı»n izahlı lü -
ğəti» əsəri (Bakı, «Elm» nəşr., 1999)  əlində olub.  O vaxt  rəhmətlik Əb -
dül  lətif Bəndəroğlu tez-tez Bakıya gəlir, Nəsimi adına Dilçilik İnsti tu -
tunda akademik Ağamusa Axundovun rəhbərliyi ilə Dialektologiya
şö`bəsində üzərində işlədiyimiz iri həcmli «İraq-türkman ləhcəsi» kita bı -
nı redaktə edirdi. «Dədə Qorqud kitabı»nın izahlı lüğəti» kitabını İraqa  o
aparmışdı. Şübhəm yoxdur ki, bu nöqsanlı lüğətlə tanış olan hər kəs Dr.
Necdetin haqlı olduğunu düşünərdi. Heç bir lüğətçilik prinsipinə əsaslan-
mayan bu lüğət, hətta əlifba sırası ilə tərtib edilməyib. Heç sözlər də əlif-
ba sırasına uyğun gəlmir. Odur ki, lüğətdə lazım olan sözü tapmaq  özü
də müşgül məsələyə çevrilir. İş bununla bitsə dərd yarı olardı. Lüğətin
təəssüf doğuran ən böyük çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, «Dədə Qorqud
kitabı» və ədəbi dilimizdə eyni olan onlarla sözə izah yazmaq xatirinə
azərbaycanca olan sözlərin üstündən sükutla keçilib. «Dədə Qorqud
kitabı»ndan sözlər götürülüb və izahı verilib. Söhbət «Dədə Qorqud ki -
tabı»nda və ədəbi dilimizdə eyni olan: külüng, çomaq, kişnəmək, kəfən,
yırtılmaq, yaxşı, yalaq, nəvə, yağ, eşik, düymə, pəncərə, dürtmək, dola-
mac, dirək, un, çuval, pusmaq, pusqu, pay, dəyənək, dəyirman, dəvə, qu -
caq lamaq, lap, leş, qonur, qonaq, qonaqlıq, qardaş, buğa, göyərçin, qarğı-
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dalı, qaravul, qamış, qayınata, qayınana, bəzirgan, arşın, and, ayğır və s.
sözlərdən gedir. Ortaya təbii sual çıxır. Lüğət azərbaycanlılar üçün nəzər  -
də tutulubsa, izaha nə ehtiyac vardı. Əgər başqa xalqların tədqiqatçıları da
nəzərə alınırdısa (ayrı cür də ola bilməz), onlar nə biləcək ki, yuxarıda sa -
da ladığımız və sadalamadığımız çoxsaylı sözlər Azərbaycan ədəbi dilində
mövcuddur. İzahlarda bə`zən məntiqsizlik hökm sürür. Məsələn: leş –
ölmüş cəsəd; çaqmaq – atəş açmaq üçün tüfəngin, tapançanın çaxmağını
çəkib atəş açmaq. Kafərlərin leşindən böyük bir dəpə (təpə) yığdı, çaq-
maq çaqub od yağdı (s. 44) və s.

Görəsən ox, nizə, sapan, çomaq, qılıncla döyüşən, qarğıdalı göv də sin -
dən süngü düzəldən oğuzlar XIV-XV əsrlərdə meydana çıxan tüfəngi  ha -
ra dan əldə etmişdilər? Hələ biz tapançanı demirik ki, sonralar yaradılıb. 

Yuxarıdakı göstərdiyimiz başlıca nöqsan olmasaydı, bizim üçün həyati
əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdə «Dədə Qorqud kitabı»nın izahlı lüğəti»
çox faydalı olardı. Lüğəti vərəqləyən və ya onu tədqiqata cəlb edən hər
kəs «Dədə Qorqud kitabı»nın həqiqətən də Azərbaycan dilində yazıl dı ğı -
nın bir  daha şahidi olardı. 

Məndə belə bir qənaət hasil olub ki, tədqiqatçılarımız «Dədə Qorqud
kitabı»nın izahlı lüğəti”ni hazırlayarkən görkəmli türkoloq alimlərimiz
prof. Fərhad Zeynalov və prof. Samət Əlizadənin bu sahilsiz ümmana
bənzər ölməz abidəyə yazdıqları, dərin mə`nalar kəsb edən giriş mə qa -
ləsini oxumayıblar. Alimlərimiz yazırlar ki, Drezden nüsxəsində aydın-
aşkar əliflə  yazılan sözün «türkman» oxunması xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Mə`lumdur ki, türkmanlar İraqdakı azərbaycanlılar, kərküklülərdir.

Belə olan halda, izaha heç bir ehtiyac duyulmayan «Türkman» is. Et -
no nim. Türkmən yazmağa nə lüzum vardı.  

İraq-türkman alimləri daxil olmaqla bütün tədqiqatçılar «türkman» et -
no  nimindən danışarkən onun «ulu türk», «xalis türk», «əsl türk» mə` -
nasını verdiyini xüsusi vurğulayırlar. İndinin özündə belə, ədəbi dilimizdə
və İraq-türkman ləhcəsində işlək olan azman, qocaman, orman, ataman,
şişman, kecəman (böyük kərtənkələ) və s. kəlmələrdə «man»ın ulu, bö-
yük, əzəmətli anlamına gəlməsi dediklərimizi təsdiqləyib. 

Maraqlıdır ki, şairlərimizdən Nəsimi və Xətainin yaradıcılığında da bu
terminə təsadüf edilir:

Ərəbin nitqi bağlandı dilindən,
Sənə kimdir deyən kim türkmansan? (Nəsimi)
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Getdikcə tükənir ərəbin kuhi-məskəni,
Bağdad içrə hər neçə kim türkman qonar (Xətai).

Göründüyü kimi, söhbət Orta Asiyada yaşayan türkmənlərdən deyil,
Bağdad çevrəsində yaşayan, əsrlərlə öncə olduğu kimi, yenə də o ərazi -
lərdə yaşayan dili bir olan qan qardaşlarımızdan gedir. Taleyin hökmü ilə
çeşidli ictimai-siyasi səbəblər üzündən soykökündən ayrı düşən, təcrid
olunaraq ərəb və kürd xalqlarının əhatəsində yaşayan, məhz buna görə də
qədim leksik və fonetik göstəricilərini daha çox saxlayan İraq-türkmanla -
rının ləhcəsində «Dədə Qorqud kitabı» dastanlarının dil özəllikləri ilə üst-
üstə düşən həm leksik, həm də fonetik xüsusiyyətlər çoxdur. Bu baxım-
dan prof. Tofiq Hacıyevin dediklərində böyük həqiqət vardır.  Gör kəmli
türkoloq alim haqlı olaraq «mən» əvəzinə «bən», «bu» əvəzinə «şu», «in -
di» əvəzinə «şimdi», «minmək» əvəzinə «binmək» və s. işlənməsini Kər -
kük ellərində Osmanlı tə`siri olmadığını, hələ qədimdən «Dədə Qorqud
kitabı» zamanından qalma olduğunu xüsusi vurğulayır.

Eləcə də «Dədə Qorqud kitabı»nda qabarıq şəkildə özünü göstərən «d»
səsinin «t» ilə əvəzlənməsi, məsələn: taş, ton, tamar, tana, tavşan, tayaq,
tağ, tağarçıq, tam, tırnaq, toğsan, toğmaq, toğlu, tul, tağarcıq, tağlamaq,
tükan, tamğa, toğru, taşqın, turna və s. az-çox İraq-türkman ləhcəsi üçün
də səciyyəvidir. Bu xüsusiyyət başqa dialekt və şivələrimizdə də mü -
şahidə edilsə də, artıq ədəbi dilimizdə işlək deyildir.

Ədəbi dilimizdə tam başqa bir mənzərənin şahidi oluruq. Mə`lum hə -
qiqətdir ki, vaxt keçdikcə dil cilalanır, həm yerli ləhcələr, həm də alınma
sözlər hesabına zənginləşir, bir çox sözlər arxaikləşir, gündəlik danışıq-
dan cıxır. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbi dili istisna deyil. Maraqlıdır ki,
XX əsrin əvvəllərində azərbaycanca yazılmış əsərlərdə, xüsusən də Üze -
yir Hacıbəylinin məqalə və felyetonlarında bu gün işlək olmayan, «Dədə
Qorqud kitabı»nda rast gəlinən, İraq-türkman ləhcəsində hələ də döv riy -
yədə olan sözlərə təsadüf edilir. Məsələn: Üzeyir bəyin musiqi bəstələdiyi
şe`rdə boru-bori (şeypur) işlənmişdir:

Dağlara səs salır hücum borusu
Haydı marş irəli, Vətən ordusu.

Üzeyir bəyin tək bircə cümləsində «Dədə Qorqud kitabı» və İraq-türk-
man ləhcəsi üçün səciyyəvi olan bir neçə söz işlənmişdir: «Mən nə edim
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ki, öz elmimi, biliyimi millətin tərəqqisinə sərf etməklə xain, hüsud və
bəxil «zənbur»çuların gözlərinə ox olub batıram. Əhali hər kəsi gözəlcə
tanıyır». Dahi Üzeyir Hacıbəylinin tək bircə məqaləsində yuxarıdakı «hü -
şud», bəxil, gözəlcə sözlərindən əlavə, indi ədəbi dilimizdə işlənməyən,
«Dədə Qorqud kitabı»nda özünü göstərən, İraq türkman ləh cəsində işlək
olan darılmaq (əsəbiləşmək, acıqlanmaq), hizmət (xidmət), eyş (yar, yol -
daş) və s. sözlərə də təsadüf edilir.

«Dədə Qorqud kitabı»nda və İraq-türkman ləhcəsində indinin özündə
belə «budaq» mə`nasında işlənən «dal» sözü klassik ədəbiyyatımızda çox
işlənirdi. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanıın qızı Ağabəyim ağanın qoşması
əsasında yaranmış, indi də məşhur olan «Vətən bağı» mahnısında  da bu
sözə rast gəlirik:

Bülbül, səni kim uçurtdu?
Kim daldan dala qaçırtdı?
Kim sənə badə içirtdi?
Kimlər oldu saqi, bülbül?!

Hətta indi yaşayan qocaman aşıq, tovuzlu Əli Quliyevin «Yaşıyasan»
adlı qoşmasında klassik ədəbiyyatımız, «Dədə Qorqud kitabı» və İraq-
türkman ləhcəsi üçün səciyyəvi olan ey//eyi sözünə təsadüf edilir:

Ey süd əmən, bir dərd bilən,
Yarın ola, yaşıyasan.

Bütün bu deyilənlər görkəmli türkoloqların fikrinə dayaq olur: «Dədə
Qorqud kitabı» Azərbaycan dilində yazılıb və Azərbaycanın mədəni irsi
kimi söhrətlənib. Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanda
bu möhtəşəm abidənin araşdırılması vüs`ətlə irəliləmiş, nəticədə, ölkədə
Qorqudşünaslıq məktəbi yaranmış, görkəmli qorqudşünaslar nəsli yetiş -
miş dir. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin «Dədə Qorqud kitabı»nın 1300
illiyi haqqında 20 aprel 1997-ci il tarixli fərmanından sonra bu ölməz əsər
hərtərəfli tədqiqata cəlb olunmuş, neçə-neçə sanballı monoqrafıyalar ya -
zıl mış, «Dədə Qorqud kitabı»nın izahlı lüğəti» və ikicildlik «Dədə Qor -
qud ensiklopediyası» işıq üzü görmüşdür. Prof. Tofiq Hacıyevin rəhbər-
liyi ilə Folklor elmi-tədqiqat İnstitutunda «Qorqud şünaslıq» şö`bəsi ya ra -
dıl mış, alimin redaktorluğu ilə «Dədə Qorqud» adlı elmi-ədəbi  toplu çap
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olunmağa başlamışdır. Qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, bu təkrarsız abi-də -
yə ölkəmizdə diqqət heç vaxt azalmamışdır.

Nəhayət, onu da deyim ki, «Dədə Qorqud kitabı»nın izi ilə irəliləyərək
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bəyan etdiyi böyük bir həqiqətlə
üzləşdim: «Tarixi araşdıranda gördüm ki, Güney Azərbaycan, Quzey
Azər baycan və İraq-türkmanları bir bütövün parçalarıdır» kəlamının
mey   dana gəlməsində «Dədə Qorqud kitabı»nın və dilbirliyimizin tarixi
rolunu minnətdarlıq hissi ilə göz önünə gətirdim.

Rə`yçi: F.e.d., professor Paşa Əfəndiyev
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BƏDİİ MƏTNİN AÇIQLANMASINDA İLKİNBƏDİİ MƏTNİN AÇIQLANMASINDA İLKİN
ARXAİZMLƏRİN ROLUARXAİZMLƏRİN ROLU

(“DƏDƏ QORQUD” EPOSU ƏSASINDA)(“DƏDƏ QORQUD” EPOSU ƏSASINDA)
XÜLASƏ

Yaranma tarıixi mübahisə doğuran hər hansı bir ədəbi abidənin müəyyən-
ləşdirilməsində mətnin lüğət tərkibi baxımından araşdırılması daha obyektiv nəticələr
söyləməyə əsas verən tədqiqat üsullarındandır. Minilliklərin qovşağında formalaşan
“Dədə Qorqud” kimi monumental bir əsərin leksik qatının öyrənilməsi istər məzmunun
daha dəqiq anlaşılmasında, istərsə də yaranma tarixinin üzə çıxarılmasında səmərəli rol
oynayır. Xüsusən bu boylar toplusunun dilindəki ilkin arxaizmlərin açıqlanması qoyulan
problemin həllinə geniş yardım edir ki, məqalədə belə sözlərdən bəhs olunur.

Açar sözlər: arxaikləşmə, Dədə Qorqud, məzmun, mə`na, sözlük, izah

THE ROLE OF INITIAL ARCHAISMS IN REVEALING 
OF ARTISTIC TEXT

SUMMARY
For definition of the origin of any literary monument, learning of its lexical structure

is one of the main research methods, learning of lexical level of such monumental work,
as “Dada Qorgud” plays an effective role in revealing of its origin history and for pre-
cise definition of its content. Revealing of primary archaisms assists to solve this prob-
lem.

Key words: archaization, Dada Qorgud, content, meaning, vocabulary, explanation

РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ АРХАИЗМОВ В РАСКРЫТИИРОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ АРХАИЗМОВ В РАСКРЫТИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТАХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

РЕЗЮМЕ
Для определения истории возникновения какого-либо литературного памят -

ника, изучение его лексического состава, до сих пор вызывающего споры, является
одним из основных исследовательских методов. Изучение лексического уровня
такого монументального произведения как «Деда Коркуд», формирующегося
тысяче летиями играет эффективную роль в выявлении истории его возникновения
и для более точного определения содержания. Раскрытие первичных архаизмов
этого художественного памятника помогает решению поставленной проблемы, о
чём говорится в данной статье.  
Ключевые слова: архаизация, Деда Коркуд, содержание, смысл,  словарь,

объяснение

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud” eposu dövrümüzə yazılı şə-
kildə gəlib çıxmasına baxmayaraq, onun bədii mətnində müxtəlif dövr-

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

http://www.pdffactory.com


132011/II

lərin: formalaşma, yazıya alınma və üzü köçürülmə dövrlərinin dil xüsu -
siy yətlərini əks etdirən faktlara, xüsusən mə`nası düzgün açıqlanmamış
ar xaizmlərə də rast gəlmək mümkündür.
İşin məqsədi mübahisəli oxunuşa və mə`na yozumuna uğramış ilkin

arxa-izmləri müəyyənləşdirib izah etməklə mətnin məzmununu dəqiq ləş -
dir məkdir.

Qədim abidələrin əslinə uyğun oxunub açıqlanması mətnşünaslığın
baş lıca problemlərindən olub, müəyyən tələblər əsasında formalaşmış ya -
naşmalar vasitəsilə həyata keçirilir. Ədəbi, tarixi və s. mahiyyət daşıyan
bu yanaşmalar sırasında mətnin linqvistik baxımdan əsaslandırılması
ilkin məzmunun bərpası işində xüsusi önəm kəsb edir. Variantlı oxunuş və
yozumların dilin səs sistemi, lüğət tərkibi və qrammatik quruluşunun
inkişaf dinamikası zəminində araşdırılması mübahisəli məqamların ara -
dan qaldırılmasına imkanlar açır və obyektiv mülahizələrin irəli sürül mə -
sini şərtləndirir. Düzülüb-qoşulma, yazıya alınma və üzü köçürülmə pros-
esləri arasında böyük bir zaman keçidi olan və buna görə də yüzilliklərin
yaşam, düşüncə tərzini özündə əlvan boyalarla əks etdirən “Dədə Qor -
qud” kimi möhtəşəm bir eposun elmi-tənqidi mətninin hazırlanması işin -
də dil tarixi materiallarına istinad edilməsi səmərəli nəticələr vermək -
dədir. Bu, boyların “Kitab”a köçü-rüldüyü çağlarda, təqribən XI-XII əsr-
lərə qədərki mərhələdə artıq işləkliyini itirməkdə olan ilkin arxaizmlərin
dəqiq açımına nail olmağa əsas verir ki, əski əlifba ilə yazılış forması, ta -
ri xi semantik çaları və mətn kontekstində kəsb etdiyi mə`na xüsu siy -
yətləri nəzərə alınmaqla qorqudşünaslıqda fikir ayrılığı ilə müşahidə olu-
nan bə`zi sözlər üzərində dayanmaq istərdik.  

(D-87, 12 – 88, 2)

“Dədə Qorqud: “Hay oğul Qarçar, adama uş bögələk kibi buñludur. Ol
bir yavuz canavardır. Həb bir yerdə dərib-dürürəm. Gəl gedəlim, simüzin
al, aruğın qo”,  – dedi.

“Qam Börəniñ oğlı Bamsı Beyrək” boyundan götürülmüş bu par çadakı
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“uş”, “buñludur” və “dərib-dürürəm” sözlərinin oxunuşu və mə`na  lan dı rıl -
ması qorqudşünaslıqda fərqli yanaşmalarda əksini tapmış dır. O.Ş. Gökyay
nəşrində “uş” kimi oxunan (8, 68) ilk söz “bu, şu, işbu” anlamında (8, 428)
şərh olunsa da, indiki zaman və şəxs şəkilçisi qəbul etmiş “dürürəm” fe`li
özündən əvvəlki yaxın mə`nalı “dərib” fe`li ilə bir gə “deribdürürəm” şək-
lində verilərək (8, 68) “toplamışım, toplamışımdır” mə`nalarında (8, 268)
açıqlanmış, “buñludur” arxaizmi isə eyni şəkildə transkripsiya edilməklə
“dertli, sıkıntılı, mustarıb” mə`nalarında (8, 245) izah olunmuşdur.

M.Ergin nəşrində “uş” və “buñludur” kimi oxunan sözlər (5, Ic, 128)
“uş, bu, şu, işbu” (5, IIc, 304) və “sıkıntı, iztirab, acı, tehlüke” (5, IIc, 61)
mə`nalarında göstərilmişdirsə də, “dərib-dürürəm” mürəkkəb fe`li “dirüp-
dururam” kimi oxunaraq (5, Ic, 128) “toplamak” anlamında (5, IIc, 92)
ve rilmişdir. Göründüyü kimi, görkəmli dilçi alim “toplamaq” və “bir yerə
yığmaq” mə`nalarını daşıyan “dər-” və “dür-” sinonim felləri əsasında ya -
ranmış bu mürəkkəb sözü “dur-” fe`linin “dir-“ fe`linə birləşməsi yolu ilə
düzəldiyini düşünmüşdür.

Semih Tezcan–Hendrik Boeschoten tərtibatında ”uş” sözü “üş[er]”,
“buñludur” sözü “buñaldur”, “dərib-dürürəm” fe`li isə “derübdürürem”
variantında (14, 76) verilmişdir ki, bunu S.Tezcan belə əsaslandırır: “buñ -
lu dur okunacak biçimde yazılmış olan sözcügün metin bağlamına göre
bu ñaldur olaraq düzeltilmesi gerekiyor.

Önceki yayınlarda (O, Şaiq və M. Ergin nəşrləri nəzərdə tutulur – A.
H.) uş okunmuş olan sözcük, metin onarımıyla üşer okunmalıdır. Bu dü -
zeltme kesindir; çünki birkaç satır sonra 46a.4`te büreler Deli Karçara
üşdiler denmiştir” (15, 167).

Sözsüz, hər yazılışda katib yanlışlığı axtarmaq heç də bütün məqam-
larda özünü doğrultmur. Müəlliflərin mətnin kontekstinə uyğun olaraq
“uş” sözünü “üşər”, yə`ni “daraşar”, “buñludur” sifətini isə ”buñaldır”,
yə`ni “dərdləndirir” kimi oxumaları maraqlı seçim olsa da, yazılışla təs-
diqlənmir və bu səbəbdən yalnız bir mülahizə kimi qarşılana bilər. 

Verilmiş mətn parçasının V.V. Bartold tərcüməsindən (“Сын мой Кар -
чар, – сказал дед Коркут, для человека это животное мучительно, как
овод; это – страшный зверь; я собрал их всех в одном месте; пойдем
(туда); жирных возьми, тощих оставь”. 13, 41) belə aydın olur ki,
görkəmli alim “uş” sözünü işarə əvəzliyi, “buñludur” sözünü “ağrılı-ac ı -
lı”, “əzablı”, “üzüntülü”, “dərib-dürürəm” fe`lini “yığıb-toplamaq”
mə`na  larında əslinə uyğun qavramışdır.
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Fərqli yanaşmalar Azərbaycan naşirlərinin əsərlərində daha qabarıq
əksini tapmışdır. Abidənin ölkəmizdə ilk tərtibçisi sayılan H. Araslı bu
hissəni belə transkripsiya edir: 

“Dədə Qorqud:
– Hay, oğul Qarcar, adamı uş bükələk kimi büklüdür. Ol bir yavuz ca -

na vardır. Həp bir yerdə dirib durdum. Gəl gedəlim, simizin al (arığın qo)
– dedi” (11, 55).

Göründüyü kimi, mətnə daha sərbəst yanaşan alim yönlük hal şəkilçili
“adama” sözünü təsirlik hal şəkilçili “adamı” forması ilə, “kibi” qoşma -
sını müasirləşdirərək “kimi”, indi də dilimizdə eyni səs tərkibində ya -
şamaqda olub “at milçəyi” anlamını daşıyan “bögələk”(// böyələk) sözü -
nü “bükələk”oxumalı olmuşdur. Məhz “adama” sözünü “adamı” təsirlk
hal şəkilçisi qəbul etmiş söz kimi oxuması böyük qorqudşünası
“buñludur” sifətini “büklüdür” fe`l forması kimi verməyə məcbur et miş -
dir. Görünür, “bük-” fe`lindən (-(ü)l, -üd (<üt) fel düzəldən şə-kilçilərinin
artırılması yoli ilə yarandığı ehtimal edilən bu arxaik fe`l forması tarixi və
müasir dil faktları ilə təsdiqlənmir. Sonrakı “dərib-dürürəm” fe`linin “di -
rib durdum” variantında oxunuşu isə abidənin orfoqrafiyası ilə uyuşmur,
belə ki “Kitab” mətnində “d” samiti ilə başlayan türk mənşəli  sözlər qalın
saitlə işlənərkən hərfi ilə yazılmamışdır. Elə buna görə də “dürürəm”
fe`li nin “dururam” varıantında verilməsi də qəbul olunmazdır. Bundan
əla və, bu oxunuşda təəccüb doğuran məqamlardan biri də abidənin Drez -
den nüsxəsində getmiş “arığın qo” sözlərinin mö`tərizədə verilməsidir.
Adətən, Vatikan nüsxəsinə əsasən bərpa edilən söz, söz birləşmələri və ya
müəyyən parça mö`tərizədə verilir ki, yuxarıdakı yazılışdan göründüyü
kimi bu sözlər mətndə əksini tapmışdır. Ona görə də mö`tərizəyə ehtiyac
duyulmur.

Ş.Çəmşidov nəşrində bu hissə aşağıdakı variantda oxunmuşdur:
“Dədə Qorqud:
– Hay, oğul Qoçar, adama uvşar bükələk kibi bükülüdür. Ol bir yavuz

canə-vərdir. Həp bir yerdə dəribdürüm, gəl gedəlim simizin al, arığın qov
– dedi... (1, 321).

Bu oxunuşun bütün təfsilatına varmadan “uş” sözünün “uvşar”, “dərib-
dürürəm” fe`linin “dəribdürüm”şəklində verilməsinə toxunmaq istərdik.
Öncə gətirilən faktlardan mə`lum oldu ki, “uş” sözü  S.Tezcan –
H.Boescho ten nəşrində katibin yol verdiyi orfoqrafik səhvlərdən biri kimi
düşünülərək “üşər”, yə`ni daraşar” mə`nasında dərk olunmuşdur və bu
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yozuma hardasa haqq qazandırmaq mümkündür. Lakin “uş” yazılışının
“uvşar” şəklində oxunuşu və hansı mə`nada anlaşılması nə şərh olunduğu,
nə də əsaslandırıldığı üçün (1, 163), təbii olaraq, inandırıcı görünmür. Digər
tərəfdən, əgər bu söz fel kimi düşünülübsə, mütləq özündən sonra vergül
işarəsi qoyulmalı idi ki, müəllif bir çox yerlərdə olduğu kimi bu məqamı
nəzərdən qaçırmışdır. “Dəribdürüm” oxunuşuna gəlincə, sözün yazılışdan
savayı, həm də qrammatik forması bu seçimə heç bir əlavə üstünlük vermir.
Buradakı “dürürəm” sözü “dür-“ fe`linin -ür indiki zaman və -əm I şəxs
şəkilçisini qəbul etmiş formasıdır ki, mətnin qrammatik quruluşuna tam
uyğun işlənmişdir. “Buñaldır” sözünün “bükü lü dür” variantında oxunuşu,
bizcə, H.Araslı nəşrindən qaynaqlanır ki, artıq münasibət bildirmişdik.

Nəhayət, F.Zeynalov–S.Əlizadə tərtibində yuxarıdakı parça belə ve-
rilib:

“Dədə Qorqud: “Hey, oğul Qarçar, adama uş bökələk kibi, buñludar.
Ol bir yavuz canvərdir. Həb bir yerdə dərib dururam. Gəl gedəlim,
simüzin al, aruğın qo,” – dedi”. (12, 57). 

Abidənin müasirləşdirilmiş variantından belə görünür ki, hörmətli
alimlərimiz “uş” sözünü “o” əvəzliyi, “buñludar” fe`l forması kimi oxu -
duqları sözü “dəli eləyir”, “dərib dururam” tərkibi fe`lini isə “yığıb sax -
lamışam” kimi anlamışlar (12, 155). İlk sözü çıxmaq şərtilə, bu oxunuş və
mə`nalandırma tarixi leksikanın tələblətinə tam cavab vermir. Əvvəla,
“buñludar” fe`li kimi düşünülən sözün yaranma mexanizmini bərpa
etmək mümkün olmur. Sözsüz, bu arxaik fe`lin kökü qədim türk dilində
“dərd, qüssə, iztirab, ağrı-acı, qayğı” (4, 124) mə`nalarında işlənmiş
“buñ” ismidir ki, abidənin mətnində aşağıdakı məqamlarda da rast gəlinir:

“Eylə kim mən çəkərəm  göz buñını,
Hiç yigidə verməsün Qadir Tañrı göz buñını!” (D-231,4-5).
(Eyni soylama parçası “Kitab”ın 233, 10-11-ci sətirlərində təkrar

olunur).
“Həmişə Qazanıñ başına buñlar gəlsün...” (D2937-8).
Bundan əlavə, abidənin mətnində həmin söz kökündən -lu şəkilçisi ilə

düzəlmiş “buñlu” sifətinə  və -al şəkilçisi ilə düzəlmiş “buñal-“ fe`linə də
geniş yer verilmişdir. Önçə, “buñlu” sifəti ilə bağlı bə`zi məqamları
nəzərdən keçirək:

“Buñlu yerdə qodım-gəldim
Otuz toquz yoldaşım, iki arğışım! – dedi” (D-109, 4-6).
“Ağ saqallu babañ buñlu oldı” (D-146, 6-7).
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“Qara başı buñaldı, buñlı qaldı”. (D-160, 1-2).
“Qasan buñlu oldı”. (D-29213).
“Qaza bəñzər qızımız, gəlinümiz buñlu oldı”. (D-293,3-4).
“Elim-günüm çapıldı, qarabaşım buñlu oldı...” (D-294, 10-11).
“Beyrəgiñ başı buñlu oldı”. (D-297, 12-13).
“Qara qana bulaşdı, buñlu oldı” (D-298, 12).
İşlənmə məqamlarından göründüyü kimi, “buñlu” arxaizmi “dərdli”,

“qüs səli”, “ağrılı-acılı” mə`naları ilə yanaşı, “təhlükəli” mə`nasını da
(“buñ lu yerdə”) daşımışdır ki, biz nəzərə çarpdırılan parçada məhz bu
mə`na ya istinad edirik.

“Buñal-“ fe`li isə çoxmə`nalılıq qazanaraq aşağıdakı mə`nalarda işlən-
mişdir:

a) “dərdə düşmək, qüssələnmək” mə`nasında:
“Üç yerdə yaralandım, qara başım buñaldı...” (D-48, 10-11).
“Beyrək buñaldı” (D-79, 9).
“Qara başım buñaldı, üzərimə yağı gəldi” (D-293, 1-2).
b) “yasa batmaq” mə`nasında:
“Aydır: “Oğul, Dəpəgöz, Oğuz əlüñdə zəbun oldı, buñaldı” (D-219,9-10).
c) “qorxmaq, özünü itirmək” mə`nasında:
“Nolduñ, böylə buñaldıñ?” (D-88, 7). 
“Buñalmışsan, saña nolmış?” (D-149. 10).
“Av avlayub, quş quşlayub gəzərkən buñaldı, sürçdi, məni yerə caldı”.

(D-244, 3-4).
F.Zeynalov–S.Əlizadə nəşrində “buñal-“ fe`linin “qorxmaq, özünü itir-

mək” mə`nasına istinad edilərək “buñludar” variantı irəli sürülmüşdür.
Lakin “buñal-”, hətta digər abidələrin dilində rast gəlinən “buñad-“ (4,
124) arxaik fe`l formalarından fərqli olaraq, “buñlud-” (-ar zaman şəkilçisi
kimi düşünülüb) arxaizmini yaranma üsuluna görə bərpa etmək mümkün
olmur və onun “buñlu” sifətindən –d fe`l düzəldən şəkilçisi ilə ya  ranma
ehtimalı dil faktları ilə özünü doğrultmur. Hər halda, bizim araşdırdığımız
heç bir yazılı abidədə belə sözə və yaranma üsuluna rast gəlinmir.

Beləliklə, apardığımız müqayisədən çıxış edərək, yuxarıdakı oxunuşun
daha obyektiv olduğunu söyləməyə əsas görürük. Belə ki “uş” sözü işarə
əvəzliyi, “buñludur” sözü “qorxuludur, təhlükəlidir” mə`nasında ismi xə -
bər, “dərib-dürürəm” mürəkkəb fe`li isə “yığıb-toplamaq” anlamında fe`li
xəbər kimi işlənmiş və bu mə`nalandırma mətnin məzmununu aşağıdakı
variantda müasirləşdirməyə imkan yaradır:
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“Dədə Qorqud: “Ey oğul Qarçar, adam üçün o, at milçəyi kimi qorxu-
ludur. O, müthiş bir canavardır. Bir yerdə yığıb-toplayıram. Gəl gedək,
kökün  götür, arığın qoy”, – dedi.      

(D-88, 11-13).
“Dədə gördü kim, Dəlüniñ canına keçmiş, başı-qoyusı olmış, gövdəsi

birədən görünməz, yüzi-gözi bəlürməz”.
Yenə də həmin boyda getmiş bu cümlədəki “qoyusı” sözünün oxunuşu

və mə`nalandırılması, “olmış” sözünün isə mə`na yozumu hələ də mü ba -

hisəli olaraq qalmaqdadır. Oğuz elinin bilicisi, ağsaqqalı Dədə Qorqudun
elçilik səhnəsindən götürülmüş bu nümunədə canına birələr keçmiş Dəli
Qarçarın qeyri-adi görünüşü təsvir olunur.

O.Ş.Gökyay nəzərə çarpdırılan ifadəni “başı kayusı olmış” kimi (8, 68)
oxumaqla “kayu”sözünü “gussa, endişə, kayğı, tasa” (8, 344), “olmış”
fe`lini isə müasir anlamında (8, 381) açıqlayır. Bu yanaşma son dövrlərdə
işıq üzü görən S.Tezcan–H.Boeschoten nəşrində eynilə saxlanılmışdır
(14, 76). 

Abidənin digər tanınmış naşiri və tədqiqatçısı M.Ergin  həmin hisssəni
“başu kapusı olmış” variantında (5, Ic, 129) oxumuş və tərtib etdiyi
sözlükdə “kapu” və “ol-” şəklində başlığa gətirərək müasir anlamda (5,
IIc, 167, 233) izah etsə də, incələdiyi mətndə, görünür, kontekstdən çıxış
edərək “başının derdine düşmüş” kimi (6, 68) yozmuşdur.

Verilmiş cümlənin V.V.Bartold tərcüməsindən (“дед увидел, что
безумец, чуть жив, что только его голова выдается, а туловища не
видно из-за блох, что ни лица, ни глаз его нельзя различить”. 13, 42)
belə aydın olur ki, görkəmli şərqşünas qeyd olunan sözləri mə`naca də -
qiq ləşdirə bilməmiş və buna görə hətta tərcüməni nəşrə hazırlayan alim-
lər tərəfindən əlavə şərhlə verilmişdir (2, 181; 13, 266).

H.Araslının “başı qopası olmış” variantında oxuduğu bu parça (11, 55)
tanınmış folklorşünas M.Təhmasiblə birgə V.V.Bartold tərcüməsinə
verdiyi şərhdə belə açıqlanır: “Dədə gördü birə dəlinin bədəninə elə da -
raş mış ki, başı qopası olmuş, gövdəsi birədən görünməz, üzü-gözü bi-lin-
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məz olmuş” (2, 181). Ş.Cəmşidovun da qəbul etdiyi bu oxunuş (1, 322)
mətnin leksik qatını və qrammatik quruluşunu müasirləşdirmək mey lin -
dən irəli gəlir ki, bu cür yanaşma onlarla arxaizmin əslinə uyğun açıq lan -
maması ilə müşahidə olunur.

F.Zeynalov–S.Əlizadə birgə nəşrində “başı qopusı olmış” kimi oxunan
(12, 57) bu parçadakı “qopusı” sözü müasirləşdirilmiş variantında, ümu-
miyyətlə, ixtisar edilərək “başı-bədəni birədən görünməz” şəklində (12,
155) aydınlaşdırılmışdır ki,  nəticədə onun hansı anlamda düşünüldüyünü
müəyyənləşdirmək olmur.

Mətnin orfoqrafik baxımdan təhlili göstərir ki, tərkibində bir nöqtə
qoyuluşu ilə fərqlənən “be”, “pe”, “yey” kimi hərflərin olduğu bə`zi söz -
lə rin oxunuşu və mə`nalandırılması qorqudşünaslıqda fikir ayrılığı ya-ra -
dan məqamlardandır. Bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək. 

“Kitab”ın müqəddiməsində qadın tiplərinin səciyyələndirilməsi ilə
bağlı “Birisi solduran soydur, birisi tolduran toydur” (D-7, 6) Dədə
Qorqud deyimindəki “soy” (tərəf) və “toy” (xalq, tayfa, güruh) arxaizm-
ləri əksər hallarda “sop” və “top” kimi oxunmaqla yanlış mə`na lan dı rıl -
mışdır (ətraflı bax: 7, 48-54).

Yaxud, abidənin dilində aşağıdakı məqamlarda “ox qabı” anlamında
işlənən “yelük”(//“yelək”) arxaizminin fərqli oxunuşu buna tutarlı sübut-
lardan biri kimi göstərilə bilər:

Yelügüñdə toqsan oquñ nə ögərsən, mərə kafir? 
Ala qollu sapanımca gəlməz maña! (D-41, 5-6).
Esləmədi, yelügindən bir tutam oq çıqardı, belinə soqdı. (D-225, 4-5).
Haman yelügindən gəz çıqarıb atınıñ tərkilərini dartdı urdu. (D-241, 1-2).
Yelügində toqsan oqı seyrək oğlan! (D-247, 11).
Bu arxaizm naşirlərin əksəriyyəti tərəfindən “bilüg”, “bilük”, “belək”,

“bilək” kimi fərqli variantlarda transkripsiya edilərək gah “ox qabı”, gah
“paltarın qolu – bilək hissəsi”, gah da “bel” mə`nalarında açıqlanmışdır
(ətraflı bax: 7, 123-130). Bizim “yelük”(//“yelək”) kimi oxuyub əsas -
landırdığımız bu arxaizmlə bağlı daha tutarlı əlavə bir faktı nəzərdən
keçirək.

M.Kaşğari lüğətində “Oprak yasıkdın tozluğ ya çıkar” atalar sözü belə
izah olunur: “=köhnə gədələkdən tozlu yay çıxar” (köhnə yay qabından
tozlu yay çıxar). Bə`zən möhkəm yay elə əski qılıfdan çıxır” (10, IIIc,
23). Qaldırılan problemə keçməzdən öncə, “tozluğ” sözünün “tozlu” kimi
izahına diqqəti yönəldərdik. Yekun cümlədə “tozluğ ya” “möhkəm yay”
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(Besim Atalay tərcüməsində “sağlam yay”, 9, IIIc, 16) kimi açıqlansa da,
atalar sözünün ərəb dilinə çevirməsindən aydın olur ki, ulu dilçi “tozluğ”
arxaizmini müasir dilimizdəki “tozlu” anlamında vermişdir. Təhlil gös -
tərir ki, “toz”  və “-luğ” morfemlərindən ibarət bu qədim sözün kökü en -
sik  lopedik biliyə və dərin müşahidəyə malik bu müdrik alimə bəlli imiş
və onun “yay sarınan sırım” mə`nasını (10, IIIc, 131) sözlüyə daxil
etmişdir. “Dədə Qorqud” eposunda “tozlu” fonetik tərkibində əlamət bil -
di rən sifət kimi geniş işlənmiş bu söz yayın tozağacı və ya ağcaqayın ağa -
cının qabığı ilə bəzədildiyini, naxışlandığını ifadə edir. Məsələn:

1) Buğac bəg yerindən uru turdı, qara polat uz qılıcın belinə quşandı,
ağ tozluca qatı yayın əlinə aldı... (D-31, 2-4).

2) Ağ tozluca qatı yayıñ vergil maña. (D-49, 2).
3) Bir ağ tozlu qatı yay aldılar. (D-70, 1).
4) Yigidiñ gözi bir dəñiz qulunu boz ayğırı tutdı, bir altı pərli güzi, bir

də ağ tozlu yayı tutdı. (D-72, 9-11) və s.
Maraqlıdır ki, uzun əsrlər keçməsinə baxmayaraq, kənd mühitində

müəyyən təsərrüfat alətlərinin, məsələn, çomağın ağaç qabığına sarı dı -
laraq üzərinə müxtəlif naxışlar salınmaqla oda verilməsi yolu ilə bəzə dil -
məsi hələ də yaşamaqdadır. Görünür, yayların rəngarəng formada naxış -
lan ması ilə müşahidə edilən bu üsul ta qədimlərdən mövcud imiş. Deməli,
“tozluğ” arxaizmi “naxışlanmış”, “bəzədilmiş” anlamlarında şərh olun -
ma lıdır.

Türkün zəngin həyat təcrübəsi əsasında formalaşmış bu hikmətli de-
yimdə bizi maraqlandıran “yay qabı” mə`nasında işlənmiş “yasuk” ar-
xaiz midir. Etimoloji təhlil göstərir ki, bu qədim söz “gizlə-”, “saxla-”
mə`nasını daşıyan “yas-//yaş-” fe`lindən (10, IIIc, 60; 16, 160) -uk ad
düzəldən şəkilçi vasitəsilə yaranıb. “Kitab”ın dilində “dəbilqə, dəmir baş
geyimi” anlamında işlənmiş “aşıq” arxaizmi də bu fe`l kökündən söz
önündəki -y- samitinin düşməsi yolu ilə düzəlmişdir. Məsələn:

Gün kibi şılayıb gələn
Kafirin başında aşıqıdır. ( D-128, 6).
Başımda qunt aşıqlar saqlardım səninçün. (D-129, 10-11).
Ağ aşıqlı alpları yanıma saldım. (D-206, 11) və s.
Qədim türk dili üçün xarakterik ş~l əvəzlənməsi (müqayisə et: beşik –

bələk) və açıq saitlərin qapalılaşması hesabına “yasuk” arxaizmi “ox
qabı” anlamını verən “yelük” fonetik formasını almış olmalıdır ki, bu da
göstərilən oxunuşun daha dəqiq olduğunu üzə çıxaran amillərdəndir.
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Beləliklə, gətirilən dil faktları göstərir ki, “p” ilə oxuna bilən sözün
“qoyusı” şəklində oxunuşı təbiidir. Bədənin sinədən yuxarı hissəsini ad -
lan dıran “qoy” arxaizmi M.Kaşqari lüğətində və digər mənbələrdə eyni
an lam da qeydə alınmışdır ( 10, IIIc, 145; 4, 453). Bu arxaik söz kökü
müa sir dilimizdə elə həmin anlamında işlənən “qoyun” (“qucaq”) sözü -
nün kökündə daşlaşmış şəkildə yaşamaqdadır. “Qoyusı” sözündəki -usı
mor femi abidənin qrammatik quruluşuna müvafiq qaydada işlənmiş mən  -
subiyyət şəkilçisidir. Məsələn:

Üzəngiyə qalqıb, qatı çəkdi, uz atdı: oğlanı iki talısınıñ arasında urub
çaqdı, yaqdı. (D-22,12 – 23, 1).

Oğlı Uruz cilavısın çəkdirdi. (D-127, 13).
Qara ayğırıñ cilavısını maña dartğıl, yigit! (D-148, 11-12).
Göründüyü kimi, professor Ə. Dəmirçizadənin də bəhs etdiyi -usı//-ısı

mənsubiyət şəkilçisi (3, 79) yalnız “qoy” arxaizminə deyil, “tal” və cilav”
sözlərinə də artırılmışdır. 

“Ol-” fe`linə gəlincə, abidənin dilində olduqca işlək olan bu sözün bir
çox mə`nalarda işləndiyini müşahidə etmək mümkündür. Məsələn:

1) yaşamaq, ömür sürmək;
Nə siz olun, nə Beyrək qalsın!.. (D-107, 5).
2) baş vermək, vaqe olmaq;
Nə dersə, olurdu (D-2, 5).
Hər nə iş olsa, Qorqut ataya tanışmayınca işləməzlərdi (D-2, 9).
Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldu (D-27, 11).
3) mövcud olmaq, var olmaq;
Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa yeğ! (D-4, 11).
Ər adam evdə olsa, ana disə ki, dur ətmək gətir... (D-9, 5).
Ortamızda bu nişan olsun, xan qızı! – dedi. (D-80, 5).
4) doğulmaq, anadan olmaq;
Mənim dəxi oğlum olsa, xan Bayındırıñ qarşusın alsa-dursa... (D-68,

5-6).
Bəhs edilən “başı-qoyusı olmış” ifadəsindəki “olmış” fe`li isə “yerləş -

miş, məskunlaşmış” və ona yaxın çalar daşıyan “tutulmış” anlamında
işlənilmişdir. Beləliklə, bu oxunuş və mə`nalandırma birənin Dəli Qar -
çarın canına keçdiyini, baş və qoynunu bürüdüyünü, bədəninin görünməz,
üz-gözünün isə tanınmaz hala salındığını ortaya qoyur. Gerçək olan da
bu dur və  tarixi dil faktları ilə təsdiqlənir.
İşin elmi nəticələri. Söz dilin ən çevik vahididir və onun semanti -
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kasında baş verən dəyişikliyi duymadan konkret mətnin məzmununu əs -
linə uyğun açıqlamaq müəyyən çətinliklər yaradır.  

Tətbiqi əhəmiyyəti. “Dədə Qorqud kitabı”nın müasir oxucuya ilkin
variantda nəzərdə tutulduğu məzmunda çatdırılması üçün məqalədə irəli
sürülən fikirlərə istinad edilə bilər.

Elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud” kimi monumental abidənin mətnində
rast gəlinən mübahisəli oxunuşa və mə`na açımına uğramış sözlərin
mə`na landırılması üçün abidənin ilk dəfə yazıya alındığı dövrlə səsləşən
arxaizmlər müəyyənləşdirilərək təhlilə cəlb olunmuşdur.
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ALEKS OLRİKİN “EPİK QANUNLAR NƏZƏRİYYƏSİ”ALEKS OLRİKİN “EPİK QANUNLAR NƏZƏRİYYƏSİ”
İŞIĞINDA “DƏDƏ QORQUD” BOYLARINA NƏZƏRİŞIĞINDA “DƏDƏ QORQUD” BOYLARINA NƏZƏR

XÜLASƏ
“Dədə Qorqud” mətnlərinin yazılı, yoxsa şifahi ədəbiyyat olması fikri uzun müddət

qorqudşünasları düşündürmüşdür. Aleks Olrikin “epik qanunlar nəzəriyyəsi” işığında
“Dədə Qorqud” mətnlərinə nəzər saldıqda bu oğuznamələrin şifahi dastan yara dı cı lı ğı -
nın ən`ənələri əsasında yarandığını görmək mümkündür. Dastan yaradıcılığı üçün xarak-
terik olan epik qanunlar, qəlib ifadələr, formulların öyrənilməsində Aleks Olrikin ortaya
qoy duğu bu nəzəriyyə epik mətnlərin öyrənilməsində bir sıra yeni elmi nəticələr əldə et -
məyə kömək edəcəkdir.

Açar sözlər: epik qəhrəman, formul, Aleks Olrik, Dədə Qorqud mətnləri

ALEX OLRIC “THE EPIC LAWS OF THE FOLK NARRATIVES”ALEX OLRIC “THE EPIC LAWS OF THE FOLK NARRATIVES”
AND THE “DEDE KORKUT” STORIESAND THE “DEDE KORKUT” STORIES

SUMMARY
It is a controversial issue  whether  the stories in the “Book of  Dede  Korkut” belong

to oral culture or writing one. In this paper we search  stories in the  Book of Dede
Korkut and also the story called “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyu bəyan edər,
xanım hey” is analyzed according to the rules that Aleks Olrik determines as “The Epic
Laws of the Folk Narratives” and it will be discussed whether this story belongs to oral
culture or not.

Key words: epic hero, the formule, Alex Olric, “Dede Korkut” stories

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТА «ДЕДА КОРКУД» НА ОСНОВОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТА «ДЕДА КОРКУД» НА ОСНОВ
«ЭПИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ» АЛЕКСА ОЛРИКИ«ЭПИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ» АЛЕКСА ОЛРИКИ

РЕЗЮМЕ
Долгое время Коркудинцы задумывались как представить тексти «Деде Кор -

куд» чтобы сделать его литературным образцом, в письменном или устным виде.
Алекс Олрики на основе «эпических законов» выдвинул идею о возможности соз -
да ние огузских дастанов основываясь на их традиции, создать их в устном виде.
Характерно для создании дастанов: эпические законы, формулы предстаят ряд воз -
можностей для получения новых научных результатов  при характеризации текста
«Деде Коркуд». 
Ключевые слова: эпический герой, формула, Алекс Олрики, текст «Деде

Коркуд»

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarının struktu-
runa dair tədqiqatların məhdudluğunu nəzərə alsaq, Aleks Olrikin “epik
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qanunlar nəzəriyyəsi”nin “Dədə Qorqud kitabı”nın mətnlərinə tətbiqi bu
oğuznamələrin sabit quruluşunun, formul sisteminin öyrənilməsi baxı -
mın dan önəmli rola malik olacağı qənaətindəyik. Epik mətnlərdə özünü
göstərən sabit, təkrarlanan qəliblər dastanların quruluşunun öyrənilməsi
ba xımından çox vacib elementlərdəndir.
İşin məqsədi. Məqalədə bizim əsas məqsədimiz Aleks Olrikin “epik

qanunlar nəzəriyyəsi”nin əsas müddəaları barədə mə`lumat vermək və
“Dədə Qorqud” mətnlərini bu nəzəriyyənin prinsipləri əsasında tədqiq et -
mək dən ibarətdir.

Fin məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Danimarkalı alim Aleks Olrikin
(1864-1917) çap olunan bir çox  dəyərli tədqiqatları arasında  1909-cu
ildə çap etdirdiyi “Xalq hekayələrinin epik qanunları” əsəri folklorşünas -
lıq çox önəmli yerə malik olan tədqiqatlardandır. Bu tədqiqatda Aleks
Olriks xalq hekayələrində bir-birinə çox bənzər oxşar sujet, motiv və qə -
lib lərin olmasını belə əsaslandırır:

“Xalq hekayələri ilə məşğul olan hər hansı bir kimsə uzaq bir xalqın
ədəbiyyatını oxuyunca, bu xalq  və onun ən`ənəvi ifadə formaları, o şəxsə
indiyə qədər tamamən yad olsa belə bu hekayələrlə daha öncədən qar şı -
laş mış kimi bir hissə qapılır” (8, 98-101).

Aleks Olrik tərəfindən altı bölümdən ibarət olan bu kitab ingilis və türk
dillərinə tərcümə edilmişdir.1975-ci ildə bu kitab türk dilinə tərcümə edil -
dikdən sonra tədqiqatçı Tarık Özcan tərəfindən “Oğuz Kağan” dastanına
tət biq edilmişdir (9, 14-19).

Aleks Olrikin “epik qanunlar nəzəriyyəsi” aşağıdakı epik qəliblərindən
ibarətdir:

1) Giriş və Bitiş (Başlanğıc və Final) formulu:
Epik mətn heç bir zaman birdən-birə başlamır, birdən-birə bitmir. Epik

mətnlər adətən durğunluqdan coşqunluğa doğru hərəkət edir. Epik mətn -
lərin həcminə uyğun olaraq “Başlanğıc və Final” formulları da  müxtəlif
for malarda təzahür edə bilər. “Dədə Qorqud” mətnlərində də biz baş lan -
ğıc formullarının final formullarına nisbətən bir qədər fərqli təzahür for-
malarına rast gəlirik. Boyların hər birinin sonunda olan final formulları-
soylamalar struktur baxımından bir-birinə oxşasa da, məzmun baxımın-
dan bir qədər fərdi, fərqli xarakterdədir. Hər boyun sonunda Dədə Qor qu -
dun dilindən verilən “soylama” həmin boyun məzmunu ilə bilavasitə bağ -
lı olub fərdi cizgiləri ilə də seçilməkdədir. 

2) Təkrarlama formulu: Epik mətnlərdə tə`sirli, oxşar səhnələr meyda -
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na gəldiyində hadisələrin oxşarlığına uyğun şəkildə tez-tez “təkrarlama”
formulundan istifadə edilir. Bu, bə`zən hadisələr arasındakı boşluqları
doldurmaq üçün istifadə olunan bir metoddur. “Dədə Qorqud” mətn lə -
rində tez-tez işlənən “at ayağı külək, ozan dili çevik olur” ifadəsi hadisə -
lər arasında boşluq şəklində keçən müəyyən bir zamanı doldurmaq üçün
istifadə olunan formuldur.

3) Üçləmə formulu: Epik mətnlərdə rast gəlinən təkrarlama adətən üç
sayına bağlı  bir formul  tipi olur. Hadisələrin üç dəfə təkrar olunması da
öz-özünə epik qəlib təşkil etməkdədir. Amma bu o demək deyildir ki, bü -
tün epik mətnlər üçləmə formuluna uyğun  olmalıdır.

4) Bir səhnədə iki formulu: Bütün dastan boyunca sadəcə iki nəfərin
səhnədə olmasıdır. Bu formul əkslik formulunu tamamlamaqdadır. Bu qa -
nun onu ehtiva edir ki,  bir səhnədə ən çox  iki  nəfər ola bilər.

5) Əkslik (ziddiyyət) formulu: Dastanlarda hər zaman qütbləşmə möv -
cud dur. Bu qütbləşmə dastan quruluşunun çox önəmli qaydalarından biri dir.

6) Əkizlər formulu: “Əkizlər” termini burada geniş mə`nada nəzərə alın-
malıdır. Bu həm həqiqi əkizlər, həm də  eyni rolda  olan iki nəfər  mə`nasın-
da  anlaşılmalıdır. İkinci  dərəcədə gələn tiplərdən biri önəmli bir ro la sahib
olur. “Əkslik” formulu ilə  qarşı-qarşıya  gələrək  qütbləşmə ya ra dır.

7) İlk  və son vəziyyətin önəmli olması formulu: Bir çox insan  və ya
əşya bir-birinin ardınca ortaya çıxarsa, ən önəmli şəxs önə çəkilir. Buna
bax mayaraq sonuncu gələn insan hekayənin, dastanın əsas ağırlıq  mər kə -
zi ni meydana gətirir.

8) Epik təhkiyədə vahidlik formulu: Epik təhkiyə bir hadisəni digəri ilə
qarışdırmır. Epik təhkiyə hər zaman vahid sujet xətti  prinsipinə əsaslanıb,
yarımçıq qalan qisimləri tamamlamaq üçün  geriyə dönüş  etmir. Bu nata-
mamlıqlar “keçid formulları” hesabına tamamlanaraq vahid süjet  xətti ilə
bütövlük təşkil etməkdədir. Əgər sonradan əvvəlki hadisələr haqqında
mə`lumat verilməsi vacib  hesab olunursa, bu, bir  dialoq  şəklində  veri lir.

9) Qəlibləşdirmə formulu: Bir-birinə  oxşar iki hadisə və ya iki  insan
epik təhkiyədə bir-birindən fərqli  şəkildə  yox,  daha  çox  bir-birinə bən -
zər şəkildə təsəvvür edilir. Bu, qəlibləşdirmə metodunun özünəməxsus
estetik dəyər ehtiva etməsi kimi mə`nalandırılmışdır.Yə`ni lazımsız olan
hər şey atılmış və sadəcə lazım olanlar  gözəçarpıcı şəkildə estetik  gözəl-
liyi  ilə  önə çıxarılmışdır.

10) Böyük tablo səhnəsi formulu: Dastan, hekayə bütün qəhrəmanların
iştirakı nəticəsində formalaşır. Bu səhnələrdə qəhrəmanlar yan-yana gəlir-
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lər. Qəhrəman  və atı, qəhrəman və canavar. Belə cəmiyyətlər çox zaman
ger  çəyə yox, xəyala əsaslanır. 

11) Epik təhkiyənin  məntiqi formulu: Təhkiyənin  hər zaman özünə -
məx sus  məntiqi vardır. Təsvir olunan hadisələrin əsas sujet xəttinin ta -
mam lanması  çox vacib  şərtlərdəndir.

12) Hadisə əsnasında əks qütblərin  birləşməsi formulu: Bu  formul  da
epik təhkiyə üçün əsas ölçü kimi göstərilməkdədir. Bu birlik hadisələr
arasında daha sıx əlaqələrin formalaşmasını labüd edir.

13) Epik birlik formulu: Təsvir  olunan hadisələrin ustalıqla bir-birini
tamamlamasıdır.

14) İdeal epik birlik formulu: Dastanda  iştirak edən  müxtəlif  surətlər,
obrazlar arasındakı münasibətləri daha aydın şəkildə ifadə etməyə xidmət
edən  formul tipidir.

15) Diqqətin baş qəhrəmanın üzərində toplanması formulu: Das tan çı -
lıq ən`ənəsinin ən böyük şərti diqqəti baş qəhrəmanın üzərinə toplamaq
bacarığıdır. Epik təhkiyədə tarixi hadisələrdən bəhs olunursa diqqəti baş
qəh rəman üzərində toplamaq lazımdır. Epik təhkiyədə iki  qəhrəman olsa
da onlardan biri əsas qəhrəman kimi hər zaman önə  çıxarılmalıdır.

Aleks Olrikin epik formullarını sadaladıqdan sonra “Dədə Qorqud
kitabı”nda “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nun işığında digər
boylarla müqayisəli şəkildə təhlilini aparmağa  çalışacağıq.

1. Başlanğıc və Final formulu: Dastanın ikinci boyu olan “Salur Qa za -
nın evinin yağmalanması boyu”nda da bu formulun şahidi oluruq. Dastan
Salur Qazan haqqında mə`lumat və Oğuz bəyləri  üçün təşkil etdiyi bir
ziyafətdə şərabın tə`siri ilə bəylərə ova çıxmağı təklif etməsi ilə başlayır.
Göründüyü kimi bu formulda  hadisələr durğunluqdan çoşqunluğa doğru
hərəkət edir. Bundan sonra Oğuz bəyləri  atlanıb ova gedirlər. Onlar  ovda
olarkən casuslar bunu düşmənə bildirir. Düşmənlər Qazanın evinə, yurdu -
na hucum edir, yağmalayır. Anasını, var-dövlətini, arvadını və oğlu Uru -
zu  əsir aparırlar. Salur Qazanın qəhrəmanlıq anketinin təqdim olunduğu
və bəyləri ova dəvət etdiyi hissə durğunluqdan hərəkətə, coşqunluğa keç -
mə prosesini əks etdirməkdədir. Sonda  Qazan  xanın Şöklü Məliklə qarşı -
laşması, Şöklü Məliyi məğlub edərək itirdiyi hər şeyi geri qaytarması və
yurduna dönməsi ilə bitir. Daha sonra Dədə Qorqud gəlib Oğuznamə söy -
ləyir. Hekayə  bu Oğuznamə ilə bitir. Dastanın birinci boyu olan “Dirsə
xan oğlu Buğac boyu”nda  Bayındır xanın  məclisi ilə  başlayır. Bayındır
xa nın məclisində Dirsə xanı övladı olmadığı üçün “qara otaqda” oturdur -
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lar və Dirsə xan bundan çox tə`sirlənir. Bundan sonra  hadisələr durğun-
luqdan coşqunluğa doğru inkişaf edir. Dirsə xanın oğlunun olması və
igid lik qazanıb ad alması, şan-şöhrətə çatması  nəticəsində Dirsə xanın
qırx igidi buna paxıllıq edir və ata ilə oğulun arasına nifaq salırlar. Dirsə
xanın öz oğlunu oxlaması ilə hadisələr coşqunluğun zirvəsinə çatır. Bun -
dan sonra hadisələr finala doğru yaxınlaşır. Anası tərəfindən  xilas olan
Buğac qırx namərd  tərəfindən  əsir aparılan Dirsə xanı xilas edir, na -
mərdləri cəzalandırır. Bundan sonra boy Dədə Qorqudun söylədiyi Oğuz -
namə ilə bitir. Yə`ni boyların başlanğıcı müxtəlif cür qurulsa da, sonda
demək olar ki, bütün boylar  xeyirin şər üzərində qələbəsi ilə, haqqın,
ədalətin təntənəsi ilə tamamlanır ki, bu da bütün boyların sonunu oxşar
formulla əsaslandırır. Lakin yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bu oxşar-
lığın özündə belə hər bir boyun məzmunu ilə bağlı olan fərdi xü su siy -
yətlər də mövcuddur.

2. Təkrarlama formulu: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”unda
təkrarlara çox rastlanmır. Burada  hər hadisə  bir dəfə baş verir. Qazan
ova gedir, kafirlər Qazanın  evini  yağmalayır, Qaraca çoban  kafirlərlə
dö yüşür, Qazan ovda olarkən  pis yuxu  görüb geri qayıdır  və s. Burada
hər hansı bir insanın bir hərəkəti üç dəfə etməsi və ya eyni bir hərəkəti üç
fərqli insanın etməsi hadisəsinə rast gəlinmir. Lakin boyun məzmununda
diqqət edilməsi vacib olan  bir məqam vardır. Təkrarlar daha  çox, olmuş
bir hadisənin təkrar anladılması şəklində həyata keçirilir (9, 16). Mə sələn:
İkinci boyda  boyun əsas ana xəttini kafirlərin Qazanın yurduna hücum
etməsi, evini yağmalaması, arvadını, anasını, oğlunu, qırx incə belli qızı,
atlarını, dəvələrini əsir aparmaqları boyun əvvəlində bu şəkildə ifadə
olun maqdadır:

“Qazanın altun ban evlərin kafirlər çapdılar. Qaza bənzər qızını, gəlin-
ini çığırışdırdılar. Tovla-tovla şahbaz atalarını bindilər, qatar-qatar qızıl
dəvələrini yedilər, ağır  xəzinəsini, bol aqçasını yağmaladılar. Qırq incə-
belli qızla boyu uzun Burla xatun yesir getdi. Xan Qazanın oğlu Uruz bəg
üç yüz yigidlə əli ilə boynu bağlı əsir getdi. Eylik Qoca  oğlu Sarı Qılmaş
Qazan bəgin evi üzərində şəhid oldu” (5, 298).

Dastan boyunca  sadalanan  bu hadisələr daha sonra kafirlərin öz ara -
larında  söhbətlərində bu şəkildə  təzahür edir:

“Qazanın, tavla-tavla şahbaz atların binmişiz, altun aqçasını yağ mə -
ləmişiz, qırq igidi ilə oğlu Uruzu dustaq eləmişiz, qatar-qatar dəvələrini
yetmişiz, qırq  incəbelli qız ilə Qazanın halalını tutmuşuz” (5, 258).
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Biz kafirlərin çobanla olan dialoqunda da baş vermiş eyni hadisənin
üçüncü  dəfə  təkrarlanmasının  şahidi oluruq:

“Qazan bəgin dünlüyü altun ban evlərini biz yığmışız.
Tövlə-tövlə atlarını biz binmişiz.
Qatar-qatr  qızıl dəvəsini biz yedmişiz.
Qarıcıq anasını biz gətirmişiz.
Ağır  xəzinə, bol  aqçasını biz  yağmalamışız.
Qaza bənzər  qız-gəlinini biz yesir etmişiz.
Qırq yigidlə  Qazanın  oğlunu biz gətirmişiz.
Qırq  incəbelli qızla  Qazanın  halalını biz gətirmişiz” (5, 298).
Eyni boyda yuxarıdakı eyni hadisənin təkrar edilməsinə biz bir də, Qa -

raca çobanla Qazan xan  arasında  olan dialoqda şahid oluruq:
“Qarıcıq anan qara dəvə boynunda asılı getdi.
Qırq incəbelli qız ilə halalın – 
Boyu uzun Burla xatun ağlayıban şundan keçdi.
Qırq  yigidlən oğlun Uruz başı açıq, yalın ayaq,
Kafirlərin  yanınca  tutsaq getdi.
Tovla-tovla şahbaz atların  kafir binmiş.
Qatar-qatar  qızıl dəvələrin kafir yedmiş
Altun – aqça,  bol xəzinəni kafir almış” (5, 303).
Buradan göründüyü kimi, təkrar olunan ancaq eyni hadisənin məğ zi -

dir. Bu hadisəni  təkrar etmə üsulları isə  müxtəlifdir.
Təkrarlama formuluna biz digər boylarda da təsadüf edirik. Elə ikinci

boyda Salur Qazanın ova  getmək təklifi 2 dəfə təkrar şəklində təsdiqlənir.
Qazan xan ova  getməyi təklif etdikdə ilk öncə Qıyan Səlcuq oğlu Dəli
Dondar təsdiqləyir:

“ – Bəli, xan Qazan məsləhətdir.”
Daha sonra Qaragünə oğlu Qarabudaq  təsdiqləyir: 
“ – Ağam Qazan məsləhətdir.”
Eyni hökm iki fərqli şəxs tərəfindən təsdiqlənir. Dastanda “xəbərləş -

mə” də “təkrarlama” formulu əsasında aparılır. “Uşun Qoca oğlu Səg rə -
yin boyu”nda Əgrək qardaşı  Səgrəyi aşağıdakı kimi  xəbər alır:

“Qalarda – qoparda yerin
Sorar olsam, nə yerdir?
Qara gərdun içində yol azsan,
Umun nədir?
Qaba aləm götürən xanınız kim?
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Qovğa günü  öndən dəpən alpınız kim?
Alp ər, ərdən adın yaşırmaq eyib olur,
Adın nədir, yigit? – dedi” (5, 411).
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da da Təpəgöz Basatın kimliyini bu

şəkildə xəbər alır:
“Təpəgöz genə aydır:
– Qalarda – qoparda, yigit, yerin  nə yerdir?
Qaranqu dün içində  yol azsan, umun nədir?
Qaba aləm götürən xanınız kim?
Qırış  günü öndən  dəpən alpınız kim?
Aq saqallı baban adı nədir?
Alp ərən, ərdən adın yaşırmaq eyib olur?
Adın nədir, yigit, degil mana – dedi” (5, 392).
İndi isə hər iki  boyda bu “xəbərləşmə”nin cavabını nəzərdən keçirək:
“Basat təpəgözə söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş?
– Qalarda – qoparda yerim – günortac.
Qaranqu dün içrə  yol azsam, umum – Allah!
Qaba aləm götürən xanımız – Bayındır xan!
Qırım günü öndən dəpən alpımız – Salur oğlu Qazan!
Atam adın  sorar olsan – Qaba ağac!
Anam adın dəyərsən – Qağan aslan!
Mənim adım sorarsan – Aruz oğlu Basatdır – dedi” (5, 392).
“Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu”nda isə “xəbərləşmənin” cavabı aşağı-

dakı şəkildə olur:
“Səgrək burada qardaşına söylədi. Aydır:
– Qara  gərdun içində yol azsam, umum Allah!
Qaba  aləm götürən  xanımız – Bayındır xan!
Qırım günü öndən dəpən alpımız – Salur Qazan!
Babam adın  sorarsan, Uşun Qoca! 
Bənim  adım  sorar olsan – Səgrək! – dedi” (5, 412).
3. Üçləmə formulu: Bu formul  daha çox “təkrarlama” formulu ilə əla -

qədə təzahür etməkdədir. Hadisələrin inkişafı çox zaman üç sorğu ilə əla -
qələndirilir. Boyun məzmununda da iki nəfərin eyni hərəkəti etməsi ilə  ən
sonuncusunun isə daha ağıllı, tədbirli olması bizə xalq nağıllarımızda  bö -
yük və ortancıl  qardaşa  nisbətən daha ağıllı və tədbirli olan kiçik qardaş
motivini xatırlatmaqdadır. Məsələn: Boyda Salur  Qazan  öz məclisində
Oğuz bəylərinə ova çıxmağı təklif etdikdə həm Qıyan Səlcuq, həm də
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Qara Budaq bu təklifi “ağam Qazan məsləhətdir” deyib qəbul edirlər, təs-
diqləyirlər. Lakin  üçüncü  şəxsin – Aruz Qocanın  cavabı ikisi ilə müqay-
isədə daha ağıllı və tədbirli cavab idi: “Onlar böylə dəgəc At ağızlı Aruz
Qoca iki dizinin  üstünə çökdü, aydır: Ağam Qazan, sası dinli Gürcüstan
ağ zında  oturursan. Ordun üstünə kimi qorsan?” Dastan boyu qarşımıza
çı xan təkrarlar ən çox üç və qırx saylarıdır ki, bunlar da təsadüfi deyil.
Mə sələn, elə  həmin  boyda Qaraca çobanla bağlı epizodda  deyilir: “üç
yer də dəpə kimi taş yığdı”, “üç günlük yol”, “üç yeləkli qayın oxlar”, “üç
yaşar dana dərisi”, “üç keçi tükündən sapan” və ya qırx sayı ilə bağlı:
“qırx incəbelli qız”, “qırq yigit”, “qırx gün, qırx gecə düyün”. Bu saylar
artıq türk dastançılıq ən`ənəsində qəlibləşərək formul, sabit ifadə sə ciy -
yəsi daşımaqdadır. “Qanlı Qoca oğlu, Qanturalı boyu”nda da Qan tu ralı
Sel can xatunu almaq üçün üç heyvanla döyüşür. “Baybörə oğlu Bamsı
Beyrək boyu”nda da Beyrək Banuçiçəyin üç şərtini yerinə yetirdikdən
sonra Banuçiçək öz kimliyini Beyrəyə bildirir. Dastanın birinci boyu olan
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda da yaralanmış Buğacın yanında kömək
üçün “nazil” olan Xızır əleyhissəlam onun yarasını “üç dəfə sığayandan”
sonra ona bu yaradan ölüm olmadığını deyir. Üçüncü boyda – “Bamsı
Beyrək boyu”nda öz kəraməti sayəsində Banuçiçəyin qardaşı Dəli Qar -
carın əlini havada qurudan Dədə Qorqud da Dəli Qarcarın razılığını alan-
dan sonra, əmin olmaq üçün üç dəfə “iqrar” etdirir, təkrarladır.

4. Bir səhnədə iki formulu: Bu formula görə, bir səhnədə eyni zaman-
da ancaq iki şəxs ortaya çıxa bilər. Aleks Olrikə görə, bu qatı, sabit bir
qaydadır. Epik təhkiyələrdə adətən eyni zamanda birdən artıq insanın
danışmasına yol verilmir. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”unda
da bu formulun şahidi oluruq. Burada söhbətlər ya monoloqlar şəklində,
ya da dialoqlar şəklində ortaya çıxır. Monoloqlar daha çox qəhrəmanların
hər hansı bitkilərlə və ya  heyvanlarla olan mükaliməsi şəklində təzahür
edir. Burada  söhbət qısa  dialoq və ya sual-cavab şəklində deyil. Boyda
kafirlər və çoban, çobanla Qazan, Qazanla Şöklü Məlik, Burla xatunla
Uruz dialoq şəklində danışırlar. Dialoqlar və ya monoloqlar adətən qar şı -
sındakı şəxsə və ya əşyaya müraciətlə başlayır. Yuxarıda adı çəkilən boy -
da monoloqlara müraciət edərək Qazanın su, qurd, yurdu ilə “xəbərləş -
mə”sini göstərə bilərik. Məsələn: “Qazanın önünə bir su gəldi. Qazan de -
yir: Su haq didarın görmüşdür, bən bu suyla xəbərləşim – dedi.

Görəlim, xanım, necə xəbərləşdi?
Qazan aydır:
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– Çığnam-çığnam qayalardan çıxan su.
Ağac  gəmiləri oynadan su.
Həsənilə  Hüseynin həsrəti su.
Bağ ilə  bostanın ziynəti su.
Aişə ilə Fatimənin  nigahı su.
Şahbaz atlar içdiyi su.
Qızıl dəvələr gəlib keçdiyi su.
Ağ qoyunlar gəlib çevrəsində yatdığı su.
Yurdumun xəbərin bilirmisən, degil mana.
Qara başım qurban olsun, suyum, sana” (5, 302).
Dialoqlara aid dastandan bir çox nümunə göstərə bilərik. Dastanın bi-

rinci boyunda Dirsə xanla  xatunu arasında olan dialoq, Buğacla Dirsə xan
arasında olan dialoq  buna gözəl nümunədir:

“Dirsə xan oğlancığın bilmədi, qarşı gəldi, söylər görəlim, xanım, nə
söylər?

Aydır: 
– Boynu  uzun bədöy atlar
Gedirsə, mənim gedər.
Sənin də içində binədin varsa,
Yigit, degil mana.
Savaşmadan, vuruşmadan  alı  verəyin, döngil geri.
...Ağ saqallı qocalar gedirsə, mənim gedər.
Sənin də  içində ağ saqallı baban varsa,
Yigit,  degil mana.
Savaşmadan, vuruşmadan qurtarayım, döngil geri.
Mənim üçün gəldinsə,
Oğlancığımı  öldürmüşəm.
Yigit, sana  yazığı yoq, döngil geri! – dedi.
Uruzun atasına cavabı da eyni emosionallıqdadır:
“ – Boynu uzun bədöy atlar gedirsə,
Sənin gedir.
Mənim də içində binədim var.
Qomağım  yoq, qırq  namərdə.
... Ağ saqallı qocalar sənin gedirsə,
Mənim dəxi içində bir əqli şaşmış,
Biliyi  yitmiş  qoca babam var.
Qomağım yoq qırq namərd – dedi” (5, 296).
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İkinci boyda Salur Qazanla düşmən arasında olan dialoqa diqqət ye ti -
rək: 

“Qazan kafirə çağırıb söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş?
Aydır:
– Mərə Şöklü Məlik, altun ban evlərimi gətiribdürürsən, 
Sana  kölgə olsun. 
Ağır  xəzinəm, bol aqçam gətiribdürürsən,
Sana xərclik olsun.
Qırq incəbelli qızla Burla  xatunu gətiribdürürsən, 
Sana yesir olsun.
Qırq  yigitlə oğlum Uruzu gətirdibdürürsən,
Qulun olsun.
Tovla-tovla şahbaz atalarım gətiribdürürsən,
Sana yüklət olsun.
Qarıcıq anamı gətiribdürürsən, 
Mərə kafir, anamı vergil mana,
Savaşmadan, vuruşmadan qayıdayım, geri dönəyim, gedəyim.
Bəlli bilgil – dedi.
Kafir aydır:
– Mərə Qazan, dünlügü altın  ban evini
Gətirmişiz, bizimdir.
Qırq incəbelli qızla boyu uzun Burla xatunu gətirmişiz, bizimdir.
Qırq yigitlən oğlun Uruzu gətirmişiz, bizimdir.
Tovla-tovla şahbaz atlarını,
Qatar-qatar dəvələrini gətirmişiz bizimdir.
Qarıcıq  ananı gətirmişiz,  bizimdir.
Sana verməziz, Yayxan keşiş oğluna verəriz.
Yayxan keşiş oğlundan oğlu doğar,
Biz onu sana qırım qoyarız – dedilər” (5, 308).
“Salur Qazanın evinin  yağmalanması boyu”nda Aleks Olrikin “Bir

səhnədə iki formulu”na uyğun gəlməyən bir məqam diqqətimizi cəlb  et -
di. Aleks Olrik bu formulun epik təhkiyə üçün nə qədər dəyişməz, sabit
qa nun olduğunu qeyd etsə də, biz  dastanın ikinci boyunda “bir səhnədə
üç formulu”nun  şahidi oluruq. Belə ki, boyun  yuxarıdakı bəhs etdiyimiz
hissəsində Qazan düşmənlə döyüşə girməzdən əvvəl düşməndən anasını
istəyir ki, ayaq altında qalıb əzilməsin və Qazanla düşmən arasında yu xa -
rıda qeyd etdiyimiz dialoq  baş verir. Düşmən, Qazanın anasını vermək -
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dən imtina edib, Qazanı təhqir etdikdə dialoqa üçüncü bir şəxs – Qaraca
çoban daxil olur və “bir səhnədə üç formulu”nu formalaşdırmış olur: 

“Böylə digəc, Qaraca çobanın acığı  tutdu, dodaqları təpsirtdi.
Çoban aydır:
– Mərə dini yoq əqilsiz kafir! 
Üsü yoq dərinəksiz kafir!
Qarşı yatan qarlı dağlar,
Qarıyıbdır otu bitməz.
Qanlı-qanlı irmaqlar,
Quruyub deyə suyu gəlməz.
Şahbaz-şahbaz atlar,
Qarıyıbdır qulun verməz.
Mərə kafir, Qazanın anası
Qarıyıbdır oğul verməz.
Dölün almaqdan səfan varsa,
Şöklü Məlik, qara gözlü qızın varsa,
Gətir Qazana ver.
Mərə kafir, sənin qızından
Oğlu toqsun, siz  onu Qazan bəgə qırım qoyasız – dedi” (5, 309).
Buradan da göründüyü kimi, Qaraca çoban, Qazan xan və düşmən

arasında olan dialoqa üçüncü  bir şəxs olaraq daxil olur və Aleks Olrikin
də qeyd etmədiyi “bir səhnədə üç formulu”nu formalaşdırmış olur. Lakin
bu hal dastanın bütün boyları üçün xarakterik bir hal deyil.

Dastanın altıncı boyu olan “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu”nda da
qəhrəmanların dialoquna-“bir səhnədə iki formulu”na dair gözəl nümu -
nələr vardır. 

Qanturalının atası Qanlı Qocanın və anasının Selcan xatunla olan
dialoquna diqqət yetirək. Qanturalının üzərinə yağı gəldikdə Selcan xatun
da  igidlik göstərir, hünərlə döyüşür. Lakin  döyüşü bitmiş bilərək geri qa -
yı dır və Qanturalını tapmır.  Bu zaman Qanturalının  atası və anası gəlir
və qaynana-gəlin arasında  aşağıdakı dialoq meydana gəlir:

“Ol məhəldə Qanturalının babası, anası çıqa gəldi. Qanturalını bulam-
madı, gördülər kim bu gəlin kişinin qılıncının balçığı qanlı, oğlu görün-
məz, xəbər sordular görəlim, necə sordular?

Anası aydır:
– Anam kişi, qızım kişi!
Ala danla yerindən dura gəldin.
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Oğlumu dutdurdunmu?
Qadın ana, bəg baba – deyü bozlatdınmı?
Sən gəlirsən, bir bəbəgim görünməz.
Bağrım yanar,  ağız-dildən bir qaç kəlmə xəbər mana. 
Qara başım qurban  olsun, gəlin, sana. 
Qız  bildi kim qayınatası, qayınanasıdır, qamçilə işarət bulub.
– Odaya  düşün! Nə yerdə enir- qarışır toz varsa və nə  yerdə qarğa-

quzğun oynarsa onda  istəyəlim – dedi, atına mahmız vurdu” (5, 374).
Göründüyü kimi, Qanturalının anasının nigarançılığı boyun sadəcə bu

yerində tə`sirli, poetik ustalıqla ifadə olunmuşdur. 
5. Əkslik – ziddiyyət formulu: Əkslik – ziddiyyət formulu dastan

qəhrəmanları arasında gedən qütbləşməni ifadə etməkdədir. Məhz bu  for-
mul tipi də epik mətnlər, dastanlar üçün əsas hərəkətverici, stimullaşdırıcı
amil kimi  qiymətlidir. Birinci  boyda ilk olaraq bu ziddiyyət “soylu və
sonsuz” anlayışları arasında təzahür edir. Bayındır xanın məclisində övla -
dı olan ağ, qızıl çadırda, övladı olmayan isə qara çadırda otuzdurulur.
Bun dan sonra boyda ikinci qütbləşmə Dirsə  xanın oğlu  Buğac ilə 40
namərd arasında baş verir. Dastanın ikinci boyu olan “Qazan xanın evinin
yağmalanması boyu”nda ziddiyyət, pislik-yaxşılıq əsasında qurulur. Ovda
olarkən Şöklü Məlik hücum  edərək  Qazan xanın yurdunu talayıb ailəsi-
ni əsir aparır. Bundan sonra boyda ikinci qütbləşmə kafirlə - Qaraca çoban
arasında təsvir olunur. Bu qütbləşmə qorxaqlıq, hiyləgərlik-mərdlik, səda -
qət qütbləşməsidir. Kafirlər Qaraca çobana “əmirlik, bəylik” təklif  etsələr
də, çoban bunların heç biri vədinə aldanmır. Düşmənin üç yüz atlısı ilə
təkbaşına mübarizə aparır, qardaşlarını şəhid verir və Qazanın malına
xəyanət etmir. Boyda üçüncü qarşılaşma Burla xatunla – Uruz qarşılaş-
masıdır. Bu, igid oğul-mərhəmətli ana qütbləşməsini formalaşdırır. Burla
xatun namusunu qorumaq məqsədilə oğlunun ətindən yemək üçün Uruz -
dan icazə istəyir, oğlu Uruz  isə heç  tərəddüd etmədən buna razılıq  verir
ki, təki atası Qazan xanın namusuna bir ləkə gəlməsin. Dastanın  üçüncü
boyu olan “Baybörə oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda da qütbləşmə bir neçə
formada  təzahür edir. Boyda Oğuzdaxili qütbləşmə kimi Beyrək – Ya lan -
çı oğlu Yaltacuq qütbləşməsini, Dədə Qorqudla – Dəli Qarcar qütbləş mə -
sini göstərə bilərik. Boydakı xarici ziddiyyət isə bəzirganlar və onlara  hü -
cum edən kafirlər, Beyrək və əsirlikdə olduğu Bayburd təkurunun qızı
ara sındakı qütbləşmə “kədər-ümid” arasındakı qütbləşmə kimi qeyd olun-
malıdır. Boyda oxuyuruq:
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“Məgər kafir bəginin bir bikir qızı vardı. Hər gün Beyrəgi görməyə
gəlirdi. Ol  gün  geri görməyə gəldi. Baqdı, gördü Beyrək səxt olmuş.

Qız aydır:
– Neçün səxtsən, xanım yigit? Gəldigimdə səni şən görərdim, gülərdin,

oynardın. Şimdi nə oldun? – dedi.
Beyrək aydır:
– Necə səxt olmayayım? On altı yıldır kim, babanın tutsağıyam. Ataya-

anaya, qohum-qardaşa həsrətəm, həm bir qara gözlü yavuqlum vardı. Ya -
lançı oğlu Yaltacuq deyərlər bir kişi vardı. Varmış, yalan söyləmiş, bəni
öldü demiş, ona varar olmuş – dedi.

Böylə  degəc, qız Beyrəgi aşıqlamışdı. Aydır:
– Əgər səni hasardan aşağı  urğanla  sallandıracaq olursam, babana, anana

saqlıqla  varacaq olursan, bəni  bunda gəlib halallıqla alırmısan? – dedi.
Beyrək and içdi...” (5, 326)
Göründüyü kimi, Beyrəklə  kafir  qızının arasında olan  dialoqda  əsas

məsələ Beyrəyin qəmgin, kədərli halı ilə əvvəlki sevincli, şən halı arasın-
da olan qütbləşmə ziddiyyətdir. Kafir qızı Beyrəyin hər şeydən öncə geri
qayıdıb onu “halallıqca” alması şərti ilə  azadlığa buraxır.

Dördüncü boyda qütbləşmə Qazan xan və kafirlər arasında qurulmuş-
dur. “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda qütbləşmə hər şeydən əvvəl
“həyat – ölüm” arasındakı ziddiyyətdir. “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı bo -
yu”nda Qanturalı və Trabzon Təkuru arasında ziddiyyət mövcud dur. Qan -
tu ralı öz istəyinə nail  olmaq üçün üç çətin  sınaqdan keçməli olur. “Qa -
zı lıq Qoca oğlu Yegnək boyu”nda  əsas ziddiyyət Qazılıq Qoca – Düz -
murd təkuru, Yegnək – Düzmurd təkuru arasında qurulmuşdur. “Ba sa tın
Təpəgözü öldürdüyü boy”da, əsasən, qütbləşmə Basat-Təpəgöz ara sın da
qurulmuşdur. Yenə həmin boyda çobanla-pəri qızının timsalında günah-
cəza qütbləşməsi təmsil olunmuşdur. Sonuncu boy olan “İç Oğuzla Diş
Oğuzun asi olub Beyrək öldüyü boy”da  isə adından da göründüyü kimi
qütbləşmə, ziddiyyət Oğuzun öz daxilində İç Oğuzla-Diş Oğuz ara sın da
gedir. Boyda həmçinin Qazan xan- Aruz Qoca, Beyrək – Aruz qütb ləş mə -
si də əsas cizgilərdən biridir.

6. Əkizlər  formulu: Yə`ni eyni rolda  olan iki  nəfər və ya müxtəlif
rol  da olan bir şəxs nəzərdə tutulur. Bu formula dastanın doqquzuncu boyu
olan “Bəkil oğlu İmranın boyu”nda təsadüf edilir. Bayındır xan tərəfind-
ən Gürcüstan sərhəddində gözətçi tə`yin olunan Bəkil ovda ikən “ge yi -
kin” ardınca düşür,  yıxılaraq ayağını qırır. Bundan  duyuq düşən düşmən
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Oğuz elinin sərhəddinə hücum edir. Bəkil oğlu İmran atasının paltarını
ge yinib atını minir, qılıncını alır və düşmən önünə çıxaraq  düşməni çaş -
baş salır: 

“Bəkil aydır:
– Öləyim ağzın için, oğul!
Ola kim mənim keçmiş günümü andırmayasan – dedi.
Mərə qayimim gətirin oğlum binsin. 
El ürkmədən oğlum meydana varsın, girsin – dedi.
Oğlanı  donatdılar, atasilə, anası ilə  gəldi, görüşdü. Əllərin  öpdü. Üç

yüz yigidi yanına  buraqdı, meydana  vardı.
Al ayqır qaçan kim yağı qorxusun alsa, ayağın yerə dögərdi, tozu gögə

çıqardı.
Kafirlər aydır: “Bu at Bəkilindir, biz qaçırız”. Təkur aydır: “Mərə, onat

görün. Bu gələn Bəkilsə, sizdən öndən mən qaçaram”, – dedi.
Gözçü  gözlədi, gördü kim at Bəkilin, Bəkil üzərində degil, amma bir

quş dəklü  oğlandır. Gəlib  təkurə xəbər verdi. Aydır:
“ At , yaraq və işıq  Bəkilin, Bəkil içində degil!” – dedi” (5,140).
Bu formula dastanın üçüncü boyu olan “Baybörə bəg oğlu Bamsı

Beyrək boyu”nda  da təsadüf edilir. Əsrlikdən qayıdan Bamsı Beyrək  toy
məclisinə  “dəli ozan” qiyafəsində gəlir. Bacılarının  verdiyi paltarda tanı -
na cağını yəqin etdikdən sonra  bir “çuxa” geyir və atını qopuzla  dəyişib
ozan qiyafəsinə düşür.

7. İlk və son vəziyyətin önəmi formulu:  Bu formula dastanın  “Basatın
Təpəgözü öldürdüyü boyu”nda təsadüf edirik. Dastanın əvvəlində söy lə -
yi cinin Aruz Qocanın oğlunun köç vaxtı düşüb itməsi və onu bir dişi
aslanın götürüb bəsləməsini anlatması irəlidə həmin qəhrəmanı daha bö -
yük bir antiqəhrəmanla  mübarizəyə hazırlayır. Boyun məzmunundan da
gö rün düyü kimi, Qıyan Səlcuq kimi bir qəhrəmanı öldürən, Qazan xan
kimi bir qəhrəmanı “zəbun” edən Təpəgözü  ancaq  Basat kimi qeyri-adi
gücdən bəhrələnib yetişən bir igid məğlub edə bilərdi. Bunu biz “Koroğ -
lu” dastanında da görürük. Dastanın söyləyicisi dastan  boyu Koroğlunu
məğlubedilməz etmək üçün əsərin əvvəlində Koroğluya qeyri-adi güclər
“bəxş” edir. Bu qeyri-adi güc Qırat, Misri qılınc və Qoşabulağın suyudur.
Koroğlu məhz bu qeyri-adi gücün sayəsində məğlubedilməz bir el qəhrə-
manına çevrilir. Burada da yuxarıda haqqında  danışdığımız “üçləmə”
for mulunun şahidi oluruq. Qırat, Misri qılınc və Qoşabulağın suyu. Bütün
bunlarla yanaşı Koroğlunu məğlubedilməz edən əsas qüvvə xalq məhəb-
bəti idi (7, 13).
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8. Epik təhkiyədə vahidlik  formulu: Epik təhkiyədə təsvir olunan ha -
di sələrdə hər zaman vahidlik formulu gözlənilir. Məsələn, dastanın  ikin-
ci boyu olan “Qazan bəgin  evinin yağmalanması boyu”nda da bütün
hadisələr üç ayrı  qoldan  inkişaf etməkdədir. İlk öncə iki  hadisə birləşir,
sonra isə üçüncü hadisə bunların əlaqələnməsi yolu ilə baş verir. Mər -
kəzdəki hadisə Qazan bəyin ova getməsi və bunun da nəticəsi olaraq
evinin düşmən tərəfindən yağmalanması, oğlunun, anasının və halalı
Burla xatunun düşmənə əsir düşməsidir. Bu hadisənin nəticəsində baş
ver miş üç hadisə isə: Çobanın kafirlərlə savaşması, Qazanın pis yuxu gö -
rüb yurduna dönməsi, Burla xatun və Uruzun düşmən əsirliyində yaşadığı
hadisələrdir. İlk öncə çobanla Qazanın yolları kəsişir və birlikdə düşmən-
lə döyüşmək üçün yola düşürlər. Kafirlərin yurduna çatdıqdan sonra  Bur -
la xatun  və oğlu Uruzla  yolları kəsişir və beləliklə, üç hadisənin  vahid
sujet xəttində birləşməsi ilə hekayə tamamlanır. Dastan boyu hadi sələr
bir-birini  tamamlamaq  şərti ilə  dinamik şəkildə inkişaf edir və dastanın
vahid sujet  xətti ilə bir  bütövlük təşkil edir. Hətta bu bütövlük, vahidlik
elə qorunur ki, dastanın vahid sujet xəttini və ümumi məzmununu tamam -
la maq üçün on birinci boyun anomaliya kimi dastana sonradan əlavə
olun masını labüd edir (T.Hacıyev) (4, 11).

9. Qəlibləşdirmə formulu: Bir-birinə oxşar iki  hadisə və ya iki insan
epik təhkiyədə bir-birindən  fərqli şəkildə yox, daha çox bir-birinə bənzər
şəkildə təsvir edilir. Yenə “Salur Qazanın evinin  yağmalandığı boy”una
nəzər saldıqda Salur Qazan  ova getməyi təklif etdikdə yanındakı Oğuz
bəylərindən ikisi eyni şəkildə cavab verir: “Qıyan Səlcuq oğlu Dəli Don -
dar aydır: Bəli, xan Qazan məsləhətdir” və yaxud həm “Salur Qazanın
evinin yağmalandığı boy”unda,  həm də dastanın digər boylarında  Oğuz
igidlərinin köməyə gəliş səhnəsini xatırlayaq: “Qara Dərə ağzında Qadir
verən, Qara buğa dərisindən beşiginin yapuğu olan, acığı tutanda qara
daşı kül eyləyən, bıyığını ənsəsindən yeddi yerdən dügən, ərənlər ərəni
Qazan bəgin qardaşı Qaragünə çapar  yetdi:

– Çal qılıcın, qardaş Qazan, yetdim!” dedi.
Qaragünənin ardından səkkiz Oğuz bəyi daha gəlir və hər birinin

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qəhrəmanlıq anketləri epik qəliblər şək-
lində təsvir edildikdən sonra “çapar yetdi, \ çal qılıcın / ağam / bəyim,
Qazan yetdim” qəliblərini təkrarlamaqda davam edirlər. Professor Tofiq
Hacıyev dastanda olan qəhrəmanların “qəhrəmanlıq anketlərini”
araşdırarkən belə bir məntiqli nəticəyə gəlir ki, əldə olan “Dədə Qorqud”
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mətnləri indiki sayından bir neçə dəfə çox olmuşdur.(4, 10). Həmçinin,
M.Ergin (6, 34-44) və V.M.Jirmunski (11, 605-625) də bu fikirdə ol -
muşlar. Bundan əlavə, dastan boyu təkrar olunan bə`zi qəlib ifadələrə nə -
zər saldıqda:

“Aydır” təkrarlanaraq dastan boyu hər dialoqun əvvəlində işlənmək -
dədir. Eyni zamanda “dedi” fe`li də təkrarlanan qəlib ifadələr sırasında öndə
gələnlərdəndir. Bunlar dastan boyu daha tez-tez təkrarlanmaqla, bir növ,
kommunikativliyi tə`min etməkdədir. Bundan əlavə, dastan boyu müx təlif
boylarda tez-tez  təkrarlanan qəlib ifadələrə misal kimi “qarşı yatan qara
dağım”, ”aqıntılı görklü su”, “qaranqu gözlərimin aydını”, “bəri gəlgil,
başum baxtı, evim taxtı”, “söyləmiş görəlim, xanım, nə söy ləmiş?”, “qara
başım qurban olsun, ağam, sana” və s. ifadələri göstərə bi lərik. Bu qəlib
ifadələrin sayını dastanda kifayət qədər artırmaq müm kün dür. Dastanın
dilində təşbeh yaratma tipləri müasir poetika kitablarında göstərilən təşbeh
qəliblərindən, bənzətmə modellərindən daha zəngindir. Bu zənginlikdə həm
bənzətmə mexanizmini işlədən köməkçi vasitələrin rəngarəngliyi, həm də
funksional-üslubi və tarixi-etnik semantika nəzərdə tutulur.(1, 15). “Dədə
Qorqud” təşbehlərində konkretlik var, konkret müqayisələr ilə aydın
portretlər çəkilir: “yay dayanıb durmaq”, “öysəl olmuş dana kimi ağzının
suyu axmaq”, “at kimi”, “ayğır kimi”, “evdən çı qıb yürüyəndə səlvi boy-
lum”, “topuğuna sarmaşanda qara saçlım”, “qurulu yaya bənzər çatma
qaşlım”, “qoşa badam sığmayan dar ağızlım” və s. Ümumiyyətlə, dastan-
larda əşya, şəxs, hadisə qarşısında adətən bədii dilin göstəricisi kimi atribut
gəlir, bə`zən bu tə`yin sabit qalır, bə`zən əlvanlaşır: “Qara polat üz qılıc”,
“tavla-tavla şahbaz at”, “qatar-qatar qızıl dəvə” (2, 80-81). Həmçinin, asso-
nans və alliterasiya poetik-stilistik keyfiyyət kimi türk mənşəli dillərin
fonetikasındakı ahəng normativliyinə da ya nır. “Kitab”da alliterasiyanın
poetik imkanları daha genişdir, lakin bü tün samit səslər eyni dərəcədə təkrar
olunmur. Elələri var ki, xüsusi şə-kildə diqqəti cəlb edir və müəyyənləşmiş
sabit ifadələr, qəliblər şəklində tə zahür edir:

Salqım-salqım tan yelləri əsdigində.
Saqallı boz ac tuğay sayradıqda.
Saqallı uzun tat əri banladıqda.
Bədəvi atlar issin görüb oğradıqda.
Ağlı, qaralı seçilən çağda.
Həmçinin “Kitab”ın təkrarlar sistemi səs səviyyəsi ilə qurtarmır, söz

səviyyəsini də əhatə edir:

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

http://www.pdffactory.com


392011/II

Bin-bin ərdən yağı gördümsə, oyunum dedim.
Yigirmi bin ər yağı gördümsə, yılamadım.
Otuz bin ər yağı gördümsə, ota saydım.
Qırq bin ər yağı gördümsə, qıya baqdım.
Əlli bin ər yağı gördümsə, əl vermədim (3, 89-94).
10. Böyük  səhnə formulu: Bu səhnələrdə qəhrəmanlar  yan-yana gəlir.

Daha çox gerçəkliyə yox, xəyala əsaslanır. Məsələn: “Salur Qazanın evi -
nin yağmalandığı boy”unda Salur Qazan Şöklü Məliklə döyüşə gedərkən
ona yardım etmək istəyən çobanın  köməyini qəbul etmir, çünki Oğuz
bəy lərinin “çoban olmasa Qazan kafiri məğlub edə bilməzdi” deməklə -
rindən ehtiyatlanır, çobanı bir ağaca  bağlayır. Ona “mərə çoban, qarnın
acıqmamış ikən, gözün qararmamış ikən bu ağacı qopar” – deyir. Qaraca
çoban  ağacı kökündən qoparır və ağacla Qazanın  arxasınca gəlir. Qa za -
nın “mərə çoban, bu ağac nə ağacdır?” sualına çoban “ağam Qazan, bu
ağac ol ağacdır kim, sən kafiri basarsan, qarnın acıqır, bən sana bu ağacla
yemək  pişirərin” – deyir.  Burada çobanın “çiynində ağacla Qazanın  arx-
asınca getməsi” səhnəsi böyük səhnə formuludur. Bu formul daha çox
qeyri-adi səhnələrin təsviridir. Gerçəklikdən uzaq, daha çox xəyala, təsəv -
vürə dayanan səhnələr olur. Dastanın on birinci – “Salur Qazanın  tutsaq
olduğu boy”da  Qazan xan əsir düşəndən sonra  “Tuman  qalasında” dərin
bir quyunun dibinə atırlar: “Hələ Qazanı gətirdilər. Tuman qələsində bir
quyuya bıraqdılar. Quyunun ağzına  bir dəgirman daşı bıraqdılar. Ye mə gini,
suyunu dəgirman daşı dəliyindən  verirlərdi. Bir gün  təkurun övrəti aydır:

– Varayım, Qazanı görəyim, nə hallı kişidir, bunca adamlara zərb vu -
rar mış – dedi.

Xatun gəlib zindançıya quyunu açdırdı, çaqırdı, aydır:
– Qazan bəg, nədir halın? Dirilik yer altındamı xoşdur, yoxsa yer  yü -

zündəmi xoşdur? Həm şimdi nə yeyirsən, nə içirsən və nəyə binərsən? –
dedi.

Qazan aydır:
– Ölülərinə aş verdigin vəqit əllərindən alıram, həm ölülərinizin  yor -

ğa sına binərəm, kahılların yedərəm – dedi” (5, 414).
Qazanın yuxarıdakı cavabı da böyük səhnə formuluna nümunədir. 
11. Epik təhkiyənin məntiqi formulu: Dastan təhkiyəsinin hər zaman

özünəməxsus məntiqi vardır. Əsərdə təsvir  olunan hadisələrin əsas sujet
xəttini tamamlaması çox vacib şərtlərdəndir. Dastanda buna çox diqqət
edilir və hər detal vahid sujet xəttində bir-biri ilə möhkəm bağlılıq nü -
mayiş etdirməkdədir. 
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12. Hadisə əsnasında əks qütblərin  birləşməsi  formulu: Bu formul  da
epik  təhkiyə  üçün əsas  ölçü  kimi  götürülməkdədir. Bu formul  bir son-
rakı  formul  olan “Epik  birlik formulu”  ilə  vəhdətdə götürülməlidir.

Məsələn: “Dədə Qorqud kitabı”nın ilk  boyu olan “Dirsə xan oğlu Bu -
ğac bəyin boyu”nun əvvəlində  Dirsə  xanla-Buğac  bir-birinə əks  qütb
kimi təqdim olunsalar da, boyun sonunda bunlar birləşirlər. Dastanın
“Dəli Domrul boyu”nda  Dəli Domrul boyun əvvəlində Allaha asi olduğu
üçün ölümlə cəzalandırılsa da, boyun sonunda Allah tərəfindən bağışlanır
və  mükafatlandırılır. Sonuncu boy olan “Daş Oğuzun  İç Oğuza asi olub
Beyrək öldüyü  boy”unda Aruz Qocanın  təhriki ilə Daş Oğuz bəyləri, İç
Oğuza - Salur Qazana  düşmən olsalar da, Aruzun ölməsi ilə bu düşmənçi-
lik sona çatır və Oğuz  elinin əvvəlki birliyi bərpa olunur. 

14. İdeal epik birlik formulu: Dastanda  iştirak edən müxtəlif surətlər,
obrazlar arasındakı  münasibətləri daha aydın şəkildə ifadə etməyə xidmət
edən  formul  tipidir. Dastanın boylarında iştirak edən müxtəlif surətlər
bir neçə kiçik fərqləri nəzərə almasaq, bir bütöv halında təsvir olunur.
Boy ların hamısı üçün ümumi qəhrəman surəti Böyük Oğuz Elidir. Oğuz
qəhrəmanlarının həm parçalanaraq üz-üzə gəldiyi, həm də ümumi qayə
yolunda birləşərək bir bütöv kimi iştirak etdiyi on ikinci boy dastanın
bütövlüyünü, boy-boy cəmlənə-cəmlənə gələn Oğuzun dövlətçilik tale -
yinin bölünməzliyini əyaniləşdirir. Böyük Oğuz Eli bir obraz-qəhrəman
kimi qalib gəlir.(4, 6)

15. Diqqətin baş qəhrəmanın üzərində toplanması formulu: Dastanda
diqqət hər zaman baş qəhrəmanın üzərinə toplanır. “Dədə Qorqud kita -
bı”nda hər boyun müəyyən bir qəhrəmanın üzərində cəmlənməsinin  şahi-
di oluruq. Bunu boyların adından da görmək  mümkündür: 

“Dirsə xan oğlu Buğac xan boyunu bəyan edər, xanım hey” – Baş  qəh -
rəman  Dirsə xan və onun  oğlu  Buğacdır.

“Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyunu bəyan edər, xanım hey” – Bu boy -
da da əsas hadisələr Qanlı Qocanın oğlu Qanturalının ətrafında  cəmlən-
mişdir.

“Qazılıq Qoca oğlu Yegnək boyunu bəyan  edər, xanım hey” – Burada
da  boyun qəhrəmanı Qazılıq  Qoca oğlu Yegnəkdir. 

“Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda da əsas hadisələr Beyrəyin
ətrafında  cərəyan edir. Bu, elə boyun əvvəlindən əsas diqqətin baş qəhrə-
manın üzərində cəmlənməsidir. 
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Aleks Olrikin “epik qanunlar nəzə riy -
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yəsi” haqqında, bu nəzəriyyənin müddəaları haqqında oxuculara mə`lu -
mat verildi. Bütün qeyd etdiyimiz xüsusiyyətləri ilə yanaşı Aleks Olrikin
bu nəzəriyyəsinin bir sıra çatışmayan cəhətlərini də qeyd etməliyik. Belə
ki, bu nəzəriyyə baxımından dastanların tədqiqində morfoloji xüsu siy yət -
lər nəzərə alınmırdı. Milman Parri və Albert  Lordun formula nəzəriyyəsi
işığında “Dədə Qorqud”  boylarını dəyərləndirmək dastanların tədqiqin də
daha dəqiq  nəticələr əldə etməyə imkan verə bilər.
İşin elmi yeniliyi. Aleks Olrikin “epik qanunlar nəzəriyyəsi”nin əsas

müddəaları  haqqında daha geniş mə`lumat verilmiş, ilk dəfə “Dədə
Qorqud” boyları bu nəzəriyyənin prinsipləri əsasında tədqiqata cəlb olun-
muşdur.
İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Digər qəhrəmanlıq dastanlarımızın da struk-

turunun araşdırılmasında, dastanların yaranmasında önəmli rola malik
olan sabit formul qəliblərinin öyrənilməsi yönündə bu nəzəriyyənin araş -
dırmaçılar üçün önəmli rol oynayacağına ümid edirik.
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SEHRLİ NAĞILLARDA MOTİVASİYA, MİFOLOJİSEHRLİ NAĞILLARDA MOTİVASİYA, MİFOLOJİ
OBRAZ VƏ MİFOLOJİ MOTİVOBRAZ VƏ MİFOLOJİ MOTİV

XÜLASƏ
Sehrli nağıllar xalq fantaziyasının xüsusi yolla əmələ gətirdiyi yaradıcılıq tipidir.

Nağıllar bədii düşüncədə formalaşana qədər özünəməxsus inkişaf yolu keçir. Nağıl
əmələ gəlmədə mif düşüncəsi, arxetip, motivasiya, motiv, mif mətnləri, variant-inva-
riant, süjet, mifoloji düşüncə sistemi iştirak edir. Bütün bu sistemin içində isə mifoloji
obraz nağıl qəhrəmanı kimi fəaliyyət göstərir. Məqalədə adları çəkilən və nağıl struktu-
runu təşkil edən vahidlər konkret mətnlər əsasında izah olunur. «Şahzadə Mütalib»,
«Mə lik Məmməd və Məlik Əhməd», «Qızıl qoç», «Ölü Məhəmməd» nağıllarında bu
vahidlərin hər biri ayrıca təhlil olunur.

Açar sözlər: nağıl, arxetip, motivasiya,  motiv, süjet, obraz, qəhrəman 

MOTIVATION, MYTHOLOGICAL IMAGE AND MYTHOLOGICALMOTIVATION, MYTHOLOGICAL IMAGE AND MYTHOLOGICAL
MOTIF IN FAIRY TALESMOTIF IN FAIRY TALES

SUMMARY
Fairy tales are the form of literature activities created in a special way by the peo-

ple’s imagination. Tales pass through a particular development process till being formed
in the artistic thought. The process of tale formation includes the mythological thought,
archetype, motivation, motif, mythological texts, variant-invariant, plot and mythologi-
cal thought system. Inside all this system the mythological image acts as a tale hero.
Units referred in the article and forming the tale structure are explained on the basis of
certain texts.  Each of these units is separately analyzed in the tales “Prince Mutalib”,
“Malik Mammad and Malik Ahmad”, “Golden ram” and “Dead Mahammad”. 

Keywords: tale, archetype, motivation, motif, plot, image, hero

МОТИВАЦИЯ, МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ИМОТИВАЦИЯ, МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ И
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХМИФОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ

РЕЗЮМЕ
Волшебные сказки – особый вид творчества формируемого народной фан -

тазией. Сказки проходят своеобразный путь развития до сформирования в ху до -
жественном мышлении. В процессе создания сказки участвуют мышление ми фа,
архетип, мотивация, мотив, тексты мифа, вариант-инвариант, сюжет и сис тема ми -
фо логического мышления. Внутри всей этой системы мифологический образ
функционирует как герой сказки. Единицы отмеченные в статье и фор ми рующие
структуру сказки объясняются на основе конкретных текстов. Каждой из этих
единиц дается объяснение в таких сказках как «Принц Муталиб», «Малик Мам мад
и Малик Ахмад», «Золотой овен», «Мертвый Махаммад».
Ключевые слова: сказка, архетип, мотивация, мотив, сюжет, образ, герой
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Məsələnin qoyuluşu. Sehrli nağılların ilkin strukturunda hərəkətdə
olan bir neçə element fəal iştirak edir. Bunlar ilk növbədə nağılla əsas ha -
disə arasında körpü rolunu oynayan motivasiya, mifoloji motiv və mifolo-
ji obrazdır. Həmin elementlərin iştirakı ilə  nağılın strukturu forma laşır.
Onların bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə öyrənilməsi birbaşa nağılın öy rə nil -
məsi deməkdir.
İşin məqsədi. Sehrli nağıllarda motivasiya, mifoloji motiv və mifolo-

ji obraz bir yerdə çox az tədqiq olunmuşdur. Xüsusilə motivin öz funk si -
ya sını yerinə yetirməsində motivasiyanın rolu bu günə qədər heç öyrənil -
məmişdir. Motivasiya olmadan motiv yarana bilməz və motivin hərəkət-
siz olması mifoloji obrazın fəaliyyətsizliyinə səbəb olar. Məqalədə hər üç
elementin birgə öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Nağıl yaradıcılığı mürəkkəb prosesdir. Bu prosesdə arxetip, motiva -
siya, motiv, mif mətnləri, variant-invariant, süjet, mifoloji düşüncə siste-
mi, qəhrəman obrazı birlikdə nağılın strukturunda iştirak edir. «Bu, ümu -
milikdə hər bir xalqın sehrli nağıl süjetlərinin əhatə dairəsini – obraz, mo -
tiv, süjet tərkibini müəyyənləşdirməyə, milli təfəkkürdə sehrli nağılın yeri
və mövqeyini, bağlı olduğu dünyagörüşü dürüstləşdirməyə gətirib çıxar -
dır» (6, 319). Strukturun bu cür izlənilməsinə bütün sehrli nağıllarda rast
gəlirik. Nağıl obyektiv aləmlə bədii təfəkkür arasındakı əlaqələri əks
etdirən, xalq fantaziyasından yaranaraq bir neçə süjetdən ibarət xüsusi
mətn tipidir. 

Nağılla obyektiv gerçəklik arasında olan əlaqələr həm də nağılın bədii
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Nağıllarda inandırma, hiperbola, metafora
həm də bədii xüsusiyyət kimi onun poetikasına daxil olur. Nağılın əsas
bə dii xüsusiyyətləri onun şifahi yolla yaranması ilə bilavasitə bağlıdır.
Sadaladığımız bu xüsusiyyətlər bütün nağıllara xasdır. «Şahzadə Mü ta -
lib» nağılında da inandırma, metafora və başqa bədii xüsusiyyətləri müşa -
hidə edirik. Nağılda dərviş padşahı inandırır ki, «sən gərək bu arvadların
hamısını boşayasan. Səni bu arvadların çiləsi basıb, ona görə uşağın ol -
mur. Sən gərək bircə cavan arvad alasan. Özü də hər gün üç dəfə soyuq
suda çiməsən ki, bu arvadların çiləsi təmizlənə. Yeddi ilin tamamında
uşağın olar» (1, 3). Biz burada inandırmanın xüsusi tipi ilə (şəxsi inandır-
ma) qarşılaşırıq. Deməli, iki cür inandırma vardır: biri auditoriyanı inan -
dırma, digəri isə nağıl personajını inandırma. İkinci tip inandırmadan na -
ğılın bütün süjeti asılıdır. Nağılda şəxsi inandırmadan sonra hadisələrin
motivi izah olunur. Burada söhbət ümumi motivlərdən gedir. Nağılın
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ümu mi motivlərini süjetlərə əsasən tə`yin etmək olar. Deməli, «Şahzadə
Mütalib» nağılında padşahın sonsuzluğundan başlamış Mütalibin hədd-
büluğa çatmasına qədər olan hissə ümumiləşmiş motivdir. Həmin ümu-
miləşmiş motivin içində bir neçə xüsusi motivlər də iştirak edir: övladsı-
zlıq motivi, mö`cüzəli doğuluş motivi, adqoyma motivi, qarı motivi, ölüm
motivi və s. 

Bu vaxta qədər nağıl süjetlərini ümumi motivlərsiz izah etmişlər. De -
məli, aydın oldu ki, ümumi motivin içərisində bir neçə xüsusi motiv işti-
rak edir. Ümumi motiv süjetlə bağlı olduğundan onu xüsusi motiv lər dən
kənarda hesab etmişlər və buna görə də tədqiqata cəlb olunmamışdır. 

Ümumi motivlər xüsusi motivə keçmək üçün motivasiya yaradır.
Nağılda qeyd etdiyimiz hissəni «padşahın ehtirası» da adlandıra bilərik.
Nağılda ikinci ümumi motivasiya padşahın cavan arvadının həyasızlığı ilə
bağlıdır. Bu motivasiya özündə «böhtana düşmə» motivini yaşadır. Moti -
va siya hadisənin inkişafına şərait yaradır və onu motiv tamamlayır. Biz
ümumi motivasiyada padşah arvadının xarakterindəki naqisliyin, yə`ni
Mütalibə gözü düşməsinin təsvir olunduğunu görürük. Bunun nəticəsi
olaraq böhtana düşmə motivi və Mütalibin ölümünə hökm veril məsi ilə
qarşılaşırıq.

Bu dediklərimizdən belə nəticə çıxara bilərik ki, motivasiya və motiv
mifoloji obrazın doğulmasına, onun müəyyən zaman və məkanda fəaliy -
yə tinə kömək edən nağıl elementləridir (motivasiyada nağılın süjetinə və
hər hansı bir motivin yaranmasına hazırlıq görülməsi hiss olunur). Moti -
va siya qabaqcadan motivin izah olunmasına xidmət edir. Çünki moti-
vasiya ilə motiv arasındakı hadisələr də böhtanın nə dərəcədə hazırlan dı -
ğından xəbər verir. Şahzadə Mütalib mifoloji qəhrəmandır. O, mö`cüzəli
şəkildə doğulduğuna, həm də ilahi mənşəli olduğuna görə onun öz ilahi
məkanına doğru geri qayıdışı nağılda müəyyən vasitələrlə baş tutur. Həm
də nağılda təsvir olunan nökərçilik əsas məqsədə çatmaq üçün bir vasitə
rolunu oynayır.

Azərbaycan nağıllarında mifoloji obrazlara sırf sehrli nağıllarda rast
gəlinir. Azərbaycan nağıllarında mifoloji obraz dedikdə kosmik məkanla
bağlı olan, sehrli vasitələrlə silahlanan və mifoloji tanrılarla bağlı olan,
son ra qəhrəman tipinə çevrilən obrazlar düşünülür. Məsələn, Güli-Qah-
Qah kosmik-mifoloji məkanla bağlıdır, Məlik Məmməd nə vaxtsa mifolo-
ji tanrı olmuşdır. Onların nağıllardakı situasiyaları da mifoloji aspektdən
izah olunur. Nağıllardakı mifoloji qəhrəmanlar öz ideya-bədii kökünü

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

http://www.pdffactory.com


452011/II

mifoloji motivlərdən götürür. Konkret olaraq hər bir mifoloji motivə
uyğun olaraq, mifoloji qəhrəmanlar və obrazlar yaranır. Məsələn, «Məlik
Məmməd və Məlik Əhməd» nağılında Məlik Məmməd və Məlik Əhməd
mifoloji obrazlardır. Onların mifoloji obraz kimi formalaşması mifoloji
motivə bağlıdır. Nağılda deyilir ki, padşah övladsızdır. Yuxuda ona deyir-
lər ki, sübh namazından qabaq dur, hovuzun qırağına get, suda bir alma
var, yarısını özün arvadınla ye, yarısını da qonşuda naxırçı arvadı ilə
bölüb yesin (1, 117). Bu nağılda əsas motiv övladsızlıqdır. Motivi hərə kə -
tə gətirən vasitələr su və almadır. Yə`ni su və almanın iştirakı ilə övladsız -
lıq motivi aktiv motivə çevrilir. Bu isə mifoloji qəhrəmanın gələcək
fəaliyyətində həlledici amildir. Qəhrəmanın doğulmasında su və alma
ecazkar qüvvə rolunu oynayır. Bu vasitələr qəhrəmanın gələcək fəaliyyə-
tini kodlaşdırır. Bu nağılda üç növ mifoloji motiv iştirak edir. Birinci
motiv övladsızlıqdır ki, bu hissə qəhrəmanın doğulmasına qədər olan
prosesi əhatə edir. İkinci motiv qəhrəmanlığa keçid dövrünü əhatə edir.
Belə motiv nağıl və dastanlarda şah oğullarının gələcək taxt-tac üçün
qorunmasını nəzərdə tutur, bu məqsədlə onların yerin altında, şər
qüvvələrdən uzaq, günəş işığı düşməyən yerdə böyüməsi lazımdır. Bu
motiv qəhrəmanın sakral gücünü artırmağa xidmət edir. Bu nağılda da
qəhrəmanları mifoloji həyata hazırlamaq üçün belə motivdən istifadə
edirlər. Aşpaza yemək bişirmək qadağan olunur. Məqsəd isə o olur ki,
onlar sümüklə pəncərəni sındırmasınlar, günəş işığını görməsinlər.
Hadisələr bu yardımçı motivdən sonra genişlənir. Hər bir mifoloji qəhrə-
manın taleyində hansısa mifoloji obraz rol oynaya bilər. Bə`zən mifoloji
qəhrəman özü mifoloji obraz rolunda da çıxış edə bilir. Biz bu nağılda sırf
mifoloji obraz rolunda cildini dəyişə bilən ceyranı görürük. Ceyran şək-
linə düşmüş qız yeddi qardaş divin bacısıdır. Nağılda qız belə təsvir olu -
nur ki, o, tilsimlidir. Onu almaq olmaz. Onun adı Güli-Qah-Qahdır. Na ğı -
lın bu hissəsinə qədər iki süjet xətti ilə tanış olduq: 1) Mifoloji qəhrəma -
nın doğulması; 2) Sərgüzəştlər. Nağılın sərgüzəşt hissəsi mifoloji obrazla
bağlıdır. Nağılın əsas süjet xətti qəhrəmanların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu
hissələr arasında nağılçı müəyyən təhkiyə üsulundan istifadə edir. Məsə -
lən, qəhrəmanlar fəaliyyətə başlamaq üçün nağılçı onların dilindən padşa-
ha xitab edir və müəyyən yol göstərilməsini istəyir. Bu daxili təhkiyə mi-
fo loji qəhrəmanın gələcək fəaliyyətinə hazırlıq məqsədi güdür. Bundan
sonrakı hadisələr – mifoloji qəhrəmanların səfərə yola düşməsi, onların
mifoloji məkanda qarşılaşdıqları maneələr, məqsədə çatmaq uğrunda mü-
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barizə və dönüş təsvir olunur. Mifoloji qəhrəmanların şücaətini daha ət -
raf  lı təsvir etmək üçün nağılçı onları ən çətin mifoloji situasiyalarla üz -
ləşdirir. Bundan ötrü hətta ən qədim mifik dünyagörüşdəki inanclar, sına -
ma lar və s. nağılçı tərəfindən qəhrəmanın fəaliyyətinə kömək məqsədilə
xatırladılır. Bu həm də nağılın şərtidir, bir baryer, maneə olaraq söylənilir.
Məsələn, bu nağılda nağılçı padşah qızının dili ilə Məlik Məmmədə başa
salır ki, taxta, Güli-Qah-Qah xanımın eşqinə nə sən suya dəy, nə də su
sənə dəysin. Qazana de Güli-Qah-Qah xanımın eşqinə qalx. Göründüyü
kimi, mifoloji obrazın xatirinə qəhrəman inanclara söykənərək arzusuna
ça ta bilər. Deməli, nağılda maneə həm şərtdir, həm inancdır, həm də məq -
sədə çatmaq üçün vasitədir.

Mifoloji qəhrəmanlar məqsədə çatmaq yolunda bir neçə maneələrdən
keçməlidir. Bu maneələr Güli-Qah-Qahın məkanına gedən yolu daha
çətin təsəvvür etmək üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə maneələrdən
biri divdir. Azərbaycan nağıllarında div mifoloji məkanın əsas obrazların-
dandır. Çox zaman divlər mənfi planda təsvir olunur. Onlar əsas mifoloji
qəhrəmanın məqsədə çatmaması üçün düşünülmüş şər qüvvələrdən biri -
dir. Digər nağıllarda qəhrəmanlar bu maneəni aradan qaldırmaq üçün
onlarla vuruşurlar. Bu qəhrəmanlar yatmış divi öldürməyi özlərinə şərəf
bilmirlər. Odur ki, onları oyadıb vuruşurlar. Məlik Əhməd də bu yolu se -
çir. O, Məlik Məmmədin istədiyi qızı xilas etmək üçün divlə vuruşur.
Məlik Əhmədin səciyyəsini açmaq üçün div obrazından istifadə olunur.
Bu qəhrəmanın mifoloji səciyyəsini açmaq üçün nağılçı onu Məlik Məm -
mədə yoldaş etmişdir. Məmməd Əhməd əkiz mifinin qanununa görə əkiz
tayına xidmət etməli, hətta onun uğrunda ölməyi də bacarmalıdır. Onlar
eyni almadan doğulmuş əkiz uşaqlardır. Nağılda da Məlik Əhmədin bütün
fədakarlığı, Məlik Məmmədi hər cür bəlalardan qorumağı bu mifin tə ləb -
lərinə uyğundur. Əkiz mifinin qanunlarına görə, Məlik Əhməd öz sir rini
açmamalıdır. Buna görə o, daşa dönə bilər. Əlacsız qalan Məlik Əhməd
şah zadəyə sirrini açır və daşa dönür. Burada mifoloji qəhrəmanın daşa
dön məsi onun mifoloji mənşəyi ilə bağlıdır. Daşa dönmə motivi ilə bağlı
insanın daşdan yaranması və daşa dönməsi haqqında çoxlu miflər vardır.
Daşdan yaranma və daşa dönmə ilk inanclardan biridir. İndi bir sual orta -
ya çıxır: Məlik Əhməd almadan yaranmışdırsa, niyə daşa dönür? Bizcə,
burada ilk inam qoşalaşır. Həm almadan doğulan, həm də daşdan yaranan
uşaqların kosmogenezi eynidir. Amma daşdan yaranan və daşa dönən
inancı daha qədim olduğundan Məlik Əhmədin daşa dönməsi daha məq -
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sə dəmüvafiqdir. Həm də nağıllarımızda bu vaxta qədər almaya dönmə
inancına təsadüf edilməyib. Bütün daşa dönmə, ağaca dönmə prosesində
əvvəlki hala qayıdış qanın vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu nağılda da Məlik
Əhmədin yenidən insan olması üçün daşın üzərinə qan tökülməlidir. Bu
proses inisiasiyanın davamediciliyini göstərir. 

Burada inisiasiyanın da iki xüsusiyyətini görürük. İnsanın daşa dön-
məsi inisiasiyanın irəliyə olan prosesidir. Daşın yenidən insana çevrilməsi
isə inisiasiyanın geriyə prosesidir. Buradan belə bir nəticə çıxır: İnisiasiya
mifoloji obraza xas olan xüsusiyyət deyil. Yə`ni Güli-Qah-Qah heç bir
dəyişməyə, çevrilməyə məruz qalmır. Əksinə, mifoloji qəhrəman inisi-
asiya olunma xüsusiyyətinə malikdir. Mifoloji qəhrəmanın inisiasiya pro -
se sində ölüb-dirilmə prosesi yaşanılır. Burada qəhrəmanın ölüb-dirilməsi
ani ölüb-dirilmədir, sırf ölüb-dirilmə prosesi izlənilmir. Deməli, bu nağıl-
da əsas qüvvə mifoloji obraz və mifoloji qəhrəmandır. Mifoloji obraz da
iki və ya üç qrupa bölünə bilir. Əsasən əsas mifoloji obrazlar və köməkçi,
yaxud ikinci dərəcəli mifoloji obrazlardan danışmaq mümkündür. Bu
nağılda da Güli-Qah-Qah, div, boyu bir qarış, saqqalı iki qarış, göyərçin-
lər köməkçi və ya ikinci dərəcəli mifoloji obrazlardır. Onlar həm də nağıl-
da sehrli qüvvə kimi iştirak edirlər.

Mifoloji obrazın və qəhrəmanın əsas qüdrəti ona verilən mifoloji tə`yi -
natın gizli saxlanılmasıdır. Daha doğrusu, onlar həyata gələrkən onların
taleyi məhz belə kodlaşdırılmışdır. Məlik Əhməd əsas mifoloji qəhrəman
olsa da, onun həyatı Məlik Məmmədin həyatını qoruması naminə kod-
laşdırılmışdır. O, Məlik Məmməd üçün təhlükə mənbəyi olan atı, quşu,
ila nı ona görə öldürür ki, onlar Məlik Məmmədin həyatı üçün təhlükə tö-
rə dir. Məlik Əhmədin həyatındakı bu kodlaşdırma mifoloji tabu səviy yə-
sində idarə olunur. Tabunun pozulmasının nəticəsi isə tilsimlə bağlıdır.
Tilsim iki cür ola bilər: 1) hər hansı mifoloji obrazın əli ilə tilsimə düşmə;
2) heç bir kənar təsir olmadan tilsimə – daşa, ağaca və s. dönmə. Nağılda
məhz ikinci tilsim növündən – daşa dönmədən istifadə olunmuşdur.

Deməli, belə nəticə çıxartmaq olar ki, bu nağılda gördüyümüz əsas
struktur vahidləri sehrli nağılların əksəriyyətində istifadə olunur. «Sehrli
nağılların müxtəlif süjet tipləri üçün ən səciyyəvi cəhət ondan ibarətdir ki,
bu nağıllarda mö`cüzəli motivlər, obrazlar və hərəkətlər süjetin özəyində
durur və sistem halında təşkil olunur» (5, 43).

Sehrli nağıllar bir-birindən əsasən süjet xəttinə görə fərqlənir. Süjetdən
asılı olaraq mifoloji obraz və qəhrəmanların funksiyası da mürəkkəb və
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sadə ola bilir. Yuxarıdakı nağılda mifoloji obrazın funksiyası o qədər də
mürəkkəb deyil. Əksinə, mifoloji qəhrəmanın funksiyası çox mürəkkəb-
dir. Əslində bu mürəkkəblik Məlik Əhmədə mifoloji qəhrəman statusu
verir. Ancaq o, əsas mifoloji qəhrəman deyil, əsas mifoloji qəhrəman Mə-
lik Məmməddir. Məlik Əhmədin əsas funksiyası Məlik Məmmədi
arzusuna çatdırmaqdır. Nağılda Məlik Əhmədin həyatı, fəaliyyəti onun
əsas funksiyasına tabe edilir. Bu funksiya həm də məqsəd rolunu oynayır.
Burada məqsəd və funksiya qoşalaşır, mifoloji qəhrəmanın xarakterinin
cizgilərini göstərir. Məlik Əhməd mərddir, sözündən dönmür, yoldaşına
sədaqətlidir. Onun bu xüsusiyyətləri qarşı tərəfin də belə olmasını tələb
edir. Lakin Məlik Məmməd bu səviyyədə deyildir. Bu da təbiidir. Əgər bu
qəhrəmanlar xaraktercə bərabər olsaydılar, Məlik Əhmədin mifoloji
xarakterinin açılmasına ehtiyac qalmazdı və daşa dönmə prosesinə rast
gəlinməzdi. Deməli, burada həm də onların xarakterinin bərabər olma-
ması əsas şərtdir. Ümumiyyətlə, bu tipli nağıllar çoxdur. Onlarda da qəh -
rə manların xarakteri bir-birinə bərabər deyil. Bə`zilərində uyğun gəl mə -
yən xarakter qabardılır, əsas qəhrəmanın müsbət keyfiyyətləri bunun
hesa bına nəzərə çatdırılır. «Məlik Məmməd və Məlik Əhməd» nağılında
bu cür xarakterik xüsusiyyətlər qabarıq göstərilməsə də, qəhrəmanların
mifdən gələn əxlaqi davranışında bu, aydın sezilir. «Qızıl qoç» nağılında
isə iştirak edən obrazlar mənfi və müsbət xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir-
lər. Bəri başdan deyək ki, bu nağılda qəhrəmanlar əkiz deyildirlər. Qəh-
rə manlar sadəcə Məlik və keçəl adlanırlar. Onların tanış olması suyun
qırağında baş verir. Hər iki nağıl arasında süjet oxşarlığı vardır. San -
dıqdan tapılan şəkilə görə, qızın axtarışında keçəl də iştirak edir. Nağılda
mifoloji obraza yaxın statusda olan dərvişlər qəhrəmanlara yol göstərirlər.
Onlar qabaqcadan qəhrəmanları tanıyırlar, dərvişlər xeyirxah və bədxah
olaraq bölünürlər. Xeyirxah dərvişin köməyi ilə keçəl və Məlik səfərə
çıxırlar. Nağılda mifoloji məkan çayın o biri sahilidir. Burada ən qədim
inamlardan olan daşa tapınmanı da görürük. Keçəl dərvişin öyrətdiyi kimi
daşa bu cür müraciət edir: – Ey qara daş, sən göydən düşdün, yer sənə kö -
mək durdu, sən də mənə kömək dur.

Nağılın arxitektonikasında su o dünya ilə bu dünya arasında keçid ro-
lunu oynayır. Mifoloji məkanı da əlçatmaz etmək üçün nağılçı müəyyən
stereotiplərdən istifadə edir. Bunun üçün uğrunda mübarizə aparılacaq qız
obrazı həmin məkanda təsəvvür edilir. Mifoloji məkana getmək üçün
mifik atdan istifadə olunur. Belə təsəvvür olunur ki, daşın altında cilov
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var, cilovu götürəndə bir at hazır olur, ata minib çayın o biri sahilinə get-
mək, məkanı dəyişmək lazımdır. Cilovu atın başından çıxarıb o biri sa hil -
dəki başqa qara daşın altına qoymaq lazımdır. Bu at dərya atıdır, quruda
gedə bilmir. Sonra dəmir əsa alıb, dəmir çarıq geyinib həmin məkana yola
düşmək lazımdır. Əvvəlki nağılda bu kimi spesifik cəhətlər yoxdur. Bu
da, əlbəttə ki, nağılçılıq məharətindən, nağılçının genetik yaddaşından
ası lıdır. Bununla bərabər, hər iki nağılın arxaik tipi, mif yaddaşı bir struk-
turda birləşir. Məqsəd hər hansı yolla olur-olsun, mifoloji məkana yetiş -
mək dir. «Qızıl qoç» nağılının əsas xüsusiyyəti də odur ki, burada mifolo-
ji yardımçı obrazlar çoxdur. Bu obrazlar qəhrəmana həmin mifoloji mə -
kan da hərəkət etmək üçün yardım edirlər. Belə obrazlardan biri qarı obra -
zı dır. Nağıl mifologiyasında qarı o dünyanın, yaxud mifoloji dünyanın
funk sional obrazıdır. Qarı nağılda kosmosu bərpa edəndir. Elə nağılda da
qəhrəmanlara axtardıqlarına qovuşmağa qarı kömək edir.

O dünyada hər şey bu dünyadakı kimi təsəvvür edilir. İbtidai dü şün -
cədə bazar, dükan, bəzirgan, vərəsəlik, nəccar və s. bu dünyada olduğu
kimi o dünyada da gərəklidir. 

Əksər nağılda olduğu kimi, bu nağılda da quyu o dünya ilə bu dünyanı
birləşdirən vasitədir. Quyu, su, dağ keçid rolunu oynamaqla eyni seman-
tik cərgəni təşkil edir. Nağılda təsvir olunur ki, Məlik Əhmədlə qız quyu-
nun dibindədir. Bu kimi nağıllarda qəhrəmanın təhriki ilə birinci qız
quyudan çıxır. Qəhrəman isə sonra quyudan çıxmalıdır. Quyudan çıxan
qəh  rəmanın şər qüvvələrlə yenə mübarizəsi başlayır. Bu cür sehrli nağıl-
larda şər qüvvə rolunda adətən ata çıxış edir. Hətta nağılda ata şər qüvvə
hesab olunan ilana dönə bilir. «Məlik Məmməd və Məlik Əhməd» nağı lı -
nın sonu «Qızıl qoç» nağılındakı sonluqla bitir. Daşa dönmə ibtidai
təfəkkürdə insanın daşdan yaranması və daşa dönməsini gerçəkləşdirən
doğum-ölüm prosesdir. İbtidai insan həmişə inanmışdır ki, o, bu dünyada
ölürsə, o dünyada yenidən yaşayacaqdır. Ona görə də onun təfəkküründə
ölüb-dirilmə bir statusdan başqa bir statusa keçmək deməkdir. Bu nağılda
da ibtidai insan mifoloji qəhrəmanı diriltmək üçün öz xəyalını bu bədii
üsuldan istifadə etməklə tamamlayır. Məlik Əhmədin dirilməsi, yə`ni ya-
şaması artıq o dünya ilə bağlıdır. Yə`ni o, bu dünyada dirilmir, o dünyada
dirilərək yaşayır. Bu motiv söyləyicinin və dinləyicinin yaddaşında qəh -
rəmanın ölüb-dirilməsinin o dünya ilə bağlılığı heç bir mahiyyət daşımır.
Söyləyici bu prosesi mexaniki olaraq dərk edib dinləyiciyə ötü rür.

Ölüb-dirilmədə iki proses iştirak edir. Həmin prosesin birinci hissəsi
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bu dünyada baş verən ölümdür. Prosesin ikinci hissəsi isə artıq o dünya
ilə bağlı dirilmədir. Bütün nağıllara diqqətlə fikir versək, strukturda şər
qüvvə ilə mübarizə durur. Qədim əcdadlarımız məsələnin həllini tapmaq
üçün qəhrəmanın bu mübarizə yolunda cismən ölməsini, yə`ni onun daşa
dönməsini düşünmüşlər. Daşa dönmə motivi ölüb-dirilmə motivini şüur-
da gerçəkləşdirən əsas akt olmuşdur. Yə`ni hər iki motiv mifoloji dü şün -
cə də bərabər səviyyədə iştirak edir. Onların biri olmazsa, o birisi fəaliyyət
göstərə bilməz. Daşa dönmə motivinin fəaliyyətinin əsas məqsədi diril -
mə nin öz funksiyasını yerinə yetirməsinə yardım etməkdir. De mə li, daşa
dönmə motivi eyni zamanda təhtəlşüurda keçid rolunu oynayır.

Ümumiyyətlə, ölüb-dirilmə motivi ilə bağlı nağıllara kompleks yanaş-
maq lazımdır. Çünki belə nağıllarda ölüb-dirilmədən başqa digər nağıl
struk turları da iştirak edir.

Nağıllarda ölüb-dirilmənin rolu nə qədər mühüm olsa da, bu motivin
fəaliyyətini tənzimləyən digər elementlər də vardır. Məsələn, övladsızlıq
motivini götürək. Bə`zi nağıllarda övladsızlıq motivi ölüb-dirilmənin baş
verməsinə zəmin yarada bilir. Biz bu halı «Ölü Məhəmməd» nağılında
xüsusilə müşahidə edirik. Nağıldakı motivasiyada təsvir olunur ki, odun -
çunun övladı yox imiş. Dərvişin verdiyi almadan onun bir qızı doğulur.
Nağılda həmin qızla ölü Məhəmməd arasındakı mifoloji bağlantını dərviş
arxetipi yerinə yetirir. Deməli, dərviş arxetipi motivin yaranmasında işti-
rak edir. Arxetip bilavasitə motivi formalaşdırır. Biz nağılda arxetipin iki
motivin yaranmasında rolunu görürük. O, birbaşa övladsızlığı for-
malaşdırır, ölüb-dirilmənin isə yaranmasında dolayısı ilə iştirak edir. Bu
proses nağılda da belədir. Odunçunun qızı başqa qızlarla bulağa gedəndə
onun qarşısını kəsib, «xassan, xubsan, ölüyə münasibsən»» deyir. Nağılda
arxetipin fəaliyyəti qısaca desək, qızı ölü Məhəmmədlə birləşdirməkdən
ibarətdir. Deməli, nağılın strukturunu bir neçə hissəyə bölmək olar. Bi-
rinci hissədə arxetipin fəaliyyəti əks olunur. Bura qızın anadan olması və
ölü Məhəmmədə rast gəldiyi hissələr daxildir. Nağılda təsvir olunn qalaça
o dünyanı səciyyələndirir. Ölü Məhəmməd qalaçada 40-cı otaqda ölü sta-
tusundadır. Nağılda ölümdən sonrakı həyatda yaşamaq arzusu gizli surət-
də hiss olunur. Nağılda təsvir olunur ki, qırxıncı otağın ortasında şüşədən
qayırılmış bir qutu var, qutunun içində də bir meyit qoyulub. Qutunun ba -
şında bu sözlər yazılıb: «Mən ölü Məhəmmədəm, hər kim üstümdə qırx
gün, qırx gecə oturub Qur`an oxusa, qırx günün tamamında dirilib, ayağa
qalxaram» (1, 131). 
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Qədim insanların təsəvvürünə görə, o dünyadakı həyat bu dünyanın
davamıdır. Yə`ni ölən insan öz həyatını o dünyada davam etdirir (2, 114-
135). Məhəmmədin də öz üzərində Qur`an oxutdurmaqla diriləcəyinə, o
dünyada yaşayacağına inam sezilir. Bu motivdə iki komponent vardır.
Motivin birinci hissəsi adi ölüm prosesidir. Nağıllarda bir haldan başqası-
na keçid həmişə «ölüm» və ya «yenidən doğulma» (və ya ölüb-dirilmə)
şəklində təqdim edilir (4, 84). Biz nağılda ölümün nə cür baş verdiyini,
Məhəmmədin qutuya qoyulmasının icrasını görmürük. Bu, nağıl üçün
əhəmiyyət daşımır. Heç qızın da inisiasiyadan keçməsi barədə də söz dey-
ilmir. Daha doğrusu, inisiasiyanın əks prosesinin baş verməsini ancaq
müşahidə edə bilirik (3, 42). Ona görə ki, o, ölülər dünyasında sağ ikən
düşə bilməz. Buna görə də onun nağıl təhkiyəsində diri ikən ölmə pros-
esindən (ancaq təsəvvürdə) keçməsini görürük. Nağılda ölünün başı üzə -
rində Qur`an oxunmasının da semantik yükü vardır. Aydındır ki, Qur`an
dirilər üçündür. Qur`an oxunmasından sonra dirilmə magik təsəvvürdən
gəlir. Motivin bu cür həyata keçirilməsi islam ideologiyası ilə
mifologiyanın qarşılaşmasının nəticəsidir. Qur`an oxuma hər iki dünyanın
həyatında vacib prosesdir. Ona görə də nağılın bu hissəsində ölüb-diril -
mə nin həyata keçirilməsində həmin prosesdən istifadə olunur.

Nağılın semantikasında ölüb-dirilmə motivindən sonra bir neçə əlavə
motivlər də iştirak edir. Bunlardan biri quşa dönmə və ağaca dönmə moti-
vidir. Nağılın semantik quruluşunda bu iki motiv ölüb-dirilmə ilə yanaşı
iştirak edir. Bu cür çevrilmələr günahsız qız motivinin nağılın alt qatında
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Nağılda günahsız qız və günahkar qız qarşıdurma –
oppozisiya təşkil edir. Günahkar qız ölü Məhəmmədə tam sahib olmaq
üçün qarşısındakı maneəni (günahsız qızı) aradan götürməlidir. Ona görə
də göyərçinə dönmüş qızın ovlanmasını istəyir. Başı kəsilən göyərçinin
yerə düşən qanından ağac bitir. Ağac kəsiləndə bir tilşəsi hovuza düşür,
qarı hovuzdan su aparanda tilşəni də evinə aparır. Tilşə qıza çevrilir. Bu -
ra dan quşun, ağacın, suyun mifoloji dövretmədə oynadığı rol aydın olur.
Xüsusilə ağaca çevrilmə və ağacdan (tilşədən) yaranma mifoloji düşün -
cənin sabit elementləridir. Bütün bu motivləri birləşdirən mifoloji obraz -
lardır. Həmin mifoloji motivlər mifoloji obrazların funksiyalarına görə
for  malaşır. Məsələn, qarı mifoloji obrazının doğma anaya yaxın olan, tən -
ha qıza dayaq duran bir funksiyası da vardır (3, 129). O, ölü Məhəmmədlə
günahsız qız arasında mühüm rol oynayır. Günahsız qızın funksiyası ölü
Məhəmmədi diriltməkdən ibarət idi. Günahkar qızın funksiyası onların
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arasında yaranacaq hər hansı bir əlaqəyə mane olmaqdır. Ölü Məhəm -
mədin funksiyası həqiqəti axtarıb üzə çıxarmaqdır. Göründüyü kimi, bu
funksiyaların arasında bir-birindən asılılıq əlaqəsi vardır. Bu funksi ya la -
rın fəaliyyət göstərdiyi məkan o biri dünyadır.

Həm «Qızıl qoç», həm də «Ölü Məhəmməd» nağıllarının semanti ka -
sında ölüb-dirilmə motivi yaxından iştirak edir. Həmin nağıllar bu moti -
vin ideya və məzmunu əsasında yaranıb inkişaf etmişdir. Bədii düşün -
cədəki folklor informasiyası bu nağıllardakı mifoloji düşüncənin nağıl
semantikasına daxil olmasında mühüm rol oynamışdır. Bədii təxəyyülün
və nağıldakı uydurmanın həqiqət kimi qəbul olunması da nağılın inkişa -
fında əsas şərt sayılır.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə motivasiyanın öyrənilməsi ilə nağılşü-

naslıqda əsas problemlərdən olan mifoloji motiv və mifoloji obraz haq -
qın da dərin elmi nəticələr əldə olunmuşdur. Motivasiya motivin yaran-
masında əsas şərtlərdən biridir. Motiv isə eyni zamanda mifoloji obrazın
fəaliyyətinin istiqamətlərinə yönələn mifoloji düşüncə sistemini yaradır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq daha çox tədris sahəsinə

aid olan motivasiya termini tərəfimizdən folklorşünaslığa tətbiq olun-
muşdur. Tədqiqatdan aydın olur ki, motivasiya nağılda motivin yaranma -
sına qədər nağılçı tərəfindən söylənilən əsas hadisələrə girişdir. Məhz bu
girişdən sonra motivin nağılda öz funksiyasına başladığını görürük. Əgər
nağılda motivasiya olmazsa motivin və mifoloji obrazın hərəkəti mümkün
olmaz.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Əldə olunan nəticələrin tətbiqi əhəmiyyətini

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Nağıldakı müddəalar ilk dəfə olaraq tərəfi -
mizdən irəli sürülmüşdür. Gələcəkdə nağılların nəzəri-mifoloji cəhətdən
öyrənilməsində rol oynaya bilər. Məqalənin nağılçılıqla məşğul olan gənc
tədqiqatçıların nəzəri biliyinin artmasında mühüm rolu vardır.
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Almaz Həsən qızı HÜSEYNOVA
filologiya elmləri namizədi

İNANCLAR AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏTİNANCLAR AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏT
FOLKLORŞÜNASLARININ ARAŞDIRMALARINDAFOLKLORŞÜNASLARININ ARAŞDIRMALARINDA

XÜLASƏ
Sosializm dövründə Azərbaycanda senzuranın ciddi nəzarəti altında bir sıra, xüsusən

hürriyyət və azadlıq, köləliyə qarşı mübarızəyə səsləyən mövzulara yasaq qoyulmuşdu.
Mühacirətdə yaşayıb yaradan insanlar isə bütün mə`nəvi basqılardan uzaq azad bir
məkanda fəaliyyət göstərirdilər.

Xalq inancları sovet hakimiyyəti dövründə yasaqlanmış mövzulardan biri idi.
“İnanclar Azərbaycan mühacirət folklorşünaslarının araşdirmalarında” məqaləsində mü -
hacirətdə xalq inancları  ilə bağlı aparılan tədqiqatlar təhlil edilmişdir.

Xüsusən mühacirətdəki görkəmli simalardan Ə.Cəfəroğlu, M.B.Məmmədzadə,
B.Haqqı, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Ağaoğlu və başqalarının araşdırmaları ilk dəfə olaraq sis-
temli şəkildə tədqiqata cəlb edilmişdir.

Açar sözlər: folklor, xalq, inanc, mühacirət

NATIONAL BELIEFS IN AZERBAIJANI EMIGRATIONNATIONAL BELIEFS IN AZERBAIJANI EMIGRATION
FOLKLORE STUDIESFOLKLORE STUDIES

SUMMARY
During the period of socialism, some researches which mostly reflected the liberty

and independence of the nation, in which there was a call for the struggle against colo-
nization, were forbidden, as they were under serious censorship control. But the people
who lived and worked in the emigration were in the free ambiance, outside any kind of
attacks. 

During the soviet governance, one of the forbidden themes was the national beliefs.
The article “National beliefs in Azerbaijani emigration folklore studies” analyses re sear -
ches of emigration folklore studies related with beliefs. 

The works of prominent representatives of emigration scientific-theoretical thinking,
like M.A.Rasulzadeh, A.Jafaroghly, M.B.Mammadzadeh, A.Agaoghly, B.Xakky and
others have been specifically focused and drawn to the systematic analysis for the first
time.

Key words: folklore, national beliefs, emigration

НАРОДНЫЕ ПОВЕРИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙНАРОДНЫЕ ПОВЕРИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ЭМИГРАНТСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕЭМИГРАНТСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

РЕЗЮМЕ
В период социализма в Азербайджане были запрещены, некоторые иссле до ва -

ния, особенно воспевающие свободу и независимость народа, призывающие к
борьбе против колонизации образцы фольклора, которые находились под серьез -
ным контролем цензуры. А люди, жившие и творившие в эмиграции, действовали,
работали в свободной среде, в стороне от всяких духовных нападков.

В период советской власти одним из запрещенных тем были поверия народа. В
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статье “Народные поверии в Азербайджанской эмигрантской фольклористике ”
рассмотрены исследовании эмигрантской фольклористики, связанные с пове рия ми.

Особенно выделены и впервые привлечены к системному исследованию труды
таких видных представителей эмигрантской научно-теоретической мысли, как
М.А.Расулзаде, А.Джафароглы, М.Б.Мамедзаде, A.Aгаоглы, Б.Хакки  и др.
Ключевые слова: фольклор, народ, поверий, эмиграция

Mə`lum olduğu kimi, yetmiş ildən artıq sosializm sistemində yaşayan
digər respublikalarda olduğu kimi, Azərbaycanda da xalq yaradıcılığı ilə
bağlı bir sıra mövzuların araşdırılmasına, üzə çıxarılmasına qadağalar qo -
yul muşdu. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yasaqlanan mövzular sovet
Azər  baycanında tədqiqatlardan kənarda  qalsa da, həmin dövrdə mü ha -
cirətdə yaşamaq məcburiyyətində qalan ziyalılar bu örnəkləri  top layıb
nəşr və təbliğinə nail olmuş, onlarla bağlı araşdırmalar apar mış lar.

Beləliklə, Azərbaycan folklorşünaslığında inanclarla bağlı ilk olaraq
məhz mühacirətdə, hələ keçən əsrin 30-cu illərində Ə.Cəfəroğlu tərəfind-
ən tədqiqat aparıldığını qeyd etmək mümkündür. 1939-cu ildə nəşr
etdirdiyi “Azəri-türk həyatında batil e`tiqadlar” əsərində  alim bə`zi mə -
ra simlərdə əski inancların hələ də qorunduğuna diqqət yetirmiş və daha
çox toplama materiallarına yer vermişdir. Müəllif bu barədə yazır: “Nəşr
etdirdiyim malzəmə mənşə və xarakter e`tibarı ilə bir-birindən fərqlidir.
Bir qismi dini həyatdan doğmuş olduğu kimi, bir qismi də bu sahə türklə -
rinin əski ən`ənəvi düşüncə və həyat tərzi məhsuludur …malzəmə içə ri -
sində bir sürü şamanizm bakiyəsi də vardır” (8, 4).

Əsasən mərasimlərin tədqiqinə həsr etdiyi, “Azəri-türk həyatında batil
e`tiqadlar” əsərində Ə.Cəfəroğlu Azərbaycanda geniş yayılmış xalq
inancları haqqında mə`lumat vermiş, onların bir qismini ayrıca – Tikiş”,
“Yol”, “Ayaqqabı”, “Qab”, “Düyü”, “Qarpız”, “Yumurta”, “Dırnaq”, “Sü -
pürgə” və s. başlıqlar altında toplamışdır. Tədqiqatda bayquş, yuxuda diş
çəkdirmək və s. ilə bağlı xalq arasında yaşayan inanclar barəsində də qey-
dlərə təsadüf edilməkdədir.

Qeyd etməliyik ki, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabında inanclar
təsnif edilmədən “Sınamalar” adı altında təhlil olunmuşdur (3,  67). Pro -
fessor A.Nəbiyev “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” dərsliyində inancları təs-
nif edərək, onları məişətlə, təbiət hadisələri, bitki və heyvanat aləmi ilə,
astral təsəvvürlərlə bağlı qruplara ayırmışdır (14, 312). Bu təsnifata əsa -
sən, demək olar ki, “Azəri türk həyatında batil e`tiqadlar” əsərində məi -
şətlə bağlı inanclar üstünlük təşkil etməkdədir.
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Ə.Cəfəroğlu inancları toplayarkən, yaddaşlarda yaşaması naminə dini
baxışlarla bağlı yarananları da əsərinə əlavə etmişdir, onlar bu gün də
folklorumuzun öyrənilməsi üçün əsas mənbə olaraq qalmaqdadırlar. Əya -
nilik üçün onlardan birinə – düyü ilə bağlı olanına nəzər yetirək: “Xalq
e`tiq adına görə, düyü müqəddəsdir. Çünki hər bir düyünün ucunda “qul-
hüvallah” yazılıbdır və ayrıca Həzrəti Peyğəmbərin qızı Fatimə də onun
uclarını dişləmişdir. Bu üzdən düyünün ucları qırıqdır. Əksəriyyətlə göz
xəstəliyinə mübtəla olanların, yaxud arpacıq çıxaranların gözlərinə düyü
sürülməkdədir” (8, 10).

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Ə.Cəfəroğlu daha çox müxtəlif məra -
simlərdən bəhs etdiyi məqamlarda xalq inanclarına yer ayırmışdır. İnanc -
ların etnosun ilkin – ibtidai təsəvvürlərinin məhsulu olduğunu qəbul edən
alim “Azərbaycan və Anadolu folklorunda saxlanan iki şaman tanrısı”
adlı tədqiqatında türkdilli xalqların şamanist baxışlarının islam dinini
qəbulundan sonra da bə`zi mərasim və inanclarda yaşadığını qeyd etmiş -
dir: “Bir çox Anadolu məzarlıqlarındakı şeyx qəbir və türbələrinə, iç
inanc larla asılan “at qılları” və “əski qumaş parça”lar bu tə`sirin birər
dəlili olaraq tələqqi edilməkdədir. Mərhum Vələt Çələbiyə istunadən, dua
əsnasında Nəqşbəndilərin önlərinə yeddi kiçik çaqıl-daş qoyaraq salavat
gətirdikdən sonra mövcud quraqlığı aradan qaldırmaq üçün bu daşları ne -
hirə atmaları şamanizm tə`sirinin bu təriqət üzərində əməlli-başlı yerləş -
miş olduğunu göstərməkdədir” (10, 6).

Ə.Cəfəroğlunun “Türklərdə sehirli daş telaqqisi” məqaləsi isə bu top -
lumun ilkin-ibtidai yaşamından qalan daşla bağlı inancların şərhinə həsr
edilmişdir. Məşhur türk alimi M.F.Köprülünün “Yağmur daşı” ilə bağlı
məqaləsini xatırladan müəllif daşın türk etnokültüründə yağış yağdır-
madan başqa, digər hallardakı  fövqəla`də mövqeyini – övladsız lara uşaq
vermə, xəstələri sağaltma kimi çox qüvvətli bir sehrə malik olduğunu
müəy yənləşdirmək məqsədilə qədim türk yazılı abidələrindən başlayaraq,
bir sıra mənbələri nəzərdən keçirmişdir. Beləliklə, Ə.Cəfəroğlu: “Erməni
coğ rafiyaçılarından Moisey Xorenitski Xarəizmlərə dair mə`lumat ve -
rərkən, bunların özlərinə məxsus sehirli daşları və fövqəl`adə yaxşı oxları
olduğunu qeyd etməkdədir” (6, 2), – sözlərilə  yanaşı, bu mə`lumatın ərəb
müəlliflərinin əsərlərində də təsadüf edildiyini, hətta onun “yəhudi daşı”
adı ilə  (Alimin şərhinə görə, qranit daş üzərindəki xətlərin yəhudi  əlif-
basını xatırlatmasından belə adlandırılması güman edilir) Qəzvini, İnos -
tran sev və b. əsərlərində rastlandığını bildirmişdir. Alimin mülahizələrinə
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gö rə, daşın ən böyük sehrinin övlad vermə sehridir və o, V.Qordlevskiyə
istinadən yazır: “Anadoluda Ankara vilayətində bulaq yanında düz bir daş
varmış. Doğulduqdan qırx gün sonra uşağı gətirib bu daşın üzərinə qo yar -
mışlar. Əgər uşaq bic isə mütləq daşın üzərinə qoyulduqdan sonra ağla-
mağa başlarmış, ağlamazsa, uşağın ailənin həqiqi üzvü olduğu anlaşılar-
mış (6, 4).

Azərbaycanda uşağı olmayan qadınların İmamzada pirinə gedərək mə -
zarın yanındakı daşı qucaqlarına alıb sonra yerinə qoymalarını, Da ğıs tan -
da dünyaya qeyri-qanuni uşaq gətirən qadının anası tərəfindən məhz daş -
la evdən qovulduğunu bildirən Ə.Cəfəroğlu inanclarda onun həm də xəs -
tə likləri də sağaltma sehrindən bəhs etmişdir. Bundan əlavə, alim Xo ra sa -
na yaxın bir yerdə özünün şahidi olduğu insanların ziyarətinin təsvirini
ver mişdir: “Ziyarətçilər bu daşa yaxınlaşdığı zaman qarnını açaraq yolun
kə narındakı böyük bir daşa sürtürlər” (6, 4).

Xatıladaq ki, A.Nəbiyev doğum, adqoyma, ölüm və digər mərasimlər-
lə bağlı inancların şifahi yaradıcılığın daha qədim nümunələri olması
qənaət lərini irəli sürmüşdür (14, 313).

Ə.Cəfəroğlu türkdilli xalqlarda yeni doğulmuş uşaqlara ad seçilərkən
müəyyən inanclara riayət olunduğunu, buna görə də antroponimləri araş -
dır maqla, həm folklor, həm dil, həm də tarixə aid bir sıra problemlərin
aydınlaşdırmağın mümkün olacağına diqqət yetirmişdir. Məhz: “Çocuq
ad landırılmasındakı müştərək amillər və inanclardan başqa, Azərbaycan
antropomlərinin törəməsində siyasi, tarixi inkişafın böyük rolu” (11, 1)
ol du ğuna görə alim “Azərbaycan antroponimlərinə dair notlar” məqaləsi-
ni vətənində işlənən bir sıra şəxs adlarının etimologiyasının tədqiqinə həsr
etmişdir. Bundan əlavə, Ə.Cəfəroğlunun məşhur türkoloq V.Bang-Kaupa
ithaf etdiyi “Türkcədə “daş” lahikası” məqaləsində adlar və inanclarla
bağlı məqamlar öz əksini tapmışdır. Alim “daş” sözünün türklərdə ifadə
etdiyi mə`nalardan bəhs edərkən: “...Anadoluda zəif və xəstə çocuqlara
bi laxirə sağlam olsunlar deyə, öz adlarından əlavə, digər bir isim olmaq
üzrə “daş” əlavə edilməkdədir. Məsələn: “Daşdəmir”, “Dəmirdaş”, “Ars -
lan daş”, “Gökdaş”, “Yarukdaş” və s.”(4, 14) yazaraq, mülahizələrini ay -
dınlaşdırmışdır.

Beləliklə, Ə.Cəfəroğlu özünün bütün elmi əsərlərində olduğu kimi,
təd qiqat zamanı dil və folklorun problemlərinin qarşılıqlı əlaqədə öyrə nil -
mə sinin bu sahələrdə daha dərin qatların aydınlaşdırılacağını ortaya qoy-
muşdur.
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Qeyd etmək lazımdır ki, mühacirət folklorşünaslığında atəşlə bağlı
inanclar haqqında tədqiqatlarda daha çox təsadüf etmək mümkündür. Be -
lə ki, Ə.Cəfəroğlu “Azəri ləhcəsində bə`zi monqol ünsürləri” məqaləsində
çox əski zamanlara aid, artıq yalnız səyahətnamələrdən öyrənilməsi
müm kün olan  türk inanclarından bəhs edərkən, “tonqal” sözünün yaran-
ma tarixini müəyyənləşdirmək məqsədilə iki mərasimin təsvirini vermiş-
dir. Onlardan birincisi Bizans tarixçisi Menandra istinadən təsvir edil miş-
dir: “Yustin səfiri olan Zemarxın türk xaqanı Dizabolu ziyarəti əsnasında
əlbisələrinin atəş vasitəsilə fəna ruhlardan təmizlənildiyi və hətta səfirin
özünün belə türklər tərəfindən atəş üzərindən keçirildiyi qeydinə təsadüf
etməkdəyik” (7, 216). 

Odun, atəşin türklər üçün nə qədər müqəddəs olduğunu təsəvvür etmək
üçün alim XIII əsrə aid başqa bir səyahətnaməni incələyir: “... eyni
mərasimə dair mə`lumat Plano dö Kaprinidə (XIII) mövcuddur. Belə ki,
səyahətini təsvir edərkən Kuman türkləri hüduduna varınca Batonun
sarayından müəyyən bir məsafədə durdurulduğunu və xanın nəzdinə gir-
mək istədiyi zaman iki yanan atəş arasından keçirildiyini və bu mərasimi
qəbul etmək istəməyincə, məhəlli adət üzərinə: “Xana qarşı fəna məqsəd
bəsləyənlərin və ya zəhər daşıyanların atəş üzərindən keçərək təmizlən-
mələri lazım gəldiyi” kimi şiddətli bir e`tiraz qarşısında qaldığını nəql
etməkdədir” (7, 216).

Beləliklə, Ə.Cəfəroğlu bu tədqiqatında yalnız qədim türk adətlərini de -
yil, həm də xalqın atəşlə bağlı inancları, onun müqəddəsliyi, qoruyucu gücü
ilə bağlı çox əski mifoloji təsəvvürləri haqqında da mə`lumat vermişdir.
Alim türk və dünya xalqlarının əski inanclarını müqayisə etmiş, atə şin bir
çox millətlərin mifologiyasında olan izlərini araşdırmışdır: “Al man larda isə
fəna ruhlardan təmizlənmək üçün atəş üzərindən heyvanlar atlanıldığı
halda, slavlarda eyni məqsədlə həm heyvan, həm də insanlar atəş üzərindən
keçirilməkdədir. Hər halda atəşə atfedilən sehri evsaf aşağı-yuxarı bütün
millətlərdə mövcud olmuşdur. Yakutlarda isə atəş artıq antropomorfik bir
şəxsiyyətdir. Bunlarda atəş “ev sahibi” məsabəsində olub, boz saqqallı, çox-
danışan, daim hərəkətdə bulunan bir ixtiyardır. Fə qət onu yalnız şaman
tanıyar və qulağı eşitməyə başlayan çocuqlar anlarlar” (7, 217).

Ə.Cəfəroğlu “Türkcədə “tonqal” kəlməsi” və “Azəri ləhcəsində bə`zi
monqol ünsürləri” məqalələrində odun türk etnocoğrafiyasında və etno-
psixologiyasında mövqeyini aydınlaşdırmış, bu düşüncələrin çox əski za -
manlardan qorunaraq gəldiyini bildirmişdir.
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“Atəşin İlahi şəklində təsəvvürü... “atəş xanı” ifadə edən “Odqan Ğal -
qan” kəlməsində görməkdəyik” (5, 102), – yazan alim monqollarda odun
bir Tanrı kimi müqəddəsləşdirildiyini aşkarlamış, Orta Asiya türklərində
əcnəbilərin iki atəş arasından keçirilməsinin hətta qanun kimi yerinə yeti-
ril məsindən bəhs etmiş, atəşin şamanizm zamanının yadigarı oldu ğunu və
türk həyatındakı rolunu mö`təbər mənbələr əsasında sübuta yetirmişdir. 

Ə.Cəfəroğlunun “Türkcədə “tonqal” kəlməsi” tədqiqatı Türkiyədə əks-
səda doğurmuş, onunla bağlı bir sıra məqalələr nəşr edilmişdir. Onlardan
biri “Xalq bilgisi xəbərləri”ndə M.Zəki adlı müəllifin “Cəfəroğlu Əhməd
əfəndiyə” sözlərilə ithaf olunan  “Tonqal kəlməsi haqqında” məqaləsidir.
Müə llif: “... Anadolu türklərindən bəzilərinin adını Tonqal qoyduqları
vardır” (18, 144) – yazaraq, atəşlə bağlı müxtəlif türk adətləri haqqında
mə`lumat vermişdir.  

Xatırladaq ki, Bəhruz Həqqi “Ata sözlərinin kökləri və Azərbaycan
şifahi xalq ədəbiyyatından örnəklər” kitabının bir fəslini “Atəş” adlandır-
mış, Qaşqaylı Fəxri adlı informatorun dilindən Azərbaycan türklərinin
od la bağlı inancları haqqında ətraflı söhbət aşmışdır. Novruz bayramı ərə -
fə sindəki adətlərdən başqa, burada göstərilənlərə görə, qaşqaylar “...yun
qırxımına dörd gün qalanda qoyun və keçi sürülərini atəşə göstərirlər. Bu
tö rəndə çalı-çarpıdan atəş yaxılıb mövcud aşıqlar  və ya başqaları tərə fin -
dən davul çalınır. Atəşin alovu göyə yüksəldiyi zaman sürünün qoyunla -
rı nı atəşin kənarına gətirirlər” (12, 131-132). Beləliklə, odun mənfi ruhla -
rı məhv etməsinə inam bu gün Azərbaycanın Güneyində də, Quzeyində
də yaşamaqdadır.

B.Həqqi toy adətləri içərisində odun özünəməxsus mövqeyini, məsə -
lən, gəlinin ər evinə gedərkən, damadın düzəltdiyi ocağın (təndirin) üzə -
ri nə keçə atılandan sonra onu öpməli olduğunu və s. kimi inanclardan,
həmçinin yaranan deyimlərdən  də bəhs etmişdir (12, 132). 

B.Həqqinin “Koroğlu” – tarixi-mifoloji gerçəklik” əsərində dünya
xalqlarının, o cümlədən türklərin folklorunda yaşayan diğər inanclar haq -
qında bilgilər verilmişdir. Məsələn, atla bağlı: “Qədim inanclara görə, atın
nəfəsi bə`zi xəstəlikləri sağaldırdı. Günəşin çıxmasından öncə yeddi dəfə
dərədən keçən atlıya sehir və cadu təsir etməz. At olan evə cin, şeytan gir-
məz” (13, 112-113), tanrılarla əlaqədar: “Türk xalqlarının qədim dini
inam larına görə, insan təbiət kimi ölüb-dirilir. Hətta bütün dünya türkləri
tərəfindən tanınan Göy, Su, Dağ və Hava tanrıları da insan kimi yeyib,
içib, geyinərlər” (13, 302) və s. bir çox inanclar haqqında danışılmışdır.
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Mühacirətdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan ziyalıları öz tədqiqatların-
da, yeri gəldikcə, digər dünya xalqlarının əski inancları ila bağlı
mülahizələrə də yer ayırmışlar. Belə ki, Əhməd Ağaoğlunun “Şiə dinində
məzdəki inancları” (1) əsərində İran ərazisində yaşayanların, “İslama
görə və islamiyyətdə qadın” (2) adlı tədqiqatında ərəblərin, hindlilərin
inanc ları ilə bağlı məqamlara təsadüf edilməkdədir.

İranlıların Novruz bayramı günlərində icra etdikləri ayinlərdən bəhs
edərkən, Ə.Ağaoğlu onların atəşlə bağlı inancları haqqında yazmışdır:
“Gənclər atəşin üzərindən atlayaraq bir-birilərini izləyərlər. Atəşin alov la -
rı nın yalnız ruhdakı bütün xəstəlik və pislikləri qovacağına inanmaqla
qal mazlar, ruhun bu şəkildə güc, qüvvət və gözəllik qazanacağına da ina -
nırlar” (17,  241).

Ə.Ağaoğlu islamdan öncə ərəblərin qadına olan ağlasığmaz münasibə-
tini şərh edəkən, onların bə`zi əlamətləri müasir dövrümüzə qədər gəlib
çatan inanclarından “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərində bu ağır
yaşam tərzinin mənzərəsini yaratmış, bu dünyagörüşün islamla heç bir
əla qəsi olmadığını diqqətə çatdırmışdır: “Qadının həyatında hamıya
mə`lum olan günlərdə onlar (İranda) evlərindən uzaqlaşıb, daxmalarda
ya şamalı idi; onlara qida gətirən adamlar burun və qulaqlarını tıxayıb, əl -
lə rinə əski dolayırdılar; nəinki o qadınlara toxunmaq, hətta onların ud du -
ğu hava və istifadə etdikləri əşyalar murdar sayılırdı” (2, 35).

Əsərdə Ərəbistanda qızların dünyaya gəlməsinə olan qeyri-insani mü -
nasibətin acı, tükürpədici mənzərəsi, qadını alçaldan, bə`zən məhvi ilə nə -
ticələnən vəhşi adətlərin də təsviri verilmişdir; “Qız uşağının doğulması
bəd əlamət, allahların insana pis münasibətinin nümayişi sayılırdı. Ərəb
onları quma basdırır, satır, yaxud da hər hansı bir ev heyvanına dəyiş di -
rirdi” (2, 36).

Mənşəyinə görə fars olan, lakin hind şahzadəsi Cahangirə ərə getdik -
dən sonra “Nuri-Cahan” adlanan Mehri-ün-Nisədən bəhs edərkən, onun
əri üzərindəki çox böyük tə`siri, xeyirxahlığını, ağıl və cəsarətini yüksək
qiymətləndirən Ə.Ağaoğlu yazır: “…yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, məhz
onun imzaladığı fərmanla hindlilərə insanların qurban kəsilməsi və ərləri
ölmüş qadınların onlarla birgə diri-diri torpağa basdırılması qadağan edil -
miş dir” (2, 48).

Beləliklə, müəllif tarixdə iz qoymuş məşhur bir qadını tanıtmaqla
yanaşı, həm də hindlilərin qədim dövrlərdəki insan düşüncəsinə sığa bil -
məyən ağır adətləri ilə də bağlı mə`lumat vermişdir.
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M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” adlı tədqiqatında qədim
dövr lərdə İranda yaşayan insanların inancları haqqında maraqlı mə`lu -
mat lar verilmişdir. Əsərin baş qəhrəmanından danışarkən müəllif ayrıca
qeyd edir ki, Keykavus arvadı Südabənin Səyavuşla bağlı söylədiklərinin
doğruluğunu müəyyənləşdirmək üçün onun müqəddəs oddan keçməsini
tələb edir. Bu məqamda çıxarışda M.Ə.Rəsulzadə həmin məsələyə aydın-
lıq gətirmişdir: “Odun müqəddəsliyinə inanılan əski İranda əfsanələrin
rəvayətinə görə suçluları müqəddəs oddan keçirmək adəti varmış. Təqsirli
sayılan günahsızsa, od onu yaxmazmış” (16, 23).

Həmin əsərin bə`zi digər məqamlarında da öz fikirlərini daha tə`sirli,
obrazlı ifadə etmək üçün M.Ə.Rəsulzadə məhz  müqəddəs odla bağlı əski
inancdan istifadə etməyi lazım bilmişdir: “Rus süzgəcindən keçsə də,
özlərinə keçən Avropa elm və texnikasının tə`sirilə Azərbaycan Şərqin
qorxu və dedi-qodularından silkinərək yaxşı bir həyat əsəri göstərir, doğru
yol tapır, böyüyüb inkişaf edirdi…gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti…
lə`nət ləndi, kafirliklə suçlandısa da, əsrin texniki və tərəqqipərvər el min -
dən böyük yardım görüb, bu müqəddəs oda girərək özünün mə`sum və
qayğısız olduğunu isbat etdi” (16, 34).

Göründüyü kimi, bir tərəfdən İran sxolastik mühiti, digər tərəfdən isə
rus basqısının Azərbaycana olan müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı çətin
bir savaşda qalib gələn Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma se -
vin cini ifadə etmək üçün bundan yaxşı bir vasitə düşünmək belə mümkün
deyil. Bu isə M.Ə.Rəsulzadənin xalq yaradıcılığını dərindən bilməsi ilə
ya naşı, bu örnəklərə olan böyük sayğısını və düzgün məqamda işlədə bil -
mək bacarığını da göstərməkdədir.

Mühacir ömrü yaşayan heykəltaraş Zeynal A.Saray (O, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin xaricə təhsil almağa göndərdiyi 100 azərbaycanlı
gəncindən biri idi) vətənindəki me`marlıq abidələri haqqında tədqiqat
apa raraq, “Azərbaycan yurd bilgisi”nin 1934-cü il 35-36-cı sayında
“Azər baycan gözəl sənətləri haqqında” adlı silsilə məqalələrini nəşr etdir -
miş dir. Maraqlıdır ki, Zeynal bəy öz sənətinin incəlikləri ilə bərabər hər
bir abidə ilə bağlı yaranan rəvayətləri, bə`zən isə qədimdə insanların ta -
pın dıqları müqəddəs yerlərin təsviri zamanı onların yerinə yetirdikləri
müxtəlif rituallar, inancları haqqında mə`lumatları məqaləsinə əlavə et -
miş dir ki, bu da tədqiqatın dəyərini artırmaqla yanaşı, onu folklorşünaslıq
üçün də gərəkli bir mənbəyə çevirmişdir.

Hər şeydən əvvəl, müəllif qədim yunan tarixçisi  Herodota istinadən
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bu gün Azərbaycan adlanan bir məmləkətin böyük bir tarixə malik ol du -
ğu nu xatırlatmış, məşhur Roma döyüşçüsü Pompeyin Albaniyaya yü rü şü -
nün təsviri zamanı isə müəllif həm də onun paytaxtı Qəbələ və burada
yaşayan əhali barəsində mə`lumat vermişdir: “Əhalisi günəşə və aya tapı-
narmışlar. Burada iki böyük və əzəmətli məbədləri varmış, biri Günəşi,
digəri Ayı  ifadə edərmiş. Xəzinələri bu Ay  məbədinin ortasında yerləşir,
onları idarə edən baş din xadimləri burada yaşarmış…” (15, 349)

Zeynal bəy məqaləsində Bakı yaxınlığındakı Suraxanı atəşgahı, onun
yapılma tarixi, səbəbləri, həmçinin ziyarətçiləri ilə bağlı qənaətlər yürü -
dər kən həm də folklorşünaslıq üçün maraqlı faktlardan – bura gələn
insan ların inanclarından bəhs etmişdir. Müxtəlif səyyahlar – bə`zən hind -
lilər, bə`zən isə parslar tərəfindən ibadət evi kimi inşa edildiyi irəli sürü -
lən bu abidədə insanların atəşə sitayiş etdiklərini, buna əsaslanaraq onun
çox qədim bir dövrdə yarandığını sübut edən müəllif buraya gələnlərin
həm inancları, həm də  adətləri haqqında yazır: “Gərək hindlilər, gərəksə
də parslılar olsun bu günə qədər yaşayan atəşpərəstlik dininə bağlı olub
ancaq bir məbədə – atəşə tapınmaqdadırlar. Fəqət bu əski dinin hökmləri
bir-birinin əksinədir. Parslılar canlılığı və hərəkəti sevərlər və atəşdə sanın
onları çağırmasını görərlər. Onlar özlərinə işgəncə etməyi doğru bulma -
yıb, ölümə, qaranlığa lə`nət edərlər. Buna qarşılıq hindlilərin ən yüksək
arzusu üzüntü və işgəncə içində, inildəyib ölməkdir. Parslılar ölülərini
atəşi kirlədəcəklər qorxusu ilə yandırmazlar. Onları yüksək  və üstü düz
qalanın üzərinə buraxırlar. Burda quşlar gəlib ətlərini yedikdən sonra sü -
mükləri dərin bir quyuya atarlar. Hindlilər isə ölülərini inək yağı ilə yağ -
layıb atəşin üzərinə buraxarlar” (15, 390).

Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığının tədqiqatlarında  mərasim-
lərlə bağlı yaranan kiçik janrlar – inanclar, ovsunlar, atalar sözləri, zərb-
məsəllər, tapmacalar, alqışlar, qarğışlar və s. haqqında çox maraqlı, mü -
ba hisəli, mövcud nəşrlərdən fərqli məqamlar öz əksini tapmışdır. Bu araş -
dır maların  hər birinin ayrıca təhlilə cəlb edilməsinə, toplanan örnəklərin
vətənimizdə nəşrinə ehtiyac vardır.
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JANRDAXİLİ ƏLAQƏDƏ FORMALAŞMIŞ LƏTİFƏLƏRJANRDAXİLİ ƏLAQƏDƏ FORMALAŞMIŞ LƏTİFƏLƏR
XÜLASƏ

Azərbaycan regional lətifələri içərisində janrdaxili əlaqədə forma laş mış nümunələr
də külli miqdardadır. Lətifə-nağıl, lətifə-atalar sö zü, ləti fə-tapmaca, lətifə-rəvayət və
əksinə. Həmin janrlarla qarşılıqlı əla qə və təmasda formalaşmış lətifələrin yaranma yol-
ları müəyyənləş dirilmiş və mövzular üzrə onların təhlili aparılmışdır.

Açar sözlər: lətifə, nağıl, atalar sözü, tapmaca, rəvayət

THE JOKES FORMED IN THE RELATION OF GENRE INNER
SUMMARY

There are many joke examples formed in the relation of genre inner among
Azerbaijan regional jokes. Joke-tale, joke-proverb, joke-riddle, joke-legend and vice-
versa. In the article the creation ways of jokes formed in the mutual relation and contact
are defined and their analysis due to the subjects are carried out.

Key words: a joke, tale, proverb, riddle, legend

АНЕКДОТЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ АНЕКДОТЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ 
ВОВНУТРОЖАНРОВОЙ СВЯЗИВОВНУТРОЖАНРОВОЙ СВЯЗИ

РЕЗЮМЕ
Среди азербайджанских региональных анекдотов в большом количестве

имеются и образцы сформированные вовнутрожанровой связи: анекдот-сказка,
анекдот-пословица, анекдот-загадка, анекдот-предание и наоборот. В статье
определены пути образования анекдотов, сформированных во взаимной связи и в
контакте с этими жанрами и анализированы по темам.
Ключевые слова: анекдот, сказка, пословица, загадка, предание

Məsələnin qoyuluşu. Folklorun lətifələrlə bağlı janrlarında bəzəmə lə -
rin özünə yer tapmasını üzə çıxarmaq və məsələnin qoyuluşunu bu isti qa -
mətdə öyrənmək əsas götürülmüşdür.
İşin məqsədi. Regional lətifələrin şifahi söz sənətinin uyğun janrları

ilə əlaqə və təmasını araşdırmaq və onları janrın daxili tələbləri çərçi və -
sində öyrənmək diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Lətifə janrı haqqında daha
dolğun mə`lumat əldə etmək məqsədi güdülmüşdür. 

Azərbaycan regional lətifələr içərisində janrdaxili əlaqədə forma laşmış
örnəklər də külli miqdardadır. Lətifə-nağıl, lətifə-atalar sözü, lə ti fə-tap-
maca, lətifə-rəvayət və əksinə. Bu mövzulu gülməcələr həmin janr larla
qar şılıqlı əlaqə və təmasda formalaşmışlar. Bu qəbil örnəklər içəri sin də
möv süm və mərasimlərlə bağlı lətifələr də özünə yer almışdır. Onlarda
qo runan və mərasimin atributlarından olan arxaik obrazlar ba rə də söz
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açan Y.M.Melitinski yazmışdır: “Təhkiyəçilik sənətinin arxaik obrazları,
o sıradan novellavari örnəklər əcdadlar haqqında mifoloji he ka yətlərdir –
onlar mədəni qəhrəmanlar, demonik- komik mifoloji ob razlar dır” (27, 1).
Bu səciyyəli obrazlar regional lətifələrdə də yer almış lar.      

Törən–mərasim mövzulu lətifələrdən olan “Adamı adam yanına gön -
dərərlər” gülməcəsində yağışı çağırış mərasiminin keçirilməsi, onu do ğu -
ran səbəblər açıqlanmışdır. Lətifədə vurğulanır ki, Şəki camaatı quraqlıq
olanda Kiş çayının kənarına yığışıb Müsəllaha çıxar, özləri ilə ləyən,
qazan aparıb çay kənarında bərk-bərk vuraraq səs–küy salıb dua edərmiş -
lər ki, Allah bu harayı eşıdib yağış yağdırsın(5, 219). Yağış yağ dırma haq -
qında aparılmış araşdırmalarda lətifədə təsvir olunmuş bu prosesin geniş
təhlili verilmişdir (1, 109-115; 1, 249- 252) ki, bir daha  bu məsələyə to-
xunmağa ehtiyat qalmır.

Özgə bir lətifədə təsvir edildiyinə görə, günün  quraqlıq keçdiyini gö -
rən camaat Müsəllah dağına çıxıb Xıdır İlyasdan yağış istəyirmiş. Ancaq
yağış yağmırmış. Gülməcənin personajlarından olan Bəhram müəllim
bunun səbəbini Unnu Ağcadan soruşduqda o ironik gülüş doğuran belə bir
cavab vermişdir: “ – Yəqin ki, sədriniz Yusif müəllim Mü səl lah dağına
çim məmiş çıxıb” (21, 41).

Müsəllahın bə`zi elementləri ilə Ordubad rayonundan qeydə alınmış
çömçə xatun mərasimində də qarşılaşırıq. Bir sıra xalqlar içərisində do la -
şan analoji törənlərdən söz açan A. Xürrəmqızı qeyd edir ki, bu mərasimi
keçirən qumuq qadınları uşaqlarını Müsəllaha çıxarıb onları quzu kimi
mələməyə məcbur edirmişlər ki, yağış yağsın (22, 156). Bu motiv region-
al lətifələrdə də yer almışdır.

Lətifələrdə sınamalara da təsadüf edilir. Belə örnəklərin birində qeyd
edilir ki, inama görə “ ... sacı yerə qoyanda və ocaq daşlarını çevirəndə
cinlərin balaları yanır”. Arvad bunu bildiyi üçün həmişə bu işi əri mollaya
gördürürmüş. Molla isə bu işi görəndə deyirmiş: “Ay cinlər, geri durun,
yanarsınız”(17, 231). Lətifə məhz bu inam üzərində qurulmuşdur. “Yerə
qaynar su tökməzlər, günahdı. Deyilənə görə, töksən, torpaq əyəsini yan -
dı rarsan, o da qəzəblənib sənə nə isə bir sədəmə toxundurar” – inamı isla -
miyyətin əlavəsindən sonra “yerə isti su atanda gərək “bismillah” deyəsən
ki, cinlər qaçsın. Yoxsa cinin balasını yandırarsan, sənə zərər toxundurar”
(22, 23 ) inamının ilk variantı regional lətifələrdə daha çox qorunmuşdur.

Nağılların tərkibində lətifə motivlərinə təsadüf olunduğu kimi, məhəl-
li gülməcələrdə də nağıl ünsür və epitetlərindən istifadə edilmişdir. Bir
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janr kimi regional lətifələrin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən ən başlıca -
sı ondan ibarətdir ki, söylənilən əhvalat yığcam və lakonik olur, elə ilk ba -
xış dan kəskin gülüş doğurur. Hədəfə yönəldilmiş gülüş dinləyicisinə
mə`nə vi sevinc hissləri aşılayır. Deyilən bu əlamətlər “Dilimə bağla” ləti -
fəsində belə ümumiləşdirilmişdir: “Bir kişi atın üstündə gedirmiş. Ancaq
qalmağa yeri yox imiş. Küçədə bir kişi durubmuş. Həmin kişiyə atlı salam
verir. Salam verəndən sonra kişi atlıya deyir ki, düş qonağım ol. Bu söz
kişinin ürəyindən olur, tez atdan düşüb soruşur ki, atımı hara bağlayım?
Kişi cavab verir ki, dilimə” (9, 358). Bu lətifədə janrın tələblərindən irəli
gələn yığcamlıq, mə`nalı gülüş əks olunsa da söyləyicilik, ifaçılıq ba xı -
mından nağıllarda olan əlamətlər də yox deyildir. Hər şeydən öncə “...
nağıl xüsusi nağılçılar tərəfindən bir janr kimi danışıldığı halda lətifə
kiminsə başına gələn bir əhvalat kimi söylənilir” (27, 3). Eyni fikri təsdiq
edən prof. P.Əfəndiyev isə qeyd edir ki, “... lətifə yığcam, sadə, lakonik,
yumoristik bir janrdır. Nağılı bilmək, yadda saxlamaq, danışmaq xüsusi
bir məharət tələb edir. Buna ğörə də xüsusi nağılçılar vardır. Amma ləti -
fə lər belə deyil. Onları hamı bilir, yadda saxlayır və danışır” (19, 138-
139). Eyni məsələyə prof. A.Nəbiyev nisbətən başqa mövqedən yanaş -
mış  dır. O, lətifə janrının əhatə çevrəsini və mövzu dairəsini genişlən dirə -
rək nağıl janrına yaxınlaşmasını nəzərdə tutaraq yazmışdır: “Lətifə janr
və məzmun çevrəsinə görə qısa və konkretdir. Əksər hallarda açıq və
mə`naaltı gülüşlə müşahidə olunur. Lakin lətifələrin elə qədim nümu nə -
lə ri də vardır ki, onlar janrın ən`ənəvi ölçü tələblərindən kənara çıxır,
bə`zən nağıla bənzər funksiyaları əhatə edir. Bu nümunələrdə lətifəyə
məx sus gülüş atributu da arxa plana keçir” (25, 301).

“Biri varmış, biri yoxmuş, keçmiş zamanlarda bir dəvə, bir keçi, bir də
tülkü var imiş”(3, 86), “Biri vardı, biri yoxdu, bir şah vardı”(“Şahla kü rə -
kəni”) (12, 327), “Biri varıydı, biri yoxuydu. Bir qaynana varıy dı”
(“Qaynana ilə gəlinlər”) (12, 335) kimi nağıl epitetləri ilə başlayan gül -
məcələrlə yanaşı, nağıl keçidləri davam etdirilən – “Sağollaşıb atlı yolu-
na davam etdi. Az getdi, çox getdi, dərə-təpə düz  getdi, gedib bir çəmənə
çıxdı”(“Atlı”) (13, 296) “Erməni gəlməkdə olsun, görək oğrular nə oyun
çıxardılar”(17, 173) kimi bədii pryomlar da regional bəzəmələrdə
özlərinə yer almışlar.

Rəvayət və lətifələrin qovuşmasından yaranmış gülməcələr  də vardır
ki, onlar janr baxımından daha çox rəvayəti xatırladırlar. “Qonşum ar-
xamca gəlir”, “Atan at da borcluymuş” (6, 300-302), “Xurcunu ver, gedi -
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rəm” (3, 159-161) lətifələri bu qəbil örnəklərdəndir. Maraqlıdır ki, xalq
içərisində dolaşan istilahla – “ixtilət” adlandırılan bir sıra Şəki lətifələri
isə daha çox rəvayət olub, bu adla gülməcələrdən fərqləndirilmişlər (7,
227- 289).

“Belə rəvayət edirlər ki...”, “Rəvayətə görə, Başkeçiddə bir çoban
yaşayırmış” və buna bənzər təqdimatlarla başlayan bir sıra örnəklər lətifə
kimi təqdim edilsələr də, əslində rəvayət janrının tələblərinə cavab verən
nümunələrdir (3, 165). “Qatar  qayalar”, “Cənnət bulağı”, “Kimini qal dı -
rır, kimini endirir” kimi lətifələr də sırf rəvayət səciyyəli örnəklərdir (3,
165-166; 167-168).

Lətifəli rəvayətlər içərisində aşıq rəvayətlərinə də təsadüf olunur. Mə -
sələn, “Qara ilə ağ qarışanda sortu yaxşı olur” örnəyi Aşıq  Ələsgərin qar -
daşı oğlu İmanın Dərələyəzdə Aşıq Ələsgərin toyunu etdiyi ər-arvadın qo -
na ğı olmasından söhbət gedir. Rəvayətdə gülüş doğuran elementlər də
özü nə yer tapmışdır (14 , 306).

Regional lətifələrlə atalar sözü və məsəllərin qarşılıqlı şəkildə izlə nil -
məsi müəyyən edir ki, bir sıra bəzəmələrin nəticələrindən başlayan yol
atalar sözü və məsəllərə doğru gedir. Belə ki, məhəlli lətifələrin sonlu ğun -
dan doğan hökm düsturlaşıb atalar sözü formasını alır və sonralar bu jan-
rın müstəqil örnəyi kimi sərbəstlik qazanıb dildə- ağızda dolaşaraq  ya yı -
lır. Əlbəttə, bunun əksini də müşahidə etmək mümkündür. Bir sıra ləti fə -
lərin sonluqları isə daha çox uzun illərdən bəri formalaşmış atalar sözləri
ilə tamamlanır. Bu isə lətifəni daha məntiqi, daha çox inandırıcı şəklə sa -
lır. Hər iki janrı qarşılıqlı şəkildə izləyən İdris İbrahimov bu məsələyə to -
xunaraq qeyd etmişdir ki, bə`zi hallarda “... atalar sözü və məsəllər
lətifələrlə verilən hadisə və əhvalatın nəticələrindən ibarət olur”(23, 253).
Eyni fikirləri T. Fərzəliyev də söyləmişdir (20, 248). Məsələyə prof.
P.Əfən diyev isə daha geniş anlamda yanaşmışdır: “Elə bir lətifə olmaz ki,
orada müəyyən bir əxlaqi, ictimai nəticə verilməmiş olsun. Çox zaman
fikir bircə cümlə ilə ifadə edilir ki, o da lətifənin ideyasını təşkil edir. Hə -
min lakonik ifadəyə, aforizmə görə də lətifə yadda qalır. Bu cəhətdən lə -
ti fələr xalq məsəllərinə yaxınlaşır” (19, 139).

Atalar sözü və məsəllər əsasında formalaşmış lətifələr yaxud, lətifələr
əsa sında yaranmış atalar sözləri çoxdur və onlara ümumi baxış aşağıdakı
mən zərəni yaradır:

“Nə yoğurdu, nə yapdı, hazırca kökə tapdı”, “Mal sahibinə oxşamasa
haramdır” (26, 136–137; 145-146), “Nəslində olan dırnağında bildirər”,
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“El atan daş çox uzağa düşər” (21, 123-125), “Toxun acdan xəbəri ol -
maz”, “İlan ulduz görməsə ölməz”, “Karın könlündəki”, “Keçi can hayın-
da, qəssab piy axtarır” (6, 90- 92), “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığı-
na” (3, 135-136), “Kor tutduğunu buraxmaz”, “Yetimə can-can deyən çox
olar, çörək verən az”, “Qoyunu qoyun ayağına asarlar, keçini keçi”(11,
337-344), “At almamış axurunu tikir” (15, 453), “Ucuz ətin şorbası ol -
maz” (16, 162-163), “Qurd nə bilir qatır bahadı” (11, 175), “ İlan vuran
ala çatıdan qorxar”, “Bildirçinin bəyliyi taxıl sovuşanadəkdi” (11, 226-
227; 258–259) və s. kimi atalar sözü və məsəllərin hər biri ayrı- ayrılıqda
lətifələrin əsas məğzini təşkil etmişlər. Hikmətamiz məsəllərlə tamam-
lanan elə lətifələr də vardır ki, onların nəticə – tezisləri ancaq bölgə
camaatı üçün anlaşıqlı olmuş, onlar atalar sözü səviyyəsinə yüksəlib düs-
turlaşa bilməmişlər. Məsələn, “Bizim it hürüşünü tanımır”, “Canoğlunun
çomağı” (5, 599–601), Göyçə: “Balacanın bilmədiyi işə qurd düşər”, Mal
danadan, ev hanadan deyiblər”(6, 92; 313)  Qarabağ: “Boyuna baxıram,
şükür edirəm, ağlına baxıram fikir” (10, 269)  Şirvan: “Zalım oğlu, ta mən
neynim eşşəyin ölər? Eşşəyin ölər, qatır alarsan”, “Başından da qəlbi
yerim var, səni qaldırım”, “At hardadır, ot hardadır” (17, 176; 184) Zən -
gə zur: “Mən saqqalı hələ ələ verməmişəm” (18, 50) Ayrım bölgələrində
formalaşıb əhali içərisində anlaşılan deyimlərdir.

Bə`zi lətifəçilər atalar sözü və məsəllərdən yaradıcı şəkildə faydala-
naraq, onu söylədikləri hadisənin məramı ilə uyğunlaşdırmış və bu yolla
kəskin gülüş doğuran bir ovqat yaratmışlar. Hacı dayının dilindən söy lə -
ni lən “Palaza bürün elinən sürün” lətifəsinin əsasında eyni məsəl durur.
Lakin Hacının oğlu bu məsəli məqsədyönlü bir şəklə salıb, belə yozur: Ay
dədə, heç nəyim yoxdur. Pul ver ki, gedib palaz alıb elinən sürünüm!(5,
230). Özgə bir Şəki gülməcəsində İsrayıl kişi zarafatcıl dostunun başını
qırxdığı zaman oğlu içəri girib atasından pul istəyir ki, gedib neft alsın.
Atası isə deyir: – Ay qurumsaq, əl çək, görmürsən  mən puldan ötrü it qır -
xıram (7, 234).

“Söndü mənim çırağım, yandı sənin çırağın” məsəli də ayrı-ayrı böl-
gələrdə müxtəlif variantlar kəsb edərək eyni adlı lətifənin nəticəsi kimi
onun əsas  məğzini təşkil etmişdir (6, 319–320; 11, 364; 14, 304).

Regional lətifələrdə atalar sözü və məsəllərdən faydalanma bu didak-
tik janrın daha geniş ərazidə yayılmasına və bir daha yaddaşlarda həkk
olunmasına şərait yaratmışdır. Bu qəbil örnəklər eyni zamanda lətifələrin
məzmun dolğunluğunu, ideya axarını və məntiqi gücünü artırmışdır.
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Regional lətifələr içərisində tapmacalı lətifələrə təsadüf edilsə də onlar
azlıq təşkil edir. Sənətşünas F.Çələbinin verdiyi mə`lumata görə “yeni -
dən qurma və aşkarlıq”  adlanan sovet dönəmində yaranmış rus gül mə cə -
ləri içərisində “lətifəli-tapmaca” üsulu ilə düzəldilmiş, xeyli nümunələr
var dır ki, bunlarda bəzəmə ilə tapmacanın müxtəlif şəkillərdə cüt ləş mə -
sinin şahidi oluruq. Müəllif xatırladır ki, bu qəbil lətifələr hələlik tədqiqa-
ta cəlb edilməmişlər (2, 40).

Daha sonra F. Çələbi şəkili Tüfü Tahirin iştirakı ilə söylənilən bir tap-
macalı lətifəni misal gətirmişdir: Tüfü Tahirlə bir gündə Moskvaya gedən
bir alim onu söhbətə tutmaq məqsədilə təklif edir ki, gəl bir-birimizə tap-
macalı lətifə deyək. Sən cavab verə bilməsən 10 manat mənə, mən cavab
verə bilməsəm 100 manat sənə verəcəm. Birinci tapmacanı Tüfü Tahir
söyləyir: “O hansı heyvandır ki, ağaca dörd ayaqlı çıxır, düşəndə isə iki
ayaqlı düşür? Bu sualın cavabını tapa bilməyən alim uduzduğunu boynu -
na alıb Tahirə 100 manat verib deyir ki, tapmacanın cavabını özü açıq la -
sın. Tahir isə bildirir ki, tapmacanın cavabını “mən də bilmirəm”. Al uduz -
duğum 10 manatı, mən daha oynamıram, getdim yatmağa”(2, 40-41).

Səmimi gülüş doğuran bu örnəkdə obrazlaşdırılmış Tüfü Tahirin bir
şəkili kimi uzaqgörənliyi, qabiliyyəti, bacarığı ön plana çəkilmişdir. La -
kin Tüfü Tahir tək deyildir, regional lətifəli tapmacaların içərisində obraz -
laşdırılmış onlarla məhəlli qəhrəmanlar vardır ki, onlardan biri də tovuzlu
Künə Dəmirdir. Künə Dəmirin savadsızlığını sübut etmək istəyən Ba-kı -
dan Qaraxanlıya gələn müxbir ona sual verir ki, de görüm Kitayın pay-
taxtı haradır? Künə Dəmir deyir ki, Çindir. Və əlavə edir ki, sən soruşsay-
dın Çinin paytaxtı haradır, mən deyəcəyidim ki, Pekindir.

Künə Dəmir müxbirin savadsızlığını üzə çıxarmaq üçün ona belə bir
sual ünvanlayır: “De görüm bu Qaraxanlı ərazisində kim hökmdarlıq edib
və şəhərin adı nə olub?”. Bu sualın cavabında müxbir gözlərini döyür,
Kü nə Dəmir isə verdiyi sualın cavabını belə açıqlayır:

“ – Hökmdarın adı Dağyanus, şəhərin adı isə Xunandır” (21, 81- 82).
Göründüyü kimi istehzalı gülüş yaradan bu lətifədə keçmiş tarixi olay-

lara da baş vurulmuşdur. Eyni mövzuda olub tarixi keçmişimizi yada
salan Dabravol Qasımın adı ilə bağlı söylənilən tapmacalı lətifədə də yur -
du, vətəni, torpağı tanımaq hissləri aşılanır. Kənd məktəbinə müəllimlərin
savadını yoxlamağa gələn müfəttişə Qasım dayı onun tovuzlu olduğunu
bildikdən sonra belə bir sual verir: – A bala, bizim Əlviz, Murğuz, Sərviz
dağlarımız hardadır? Müfəttişin bu sualın qarşısında aciz qaldığını görən
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Dabrovol Qasım sualını belə, cavablandırır: “Ay bala, buradan bura öz ra -
yonunu, doğma torpaqlarını tanımırsan, tanımadığın, görmədiyin ölkə lər -
dən sual verirsən, əvvəl sən öz elini, obanı öyrən, bil, tanı, sonra keç kənar
ölkələrə” (21, 127–128).

Tapmacalı lətifə səciyyəsi özgə bir lətifəli rəvayətdə isə Şah Abbas
obrazlaşdırılmışdır. Lətifə Şah Abbasın qarşılaşdığı bir qoca ilə müka li -
məsi üzərində qurulmuşdur. Şah Abbasla qoca arasında belə bir dialoq baş
verir.

Şah Abbas:
– Qoca neyləyibsən? 
Qoca:
– İkini üç eləmişəm (Əlimə çəlik almışam).
Şah Abbas:
– Daha nə? 
Qoca:
– Uzağı yaxın eləmişəm (İndi uzağı yox, yaxını görürəm).
Şah Abbas: – Dəyirmanın necədir? 
Qoca:
– İşləkdən salmışam (Daha dişlərim yoxdur).
Şah Abbas:
– Niyə vaxtında qazanmadın? 
Qoca:
– Qazandım, ellər apardı (Qızlarım oldu, hərə birini apardı)(11, 346 –

348).
Göründüyü kimi, bu lətifədə qocanın şaha verdiyi cavablar sətiraltı

mə`na daşısa da, əsas açıqlama mö`tərizə daxilində yozulmuş fikirlərlə
aşkar lanmışdır.

Özgə bir lətifədə isə Şah Abbas Kəlniyyətə aşağıdakı şe`rlə müraciət
edib onu bazara göndərir: Get, mənə can al gəti, can olmasa, yarımcan al
gəti, yaramcan olmasa, zəhər al gəti. Bu tapşırığın mə`nası isə ət, yumur-
ta və qatığı bildirir (11, 350).

Əsas məğzi, mahiyyəti tapmacalı sualla açıqlanan bəzəmələrin birində
ərlə arvadın oğlanlarının dərrakəsini yoxlamaqdan söhbət gedir. Əliyar
ki şi arvadına bildirir ki, oğlumuzun ağlı var, ancaq dərrakəsi yoxdur. Bu
məsələni arvadına anlatmaq üçün Əliyar kişi onun üzüyünü əlindən alıb
ovcunda gizlədir və oğluna bildirir ki, əlimdə ortası deşik bir şey var, tap
görək o nədir. Oğlan düşünmədən cavab verir ki, ovcunda gizlətdiyin də -
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yir man daşıdır. Əliyar kişi gülüb arvadına deyir ki, gördün oğlumuzun
dər rakəsi yoxdur, o bilmir ki, dəyirman daşı adamın ovcuna sığışmaz (8,
242-243).

Rəvayətli lətifə mövzusunda olan özgə bir gülməcə şahla vəzirinin sual-
cavabı üzərində qurulmuşdur. “Adamın pisi, heyvanın pisi, qabın pisi” han-
sıdır, sualına cavab tapmayan vəzir ölüm hökmündən bir uşağın dü -
şünülmüş cavabı ilə xilas olunur. Uşaq padşahın suallarını belə cavabland-
ırır: – Adamın pisi ev üstünə gələn kişidi. Heyvanın pisi alnı qaşqalı eşşək-
di. Qabın pisi isə çuğun qabdı, bir yeri deşiləndə atılmalı olur (11, 328).

Tapmacalı lətifələrə bu ötəri yanaşma belə bir qənaət doğurur ki, ayrı-
ayrılıqda bu janrların çulğalaşması prosesinin öyrənilməsi xüsusi araşdır-
ma tələb edir.
İşin elmi nəticəsi. Sübut edilmişdir ki, lətifələrə yaxın janrlar əsasın-

da formalaşmış örnəklər gülüş mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi şifahi
söz sənəti tarixində özünəməxsus yer tutmuşdur. Bunu əldə olunmuş elmi
qənaətlər bir daha təsdiq edir. 
İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Regional lətifələrin janrdaxili əlaqədə öyrə -

nilməsi janr haqqında daha geniş mə`lumat əldə etməyə imkan verə cək -
dir. Məsələnin qoyuluşu lətifələrin xüsusi elmi dəyər kəsb edən çoxyönlü
problemlərə malik olmasını aşkar edir. 
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ÜMUMİ BAXIŞÜMUMİ BAXIŞ
XÜLASƏ

Məqalənin əsas məzmununu bəşər cəmiyyətinin, eləcə də əski türklərin ilkin düşüncə
forması olan mifoloji-kosmoqonik dünyagörüşünün Azərbaycan mərasim folkloruna,
əfsanə mətnlərinə, nağıl və dastanlarına (motiv, süjet və s. səviyyələrdə) nüfuz etməsinin
və folklorun daxili strukturunda əski kosmoqonik arxetiplər kimi özünü göstərməsinin
bir sıra nəzəri məsələlərinə ümumi baxış təşkil edir.

Açar sözlər: mifologiya, kosmoqoniya, mərasim folkloru, əfsanələr, nağıl, dastan

THE GENERAL VIEW TO THE APPEARANCE PROBLEMS OFTHE GENERAL VIEW TO THE APPEARANCE PROBLEMS OF
MYTHOLOGICAL-COSMOGONY OUTLOOK  IN AZERBAIJANMYTHOLOGICAL-COSMOGONY OUTLOOK  IN AZERBAIJAN

FOLKLOREFOLKLORE
SUMMARY

The main subject of the article contains the penetrating of human organization thus
the mythological-cosmogony outlook being the first thinking form of the ancient Turk to
the Azerbaijan ceremony folklore, the legend texts, tales and eposes (motive, plot and so
on levels) and the general view to the some theoretical problems of showing as the
ancient cosmogony archetypes in the inner structure of folklore.

Key words: mythological-cosmogony, ceremony folklore, legend, tales, eposes 

ОБШИЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ ПРОЯВЛЕНИЙ МИФО-
КОСМОГОНИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ

ФОЛЬКЛОРЕ
РЕЗЮМЕ

Основное содержание статьи состовляет обший взгляд на влияни мифо-кос мо -
гонического мировоззрения на азербайджанский обрядовый фольклор тексты
легенд, сказкам и дастанам (на уровне мотива, сюжета и др.) и некоторые тео-ре -
тические вопросы их проявления в качестве древнейших космогонических ар -
хетипов во внутренной структуре фольклора состовляет.
Ключевые слова: мифология, космогония, обрядовый фольклор, легенды,

сказка, дастаны

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik
görüşlərin təzahürünün araşdırılması, ilk növbədə, bizdən mifin, eləcə də
kosmoqonik düşüncənin ictimai şüurun formalarından biri olan folklora
tə`siri və onun Azərbaycan folklorunun daxili strukturu səviyyəsində necə
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yerləşməsi məsələlərinə diqqət yetirməyi tələb edir. Mə`lumdur ki, folk-
lorun strukturunun (növ və janrlarının) müxtəlif səviyyələrindən (motiv,
süjet və s.) mifoloji-kosmoqonik görüşlər bərpa oluna bilir. Bu baxımdan,
mifoloji dünyagörüşünün əsas hissəsini təşkil edən kosmoqonik miflərin
izlərinin Azərbaycan folklorunda araşdırılaraq aşkar edilməsi, ümumi-
likdə mifoloji düşüncənin folklora transformasiyasının nəzəri məsələləri
kimi aktual problemin, müəyyən mə`nada, həllinə xidmət etməlidir.
İşin məqsədi. Kosmoqonik miflər və eləcə də bu miflərin Azərbaycan

folklorundakı təzahür formaları ilə bağlı folklorşünaslığımızda müəyyən
araşdırmalar aparılsa da, bu mövzu indiyədək ayrıca geniş tədqiqata cəlb
olunmamışdır. Toplanıb araşdırılan folklor mətnlərimiz onlarda zəngin
mifoloji layın, eləcə də kosmoqonik dünyagörüşünün mövcud olduğunu
sü bu ta yetirir. Bu da bizim qarşımıza folklorumuzun qaynaqlandığı mi fo -
loji-kosmoqonik görüşlərin araşdırılmasını məqsəd kimi qoymuşdur.

Miflər hər bir etnosun maddi və mə`nəvi mədəniyyətlərinin qaynağın-
da dayanmaqla onun e`tiqadının, tarixinin, ədəbiyyatının da əsasında da -
ya nır. Bu baxımdan mədəniyyətin sonrakı inkişafının hər bir səviyyəsində
miflər bu və ya başqa şəkildə iştirak etmişdir. İbtidai insan düşüncəsinin
məhsulu və öz dövrünün hegemon şüur tipi olan miflər sakral mətn, «hə -
qi qət»i əks etdirən hekayətlər kimi cəmiyyətdə öz aktuallığını itirdikdən
sonra heç də tamam yox olmamış, digər şüur formalarına transformasiya
etmişdir. Mifoloji şüurun parçalanaraq tarixi şüura keçməsi prosesində
mifin strukturu ayrı-ayrı səviyyələrə ayrılmış və tarixi şüurun ictimai for-
malarının əsaslarını təşkil etmişdir. Mifoloji obrazlar, süjetlər mədə niy -
yətə – musiqiyə, rəssamlığa, fəlsəfəyə və s., eləcə də folklora daxil olmuş-
dur. Bu baxımdan, folklor da ictimai şüurun formalarından biri kimi mifo -
lo giyadan transformasiya olunmuşdur. Deməli, folklor bilavasitə etnik-
milli düşüncənin əsaslarını təşkil edən  mifoloji görüşlərin qorunub qal -
dığı əsas mənbələrdəndir. Bu baxımdan, miflərin çağdaş mədəniyyətdəki,
eləcə də folklordakı yeri varlığın arxetipik-genetik strukturları səviy yə -
sin dədir və hər bir etnosun mədəni sistem kimi tədqiq edilməsi prosesi,
məhz elə onun mifologiyasının, mifoloji dünya modelinin tədqiqindən
başlanmalıdır.

Mə`lum olduğu kimi, mifoloji dünya modelinin əsasını dünya, kainat,
insan və s.-nin yaradılışından bəhs edən kosmoqonik görüşlər təşkil edir.
Bu baxımdan, mifoloji düşüncənin folklora tə`siri və keçidi, başqa sözlə
transformasiyasının nəzəri məsələləri problemini kosmoqonik görüşlərin

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

http://www.pdffactory.com


742011/II

folklora transformasiyasının araşdırılması problemindən kənarda təsəv -
vür etmək mümkün deyildir. Başqa sözlə, ikinci birincinin tərkib his səsi
və vacib elementidir.

Kosmoqonik mifin funksional semantikasına dair mövcud ədəbiyyat-
lardakı  (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21 və s.) fikirləri incələdikdən sonra onun əsas mahiyyətinin mövcud za -
man və məkan daxilində nizamın, kosmosun bərpasından ibarət olan ba -
xışlar sistemi olduğu aydınlaşır. Yə`ni kosmoqoniya nizamsız, xaotik baş -
lanğıcın nizamlı kosmosa doğru hərəkətinin reallaşmasını, eyni zamanda
nizamlayıcı kosmik başlanğıcla dağıdıcı xaosun mübarizəsini əks etdirən
mifoloji təsəvvürlərin məcmusudur. Maraqlı cəhət odur ki, kosmoqonik
miflərin məzmununu təşkil edən bu funksional hərəkət tipi (xaosun kos-
mosa çevrilməsi və onların qarşıdurması) folklorun əksər janrlarının məz-
mununda da aşkar özünü göstərir. Yə`ni folklorun müxtəlif janrları
mifoloji-kosmoqonik təsəvvürlərdən təkcə müəyyən süjet, obraz və ya
motivləri deyil, eləcə də funksional hərəkət tipini də əxz etmişdir. Bu ba -
xımdan, folklorun bütün səviyyələrində xaos-kosmos qarşıdurmasının
izləri aşkar görünməkdədir.

Kosmoqonik miflər hər növ (epik, lirik və dramatik) folklor mətn lə -
rinin, ilk növbədə, «material»ını (motiv, süjet və s.-ni) təşkil edir. Onlara
ayrılıqda diqqət yetirməyə çalışdıqda bunu aydın şəkildə müşahidə etmək
olur. Epik folklor mətnləri ayrı-ayrı kosmoqonik miflərdən, ilk əcdad
(mədəni qəhrəman, onun antipodu olan trikster) haqqında olan miflərdən,
o cümlədən inisiasiya (ölüb-dirilmə) mərasimləri ilə bağlı ritual mif lə -
rindən və s. törəyir. Lirik folklor mətnləri onlara mifoloji mətn kontek-
stində baxdıqda ilkin dua-şe`rlərdir. Məsələn, Azərbaycan mərasim folk-
lorunda «Gün çıx, gün çıx» mərasim nəğməsinin, o cümlədən digər mə -
rasimlərin, məsələn, Novruz mərasiminin, sayaçı mərasiminin və s. lirik
mətnləri birbaşa mifoloji dünyagörüşü ilə bağlı olan dua-nəğ mələr dir.
Dramatik folklor mətnləri – mərasim və meydan tamaşaları öz mən şə yini,
heç şübhəsiz ki, ilkin mifoloji rituallardan götürür. 

Ümumiyyətlə, mifoloji-kosmoqonik görüşlərin bərpasının mühüm bir
mətn layını mərasimlər təşkil edir. Azərbaycan mərasimləri və onunla
bağlı folklor mətnlərinin çeşidi genişdir (22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
30). Hər bir mərasim öz-özlüyündə əski kosmoqonik arxetiplər səviy yə -
si nin daşıyıcısıdır. Bu arxetiplərin bütöv bir sistem olaraq konsentrasiya
olunduğu mərasim isə Novruz bayramıdır. Yə`ni Novruz bayramı Azər -
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baycan mərasimlərinə münasibətdə universallaşdırıcı xarakter daşıyır.
Be lə ki, digər mərasimlər üçün xarakterik olan akt və ünsürlərə tipoloji -
ləş miş səviyyədə bu mərasimdə rast gəlmək mümkündür. Bu, Novruz
bay  ramının bilavasitə mifoloji kosmoqoniya, yə`ni ilkin yaradılışla bağ lı -
lığından irəli gəlir. Novruz bayramı yaradılış mərasimidir. Burada ilkin
kos moqoniya təcəssüm olunur: etnos bir kosmoloji varlıq olaraq bu bay -
ramda özü-özünü yenidən təşkil edir. Bu mə`nada, bayramın semantik ma  -
hiyyəti birbaşa kosmoqoniyaya bağlanır (ətraflı mə`lumat üçün bax: 31).

Azərbaycan əfsanə mətnlərinin içərisində xeyli miqdarda yaradılışla
bağlı kosmoqonik mahiyyətli əfsanələr vardır (32; 33; 34; 35; 36; 37; 38;
39; 40; 41; 42; 43). Doğrudur, bu əfsanə mətnlərinin əksəriyyətində kos-
moqonik miflərdəki kimi heç də hər hansı bir predmetin ilkin formalaş -
ma sından söhbət getmir. Lakin bu əfsanələrdə müşahidə etdiyimiz yara -
dılış motivləri, onun forma və üsulları birbaşa kosmoqonik miflərdəki
yaradılışla bağlı görüşləri təkrarlamaqdadır. Bu əfsanələrdə kosmoqonik
akt predmetlərin çevrilməsi şəklində baş verir. Bu, kosmoqoniya üçün
xarakterik olan bir aktdır. Həmin aktın funksional strukturunda birbaşa
ilkin əcdadın bədənindən dünyanın yaranması sxemi dayanır. İbtidai
mifdə ilkin əcdad ölərkən (kosmik kontinuumun, yə`ni məkan-zaman sis-
teminin qapalı, təkrarlanan, ritmik funksional sxeminə uyğun olaraq ya ra -
dılışın bir dövrü başa çatıb yeni dövrəyə keçərkən) onun bədənindən dün -
ya və ya onun müxtəlif elementləri yaranır. Başqa sözlə, ilkin əcdad dün -
yanı modelləşdirir: onun həyat ritmi (qocalması, ölməsi) dünyanın artması,
böyüməsi şəklində davam edir. Bu mə`nada, həmin əfsanələrdə in sa nların
dağa, daşa və s.-yə çevrilməsi ixtiyari süjet hadisəsi olmayıb, ilkin əcdadın
kosmoqonik çevrilmə, yaradılış aktını simvolizə edir. Bu ba xı mdan,
Azərbaycan əfsanə mətnlərinin içərisində yaradılışla bağlı (kos moqonik)
təsəvvürləri əks etdirənləri təxminən aşağıdakı kimi qrup laş dır maq olar:

I. Səma cisimləri – ay, günəş, ulduz və s. haqqında əfsanələr.
II. Müxtəlif toponimlərin (maddi mədəniyyətlə bağlı olan yerlərin)

mənşəyindən bəhs edən əfsanələr.
III. Müxtəlif hidronimlərin (göl, çay, bulaq və s.) yaranmasından bəhs

edən əfsanələr.
IV. Fauna ünsürlərinin mənşəyindən bəhs edən əfsanələr.
V. Flora ünsürlərinin mənşəyindən bəhs edən əfsanələr.
Miflərin nağıllara bu və ya digər formada tə`siri, keçməsi faktı isə şüb-

həsizdir. Əski miflər dövrün, çağın dəyişməsilə yeni keyfiyyət və ünsür -
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lər lə zənginləşərək nağıla çevrilirlər, ya da müstəqil şəkildə yaranmış na -
ğı lın süjetinə mif motivləri daxil olaraq onu zənginləşdirir.

Miflərin nağıllara keçidinin birinci formasını, yə`ni əski miflərin döv -
rün, çağın dəyişməsilə yeni keyfiyyət və ünsürlərlə zənginləşərək nağıla
çevrilməsi hadisəsini isə, əsasən, arxaik nağıllarda müşahidə etmək olur.
Bunu «Tapdıq» (44, 125-163) və  «Şəms-Qəmər» (44, 87-125) nağılları
üzə rində müşahidə etmək olar.

Azərbaycan folklorunda mifin nağıllara ikinci formada keçidini, yəni
müstəqil şəkildə yaranmış nağılın süjetinə mif motivlərinin daxil olaraq
onu zənginləşdirməsini ilk növbədə klassik nağıllarda təsadüf olunan mi -
foloji motivlər sübuta yetirir. Bir sıra totem mifləri heyvanlar haqqında
olan nağıllarda öz əksini tapmışdır. Mifoloji ünsür və motivlərə sehrli na -
ğıllarda daha çox rast gəlinir. Bu nağıllarda mifin izləri çox aşkar görünür,
məsələn, divlərin, əjdahaların, pərilərin mövcudluğu, müxtəlif hey -
vanların – atların, göyərçinlərin və s. dilə gəlib insanlarla danışması, nağıl
qəhrəmanının cild dəyişdirməsi, onların daşa dönmələri, quşa, ilana, itə
və s. çevrilmələrini əks etdirən motivlərin mövcudluğu, sözsüz ki, onların
birbaşa mifoloji şüur tipinin qalığı olmasından xəbər verir. Eyni zaman-
da, miflərdə rast gəlinən mənfi, demonik obrazlar nağıllarda düşmən
obraz larında təcəlli tapmış olur.

Nağıllarda təsvir olunan divlərin, əjdaha və s.-lərin hakimi olduqları
xtonik məkanlar mifoloji düşüncədən qaynaqlanan xtonik məkanların
törəmələridir. Bu baxımdan, bu təsəvvürlər miflərdən nağıl mətnlərinə də
transfer etmişdir. Nağıllarda bu dünyaya keçid kimi çox zaman quyular-
dan (bə`zən isə mağara, qəbir və s.-dən) istifadə olunur. Bu obraz mar-
ginal (keçid) məkandır. Yalnız trenar bölgünü keçə bilən (inisiasiya mə ra -
si mindən keçən) nağıl qəhrəmanları həmin quyu vasitəsilə o biri dünyaya,
xaotik məkana gedirlər. Onlar bu dünyaya keçib şər qüvvələrlə vuruşa və
istədiyi şeyi (ya oğurlanmış sevgilisini, ya da oğurlanmış hər hansısa bir
əşyanı) alıb geri qayıda bilirlər.

Nağıllarda təsvir olunan digər mifoloji məkan isə Gülüstani-Baği-
İrəmdir ki, onun sahibi Gün xanım və ya Həzrəti Süleymandır. Bu məkan
mifoloji təsəvvürlərdəki cənnətin nağıllardakı analoqudur (ətraflı mə`lu -
mat üçün bax: 45).

Miflər dastan mətnlərinə də transformasiya etmişdir. Sonradan dastana
çevrilmiş mətnlərdə kosmosun, konkret obyektlərin yaradılması və ümu-
milikdə kosmik nizamın bərpası kimi  fəaliyyətlərin izləri (qalıqları) aşkar
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görünməkdədir. Həmin kosmoqonik fəaliyyətləri «Oğuz kağan», «Ya ra dı -
lış» dastanları üzərində aydın müşahidə etmək olur (46, 114-123). Bu das-
tanlarda zaman sakral zamandır, hadisələr ilkin yaradılış çağında baş
verir, xaosdan kosmosa keçid təcəssüm olunur. Bütün bunlar belə bir qə -
naət üçün əsas verir ki, həqiqətən də, dastanlar, əsasən də arxaik dastan-
lar birbaşa kosmoqonik mif mətnlərindən qaynaqlanmışdırlar.

Epik mətn arealında özünü daha çox və qabarıq şəkildə göstərən qəhrə-
manın mö`cüzəli şəkildə doğuluşu motivi də folklora transformasiya et -
miş mifoloji-kosmoqonik görüşlərin məhsuludur. Qeyri-adi doğuluşları
ilə təəccüb doğuran bu qəhrəmanlar əslində kosmoqonik miflərdəki ilkin
əcdad və mədəni qəhrəman obrazının xələfləri olmaqla, əslində onların
yaradılışını təkrarlayırlar. Epik mətnlərdəki bu qəhrəmanlar da mif qəhrə-
manları kimi kosmosu bərpa edirlər. Bu ən`ənəni davam etdirən epik
qəhrəman da epik mətndəki (lokal olsa da belə) məkanda kosmosu bərpa
edir. Düzdür, o mifdəki mədəni qəhrəmanlar kimi ümumbəşəri mənafeləri
güdən ideallar uğrunda mübarizə aparmasa da (məsələn, insanlar üçün ilk
ov və əmək alətləri düzəltməsə də), hər halda o da onu yaradan etnos, mil-
lət, xalqın uğrunda mübarizələrə gedir və onu xilas edir.

Bu baxımdan, epik qəhrəmanların törəyişi də mif qəhrəmanlarının
törəyişi kimi qeyri-adi olur. Dastan və nağıllarımızda dərvişlərin verdiyi
almalardan valideynlərin yeməsi nəticəsində qəhrəmanın doğulması
motivinə tez-tez rast gəlirik. Övlad verən alma dünya ağacı ilə əlaqəlidir.
Dünya ağacını simvolizə edən ağaclar çox geniş funksiyalara malik ol-
duqları kimi əski təsəvvürlərdən doğan doğuluşda iştirak motivinə də sa -
hi bdirlər. Bu baxımdan, ağacın və onun meyvəsi olan almaların doğuluş
vasitəsi kimi çıxış etməsi də əski mifoloji-kosmoqonik təsəvvürlərdən
qay naqlanmışdır.

Folklorumuzda mö`cüzəli doğuluşu əks etdirən motivin daşdan doğul-
ma variantı da mövcuddur. Epik mətnlərdə təzahür edən bu motiv də bir-
başa mifoloji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır. Mö`cüzəli doğuluşu əks
etdirən motivin daşdan doğulma variantının mövcud olmasının konkret
səbəbləri vardır. Daşlar mifoloji-kosmoqonik təfəkkürdə insanların əcdad
anası sayılan Yer ananın sümüyü kimi assosiasiya olunurmuş və ya göy-
dən enmiş, yə`ni Tanrı mənşəli bir subyekt sayılırmış. Bu baxımdan, o,
kultlaşmış və beləcə insan yaradılışında iştirak edə biləcək bir status
qazanmışdır (bax: 47.).

Həmçinin epik mətnlərdə doğuluş motivinin xarakterik cəhəti bu pros-
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esin Tanrının himayəsi ilə həyata keçirilməsi faktıdır ki, bu hadisə özü də
bu motivin əski kosmoqonik miflərdən qaynaqlandığını bir daha sübuta
yetirir. Mifoloji təsəvvürlərdən bizə mə`lum idi ki, ilkin əcdad və ya
mədəni qəhrəmanları Tanrılar (bilvasitə və ya bilavasitə) yaradırdılar.
Yə`ni insanı ya Tanrı özü yaradır, ya da demiurqlara və s. yaratmaq haq -
qında göstərişlər verir. Doğrudur, nağıl, dastan, əfsanə mətnlərində Tanrı
obrazı özü birbaşa görünmür (yə`ni, ümumiyyətlə, epik mətnlərdə artıq
miflərdən fərqli olaraq Tanrı obrazları görünmürlər). Lakin bu mətnlərdə
mö`cüzəli doğuluş aktını himayə edən hami obrazlar vardır ki, onlar da
(dərviş, Xızır, Həzrət Əli və s.) Tanrı istəyini həyata keçirirlər. 

Nəticə. Beləliklə, mifoloji dünya modelinin əsasını təşkil edən kosmo-
qonik görüşlərin Azərbaycan folklorunda təzahürünün nəzəri məsələ lə ri -
nin araşdırılması bizə aşağıdakı qənaətlərə gəlməyə imkan verir:

1. Azərbaycan etnik-milli təfəkkür tarixinin ilkin əsaslarını təşkil edən
mifoloji-kosmoqonik görüşlərin qorunub qaldığı əsas mənbə folklordur.

2. Mifologiya öz dövrünün hakim düşüncə tərzi kimi, ibtidai insanın
həyatını hər bir səviyyədə nizamlayan dünya modelidir. O, bəşəriyyətin
şüurunun inkişafında birinci pilləni təşkil etmişdir. Bütün qalan pillələr
onun üzərində qurulmuşdur. Ona görə də mifoloji şüur pilləsinin struktu-
ru sonrakı pillələrin strukturunda bu və ya başqa şəkildə öz izlərini qoy-
muşdur. Mifoloji-kosmoqonik görüşlərin folklordan bərpasının nəzəri-
metodoloji əsasları da bu prosesə ehtiva olunur.

3. Mifoloji şüurun parçalanaraq tarixi şüura keçməsi prosesində mifin
strukturu ayrı-ayrı səviyyələrə ayrılmış və tarixi şüurun ictimai forma la -
rı nın əsaslarını təşkil etmişdir. Folklor da ictimai şüurun formalarından
biri kimi mifologiyadan trasnformasiya olunmuşdur.

4. Mifoloji-kosmoqonik görüşlər folklorun strukturunun müxtəlif
səviyyələrindən bərpa oluna bilir. Bu görüşləri folklor mətnlərinin həm
tematik strukturu səviyyəsində, həm də forma elementləri səviyyəsində
aşkarlamaq mümkündür. Yə`ni miflər folklorun həm məzmununun, həm
də formasının təşkilində iştirak etmişdir.
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AZƏRBAYCANIN ENEOLİT DÖVRÜ ƏHALİSİNİNAZƏRBAYCANIN ENEOLİT DÖVRÜ ƏHALİSİNİN
MİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİ VƏ FOLKLOR YARADICILIĞIMİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİ VƏ FOLKLOR YARADICILIĞI

XÜLASƏ
Bu məqalədə Azərbaycanın Eneolit dövrü əhalisinin mifik təsəvvürləri, folkloru və

ədəbi yaradıcılığı barədə danışılır. İrəli sürülən mülahizələr arxeoloji abidələr və
dövrümüzədək çatmış folklor nümunələri əsasında şərh edilir, dilimizin bə`zi  terminləri
təhlil edilir.

Açar sözlər: Eneolit dövrü, mifik təfəkkür, ovsunculuq, terminologiya

ABOUT MYTHICAL IDEAS, FOLK-LORE AND LITERARY CREABOUT MYTHICAL IDEAS, FOLK-LORE AND LITERARY CRE--
ATIVE WORK (ACTIVITIES) OF THE POPULATION OF COPPERATIVE WORK (ACTIVITIES) OF THE POPULATION OF COPPER

THE STONE AGE OF AZERBAIJANTHE STONE AGE OF AZERBAIJAN
SUMMARY

It is spoken about mythical ideas, folk-lore and literary creative work (activities) of
the population of Copper the Stone Age of Azerbaijan in this article. Putting forward
(proposing for) considerations are commented archaeological monuments and time on
the basis of examples of folklore where has reached, some terms of our language are
analysed.

Key words: Copper the Stone Age, mythical thinking, magic, terminology

О МИФОЛОГИЧЕСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ, ФОЛЬКЛОРЕ ИО МИФОЛОГИЧЕСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ, ФОЛЬКЛОРЕ И
ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ВЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В

ЭПОХУ ЭНЕОЛИТАЭПОХУ ЭНЕОЛИТА
РЕЗЮМЕ

В этой статье говорится о мифологическом мировоззрении, фольклоре и
литературном творчестве населения Азербайджана в эпоху Энеолита. Выдвинутые
гипотезы комментируются на основе археологических находок и фольклорного
материала, дошедшего до наших дней, анализируется некоторые архаичные
термины.
Ключевые слова: Эпоха Энеолита, мифологическое мировоззрение, магия,

терминология

Məsələnin qoyuluşu. Folklorşünas alimlərimizin gərgin əməyi sayə -
sin də ötən əsrdən etibarən ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən son dərəcə
zəngin folklor materialı toplansa da, bu materialın təşəkkül dövrlərinin
müəyyənləşdirilməsi, xüsusən də onların arxeoloji materiallar əsasında
təhlili istiqamətində olduqca az iş görülmüşdür. Fikrimizcə, məsələnin bu
şəkildə qoyuluşu folklorşünaslığımız qarşısında yeni üfüqlr aça bilər. Bu
isə öz növbəsində yeni tədqiqat istiqamətlərini müəyyən edər.
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İşin məqsədi. Bu məqalədə Azərbaycan ərazisindən tapılan və Eneolit
dövrünə aid edilən arxeoloji materialın daşıdığı informativ yükü milli
folk lorumuzun nümunələri əsasında şərh etməklə, şifahi xalq ədəbiyya -
tımızın köklərinin çox- çox qədimlrə uzandığnı, bu yolla mə`nəvi mədə -
niy yətimizin də maddi mədəniyyətimiz qədər qədim olduğunu sübut
etməkdir. Lakin bu yeganə məqsəd deyil. Əgər deyilənə nail olunarsa,
Azərbaycann Eneolit dövrü əhalisinin pratürklər olduğu sübut edilmiş
olar ki, bu da məqaləmizin ən əsas hədəfidir.

Eramızdan əvvəl Vl minillikdən başlayaraq Azərbaycanda Neolit döv -
rünü Eneolit, yə`ni Mis-Daş dövrü əvəz etdi. Eneolit dövrü istehsal təsər-
rüfatının əsaslı surətdə formalaşması  və sürətli inkişafı ilə xarakterizə
olunur. Bu dövrü tarixin əvvəlki dövrlərindən fərqləndirən əsas xüsusiy -
yət lərdən biri həmin dövrdə məişətdə daş mə`mulatları ilə yanaşı, metal-
dan istifadə olunmağa başlanmasıdır (1, 27).

Bəşər tarixində ilk kütləvi metal olan misin kəşfi ilə başlayan Eneolit
dövrü eranızdan əvvəl Vl-lV minillikləri əhatə edir. Mis yumşaq metal
olduğundan daş alətləri bütünlüklə sıradan  çıxara bilmədiyi üçün sözü -
gedən dövrə Mis-Daş dövrü deyilir.

İnsanlıq tarixinin inkişafında misli görünməmiş dəyişikliklər döğuran
bu dövrdə cəmiyyətin ictimai inkişafında xüsusi irəliləyiş baş verib.
Əkin çilik və maldarlıq daha da inkişaf edib, tayfalararası əlaqələr geniş -
lənib, sinifli cəmiyyətlər üçün zəmin yaranıb. Misdən ilk dövrlərdə soyuq
döymə üsulu ilə xırda alətlər: bıçaqlar, iynələr, bizlər və sairə, həmçinin
bəzək əşyaları hazırlanmışdır. İnsanlar mis külçəsinə əvvəllər daşın bir
növü kimi baxmışlar. Bu külçələrin daşdan fərqləndiyi onlara yalnız Vl
minilliyin sonlarında məlum olmuşdur. Misin yüksək istidə əriməsi, müx-
təlif formaya düşməsi, soyuyarkən yenidən bərkiməsi və sairə daşdan
fərqləndirilməsinə əsas vermiş, ondan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə
edilməsinə imkan yaratmışdır.

Alimlər bütövlükdə Eneolit dövrünün 5 xarakterik xüsusiyyətini qeyd
edirlər: 1. Təsərrüfatın digər sahələrinə nisbətən toxa əkinçiliyinin Eneolit
döv ründə daha da üstünlük təşkil etməsi; 2. Çaxmaqdaşıdan hazırlanmış
alətlərlə yanaşı, mis alətlərin də meydana gəlməsi; 3. Möhrədən tikilmiş
qəbilə evlərinin mövcud olması; 4 Ana nəsli üçün xarakterik olan gil
qadın heykəllərinin yaranması; 5. Fırça ilə naxışlanmış gil qabların hazır-
lanması (2, 24-25).

Eneolit dövrünün sənət əsərləri içərisində gil və daş qadın heykəlcik-
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lərinin xüsusi yeri olmuşdur. Belə heykəllər tədqiqatçılar tərəfindən anax-
aqanlıq dövründə qadına verilən yüksək dəyər və onun ilahiləşdirilməsi
kimi qiymətləndirilir. İndiyə qədər Azərbaycan, Şərqi Anadolu və Cənubi
Tükmənistan ərazisində yüzə yaxın belə heykəlcik tapılmışdır. Maraqlıdır
ki, onların bir çoxunun qarın nayihəsində ağac təsviri cızılmışdır. Bu fakt
qədim türk mifoloji təsəvvürləri ilə sıx surətdə bağlıdır. Məsələ burasın-
dadır ki, qədim türk miflərində ağac qadınla, doğum ilahəsi ilə birbaşa
bağlıdır (1, 31-32).

Mirəli Seyidov özünün çox sanballı “Azərbaycan mifik təfəkkürünün
qaynaqları” adlı monoqrafiyasında mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlər söy -
ləmişdir: “Son vaxtlara qədər Azərbaycanın bir çox yerlərində ağac pirləri
olmuşdur. Həmin pirlər əsasən uşaq – doğum pirləri kimi də məşhurdur.
Buraya doğmayan qadınlar övlad arzusu ilə gəlib tapınar, səcdəyə düşər-
mişlər. Ağacın doğum piri olması, onun həm dünya ağacının atributu
olmasına işarədir, həm də bu inamın Umayla mifoloji əlaqəsinin təza-
hürüdür. Bizcə, ardıca və başqa ağaclara belə münasibət  ağac onqonu ilə
əlaqədardır, ağaca  sitayişin əlamətidir. Bir çox axtarışlar göstərir ki, ağa -
ca sitayiş ulu türkdilli xalqlarda ən çox yayılmış görüş olmuşdur. Bu m ə -
sələ ilə əlaqədar Ermitajdakı Altay qəbilələrinə aid edilən maddi-mə də -
niyyət nümunələri elmə xeyli maraqlı material verir. Eradan əvvəl IV-III
əsrlərə aid edilən həmin sənət nümunələri içərisində bir əl-üz dəsmalında
şəkil xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Həmin şəkildə ilahənin əlində müqəddəs ağac təsvir olunmuşdur. Dəs -
mal haqqında bəhs edən tanınmış rus tədqiqatçısı Qryaznova qeyd et -
mişdir ki, burada döğum və bərəkət ilahəsi və onun əlində ağac təsvir
olunmuşdur. Dəsmaldakı təsvir sübut edir ki, qədim türklər, o cümlədən
Altay türkləri ən qədim zamanlardan ağaca müqəddəs şey kimi baxır-
mışlar” (3, 37-38).

Mirəli Seyidovun sözlərinə görə, hətta bəzi abidələr göstərir ki, türk
xalqları ağacı doğum və uşaqların hamisi olan ilahə ilə birgə təsəvvür
etmişlər. Bu mifoloji baxımdan təbii haldır. Dünya ağacı bütün dünyanın,
həm də yaradıcısı, hamisi sayılırmış. Belə inam hökm sürürdüsə, deməli,
uşaqları himayə edən ilahə, yə`ni Umay təbii olaraq ağacla qoşa yad
edilməli idi: “Məşhur türkoloq Radlovun türk xalqlarından topladığı ağız
ədəbiyyatı materialları ona belə bir fikir yürütməyə imkan vermişdir ki,
türk xalqlarının şifahi ədəbiyyatında ilahə Umayla ağac həmişə qoşa
xatırlanmışdır və bu hal XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə qədər
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davam etmişdir. Alimin Sibir və Altay türklərindən topladığı materiallar-
da deyilir: Biz ilkin atamız Ülgendən törədiyimiz zaman bu iki çayın ağa -
cı da Umay ilə bərabər göydən enmişdir” (3, 38).

Bu sitatdan göründüyü kimi, qədim türklər ağacın doğum ilahəsi
Umay la birgə endiyinə inanmışlar. Bütün bu faktlar sözügedən inamım
məhz türk düşüncə tərzi ilə bağlı olduğunu və həmin düşüncə tərzinin də
ən azı Eneolit dövündə formalaşdığını sübut edir. Deməli, bu heykəlcik-
lər qədim türk doğum ilahəsi Umayı əks etdirir.

Ağac təsvirlərinin ilahənin məhz qarın nayihəsində cızılması da hey -
kəlciklərin məhz Umaya aid olduğunu sübut edir. Məsələ burasındadır ki,
qədim türk dilində ana bətninə, yə`ni qadın uşaqlığına “umay” de-
yilmişdir. Bu fakt “Qədim türk lüğəti”ində də təsbit edilmişdir (4. 631).
Bu səbəbdən də ilahə heykəlciklərinin qarnında cızılan ağac təsvirləri
ideoqrafiya nümunəsi kimi də gözdən keçirilə bilər.

Kökü minilliklərin dərinliklərinə enən Umaya inamınn izlərinə Orxon-
Yenisey abidələrində də rast gəlimnməkdədir. Belə ki, Kül Təkin abi -
dəsinin şərq tərəfində, 31-ci sətirdə yazılıb: “Umay tək ögim katun kutun-
qa inim Kül Tiqin at bultı” (5, 74).

Yə`ni, Umay tək anam xatunun bəxtinə kiçik qardaşım Kül Təkin ad
qazandı.

Tonyukuk abidəsinin qərb tərəfində, 38-ci sətirdə belə deyilir: "Tenqri,
Umay, ıduk Yer-Sub basa berti erinc" (5, 120).

Yə`ni, Tanrı, Umay və müqəddəs Yer-Su qələbə bəxş etdilər.
Azərbaycanın Eneolit əhalisinin həyatında dini ayin və ovsun mə ra -

simləri də müəyyən yer tuturdu. Qarğalar təpəsində kiçik çalada tapılmış
və odun təsirindən qaralmış daş topasını tədqiqatçılar quraqlıq zamanı
yağış “çağırmaq” mərasimi ilə bağlayırlar (1, 32). Bu inanc da eynən
Umay inancı kimi bilavasitə türk mifik təfəkkürü ilə bağlıdır.

Böyük rus türkoloqu Lev Qumilyov özünün məşhur “Qədim türklər”
kitabında ən qədim zamanlardan e`tibarən türklər arasında “yada daşı”,
yə`ni cadu daşı adlanan magik daşların köməyi ilə quraqlıq zamanı yağış
yağdırmağın mümkünlüyünə inamın mövcud olduğunu qeyd etmiş və
türklərin bu sənətlə məşğul olduqları barədə müxtəlif qaynaqlarda mə`lu -
matlar bulunduğunu yazmışdır: “Yuebanlar haqqında olan rəvayətdə so -
yuq hava və yağış çağırmağı bacaran cadugərlərdən söhbət açılır. Jujan -
larla döyüş zamanı yueban cadugərləri qarlı fırtına çağırıb düşmənlərin
üzərinə göndərmişdilər. Bənzər rəvayəti Turlu Qriqori də nəql etmişdir.
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Avarların franklarla döyüşü zamanı avar cadugərləri şimşəkli tufan yarat-
mış, şimşək frank düşərgəsini vurmuş və onlar bunun nəticəsində məğlub
olmuşdular.  Eyni  cadu  gücü  naymanlara da aid edilmişdir. Rəşidəddin
yazır ki, Çingiz xana qarşı döyüşən və başında Camuxanın durduğu soy
birləşməsinin cadugərləri də tufan yaratmış, fəqət hesablamada səhvə yol
verdiklərindən tufan öz başlarına çaxmışdı” (6, 94-95).

Türklərin yağış yağdırmaq gücünə sahib olan daşlardan istifadə etdik-
ləri barədə bir çox müəlliflərin, o cümlədən Təbəri, Səəlibi, Balimi, Fir -
dov si, Mirxond, Sebos və başqalarıının əsərlərində, eləcə də Vll əsrin
anonim Suriya və X əsr fars anonim mənbələrində çox sayda məlumat
olduğunu  söyləyən Lev Qumilyov daha sonra yazır ki, yalnız Firdovsi bu
halı izah etməyə çalışmış və baş verənləri kütləvi hiptnoz kimi şərh et miş -
dir. Qədim türklərin bu sənəti “yada”, yə`ni cadu adlandırdıqlarını diqqətə
catdıran müəllifin bildirdiyinə görə, ayrı-ayrı türk xalqlarında bu inam
XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir.

Dilçi alim Firudun Ağasıoğlu yazır: “Təbərinin yazdığına görə, Həzrət
Nuh peyğəmbərin oğlu, türklərin ulu babası hesab edilən Yafəs türk xalqı-
na yağış yağdıran yada daşı vermişdir. Başqa bir rəvayətdə isə həmin
daşın türklərə Həzrət İbrahim peyğəmbərdən miras qaldığı bildirilir” (7,
73-74).

Türklərin yada daşının köməyi ilə yağış yağdırdıqları barədə məlumat
verən müəlliflərdən biri də X əsrdə yaşamış  məşhur alim İbn Əl-Fəqih
Əl-Həmədanidir. O, ərəb dilində qələmə aldığı “Əxbar əl-buldan”, yə`ni
“Öl kələr haqqında xəbərlər” adlı kitabının “Türklər, onların ölkəsi və bu
ölkədəki mö`cüzələr haqqında“  başlıqlı bölümündə mövzu ilə bağlı ma -
raq lı fikirlər söyləmişdir: “Türklər ölkəsinin mö`cüzələrindən biri də
onla rın köməyi ilə türklərin yağış, qar, dolu yağdırdıqları və istədikləri di -
gər bənzər təbiət hadisələrini meydana gətirə bildikləri daşlardır. Onlarda
bu daşlar böyük önəmə sahibdirlər və geniş istifadə edilməkdədirlər. Bu -
nu türklərin heç biri inkar etmir, fəqət həmin daşlar doqquzoğuzlar arasın-
da daha çox qiymətləndirilir” (8, 49).

Müəllifi məlum olmayan, Xlll əsrdə fars dilində qələmə alındığı bili -
nən “Əcaib əd-dünya”, yə`ni “Dünyanın qəribəlikləri” adlı kitabda da ma -
raqlı bir qeydə rast  gəlmək mümkündür: “Deyirlər ki, Ərdəbildə böyük
daş var, əlinlə onu vurduqda xoş səs çıxarır. Quraqlıq düşdüyü zaman bu
daşı şəhərdən kənara çıxarırlar və o saat yağış yağır. Onu yenidən şəhərə
qaytaranda yağış kəsir” (9, 124).
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Xalqımızın ilkin inam və etiqdlarının, ovçuluq, əkinçilik, maldarlıq hə -
yatı ilə bağlı olan bu kimi mifik təsəvvürləri bizə əsasən xalq yara dıcılığı
nümumələri ilə gəlib çatmışdır. Bu nümunələr improvizə edilmiş formalar-
da, əksər halda isə türkdilli xalqların poetik yaradıcılığı üçün ən`ənəvi olan
ibtidai ölçü qəliblərində yayılmışdır. Türk boylarının ilkin magik təsəvvür-
lərinin poetikləşməsi, şifahi bədii yaradıcılıqda  əks olunması dövrünün
məhsulu olan ovsunlar müəyyən mərhələdə ibtidai insanın gündəlik həy-
atında, həyatı dərketmə və öz bildiyi kimi idarə etmə prosesində mühüm
mövqe tutmuşdur. Zaman keçdikcə, təbiətin sirləri insan üçün açıldıqca ov -
sun təsəvvürləri də zəifləmiş, bir janr kimi arxaikləş mişdir.

Xalq içərisində uzun müddət quraqlıq olarkən müəyyən “müqəddəs”
ocaqlardan götürülmüş daşları ortadan dəlib suya salardılar. Məsələn, Qu -
ba – Qonaqkənd zonasında Baba dağdan gətirilmiş daşları suya salıb ipin
başını sahildəki ağaclardan birinə bağlayardılar. İpin bağlandığı ağac
adətən qarağac və ya fındıq ağacı olmalı idi. Daşlar suya salınarkən xorla
oxuyardılar:

Daş başım,
Yaş başım,
Yaş oldu
Üst-başım.
Sonra daşı suya salardılar. Bu vaxt ovsun oxunardı:
Suda daşım,
Baba daşım,
Gələr, getməz
Yağışım.
Suda daşım,
Yaş başım,
Yaş oldu
Üst-başım (10, 12).
Folklorşünas alim Azad Nəbiyev deyir: “Məlumdur ki, hələ çox qə -

dimlərdən arası kəsilməz yağışlar zamanı günəşi çağırış mərasimləri xalq
arasında geniş yayılmışdı. İbtidai insanlar bu görüşlə bağlı ovsunlar da
yaratmışlar. Onlardan biri belədir: Günəşin çıxmasını arzulayan insanlar
Baba dağından gətirilmiş daşları ocaqda, küldə basdırar və ocaqda xəşil
bişirərdilər. Xəşili ananın ilki çalmalı idi. Ovsunçu basdırılan daşların  üs -
tünə közləri yığa-yığa ovsun oxuyardı:

“Qodu daşı,
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Odu daşı,
Qodu kəssin
Yağışı”.
Sonra qızlar birlikdə oxuyurlar:
“Budu daşı,
Bulutların
Kudu daşı,
Bişirmişəm
Xəmiraşı.
Qonaq gəlsin
Godu başı,
Gətirsin
Qızıl günü,
Aparsın
Yağışı.
Qodu daşı,
Odu daşı,
Qodu kəssin
Yağışı” (10, 12-13).
Qarğalar təpəsindən tapılan ocaq yeri və ocaqdan qaralmış daşlar bu

qədim türk inancının köklərinin ən azı Eneolit dövrünə, yə`ni 6-8 min il
öncələrə qədər uzandığını və bu mərasim zamanı oxunan ovsunların da 6-8
min il öncəyə aid poetik nümunələr olduğunu sübut edir. Bu isə o deməkdir
ki, Azərbaycanda türk xalq teatr sənətinin, ağız ədəbiyyatının və xor
ifaçılığının yaşı minilliklərlə ölçülür. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatımızın
tarixi də Qobustanda izlərinə rastladığımız təsviri incəsənətimiz  və  rəqs
mədəniyyətimiz qədər qədimdir. Lakin gerçəkdənmi əcdadları mı zın minil-
lər öncə danışdıqları dil bu günkündən bu qədər az fərqlənirmiş və 6-8 min
il öncə işlənilən sözlər günümüzə qədər dəyişmədən gəlib çıxa bilmişdir?

Bu suala cavabı, qismən də olsa, dilçi alim Sayalı Sadıqovanın aşağı-
dakı sözlərində taprıq. O bildirir: “İstehsalat prosesinin genişlənməsi, icti-
mai-iqtisadi həyatın, elmin inkişafı terminologiyanın zənginləşməsində
həlledici amildir. İstehsalatın inkişafı yeni-yeni əmək alətlərinin yaradıl-
ması və müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradır. Yeni
yaradılan və təkmilləşdirilən modellər onların adlandırılmasından doğan
ehtiyac zəminində hər bir dilin ayrı-ayrı leksik laylarının inkişafına səbəb
olur.
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Azərbaycan türkcəsində terminologiyanın təşəkkülü və inkişaf tarixi
qədimdir. Tədqiqatçıların müəyyənləşdirdiklərinə görə hələ Eneolit döv -
ründə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq kimi sahələr
aparıcı sahələr olmaqla, onun iqtisadi həyatının əsasını  təşkil etmişdir. Bu
dövr Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf  tarixi baxımından bir sıra əla -
mət dar xüsusiyyətləri ilə diqqəti çəkir” (11, 3).

Dilçi alim K.M.Musayev haqlı olaraq yazır: “Söhbət terminologiyadan
gedəndə bir çox mütəxəssislər ilk növbədə yazılı ədəbi dilə müraciət edir -
lər. Halbuki bir çox sahə terminologiyası yazısı olmayan dillərdə, həm -
çinin ədəbi dilin yazıyaqədərki dövrlərində də formalaşmışdır” (12, 3).

Tanınmış dilçi alim Ağamusa Axundovun fikirləri də çox maraqlıdır:
“Ümumiyyətlə, terminoloji tədqiqatlara  və termin yaradıcılığına da yeni-
dən qayıtmağa ehtiyac var. Çünki cəmiyyətin tarixində baş verən bütün
ictimai-siyasi dəyişikliklər, tarixi hadisə və proseslər dildə öz əksini tapır”
(13, 28).

Eneolit dövründə əcdadlarımızın məişətinəinə daxil olan yeniliklərdən
biri də saxsı qablar istehsalı olmuşdur. Bəs, görəsən, saxsı qablar kəşf
edilməmişdən öncə insanlar müxtəlif ərzaq növlərini, xüsusən də suyu
nədə saxlayır və bir yerdən digər yerə necə daşıyırdılar? Quru ərzağı hələ
Neolit dövründən mə`lum olan toxuma səbətlərdə saxlamaq və daşımaq
mümkün olsa da, su üçün bu yararsızdır.

Ən qədim qabların formalarının qabağın məlum iki formasını – bal qa -
baq və kudu formalarını xatırlatması, eləcə də yaxın vaxtlara qədər
məişətdə içi oyulmuş qabaq qabıqlarından qab kimi istifadə edilməsi
Eneo  lit dövrü gil qablarının prototipinin məhz içi ovulmuş qabaq oldu ğu -
nu söyləməyə əsas verir. Deməli, Eneolit dövründə yaşamış əcdadlarımız
dulusçuluq sənətini kəşf etməmişdən öncə qab kimi içi ovulmuş qabaqdan
istifadə edərmişlər. Və bu, gil qabların istifadəyə girməsindən sonra da
uzun əsrlər boyu məişətdə davam etmişdir.

Bu fakt dilimizdəki “qab” və “qapaq” kimi terminlərin “qabaq” və “qa -
bıq” kimi sözlərdən törədiyini və sözügedən yeni terminlərin məhz Eneo -
lit dövründə, yə`ni ən azı 6-8 min il öncə yarandığını sübut edir. “Qabaq”
və “balqabaq” kimi giləmeyvə adları isə, təbii ki, bundan çox – çox minil-
liklər öncə, yə`ni ulu əcdadlarımız onlarla ilk dəfə tanış ol duq ları dövrdə
dilimizə daxil olmuşdur.

Öncələr elə hesab edilirdi ki, Azərbaycanda dulus çarxı yalnız son
Tunc dövründən tətbiq edilməyə başlamışdır. Dulus çarxının kəşf və ilk
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dəfə tətbiq edildiyi yerin isə qədim Şumer ərazisi olduğu hesab edilirdi.
Ölkəmizin ərazisindən əldə edilmiş arxeoloji tapıntılar dulus çarxının ilk
dəfə kəşf edilib, tətbiq edildiyi məkanın məhz Azərbaycan ərazisi ol du -
ğunu söyləməyə əsas verir və bu, məhz son Eneolit dövründə baş ver-
mişdir. Maraqlıdır ki, qədim yunan müəllifləri dulus çarxının kəşfini  is -
kit lərə, başqa sözlə türklərə aid etmişlər. Məsələn, Posidoniy və  Seneka
saxsı qabların hazırlanmasında istifadə olunan dulus çarxını iskit Ana xa -
rın icad etdiyini yazmışlar (14, 31).

Mə`lum olduğu kimi, həm ilk gil qabların istehsalı, həm də ilk toxu-
culuq məhsulları təqribən eyni dövrdə, Son Neolit – Erkən Eneolit dövr-
lərində ortaya çıxmışdır (1, 30). İlk gil qab istehsalı texnologiyası da tox-
uma sənəti ilə birbaşa bağlı idi. Yə`ni öncə samandan qabın forması tox-
unur, sonra isə onun üzərinə gil çəkilirdi (1, 26). Maraqlıdır ki, bu ilkin
texnologiya türk terminologiyasında da çox maraqlı bir şəkildə öz əksini
tapmışdır. Məsələ burasındadır ki, əski türk dilində "əyirmək", "əyrilmiş
sap", "saman" "zülf", "tel" kimi mə`nalara gələn "küzük", "küzək " sözləri
(4, 332), eləcə də "toxuculuq aləti" mə`nasında olan "küzək" ifadəsi ol -
muşdur (4, 331). Bundan başqa bu gün Azərbaycan dilində "kuzə" (dolça,
su qabı) şəklində işlənməkdə olan bir "küzəc" sözü də  olmuşdur ki, gil
qabların xüsusi bir növünün adıdır. "Kasa" sözü də eyni qəbildəndir.
Bütün bu sözlərin semantik bağlılığı göz qabağındadır və bu bağlılıq
sözügedən ilkin texnoloji prosesin türklərə məxsus kəşf olduğunu sübut
etməkdədir. Belə olmasa idi, bir texnologiyadan digərinə keçid və onlar
arasındakı bağlılıq dilimizdə özünü bu qədər qabarq şəkildə göstərməzdi.
Maraqlıdır ki, "küzəc" // "kuzə" və "kasa" kəlmələri İran dillərinə, o cüm-
lədən fars dilinə də keçmişdir.

Mütəxəssislər toxuculuq sənətinin başlanğıcını məhz Neolit, yə`ni yeni
Daş dövrü ilə bağlayırlar. Xalçaçılq sənətinin də məhz həmin dövrdə for-
malaşmağa başladığı hesab edilir. Nəzərə alsaq ki, ilk kömürləşmiş xalça
qalıqlarının və gil qablarda əksi qalmış toxuma izlərin tapıldığı yer  Şərqi
Anadolu və Azərbaycan ərazisidir, bu ərazilərdən tapılan keramika və
divar naxışları ilə türk xalça naxışları eynilik təşkil edir, eləcə də elmə
mə`lum ilk xalça e.ə.V əsrə və qədim türklərə (saklara) aid Pazırık kur qa -
nından tapılmışdır, tam qətiyyətlə söyləmək olar ki, bu sənətin də baniləri
əcdadlarımız olmuşlar. Bunu xalçaçılıqla bağlı terminologiya da tam təs-
diq edir. Türklərin isə bu işin ustadları kimi tanındığı hər kəsə mə`lumdur.

Feofilakt Simokattanın yazdğına görə, Sasani şahı ll Xosrov Suri ya -
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dakı məbədlərin birinə hun əl işi olan ipək toxuma mə`mulatı hədiyyə
etmişdi (15, 34).  Qeyd edilməlidir ki, fars və digər İran dillərində əksər
xalça növləri "fərş" adlanır ki, bu kəlmə də ərəb kəlməsidir və mə`nası
"ev əşyası" deməkdir (16. 66). Ərəblər bu kəlmə ilə bütün ev əşyalarını
ifadə edir, bu sözü ərəblərdən almış farslar isə yalnız xalça – palaz mə`na -
sında işlədirlər. Eyni zamanda, türk mənşəli "qali" və "qaliçe" kəlmələri
də yayğındır ki, bu terminlər "qalın" və "qalınça" terminlərinin fars dilin -
də azacıq təhrifi  ilə ortaya çıxmışdır (16, 64).

Avropa dillərində yayğın olan "karpet" kəlməsinə gəlincə isə, bu ter-
min də ayrı-ayrı türk ləhcələrində "qarvud", "karvud", "karput", "karpot"
kimi adlandırılan və tərəkəmələr tərəfindən toxunan  xüsusi xalça növü -
nün adından qaynaqlanır. Lətif Kərimovun yazdığına görə, bu kəlmənin
əsli  "karpot"  şəklindədir. O, "kar" (qarışıq) və "pot" ( əyrilmiş sap) sözlə -
rin dən yaranmışdır ki, hər iki söz təmiz türk mənşəlidir (16, 61-62). Bu
kəlmə erməni dilinə də "karpet" (xalça) formasında keçmişdir. Elə bu
fakt lar da bu sənət növünün bilavasitə bizə aid olduğunun əlavə və tək-
zibedilməz sübutlarıdır.

Maraqlıdır ki, Eneolit, yə`ni Mis-Daş dövrünün başlamasına səbəb
olan misin kəşfi məsələsində də qədim yunanlar birinciliyi iskitlərin,
yə`ni türklərin ayağına yazmışlar. Məsələn, Pliniy Sekund misgərlik sənə-
tinin əsasını iskit xaqanı Lidin qoyduğunu bildirmişdir (17, 197). Qədim
yunanlara görə, ümumiyyətlə, metallurgiyanın kəşfi iskitlərlə, yə`ni türk-
lərlə bağlıdır. Belə ki, Esxil İskitlər ölkəsini dəmirin doğulduğu ölkə
adlandırmış, Mitelenli Hellanik isə ilk dəmir alətləri iskitlərin xaqanı
Sansvinin qayırdığını yazmışdır (18, 1241).

Bu yaxın zamanlara qədər rus dilində işlənmiş "bulat" (polad), bu gün
də işlənməkdə olan "çuqun" (çuğun) "latun" ("altun" sözündən), eləcə də
əksər Avropa dillərində işlənən "bronz"  (rus  dilində  "bronza",  bürünc),
mon qol dilinə keçmiş "timur" (dəmir) və "timuçin" (dəmirçi), fars dilin -
dəki "pulad" (polad), "berenc" (bürünc) kimi metallurgiya ilə bağlı tür-
kizmlər də metallurgiya sənətinin banilərinin əcdadlarımız olduğunu
sübut etməkdədir. Əldə olan məlumatlar türklərin Orta əsrlərdə də metal-
lurgiya sahəsində öncül yerə sahib olduqlarını söyləməyə əsas verir. Tək -
cə İbn Fədlanın haqqında söz açdığı və dəmir ticarəti ilə məşğul olduğunu
bildirdiyi türk Təkini yada salmaq kifayətdir.

Xl əsr gürcü tarixçisi Leonti Mrovelinin "Kartli çarlarını həyatı"
əsərindən bir sitatla bağlı Y.S.Takayişvilinin yazdıqları da çox maraqlıdr:
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"Gürcü salnaməsi "Kartlis sxobreba"nın yazdığına görə, buntürklər və ya
türklər, başqa sözlə, turanlılar gələcək fars hökmdarı Kayxosrovu və ya
Kayxosroyu öz sərhədlərindən çıxarmaq üçün Gürgan, yə`ni Xəzər
dənizindən Kür çayı boyunca yuxarı yürüyərək, Msxetiyə 28 (başqa vari-
anta görə 28000) ailə halında gəldilər. Msxeta mamasxalisi, hökmdarı və
bütün kartvellərin, yə`ni gürcülərin müsaidəsi ilə farslara qarşı
mübarizədə öz  köməklərini  vəd  edən  buntürklər Msxetidən qərbdə qaya
kahalarında yerləşdirildilər. Onların möhkəm istehkama çevirdiyi bu yer
nəticədə Sarkine və ya Sarkineti adını aldı ki, mə`nası "dəmir tapılan yer"
deməkdir” (19, 41).

Deməli, haqqında söz açılan məkan məhz türklər oraya yerləşdikdən
sonra "dəmir tapılan yer" oldu. Bu o deməkdir ki, türklər ora köçər-
köçməz dəmir istehsalına başladılar.

Lev Qumilyov da özünün "Qədim türklər" kitabında Göytürklərin ta-
rixlərinin ən başlarında jujanlar üçün dəmir hasil etmək və metal əşyalar
yaratmaqla məşğul olduqlarını bildirir (6, 31).

Madam ki, dilimizdə bu gün də ən azı 6-8 min il bundan öncə yaran-
mış sözlərimiz heç bir əhəmiyyətli dəyişikliyə uğramadan yaşayır və fəal
şəkildə işlə-nir, deməli, o dövrün ovsun mətnlərinin günümüzədək heç
də yişmədən və ya cüzi dəyişikliklərlə gəlib çatmasında təəccüblü bir şey
olmamalıdır.

Nəsir Rzayev yazır: “Ovsunçuluq qədim mədəniyyətimizdə, folkloru-
muzda dərin köklər saldığı üçün onun ənənəvi davam edən izləri dövrü -
mü zədək gəlib çıxmışdır. Bu izlər təsərrüfat həyatında, təbiətdə və
məişət də baş verən hadisələri ovsunlamaq məqsədi ilə, dilimizə canlı və
cansız varlıqları ovsunlayan sözlər gətirmişdir. Azərbaycan ərazi sin də,
son vaxtlara qədər ovsunlama ayinlərinin ayrı-ayrı formaları, daha doğ -
rusu, fraqmentləri icra edilirmiş. Ovçuluq, maldarlıq, əkinçilik təsərrüfat-
larına dair bir neçə ovsun ayini nümunəsi göstərək. Ovçu gələcək ovun
müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün ovu nişan alaraq oxu atarkən belə deyir:

Haş getdi,
Huş getdi,
Bu ox sənə
Tuş getdi.
Maldar mal-qaranı canavardan qorumaq üçün bıçaq və ya qayçını

bükülmüş halda parçaya sarıyaraq deyir:
Qurdun ağzını bağladım” (20, 27).
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Azərbaycanda geniş yayılmış ovsun folkloru nümunələrindən biri də
“Qurd ağzı bağlama” ovsunudur. Maraqlıdır ki, Gəmiqaya təsvirləri

içərisində rast gəlinmiş bir təsvir bilavasitə qurd ağzı bağlama ovsunu ilə
birbaşa bağlıdır. Sözügedən petroqlifdə qurd və qoyun, eləcə də onların
arasından keçərək onları bir-birindən ayıran və ucu yumağa çevrilən ip
şəkli çəkilmişdir.

Gəmiqayadan tapılmış bu petroqlifin əhəmiyyəti ondadır ki, onun ifa -
də etdiyi təsviri informasiyanın səsli-sözlü variantı da dövrümüzədək gə -
lib çatmışdır və o da “yağış çağırmaq” və “yağış kəsmək” ovsunları ki mi
sadə bayatı formasındadır:

Yağladım,
Dağladım,
Qurdun ağzın
Bağladım.
İstər bu fakt, istərsə də Qarğalar abidəsindən tapılan magik daşlar və

müvafiq ovsun mətnləri folklor ədəbiyyatımızın, şerimizin ən qədim nö -
vünün məhz bayatı formalı ovsun mətnləri olduğunu, şifahi xalq ədəbiyy-
atmzın ən azı 6-8 min il bundan öncə formalaşdığını sübut edir.
İşin elmi nəticəsi. Eneolit dövrünə aid maddi mədəniyyat nümunə lə -

rinin Azərbaycan və ümumtürk folklor materialı ilə tutuşdurulması, buna
paralel olaraq dil materialının işə cəlb edilməsi bizə ölkəmizin ərazisinin
əzəldən ən qədim Türk Yurdu olduğunu, pratürklərin bu ərazidə zəngin
maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələri yaratdığını, bayatı formasının
və ovsun janrının ədəbiyyatımızın ən qədim layını təşkil etdiyini, eyni
zamanda o dövrün terminoloji lüğət fondunun dövrümüzədək dəyişmə -
dən və ya cüzi dəyişiklərlə gəlib çıxdığını söyləməyə əsas verir. Bu, gəl -
di yimiz əsas nəticədir.
İşin elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi tədqiqatın metodundadır. Söhbət

arxeoloji, terminoloji və mifoloji materialın kompleks şəkildə öyrə nil mə -
sindən gedir. Fikrimizcə, məsələyə məhz kompleks yanaşma gələ cəkdə
filologiya elmində tamamilə yeni bir istiqamətin doğmasına gətirib çıxara
bilər.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Əgər sonrakı tədqiqatlar eyni nəticəni verər -

sə, gələcəkdə bölgələrə folklorşünas, etnoqraf, dilçi və arxeoloq ların
birgə eksprdisiyalarının təşkili zərurəti yarana bilər. Gəlinən nəticələr bu
ekspedisiyalar üçün “yol xəritəsi” rolunda çıxış edər. Unutmayaq ki,
məşhur arxeoloq Şlimann qədim Troyanı Homerin hər kəs tərəfindən mif

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

http://www.pdffactory.com


932011/II

sayılan rəvayətləri əsasında üzə çxarmışdır. Həzrət Nuhun Naxçıvan əra -
zisindəki məzarının yerinin müəyyənləşdirilməsində B.Gəngərlinin rəsm-
ləri ilə yanaşı, Nuh barədə xalq əfsanələrinin də rolu az olmamışdır.
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Vəfa ZAHİDQIZI İSGƏNDƏROVA
AMEA Folklor İnstitunun
Türk xalqları folkloru şöbəsinin elmi işçisi
vafa_aslanova@yahoo.com

ƏN’ƏNƏVİ NAĞIL FORMULLARIƏN’ƏNƏVİ NAĞIL FORMULLARI
(Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında)(Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında)

XÜLASƏ
Nağıllarda başlanğıc və sonluq formulları, həmçinin təhkiyə (medial) formullar

mövcuddur. Burada Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının formullarının oxşar və fərqli
cəhətləri araşdırılır. Oxşar tarixi yolu keçmiş Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının dili,
mədəniyyəti və folklorunda, həmçinin nağılların ən’ənəvi formullarında da ortaq özəl-
liklər çoxdur. Oxşarlıq nağılların sonunda rast gəlinən əqli nəticələr, atalar sözləri və
deyimlərdə də özünü göstərir.

Açar sözlər: nağıl, təhkiyə (medial) formulu, ən’ənəvi formul, söyləyici, alma

TRADITIONAL FORMULAS OF TALESTRADITIONAL FORMULAS OF TALES
(According to the Azerbaijan and Turkish tales)(According to the Azerbaijan and Turkish tales)

SUMMARY
Differing from the beginning formulas the medial formulas and the ending are met

in the tales. Here the alike and different points of the medial, beginning and ending for-
mulas of Azerbaijan and Turkish tales are investigated. The alike characters of traditional
formulas of Azerbaijan and Turkish tales with the same root are more. The close histo-
ries of Azerbaijan and Turkey contact with folklores. The ending formulas of fairytales
of these people are similar. The fairytales which have not ending also have similar
expressions.

Key words: tale, the medial formulas, the traditional formulas, teller, apple

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ СКАЗКИТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ СКАЗКИ
(В основе Азербайджанских и (В основе Азербайджанских и TTурецких сказок)урецких сказок)

РЕЗЮМЕ
В различии от начальных формул в сказках встречаются и медиальные и фи -

нальные формулы. Здесь исследуются сходные и отличительные особенности фор -
мул в Азербайджанских и Турецких сказках. Уподобление эпических формул
Азер байджанских и Турецких сказок, за редким исключением, вытекает из схо -
жести языка, культуры и фольклора обеих народов, объединенных общей исто ри -
ческой судьбой. Уподобление проявляется и в присутствии схожести умо -
заключений, пословиц и поговорок даже в сказках, не заканчивающихся тра ди -
ционными формулами.
Ключевые слова: сказка, внутренние формулы, традиционные формулы, ска -

зитель, яблоко

Dünya folklorşünasları arasında ən’ənəvi formullar, qəliblənmiş ifa -
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dələr və ya folklor stereotipləri haqqında araşdırmalar aparan alimlər çox-
dur. Formul nəzəriyyəsi haqqında çoxsaylı işləri ilə öncə iki qərb məktəbi
tanınıb: 1) Menendes Pidal; 2) Millmann Parri, Albert Lord və E.Haytsın
məktəbi. Ümumiyyətlə, söz yaradıcılığının universal qanunauyğunluq la -
rından danışsaq, məsələnin tarixi hələ antik dövrlərə, Protorqora, Aris to -
telə, Siserona, Qermoqenə gedib çıxar. Rusiya alimləri L.Uland, Y.Qriş -
mann, A.N.Afanasyev, F.İ.Buslayev folklorda formulluğu, A.Daure,
Hayfurt, O.Holştaofel, Q.Poykort kimi alman məktəbinin tədqiqatçıları
və P.Mayer, S.Boura, P.Kelli, S.Vanqa, D.Buxane kimi digər dünya folk-
lorçuları formulluğu dünya xalq lirikasının yaradıcı sisteminin qanuna uy -
ğunluğu kimi araşdırıblar.

Məsələnin qoyuluşu. Ancaq məhz nağılların ən’ənəvi formulları haq -
qında araşdırmalar folklorşünaslıq sahəsində azlıq təşkil edir. Müasir
dövrdə N.Qerasimova, İ.Razumova, O.Davudova və Q.Maltsev rus xalq
nağıllarının strukturu, nağılların formulları haqqında yazıblar. Türkiyədə
B.Boratavın rəhbərliyi altında W.Wolker, B.Wolker, Mehmet Tuğrul,
Ə.E.Uysal, E.C.Güney, B.Seyidoğlu, M.Gökçeli, N.Tezel, E.Artun və bir
çox başqa alimlər öz işlərində müəyyən qədər bu məsələyə toxunmuşlar.
Bu məqalədə nağılların məhz ən’ənəvi formulları (başlanğıc, sonluq,
təhkiyə) araşdırılır, Azərbaycan və Türkiyə xalq nağıllarının formulları
müqayisə olunur.
İşin məqsədi. Dünya folklorşünaslığında bu sahədə ən böyük nəzəri iş

rumın alimi N.Roşiyanuya məxsusdur. O, bir sıra Slavyan, Qərbi Avropa
və Şərq xalqlarının nağıl mətnlərinin əsasında formulları, onların ele-
mentlərinin tərkiblərini analiz edib. Biz həmin fundamental araşdırmaya
əsaslanaraq, Azərbaycan və Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən toplanmış
nağılların ən’ənəvi formullarını, onların oxşar və fərqli özəlliklərini axtar-
mağa çalışacağıq.

Öncə qeyd etməliyik ki, ortaq keçmişi olan Azərbaycan və Türkiyə
xalq larının nağıllarını nəzərdən keçirdikdə, oxşar ən’ənəvi formulların
dominantlığı nəzərə çarpır. Tarixin inkişaf mərhələlərində, müəyyən
mədəni şəraitdə, fərqli bölgələrdə yaşayan söyləyicilərin ustalığı, iste’-
dadı ilə sıx bağlı olan təhkiyə prosesində yeni formulların yaranmasına da
sərhədsiz imkanlar açılır. Bu zaman Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının
nağıllarında ən’ənədən gəlməyən müasir epik formullar meydana gəlir.
Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının formullarının, təkərlə mə lə -
rinin oxşar və fərqli cəhətlərinin çox olduğu aydın olur. “Bir dəfə var idi
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...” formulu bir və ya bir neçə qəhrəmanın varlığını müəyyən edir və
onları zamana yerləşdirir. Ancaq zaman dəqiq göstərilmir. O, təsdiqdən
ibarətdir, əsasən qəhrəmanın valideyinlərinə aiddir. Bə’zən nağılın əv və -
lində baş qəhrəman hələ dünyaya gəlməyib, o, gələcəkdə doğulacaq.
Yə`ni hansısa zamanda baba və nənə, padşah, arvadı və başqalarının var-
lığı bildirilir. Ardınca əsərin əsas personajı barədə mə`lumat verilir.
Azərbaycan xalq nağıllarında belə formulların sayı çoxdur. Məsələn:
“Günlərin birində bir keçəl var idi” (2, IV, 265); “Bir gün Süleyman şah
qoşunu ilə yoldan keçirdi” (2, V, 90). Türkiyənin fərqli bölgələrindən
toplanan nağıllarda da bu tip formullar mövcuddur: “Bir vağdın hök-
mündə bir İran padşahı varıdı. (7, 18); “Vahdın birində varıdı bir adam,
bir də eşecii (7, 212); “Vaktıyla iki arkadaş, arkadaş oluyorlar” (8, 29);
“Vaktı zamanında bir varmış, bir yokmuş üç arkadaş varmış” (8, 72).

N.Roşiyanu istisnalığı, unikallığı vurğulayan elementin (“heç vaxt
olmadığı kimi”) daxil olması ilə yeni giriş formulunun əmələ gəlməsini
vurğulayır. Girişdə qeyd olunan ifadə işlənməsə də, söyləniləcək nağılın
əvvəlində məhz həmin nağılın məzmunundan irəli gələn, təxmini tanışlıq
xarakteri daşıyan formuldan söhbət gedir. Əgər söyləniləcək hadisələr
çoxluq təşkil edirsə, “yaşamaq” mə`nasını kəsb edən “baş vermək”, “yeri
olmaq” məsdər formaları müxtəlif zamanlarda sadalanır. Bu zaman nağıl
personajlarına aid olmayan, bə’zən isə nağıl qəhrəmanları ilə bağlı olan,
ümumən hadisələri zamana yerləşdirən müstəqil formul yaranır. Bu tip
inisial formul həm Azərbaycan, həm də Türkiyə nağıllarında kifayət
qədərdir: “ Biri varıdı, biri yoxudu, Allah varıdı, şəriki yoxudu. Günlərin
bir günündə bir Əcəm oğlu İbrahim varıdı. Onun Dostu adlı bir anası
varıdı. İbrahimin sənəti bu idi ki, hər səhər çıxardı ova, ovalardı, gəlib
anasıynan bir yerdə şad ürəknən yeyərdilər. Bunların güzəranları belə
keçərdi. Elə gün olmazdı ki, İbrahim ovdan boş qayıda. Bir müddət belə
keçdi. Bir gün...” (2, II, 300); “Bir varmış bir yokmuş zamanın birində bir
adam bir de karısı varmış. Bunlar öyle fakirlermiş öyle fakirlermişler ki
sorma gitsin. İki teneke de buğdaları varmış...” (11, 335); ”Bir varmış, bir
yokmuş... Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük bir orman
kenarında, küçük bir kulübede bir aile oturuyormuş. Erkek, balta
girmemiş ormandan odun keserek uzak şehirlere götürüb satar, böylece
ailesine bakarmış. Kadın da ormandakı çağlayandan eve su taşır, ağaçlar-
dan meyve toplar, küçük tarlalarında yetişdirdikleri sebzelerden yemek
yaparmış...” (4, I, 98). Başlanğıc formulunun tipik elementi olan “Biri var
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idi, biri yox idi” də  söylədiyimiz formul növünə aiddir. Nəqli və ya şühu-
di keçmiş zamanda işlədilən bu klassik formul nümunəsi demək olar ki,
bütün dünya xalqlarının, həmçinin Azərbaycan və Türk xalqlarının nağıl-
larının başlanğıcı üçün xarakterik elementə çevrilib. Məsələn, “Biri
varıdı, biri yoxudu, Hacı İsmayıl adında bir sövdəgər var idi.” (2, II, 95);
“Biri var idi, biri yox idi. Məhəmməd adlı kasıb bir kişi var idi” (2, I, 361)
“Biri varmış, biri yokmuş, Çok esgi zamanlarda bir padişah vardı” (8, 28);
“Biri varmış, biri yokmuş. Zamanın birinde bir padişah varmış” (11, 26).
Göründüyü kimi, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə xalq nağıllarında
söylənilən olayların tarixi dəqiq göstərilmir, ancaq əhvalatların lap qədim
dövrə aid olması tez-tez vurğulanır. Tədqiqatçı E.Artun sayır ki, nağıllar-
da olaylar önəmlərinə görə sıralanaraq axtarılır və “mış” keçmiş zaman,
indiki zaman , ya da geniş zamanın   rəvayəti istifadə olunur (12, 118).
Məsələn, “Yüzlerce sene evvel Karpazdakı bir köyde  babamın büyük
halası yaşardı” (7, 147); “Biri vardı, biri yoxdu, çok çok esgi zamanlarda
bir padişah varmış” (8, 29); “Biri var idi, biri yox idi, keçmiş qərinələrdə
Əhmədi- Çekkaş adında birisi vardı” (2, III, 321); “Belə rəvayət edirlər ki,
əyyami-qədimdə bir padşah vardı” (2, IV, 241); “Biri var idi, biri yox idi,
lap uzaq keçmişlərdə qəddar bir şah var idi” (13, 164).

N.Roşiyanuya görə, digər inisial formul nağılın həqiqiliyinin birbaşa
təsdiqindən ibarət bir elementlə (əgər olmasaydı, danışmazdılar) əmələ
gəlir. Bu formul söyləniləcək hadisələrin dürüstlüyü arqumentindən təş-
kil olunan “məntiqi deduksiya” dan ibarətdir. Həqiqiliyi vurğulayan söz -
lərə nağılların girişində az rast gəlinir. Bu cəhət daha çox Azərbaycan və
Tür kiyə sehrli nağıllarının finalında tətbiq olunur. N.Roşiyanu müxtəlif
xalq ların nağıllarında “yumurtalar buzun üstündə bişəndə”, “gecə
gündüzdən başlayanda”, “siçan dəllək olanda” (Rumıniya), “mən atamin
qızı, atam mənim qızım olanda”, “mən atamın və anamın beşiyini yırğa -
la yanda”, “qurd keçi qiymətinə satılanda”, “şir qoruqçu olanda” (Tür ki -
yə), “buğda buz üstündə bitəndə”, “tısbağalar özünə qanadlar düzəl dən -
də” (Tatarıstan), “xoruzlar zabit olanda”, “toyuqlar tərcüməçi olanda”
(Baş qırdıstan), “keçinin buynuzu göyə söykənəndə, dəvənin qısa quyruğu
yerlə sürünəndə” (Tuva), Azərbaycan nağıllarında isə “qarpızları xoruzun
belində səpəndə” və sairə bu kimi metaforik ifadələrdən istifadə olun-
duğunu vurğulayır (9, 28-29). Bu tendensiya  başlanğıcda söylənilən rit-
mik söz oyununda (təkərləmədə) özünü bariz göstərir. Ritmik söz oyunu
söyləyicilərin ustalığına və dinləyicilərin istəklərinə uyğun olaraq nağıl-
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ların girişində uzun və ya qısa şəkildə deyilir. P.Boratava görə, nağılın
əvvəlindəki söz oyunları günlük həyatımızın ölçülərinə sığmayan, olmay-
acaq işləri olacaq sayan bir nağıl dünyasına ayaq basacaq dinləyicini
gerçək-üstü və gerçək-xarici havaya alışdırmaq üçün bir giriş, də`vətdir.
Söyləyici dediklərinin bir oyun, yalan olduğunu açıqcasına da söyləyir:
“sineye vurdum palanı, dinletim mi sana bu koca yalanı”, “o yalan, bu
yalan, fili yuttu bir yılan, bu da mı yalan?”, “....gerçeğe çevirelim bu
düzdügüm yalanı”, “hikayedir bunun adı, söylemekle çıkar tadı” kimi
söz lər bu məqsədi bəlli edir (14, 32-34). Azərbaycan nağıllarının baş lan -
ğı cında da bu cür absurd situasiyalar, yalanlar mövcuddur. Məsələn,
“Badi-badi giriftar, hamam-hamam içində, xəlbir saman içində,  dəvə dəl-
ləklik edər köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin qıçı batdı.
Hamamçının tası yox, baltaçının baltası. Orda bir tazı gördüm, onun da
xaltası yox. Ömrümdə çox şilaşı yemişəm, heç belə yalan deməmişəm (2,
III, 163).

Türkdilli ölkələrin nağıl coğrafiyasını araşdırdıqda görmək olar ki,
digər xalqlara nisbətən Anadolu türklərinin nağıl təkərləmələri daha zən-
gin və müxtəlifdir. Məsələn, “Masal masal matitas ... kalaylandı bakır-
taş... Çukura düşdü çıkmaz... Pır pır çeder uçamaz. Var varanın, sür sü re -
nin...Habersiz bağa girenin hali yaman demişler... masaldır bunun adı ...
söylemekle şıkar tadı... her kim dinlemezse bunu, haqqından gelsin kam-
bur tadı...” (4, II, 49); “Evvel zaman içinde, cinler cirid oynarken, aski
hamam içinde... Üşüdüm Allah üşüdüm, daldan armud düşürdüm. Armu -
dumu yemişler, bana çirkin demişler... Çirkin değil, düzelim, inci, mercan
dizerim. Ben mercandan geçemem, Aksaraya göçemem... Aksa rayın kili-
di, bana vuran kim idi? Emmim oğlu Musacık, eli kolu kısacık... Çık
çıkalım çardağa, taş atalım çaylağa; çaylak başım kaldırmış, ayvaları çal -
dırmış... Hani kağıt, hani defter? Bir de gelmiuş çevre ister; çevrede
güller, sendeki diller; ben gider oldum, duymasın eller...” (3, 332).

Təhkiyə formulları içərisində ən maraqlısı dinləyicilərin diqqətini cəlb
emək üçün istifadə olunan formullardır. Türk tədqiqatçısı Ebru Şenocak
hesab edir ki, dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək üçün Türkiyə söyləyi-
ciləri “Gider bakar ki çadırın yerinde kimse yokdur”, “Bakar ki her kes
ey lenmekde, ziyafetler verilmekdedir, “Bakar ki oğlu eşikde düşmüş bay -
ğındır”, “Kolunu açıb gösterir ki her nereye tutmuşsa orasını simsiyah et -
miş” (15, 96) formullarından istifadə edirlər. Formullara əlavə olunan əl
göstərişləri və mimik hərəkətlər də onlara rəngarənglik gətirir. Türkiyənin
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fərqli bölgələrindən toplanan nağıllarda bu qəbildən olan maraqlı formul -
lar çoxdur. Məsələn, “Bu geceki masal ada burda biter; biter ama doğ ru  -
sunu ararsanız ne bittigi var, ne biteceği var...” (3, 184); “Sonra ney le miş -
ler, netmişler, orasını o kadar bilmiyorum ama” (3, 108); “Şimdi sözü
uza tıp da ne biz günaha girelim, ne de sizin başınızı ağrıtalım” (3, 118).
Azərbaycan nağıllarında da dinləyicilərin diqqətini çəkmək üçün tətbiq
olunan bu tip epik formullar çoxdur. “Qız gəldi, o yerdə Şah Abbasın
imarətinin şəklini çəkdi. Nağıl dili yüyürək olar...” (5, 192); “Dedi, otur
burada mən söhbətimi eləyim. Dedi, bu gördüyün ağac balaca bir ağac idi,
mənim də cavan vaxtım idi...” (5, 196); “Odunçunun arvadı haçandan ha -
çana özünə gəlib, gözlərini açdı, gördü ki, balaca bir otaqdı. Tez durdu
ayağa qaçsın, gördü ki, burada bir qapı var. Sındırıb qapını girdi içəri,
gördü ki, burada o qədər arvad var ki, gəl görəsən” (2, I, 32) və s. Ümu -
miy yətlə, məzmunca daha uzun nağıllarda rast gəlinən bu formullar çox
zaman şifahi nitqdən yazıya alınmadığı üçün onların aşkarlanması çə tin dir.

Təhkiyə formullarından ən geniş yayılanı obrazların daxili aləmini və
xarici görkəmlərini təsvir edən formullardır. Azərbaycanın və Türkiyənin
müxtəlif bölgələrindən toplanan nağıllarda bu tip formullar həddindən
artıq çox və rəngarəngdir. Əsasən kişi və qadın personajların xarici
görünüşünü, gözəlliyini göstərən formullar çox sadalanır: “Pəncərədən
tamaşa elədi, gördü ki, bir qızdı yatıb, dodaqlar yazın baharı kimi, dişləri
inci mirvari kimi, nazik bədən...Bir qızdı ki, Allah- taala xoş gündə, xoş
saatda yaradıb...” (2, I, 240); “Elə biləsən Allah- taala bu qızı birinci dəfə
xəlq eləyibdi. Qaşları qara, kirpikləri ox, yanaqları qaymaq, dodaqlarına
elə bil ki, qan çilənibdi” (2, II, 34); “Mələk elə gözəl qız idi, onun kimi
dünya üzündə gözəl yox idi. Qaşları qara, gözləri qara, kirpikləri müjgan
oxu, yanaqları bir kasa qan, burnu püstə, dodaqları zərif, beli incə, boyu
sərv ağacı. Belə bir gözəlin eşqindən bütün padşahlar, padşah oğulları
dəli-divanə idi” (2, II, 230); “Bir güzel gız. Aya der sen dur da ben do -
ğayım” (6, 52); “Kızların güzellikleri dünyanın her tarafında dilden dile
dolaşıyormuş. O kadar ki, ayın on dördü günün on beşi kadar gü zel -
mişler” (4, I, 74); “Bu da binbir emekle meydana gelmiş, güzeller güzeli,
eşsiz emsalsız bir kızmış” (4, I, 188); “Bir az sonra tül elbiseler içinde,
güneş kadar parlak sarı saçlı, ayın on dördü, günün on beşi  gibi güzel
altın kız gelmiş” (4, II, 59). Göründüyü kimi, həm Azərbaycan, həm də
Türkiyə xalq nağıllarında qadınların gözəlliyi səma cisimləri, əsasən
Günəş və Ayla, bə’zən də ulduzlarla müqayisə olunur. Türk xalqları tan-
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rıçı olduqlarına görə səma cisimləri ilə müqayisələr çoxluq təşkil edir.
Azərbaycan və Türkiyə xalq nağıllarında gözəllər daha çox on dörd və on
beş gecəlik Aya bənzədilir. Yalnız Türkiyə nağılları üçün xarakterik olan
bir daxili medial formulun bir-birindən az fərqlənən müxtəlif variantları
vardır: “Gız çok güzelmiş. O gadar güzel ki, gülünce güller, günasırlar
açar mış. Ağlayınca gözlerinden inciler mercanlar dökülürmüş. Yürü yün -
ce ardında otlar çimenner bitermiş” (7, 16); “Padışahın oğluna dedilər ki,
gülüncə güllər açan, yürüyünce arkasında otlar biter. Ağlayınca da göz-
lerinden inciler dökülür. Ellerini ikayınca da ellerinden gümüşler
dökülür” (7, 86); “Su sunası melek huri dediginde, güldüyü zaman güller
açar, ağladığı zaman inci mercan dökülür, yıkanınca suyu altın kesilir”
(11, 183).

Xalq nağıllarının baş qəhrəmanları hər zaman müsbət xarakterli ol -
mur lar. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında pis niyyətli mənfi obrazlar da
ustalıqla təsvir olunurlar: “Gəlin var elə düşmən, mala düşmən, ərə deyər
can, qaynanaya qusdurar qan” (16, II, 314); “Qarı var ipəkdi, qarı var
köpəkdi, qarı var iman, qurban nəsib olsun. Bu qarı köpək qarıdı” (16, III,
5); “İki büklüm, kara kuru, sivri burunlu, sivri çeneli, dişsiz bir kocakarı
ile karşılaşmış...(4, I, 53); “Adamdan azma, dişleri kazma, üçbuçuk telli,
kurbağa belli, kaş göz dersen görünmüyor sürmeden! Gözlerine inana-
mamışlar” (7, II, 18). Hər iki xalqın nağıllarında “ifritə” qadınlar, divin
arvad ları, anaları, qorxunc ərəblər və başqa bədxah, şər məxluqlar ortaq
formulla – “alt dodağı yerdə, üst dodağı göydə” və ya “alt dodağı yer
süpürür, üst dodağı göy süpürür” metaforik ifadələri ilə təsvir olunur.
Məsələn, “Bir nahamvar ifritədi ki, alt dodağı göy süpürür, üst dodağı yer
süpürür” (17, I, 247); “Kapının önünde bir dudakları yerde, bir dudakları
gökde olan kocaman korkunc arap görünce aklı başına gelmiş” (4, II, 57).

Söylənilən hər bir əhvalatın, hadisənin başlanğıcı olduğu kimi, sonu da
olmalıdır. Sonluq formulları digər formullarla müqayisədə daha rənga -
rəng və çoxsaylıdır. Bə’zən nağıl söyləyiciləri başlanğıc formullarından
yararlanmırlar, ancaq sonluq formulları bütün nağıllarda iştirak edir.
N.Ro şiyanuya görə, sonluq formullarının tətbiqi müxtəlif formalarda ”nə -
ticə” çıxartmaq arzusu ilə izah olunur. Bu “nəticə”nin mə`nası süjetin xa -
rak  terindən, söyləyicidən, auditoriyadan və əlbəttə, xalqdan-xalqa, söy lə -
yicidən-söyləyiciyə dəyişərək keçən ən’ənənin intensivlik dərəcə sindən
asılıdır (9, 54). Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında sonluq formullarında
əsasən söyləyicinin hansısa ziyafətdə iştirakı təsvir olunur. Bu ziyafət isə
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bir neçə gün davam edən toy məclislərindən ibarət olur: “Təzədən qırx
gün, qırx gecə toy eləyib öz muradlarına çatdılar. Mən də orada idim, aş
yedim, nə əlim batdı, nə əlim daddı, nə də qarnıma bir şey getdi. Siz də
eləcə yeyin, doyun! Siz yüz yaşayın, mən də iki əlli. Hansı çoxdu, siz
götürün! Siz sağ, mən də salamat” (1, II c., 229); “Düyünə ben de dav-
etliydim. Giderken yolda ayağıma diken batdı. Topallamaya başladım.
Bak dım yol uzun. Geri evime döndüm” (6, I c., 199) və s. Həm Azər bay -
can, həm də Türkiyə nağıllarından gətirilən nümunələrdə toy mərasimləri
qırx gün, qırx gecə, yeddi gün, yeddi gecə və ya üç gün, üç gecə çəkir.
Söyləyicinin olayların baş verdiyi yerdən dinləyicilərə yönəlməsi ən’ənə -
si Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının sonu üçün oxşar olsa da, variantlar
fərqlidir. Belə ki, Azərbaycan nağılları üçün “Onlar yedi-içdi, yerə və ya
dövrə keçdilər”, Türkiyə nağılları üçün isə daha çox “Onlar eriyor mu ra -
dına, biz çıkalım dam ardına, tavan arasına və ya biz çıkalım kerevetine”
formulları xarakterikdir. Məsələn, “O orda şad oldu, biz də burada şad
olduq” (5, 200); “Başladılar özlərinə qırx gün, qırx gecə toy vurdular
bütün fağır-füqəranın tərəfində olub, camaatnan yaxşı rəftar elədilər.
Onlar yeyib-içib yerə keçdilər. Siz də yeyin için, muradınıza çatın” (1, I
c., 26); “O yedi işdi, yerə keçdi, siz də addayın dövrə keçin. Olar mət lə -
binə çatdılar. Allah hamını mətləbinə çatdırsın, biz də onun biri.” (1, II c.,
52). “Kırk gün, kırk gece düğün yapıb evlenmişler. Onnar ermiş muradı-
na. Ben de bırağdım da geldim size nakledeyim...” (7, 32); “Kırk gün,
kırk gece düğün yapallar, murad alıp murad veriller. Ben de onnarı daha
düğün bitmeden bırakdım, da geldim. Darısı sizin başınıza” (7, 185), ya -
xud, “Onlar eriyor muradına, biz çıkıyoruz kerevetine” (8, 15); “Onlar
ermiş muradına, biz çıkıyoruz dam ardına” (4, I, 73). Azərbaycan nağıl-
larından nümunə gətirilən yuxarıdakı sonluq formulları insanların həyat-
da yaşamının sonunda bu dünyadan o dünyaya köçmələrinə bir işarədir.
Türkiyədən toplanmış nağıllarda isə söylənilən olaylarla və haqqında
danışılan insanlarla dinləyicilərin ayrı-ayrı məkanlarda və zamanlarda
olmaları nəzərə çarpdırılır.

Əksər folklor janrlarında əsas qayə müsbət emosiyalar aşılamaq, tər-
biyəvi, ibrətamiz nəticə əxz etməkdir. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının
nümunə gətirilən sonluq formullarında da nağıl qəhrəmanlarının xoş bəxt -
liyə qovuşmasını izhar edən söyləyicilərin dinləyicilərə xoş gün-güzəran,
sağlıqla bağlı nikbin arzuları bildirilir: “Onlar da yedi, içdi, muradına ye -
tişdi. O gün olsun ki, olmayanlar üçün olsun” (1, I, 220); “Onlar yeyib-
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içib yerə keçdilər, siz də yeyin-için, sağ-salamat olun” (1, II, 203);
“Oğlannan qız evlənib öz arzularına çatdılar. Siz də muradınıza çatasınız”
(1, V, 216); “Halk yedi-içdi. Onnara duada bulundu. O duaların yüzü suyu
hürmetine ömür boyu mutlu yaşadılar” (7, 30); “Onlar ermiş muradına,
darısı hepimizin başına...” (4, II, 122). Çox zaman sözügedən sonluq for-
mulları “göydən üç alma düşdü” motivinin əlavə olunması ilə inkişaf edir.
Bu cür sonluqlar bir çox Şərq xalqlarının, daha çox Azərbaycan və Tür -
kiyə nağılları üçün daha çox xarakterikdir. Məsələn, “Onlar yeyib içib
yerə keçib, biz də yeyəy içək, dövrə keçək. Göydən üç alma düşdü, biri
mənim, biri nağıl deyənin, biri də dinləyənin” (1, I, 123); “Gökden üç
elma düşdü. Biri yeni çife, biri meseli annadana. Biri dinneyennere...” (7,
34); “Gökden üç elma düşdü. Birini yedim ben. Birini yedi masalcı.
Üçüncüyü de yedi dinneyenner” (7, 153); “Gökden üç elma düştü. Biri
söyleyene, biri dinleyene, biri yanımdakı arkadaşa” (8, 21); “Gökden üç
elma düşmüş. Birisi bana, ikisi de dinleyenlere. Burada da masal bitmiş”
(8, 73); və s. Topladığı nağılların hamısını göydən almaların düşməsi ilə
yekunlaşdıran E.C.Güneyin nağıllarında bu formulun daha maraqlı və
fərqli nümunələrinə rast gəlmək olar: ”Gökden üç elma düştü. Biri, bu
masalı dizip koşana; biri, okuyup dinleyene, birini okudum, üfledim insan
çocuğumun ruhuna bağışladım” (3, 169). İslam inanclarından irəli gələ -
rək, tanrının göylərdə təsəvvür edilməsi və tanrı ilə insanlar arasında
əlaqələrin olduğu bəllidir. Bu mə`nada yuxarıdakı formullar tanrının
namuslu, gözəl insanlara onların yaxşılıqlarının müqabilində onlara göy-
dən nələrsə endirmələrinə bir işarə ola bilər. “Bacı və qardaş” adlı Azər -
baycan nağılının yekununda almaların yerinə tağda bitən üç yemişdən
söhbət açılır: “Tağda üç yemiş yetişdi. Biri sizin, biri bizim, biri onların.
Onlar yedilər, o yana getdilər, biz yedik, bu yana gəldik” (1, IV, 110). Tür -
ki yə nağıllarında isə bu varianta rast gəlinmir.

Sonluq formullarının digər tipi başlanğıc formullarda olduğu kimi,
qeyri-mümkün, məzəli situasiyalarla qonaqlıqda iştirakın mümkünlü -
yünü, nağılın doğruluğunu inkar edir. Azərbaycan və Türkiyənin ayrı-ayrı
bölgələrindən toplanmış nağıllarda da həm qonaqlıq məclisləri, həm də
baş qa durumlarla əlaqədar özünəməxsus qeyri-real, gülüş doğuran yekun
cüm lələr çoxlu saydadır. Məsələn, “İskəndərin anası oğlunun bu sözlərini
eşidənnən sonra düz gəldi evlərinə. Burada nağıl tamam oldu, qazan aşla
doldu, toxlar yedi, aclar doydu” (1, V, 143). Yalnız Türkiyə nağıllarında
rast gəlinən söyləyicinin ziyafətdən geri dönərkən qurbağa və ya itlə rast-
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laşması və əlindəkiləri itirməsi və dinləyicilərin qarşısına boş əllə çıxması
da bu qəbildən olan formullardır. Məsələn, “Bana da bir sini baklava ver -
di ler. Yemedim. Size getirecekdim. Aldım siniyi. Vurdum omuzuma. Or -
ta  köyün deresinin kenarından gecerken kurbağalar vırak vırak dediler.
Ben de bırak bırak anladım. Ben de bırakdım da geldim” (4, II, 129).
İşin elmi nəticəsi. Sadalanan ən’ənəvi formullarının işlənməsi nağıl çı -

ların daxili zənginliyindən, yumor hissindən, poetik qabiliy yə tin dən, yə` -
ni şəxsi keyfiyyətlərindən, fantaziyasından asılıdır. Bu zaman fərqli böl-
gələrdə müasir, yeni formullar meydana çıxır. Həmçinin yaxın tarixi yol
keçmiş, dili, mədəniyyəti, folkloru oxşar olan Azərbaycan və Türkiyə
xalqlarının zəngin təcrübəyə malik nağıl söyləyiciləri bə`zi variantlar
istisna olmaqla, epik ən’ənədən gəldiyinə görə, bə`zi sonluq formullarını
demək olar ki, olduğu kimi saxlayır və təkrarlayırlar.  Beləliklə də, xalq
nağıllarımızın ən’ənəvi formulları arasında daha çox ortaq və qismən
fərqli cəhətlər meydana gəlir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, Azər -

bay can folklorşünaslığında formulluq məsələsi problem kimi araşdırılma -
yıb. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının ən’ənəvi formullarının
müqayisəli təhlili də indiyədək aparımayıb. İki problemin bir arada
araşdırılıması maraq kəsb edir. 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Ümumiyyətlə, araşdırılan mövcud mövzunun

əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun nağıl janrının tədqiqatçıları və folklor
toplayıcıları, hətta yazılı ədəbiyyatla məşğul olan elmi işçilər, yazarlar
üçün də önəmli mənbə ola biləcəyinə əminik. Ancaq bu məsələ ilə bağlı
daha dərin araşdırma və analizə ehtiyac duyulur.
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AZƏRBAYCANLILARIN ARIÇILIQ VƏ BALLA BAĞLIAZƏRBAYCANLILARIN ARIÇILIQ VƏ BALLA BAĞLI
QƏDİM ADƏT VƏ İNANCLARIQƏDİM ADƏT VƏ İNANCLARI

XÜLASƏ
Məqalədə azərbaycanlıların məişət təsərrüfatında, mənəvi mədəniyyətində mühüm

yer tutan arıçılıq və onun məhsulu olan balla bağlı adət-ənənələr, inanclar araş dı rıl -
mışdır. Azərbaycanlıların təsərrüfat məişətində arıçılıq mühüm yer tutduğu üçün arıçılar
arı və onun balının qorunması, artması üçün bir çox magik ayinlər icra etmişlər. Eyni
zamanda balı paklıq, bərəkət, şirinlik simvolu kimi qəbul edən azərbaycanlıların bir çox
ailə mərasimlərində, istər dəfn, istərsə də toy mərasimlərində, mərasim yeməklərində,
inanclarında da bal və bal mumu ilə  bir sıra ayinlər icra edilmişdir. Məqələdə bu ayin-
lərə, həmçinin onların mahiyyətinin arraşdırlmasına yer verilmişdir.

Açar sözlər: bal, arıçılıq, inanc, ayin, mərasim

ANCIENT BELIEFS AZERBAIJANIS  RELATED BEEKEEPINGANCIENT BELIEFS AZERBAIJANIS  RELATED BEEKEEPING
AND WITH HONEYAND WITH HONEY

SUMMARY
The article explored the ancient beliefs associated with the Azerbaijanis in beekeep-

ing and honey, the magic rituals associated with honey. Beekeeping has a special place
in economic life, as well as in the spiritual culture of the Azerbaijanis. Honey is consid-
ered among the Azerbaijanis a symbol of purity, fertility and sweet life. Therefore, in the
family rituals, as in wedding and funeral ceremonies of Azerbaijanis, but also in the
preparations for the ritual meals, honey, occupied a special place. The article basically
paying attention to the ancient rituals associated with honey and disclosure of their
nature.

Keywords: honey, bee keeping, belief, ritual, ceremony

ДРЕВНИЕ ВЕРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ СВЯЗННЫЕ СДРЕВНИЕ ВЕРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ СВЯЗННЫЕ С
ПЧЕЛОВОДСТВОМ И С МЕДОМПЧЕЛОВОДСТВОМ И С МЕДОМ

РЕЗЮМЕ
В статье исследованы древние верование азербайджанцев связанные с

пчеловодством и с медом, магические обряды связанные с медом.  Пчеловодство
зани мает особое место в хозяйственном быту, а также в духовной культуре азер -
байд жанцев. Мед считался у азербайджанцев символом чистоты, плодородия и
сладкой жизни. Поэтому в семейных  обрядах, как  в свадебных, так и в
похоронных церемониях азербайджанцев, а также в приготовлениях ритуальных
блюд, мед занимал особое место.  В статье в основном уделено вниманье древним
ритуалам связанных с медом и раскрытию их сути.
Ключевые слова: мед, пчеловодство, верование, ритуал, обряд
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Məsələnin qoyuluşu. Araşdırma Azərbaycan xalqının maddi və mə` -
nə vi mədəniyyətinin zəngin ənənələrinin üzə çıxarılması, həmçinin azə -
rbaycanlıların adət və inanclarının öyrənilməsi istiqamətində aparılmışdır.
Azərbaycanda arıçılıq və balla bağlı qədim adət-ən`ənələr və inanclar

təhlil edilmiş, həmçinin azərbaycanlıların mərasim ən`ənə lə rin də balla
bağlı icra edilən qədim ayinlər,  üzə çıxarılaraq araşdırılmış, onla  rın ma -
hiyyəti təhlil edilmişdir.
İşin məqsədi. Araşdırmanın əsas məqsədi Azərbaycanlııların maddi və

mə`nəvi mədəniyyətinin zəngin və qədim ənənələrinin üzə çıxarılması
üçün Azərbaycanda arıçılıq təsərüfatının qədim ən`ənələrinin araşdırılma -
sından, xalqın arıçılıq və balla bağlı qədim inanclarının öyrənilməsindən,
azərbaycanlilarin ariçiliq və balla bağlı qədim adət və inanclarinın mə`nə -
vi dəyərlər sistemindəki yerinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

Əlverişli cöğrafi mövqeyi, mülayim iqlimi, zəngin bitki aləminə sahib
olan Azərbaycan ərazisi çox qədim dövrlərdən bəri arıçılığın məskəninə
çevrilmiş, əsrdən-əsrə, nəsldən-nəslə keçərək xalqın məişətində, adət-
ənənələrində əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Məhz buna görə də Azərbaycan
hər zaman “arının vətəni”, “arıçılığın beşiyi” kimi dəyərləndirilmişdir (1;
2, 38). Xüsusilə də, Azərbaycanın Gədəbəy, Kəlbəcər, Quba-Xaçmaz,
Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara kimi  meşələrlə zəngin dağ və dağətəyi
rayonları arıçılığın qədim mərkəzlərinə çevrilmişlər. Azərbaycanın qədim
əhalisi hələ ibtidai dövrlərdən – insanların təbiətin verdiyi hazır nemətlər-
lə qidalandığı ibtidai mərhələdən etibarən meşələrdəki ağac köğuşların-
dan, mağara və qayalardan bal toplayırdılar. Yunan coğrafiyaşünası Stra -
bo  nun da yazdığı kimi, qədim Azərbaycanın Şakaşena və Matiyena vila -
yət lərinin meşələrindəki ağac koğuşlarında arılar məskən salır, balı da
yarpaqlarından süzülür (3, 481-482).  Meşələrdə arı  balı toplamaq istəyən
insanlar aşkar etdikləri ağac köğuşlarını xüsusi işarə ilə damğalayar və ya
kərtərdilər. Bundan sonra bu koğuşa yığılan bal yalnız onu tapan adama
aid olurdu, buradakı balı heç kəs götürməzdi, çünki xalq arasında
yayılmış inama görə “arı müqəddəsdir və haram götürməzdi”. Arıçılığın
ən qədim forması olan belə bal və mum toplanması Azərbaycanda XX
əsrin əvvələrinədək mövcud olmuşdur.

Hələ qədim zamanlardan insanlar balı təbiətin hədiyyəsi, sehirli
mö`cü zəsi hesab etmişlər. Təbiətin bütün möcüzələrini goylərlə bağlayan
insanlar balın da zərif şeh şəklində göydən düşdüyünə inanaraq onu pak-
lıq, bərəkət simvolu kimi qəbul etmişlər. Bəlkə elə buna görə xalq  bal if -
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raz edən varlıqları paklıq, təmizlik simvolu kimi “arı” adlandırmışdır.
Məlumdur ki, “arı”, “aru” qədim türk dillərində  saf,  pak, ləkəsiz demək
idi. Bu gün də dilimizdə mövcud olan “Aydan arı, sudan duru”, “arın-
maq”, “arıtlamaq” kimi ifadələr təmizlənmək, paklanmaq mənasında iş -
lənməkdədir. Bir çox klassik mənbələrdə də “arı” söylədiyimiz mənanı
ifadə etmişdir. Məsələn, Dədə Qorqud dastanında saf su mənasında
işlənən “arı su” ifadəsinə rast gəlinir.  Görünür, azərbaycanlılar balı da
mü qəd dəsləşdirdikləri üçün onu yaradan varlıqları saf, pak kimi qiy mət -
lən dirərək  arı adlandırmışlar. Bu əqidə azərbaycanlılar arasında geniş ya -
yılaraq günümüzədək öz izlərini qoruyub saxlamaqdadır. Bunun nəticə-
sidir ki, bal və bal mumu ilə bağlı ayinlər azərbaycanlıların bir çox ailə
mərasimlərində, istər dəfn, itərsə də toy mərasimərində, mərasim yemək -
lə rində, inanclarında özünəməxsus yer tutmuşdur.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, azərbaycanlıların təsərrüfat məişətində
arıçılıq mühüm yer tutuğu üçün arıçılar arı və onun balının qorunması,
artması üçün bir çox magik ayinlər icra etmişlər. Xalq arı pətəklərini
özünün “çörək təknəsi” hesab etmiş və onları hər cür xatadan qorumaq,
da ha cox bal toplamaq istəyi ilə inanclara üz tutmuş, bir sıra magik ayin -
lər lə öz arı təsərrüfatını qorumağa çalışmışdır.  Arıçılar arı pətəklərinə göz
dəyməsindən qorxduqları üçün kənar adamları arıxanaya buraxmaz,
arıların sayını söyləməz, onları tərif etməzdilər. Hətta bə`zən arıçılar arıx-
ananın dörd tərəfini çəpərləyərdilər ki, arı pətəkləri kənar gözdən uzaq
olsun. Keçmişdə arılara tez-tez xəstəlik düşməsinin səbəbini çox zaman
bəd nəzərdə axtaran arıçılar pətəklərdən üzərlik, buynuz, heyva ağacının
çubuğunu, qaratikan çöpünü  və ya at, it, maral kimi  heyvanların kəlləsi-
ni, təbii deşiyi olan çay daşı asar, bununla da arıları bədnəzərdən qoru duq -
la rına inanardılar. Bəzən arıxanadan hətta Quranin muqəddəs ayələrindən
də yazdırıb asardılar. Göründüyü kimi, arı və balla bağlı inanclarda qədim
inanclar sistemi ilə islamın qarşılıqlı tə`siri özünü biruzə verir. Xalqın
arıçılıqla bağlı inanclarına görə çilləli sayılan zahı qadınların, həmçinin
toylarından 40 gün keçməmiş təzə toyluların da arı pətəklərinin olduğu
yerə girə bilməzdilər. Bu zaman arıların da cilləyə düşə biləcəyinə ina -
nılar di. Əgər arılar az bal verərdilərsə və ya tez-tez xəstələnərdilərsə onla -
rın ya bədnəzərə gəldiyi, ya da cilləyə düşdüyü güman edilərdi. Bu zaman
bir sıra magik ayinlər icra edilərdi; Arıları cillədən azad etmək üçün arıx-
anaya üzərində müxtəlif dualar həkk olunmuş xüsusi mis qab – “qırxaçar
cam” gətirərdilər. İnama görə bu müqəddəs qab arıxanada hündür bir
yerdən asılardısa  arıları “40-dan çıxar”, yə`ni cillədən qurtararadı.
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Arıçılar pak və müqəddəs hesab etdikləri arıların bədnəzərə bərabər
murdarlığı, natəmizliyi, haramı da götürmədiyinə inanardı. Buna görə də
onu oğurlamaqdan, ona haram qatmaqdan çəkinərdilər. Bu arılara xəstə-
lik düşməsinə, qırılmasına səbəb ola bilərdi. Hətta arıçılar bu inancın
tə`si ri ilə arı pətəkləri olan yerə oğru, qatil, əliəyri, yə`ni “murdar adam”
girməsinə də izn verməzdilər. Azərbaycanlılar arasında mövcud olan əqi-
dəyə görə arı murdarlıq, natəmizlik sevməyən bir varlıqdır. İmkan da xi -
lində bunlardan onu qorumaq lazımdır.

Azərbaycan xalqının təsərrüfat məişətində arıçılıq təsərrüfatının özü -
nə məxsus yeri olması, arı və onun balının müqəddəsləşdirilməsi öz növ -
bə sində xalqın adət və ən`ənlərində, məişət məasimlərində də balla bağlı
bir çox ayinlərin, inancların formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bir sıra arx-
eoloji və etnoqrafik materiallar da  qədim Azərbaycan əhalisinihn ailə mə -
rasimləində bal və bal mumu ilə bağlı adət-ən`ənələrin özünəməxsus yer
tutduğunu təsdiqləyir. Arxeoloji materialların təhlili Azərbaycanda hələ
eramızdan əvvəl III minillikdə arı mumundan istifadə edildiyini söy lə mə -
yə əsas verir. Bu dövrdə mum qəliblər vasitəsilə müxtəlif sənətkarlıq
mə`mu  latları – bəzək əşyaları, möhürlər, şəbəkəli xəncər başları, insan və
heyvan fiqurları hazırlanırdı. Arxeoloji qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl
I minilliyin əvvələrinə aid edilən Azərbaycanın Qazax rayonu yaxınlığın-
dakı Sarıtəpə adlı yaşayış yerində aşkar edilmiş qəbirdə ölünün yanına
qoyulmuş əşyaların arasında içərisində sarı rəngli məhlul - bal olan gil
qab da tapılmışdır (4, 208). Çox maraqlıdır ki, qabın içərisində görünən
xətlər də arı şanını xatırladır.  Bu tapıntı hələ bizim eradan əvvəl Azər bay -
canın qədim əhalisinin mə`nəvi dünyagörüşündə balın özünəməxsus yer
tutduğunu göstərir.

Antik yazılı qaynaqlar Azərbaycan ərazisində qədim dəfn adətlərində
balın mumundan da istifadə etdikləri barədə məlumat verirlər. Strabonun
mə`lumatına görə “cəsədi bal mumu sürtəndən sonra dəfn edirlər” (5, 78).
Xalqımızın adət və ənənəsi ilə bağlı olan bu qədim dəfn ayini və ya
cənazə mərasiminin izlərinə günümüzdə də rast gəlinməkdədədir. Bu gün
azərbaycanlılar arasında geniş yayılmış “ağzını mumla” ifadəsi məhz bu
ayinin izlərini daşıyır. Maraqlıdır ki, XIX əsr müəllifi Bejanov da Varta -
şen (indiki Oğuz rayonu) və onun əhalisinin adət-ən`ənələrindən bəhs
edərkən bu qədim Azərbaycan ənənəsindən bəhs etmişdir. Mənbədə veri -
lən mə`lumata görə, Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan
etnik qruplardan biri olan udilər arasında da XIX əsrədək dəfn mərasimi
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zamanı “ölünün ağzı mumlanandan sonra kəfənlənərək dəfn edilməsi adə -
ti mövcud idi (6, 251).

Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlıların qədim dəfn mərasimlərində
olduğu kimi toy mərasimlərində də balla bağlı ayinlər özünəməxsus yer
tutmuşdur. Bal Azərbaycanda hər zaman yeni qurulan ailə üçün xeyir-
bərəkət, şirin ömür, mehribançılıq simvolu olmuşdur. Azərbaycanın bir
çox bölgələrində elçilik, nişan, toy mərasimlərində süfrəyə bal qoyulardı
ki, həyatlarını birləşdirəcək olan gənclərin də ömrü bal kimi şirin və saf
olsun. Keçmişdə adətə görə elçilik zamanı razılıq əlaməti olaraq elçilərə
baldan hazırlanmış şərbət verilərdi. Azərbaycanın bir çox bölgələrində bu
mərasim “şirni” adlanırdı. Naxçıvan bölgəsində isə elçilərə təqdim edilən
ballı şərbətə “salma” da deyərdilər (7, 18-19). Azərbaycanın Quba ray-
onunun Xınalıq kəndində qeydə alınmış “çörəkkəsdi” adlanan qədim bir
elçilik mərasimində isə razılıq əlaməti olaraq hər iki tərəfin ağsaqqalları
fətir arasına bal yaxaraq dürmələyir, iki yerə bölərək yeyirdilər. Bəzən də
ballı fətirin bir hissəsi qıza göndərilir, digər hissəni isə elçilər oğlan üçün
gətirirdilər. Bu qədim sözkəsmə adətinin izləri bu gün azərbaycanllar
arasında çox yayılmış olan “Sözünü balla kəsim” ifadəsində qalmaqdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Quba rayonu Xınalıq kəndi əra zi -
sində çox qədim dövrə aid olduğu ehtimal edilən daşlaşmış arı mumu
aşkar edilmişdir. Hazırda bu tapıntı Xınalıq kəndi ərazisində yerləşən Xı -
nalıq muzeyində saxlanır (8).

Azərbaycanın arıçılıq təsərrüfatının inkişaf etdiyi bölgələrədə nişanlılıq
müddətində bal kəsilib süzülərkən qız evinə baldan xüsusi pay ayrılaraq
göndərilməsi adəti vardı. El arasında yayılmış “Gəldi ballı gün, yamacda
var toy-düyün” deyimi də, görünür, bu ənənə ilə bağlı yaranmışdır. Ümu-
miyyətlə, bal kəsiminin başlanması ailədə xüsusi mərasim lər lə müşayət
edilərdi. Balı kəsmək üçün uğurlu gün və saat seçilərdi. Arıçılar arasında
yayılmış inama görə həftənin cümə günü və “günün əyilən vaxtı”, yə`ni
günorta vaxtı bal kəsilməsi üçün ən uğurlu zaman idi. Arıçıların bu zamanın
günün ən əziz vədələrindən biri olmasına  inanmaları xalqın qədim astral
təsəvvürləri ilə bağlı idi. Məlumdur ki, səma cisimləri Azərbay can lıların
qədim inanclar sisteminın mərkəzində dururdu. Azərbaycanın qədim əhal-
isi səma cisimlərinin təsərrüfat və ailə həyatına təsir göstərdiyinə inanaraq
öz fəaliyyətlərini bu səma cisimlərinin hərəkətinə uyğunlaşdırmağa ça lı şır -
dılar. Xalqın astral təsəvvürlərinə görə günorta zamanı Zöhrə ulduzunun
Yerə təsir göstərdiyi vaxtdır. Mə`lumdur ki, azərbaycanlılar hər zaman

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

http://www.pdffactory.com


1102011/II

nişan, toy, nigah kimi xeyir işlərini məhz günorta satlarında başlamağa
çalışırlar. Görünür, arıçıların da bal kəsimini günorta saatlarında başlaması
Zöhrə ulduzunun uğuruna, təsir qüvvəsinə inamın qalıqlarıdır. Bal kəsimi
zamanı xüsusi şənlik məclisi qurular, ailənin ağbir çəyinin xeyir-duası din-
lənərdi. Daha sonra hər kəs bir-birinə gözaydınlığı verər,  yanaqlarına bal
çəkər, xeyir-bərəkət arzulanardı.  El arasında hətta bal kəsilən zaman balı,
arısı olmayan qohumlara, qonşulara da bal payı göndərmək ən`ənəsi də
mövcud idi. Fikrimizcə, bu qarşılıqlı yar dım ən` ənəsi kökü çox qədimlərə
gedib çıxan icma qaydalarının izlərini daşıyır.

Keçmişdə arının beçə verməsi münasibətilə də ailədə xüsusi şənlik
məclisi qurulardı. Müvəffəqiyyətli beçəalma ailədə böyük bayrama səbəb
olurdu. Beçəalma zamanı da qədim inanclar sisteminin tərkib hissələri
olan metala, torpağa, suya inamın izlərini daşıyan bir sıra magik ayinlər
icra edilərdi; Becə arıların yuvanı tərk etməməsi üçün arıçılar arıların
yaxınlığında mis qab-qacaq döyəcləyər, daşı daşa vurar, beçənin üstünə
su çiləyər, torpaq atar, hətta tüfəng də atardılar. Bununla da “beçəni dard-
an azad etdiklərinə” inanardılar.  Xalq arasında mövcud olan inanca görə
beçə dara düşəndə insanlardan yardım istəyir, mis qab cingiltisi , səs-küy
isə bəd ruhları dağıdır. Azərbaycanda beçə tutma zamanı qam-şaman
ayin ləri də icra olunardı. Bu zaman arıya tüstü verərək tütəklə ahəstə hava
çalardılar. Bu qədim ayinlər Azərbaycan əhalisinin arı və balla bağlı
inanc larının köklərinin çox dərin qatlara qədər uzandığını göstərir.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, balla bağlı ayinlər azərbaycanlıların
ailə mərasimlərində özünəməxsus yer almışdı. Xüsusilə də, Azərbaycanın
qədim arıçılıq mərkəzləri olan Şəki-Zaqatala, Quba, Lənkəran-Astara
kimi bölgələrində ailə mərasimləri balsız ötüşməzdi. Qonağı ballı şərbətlə
qarşılamaq, mərasimlərdə bal halvası çalmaq, süfrəyə ballı fətir, şirəsinin
baldan hazırlandığı paxlavalar, Quba bükməsi, Şamaxı ballı badısı,
Zaqatala qurabiyəsi qoyulması, içinə qozla bal qatılan qatlama, qozlubur-
ma qoyulması Azərbaycan qonaqpərvərlik etiketinin xarakterik əlamət lə -
rindəndir. Hətta Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində əziz qonaq üçün
açılmış süfrəyə məcməyidə şan balı gətirilər, bunun yanında isə tər xiyar
qoyarlar. Xiyarla daha çox bal yemək mümkün olduğu üçün qonağa
xiyarın dilimlərini bala batırıb yemək təklif olunar. Qəbələ rayonunun Nic
kəndində yaşayan udilər arasında da ailə mərasimlərində ballı halva bişir-
mək ən`ənəsi vardı. Ballı halvanı udilər “uçlahalva” adlandırırdılar (9,
120). Şəkidə ailə mərasimlərində, xüsusilə də qız köçürülən zaman süf rə -
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yə verilən südlü plovla bərabər uzunsov şəkildə kəsilmiş şan balı da qo yul -
ması ən`ənəsi var. Buna el arasında “kötük təknəsinin böyrəyi” də de yirlər.

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində mövcud olan adətə görə toy
günü təzə gəlin ər evinə qədəm basarkən qaynana onu bir kasa balla qar -
şılayardı. Gəlin də barmağını bala batırıb qapınin üst çərçivəsinə sürtərdi.
Bu adət Türkiyənin Anadolu bölgəsində də mövcuddur. Bəzən də gəlin ər
evinə gətiriləndən sonra qadınlar onun ətrafında dövrə qurub oturardılar.
Qaynana xüsusi çörək növlərindən olan yeddi “dastana” və ya “xamralı”
gətirərək süfrəyə qoyardı. Məclisdəki qız-gəlin çörəyi bala batırıb yeyər,
bununla da gəlinə xeir-bərəkət, bal kimi ömür keçirməyi arzu etmiş olur-
dular. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan etnik qruplardan olan udilərin
XIX əsrdə qeydə alınmış toy mərasimlərində isə bəyin toy hamamında bal
qarışdırılmış su ilə çimdirilməsi adəti mövcud idi (6, 251).

Azərbaycanın Lənkəran-Astara bölgəsində də gəlin gətirilən zaman bir
kasa balla qarşılanardı. Lakin bölgədə bu ayin bir qədər fərqli şəkildə icra
edilirdi; Gəlin üçün gətirilən balı onun başının üstünə tuturdular, gəlin bal
dolu kasanın altından keçirildikdən sonra balı 7 oğlan uşağına ye dirər -
dilər. Bu ayin də  gəlinə şirin ömür, çoxlu övlad arzusunu ifadə edir di.

Azərbaycanın Quba bölgəsində yaşayan xınalıqlar, qrızlar, hapıtlarda
isə gəlin özü ilə “gəlin bardağı” adlandırılan qabda ballı şərbət gətirərdi.
Gətirdiyi şərbətə barmağını saldıqdan sonra onu məclisdəki qız-gəlinə
pay layardılar. Bu mərasimə “Gəlin şərbəti” deyərdilər.

Azərbaycanın arıçılıq təsərrüfatının yayıldığı bir çox dağ kəndlərində
bə`zən ərə gedən qıza çehiz olaraq bir seçmə arı səbəti də bağışlanması
adəti mövcud olmuşdur.

Arıçılıq və bal azərbaycanlıların məişətində, mərasimlərində, adət-
ən`ənlərində, inanclarında yer tutduğu kimi zəngin şifahi xalq ədəbiyya -
tımızda – bir çox atalar sözləri, zərb-məsəllər, deyimlər, bayatılarda da öz
əksini tapmışdır; Bal tutan barmaq yalar”, “Bir dolu sağlam pətək, yüz
yarımçıq pətəkdən yaxşıdır”, “Gəldi ballı gün, yamacda var toy-düyün”,
“Bal yeyənin gözünə işıq gələr”, “Bal da çörək kimidir, zəhmət bahasına
başa gəlir”, “Sözünü balla kəsim”, “Bala baldan şirindir” kimi atalar söz -
ləri və deyimlər, eyni zamanda

Bala dadı bal dadı,
Bala adam aldadı.
Yaxşısına mən qurban
Pisi yenə bal dadı.
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və ya
Bağ salıb gül əkməyən,
Gülün yerə tökməyən
Arı qəhrin çəkməyən,
Balın qədrin nə bilər.
– kimi bir çox bayatılar da xalqın bala, arıçılığa rəğbətini, eyni zamanda

balla bağlı adət-ən`ənələrini ifadə edir. Bu gün el arasında bal arıları əmə -
yin, zəhmətkeşliyin rəmzi kimi dəyərləndirildiyi üçün çox işləyən adam
üçün “arı kimi çalışqan”,  fərsiz adam üçün “balsız arı”, tutarlı, mən tiqli
danışan adam üçün “ağzından bal damlayır” ifadələri də işlən mək dədir.

Beləliklə, arıçılıq və onun məhsulu olan balla bağlı adət-ən`ənələr,
inanc lar araşdırdıqca balın Azərbaycan xalqının məişətində çox qədim
dövrlərdən bəri möhkəm yer tutduğunun və xalqının mə`nəvi dəyərinə
çev rildiyinin şahidi oluruq.

Elmi nəticə. Gəldiyimiz qənaətə görə arıçılq və onun məhsulu olan bal
azərbaycanliların həm məişət təsərrüfatında, həm də mərasim ən`ənə lərində
mühüm yer tutur, adət və inanclarında, mərasim ayinlərində paklık, saflıq,
şirinlik, bərəkət simvolu kimi çıxış edir. Arıçılıq və balla bağlı olan adət-
ən`ənələr Azərbaycan xalqın mənəvi dəyərlərinin mühüm bir parçasıdır.
İşin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq arıçılıq və balla bağlı icra edilən bir

sıra qədim mərasim ayinləri  üzə çıxarılaraq araşdırılmış, eyni zamanda
bu ayinlərin mahiyyəti təhlil edilmişdir.
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TARİXİMİZ, MƏDƏNİYYƏTİMİZ, MƏİŞƏTİMİZ

Bəşər cəmiyyətində şərəfli yol keçən Şəkinin tarixi olduqca qədim və
zəngindir. Bunu son iyirmi ildə Şəkidə aparılan qazıntı işləri zamanı aşkar
edilən maddi əşyalar da sübut edir. Hazırda Şəkidə ta qədimdən başlayan
sənət növləri indiyə qədər mühafizə olunub, sakinləri tərəfindən bu
ən`ənə davam etdirilir. Ona görə də Şəki Azərbaycanda sənətkarlıq pay-
taxtı kimi yüksək ada layiq görülmüşdür. 

Abbas Əmbala hal-hazırda yaşadılan və unudulmaqda olan sənət  növ -
lə rini şifahi xalq ədəbiyyatımızın qədim nümunəsi olan bayatı janrında tə -
rənnüm etmişdir. Şair ayrı-ayrı sənətləri bayatı şəklində tərənnüm edərək
əbədiləşdirmişdir. Aşağıda verilmiş bayatılar, demək olar ki, bütün sənət
növlərini əhatə edir. Bayatılar elə yazılmışdır ki, bəşəriyyətin keçdiyi tar-
ixi mərhələlərin heç biri unudulmamış, sadədən mürəkkəbə, asandan çəti -
nə – hamısı ardıcıllıqla əks etdirilmişdir. Daş dövründən başlanan sənət
növlərinin hamısını yada salmış, poeziyamızda əbədiləşdirərək çox fay-
dalı iş görmüşdür. Həm də bayatılarda əks etdirilən sənət növlərinə izahat
verilmişdir. Ayrı-ayrı tarixi dövrlərə uyğun olaraq bayatılar xronoloji
ardıcıllıqla verilmişdir.

Bu Abbas Əmbalanın poeziyaya gətirdiyi yenilik və müvəffəqiyyətidir.
Ən qiymətli cəhətlərdən biri də odur ki, bayatılarda işlədilən ifadə və ter-
minlər ulduzlarla işarə olunmuş izahatlarda təhlil olunub, mə`nası açıl -
mış dır. Bir sözlə, bu bayatılar sanki unudulan və davam etdirilən sənət
növ lərinin reseptidir.

Bir vaxtlar tarixçilər Azərbaycanın mədəniyyət tarixini yazarkən qiy -
mət li bir mənbə kimi bu nümunələrə müraciət edə bilərlər.

Maqsud Mustafayev
Filoloq  
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EL SƏNƏTİ POETİK TƏFƏKKÜRDƏ:
ŞƏKİ SƏNƏTKARLIQ BAYATILARI

Zəngindir Şəkinin sənət dünyası,
Yazdım ki, tarixdə qalsın əsası.

Sənətlər:

1. Duluz 28. Lavada
2. Dəmirçi    29. Bafta
3. Silahsaz   30. Gümüşbənd
4. Misgər 31. Zərgər
5. Qalayçı    32. Minalama
6. Kümdar    33. Aşbaz
7. İpəkçi       34. Başmaqçı
8. Əllə toxuma       35. Keçəçi
9. Kələğayıçı 36. Halvaçı
10. Boyaqçı 37. Dülgər
11. Oyma      38. Faytonçu
12. Basmaçı 39. Çarvadar
13. Papaqçı  40. Dəllək
14. Memar   41. Şəbəkə
15. Nalbənd 42. Xarrat
16. Xamut-sərrac  43. Daşqaçı 
17. Sandıqçı 44. Cuvar
18. Təkalduz
19. Dəyirmançı
20. Təndirçi 
21. Çörəkçi 
22. Qəssab 
23. Dabbaq 
24. Qədim nəfəsli alətlər 
25. Dərzi 
26. Çarıxçı
27. Çustçu
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Duluz

Duluz qab verib bəhrə,
Küp, piti qabı, nəhrə.
Qazan, külçəbasanı1
Görənlər düşür sehrə.

Samovar bişdi gildən2,
Qaynayır dörd min ildən.
Dəm çaydanı söndürər,
Yanğını boğar dildən.

Dəmirçi

Cilala dəmir, tuncu,
İti saxla qılıncı.
Şikara aman verməz
Üçbaşlı nizə ucu.

Silahsaz

Dayandoldurum tüfəng3,
Xəncər, qılınc görüb cəng.
Adı kişilik rəmzi,
Deyilməyibdir cəfəng.

Misgər

Kəfgir4, satıl5, sinisi,
Qalay cilalar misi.
Qıflı aş qazanına
Örtülüb məcməyisi6.

Dəyrimi manqal birdir,
Qırxaçar7 camı sirdir.
Badya, dolça, sərpuşu8,
Gülabdanı sehirdir.

Başında şalı tirmə,
Mis qabda vəsmə, sürmə.
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Qulluqçu qoltuğunda
Seyf9siz hamama girmə.

Qalayçı

Körüyün alov, hisi,
Misə keçir istisi. 
Aşqarıyla10 parladır
Qalayçı paxır misi. 

Qalayladıb güyümü,
Gətirmişəm suyumu.
Aşı süzüb qazanda,
Dəmə qoydum düyümü.

Kümdar

Azərbaycan meşəsi,
İpəkqurdu guşəsi. 
Min illərdir Şəkidə
Olub kümdar11 peşəsi. 

İpək qurdunun dinci, 
Qaracadır12 birinci. 
Cümsaz, Kiçiçlə, Ulu,
Şax yuxusu beşinci. 

İpəkçi

Palıdın ipək qurdu,
Dörd min il yollar yordu.
Qızıl sırğa qurd fiqur13

Tarixə şahid durdu.

Şəbəkəm var qurama,
Puşdu döşək sırama.
İpəyin soy-köküdür14,
Qurdla cabal, barama. 
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Əllə toxuma

Yunu yu, çırp, dara hey,
İp əyirsin cəhrə, iy.
Sapları əlvan boya,
Növ-növ paltar toxu, gey.

Kələğayıçı

Soğanı kələğayı15,
Heyratı, ağ yox tayı.
Şabalıdı, Qırmızı,
Qara – altıdır sayı*.

Boyaqçı

Sarağanı toz et, döy,
Almanı, soğanı soy.
Sumaq, cır nar qabığın,
Qoz qərzəyin qaynat, qoy.

Oyma 

Buğda kosu, tabağı16,
Təknədə un qalağı.
Daşda quran yazısı
Oymadı, yox calağı.

Basmaçı

Rəng-rəngdən keçid alır,
İpəyə naxış salır.
On beş qəlib bitəndə
Milli heyratı17 qalır.
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Papaqçı

Çoban papağı şəlli,
Qaragül qıvrım telli.
Şahbəzəndi, qulaqlı,
Çappa papağı bəlli.

Me`marlıq

Evi tikdim qibləyə,
Qismət olsun cümləyə.
Qapı-bacan açılsın
Daim toya, şənliyə.

Nalbənd 

Kəhərə işlədib fənd,
Ayaqların etdi bənd.
Baharda yaz, qışda qar,
Buz nalı vurdu nalbənd.

Xamut-sərrac

Gətir qoşqu, kəhəri,
Üzəngi, qamçı, zəri.
Xamut-sərrac daş-qaşla
Bəzə yüyən, yəhəri.

Sandıqçı

Vətənin, ev-eşiyin,
Sandıq, mücrü, beşiyin.
Sənəti daim yaşat,
Qeyrətlə çək keşiyin.
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Təkalduz

Çitmə, alafa seçmə,
Kələğayıdan keçmə.
Aləmi heyran qoyub 
Təkalduz, xovlu tikmə.

Tək əllə düz, təkalduz18,
Həndəsi, nəbati düz.
Qoşa, küskün, göz yaşı,
Butadır, oxu söz-söz. 

Mütəkkəylə19, Yük üzü,
Yəhərçin oxşar gözü.
Gəzmə, yazma toxunur
Məxmər, mahuda, düzü.

Dəyirmançı

Daş fırlanır, döyünür,
Buğda, düyü üyünür.
Bir puda üç girvənkə
Şaad20 alıb söyünür.

Təndirçi

Keçi qılını atıb, 
Sarı torpağa qatıb.
Palçığı yastı yayıb,
Yumru təndiri çatıb.

Çörəkçi

Təknədə un, ələyi,
Ələ, ayır kəpəyi.
Oma, külçə, qoğalla
Təndirə yap çörəyi.

İsti çörəklə pendir,
Ye, təndiri sevindir.
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Çörək yap, bas külvəni21

Ağzını örtüb söndür.

Sildim küncü-bucağı,
Çölə qoydum sacağı.
Sacda yuxa salmağa
Cur yandırdım ocağı.

Qəssab

Qələməylə, lüləboş,
Bel, qabırğa bir də döş.
Boyun topu, can əti,
Dadı, ətri olur xoş.

Yumşaqdır sərdəs, düymə,
Bişir girs, dolma, qiymə.
Barmaq, çalğacdan bozbaş,
Soyutmasından doyma.

Dişi kəsir, gerçəkdir,
Ona görə hürkəkdir.
Bazarda qəssab deyir,
Vallah, “dədəm” ərkəkdir.

Dabbaq

Dabbaq alığı22 kəsdi,
Siləyə23 dəri basdı.
Çarıx, custa, çivəyə,
Gönü, meşini bəsdi.

Nəfəs alətləri

Zurna türkün səsidir,
Tütək eşq həvəsidir.
Balaban hicran, həsrət,
Ney ruhun nəfəsidir.

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

http://www.pdffactory.com


1212011/II

Dərzi

Palto, kostyum, fərzi,
Zövqlə şax tikir dərzi.
Gözəl usta az-azdı,
Gəzsən kürreyi ərzi.

Çarıxçı 

Çarığın canı göndür,
Öküz dərisi öndür24.
Dəri sapla bağlanır,
Ucu dik, daban hündür.

Çustçu

Altı gön, içi isti,
Keçi dərisi üstü25.
Öküz gönü islanmır,
Dözümlü edir çustu.

Lavada 

Gözəllik var əbada,
Baftada, zər-zibada.
Geyilməmiş dik durur,
Şax görünür lavada.

Bafta 

Gözəlliyin var bafta,
Naxış töküb, yar, bafta.
Lavadaya bənd olub,
Qızıl, gümüş, zər bafta.

Gümüşbənd

Gümüş ətək, belbağı,
Sal toqqadan qurşağı.
Silah qını, qəbzəsi,
Basma naxış qundağı26.
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Gül bilərzik, telbasan,
Saçına tax darasan.
Gümüş, Güldaban başmaq,
Tülək ətək27 vurasan.

Zərgər

Qolbaqdır arpa, danə,
Kəpənək, Şardır tənə.
Şəbəkə Qur`anqabı,
Dəst şəbəkədən denə.

Taxılıbdır sinəbənd,
Cütqabaq alına bənd.
Başlıq qoyandan sonra,
Başa örtmürlər rübənd.

Xanım boyun bəzəyi,
Qızıldan “mayböcəyi”30.
Üç min yeddi yüz ildən,
Kama yetdi diləyi.

Minalama

Qarasavad qarası31,
Qızıl, gümüş minası.
Nazik simlə işlənir
Buta, gülün xonçası.

Aşbaz 

Pəsdayı32, quyruq, əti,
Dobuda bişir biti.
Sumaq, təndir çörəyi,
Baş soğanı əz, gəti.

Kababa əmlik quzu,
Kəlləpaça, cızbızı33.
Barmağı yalayarsan,
Töksən ədava, duzu.
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Başmaqçı

Başmaq34 tikmişəm yara,
Bax rənglərdə çalara.
Qızıl, gümüşü qotaz,
Zərbaftalı, zərxara.

Keçəçi 

Yunu ölçüdə saxla,
Nazik, qalını yoxla.
Qıl keçə bərkiyincə,
Su çiləyib toxmaqla35.

Halvaçı

Paxlava balda bişdi,
Tel halva tez yetişdi36.
Peşvəng, qırmabadamın
Dadı dillərə düşdü.

Al-əlvandır pərvərdə,
Mindalı37 yastı, girdə.
Toy noğulu, bamiyə,
Şəfadır min bir dərdə.

Unudulub zilviyyə38,
Düyü halvası niyə? 
Bizə miras qalanı
Qoruyaq, duraq yiyə.

Dülgər 

Ağacı seçər dülgər,
Qurudub keçər dülgər.
Xonşa çərçivə halat,
Ölçüylə biçər dülgər.
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Faytonçu 

Faytonda axşam yanar,
Sağ-sol otuzluq fanar39.
Qoşquda qoşa kəhər
Yola hazır dayanar.

Çarvadar

İstər isti, istər qar,
Kəndbəkənd gəzir vadar.
Üç-dörd ulaq yüküylə
Alıb, satır çarvadar40.

Dəllək

Ülgüclə qırxılır baş,
Üzü eyləyir təraş.
Hamamda41 xına qatıb,
Saqqala yaxır birbaş.

Şəbəkə 

Qırmızı, sarıyla göy,
Yaşıl rəng şüşə düz qoy.
Şəbəkəyə gün düşür,
Xalçaya  oxşayır öy.

Xarrat

Ağacı dəqiq fırrat,
Həvəh-dəstəni yarat.
Beşik, qurbur stola 
Naxışlar tökür xarrat.

Daşqaçı

Kəhər atın qaşqadır,
Tə`rifi bambaşqadır.
Ta qədimdən mənzilə
Yük daşıyan daşqadır42.
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Cuvar

Cuvar43 çaydan buraxar,
Su el arxına axar.
Suvarılan bağça-bağ 
Bar verər axarbaxar.

Bayatılarda işarələnmiş sözlərin izahı

1. Külçəbasan – Külçə yağlı ədavalı çörəkdir. Razyana, zəncəfil, keş -
niş toxumu yağda qaynadılır. Sonra kündələnmiş xəmirin (çörək xəmiri -
nin) arasına qoyulur. Üstündən külçəbasanla basılır, külçə yastılanır və
üstünə gözəl naxışlar düşür. Kürədə yapılır, təndirdə yapılanda yağını az
tö kürlər.

2. Samovar bişdi gildən – Şəkinin Daşüz kəndindəki dörd min il yaşı
olan kurqandan duluz samovarı, yanında da duluz dəm çaydanı tapılıb.
Tapıntı AMEA Arxeologiya Etnoqrafiya İnstitutunun Şəki Arxeologiya və
folklor bölməsində saxlanılır. Mə`lumatı Şəki bölməsinin rəhbəri Nəsib
Muxtarov və laborant  İntizar Bədəlova verib.

3. Dayandoldurum – Dayandoldurum tüfəng bir dəfə atır, sonra ye ni -
dən doldurulur. Döyüş vaxtı kimin tüfəngi boş olurdusa, onu göz ləyirdilər
ki, kişilikdən deyil, qoy tüfəngini doldursun. Silahsazlıq Hacı Çələbinin
dövründə inkişaf edib, ən yaxşı barıt (ağ barıt) Zəyzid kəndində istehsal
olunub.

4. Kəfgir – misdən hazırlanıb, uzun duması, dairəvi, yastı deşikli ağzı
olan alətdir. Müxtəlif ölçülərdə hazırlanır. Xörəyin, tiyanda mürəbbənin
kəfini almaq, turşu qarışdırmaq üçün istifadə olunur.

5. Satıl – aşağısı və yuxarısı enli, beli dar mis qabdır. Vedrə kimi əl
tutan duması var. Misgərlər satılı müxtəlif ölçülərdə gözəl naxışlarla ha -
zır layıblar. Ölçüsündən asılı olaraq xörək, maye, ərzaq, kənd təsərrüfatı
məhsulları və müxtəlif məqsədlərə işlədilib.

6. Məcməyi – Mis məcməyilər adətən beş, on qab aş çıxaran qazan-
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ların ağzına örtülür ki, aş yaxşı dəm alsın. Ev üçün xeyirdə, şərdə bazarlıq
zənbildən məcməyiyə yığılıb.

7. Qırxaçar camı – misdən düzəldilir, dairəvi, dərin boşqaba oxşar qab -
dır. İçərisində qırx ədəd qaba birləşdirilən tərpənən pulcuqlar var. Bu qabla
qırxı çıxan körpələri, doğuşdan sonra qırxını tökən qadınları, işi gətir-
məyən, pis vərdişlərdən tövbə eləyən, qırxa düşən adamları çimdirirlər.

8. Sərpuş – bir ucu şiş, o biri tərəfi böyük badyaya oxşayan naxışlı mis
qabdır. Xörək qaba töküləndə tez soyumasın, milçək, çibin qonmasın deyə
üstünə örtürlər. Mal-qaranı sağanda şiş ucunu yerə sancıb, süd sağırlar.

9. Seyf – misdən hazırlanır, dairəvi olur və ortada mis kəməri, kilidi
olur. Öz dövründə xanımlar hamama gedəndə qulluqçu seyfi qoltuğuna
gö türüb onunla hamama gedib. Elə xanım olub ki, dörd-beş kilo qızıl zi -
nət əşyaları olub. Qulluqçu xanım hamamdan çıxana kimi seyfi qoruyub.

10. Aşqar – qalayçı körüyü dəridən (göndən) olur. İçində hava olur.
Körüyün arxa hissəsində nazik kəndir bağlanır və bir metr hündürlükdə
körüyə paralel ağacın ucuna bağlanır. Ağac ortadan dayacağa bağlanır.
Qalayçı, misgər ocağa kömür töküb ağacın ucundan aşağı basdıqca ocağa
körük hava üfürüb alovlandırır. Qalayçı mis qabı qızdırır, sonra əlindəki
əski ilə (pambıq dürməyi) kislotaya batırıb, qazana, mis qaba sürtür və tez
qalay vurub əlindəki əskini sür`ətlə qaba sürtərək qalaylayıb, qabın pa xı -
rını açıb, parıldadır.

11. Kümdar – Rəşid bəy Əfəndizadə öz tədqiqatlarında qədim zaman-
larda Şəki, Ərəş, Samux meşələrində vəhşi tırtıl qurdlarının ipək toxu-
masından bəhs etməklə və bu ərazini kümdarlıq peşəsinin meydana gəl -
diyi məkan kimi qələmə verməklə Azərbaycanda ipəkçiliyin olduqca qə -
dim tarixə malik olması fikrinə tərəfdar çıxmışdır. (Şəki ipəyi uzaq kar-
van yollarında” Zəkəriyyə Əlizadə. Nazim İbrahimov B-2008, səh 205.)

12. Qaraca – tut ipəkqurdu beş yuxu yatır. Hər yuxu dövrü bir yaşdır. 
1. Qara yuxu – Şəki qəzasında qaraca deyilir. 5-6 sutka davam edir. 
2. Cümsaz – Hamısı sağlam deməkdir. İkinci yuxu 4-5 sutka davam edir. 
3. Kiçiç yuxu – 4-5 sutka davam edir. 
4. Ulu yuxu – 5-6 sutka davam edir. 
5. Şax yuxusu – beşinci yuxu 8-12 sutka davam edir. 
(“Şəki ipəyi uzaq karvan yollarında” Zəkəriyyə Əlizadə, Nazim İbra -

himov B. – 2008, səh 53, 54, 55.)
13. Qızıl sırğa qurd fiqur – Şəkinin Qudula kəndindəki dörd min il

yaşı olan kurqandan qızıl sırğa tapılıb. Sırğanın üstündə palıd ipəkqur-
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dunun qızıl fiquru var. Sırğa Azərbaycan Xalçaçılıq muzeyində saxlanılır.
Mə` lumatı AMEA Arxeologiya Etnoqrafiya İnstitutunun Şəki Arxeo -
logiya və folklor bölməsinin rəhbəri Nəsib Muxtarov və laborant  İntizar
Bədəlova verib..

14. İpəyin soy-köküdür – tut ipəkqurdu cabal (kəkil) yarpağı ilə
qidalanır və barama sarıyır. Beş yuxu yatır. (“Şəki ipəyi uzaq karvan yol-
larında” Zəkəriyyə Əlizadə, Nazim İbrahimov B-2008, səh 53, 54, 55).

15. Kəlağayının altı növü var.
1. Soğanı 
2. Heyratı 
3. Ağ 
4. Şabalıdı 
5. Qırmızı 
6. Qara
Hər növün yüzlərlə rəng çaları var.
16. Tabaq – buğda kosu – iri gövdəli ağacın içərisini iti alətlə oyub çı -

xa  rırlar. Olur oyma çəllək. İçərisində buğda saxlayırlar. Ağac gövdəsinin
içə risini oyub arxıd (nəhrə) hazırlayırlar. İri ağac gövdəsindən tabaq (bö -
yük ağac məcməyi) hazırlayırlar.

17. Heyratı – ispərək heyratı kəlağayısında altı rəngdən istifadə olunur.
2001-ci ildə təcrübəli boyaqçı Umarov Əfsər Novruz oğlu əlavə iki tünd
və açıq yaşıl rəngi tətbiq edib, on beş qəlibdən istifadə edərək, milli hey -
ra tının birinci dəfə səkkiz rənglə zəngin naxışlarını alıb. Səkkiz rəngli
mil li heyratı Əfsər dayının adı ilə bağlıdır.

Qəlibləri isə məşhur naxış ustası Qüdrət Əbdüləzəl oğlu Abdurəhimov
tərəfindən hazırlanıb. Usta Qüdrət oyma ilə qəlibdə, nazik dikt taxtasın-
da, plastik lövhə ilə, mismarla rəngarəng naxışlar yaradır. Ümumiyyətlə,
usta Qüdrət kəlağayı sənətinin bütün sahəsini ə`la bilir.

18. Təkalduz – tikmə adıdır, yə`ni tək əllə düz mə`nasındadır. Təkəl -
duzda elə naxış növləri var, onlar yazını əvəz edir. Müəyyən dövrlərdə
təkalduz tikməsi ilə məktublaşıblar. Qoşa üz-üzə butadır, sevgi bildirir.
Küs kün arxa-arxaya olan butalardır. Göz yaşı isə başı aşağı olan buta-
lardır. Həndəsi fiqurlarla toxunuşdur. Nəbati ortada naxışlarla to-xunur.
Gəz mə parçanın kənarı ilə toxunur.

19. Mütəkkə – qayınata, qayınana döşəyinin yanına söykənmək, dir -
sək lənmək üçün qoyulur. Uzunsov, dairəvi olur. Hər ucuna ipək qotaz ti -
kir lər. Mütəkkənin astarı və üzü olur. Yuyulub, çırpılıb, didilmiş təmiz qo -
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yun yunu doldurulur. Astara sonra təkalduzla işlənmiş üz keçirilir. Bə`zən
balıncı da əvəz edir. 

Yük üzünün məxmər, mahud üzlükdə təkalduzla naxışlı tikmələri olur.
O da öz dövründə evdə yükün üzərinə örtülüb, evə xüsusi gözəllik verib.

20. Şaad – dəyirmançının zəhməthaqqıdır.
1 pud – 16 kq 
1 girvənkə – 400 qr.
Dəyirmançı bir pud (16 kq) dənə üç girvənkə (1 kq 200 q) un zəh-

məthaqqı alıb.
21. Külvə – təndirin aşağısında yaxşı yanması üçün hava işləməyə və

külü götürməyə qoyulan təqribən on santimetr diametrində olan yerdir.
Ora uyğun sarı palçıqdan stəkan formasında qurudulmuş tıxac düzəldilir.
Çörək yapılıb qurtaran kimi külvəyə həmin tıxacı qoyub (külvəni basıb)
təndirin ağzını köhnə məcməyi ilə örtürlər. Təndir bir azdan sönür. 

22. Dabbaq alığı – dərinin kənarında olan artıq əyri çıxıntılar.
23. Silə – döyülmüş sarağanda qarışdırılan isti sudur. Qara rəng almaq

üçün istifadə olunur. Bə`zən isti su ilə döyülmüş sarağandan müxtəlif
rənglərdə tumac (zil qara) dəri almaq üçün dörd dəfə suyu və sarağanı
təzələməklə silə basırdılar.

24. Öküz dərisi öndür – çarıq iki cür olur: bazara, şəhərə, işə-gücə ge -
yilən çarıq adi çarıq olub, dabanı alçaq, ucu da o qədər şiş və dik olmayıb.
İkinci çarıq toya, məclisə geyilən və imkanlıların həmişə öz dövrlərində
geydikləri çarıqdır, tamamilə fərqlənib. Bu çarığın dabanı hündür, ucu dik
və şiş olur. Hər iki çarığın altı öküz gönündən olub, üstü öküz dərisindən
kə silən yumşaq nazik saplarla işlənib. Öküz gönünə su, yağış dəyəndə is -
lan mır, bərk durur. Camış, inək gönünə su dəyəndə  yumşalır. Ən keyfiy -
yətli padoşu da öküz gönündən hazırlayırlar.

25. Keçi dərisi üstü – çustun altı öküz dərisindən, üstü keçi dərisindən
tiki lir, çustun içinə ayaq yerinə qoyun dərisindən meşin kəsib qoyurlar ki,
ayaq tərləyəndə sürüşüb ayaqdan çıxmasın. Bu adi çustdur. Bir də var
nazik çust. Bu çustun corab kimi boğazı olub, arxa tərəfinə keçi dərisin -
dən əl tutub, rahat geymək üçün hissə tikirlər. Bu çustların hər ikisinin altı
öküz gönündən tikilir. Üstünü isə dana dərisindən sifariş edirlər ki, çust
tez yırtılmasın, ömrü uzun olsun. Çustu tikdirəndən sonra bir ölçü böyük
üzü yumru rezin qaloş alıb çustu qaloşa geyərdilər ki, təmiz qalsın. Qonaq
gedəndə qaloşu çıxarardılar, çust ayaqda qalardı.

26. Basma naxış qundağı – gümüş bəndlər  silahları naxışlamaq üçün
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əvvəlcə tüfəng qundağına, qəbzəyə, qına, əl tutan hissəyə uyğun gümüşün
üzərinə naxışları işləyib, sonra basma üsulu ilə yerlərinə bənd edirdilər.

27. Tülək ətək – zərif gümüş işləmədir ki, çox yüngül olub, qədim
gen-bol qat-qat tumanların ətəyinə vurardılar.

28. Sinəbənd – qızıl və gümüşdən hazırlanır və sinəyə taxılır. Bə`zi lə -
rin də çoxlu qızıl pul, yaxud pulcuqlar olub. Elə sinəbəndlər olub ki, şəbə -
kə, yaxud daş-qaşla bəzədilib.

29. Cütqabaq alına bənd – alına bağlanan çox nəfis zövqlə işlənən əl
işi, daş-qaşla bəzədilən zinət əşyasıdır.

30. Mayböcəyi – Oğuz rayonunun Kərimli kəndindəki üç min yeddi
yüz il yaşı olan kurqandan qızıldan on qəpiklik boyda boyunbağı ilə sinə -
dən asılan mayböcəyi tapılıb. Mayböcəyinin ortasında boyundan asmaq
üçün halqa var. Tapıntı AMEA Arxeologiya Etnoqrafiya İnstitutunun Şəki
Arxeologiya və Folklor bölməsində saxlanılır. Mə`lumatı Şəki bölməsinin
rəhbəri Nəsib Muxtarov və laborant  İntizar Bədəlova verib.

31. Qarasavad qarası – minalama sənətinə qarasavad texnikası deyi -
lir. Qızıl, gümüş əşyaların üzəri minalanıb sonra nazik simlə (alətlə) üzəri
müxtəlif naxışlarla bəzədilib.

32. Pəsdayı – pitini bişirmək üçün lazım olan ləvazimatdır. Axşamdan
suya qoyulan noxud (bir pay, bir adamlıq norma 100 qr. stəkanla ölçülür),
üç ədəd quru gavalı, üç ədəd soyulmuş şabalıd, xırda doğranmış soğan,
yüz qram yumşaq quzu əti, nazik quyruq tikəsi.

33. Cızbız – kəsilən heyvanın içalatından bişirilir. Qaraciyər, ağciyər,
ürək, böyrək, bir az can əti, ağ ət, bir az quyruq, yağlı yoğun bağırsaq (ən -
cir yarpağı ilə çevirib təmizləyib) nazik doğranır, soğan və duz, ədava
tökü lür.

34. Başmaq – çeşidi müxtəlif olub:
1. Qız üçün – incə güləbətin tikmələrlə
2. Gəlin üçün – zərli, zərbaftalı, zərxara, qızılı, gümüşü qotazlarla,

gümüş güldaban başmaqlar olub.
3. Orta yaşlı xanımlara isə qara dəridən çarıxlar tikilib. Kişi üçün yaşa

uyğun müxtəlif rəngli dərilərdən tikilib.
35. Su çiləyib toxmaqla – keçə qoyun yunu və keçi qılından olub. Qo -

yun yunundan olan qalın keçə şirə (torpaq) evlərə salınıb həsirin üstün -
dən. Nazikdən papağı tikəndə içinə qoyublar. Keçi qılından olan keçədən
ya pıncı tikiblər. 

Keçəni hazırlayanda əvvəl yunu didib bezin üstünə bərabər yayıblar.
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Su çiləyib tapdalayıblar. Yapıxandan sonra xalça kimi bürüyüb su çiləyə-
çiləyə toxmaqla (əltutan yeri nazik, qalan hissəsi kötük kimi 0,5 m uzun-
luğunda) vurublar, ta ki keçə qəddinə düşənə kimi. 

36. Tel halva – tel halvanın xamırı hazır olandan sonra onu iki adam
üz-üzə dartıb, atıb tutur. Yetişəndə isə açılır, tel-tel olur. Gülab ilə yeyi -
ləndə daha dadlı olur.

37. Mindal – şəkəri müəyyən miqdar unla qarışdırıb qaynadırlar.
Sonra qoz və fındıq ləpələrini bu şərbətin içinə tökürlər. Ləpələrin üzəri-
ni şərbətli təbəqə tutur. Qoz ləpəsi yastı, fındıq ləpəsi girdə mindal olur.

38. Zilviyyə – onu qədimdən hamamda bişiriblər. Onun xamırının acı-
ması üçün hamamın buxarı və istiliyi lazım olub. Gec acıyıb və kündəyə
gec gəlib. Ulduz, üçbucaq, aypara, dairə formalarında bişirilib.

Düyü unundan halva isə Şəkinin Göynük və Layısqı kəndlərində qara
bayramlarda evlərdə bişirilir.

39. Otuzluq fanar – faytonun üç növü olub:
1.Gəncə
2.Tiflis
3.Sankt-Peterburq (Romanov)
Bizə Gəncə faytonu əlverişli olub. Tiflis faytonu çox ağırdır, dikləri

çıxa bilmir. Sankt-Peterburq faytonu alçaqdır və gövdəsi nazikdir, çaylar-
dan keçə bilmir, zərbəyə düşəndə gövdəsi dözmür. İmkanlı adamlar fayto -
nuna otuzluq lampa qoyub, imkansızlar onluq lampa. 

40. Çarvadar – çarvadarların üç-dörd ulağı (eşşəyi) olub. Onlar ulaq -
la rı ərzaq, sənaye malları ilə yükləyib kəndbəkənd gəziblər. Mal satıb, də -
yi şib, alıb ailələrini saxlayıblar.

41. Hamamda xına qatıb – Qədimdə dəlləklər hamamda işləyiblər.
Başı, üzü qırxıb, saqqalı qaydaya salıblar, saqqala xına qoyublar. Qan
alıblar, diş çıxarıblar, uşaqların sünnətini etməyə evlərə də`vət olunublar.

42. Daşqa – at arabası. İki, yaxud dörd təkərli olur. Daşqanı (arabanı)
sürənə daşqaçı deyilir.

43. Cuvar – çaydan suyu el arxına açıb məhəlləsini, bağını suvarmaq
istəyənin həyətinə arxla çatdırırdı. Arxa nəzarət edərdi ki, icazəsiz kimsə
suyu kəsməsin. Bağını sulayıb qurtardıqdan sonra cuvara zəhmətinin qar -
şı lığı olaraq xərclik verərdilər.

Abbas ƏMBALA
2008-2010 Şəki
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Xan Arığ, gəlinlərin yaxşısı,
Yaraşıqlı, səliqəli anam var.
Doqquz qulac boylu
Qanadlı Ay-Oy Atlı
Altın-Teyek, igid-kişi,
Böyük qardaşım, abim var,
Adı-sanı Xan-Çaçax”, – olan,
Atadan doğma1 qardaşım var.
Qorxusu yox Altın-Teyek,
Ay Çarıx Xanın yerinə
Marğa-möriyə2 getmişdir.
Böyük qardaşım Altın-Teyeki
Babam istəmirdi ki, getsin
Ay Çarıx Xanın yerinə,
O, babamdan küsüb, acığa getdi.
Atam Xan Tibet xanın
Bu ürəyindən deyildi,
Hirsindən dağ kimi köpüb.
Üç dəfə səni vurduğuna
İncimə, dözümlü ol, yeyənim oğlan”.
Xannığ-Xılıs, ərin müdrükü,
Ucadan güldü:
“Məni dayım vura bilər,
Başqası vura bilməz.
Böyük adamın şilləsinə
Bəyəm darıxıb, inciyərlər?”
Xannığ-Xılıs, ərin ağıllısı,
Cəld qalxıb, yola yığışdı:
“Ay Çarıx Xanın yerinə
Əzizim, yola düşürəm,” – deyib,
Börükünü alıb, igid oğlan
Əl-ələ tutub vidalaşdı.
Arığ-səliqəli xanım-qız,
Alqış-dua etti ona,
Ağ saray evdən, ərin yaxşısı
Dönüb çıxdı.
Qanadlı Qan Bozıraq Ata,
Xannığ-Xılıs qalxıb, mindi.

_____________
1. burada – “həm də anadan doğma” mə`nası vardır.
2. Marğa-möriy – idman yarışı (atla?)
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Çoxlu insanların arasından
Atı o yorğa buraxdı.
Böyük, yaxşı camaatın
Bahadır xoşuna gəlmədi.
Bə`zisi: – “Qara cin!”, – dedi,
Bə`zisi göz yaşını silirdi.
Ulu yaxşı yurtda
Ölən adam çox olmuşdu.
Yüksək Xanim-Sın dağını,
Aşıb, düşüb gözdən itti.
Dağın arxası sakit yazıda,
Atın ağzın boşaldib, qovdu.
Dəbərir, əsib-titrəyirdi.
Çarıx-Tana, qızın əlası 
Qorxaraq oturmuşdu.
Çox igid yığılmışdı yarışa,
Amma cin də çox idi.
Günçıxandan igidlərin qorxusuzu
Bu yerlərdə az idi.
Uzaqdan at kişnərtisi,
Daha yaxından gəlirdi.
İrağdan bahadır nəərəsi,
Lap yaxından eşidilirdi.
Çarıx-Tana, eşitdi ki,
Qab-qaşığı cingildəyir.
Düz dayanan boş qazanlar,
Aşıb yerə danqıldayır.
Coşub-daşan su kimi,
Axıb gəldi axır ki.
Uca zirvəli Çarıx-Sına,
At şığıyıb gəlib çatdı.
Uca dağın yaylasının üstündə,
İri-nəhəng at düşüb durdu.
Qalın auldan kəsə keçib,
İldırım tək gəlib düşdü.
Hər nəğmədən daha gözəl nəğmə eşidilirdi,
Kəndə sarı enib, o düşüb-gəlirdi.
Böyük, yaxşı xalq da,
Söz atıb, maraqla danışdılar:
“Çoxdan getmiş bahadır atı,
Ağ-Sabdar At yaxınlaşır.
Buradan çoxdan getmiş-qız
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Geri dönüb, dağdan enir.”
Yarış camaatından aralı,
Ağ evin qabağına çatarkən,
Qan Bozıraq Ata qoşdu,
Xanım-qız atını bağladı.
Altın-Arığ, qızların ən gözəli oxuyaraq,
Ağ çadır evə gəlib girdi.
Nəğməsini saxlamayan, qızın şux gözəli,
Nəğməsi dodağında girdi evə.
Qorxusu yox Altın-Arığ,
Salam vermədən,
Fəxri yerin yanına,
Oxuya-oxuya yaxınlaşdı,
Qoltuğa çatıb, nəcib qız
Qapıya tərəf, geri döndü.
Nəğməsini kəsən zaman
Dönüb, qıza baxdı Altın-Arığ:
“Sevimli qardaş oğlum, bura
Xannıx-Xılıs, artıq yetmisən ki”.
Qorxusu yox, bahadır-qız
Ərin yaxşısı ilə görüşdü.
Xannıx-Xılısı,cəsur igidi
Qızın hünərlisi Altın-Arığ,
Yuxarı qalxızıb, üç dəfə
Qucaqlayıb, öpdü.
Onnan ayrılıb, qızın yaxşısı
Çarıx-Tana ilə görüşdü.
Üç xidmətçi xanım-qızlarla sonra
Salamlaşıb-görüşdü.
Arıq, səliqəli Çarıx-Tana,
Altın-Arığı, qızın yaxşısını
Altın masanın qırağına
Oturdub, ağırladı.
Qorxusu yox Altın-Arığın
Keyfi yuxarı, sərxoş idi.
Bir az aş alıb yedi,
Bir az su alıb, içdi:
“Çarıx- Tana, yavrum-canım,
Şənlik etməyə durun hazırlaşın.
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Araçan yaxşı şərabın
Yoxdurmu, Çarıx-Tana?”
Gedib-gəlib Çarıx-Tana
Araçan şərabi çıxartdı.
Altın masanın ayağına,
Ala tuluğu qoydu.
Arığ-mələk xanım-qıza
Araçan-şərab töküb verdi.
Altın-Arığ, qızların bahadırı,
Dönüb, belə söylədi:
“Nə qədər də olsa, Çarıx-Tana,
Xanın-bəyin qızısan,
Araçan-xoraçan şərabı1
Ev sahibinə məxsusdu, deyirlər.
Nə qədər də olsa, adamın başı
Beyni olur, deyirlər.
Evin yiyəsi içməsə
Biz necə içə bilərik?
Qorxusu yox Çarıx-Tana
Özün əvvəl içməlisən”.
Arıq1, səliqəli Çarıx-Tana,
Çevrilib, qaldırıb içdi.
Görürdü ki, xanım-qız,
Bunlar günçıxanlıdir
Naxışlı parçı, xanım-qız,
Dibinədək içib qurutdu.
İkincisin Çarıx-Tana
Naxışlı parça tökdü,
Arığ-səliqəli qızın yaxşısı-
Altın-Arığa tutdu.
Altın-Arığ, qızın yaxşısı,
Arağ içməyi öyrənmiş, – deyə içdi.
Alıb naxışlı parçı,
Bir də götürüb içdi.
Xannıx-Xılıs, ərin yaxşısına
Xanım-qız töküb, tutdu.
Xannıx-Xılıs, ərin cəsuru,
Könlü yoxdur içməyə:
“İçmək istəmirəm, xanım-qız,
İçən olmamışam,” – ədəblə dedi.
Altın-Arığ, bahadır-qız
Ona baxıb, dedi:
“Gözəl-göyçək qızların yaxşıları,
Çəkinmədən şərab içdi,

___________
1. Araçan-xoraçan; burada, “araq-maraq” – mə`nasında
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Qızlar içən şərabı
Necə yavrum, içməyəcəksən?”
Xannıx-Xılıs, ərin yaxşısı
Alıb, çəkdi başına.
“O-o, Çayan-Xudaya!
Acıdan-acıdı bu!” – desə də,
Zor-güc, ərin igidi,
Naxışlı parçı tükətdi.
“Qusub-qaytarma”, – deyəndə,
Özünü zorla saxladı.
Orada olan üç yaxşı
Aş yeyib, oturub danışdılar.
Birdən, ikiyə keçdilər
İkidən, üçə keçdilər.
Qaranlıq gecəyə qədər,
İki qohum oturub, içdi.
Ay işığı yayılmış,
Altımış ulduz çıxmış.
Gecə, tünd qara düşmüş,
Parlaq ulduz sana gəlməz.
Nəğməsiylə nəğmələnib, bahadır-qız
Nəğməylə,mahnıyla şənləndi.
Günəş şüası çıxınca,
Oxuyub, şənləndi Altın-Arığ.
Xannıx-Xılıs, ərin soylusu,
Qorxırdı Bibiyə görə.
“Altın-Arığ, xanım Bibim,
Ucadan oxuma”, dedi.
O yandakı cinin qulağına
Xanım-Bibim,səsin çatar.
İrlik-cinin qulağına...
Xanım-Bibim,səsini eşidər”.
“Ağ-Sabdar At necə ki,sağdı,
Nədən qorxacaqsan, yavrum?
Altın-Arığ sağikən
Nədən çəkinəcəksən?”
Yenidən nəğmələdi, qızın xası,
Yenidən səsləndi mahnısı.
Yaxınlaşıb, ərin soylusu,
Altın-Arığa söylədi:
“Haça çeçpeyin döşündə,
Adını çəkmək qorxulu, Kürən At
Sərt surəti qorxulu
İzil-Molat, igid adam var.

___________
1. Arıq – burada: parlaq, cazibədar, gözəl
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Xanın-Bəyin evində
Nəriltiylə oxuyr, nəğmə deyir.”
Gün işığı havanı yaxşı açdı,
Günəş kürəsi yuxarı qalxdı.
Çox içmiş, qızın yaxşısı
Qalxıb, ayağa durdu.
Altı gərdiş edib evin içində,
Altın-Arığ mahnı oxudu.
Çarıx-Tananın evində,
Yeddi gərdiş edib,oxudu.
“Gözəl gücüm yetməsə,
Cin alıb, o yana aparar.
Qara yerin altında
Yeznən olar,əzizm.
İrlik cinə yenilib yatsam,
Məni zorla apara bilər.
Görünməzin yaratdığı (cin)
Yeznəlik edər, Xannığ-Xılıs”.
Yığışıb, dönüb qızın yaxşısı
Ağ evdən çıxdı bayıra.
Ay Çarıx Xanın evinə sarı
Altın-Arığ addımladı.
Ağır, düşüncəli qızın yaxşısı
Ağ evə gəlib,girdi.
Qapıdan fəxri yerədək
Alp-igidlər oturmuşdu.
Fəxri yerdən qapıydək,
Cəsur ərlər oturmuşdu.
Qapıdan fəxri yerə, bahadır-qız
Keçərək,mahnı oxuyurdu.
Ordan dönüb, qızın göyçəyi
Qapıyadək geriyə, mahnı oxuyurdu.
Qorxusu yox Altın-Arığ,
Burda toxdadı,nəğmğsini saxladı.
Qapıda oturan alp-igidlərə,
Salam verib, əl tutdu
Sırası ilə cəsarətli mərd-igidlərə,
Əl verib, görüşür keçirdi.
Baş yastığın başında,
Pas-paranda1 oturdu.                             
İzil-Molat, igid-kişi,
İri-Kürən Atlı,
Nadir burnu vardı, iri cin idi,
Üzü əyri kötük kimi.

______________
1. Pas-paran- yurd sahibinə məxsus yer
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Ağ-boz dəmir caynaqlı,
Dırnaqlı,alp-kişi oturub.
Arığ-səliqəli Altın-Arığ
Salam verib görüşərkən,
Gülümsəyib,ərin yaxşısı
Əl uzadıb, mehr göstərib, irişdi.
Altın-Arığ,xanım-qız
Əlini geri dartdı.
“Gözəl, təmiz əlimi
Dəmir caynaqlı cinə vermərəm,
Gözəl, təmiz əlimi
Dırnaqlı İrlikə verə bilmərəm.” – dedi.
Belə deyəndə, xanım-qız,
İzil-Molat, bərk acıqlandı:
“Ər təhqir edirsən, qız
Əlini ətəyinə silərsən!”1

Qorxusu yox Altın-Arığı,
İzil-Molat vurdu.
Yıxılıb, fırlanıb xanım-qız,
Yerə dəyib, qalxdı.
İkincisin, igid-kişi
Əlini yellədib vurdu.
Altı dəfə fırlanıb,qızların yaxşısı
Yanındakı alpa söykənib durdu.
Üçüncüsünü Altın-Arığa,
Yanına tullanıb, vurdu.
Arığ-səliqəli qızın yaxşısı,
Fırlanıb, yerdən qalxdı.
İzil-Molat, igid-kişini
Altın-Arığ vurdu.
Altı kərə fırlanıb, igid-kişi,
Sıraya dəyib, uzandı.
Beş barmağının dəyən hər yerindən
Beş yerdən qan çıxdı.
İkincisin vuranda,
Yerə dəyib, uzandı.
Üçüncüsü, zərbəni igid adama
Altın-Arığ zərbə vurdu
İgid-adam uzandı yerə.
Üzü üstə yerə dəymişdi,
Sonra durub, igid-qıza,

____________
1. burada; kişini, kişi saymırsan
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Yapışıb, tutaşdı İzil-Molat,
Bir-birinə tüpürüb, iki igid
Yaxadan-başdan qapışdılar.
Altın-Arığ, bahadır-qız
Ağ saraydan birgə çıxdılar.
Yüksək Çarıx-Sına
Birlikdə çıxdılar.
Altın-Arığdan sonra,
Dolanıb girdi Xannıx-Xılıs,
Salam verib, ərin yaxşısı
Durub, salamlaşıb-görüşdülər.
Qorxusu yox Xannıx-Xılısı
Xan kişi Ay Çarıx-xan
Salam-kəlamdan sonra,
Qızıl masaya oturtdu,
Qızıl masanın arxasında
Oturub, aş yeməyən
Üzüt xanın balası,
Üzüt-Molat bahadırla,
Xannıx-Xılıs, igid-oğlan deyişdi,
Onlar səs-küy qaldırdı,
Tutaşıb,dartışdılar
Xan evindən çıxdılar.
Doqquz qulac boylu
Qanadlı Ağ-Oy Atlı,
Altın-Teyek, gənc bahadır,
Çıl Pazın Molatla savaşdı.
Aulun arasından ərin yaxşıları,
Keçib, uca dağa gəldilər.
Çarıx-Sının üstündə
Göy yerə qarışmışdı.
Ay Çarıx Xanın ölkəsinə,
Görünməz ağ duman düşdü.
Yüksək dağı üstündən,
Göy duman qucaqladı.
Gecələr qaçan Ay kürəsi,
Qaralıb,gözdən itdi.
Günorta qaçan Gün kürəsi
Qızarıb, itib getdi.
Güdülən yaxşı sürülər,
Otlu çöldə mələşdilər.
Qaragözlü xalqı da
Həyacan içindədir.
Ay Çarıx Xanın yerində,
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Dağın zirvəsi dağılmaqda,
Ay Çarıx Xanın yurdunda
Talay suyu çırpınmaqda.
Köhnə ili axıradək,
Savaşıb,vuruşdular.
Yeni ilə qədər onlar,
Vuruşub,məğlub olmadılar.
Köhnə il keçib gedəndə
Qorxusu yox, Çıl Pazın Molat,
Sürüşülməz yaxşı yerdə,
Sürüşərək,qapışırdı.
Yıxılmaz yaxşı yerdə,
Yıxılıb, çabalayırdı.
Yerin zirvəsi Çarıx-Sında,
Qayalar çatlayırdı.
Uca dağın üstündə,
Ülkər göydən üzülürdü.
“Hansı düşdü?”,-fikirləşdi xanım-qız,
Qapışırdı, birdən gördü;
Xan Tibet-xanın balası,
Çil Pazın Molatı yıxıb,
Belinnən qaldırır,ər yaxşısı
Yuxarı qalxızıb,geriyə büküb, onu sındırdı.
Çıl Pazın Molat oləndə (bağırtısından),
Yer əks-səda verdi, kainat uğuldadı.
Alp-kişi,dəhşətli xırıldadı,
Bədəni əsdi, sonra öldü.
Öz camından acı içib alp-kişi,
Qışqıraraq öldü.
Altın-Arığ, gözəl qız,
Bir də dönüb gördü;
Xannıx-Xılıs, doğması
Üzüm-Molatı çırpdı yerə,
O, zərblə yerə dəyəndə,
Cildi dəyişib, qaçmaq imkanı vermədi1,
Üzüm-Molat alp-kişini,
Ortasından iki yerə parçaladı.
İsti tərini, ər yaxşısı
Əli ilə silirdi.
Soyuq tərin, igid oğlan,
Silirdi, Xannıx-Xılıs.
Doqquz qulac boylu,
Qanadlı Ay-Oy Atlı,
Altın-Teyek dayısı,
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Ordan gəlib görüşdü.
Xannıx-Xılıs, gənc-igid,
Dayısı ilə tanış oldu.
Yaşlarını sanadılar, iki yaxşı oğlan
Altın-Teyek böyük imiş.
Xan Tibet-xanın balası,
Altın-Teyek onda dedi:
“Al yaxşı qızı,
Xannıx-Xılıs yavrum, alıb,
Toyı-moyı edənnən sonra
Ata yurduna aparasan.
Altın-Arığ Bibini
Özgə yerində saxlamazsan,
Atanın varlı yurduna,
Al, birlikdə gedərsiniz.
Doqquz qulac boylu
İpək yallı Ağ-Sabdar At,
Atanın zəngin ölkəsində,
Haçan olsa gərək olar.
Ağ-Qayanın içində
Özü törəyən Altın-Arığ
Yeri-yurduna gedəndə,
Hörmətli-izzətli tutarsan.
Mən də atamın varlı yurduna,
Dönüb, getməyə hazırlaşacam.
Xannıx-Xılıc, canım-yavrum
Qalın yurduna dön get”.
Altın-Teyek, dayısı
Ağ-Oy Atına yaxınlaşdı,
Atı minməzdən öncə vidalaşıb,
Atın atlanıb, çölə çapdı.

______________
1. Cildi dəyişmək – o cin olduğu üçün başqa heyvan şəklinə girib, qaçır.
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Həyacanla,dartılaraq qaçırdı.
Altın-Arığ, qızın yenilməzi,
Altı-yeddi addım atıb,
Atın yehərinin önündəki oxdan
Küknar oxu darttı.
Oxun dişinə enli ox-ucu qoydu,
Oxu kamana yerləşdirdi.
Ox-ucu itiydi, dərin gedən,sanki kürəkdi,
Ox-ucunu qarmağa keçirtdi,o fit çalandı.
Sarı buynuzla bəzəkli oxun ucu,
Baş barmağın ucuyla
Bir-birinə toxunurdu,
Barmaqları qanla doldu.
İki kürəyi, birləşərkən
Arxasında düz olarkən,
Çarıx dağın üstündə,
Kamanın yayı vıjıldadı,
Dəhşətli, bel ağzı təki kəskin,
Fitli ox uçub, fit verdi.
Bir günlük yol qaçmışdı,igid atı
Birdən böyrü üstdə yıxıldı.
İri-canlı, igid atının
Sinəsində həyat söndü.
Dördnala qaçan bahadır atı,
Orada uzanıb öldü
Ceyranotlu ağ çiçəkli çöldə,
Atın yaxşısı oldü,
Çarıx dağın üstündə
İzil-Molat ölüb qaldı.
İri-canlı, Ağ-Sabdar Atına,
Altın-Arığ mindi.
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Bu yerdə yoxdu.
Qüdsi ruhum, ülvi çulam
İri-canlı atta olmaz.
Pak ruhumu, çulamı
Ulu bahadır tapa bilməz”.
“Pak ruhun, xanım-qız,
Onda, harda olar?”
Naxışlı parçda şərabı
Yenə verdi xeyirxah qadın.
Altın-Arığ, qızın yaxşısı
Naxışlı parçı götürüb,
Oturan qadına, 
Belə söylədi:
“Dağdan uca Ağ-Sında,
Altı tinli Altın-Qaya var.
Altın-Qayanın üstündə
Qızıl yarpaqlı ağcaqayın bitir.
Qızıl yarpaq ağcaqayında
At başı boyda Qızıl-Quş var.
At başı boyda Qızıl-Quşun,
İki başı var.
Birinci başı Qızıl-Quşun,
Mənim qüdsi ruhumdu,
Sol başında Qızıl-Quşun
Ağ-Sabdar Atın ruhudu.
Uca zirvəli Ağ-Sına
Bir canlı hələ çıxmamış
Uca zirvəli Ağ-Sına,
Hələ igid çıxmamış.
Uca zirvəli Ağ-Sın üstündə,
At gözünə oxşayan Qızıl Göl var,
Qızıl Gölün sahilində,
Ağacının qızıl yarpağı düşməz yer var,
Dağın ucası Ağ-Sında,
Çıxan otu saralmaz yer, var”.
Yaxına gedə bilməyən gəlin-xanım,
Çarıx-Tana döndü evə.
Gördü ki, göydə qaçan Günəş kürəsi,
Əyilmiş, Göy-dağa kölgə salmış.
Çarıx-Tana, soylu xanım
Evə tələsib, qayıtdı.
Cəld geri dönən Çarıx-Tana,

_______________
1. Çul, burada; qüdsiyyətdən gələn güc, qüvvət

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

http://www.pdffactory.com


1432011/II

Ağ ipək evinə girdi.
Artıq gec idi,
Axşamın qaranlığı düşmüşdü.
Od yandırmaq lazımdı,
Qalxıb od yandırdı.
Xannıx-Xılısı görmədi,
Çünki evdə yox idi.
Onda dönüb, soylu-qız
Atasıgil tərəfə getdi.
Evə girib gırdü ki,
Ərin yaxşısı orda oturub.
Salam verib xanım-qız,
Salamlaşıb-görüşdü.
Ansıyla atası
Cavab verib, görüşdülər.
Ay Çarıxın anası
Aş-su verməyə tələsdi.
Gözəl-göyçək Çarıx-Tana,
Aş istəmirdi,tələsirdi.
Ay Çarıx-anasına,
Çarıx-Tana dedi:
“Yeməyi-içməyi xanım-ana
İstəmirəm, yerim yoxdu”.
Xannıx-Xılısı, ərin yaxşısını
Gəlin-xanım altdan dümsüklədi.
Ağ saray evdən iki sevgili,
Qalxıb çıxdı.
Gəlin-xanımla, ərin yaxşısı
Ağ ipək çadır evə gəldilər,
Çarıx-Tana, qız yaxşısı,
Tələsərək danışdı:
“Arığ, səliqəli bibini
Aulun qabağında gördüm.
Bu kənddəki el-oba,
Sanki onu mühasirəyə alıblar.
Şərab düzələn evdə
Qız-xanım, oturmuşdu”.
Orada tək hörüyü olan qadın,
Ona hey arağ verib soruşurdu:
“Əgər müqəddəs ruhunuzun
Harda olduğunu söyləsəniz
Yenə naxışlı parçda
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Sizə şərab verərəm”.
Ağ-Qayanın içində 
Özü töryən sənin Bibin,
Tamam sərxoş oturmuşdu.
O bir hörüklü qadına,
Müqəddəs ruhunun yerini dedi:
“Yer üzünün ən uca dağı Ağ-Sına, 
Çıxa biləcək kimsə yoxdu.
Dağlardan uca Ağ-Sına,
Çıxa biləcək bir adam yoxdur,” – dedi.
Ağ-Sının üstündəki zirvədə
Altın-Qaya var.
Altın-Qayanın üstündə
Altın yarpaqlı ağcaqayın var,
Altın yarpaqlı ağcaqayında,
İki başlı Altın-Köök1 var.                            
Altın Köökün sağ başında,
Mənim müqəddəs ruhumdu, – dedi.
Altın Köökün sol başında
Ağ-Sabdar Atın çulası var.
Uca zirvəli Ağ-Sında
At gözləri tək Altın-Göl var
Altın-Gölün sahilində,
Ağacın yarpağı solmayan yer var.
Dağların ucası Ağ-Sında,
Çıxan otu solmaz yer var.
Uca zirvəli Ağ-Sında, ora
İri-canlı at çıxa bilməz.
Mənim saf ruhumu,
Kim axtarıb tapar?” – deyən,
Gözəl,qəşəng Bibinə,
Durmadan arağ verir.
Alicənab, yaxşı ərim, Bibini
Gedib, görmək gərəkdi”.

____________
1. Altın Köök-əfsanəvi Qızıl Quş
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İrağ yerlərdə atın qorxmazı,
Vıyıltıyla, uğultuyla çapırdı.
Ondan sonra gəlinin yaxşısı,
Arığ, səliqəli Altın-Tana,
Ölənləri diriltməyi –
Gəlib Qız Xanla danışdı.
Onlar belə danışıb-duranda,
Uzaqdan-uzağa qanad sədası
Xan-Göyün dibindən,
Gürultuyla, küylə gəlirdi.
Uca zirvəli Ağ-Sına,
Qaranquş enib qondu.
Silikinib quşun yaxşısı,
İnsan cidinə girib, durdu –
Ay Çarıx xanın balası
Gözəl-göyçək Çarıx-Tana,
Toyu-moyu etməyə,
Macal tapa bilmədilər;
Böyük yurda gələndə,
Böyük savaş başlamışdı.
Qorxusu yox Xannıx-Xılısa,
Əlac edib, şəfa verdilər.
Yenidən törəyən ərin yaxşısı,
Yenidən yaranıb,durdu.
Anası Qız Xanla,
Salamlaşıb-görüşdülər.
Qızların kübarları,
Əl tutub görüşdülər.
Xulatayla Çibeteyə də
Əcza verib dirilttilər.
Xulatayla Çibetey-
İki qardaş dirildilər.
Doqquz qulac boylu,
Ağ Manqan-Atlı,
Manqan Sayın, igid-ər,
Bunlara köməyə gəlmişdi.
Saf-gücü qurtaranda,
Burada həlak olmuş,ölmüşdü.
Manqan Sayın, bahadır-kişini,
Şəfalı əlacla diriltdilər.
Manqan Sayın, alp-ərən
Bu yerlərə heç gəlməzdi,
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Qazanda hazırlanan şərab,
Qaralmış, çox tünd idi.
İgid-oğlanın dərdli ürəyi,
Bir azdan qaynayıb yumşaldı:
“Altın-Arığın əvəzinə,
Oğlan da olsa, fərqi nədi mənə?
Qardaş olub yaşayacağıq,
Haçan da olsa gərək olar”.
Xanın gözəl toyuna
Getməyə razı oldu.
Böyük, gözəl şənliyə,
Əmr, tapşırıq verdi.
Öz nəğməsini söyləyən ər cəsuru,
Taptayan-Molatın çadırına girdi.
Qapıda durub, ər yaxşısı,
Salam verib-salamladı onu.
Taptayan-Molat, ərin səma soylusu,
Qalxıb yaxın gəldi,
Çadır tiri altında iki yaxşılar,
Orada əl-ələ tutub, qucaqlaşdılar.
Xannıx-Xılıs, ər yaxşısı,
Fikirləşmədən dönüb,
Taptayan-Molat, ər yaxşısını,
Qapıb, yuxarı qaldırdı.
Taptayan-Molat, ərin cəsuru
Sancılmış qayaya oxşayırdı,
Fırlanınca ər yaxşısı,
İki biləngi keyidi.
Ayaq üstə məhəbbətlə yerə qoyanda,
Taptayan-Molat onu qapdı,
Xannıx-Xılıs, ər yaxşını,
Qucaqlayıb, qaldırıb fırlatdı.
Ağ gözəl evin içində,
Altı dəfə fırlatdı.
Altı fırladıb, igid-kişini,
Ayaq üstə yerə qoydu.
Böyük masanın qırağında
Sonra dönüb oturdular.
Yaxını uzaq edib,
Yaxşı sözlər söylədilər.
İrağı yaxın edib,
Dost-mehriban danışdilar.
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Doqquz günə çatınca 
Toyı-payı yedilər.
Doqquzuncu gün bitəndə,
Tozağacına yığılan, tükəndi.
Şirindilli yaxşı xalqı,
Toydan çıxmağa başladılar.
Qazana yığılan tükənəndə,
Xalq dağılıb, getdi evə.
Dabandan törəyən ər yaxşısı,
Taptayan-Molat, igid-oğlan,
Toy-şənliyin sonuna qədər,
Bir parç arağı içə bilmədi.
Xannıx-Xılıs, igid-kişi,
Məclis seyrələrkən axırda,
Tünd şərab təsir etdi,
Qusmağı gəldi, sakitləşdi.
İki gözəl cavan oğlan,
Arağa meyilli deyillər.
Qorxusu yox Xulatay,
İkinci qadın aldı.
Xaratı-xanın balası,
Xaraxçay Arığ adlı.
Qız Xan, gəlinlərin yaxşısı,
Xaraçxay Arığnan qayınxatını oldu.
Çarıx-Tana Altın-Tana ilə,
Qayınxatını oldu.
Arığ-səliqəli iki Tana,
İki mehriban gəlin olub, yaşadılar.
Güdülən malların yiyəsi,
Xannıx-Xılısnan Taptayan-Molat oldu,
Ulu kəndin ağası oldu – 
İki böyük gəlin
İgid Qız Xanla,
Gözəl-göyçək Xaraçxay-Arığ.
Çibeteylə Xulatay
Alplığ etməyə coşanda,
İki qardaşı, sözləşəndə,
Dərhal sakitləşdirən vardı.
Qorxusu yox Qız Xan,
Onlar igidlik həvəsinə düşəndə,
Ayı kimi nərildəyib-gurlayırdı,
İki yaxşını toxdadırdı.
Dəcəl-şıltağın qarşısına çıxan
Ulu vətəndə Qız Xan vardı.
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Uzaqlara yayılmışdı şöhrəti;
Qorxusu yox Ağ Oy-Atın,
Doqquz qulac boylu,
Qanadlı Qan Bozıraq-Atın.
Uzaqda yaşayan qəbilələrdə
İki qardaşdan qorxan:
“Bizə bir gün hücum edərlər,” – deyib,
Qonşu tayfalar uzağa köçüb, yaşayırdılar.
Yaxında yaşayan tayfalarda,
İri-canlı Qara Kürən-At,
Doqquz qulac boylu,
İri-canlı Qara Səmənd-At məşhurdu.
Yaxın yurdlarda cəsur-igidlər,
İki qardaşdan çəkinirdi.
Xulatayla Çibeteyə
Görə, qorxuyla yaşayırdılar.
Qırağa köçməyə yer yox idi,
Bulara yaxın köçüb yerləşənlər də vardı,
“Bunlara yaxın yaşasaq,
Görünməzlər1 hücum etməzlər” – deyib,
Bu səbədən bə`zi alplar,
Yaxın köçüb, yaşayırdılar.
Uzun quyruğların qısıb,
Ulu yırtıcılar mala saldırmırdı.
Uzun nizə əllərində,
Ulu əsgərlər2, savaşdan çəkinirdilər.
Ulu, gözəl xalqına,
Varlı ölkəsinə nəzarət edib,
Arığ-gözəl iki qardaş,
Xan-bəy olub, yaşayırdılar.
Otlaqlarda malların yiyəsi olan,
Qorxusu yox iki qardaş,
Xalqın-elin xanı-bəyi olub,
Arığ-mütəvazi iki qardaş,
Xoşbəxt yaşayır, iki yoldaş.

___________
1. Görünməzlər – şər qüvvələr, cinlər, nəfsgir insanlar
2. Ulu əsgər – qüdrətli işğalçı düşmənlər, cinlər 
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Folklorşünas təqvimiFolklorşünas təqvimi

Òîôèã     
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Professor Tofiq İsmayıl oğlu Ha cıyev 1936-
cı il may ayının 1-də Cəb ra yıl rayonunun Sol -
tanlı kən dində doğulmuşdur. 1958-ci ildə Bakı
Dövlət Universitetinin filolo giya fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

T.Hacıyev 1962-ci ildə «Azər baycan dilin-
in Cəbrayıl şivəsi» adı ilə na mizədlik disser-
tasiyası müdafiə edir. O, burada ilk dəfə Azər -
baycan şi vələrində keçid şivələri haqqında
mə’lumat verir. 1969-cu ildə «XX əsrin əv -
vəllərində Azərbaycan ədəbi dili» adlı doktor-

luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. T.Hacıyev həm dil, həm də ədəbiyyat
məsələləri ilə məşğul olur. Onun «Sabir: qaynaqlar və sələflər» (1980),
«Şe’rimiz, nəsrimiz, ədəbi dili miz» (1990), «Dədə Qorqud: dilimiz, dü -
şüncəmiz» (1999), «Mikayıl Baş  tunun «Şan qızı dastanı» və poetikası»
(2005) kitabları, kollektiv tərəfindən ali məktəblər üçün hazırlanmış
«Azər baycan sovet ədəbiyyatı» (1988) dərsliyində və «Azərbaycan ədə -
biyyatı tarixi» (6 cilddə, I cild) kitabında müəllif kimi iştirakı bu ümumi
filoloji yaradıcılığın nəticəsidir. Ancaq, əlbəttə, T.Hacıyev Azərbaycan
türk ədəbi dil tarixi sahəsində görkəmli mütəxəssisdir. O, «Azərbaycan
ədəbi dili tarixi» (2-ci hissə, 1987) dərsliyinin, «Azərbaycan ədəbi dili»
(1976), «XX əsrin əvvəllə rin də Azərbaycan ədəbi dili» (1977), «Azər -
baycan dili tarixi» (1983, K.Və li yevlə şərikli), «Azərbaycan dili» (1993,
Z.Budaqova ilə şərikli) kimi mo noqrafiya və dərs vəsaitlərinin müəlli-
fidir. T.Hacıyev tarixi üslubiyyat sahəsində də səmərəli fəaliyyət göstərir.
Klassiklərimizin dili-üslu bu ilə bağlı onlarla məqalələri, «Satira dili»
(1975), «Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil» (1979), «Molla Nəsrəd din»in
dili və üslubu» (1983), «Füzuli dil sənətkarlığı» (1994) kitabları həmin
mövzudadır. T.Hacıyev ümum təh sil məktəbləri üçün proqram və dərslik-
lərin hazırlanmasında təşkilatçı və müəl lif kimi iştirak edir. Onun rəhbər-
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liyi ilə yeniləşdirilmiş «Orta ümum təhsil məktəblərinin V-XI sinifləri
üçün türk dili proqramı» (1993) çap olunmuşdur. İlk dəfə orta məktəblər
üçün «Türk dili» (IX sinif üçün, 1994, şərikli), «Türk dili» (X-XI siniflər
üçün, 1994, şərikli), «Azər bay can dili» (orta ümumtəhsil məktəblərinin
IX sinifləri üçün, 1991, şərikli), «Azərbaycan dili» (orta ümumtəhsil
məktəblərinin X-XI sinifləri üçün, 1998, şərikli), «Azərbaycan dili» (orta
ümumtəhsil məktəblərinin X-XI sinifləri üçün, 2004, şərikli) dərslikləri
nəşr edilmişdir.

M.Adcının türklər haqqında obyektiv tarixi mə’lumat verən «Qıpçaq
çö  lü nün yovşanı» və «Dünya və türk: munis tariximiz» kitablarını, B.Se -
reb rennikovla N.Hacıyevin «Türk dillərinin müqayisəli tarixi qramma ti -
kası», «Mikayıl baştunun «Şan qızı dastanı» əsərlərini ruscadan Azər  bay -
can türkcəsinə tərcümə etmişdir. IX əsr bulqar-tatar şairi Mikayıl Baş tu -
nun «Şan qızı dastanı»nın ruscadan Azərbaycan türkcəsinə sətri tərcü mə -
sini etmiş və onun monoqrafik təhlilini verərək «Mikayıl Baştunun «Şan
qızı dastanı» və poetikası» kitabını çap etdirmişdir.

Ümumiyyətlə T.Hacıyev 33 kitabın, 300-dən çox elmi məqalənin mü -
əllifidir.

Hacıyev T.İ. SSRİ dövründə Kişinyov, Odessa, Nalçik, Tbilisi, Mos -
kva, Alma-Ata, Düşənbə, Nukus, Bişkək, Ufa və başqa şəhərlərdə keçiril -
miş ümumittifaq dilçilik müşavirə və konqreslərinin fəal iştirakçısı ol -
muş dur. Sonralar o, Qayseri (1990), Tehran (1993, 1995), Antalya (1993),
Bakı (1992, 1994, 1996), Ankara (sentyabr 1996, dekabr 1997, sentyabr
2002), Urmiya (1997), Bursa (1996), Konya (oktyabr 1998), Təbriz (de -
kabr 1998), İzmir (2000) şəhərlərində keçirilmiş uluslararası elmi kon-
qress və qurultaylarda dəyərli mə’ruzələrlə çıxış etmişdir.

T.Hacıyev müəyyən müddət (1993) Azərbaycan Respublikasının
Maarif naziri vəzifəsində işləmişdir. 1984-cü ildən BDU-da türkologiya
kafedrasına rəhbərlik edir. 1995-ci ildən Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk
Dil, Tarix və Kültür Qurumunun fəxri üzvüdür.

1998-ci ildə T.Hacıyev Türkiyə Cümhuriyyətinin «Ləyaqət nişanı»
(orden) ilə təltif olunmuşdur. Türkiyə Atatürk Kültür Qurumunun hazır-
ladığı 30 cildlik «Türk dünyası ədəbiyyatı tarixi»nin müəlliflərindən
biridir. Türkiyənin Sanatçılar və Yazarlar Vəqfinin 2002-ci il üzrə «Türk
dünyasına xidmət» ödülünün sahibidir. 2004-cü ilin mayında Qaraman
Türk Dili mükafatına, iyulun 17-də Atatürk Dil Qurumunun Üstün Hiz -
mət Baratına layiq görülmüşdür.
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Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Sovet İttifaqı dövründə Tür-
ko loqlar Komitəsinin və SSRİ universitetləri elmi-metodik ali filoloji
şurasının üzvü olmuşdur.

İki cildlik «Dədə Qorqud kitabı ensiklopediyası»nın aparıcı müəl-
liflərindən biri və birinci cildinin (Bakı, 2000) redaktorudur.

«Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası» (Bakı, 1996) və AMEA-nın altı
cildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»nin müəlliflərindəndir.

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin latın qrafikalı kitabların çap olun-
ması haqqında sərəncamı ilə bağlı dörd kitabın tərtibçisi və redaktoru ol -
muşdur: «Dədə Qorqud dünyası» (Bakı, 2004), «Dədə Qorqud kitabı».
Ensik  lopedik lüğət kitabı (Bakı, 2004), «Dədə Qorqud kitabı» əsil və sa -
dələşdirilmiş mətnlər» (Bakı, 2004).

«Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası»nda yüzə qədər məqaləsi dərc
olun muşdur.

Əməkdar elm xadimidir, AMEA-nın müxbir üzvüdür.
2009-cu ildə prof. T.İ.Hacıyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunub.

«ZİYALILIQ» ETALONU VƏ YA «ƏSL İNSAN»«ZİYALILIQ» ETALONU VƏ YA «ƏSL İNSAN»
NÜMUNƏSİNÜMUNƏSİ

Bu yaxınlarda respublikamızda və eləcə də onun hüdudlarından kənar-
da tanınan, bütün türk dünyasında məşhur olan böyük alim AMEA-nın
müxbir üzvü T.Hacıyevin 75 yaşı tamam oldu. Çox illər öncə mənə BDU-
da dərs deməsindən başlamış, onun rəhbərliyi ilə AMEA Folklor İnsti tu -
tu nun Qorqudşünaslıq şö`bəsində on ildən artıq müddətdə bir yerdə işlə -
mə yimizə qədər olan ömür yolumda onunla bağlı olan xoş xatirələrim,
sanki məndə onun yubileyi ərəfəsində nə isə yazmaq, bir şey demək kimi
mə`nəvi borc hissini oyatmışdı. Əvvəlcə nə yazmaq barəsində düşündüm,
T.Hacıyevi hansı rakursdan və necə görürəm, onu oxucuya, eləcə də gələ -
cək nəsillərə hansı cəhəti ilə təqdim etmək olar, deyə düşündüm. Lakin bu
sualların cavabı özünü çox gözlətmədi. Əslin də, mən bu cavabı çoxdan
bilirdim, lakin fürsətdən indi istifadə edib, bu barədə yazmağın əsl vaxtı
olduğu qənaətinə gəldim.

Yəqin çoxlarına mə`lumdur ki, T.Hacıyev çox böyük alimdir. Onun
avtobioqrafiyası ilə tanış olan hər bir kəs bu fikirlərin təsdiqini orada gö -
rər. 33-dən çox kitabın, 300-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Müasir
zamanda dilçilik, ədəbiyyat, türkologiya, qorqudşünaslıqla bağlı yazılan
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bir çox kitab və məqalələrdə ondan gətirilən sanballı sitatların hamımız
şahidləriyik və bu sitatlar da onun alimlik nüfuzunun şahid ləridir. Ölkə -
mizdə və ondan kənarda keçirilən müxtəlif elmi konfranslarda T.Ha cı -
yevin çox hörmətlə sədarət hey'ətinə də`vət olunması göz qabağındadır.
Amma mən indi tamam başqa bir şeydən – T.Hacıyevin deklorativ xarak-
terli avtobioqrafiyasında yazılmayan, lakin onun ən böyük və ən vacib
məziyyətindən söz açmaq istəyirəm. Bu məziyyət onun alimliyindən çox-
çox böyük olan mə`nəvi keyfiyyəti – Əsl İnsanlığıdır.

Bu günlərdə T.Hacıyevin yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdən bi rin də
idik. Bir çox natiqlər çıxış etdi. Danışanlar onun elmi fəaliyyətinin ge niş
təhlilini verir, onun türkologiya, ədəbiyyat, qorqudşünaslıq sa hə sindəki
xid mət lərindən ağızdolusu bəhs edirdilər. Lakin bunlarla yanaşı bütün
natiqlər, birmə'nalı şəkildə, onun yüksək mədəniyyətə, əxlaqa sahib olma -
sın dan, bir sözlə, gözəl şəxsiyyət, əsl insan olmasından danışdılar. Gör -
kəm li alim, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov isə öz çıxışında bil -
dirdi: «T.Hacıyev, axı çox böyük alimdir. Onun əsərlərinin xro nologiyası,
yazılarının elmi çəkisi bizə əsas verir ki, biz daha çox onun bu keyfiy -
yətindən,  yə`ni alimlik fəaliyyətindən danışaq. Həm də alimi elmi nə görə
tə`rifləyərlər». Bu sözləri söyləyən alim, özü də çox keçmədi ki, T.Hacı -
yevin necə gözəl bir insan, yüksək mə`nəvi dəyərlərin daşıyıcısı olmasın-
dan danışmağa başladı. Bir sözlə, belə göründü ki, T.Hacıyev şəxsiy yə -
tinin cazibəsi onu da hələ lap gənc yaşlarından – tələbəlik illə rin dən cəzb
etmişdi. Həmin anda mənim fikrimə xalqın yaddaşından sü zülüb gələn bir
el deyimi düşdü: «Gözəl alim olmaq olar, gözəl insan olmaq çətindir»
(gözəl – burada təbii ki, mə`nəvi planda nəzərdə tutulur). T.Ha cıyev isə,
məncə, o xoşbəxtlərdəndir ki, hər iki gözəlliyi özündə cəmləş dirə bil -
mişdir. O, həm gözəl alim, həm də gözəl şəxsiyyət, gözəl insan dır.

Bəlkə də, bə`zilərinə qəribə gələcək ki, görəsən, mən bütün bunları ni -
yə yazıram? T.Hacıyevin hansı mə`nəvi keyfiyyətləri onu digərlərin dən
fərqləndirir və mənə əsas verir ki, bu fikirləri qələmə alım?! Bəli, ola bi -
lər, əksəriyyət üçün T.Hacıyev yalnız öz elmi ilə respublikamız və onun
hüdudlarından kənarda şöhrət qazanmış bir alimdir. Amma məhz biz o
insanlarıq ki, T.Hacıyevlə bir yerdə işləyirik və beləcə onu yaxından tanı-
ma səadətinə sahibik. 10 ildən artıq bir vaxtdır ki, o, AMEA Folklor İnsti -
tu tunun «Qoqudşünaslıq» şö`bəsinə rəhbərlik edir. Bu müddət ərzin də bu
şö`bənin bütün əməkdaşları onu özlərinə müdir yox, bir qayğıkeş ata hiss
edir. O hər kəsə son dərəcə qayğı və diqqət ilə yanaşır. Birimizin proble-
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mi olanda dərhal ona reaksiya verir, köməklik göstərməyə çalışır. Gücü
xa ricində olan işlər olanda, müxtəlif kədərli hadisələrin şahidi olanda isə
T.Hacıyev kövrəlir... «Qoqudşünaslıq» şö`bəsinin bütün əməkdaşları
dəfələrlə bu və ya digər hadisələrdən tə'sirlənən T.Hacıyevin eynəyini çı -
xa raraq nəmlənmiş gözlərini silməsinin şahidi olmuşlar. Biz hamımız
dəfələrlə əmin olmuşuq ki, o nə qədər həssas, nazik qəlbli, kövrək bir in -
san dır. Tək «Qoqudşünaslıq» şö`bəsinin əməkdaşları deyil, uzun illər
ərzində onun rəhbərlik etdiyi bütün qurumlarda işləyən insanlar
T.Hacıyevin yalnız müsbət keyfiyyət lərindən danışır və onun heç zaman
öz vəzifəsindən sui-istifadə etmədiyini söyləyirlər. Ona görə də onun
tabeliyində olan hər kəs onu müdirdən çox sanki bir ailə başçısı, ağsaqqal
zənn edir. Belə bir məsəl də var: «Allahsız yerdə otur, ağsaqqalsız yerdə
oturma!». T.Hacıyev, sadəcə, saçı-saqqalı ağarmış 75 yaşlı bir insan yox,
məhz o məsəldə deyilən ağsaqqallardandır. Allah onu bizlərə çox görməsin!

Bə`zi insanlar elə zənn edirlər ki, bir neçə diplom almaqla, bir neçə
kitab yazmaqla, bir neçə dil bilib özünü savadlı göstərməklə ziyalı sayıl-
maq olar. Bu binəvalar bilmir ki, ziyalılıq əslində öz əqli, fikri, əməli ilə
xalqa, millətə ziya, nur, işıq saçmaqdır. Dahi Nizami hələ 800 il bundan
əvvəl özü də bilmədən sanki ziyalılığın düsturunu vermişdi:

Çalış öz xalqının işinə yara, 
Geysin əməlindən dünya zər-xara.

T.Hacıyev belə bir insan, belə bir ziyalıdır. O, özü də bilmədən, özü də
hiss etmədən öz davranışları ilə cəmiyyətimizə əxlaq dərsi verir, əsl «zi -
yalılıq» etalonunu, «əsl insan» nümunəsini göstərir.

Bu günlərdə insanlar arasında belə fikirlər dolaşır ki, «deyəsən, dün -
yanın sonu çatıb» və ya «tezliklə dünyanı su basacaq, dünya dağılacaq»
və s. Qur'andan və başqa kitablardan da bizə mə`lumdur ki, dünya nın axı -
rı onda olacaq, qiyamət onda qopacaq ki, dünyada yaxşı insan qalmaya-
caq. Mənə belə gəlir, tarixdə T.Hacıyev kimi alimlər olub və olacaqdır.
Amma T.Hacıyev kimi insanlar dünyaya az-az gəlib və indi də demək olar
ki, tükənmək üzrədir. İnanın səmimiyyətimə, T.Hacıyev yaşlandıqca məni
dəhşət bürüyür və bunu düşündükcə mən dünyanın dağılmasını bir qanu -
nauyğunluq kimi dərk edirəm. Bəli, bu qanunauyğunluq – qiyamət təh-
lükəsi var. Ona görə ki, T.Hacıyev kimi insanlar cəmiyyətdə azalıb,
tükənir. Bəlkə də o, sonunculardandır. Kim bilir ?!

İllər keçəcək, T.Hacıyevin adına kitab rəflərimizdəki kitablarının sər-
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lövhəsində, elmi əsərlərdə sitat gətirilərkən və ya ədəbiyyat siyahılarnda
mütləq yenə rast gəlinəcək (bu mütləq və birmə`nalıdır). Hər kəs onun
necə böyük alim olduğunu kitablarını oxuyarkən və ya ən azı ondan gəti -
ri lən bu sitatlardan görəcək. Lakin mən o xoşbəxtlərdənəm ki, T.Ha cı ye -
vin nurlu üzünü görmüş və onunla ünsiyyətdə olmuşam (burda «Dədə
Qor qud kitabı»ndakı ifadə yadıma düşdü: «...varıban peyğəmbərin üzünü
görmüş...». Xatırladım ki, T.Hacıyevə də vaxtilə çox tanınmış bir müasiri -
miz «peyğəmbər kimi insandır» ifadəsini demişdi). Mən dəfələrlə bu in -
sa  nın belə bir zamanda – mə`nəvi dəyərlərin aşındığı bir vaxtda mə`nə -
viy  yatının bu qədər pak, kristal təmiz qalmasına heyrət etmişəm və bunun
necə mümkün olması ilə bağlı özümə suallar vermişəm. Və belə də bir
cavab ağlıma gəlib. Ömrü boyu cani-dildən türkologiyanın – türk baba la -
rımızın tarixi ilə məşğul olmuş –  təpədən-dırnağa qədər türk ruhuna kök-
lənmişdir, “Dədə Qorqud”u araşdırmaqla məşğul olmuş – dədə ləşmiş,
ağsaqqallaşmışdır, ədəbiyyatımızın müxtəlif məsələlərini sərf-nəzər etmək-
lə – kamil ədəb-ərkan yiyəsi olmuşdur. Deməli, T.Hacıyev gör düyü işlərlə
cilalanıb bugünkü insanlıq nümunə sinə, ziyalılıq etalonuna çev ril miş dir.

Bütün bunlara görə, istərdim ki, gələcək nəsillər onu – T.Hacıyevi
təkcə böyük alim kimi yox, həm də əsl ziyalı və əsl insan kimi xatırlasın.
Gə lən alim ordusu ona bənzəməyə çalışsın. Mən bir şeyə əminəm ki, dün -
yanı ağıllı alimlər yox, xeyirxah insanlar xilas edəcək. Ona görə mən
Tofiq Hacıyevə – bu Böyük İnsana Allahdan cansağlığı diləyir, işlərində
uğurlar arzu edirəm. Qoy o, öz yaşamı ilə xalqımıza, millətimizə əsl in -
san  lıq, əsl ziyalılıq nümunəsini göstərməkdə davam etsin. Axı, bu bizim
xeyirimi zədir. Vətənimizə isə «Tofiq Hacıyev kimi insanların, ziyalıların
bol olsun, Vətən!» deyə həm arzu, həm də müraciət edirəm. 

P.S.P.S. Mən bu məqaləyə görə çox hörmətli alimimiz T.Hacıyevdən, eləcə
də onu tanıyan və tanımayan bütün oxuculardan üzr istəyirəm, çünki bu
yazı müəllifin səmimi hisslərini ifadə etsə də, T.Hacıyev şəxsiyyətinin
böyüklüyünü tam şəkildə əks etdirə bilmədi.

Dərin ehtiramla Nail QURBANOV   
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Folklor həyatından

RESPUBLİKA DƏDƏ QORQUD GÜNÜRESPUBLİKA DƏDƏ QORQUD GÜNÜ

Artıq 10 ildir ki, 8 aprel tarixində AMEA Folklor İnstitutunda «Res -
pub lika Dədə Qorqud günü» tədbiri keçirilir. Bu tədbir Ulu Öndərimiz
Heydər Əliyevin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin
ke çirilməsi haqqında 20 aprel 1997-ci il tarixli Fərmanından sonra
ən`ənə vi olaraq hər il Folklor İnstitutunda qeyd olunmaqdadır. Tədbirə
res publikamızdan, eləcə də başqa ölkələrdən müxtəlif qonaqlar qatılır.
Tədbirdə monumental tarixi abidəmiz olan «Dədə Qorqud kitabı»nın poe -
tika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun problemlərinə dair müxtəlif elmi
mə`ru zələr və dastandan örnəklər söylənir.

Bu il də 8 aprel tarixində AMEA Folklor İnstitutunda «Respublika Də -
də Qorqud günü» tədbiri keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan fil.e.d., prof.
Hüseyn İsmayılov iştirakçıları salamlayaraq bildirdi ki,  artıq 10 ildir ki,
AMEA Folklor İnstitutunda çox hörmətli alimimiz AMEA-nın müxbir
üzvü T.Hacıyevin təşəbbüsü ilə «Respublika Dədə Qorqud günü» tədbiri
keçirilməkdədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin mə`lum Fər ma nın dan
sonra bu möhtəşəm söz abidəmiz hərtərəfli tədqiqata cəlb olun muş, onun-
la bağlı xeyli sanballı monoqrafiyalar yazılmış, ikicildlik «Dədə Qorqud
ensiklopediyası», «Dədə Qorqud kitabı»nın izahlı lüğəti nəşr olunmuşdur.
AMEA-nın müxbir üzvü T.Hacıyevin rəhbərliyi ilə Folklor İnsti tu tun da
«Qorqudşünaslıq» şöbəsi yaradılmış, alimin redaktorluğu  ilə «Dədə
Qorqud» adlı elmi-ədəbi toplu çap olunmağa başlamışdır. Toplu mütəma-
di olaraq ildə 4 dəfə buraxılır, həcmi təxminən 180 səhifədir. Topluda
«Dədə Qorqud kitabı»nın poetika, ideya-məzmun problemlərinə dair
Folklor İnstitutunun kontingentinin elmi araşdırmaları ilə yanaşı, res -
publika və dünya qorqudşünaslığının nailiyyətləri də işıq üzü görür.
Bütün bunlar onu göstərir ki, mə`lum Fərmandan sonra ölkə mizdə, eləcə
də Folklor İnstitutunda bu monumental abidəmizin təd qiqinə diqqət artı -
rılmışdır. Hər il və eləcə də bu gün keçilirilən «Res publika Dədə Qor qud
günü» bu diqqətin nəticəsidir. Sonra H.İsma yılov tədbirin gün də liyi ilə iş -
ti rakaçıları tanış etdi və çıxış üçün sözü prof. Q.Paşayevə verdi.

Q.Paşayev «Dədə Qorqud kitabı»: Kərkük dialekti və ədəbi dil» möv -
zusunda  mə`ruzə ilə çıxış etdi. Öz mə`ruzəsində alim bildirdi ki, 200 il -
dən artıq bir muddətdə tədqiq olunan «Dədə Qorqud kitabı» bu illər ərzin -
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də müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş, dünya tarixçilərinin, etnoqraflarının,
folklorşünaslarının, xüsusən də dilçilərinin tədqiqat obyektinə çevril miş -
dir. Bu ölməz abidəyə İraqda da böyük maraq vardır. Əsər ərəb dilinə tər-
cümə edilərək «Hekayət Dədə Qorqut» adı altında çap edilmişdir. Alim
qeyd etdi ki, əsrlərlə başqa xalqların əhatəsində qalan, məhz buna görə də
qədim leksik və fonetik göstəricilərini daha çox saxlayan İraq türkman-
larının ləhcəsi «Dədə Qorqud kitabı»nın dil xüsusiyyətlərini tamamilə əks
etdirir və DQK-də yer alan sözün indinin özündə belə Kərkük dolayların-
da işlək olması və həmin sözlərin məhz həmin mə`nada işlənməsi buna
dəlil-sübutdur. Buna misal olaraq alim aşağıdakı sözləri göstərdi: kəpənək
(yapınçı), xerxız\\xırxız (oğru), əkmək (çörək), ənsə (arxa), qla -
vuz\\qlağuz (bələdçi), qısraq (at, maydan), yayan (piyada), nəsnə (əşya,
alət), səmiz (kök), sığır (buğa, cöngə), mavlamaq (huşunu itirmək), kəndi
(özü), yoğurd (qatıq) və s. (ətraflı mə`lu mat üçün bax: səh.3).

Daha sonra f.e.d., prof. K.Əliyev «Beyrəyin qanlı köynəyi» adlı mə` -
ru zəsi ilə çıxış etdi. Alim öz çıxışında DQK-dəki geyimlərin semantikası-
na toxunaraq bildirdi ki, eposda göstərilən bə`zi geyimlərin əslində mifo -
loji semantikası vardır. Onun fikrincə, dastanlarda adı keçən geyimlər –
qır mızı qaftan, sarı don, niqab və s. əslində qəhrəmanların statuslarına
işa rə edir. K.Əliyevin fikrincə, Banıçiçəyin nişanlısı Bamsı Bey rəyə qır -
mı zı qaftan (köynək) hədiyyə göndərməsi və onun da bu qaftanı geyib
Oğuz elində gəzməsi Beyrəyin nişanlı statusuna işarə edir.

Sonra çıxış üçün söz t.e.n. X.Xəlilliyə verildi. O, «Dədə Qorqud oğuz-
namələrində Azərbaycan türklərinin tarixi təfəkkür mərhələləri» möv zu -
sunda mə`ruzə ilə çıxış etdi. Öz mə`ruzəsində alim türklərin möh təşəm
söz abidəsi olan «Dədə Qorqud kitabı»nın tarixi baxımdan 1300 ilin
hadisəsi olmadığını, əslində onun daha qədim tarixin məhsulu ol du ğunu
bildirdi. X.Xəlilli bu fərziyyəsini «Dədə Qorqud kitabı»nda gös tə rilən
türklərin yaşam tərzinin dövlətçilik ən`ənəsindən çox-çox əv vəllərə aid
olması fikirləri ilə sübuta yetirməyə çalışdı. Alimin fikirlərinə görə,
buradakı Oğuz cəmiyyəti dövlət quruluşuna deyil,  icma kimi quruluşa
sahib imişlər. Göstərilən fikirləri tarixi faktlarla sübuta yetirən alim bu
abi  dənin yaşının əslində daha çox olduğunu bir daha vurğuladı.

Daha sonra  p.e.n. A.Hacıyev «Bədii mətnin açıqlanmasında ilkin ar-
xaizmlərin rolu (Dədə Qorqud eposu əsasında)» mövzusunda mə`ruzə ilə
çıxış etdi. Alim bildirdi ki, “Dədə Qorqud” eposu dövrümüzə yazılı şə-
kildə gəlib çıxmasına baxmayaraq, onun bədii mətnində müxtəlif dövr-
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lərin: formalaşma, yazıya alınma və üzü köçürülmə dövrlərinin dil xüsu -
siy yətlərini əks etdirən faktlara, xüsusən mə`nası düzgün açıqlanmamış
arxaizmlərə də rast gəlmək mümkündür. “Dədə Qorqud kitabı”nda müba -
hi səli oxunuşa və mə`na yozumuna uğramış ilkin arxaizmləri müəyyən-
ləşdirib izah etməklə mətnin məzmununu dəqiqləşdirmək vacibdir. A.Ha -
cıyev qorqudşünaslıqda “uş”, “buñludur” və “dərib-dürürəm” sözlərinin
oxu nuşu və mə`nalandırılmasının fərqli yanaşmalarda əksini tapdığını
qeyd etdi və bu sözlərin oxunuşuna öz münasibətini bildirdi (ətraflı
mə`lu     mat üçün bax: səh.12.).

Daha sonra edilən mə`ruzələri dəyərləndirmək üçün söz AMEA-nın
müx bir üzvü, Folklor İnstitutunun «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin müdiri
T.Hacıyevə verildi. T.Hacıyev tədbir iştirakçılarını salamladı və iştirak
edən hər kəsə, eləcə də mə`ruzəçilərə öz təşəkkürünü bildirdi. O, edilən
mə` ruzələri yüksək qiymətləndirdiyini və onların yüksək elmi səviyyəyə
malik olduqlarını vurğuladı. T.Hacıyev 10 il ərzində AMEA Folklor İnsti -
tutunda keçirilən «Respublika Dədə Qorqud günü» tədbirlərinin ta rixinə
nəzər salaraq bildirdi ki, bu tədbirlərdə hər zaman biri-birindən maraqlı
təd qiqatlar ərsəyə gəlmiş, bu da bizim türk-oğuz tarixinin ana kitabı olan
«Dədə Qorqud kitabı»ımızın araşdırılması kimi müqəddəs işimizə böyük
töfhə olmuşdur. Daha sonra T.Hacıyev bildirdi ki, bu gün söylənilən
mə`ru  zələrin tam mətni yaxın günlərdə «Dədə Qorqud» elmi-ədəbi top lu -
sunun səhifələrində işıq üzü görəcəkdir. 

Sonda «Dədə Qorqud kitabı»ndan örnəklərlə çıxış edən AMEA Fol k -
lor İnstitutunun «İrs» ansamblı tədbiri yekunlaşdırdı.

Nail QURBANOV
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