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Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
Asif HACIYEV
ARTPI-nin aparıcı elmi işçisi,
hacıyev_asif@mail.ru

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN BƏ`Zİ MÜBAHİSƏLİ“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN BƏ`Zİ MÜBAHİSƏLİ
MƏQAMLARI HAQQINDAMƏQAMLARI HAQQINDA

XÜLASƏ
“Dədə Qorqud” eposunun həm yazıyaqədərki dövrdə mürəkkəb formalaşma mər hə -

ləsindən keçməsi və həm də yazıya alındıqdan sonrakı bir neçə dəfə üzü köçürülmə pros-
esinə uğraması onun mətninə müəyyən müdaxilələrin olması ehtimalını söyləməyə əsas
verir. Bu da abidənin naşirlərinin bə`zi arxaik söz və ifadələri əslinə uyğun oxuması və
açıqlamasında başlıca maneə rolunu oynayır. Məqalədə fərqli variantlarda təqdim olu-
nan belə sözlərdən bir necəsi üzərində dayanılaraq, düzgün şərh olunmasına ça lı şıl -
mışdır.

Açar sözlər: üzdənköçürmə, mətn, araşdırma, katib, nüsxə, şərh

ABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK ABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK 
OF DADA QORQUD”OF DADA QORQUD”

SUMMARY
Before writing of the epos “Dada Qorqud” the difficult stage was passed, but after it,

initial manuscript was rewritten for several times. That’s why; it is possible to speak
about changes in its text. It interferes to reading and understanding of some archaic
words and expressions by its modern publishers. The article considers and comments
some of these words read in different options.

Keywords: rewriting, text, research, manuscript, option, commentary. 

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНИГИ О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНИГИ 
«ДЕДЕ КОРКУТ»«ДЕДЕ КОРКУТ»

РЕЗЮМЕ
До написания эпоса «Деде Коркут» был пройден сложный этап формирования,

но и после этого, начальная рукопись еще несколько раз переписывалась. Поэтому,
можно говорить об изменениях в её тексте. Это препятствует чтению и понятию
некоторых архаических слов и выражений со стороны современных его издателей.
В статье были рассмотрены и комментированы несколько таких слов, читаемые в
разных вариантах.
Ключевые слова: переписание, текст, исследование, рукописец, вариант, ком -

ментарий

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı” bir neçə tarixi mərhələni
özün də əks etdirən oğuznamələr toplusudur. Buraya ulu Qorqudun özü -
nün düzüb-qoşduğu boylarla yanaşı, bu boyları nəsildən-nəsilə ötürmək-
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lə yeni tarixi hadisələrlə və bədii boyalarla zənginləşdirən ozanların müs -
təqil yaradıcılıq məhsulu olan oğuznamələr də daxildir. Digər tə rəf dən, şi -
fahi nitqdən yazılı nitqə keçməklə kitablaşdırılan bu eposun bir ne çə ka tib
qələmindən keçməsi onun dil və üslubuna müəyyən dərəcədə tə` sir gös -
tərmişdir ki, bu da abidənin mətnində oxunuş və mə`nalandırma ba -
xımından mübahisə yaradan məqamların üzə çıxmasına şərait yarat mış dır.
İşin məqsədi qorqudşünaslıqda indiyə qədər hələ də mübahisə obyek-

tinə çevrilmiş mübahisəli məqamlardan bir neçəsi üzərində ayrıca dayan-
maqla daha optimal bilinən variantı müəyyənləşdirməkdir.

Böyük bir zaman axarında monumental epos kimi formalaşıb I minil -
liyin sonu – II minilliyin əvvəllərində yazıya alındığı ehtimal olunan
Dədə Qorqud boyları dövrümüzə ilkin nüsxədə deyil, XV-XVI əsrlərdə
yenidən üzü köçürülmüş 2 variantda gəlib çatmışdır ki, bunlardan müqəd-
dimə daxil olmaqla yalnız 6 boyu əhatə edən Vatikan nüsxəsi ilə müqay-
isədə, 12 boyu əks etdirən Drezden nüsxəsi istər məzmun, istərsə də dil
və üslub baxımından daha mükəmməl sayılmaqdadır. Məhz buna görə də
abidənin Drezden nüsxə variantını əsas götürən  araşdırıcılar katib əməyi-
ni yüksək qiymətləndirmiş, onun üzünü köçürdüyü daha qədim əlyazma
nüsxəsinə sadiq qaldığını xüsusi olaraq vurğulamışlar. Bunu Drezden
nüs xəsinin əsas məziyyəti  kimi dəyərləndirən S.Əlizadə ilkin mətnə katib
müdaxiləsini, demək olar ki, birmə`nalı şəkildə istisna edərək yazır: “Dil
və üslub baxımından Drezden nüsxəsi ədəbi imitasiya və “stilizə” faktla -
rından və ya ədəbi redaktə təşəbbüslərindən uzaqdır” (13, 15). Müəllifin
fik rincə,  katib “isnad olunan əlyazma nüsxəsinin dil və imla koloritini
əsa sən saxlamış”, mətni köçürüldüyü dövrün “ədəbi dil xüsusiyyətlərinə
uy ğunlaşdırmamışdır”. Nüsxə katibinin yol verildiyi ara-sıra mexaniki
qü surları isə “eyni sözün müxtəlif imla variantında yazılmasına, əlyaz-
mada nöqtənin yerinə qoyulmamasına, sür`ətli yazı nəticəsində hecanın,
sözün, hətta “Bəkil oğlu Əmran boyu”nda bütöv cümlənin təkrarən ya -
zıldığına, bə`zən də sözün ötürüldüyünə (buraxıldığına)” təsadüf edil mə -
sinə görə qruplaşdırmaqla  görkəmli alim onları “şəffaf” nöqsanlar ki mi
səciyyələndirmişdir (13, 15).

Abidənin əvəzsiz naşirlərindən sayılan O.Ş. Gökyay buraxılmış nöq -
sanları belə xarakterizə edir:

a) eyni bir söz hətta eyni sətirdə müxtəlif imlalarda yazılmaqdadır;
b) bunlardan bir bölgü ya anlam baxımından yanlış, ya da anlamsızdır;
c) bə`zi yerlərdə ya sözlər, ya da cümlələr buraxılmışdır;
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ç) anlaşılmayan söz və cümlələr vardır (8, 92).
Mövcud nəşrlərdə qarşıya çıxan xətaları Drezden nüsxə katibinə və

abidənin naşir və araşdırıcılarına məxsus olmaqla 2 başlıqda qruplaşdıran
O.F.Sertkayanın fikirləri bədii mətnin əslinə uyğun düzgün oxunub açıq -
lan masında nəzərə alınması vacib görülən mülahizələrə aid edilə bilər.
Araşdırma göstərir ki, Dresden nüsxə katibinə məxsus nöqsanların üzə
çıxarıl ması baxımından bu mülahizələr olduqca önəmlidir. Görkəmli qor -
qud şünas incəliyinə qədər izlədiyi həmin nöqsanları aşağıdakı şəkildə
qrup laşdırır:

1. İmlada  bir sözün başqa söz yerinə işlənilməsi;
2. İmlada artıq hərf və ya heca yazılması üzündən sözün yanlış işlənil -

məsi;
3. İmlada əksik hərf və ya heca yazılması üzündən sözün yanlış işlənil -

məsi;
4. İmlada hərflər üzərində nöqtələrin yerində qoyulmaması üzündən

sö zün yanlış işlənilməsi (21, 132). 
Sözsüz, bu nöqsanların bir qismi sür`ətli üzündən köçürmə prosesinin

və S.Əlizadənin qeyd etdiyi kimi, “katib yorğunluğun nəticəsi”  (13, 15)
kimi üzə çıxırsa, bir qismi istinad edilən ilkin nüsxənin yazıldığı dövrlə
bizə gəlib çatmış sonuncu nüsxəni köçürən katibin yaşadığı dövr arasın-
da böyük zaman məsafəsinin keçməsi ilə əlaqəlidir. Həqiqətən, digər təd -
qiqatçıların da nəzərindən yayınmayan imla səhvləri: söz daxilində hər fin
buraxılması və ya əlavə hərfin yazılması, hərf üzərində nöqtələrin yerində
qoyulmaması, unudulması və ya artıq qoyulması, cümlə daxilində sözün
buraxılması, yaxud yerinə mexaniki şəkildə əvvəlki sətirdəki sözün təkrar
yazılması kimi xarakterik nöqsanlara təsadüf etmək olur ki, bunların da
tekstoloji baxımdan izahı ciddi problem yaratmır. Lakin katibin mətnə
müdaxilə etməməsi və əsərin dilində anlaşılmayan söz və ifadələrin
işlədilməsi ilə bağlı fikirlərlə razılaşmaq çətindir. Çoxsaylı fakt lar bunu
sübut edir ki, əksər orta əsr katibləri kimi, Drezden nüsxə katibi də mətnə
müdaxilə etməkdən çəkinməmişdir. İlkin mətnə edilən katib müdaxiləsi-
ni bu şəkildə təsnif etmək mümkündür:

1) “Kitaba”a daxil edilmiş 6 boyun sonunda Dədə Qorquda aid yum-
ların – xeyir-duaların buraxılması;

2) artıq əsərin üzü köçürüldüyü dövr üçün arxaikləşərək işləklikdən
düşmüş bə`zi söz və ifadələrin ya türk mənşəli, ya da ərəb-fars mənşəli
müasir qarşılığı ilə əvəzlənməsi; 
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3) izah məqsədilə bə`zi arxaizmlərin  qarşısında müasir qarşılığının
yazılması;

4) mə`nası aydın olmayan bə`zi arxaizmlərin bilərəkdən buraxılması.
Maraqlıdır ki, abidənin müasir naşirləri də bə`zən eyni yolla getmiş,

mə`nasını bilmədikləri bə`zi sözləri ya kontekstdə uyğun, ya da yazılışca
oxşar digər bir sözlə əvəzləmiş, yaxud da günahı katıb üzərinə ataraq yan -
lış yazıldığını əsas gətirməklə müvafiq bildikləri variant üzərində dayan-
mışlar. Dil faktları üzərində hərtərəfli araşdırmalar isə göstərir ki, əsərin
dilində mə`nası anlaşılmayan söz və ya ifadələr işlədilməmişdir. Sadəcə,
dil faktları göstərilən amillər nəzərə alınmaqla məzmun kontekstinə uy -
ğun tarixi aspektdə araşdırıldırılarsa, ilkin anlam dəqiq müəyyənlədirilə
bilər.

Beləliklə, abidənin dilində üzündən köçürmə prosesinin nəticəsi kimi
mey dana gələn imla səhvləri ilə yanaşı, katıbin dünyagörüşünə və anlam
səviyyəsinə uyğun müəyyən müdaxilə edilməsi faktları da müşahidə edi -
lir ki, üzərində dayanmaq istədiyimiz aşağıdakı nümunələr buna əyani sü -
but ola bilər. 

(D-5, 2-3)

“Gendə gen yeriñ otlaqların keyik bilür.
Geñəz yerlər çəmənlərin qulan bilür”.
Qədim türk təfəkkürünün yüzilliklərin həyat təcrübəsindən qaynaq -

lanıb hikmətli deyimlər şəklində əks olunan soylamalar abidənin bədii
keyfiyyətini artıran xüsusiyyətlərdəndir. Dərin və həssas müşahidəyə
əsas  lanan bu soylamalar poetik vüsəti, söz əlvanlığı, məntiqi tamlığı ilə
ruhu və düşüncəni heyrətləndirəcək səviyyədə ifadə olunmuşdur ki, mü -
qəddimədə getmiş belə nəzm parçalarından biri də bu misralarla başlayır.
Araşdırma göstərir ki, hər iki misranın əvvəlində işlənmiş sözlərin oxunuş
və açımı qorqudşünaslıqda mübahisə yaradan məqamlardandır.

Abidənin mətnində       şəklində yazılan ilk sözü O.Ş.Gökyay və
M.Ergin “gitdükde” (7, 21; 4, Ic, 75), H.Araslı, F.Zeynalov və S.Əlizadə
“getdik də” (11, 15; 12, 32), S.Tezcan və H.Boeschoten isə “gėtdükde”
(22, 31) fonetik varıantlarında oxumaqla “git-//get-” fe`linin -dükde//-
dikdə şəkil çisi qəbul etmiş fe`li bağlama forması saymışlar. Bu oxunuşla
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ra zı laş ma yan Ş.Cəmşidov onu “gündögən” (3, 280),  O.F.Sertkaya isə
“gündegen” (20, 37) variantlarında transkripsiya etmişlər. Ş.Cəmşidov
seçimini açıq lamasa da, O.F.Sertkaya özünəqədərki mövcud oxunuş vari-
antlarını ayrı-ayrılıqda təhlilə cəlb etməklə onu “güneşin degdigi” anla -
mında qavramış və mövqeyini belə əsaslandırmışdır: “Ben burada büyük
bir istinsah yanlışının yapıldığı kanaatindeyim. Bana göre burada günde-
gen ibaresi ol ma lıdır. Ancak müstensih vâv harfini yazmamış ve nûn
harfinin tek noktası yerine de sehven te harfinin iki noktasını koymuştur.
(Bu şe-kildeki noktalamanın öte < evine gibi başka örneklerini de biliy-
oruz.) İba renin so nunda de okunan şekil ise sonda kötü yazılan nûn harfi
olmalıdır.” (20, 90).

Həqiqətən də, burada bir yanlışlıq hiss olunur. Fikrimizcə, bu abidənin
orfoqrafiyası ilə bağlı digər amillə əlaqədardır. Mə`lumdur ki, ilk deyim
qədim türk atalar sözünün böyük bir qismini özündə əks etdirən “Oğuz -
namə”də “Ulu-ulu tağları keyiklər bilür” (16, 31) və “İssiz yerləri keyik-
lər bilür” (16, 30) variantlarında qeydə alınmışdır. Elə isə bu deyimlər nə -
yi ümumiləşdirir? “Keyik” arxaizmi tarixən ceyran, cüyür, sığın, hətta
dağ keçisi kimi cütdırnaqlı çöl heyvanlarını adlandırmağa xidmət etmişdir
(10, IVc, 271). Daima hərəkətdə olması və sür`ətli qaçışı ilə fərqlənən bu
heyvanlar yem axtarmaq məqsədilə yaşadıqları arealın bütün otlaqlarını,
o cümlədən “ulu-ulu dağları”, “issiz (sahibsiz) yerləri” yaxşı bilir, yaxşı
tanıyırlar. Əslində həm “Kitab”da, həm də “Oğuznamə”də müxtəlif vari-
antlarda verilmiş atalar sözündə keyiklər məhz bu əlamətə görə səciy yə -
ləndirilir. Ş.Cəmşidovun “gündögən”, O.F.Sertkayanın “gündegən” vari-
antda oxunuşları maraqlı olsa da, eyni anlayışı ifadə edən “güney” sö -
zünün müqabilində olduqca müasir səslənir. Sözün “gendə gen” söz bir-
ləşməsi şəklində oxunuşu isə bir neçə baxımdan inandırıcı görünür. Öncə
belə bir faktı nəzərə çarpdırmaq istərdik ki, bu məsəl Yazıçıoğlu Əlinin
“Tarixi əl-i Səlcuq” əsərində “Geñ yerlər otlağın keyik bilür” (7, 1322)
şəklində yazıya alınmışdır. Deməli, “yer” sözünün “geñ” (geniş) sözü ilə
təyinlənməsi daha qədim köklərə bağlıdır. Ziddiyyət doğuran məqam on -
dadır ki, işləkliyini indiyə qədər itirməyən bu söz “Kitab”ın dilində bütün
işlənmə məqamlarında           şəklində yazılmışdır (D-83, 10; D-129, 6;
D-132,1; D-159, 2, 8; D-179,7; D-209, 5; D-229, 13; D-266, 3, 6) və bu
da başlıca maneə kimi qarşıya çıxır. Lakin elə abidənin orfoqrafiyasında
özünü göstərən paralellik bu sözün sağır nun hərfi ilə yanaşı, nun hərfi ilə
yazılışını ehtimal etməyə imkan yaradır. Məsələn, “qonşu” sözü 2 dəfə
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“nun” və 2 dəfə də sağır nun səsini ifadə edən “kaf” hərfi ilə yazılmışdır:
Qonşularına çağırar ki ... (D-8, 11).
Yanım ala baqduğımda qonşuma eyü baqdım (D-138, 2-3).
“Qoñşu haqqı – Tañrı haqqı” deyü söylər (D-9, 1-2).
Qulanla sığın-keyikə qoñşı yurdum (D-44,6).
Eləcə də M.Erginin qeyd etdiyi kimi, “Kitab”da 50 dəfə n ilə yazılan

“qalın” sözü bir dəfə ñ ilə “qalıñ” variantında yazılmışdır. Bundan əlavə,
həssas dilçinin qeyd etdiyi kimi, əslində əski türkcədə ñ ilə yazılan bə`zi
kəlimələr “Dədə Qorqud”da n ilə keçməkdədir (4, IIc, 424). Deməli,
üzərində dayandığımız “gen” sözünün də ikili variantda yazılışı abidənin
dili üçün qeyri-adi görünməməlidir. “Gendə gen” birləşməsinə gəlincə, bu
model də eposun qrammatik quruluşuna tam uyğun dil hadisəsidir. Belə
ki, sifətin çoxaltma dərəcəsini bildirmək üçün “Kitab”da bir neçə va si -
tədən, o cümlədən sintaktik üsullardan geniş istifadə olunmuşdur. Sifət -
lərin təkrarı ilə ifadə olunan üsul daha səciyyəvi sayılsa da, asılı tərəfin
hal şəkilçisi qəbul edərək dərəcə ifadə etməsi hadisəsi də qarşıya çıxan
faktlardandır. Məsələn: “yucalardan yuca” birləşməsi çoxaltma dərəcəsi
bildirmək üçün abidənin mətnində 4 dəfə işlənmişdir (D-161, 5-6; D-18,
9; D-209. 13; D-251, 5). “Gendə gen” birləşməsində birinci tərəf yerlik
hal şəkilçisi ilə işlənsə də, əslində abidənin dili üçün daha xarakterik gö -
rünən çıxışlıq hal funksiyasını yerinə yetirmişdir. Məsələn: 

... oğlanı iki talusınıñ arasında urub çaqdı, yakdı (D-22, 13 – 23, 1).
Günlərdə bir gün Düzmürd qalasına gəldi (D-202, 11-12) və s.
Gətirilən dəlillər “gendə gen” birləşməsini “gendən gen” şəklində

anlamağa imkan yaradır ki, bu da haqqında bəhs olunan ilk misranı “Daha
geniş yerin otlaqların keyik bilir” mə`nasında qavramağa əsas verir. Bu
yozum sonrakı misranın başlanğıcında işlənmiş “geñəz” arxaik sözünün
mə`na açımı ilə tam səsləşir və hər iki deyimin məntiqi cəhətdən bir-biri
ilə bağlılığını şərtləndirir.

Təhlil göstərir ki, O.Ş.Gökyay nəşrində “gögez”kimi oxunub müxtəlif
mənbələrə əsasən “kolay, rahat; gövez, yeşil, taze, gögermiş, yeşermiş”
və s. mə`nalarında  açıqlanan bu arxaizm (7, 21, 298) M.Ergin nəşrində
də eyni şəkildə oxunsa da, yalnız “yeşermiş, yeşillenmiş” mə`nasında
izah olunmuşdur (4, Ic, 76; IIc, 122).

H.Araslının “gənəz” (11, 15),  F.Zeynalov və S.Əlizadənin “gəñəz”
kimi oxuduğu bu söz (12, 32) “uzaq” mə`nasında açıqlanmışdır (12, 130).
H.Araslı “Orxan Şaiq Gökyaya (Açıq məktub)” adlı məqaləsində  bu ar-
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xaizm üzərində xüsusi dayanaraq yazır: “Gənəz” sözünü  (gənəz yerin
otlaqlarını – uzaq mə`nasındadır) siz özünüz də “geñəz” kimi yazmısınız.
Sonrakı tərtibatınızda bunu “gögəz” kimi oxuyursunuz ki, əlbəttə, yan-
lışdır. “Gögəz” sözünü “göyərti” kimi düşünürsünüz. Ancaq mətndə “gə -
nəz yerin otlaqların” ifadəsində “otlaq” sözü özü göyərtili yerdir. Amma
“gen” sözü “uzaq” mə`nasındadır” (1, 194). Görkəmli alimin təhlilindən
belə aydın olur ki, O.Şaiq bu sözün oxunuşu ilə bağlı vahid mövqedə
olmamışdır. Fikrimizcə, bu şərh həm O.Ş.Gökyay, həm də M.Ergin
oxunuş və yozumlarının əsassızlığını sübut etməyə kifayətdir. Bununla
belə, sözün “uzaq” anlamında qavranılması da inandırıcı görünmür. Ta -
nınmış türkoloq T.Tekin abidənin Vatikan nüsxəsindəki yazılışını da
nəzərə çarpdırmaqla “geñəz” variantını daha düzgün sayaraq, “anlamı
“yakın” olmalıdır” qənaətinə gəlir və fikrini belə izah edir: “Yukarıdakı
cümlede “geñez yer” “yakın yer, kolay yer” anlamında olmalıdır. Çünki
ye  şermiş yerlerin çemenlerini bilmek kulan için bir meziyet sayılmaz”
(19, 143). Beləliklə,  “kolay” qavramının türkmən dilində “yaxın” anlamı
ilə əlaqəli olduğuna istinad edən müəllif “geñəz” arxaizminin də eyni
mə` nada işlənməsini ehtimal edir. S.Əlizadə son nəşrində bu sözü
“geñəz” fonetik variantında oxusa da, mə`nalandırma baxımından ilkin
fik rində qalmışdır (13, 32, 235). Ş.Cəmşidov isə onu “gökəz” kimi oxu -
yub (3, 101, 280) mə`nasını izah etmədiyindən M.Ergin mövqeyində dur-
duğunu güman etmək olar. V.V.Bartoldun “luqa rovnıx mest znaet onaqr”
tərcüməsindən (15, 14) bu arxaizmin “düz, düzən” mə`nasında anlaşıldığı
üzə çıxır. S.Tezcan-H.Boeschoten tərtibatında isə bu söz qarşısında sual
işa rəsi qoyulmaqla “kelez?” (22, 31) şəklində oxunmuşdur.

S.Tezcan həmin oxunuşa verdiyi şərhdə O.Ş.Gökyay, M.Ergin və
T.Tekinin yozumlarına münasibət bildirilərək onların mətnin bağlamına –
kontekstinə uyğun düşmədiyi qənaətinə gəlir və sözün yanlış yazılışına
istinadən onun bə`zi şivələrdə “verimsiz (torpaq)” mə`nasına uyğun gələn
“kelez” şəklində oxunmasını irəli sürür (23, 48). Lakin müəllif fikrində
so na qədər israr etməyərək, “Eşqnamə”nin dilinə əsasən, onun “kolaylık-
la erişilə bilen yer” mə`nasını ifadə edən “geñəz”sözü ola bilməsini göz
önündə tutmağın gərəkliyini söyləyir (23, 49). 

O.F.Sertkaya da adı çəkilən əsərində göstərilən məsəli ətraflı təhlilə
cəlb etmiş, mübahisəli oxunuşa və mə`na açımına uğramış “geñəz” açar
sözünü M.Ergin kimi “yeşillik, çemenlik” anlamında şərh etmişdir (20,
91-93).
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Arxaik “geñəz” sözünün hansı mə`nanı ifadə etdiyini dəqiqləşdirmək
üçün hər iki atalar sözünün məzmununa diqqət yetirək. Burada keyikin
qulanla qarşılaşdırılaraq səciyyələndirildiyi şübhəsizdir. M.Kaşğari söz -
lüyündə “çöl eşşəyi” kimi açıqlanan bu söz (10, Ic, 412) O.Ş.Gökyay
tərəfindən “yaban atı”, yə`ni “vəhşi at” kimi  izah olunaraq qədim za man -
lar dan ləzzətli ətinə və dərisinə görə ovlandığı göstərilir (7, 1166). Belə
isə, geniş yerin otlaqların tanımaq keyikə məxsus xüsusiyyətdirsə, hansı
yerlərin çəmənlərin tanımaq qulanla bağlıdır? 

Həmin əlaməti ifadə edən  arxaik “geñəz” sözünə, T.Tekinin də qeyd
et  diyi kimi, ilk dəfə “kenkes suw” birləşməsində M.Kaşğari lüğətində rast
gəlinir. Ulu dilçi bu birləşməni “az miqdarda su. Kolay işə dəxi belə
denir” şəklində izah verir (9, IIIc, 364). T.Tekin diqqətini izahın ikinci
hissəsi üzərinə yönəldərək “kenkes” arxaizmini “qolay”, yəni “yaxın”
mə`nasında izah etmişdir. Əslində bu fikirlə qəti razılaşmaq olmaz. R.Əs -
gər tərcüməsindən də göründüyü kimi, M.Kaşğarinin “Asan işə də belə
deyilir” fikri (10, IIIc, 317) sözün ərəbcə şərhini ifadə edir və buna görə
də  türk dilində “kolay” tərcüməsində verilmiş “asan” sözünü türkmən di -
linə əsasən “yaxın” mə`nasında açıqlamaq məntiqsizdir. Odur ki, gös tə ri -
lən arxaizmin “kolay”, “asan” anlamında şərhi deyimə anlaşılan mə`na
ver  mədiyindən diqqəti “az miqdarda”, yə`ni “azacıq” anlamına yönəltmə -
yi vacib bilirik. Düşünürük, əgər birinci misradakı çoxaltma dərəcəsində
işlənmiş “gen” sözünün “gendə gen” formasıdırsa, ikinci misradakı hə -
min sözün “az miqdarda” əks mə`nasını ifadə edən “geñəz” arxaizmi ol -
malıdır. Fikrimizcə, “geñəz” sözü etimoloji baxımdan “geñ” sifətinə ki -
çiltmə mə`nası bildirən -az //-əz şəkilçisinin artırılması yolu ilə düzəlib.
Bu arxaik şəkilçi daşlaşmış formada kiçiltmə və əzizləmə mə`nası yarat-
mağa xidmət edən -cığaz4 şəkilçisinin tərkibində indi də yaşamaqdadır.

Beləliklə, araşdırma göstərir ki, daha geniş yerlərin otlaqların tanımaq
keyikin məziyyətidirsə, az miqdarda, yə`ni azacıq yerlərin çəmənlərin ta -
nı maq qulanın məziy-yətidir. Deməli, keyiklər daha geniş ərazidə, qulan-
lar isə məhdud sahədə yaşayırlar ki, yuxarıdakı deyimdə bu fikir qa bar -
dılmışdır.

(D-5, 9)

“İləyüñüzdə çalub-ayıdan ozan olsun”.
“İləyüñüzdə” sözünün oxunuşu da mübahisə yaradan məqamlardandır.
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M.Ergin və S.Tezcan-H.Boeschoten nəşrlərində “ileyüñüzde” (4,  Ic, 74;
22, 31), H.Araslı nəşrində “iləyinizdə” (11, 16), ensiklopedik nəşrdə isə
“iləyüñüzdə” (14, 37) kimi yaxın fonetik variantlarda transkripsiya edilən
bu söz digər naşirlər tərəfindən fərqli varıantlarda oxunaraq şərh olun-
muşdur. Belə ki, O.Ş.Gökyay tərəfindən “ileyüñde” kimi oxunan bu arx-
aizm (7, 21) -üñ ikinci şəxs təkinin mənsubiyyət və  -de yerlik hal şəkil -
çisi qəbul etmiş “hüzur, yan, ön, karşı teref” və s. buna yaxın mə`nalarda
iş lənən qədim “iley” sözü kimi (7, 321) qavranılmışdır. F.Zeynalov-S.Əli -
zadə birgə nəşrində “el-evüñüzdə” variantında oxunan bu sözün (12, 32)
M.Ergin və H.Araslı transkripsiya variantları qeyd edilməklə belə bir
açıqlama verilir: “H.Araslı bu sözü “qarşınızda” kimi izah etmişdir. Lakin
V nüsxəsindəki hərəkəli yazılışına əsasən sözü “el-eyüñüzdə” kimi də
oxumaq mümkündür. Bizcə, burada “el” və “ev” sözləri qoşalaşmışdır”
(12, 226). Bu oxunuş və açıqlamanın ziddiyyətli olduğunu hiss edən
S.Əlizadə müstəqil nəşrində onu “ileyüñüzdə” kimi oxuyaraq “önünüzdə,
qarşınızda” mə`nasında  izah etmişdir (13, 32, 204). Ş.Cəmşidov mətn da -
xilində “elü gündə”, “İzahat” hissəsində isə “eyülü gündə” kimi oxuduğu
bu sözü (3, 100, 280), görünür, V.V. Bartoldun tə`siri ilə “yaxşı, xoş gün -
də” mə`nasında düşünərək irəli sürmüşdür. Maraqlıdır ki, böyük şərqşü-
nas sözü “v denğ prazdnika” formasında çevirsə də, qarşısında (?) işarəsi
qoymaqla mübahisəli yozum ola biləcəyini nəzərə çarpdırmışdır (15, 14).
O.F.Sertkaya isə ümumilikdə cümləni “Ėli-öñünde çalup eyden ozan ol -
sun!” kimi oxumaqla (20, 37) özünə qədərki bütün varıantları təhlil nə zər -
dən keçirmiş, Drezden nüsxəsində yazılış xətası ola biləcəyini güman
edərək burada “el” və “ön” sözlərinin işləndiyini düşünmüş və bu iki sözü
defis işarəsi ilə yazmaqla “halkı önünde”, yə`ni “xalqı önündə” anlamın-
da açıqlamışdır (20, 96-99). Nə qədər orijinal səslənsə də, “el” və “ön”
sözlərinin bu birləşmədə nə üçün defislə yazıla biləcəyini anlamaq
çətindir.  Drezden nüsxəsində, həqiqətən,        sözündən sonrakı hərflə me-
xaniki surətdə birləşdirilərək               şəklində yazılmışdırsa da, aşağı-
dakı faktlar onun “iləyüñüzdə”  arxaizmi olduğunu sübuta yetirir:

Birincisi, bütün boyların başlığından onların hansısa bir oğuz xanının
qarşısında ozan tərəfindən söylənildiyi açıq-aydın görünməkdədir. De -
məli, ulu Qorqudun alqış kimi söylədiyi bu deyimdə “qarşı tərəf, ön tərəf”
anlamını verən arxaik “iləy” sözünün (17, Ic, 2h, 1478; 24, 347) işləndiyi
qəbul ediləndir. 

İkincisi, “ilk”, “iləri//ilgəri” sözləri ilə eyni kökdən törəmiş bu arxaiz -
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min  -üñüz II şəxs cəminin mənsubiyyət şəkilcisi ilə işlənməsi soy la ma -
lar da alqış kimi işlənmiş deyimlərin üslubuna uyğundur:

On otuz yaşıñız dolsun! (D-4, 12-13).
Dövlətiñiz payəndə olsun, xanım, hey! (D-4, 13 – D-5, 1).
Ocağıñıza buncılayın övrət gəlməsün! (D-9, 12).
Göründüyü kimi, “yaşıñız”, “dövlətiñiz”, “ocağıñız” sözlərində məhz

II şəxsin cəminə mənsub şəkilçilər işlənmişdir və bu qrammatik forma
nəzərə çarpdırılan alqışda da öz əksini tapmışdır. 

(D-29, 11-12)

“Dirsə xan əgər oğlancuğın görürsə, ərtürməz, bizi həb qırar,” – de di lər.
“Dirsə xan oğlı Buğac boyu”ndan gətirilən bu nümunədəki “ərtürməz”

(//ertürməz) sözü qorqudşünaslığın oxunuş və mə`nalandırma baxımın-
dan fikir ayrılığı yaradan arxaizmlərindən sayılır. Hiylə işlədib  atasının
əli ilə yeganə oğlunu aradan götürməyə çaslışan qırx namərdin Buğacın
sağ qaldığını duyduqdan sonra onları gözləyən fəlakət hissini ifadə edən
bu cümlədəki arxaizm O.Ş.Gökyay, M.Ergin, S.Tezcan-H.Boeschoten
nəşrlərində “arturmaz” şəklində oxunaraq (7, 14; 4, Ic, 90; 22, 45) “geriye
bırakmak, sağ bırakmak” (7, 215), “artırmak, geri bırakmak, bırakmak”
(4, IIc, 19) anlamlarında şərh olunmuşdur. Azərbaycan naşirlərindən
H.Araslı, Ş.Cəmşidov və S.Əlizadə isə, görünür, şəklində
yazılmış bu söz dəki ilk iki hərfi əlif və vav işarələrinin birləşməsi kimi
düşündüklə rindən onu müasir dilimizdə eynilə işlənən “oturmaz” şək-
lində oxumuşlar (11, 27; 3, 293; 12, 39; 13, 44). 

Bu sözün oxunuşu və mə`nalandırması üzərində ayrıca dayanan
O.F.Sertkaya onu “ertürmez” şəklində oxumağı təklif edərək, çağdaş türk
dillərində, o cümlədən özbək dilində “əhv etmək, bağışlamaq”  mə`na -
larında işlələnən “keçür- > keçir” fe`linin qarşılığı olan “ertür-”  fe`li kimi
qəbul etmişdir (21, 148). Türk dil tarixinin gözəl bilicisi sayılan görkəm-
li alimin mə`lum arxaizmin açıqlanmasına müasir dillərə əsasən  istinad
etməsi təbiidir. Mə`lum həqiqətdir ki, vaxtilə işlək olan bir çox sözlər
bə`zi türk dilləri üçün arxaikləşsə də, bə`ziləri üçün hələ də anlaşıqlıdır.
Bu mə`nada “ertür-(ərtür-)” fe`linin özbək dilində yaşaması müvafiq dil
hadisəsinə uyğundur. 
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Araşdırma göstərir ki, abidənin dilində işlənmiş arxaizmlərin böyük
əksəriyyəti M.Kaşğarinin məşhur “Divanü lüğət-it-türk” əsərinə düşmüş
və mə`naca düzgün şərh olunmuşdur. Bu baxımdan qeyd edilən arxaizm
də ulu dilçinin nəzərindən yayınmamışdır. Fikrimizcə, hər iki əsərdə
işlənmiş arxaizmlərin kifayət dərəcədə üst-üstə düşməsi ilk növbədə eyni
əsrdə, yə`ni XI əsrdə yazıya alınmaları ilə bağlıdır. Təhlil göstərir ki,
“ərtür-“ arxaizmi lüğətdə bir neçə mə`nada, o cümlədən “anınq yazukın
ərtürdi” cümləsində veridiyi kimi “bağışlamaq” anlamında işlənmişdir
(10, Ic, 261). “Divan”ın B.Atalay tərəfindən tükcəyə tərcüməsinə müna-
sibət bildirən A.Taymas həmin fe`lin ərəb dilində qarşılığına əsasən məhz
“əhv etmək” anlamında işləndiyini  (18, 225) göstərir. Bu arxaik söz quru-
luşca düzəltmə olub, yenə də “Divan”ın dilində çoxmə`nalı çalarda qeydə
alınmış “keç-” mə`nalı “ərt-” fe`linə (10, IIIc, 367)  fe`ldən fe`l düzəldən
-ür şəkilçisinin köməyi ilə yaranmışdır. Beləliklə, gətirilən nümunədə tar-
ixən “əhv etməz, bağışlamaz” anlamında işlənmiş “ərtürməz” fe`l forma -
sının işləndiyi şübhəsizdir.

(D-42, 13)

“Yumrığımda talbınan şahin bənim koşımı alur gördüm”
Ovda ikən qara qayğılı vaqiyə görüb, yuxusunu qardaşı Qara Günəyə

danışan Salur Qazanın nitqindən götürülmüş bu parça abidənin mü ba hi -
səli oxunuşa və mə`nalandırmaya uğrayan ifadələrindəndir. Deyimin iş -
ləndiyi məqam haqqında oxucuda tam təsəvvür yaratmaq üçün həmin
mətn parçasını tam verməyi məqsəduyğun bilirik:

“Məgər, xanım, ol gecə Qalın Oğuzıñ dövləti, Bayındır xanıñ güyəgüsi
Ulaş oğlı Salur Qazan qara qayğılu vaqiə gördi, sərmərdi, urı turdı, aydır:
“Bilürmisin, qarındaşım Qara Günə, düşümdə nə göründi? Qara qayğılu
vaqiə gördüm, yumrığımda talbınan şahin bənim quşımı alur gördüm,
gögdən ildırım ağban evim üzərinə şaqır gördüm, düm qara pusarıq or dı -
mıñ üzərinə tökülər gördüm, quduz qurtlar evimi dələr gördüm, qara dəvə
ənsəmdən qarvar gördüm, qarğu kibi qara saçım uzanır gördüm, uzanıban
gözümi örtər gördüm, biləgimdən on barmağımı qanda gördüm. Necə kim
bu düşi gördüm, şundan bərü ağlım-ussum dərə bilməm. Xanım qardaş,
mənim bu düşümi yorğıl maña!” – dedi. 

Qara Günə aydır: “Qara bulut dedigiñ səniñ dövlətiñdir. Qar ilə yağ-
mur dedigiñ ləşkəriñdir. Saç qayğudır, qan qaradır. Qalanısın yora bilmən,
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Allah yorsun,” –dedi.” (D-42, 9 – 43-10).
Göründüyü kimi, Qara Günə qardaşı Salur Qazanın gördüyü yuxunun

yalnız bir hissəsini yoza bilir və yoza bilmədiyi hadisələrdən biri də gəti-
rilən nümunə ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, bu cümlə həm  naşirlərin, həm də
araşdırıcıların fərqli şəkildə yanaşdıqları deyimlərdəndir. Təhlil göstərir ki,
cümlədəki fikrin açıqlanmasında açar rolunu oynayan “koşum” və “alur”
sözlərinin düzgün şərhi mövcud mübahisələrə bir aydınlıq gətirə bilər.

O.Ş.Gökyay yalnız bizim “koş” (-um mənsubiyyət şəkilçisidir) kimi
oxuduğumuz sözü fərqli şəkildə “kuş” kimi oxumaqla onu müasir anlam-
da qavramış (7, 42, 362) və beləliklə, cümləni “yumruğumda çırpınan şa -
hin mənim quşumu alır (yə`ni tutur) gördüm” mə`nasında düşünmüş dür.
F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində eyni mövqedən yanaşıldığından “koş”
arxaizmi “quş” kimi oxunmuş və çümlə “Gördüm ki, yumruğumda bir
şahin çırpınıb, quşumu əlimdən alır” variantında müasirləş diril-mişdir
(12, 44, 142). Göstərilən naşirlərin şərhindən və çevirməsindən be lə çıxır
ki, Qazan xan yuxusunda yumruğunda çırpınan şahinin onun qu şunu tut-
duğunu  söyləyir. Əgər Qazan xan “bənim quşum” birləşməsi ilə ov etdiyi
quşa işarə edirsə, əslində bu yuxu xeyirə yozulmalıdır ki, mət nin kontek-
sti heç də belə olmadığını üzə çıxarır. Yox, əgər naşirlər başqa bir şahinin
Qazanın əlindəki quşu aldığını düşünmüşlərsə, cümlə daxilin dəki sözlərin
sıralanması buna imkan vermir. Görünür, elə buna görə də “yumrığımda
talbınan şahin” birləşməsi F.Zeynalov-S.Əlizadə çevirmə sində konstruk-
tiv dəyişikliyə uğradılaraq  “yumruğumda bir şahin çırpı nıb” variantında
verilmişdir.

Müvafiq sıralanmanın mə`na vermədiyini anlayan M.Ergin “alur” fe` -
lini “ölür” sözü ilə əvəzləyərək həmin parçanı “yumruğumda talbınan şa -
hin benüm kuşumı ölür gördüm” (4, Ic, 99) variantında oxumuş və fikri-
ni “benim şahin kuşum” ifadəsinin tarixən “şahin benim kuşum” kimi tə -
rəflərin yerini dəyişməklə verilə bilməsi üzərində qurur (4, IIc, 470-471).
“Yumruğumda talbıyan şahin menim kuşumuı ölür gördüm” (22, 53) tran-
skripsiyasından göründüyü kimi, S.Tezcan və H.Boeschoten “alur” sö zü -
nü “ölür” kimi oxumağı daha məqsədəuyğun bilmişlər. Lakin qədim
inanclara istinad etdikdə hakimiyyət simvolu kimi səciy yə lən dirilən şahin
quşun ölməsi inandırıcı səslənmir. Doğrudur, düşmən Qazan xanın evini
talayır, ailəsini əsir götürür, amma bu heç də onun hakimiyyətinin sonu
demək deyil. Yuxu baş vermiş fəlakətdən onu agah edir, çevik tərpənib
tədbir tökməyə çağırır. Bə`zi mifoloji yanaşmaları istisna etsək, ölüm son-
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dur, ondan geri qayıdış yoxdur. Boyun finalından aydın olur ki, Oğuz
elinin bu yenilməz qəhrəmanı düşmənə qalib gəlməklə ələ keçirilmiş var-
dövlətini, əsir götürülmüş ailəsini tamamilə xilas edir. Deməli, haki miy -
yət rəmzi sayılan quşun ölümündən söhbət gedə bilməz. Fik rimizcə, “qu -
şımı” fonetik variantında oxunan sözün arxaik mə`nada işlən miş eyni
qrammatik formalı “koşımı” kimi transkripsiyası mövcud ziddiyyətlərə
bir aydınlıq gətirmiş olar.

Araşdırma göstərir ki, “quş” sözü ilə eyni formada yazılmaqla naşirlə -
rin diqqətindən yayınmış “dəri” mə`nasında işlənən “koş” arxaizmi abi -
dənin dili üçün yad deyil və aşağıdakı cümlələrin tərkibində rast gəli-nir:

Çigin koşlı cübbə ton vergil bu oğlana, geyər olsun, hünərlidir! (D-18,
4-5).

Koşuñ ala qatını, qumaşıñ arusunı, qızıñ gögçəgini, tokuzlama çırğab
çuxa xanlar xanı Bayındıra pəncyek çıqardılar (D-121, 3-5; D-212, 8-10).

“Koş” arxaizminin istər “koşlı” sözünün tərkibində, istərsə də ayrılıq-
da “dəri” anlamını ifadə etməsi haqqında ətraflı bəhs etdiyimizi nəzərə
alaraq (6, 160-163), burada qısa bir şərh vermək istərdik.  Boyların məz-
munundan göründüyü kimi, oğuzların məişətində heyvan dərisindən ha -
zırlanmış geyim növləri xüsusi yer tutur.  Bundan əlavə, düşmən üzə rində
qələbənin nəticəsi olaraq əldə edilən qənimətlər sırasında qumaş parça ilə
yanaşı, dəridən hazırlanmış geyimlər də dəyərli sayılır və bunların bir
qismi hətta xanlar xanı Bayındıra hədiyyə olaraq göndərilir. 

M.Kaşğari lüğətində “aşılanmış dəri” anlamını bildirən “koğuş” sö zü -
nə bir neçə dəfə rast gəlinir (10, Ic, 373, IIc, 214, 218, IIIc, 144, 275, 282).
Ulu dilçi hətta qeyd edir ki, dəri aşılanmazdan öncə ona gön, aşılandıqdan
sonra koğuş deyilir (10, IIIc, 144).  “Koş” arxaizmi “koğuş” sözünün can -
lı xalq dilindəki deyiliş formasıdır ki, eposun şifahi nitqdən yazılı nitqə
köçürülmə prosesində eynilə, yə`ni tələffüz variantına uyğun yazılmışdır.
Sözdəki “ğ” samitinin “o” və “u”dodaqlanan saitləri arasında düşməsi he -
sabına onun “koğuş→kouş→koş” istiqamətində formalaşması geniş ya -
yılmış dil hadisələrindəndir. Maraqlıdır ki, L.Budaqov bə`zi türk dillə rin -
də semantik dəyişikliyə uğrayaraq “alaçıq”, “düşərgə” mə`nasında işlən-
miş “koş” sözünün “kouş” şəklində yazılışını daha düzgün saymışdır (2,
82-83). “Koş” sözünün sonradan “alaçıq” və “düşərgə” mə`nalarını (17,
IIc, 1h, 636) qazanması da anlaşılandır. Türklər alaçıqlarını dəri ilə ört-
düklərindən onu “koş” kimi anlandırmaları təbiidir və bu, dil faktı “çadır”
sözünün semantikasında da özünü göstərir. 
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Bu doğrudursa, Qazan xan yuxusunda  yumruğunda çırpınan şahinin
onun dərisini ələ keçirdiyini görür. Burada dərini həm üst geyimi, həm də
birbaşa dəri anlamında qavramaq mümkün olduğu kimi, çoxmə`nalı “al-
” fe`lini “ələ keçirmək”, “qoparmaq” anlamlarında da dərk etmək olur.
Təəssüf ki, Qara Günənin həmin yuxunun yozumu ilə bağlı fikirləri tam
deyil. Ancaq belə ehtimal edirik ki, bu deyim Qazana onun öz yaxınından
zərbə dəydiyinə işarədir. Boyun mətnindən mə`lum olur ki, Qazanın oğuz
igidləri ilə ova çıxma xəbərini düşmənə elə oğuzun içindəki casus çatdırır
və bu yuxu, bəlkə də, ona işarədir.

Digər tərəfdən, Qazan xanın yuxu ilə bağlı fikirlərindən aydın olur ki,
burada subyektin üzərində iş görülən obyektə münasibətindən, tə`sirindən
bəhs olunur. Belə ki,  göydən ildırım ağ-ban evinin üzərinə çaxır, qara
duman, çiskin obasının üzərinə çökür, quduz itlər evini dəlir, qara dəvə
ənsəsindən – boynunun ardından qapır, qara saçı uzanıb gözünün üstünü
örtür, qan biləyini bürüyür. Bu yanaşmada yumruğunda çırpınan şahinin
Qazanın dərisini qoparması fikri daha inandırıcıdır.

(D-50, 3-4).
Qazana qeyrət gəldi, çobanı bir ağaca sara-sara möhkəm baqladı, ilət-

di yorıyı verdi.
Naşirlərin fərqli mövqelərdən yanaşdıqları məqamlardan biri də bizim

“ilətdi” kimi oxuduğumuz sözlə əlaqədardır. O.Ş.Gökyay, H.Araslı,
F.Zey nalov-S.Əlizadə, S.Tezcan-H.Boeschoten nəşrlərində “atlandı” (7,
47; 11, 37; 12, 46; 22, 57) kimi oxunan bu söz M.Ergin nəşrində “eylen-
di” varıantında oxunaraq “kalkmak, hareket etmek” anlamında izah edil -
mişdir (4, Ic,105, IIc. 109). Ş.Cəmşidov bu sözü mətndə “ilandı” kimi
transkripsiya etsə də, izahatda “atlandı” variantında dürüstləşdirmişdir (3,
141, 304). B.B.Bartoldun tərcüməsindən (“На Казана нашла ревность,
он крепко привязал пастуха к одному дереву, повернулся и двинулся
в путь”) (15, 29)  belə aydın olur ki, görkəmli alim onu tamamilə fərqli
mə`nada – “dönmək” anlamında qavramışdır. Verilmiş nümunəni katib tə -
rəfindən buraxılan imla səhvlərindən biri kimi gözdən keçirən O.F.Sert -
kaya isə burada “te” əvəzinə “ye” yazıldığını düşünərək sözü “atlandı” ki -
mi transkripsiya etmiş və bu fikrini mətndə bir neçə cümlə sonra işlənmiş
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“Qazana bu söz xoş gəldi. Atından endi, çobanıñ əllərin çözdi, alnında bir
öpdi.” (D-50, 13-51, 1) hissəsindəki “atından endi” faktından çıxış edərək
qüvvətləndirmişdir. 

Əgər hadisələrin məntiqi axarına istinad etsək, bu sözün, həqiqətən,
“atlandı” şəklində oxunuşu heç bir etiraz doğurmur. Bununla belə, faktlar
sübut edir ki, yazılı şəkildə dövrümüzə gəlib çatmış bu abidənin şifahi
nitq materialı olduğunu nəzərə almadan onu əslinə uyğun bərpa etmək
mümkün deyil. Məhz şifahi nitqdən yazılı nitqə sür`ətli köçürülmə pro-
sesinin nəticəsidir ki, bə`zən eyni söz abidənin dilində müxtəlif variant-
larda qələmə alınmışdır və bunlardan biri də arxaik “ilət-” fe`li ilə bağ lı -
dır. M.Kaşğarı sözlüyündə “götürmək, çatdırmaq” mə`nalarında qeydə
alınan bu arxaizm (10, Ic, 255) “Dədə Qorqud” eposunda da bir neçə dəfə
eyni anlamlarda işlənmişdir. Maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, bu söz
hər dəfə fərqli varıantlarda yazıya alınmışdır:

1. Öldürməyəlim, Şökli Məlikə səni ilətəlüm (            ). (D-40, 11-12).
2. Mərə, varıñ, Qazanıñ oğlı Uruzı tartuñ, çəngələ asuñ, qıyma-qıyma

ağ ətindən çəküñ, qara qavurma bişirüb qırq bəg qızına ilətüñ (               )
(D-51, 13-52, 3).

3. Qazan oğlı Uruzı həbsdən çıxaruñ, boğazından orğanla asuñ, iki
talusındañ çəngələ sancuñ, qıyma-qıyma ağ ətindən çəküñ, qara qavurma
edib qırq bəg qızına ilətüñ (            ) (D-52, 12-53, 1).

4. Qo bəni, qadın ana, çəngələ ursunlar, qo ətümdən çəksünlər, qara
qavurma etsünlər, qırq bəg qızınıñ öñünə ilətsünlər (                ) (D-53,
12-13)

5. Vardılar kömləgi Banı Çiçəgə ilətdilər (               ) (D-94, 2-3).
6. Yalançı oğlı Yaltacuq mənim ölüm xəbərin ilətmiş (             ) (D-97,

4-5).
7.Ozan aydır: “ Avazım gedəlmədin, ünüm yoğulmadın, bir atdır,

əlümə girdi, ilətəyim (         ) saqlayayım,” – dedi (D-101, 2-3).
8. Ağca yüzlü mən gəlini tutub atam-anam evinə ilətməsünlə (                   )

(D-191, 9).
Göründüyü kimi, bu sözün əski əlifba ilə yazıya köçürülmə prosesində

üç müxtəlif variantla qarşılaşırıq. Belə ki, 1-ci, 5-ci və 2, 3, 4, 6, 7, 8-ci
nümunələrdə  fəqli yazılış özünü göstərir. Bu isə mətnin ilk dəfə sür`ətli
yazıya alınmasından irəli gələn amillə izah oluna bilər. 

Qorqudun düzüb-qoşduğu boyları hansısa bir oğuz xanının məclisində
ifa edən ozanın dilində bə`zi fe`llərin çoxmə`nalılıq qazanaraq fikri daha
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tə`sirli etmək məqsədilə yardımçı vasitə kimi işləndiyini müəyyənləş dir -
mək mümkündür. Üzərində dayandığımız məqamda “ilətdi” fe`li (-di za -
man şəkilçisidir) “yoluna davam etmək” mə`nasının daşıyan “yorıyı ver -
di” ifadəsini nəzərə çarpdırmaq baxımından izah edir ki, bu daha işlək fe`l
kimi nəzərə çarpan “al-” fe`lində də özünü göstərir:

Çoban böylə digəc Qazana qəhər gəldi, aldı yorıyu verdi (D-49, 5-6).
Bizcə, “aldı yorıyu verdi” və “ilətdi yorıyı verdi” ifadələri xalq danışıq

dili üçün xatakterik sayılan qəliblənmiş qrammatık modellərdəndir və bu -
radakı birinci tərəf formaca şühudi keçmiş zaman şəkilçili fe`l kimi qəbul
edilsə də, məzmunca fe`li bağlama funksiyasını yerinə yetirib. “Aldı” fe` -
lində olduğu kimi, “ilətdi” fe`li də konkret mə`na daşımayaraq, “yorıyı
verdi” əsas fe`linə dinləyicinin diqqətini yönəltmək məqsədi ilə işlənmiş
üslubi çalardır və hər iki sözü məqamına görə “götürdü” anlamını ifadə
edən sinonim kimi düşünmək olur.

Bütün bunlar onu göstərir ki, Qorqudun söz dünyası düşünüldüyündən
də dərin və rəngarəngdir. Hər sözə, hər ifadəyə müasir baxımdan deyil,
yarandığı dövrün dil faktlarını daha dərindən araşdıraraq yanaşmaq tələb
olunur ki, yalnız bu halda mövcud  mübahisəli məqamları əslinə uyğun
açıqlamaq olar.
İşin elmi nəticələri. Söz xalqın tarıxi yaddaşını özündə yaşadan ən də -

yərli sübutdur. Onun keçdiyi inkişaf yolunu izləməklə yazılı abidələrdə
hələ də daşlaşmış sirli məqamları əslinə uyğun oxuyub açıqlamaq müm -
kündür.   

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` -
nalandırılması üçün abidənin ilk dəfə yazıya alındığı dövrlə səsləşən arx-
aizmlər müəyyənləşdirilərək təhlilə cəlb olunmuşdur.
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Seyran ƏLİYEV
BDU-nun ingilis dili kafedrasının baş müəllimi 
N.A.ƏLİYEVA
BDU-nin Filologiya kafedrasının doktorantı 

C.LUİSİN “DƏDƏ QORQUD KITABI”NIN İNGİLİS C.LUİSİN “DƏDƏ QORQUD KITABI”NIN İNGİLİS 
DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİDİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ

XÜLASƏ
“Dədə Qorqud kitabı”nın ingilis dilinə ikinci tərcüməsi C.Luisə məxsusdur. Bu tər-

cümə girişdən, boyların tərcümə mətnindən və qeydlərdən ibarətdir. C.Luis oğuzlar,
onların tarixi, həyat tərzi, eləcə də dastanın öz tarixi, müəllifi, dili, poetikası haqqında
ingilis dilli oxuculara mə`lumat verir. Bu məqalədə əsas diqqət C.Luisin ön sözdə das-
tanla bağlı irəli sürdüyü fikirlərə yönəldilmişdir. 

Açar sözlər: Dastan, “Dədə Qorqud kitabı”, şamanizm, poetika, tarix, oğuzlar,
Təpəgöz

THE TRANSLATION OF “THE BOOK-OF  DEDE THE TRANSLATION OF “THE BOOK-OF  DEDE 
GORGUD” BY C.LUISGORGUD” BY C.LUIS

SUMMARY
The second English translation of  “The book-of  Dede Gorgud” belongs to C.Luis.

This translation of “The book of Dede Gorgud” consists of an introduction, the transla-
tion of the legends and the notes. İn the introduction C.Luis gives deep introduction
about the Oghuz, their history, their manner of life as well as the history of the book, its
author, its language and its poetic form.

Key words: Legends, “The book of Dede Gorgud”, shamanizm, poe-tical, history,
oghuz, Tepegoz

ПЕРЕВОД «КНИГИ ДЕДЕ ГОРГУД» ДЖ.ЛУИСАПЕРЕВОД «КНИГИ ДЕДЕ ГОРГУД» ДЖ.ЛУИСА
РЕЗЮМЕ

Второй перевод «Книги Деде Горгуд» принадлежит С.Луису. Этот перевод
«Книги Деде Горгуда» состоит из введения, перевод текстов и комментариев.
Введение Дж. Луис даëт интересные сведения об огузах их истории, образ жизни,
и также, об истории книги, их авторов и поэтики. В центре внимания находяатся
его мышлении обнаруживаемые в этой ценной статье Дж.Луис.
Ключевые слова: Дастан, «Книга Деде Горгуда», шаманизм, огузы, полифем 

Məsələnin qoyuluşu. Yalnız oğuz türklərinin, Azərbaycan xalqının
deyil, bütün bəşəriyyətin sayılıb-seçilən, ədəbi-tarixi abidələrindən biri
olan “Dədə Qorqud kitabı”nın ingilis dilli folklorşünaslar tərəfindən öy -
rənilməsi zəruri araşdırma mövzusu olmuşdur. Məqalədə C.Luisin dasta -
nımızın özəllikləri, yaranma yeri, dili və tarixi ilə bağlı söylədiyi ma raqlı
və orijinal fikirləri verilmişdir.

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

http://www.pdffactory.com


212012/II

İşin məqsədi. Araşdırmada əsas məqsəd C.Luisin DQK ilə bağlı
söylədiyi subyektiv və obyektiv fikirləri şərh etməklə yanaşı, digər təd -
qiqatçıların mülahizələri fonunda bu fikirlərə aydınlıq gətirmək olmuşdur.

Bəşər tarixinin formalaşmasında böyük rol oynamış xalqlar öz is te` -
dadları və gördükləri işləri ilə bu və ya digər şəkildə öz adlarını bu tarixə
yazmışlar. Bu sivilizasiyanın inkişafında türk xalqlarının göstərdiyi fəa -
liyyət dairəsi daha geniş və səmərəli olmuşdur. Tanrı türklərin qədərinə
tarix yaratmaq missiyasını qoymuş və iftixarla demək lazımdır ki, onlar
bu missiyanı şərəflə yerinə yetirmişlər. 

Tanrının türklərin qədərinə yazdığı missiyalar içərisində sözü sənətə
çevirmək missiyası da olmuşdur. Söz sənətinin müxtəlif formalarında gö -
zəl sənət nümunələri yaradan xalqımız bəşər mədəniyyətini zənginləş -
dirmiş və ona əvəzsiz töhvələr vermişdir. Türk xalqlarının yaratdığı “Or -
xon-Yenisey abidələri”, “Alpamış”, “Manas”, “Dədə Qorqud” kimi sənət
nümunələri dünya mədəniyyətinin nadir incilərindəndir. 

Ümumən, dastan yaratma türk xalqlarının bədii-estetik, mə`nəvi-tarixi
iste`dadlarından biridir.

Ağız ədəbiyyatının ən mükəmməl forması olan qəhrəmanlıq dastanları
uzun çəkən və mürəkkəb bir yaradıcılıq prosesinin məhsuludur. Qəhrə -
man lıq dastanları obyektiv və subyektiv zərurətlərdən yaranır. Subyektiv
gerçəklik, yə`ni sözü sənət nümunəsinə çevirmək bacarığı Tanrının ver di -
yi bir fitri iste`daddır. Obyektiv gerçəklik dedikdə xalqın həyat tərzi ilə
sıx şəkildə bağlı olan və xalqın həyat tərzini əks etdirən motivlər nə zər də
tutulur. Motivlər xalq dastanlarının yaranmasında çox böyük rol oynayır,
belə ki, motivlər ilk növbədə, dastan qoşanlara əsas mövzunu yerləş dir -
məyə imkan verir. Məhz motivlərin köməyi sayəsində dastan qoşanlar öz
iste`dadlarını nümayiş etdirirlər. “Dədə Qorqud kitabı”nı in gi lis dilinə
üçüncü dəfə tərcümə edən və onu dünya dastanları ilə mü qa yisə edən
P.Mirabil motivləri dastanların “skeleti” adlandırır. Lakin motivlər özlü -
yündə sənət əsəri yox, bir salnamə ola bilər. Motivləri və onların fonunda
təsvir olunan hadisələri sənət əsərinə çevirən bədii-poetik vasitələr siste -
midir. Məhz bədii vasitələrdən məharətlə istifadə nəticəsində “skelet” ətə-
qana dolur, canlanır. Paltar, geyim insanı bəzədiyi kimi, formulalar, bədii
vasitələr də motivləri canlandırır.

İstər Avropa, istərsə də türk qəhrəmanlıq eposları bədii əsər kimi for-
malaşmadan öncə təmsil etdikləri xalqların ulu keçmişlərini təsvir və tə -
cəssüm etdirən salnamələr, əhvalatlar olmuşlar. “Təbii ki, bütün qəhrə-
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manlıq dastanları kimi “Dədə Qorqud” adlı oğuznamə də dövründən
uzaq laşdıqca, tarixin sırf tarix əsərlərində əks olunması ilə bağlı elmi diq -
qətin bu abidələrə yönəlməsi seyrəldikcə, bədiilik faktı hegemonlaş mış,
salnamə-dastan dastanlığa doğru inkişaf etmişdir” (3, 151).

“Reallığı dəyişməklə sonsuz olaraq bir əşyadan başqasına keçmə, ar dı -
cıl şəkildə əşyadan sözə və ya sözdən əşyaya keçmə Avropa-türk ağız
ədəbiyyatını yaradan əsas keyfiyyətlərdir. Hiperbola, metafora, bənzətmə,
metonimiya, təxşis qəhrəmanlıq dünyasını təsvir etmək üçün ozanların
istifadə etdikləri texniki vasitələrdir; bunlar qəhrəmanlıq səhnələrini çək-
mək üçün ozanların işlətdikləri rənglərdir” (7, 45).

Qəhrəmanlıq dastanları yaratmaq hər xalqa nəsib olmayıb. Bu tip das-
tanlar yaratmaq ancaq imperiya yaradan xalqlara nəsib olub. Bəşər mədə -
niy yətinin qızıl fonduna daxil olmuş “Beovulf” (VII-VIII əsrlər ingilis
epo su), “Roland haqqında nəğmələr” (XI əsr frank eposu), “Nibelunq haq -
qında nəğmələr” (XII əsr alman eposu) və “Sid” (XII əsr ispan eposu) kimi
qəhrəmanlıq dastanları imperiya yaratmış xalqlara məxsus olmuşdur.

On altı imperiya yaratmış türk xalqlarının qəhrəmanlıq dastanları ya rat -
ması təbii bir prosesdir. Yeni torpaqlar tutmaq uğrunda aparılan müha ri bə -
ləri, döyüşlərdə qazanılan zəfərləri təsvir etmək, nailiyyətləri diqqətə çat-
dırmaq, psixoloji baxımdan oğuz cəngavərlərini daha böyük şücaətlər gös -
tərməyə sövq etmək və onları sabahkı döyüşlərə hazırlamaq üçün ax şamlar
ozanlar qopuzun müşayiəti ilə bu döyüşləri vəsf edən nəğmələr qo şur,
əhvalatlar söyləyir, onları “dastanlaşdırırdı”. Ozanların söylədiyi bu nəğ -
mə lər sonralar yaranacaq qəhrəmanlıq dastanlarının ilk elementləri idi.

“Dədə Qorqud kitabı” da “Beovulf”, “Roland haqqında nəğmələri”,
“Ni be lunq haqqında nəğmələr” və “Sid” kimi müharibə qürurunun, ov ni -
dalarının, qılınc döyüşlərinin, qalxanların cingiltisinin, şahinlərin qanad
çalmasının, pivə və şərab badələrinin toqquşmasının, yaralıların və ölən -
lə rin iniltisinin, qarət və qələbə hayqırtısının məhsuludur (7, 6).

Qəhramanlıq dastanlarının yaranmasını obrazlı şəkildə dağ çaylarının
yaranması ilə müqayisə etmək olar. Öz başlanğıcını dağlardan alan bu
çaylar dənizlərə qovuşduqları ana qədər uzun yollar keçir, onlara müxtəlif
böyük və kiçik qollar qoşulur, dəfələrlə yataqlarını dəyişir və nəhayət
dənizə qovuşurlar. Dənizə qovuşduğu andan çayın çay ömrü bitir. 

Şifahi ədəbiyyatın bütün növləri kimi xalqın təxəyyülünün ümumi,
daha geniş məhsulu olan dastanlar da yarandıqları vaxtdan yazıya alınana
qədər dildən-dilə, ağızdan-ağıza düşür, xalqın istək və arzularının ifadə-
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sinə çevrilənədək dəfələrlə onun təfəkkür süzgəcindən keçir, saf çürük
edilir, qiymətli daş-qaş kimi cilalanır və sonralar yazıya alınır. Yazıya
alın dıqdan sonra dastanın inkişaf prosesi dayanır və o, artıq dastan qoşan-
ların deyil tədiqatçıların obyektinə çevrilir.

Dünya ədəbiyyatı xəzinəsində elə nadir incilər var ki, yalnız bu əsər-
ləri yaradan xalqların deyil, bütün bəşəriyyətin mə`nəvi sərvəti hesab olu -
nur. Fərqli düşüncəyə, dünyagörüşünə, təfəkkür tərzinə malik olan və
müxtəlif xalqları təmsil edən insanlar bu əsərləri eyni dərəcədə özününkü
hesab edir. Tərənnüm etdikləri ümumbəşəri ideyaları və malik olduqları
qeyri-adi bədii gözəllikləri səyəsində bu əsərlər əsrlərin sınağından çıx -
mış və daim müxtəlif zaman və məkan daxilində sənət bilicilərinin, təd -
qiqatçıların və sıravi insanların diqqət mərkəzində olmuşdur.

Türk xalqlarının şəxsiyyət kitabı olan “Dədə Qorqud kitabı” belə sənət
nümunələri arasında ön yerlərdən birini tutur. 1815-ci ildə alman şərqşü-
nası H.F.Dits tərəfindən aşkar edilərək elm aləminə təqdim edilmiş “Dədə
Qorqud kitabı” həmin vaxtdan Avropa şərqşünaslarının, eləcə də ingilis-
dilli şərqşünas alimlərin ən çox öyrəndikləri sənət nümunələrindən biri
olmuşdur. Bu əzəmətli epos ingilis, rus, serb, fars, fransız, alman, latış, es -
ton, litva... dillərinə çevrilmiş, onun ədəbi, bədii, poetik, tekstoloji, tarixi,
coğrafi və s. özəllikləri haqqında yüzlərlə monoqrafiyalar və elmi təd qi -
qat işləri yazılmışdır.

1956-cı ildə C.S.Mandi özünün “Polifem və Təpəgöz” adlı məqaləsi
ilə “Dədə Qorqud kitabı” haqqında ingilisdilli oxuculara və tədqiqatçılara
mə` lumat verir və boyun məzmununu ingilis dilinə çevirir. (8)

1972-ci ildə Faruk Sümər, Ahmet Uysal və Vorren Volker dastanı ilk
dəfə tam şəkildə ingilis dilinə tərcümə etmişdir. (9)

DQK-nin ingilis dilinə ikinci və daha uğurlu tərcüməsi C.Luisə məx-
susdur (5).

Ceofri Luis 1920-ci ildə Londonda anadan olub. O, universitet kolle -
cində və Oxfordda Müqəddəs Con Kollecində təhsil almışdır. Beş il yaxın
şərqdə hərbi xidmətdə qulluq etdikdən sonra Oksforda qayıdıb ərəb və
fars dillərini öyrənib. O, türk dilini müstəqil öyrənib. 1950-ci ildə o, dok-
torluq dərəcəsi alıb və həmin ildən türk dilindən mühazirələr oxuyur. 

Onun digər kitablari aşağıdakılardır:” Türkiyə” (1955), ”Həqiqətin ta -
razlığı”(1957), ”Türk dilinin qrammatikası” (1967).

Doktor Luis Müqəddəs Antoni kollecinin elmi şürasının üzvüdür və
Oksford universitetində türk dilindən mühazirələr oxuyur.
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Türk, ərəb və fars dillərini dərindən bilən, bir müddət Yaxın Şərqdə iş -
lədiyi üçün bu ərazidə yaşayan xalqların adət-ən`ənələrinə və tarixinə bə -
ləd olan C.Luis 1974-cü ildə dastanı ikinci dəfə, həm də çox böyük uğurla
ingilis dilinə tərcümə etmişdir. Dastanın hər iki əlyazmasından məharətlə
istifadə edən və özünün dediyi kimi “daha mükəmməl hissəni” həssaslıqla
seçməyə çalışan C.Luis tərcümə zamanı nə ifrat sərbəstliyə yol vermiş, nə
də hərfi tərcüməyə arxalanaraq quru bir tərcümə işini başa çatdırmışdır.
Şərq və Qərbin qədim dastanlarına yaxşı bələd olan C.Luis ingilis dilinin
zənginliklərinə istinad edərək xalqımızın bu böyük mə`nəvi sərvətini
dünyanın ən geniş yayılmış dilində böyük oxucu auditoriyasına təqdim
etməklə ədəbiyyatımıza əvəzsiz xidmət göstərmişdir. Tərcümənin oriji-
nalla müqayisəsi göstərir ki, C.Luis dastanın dilini və üslubunu diqqətlə
tədqiq etmiş, əsərdə cərəyan edən orta əsrlər tarixini öyrənmiş, dastan
haqqında yazılmış elmi-tədiqat işlərini araşdırmış və tərcümə işinə böyük
məhəbbət və məs`uliyyət hissi ilə girişmişdir.

Sələfləri kimi, C.Luis də öz işinə ön söz yazmışdır. Dastan haqqında
yazdığı “Ön Söz”də oğuzların tarixinə, dastanın yaranma yerinə, dilinə,
tarixinə dair olduqca maraqlı və orijinal fikirlər söyləyən C.Luis bə`zi
mü   ba hisəli məsələlərə də toxunmuşdur. 

Oğuzların kimliyi ilə bağlı fikir söyləyən müəllif tarixi faktlara əsasla-
naraq onların Altay dağlarından Anadolu vadilərinə qədər uzun bir yol
keçdiyini, bir xalq kimi, həm də qüdrətli imperiya yaradan bir xalq kimi
formalaşdığını yazır. 

Monqolustan və Sibir ərazilərində tapılmış qədim türk abidələrinə -
Orxon-Yenisey yazılı kitabələrinə əsaslanan müəllif  “oğuz” və “türk” ad -
larının bə`zən bir-biri ilə müharibə edən, bə`zən də ümumi düşmənə qar -
şı müttəfiq olan ayrı-ayrı tayfaların adı olduğunu göstərir. Dastandan gö -
türdüyü “Oğuz zamanında belə bir qayda vardı ki, bir gənc kişi ev lə nər -
kən ox atar və ox hara düşərsə orada o, bəylik çadrını qaldırardı”, “Oğuz
bəyləri arasında yalan yox idi”, “Oğuz zamanında Qanlı Qoca deyilən bir
adam var idi” kimi nümunələrə əsaslanan C.Luis yazır: “boylar mövcud
formalarına salındığı vaxt oğuz türklərinin özlərinin arasında “oğuz” ter-
mini tədricən “türkmən” sözü ilə əvəz olunmağa başlayıb və bu proses
XIII əsrin əvvəllərinə qədər tamamlanıb” (5, 9).

Müəllif boylardakı İslam çalarlarına baxmayaraq, onların çox qədim
adətlərlə dolu olduğunu və onların bə`zilərinin türklərin şaman ayinlərini
icra etdikləri bir dövrə təsadüf etdiyini yazır.

242012/II
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“Dədə Qorqud Kitabı”nda şaman və islam əxlaqının paralel şəkildə
mövcud olmasını oğuzların müxtəlif dövrlərdə yaşadıqları həyat tərzi ilə
əlaqələndirən müəllif yazır: “İslam çalarlarının islamdan əvvəl yaranmış
bu boylara sonradan əlavə edildiyini görmək üçün elə də araşdırma apar -
mağa ehtiyac yoxdur. Boylarda düşmənə “kafir” deyirlər və qəhrmanlar
çətinliyə düşdükdə Məhəmməd peyğəmbərə salavat çəkir və müsəlman
rituallarını icra edirlər. Lakin boylarda adi vəziyyətlərdə onların bu kimi
ayinləri icra etmələrini göstərən heç bir dəlil yoxdur. Onlar təkarvadlıdır-
lar, əksər müsəlmanlardan fərqli olaraq at əti yeyirlər, çaxır və kımıs içir-
lər. Boylardakı bə`zi islam adətləri və inancları ilə bağlı onlarda kifayət
qədər mə`lumatlar yoxdur” (5, 12).

Müəllif Dədə Qorqudun şəxsiyyətindən danışarkən onun həqiqi bir
şəxs olub-olmaması ilə bağlı məsələnin dərinliyinə varmağa ehtiyac gör-
mür. O, fikrini onunla əsaslandırır ki, Dədə Qorqudun varlığını inkar edən
heç bir dəlil yoxdur. Tarixçi Rəşid əd-dinin (1318-ci ildə vəfat edib) Dədə
Qorqud şəxsiyyəti haqqında verdiyi mə`lumatları, Qazaxıstan ərazisində
yerləşən Korkut şəhərinin yaxınlığında, eləcə də Dərbənd şəhərində onun
qəbrinin olmasını əsas götürən müəllif onun varlığını inkar edən bir dəlil
olmadığını yazır. 

Adı kitab verilmiş Dədə Qorqudun dastanların yeganə müəllifi olub-
olmaması ilə bağlı olaraq C.Luis yazır: “12 boyun dördündə aydın şəkildə
deyilir ki, Dədə Qorqud “bu oğuz boylarını düzüb qoşmuşdur”. Digər tə -
rəfdən, boyların indiki halı belə bir fərziyyəni təsdiqləyir ki, bunlar onun
qoşduğu ilk variantdır. Boyların axırıncı paraqrafları bunu deyir. Dədə
Qorqud əksəriyyətində özünün də iştirak etdiyi hadisələri təsvir etməklə
düzüb-qoşmuşdur. Lakin boyların yarısında kiçicik fərqlə “hanı dediyim
bəy ərənlər, əcəl aldı, yer gizlədi” şe`r parçası ilə başlayan bir hissə var və
bu bizə onu deyir ki, bunlar Dədə Qorqudun sözləri ola bil məz (5, 13).

Müəllif kitabın kim tərəfindən və nə zaman tərtib edildiyini müəyyən-
ləşdirməyin asan bir iş olmadığını qeyd edərək yazır: “Çox güman ki,
XIII əsrin əvvəllərində qısaldılaraq bu günkü şəklə salınmış bu əsərin ta-
rixi daha qədimlərə gedir” (5, 3).

C.Luis bə`zi tədqiqatçıların dastanda adları çəkilən qəhrəmanları tarixi
şəxsiyyətlərlə əlaqələndirib onun tarixini müəyyənləşdirməyə çalış dıq la -
rını yazır və əsərdə adları çəkilən qəhrəmanları tarixi şəxsiyyətlərlə ey ni -
ləşdirməyin və buna əsaslanıb əsərin tarixi ilə bağlı fikirlər söylə mə yin
inandırıcı olmadığını yazır. “Kaş biz kitabdakı hər hansı bir xarakterin hər
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hansı bir şəxsiyyətlə müsbət əlaqəsini açıq şəkildə müəyyənləşdirə biləy-
dik. Təəssüf ki, bunu etmək qeyri-mümkün görsənir. Məsələn, Ba yın dır
real bir tarixi şəxsiyyət hesab oluna bilər, lakin bununla bağlı bizim əldə
etdiklərimiz yalnız saysız-hesabsız rəvayətlərdən və bir Osmanlı
tədqiqatçısının onun Nuh peyğəmbərin beşinci nəslindən bir şəxs olması
ilə bağlı söylədiyi əfsanədən ibarət olacaq. Biz əsərin tarixini müəyyən-
ləşdirmək üçün ondan bir qarmaq kimi istifadə edə bilmərik. Bu eynilə
XVII əsrdə yaşamış bir tarixçinin Salur Qazanın Peyğəmbərdən 300 il
sonra yaşaması ilə bağlı söylədiyi fikrə də şamil edilə bilər, lakin bunu
bilməyə imkanımız yoxdur” (5, 16).

Müəllif Trabzon hakiminin qızı Selcan xatunu alan Xan Turalını Ağqo -
yun lu sərkərdəsi Tur Əlinin oğlu Kutlaqla eyniləşdirməyin doğru ol ma dı -
ğını və X əsrin ortalarında yaşamış bir cüt ər-arvadın Peyğəmbər zama -
nında yaşamış Dədə Qorqudla eyni bir nağıla qoyulmasının ağlabatan ol -
madığını yazır.

Dastanın bə`zi tədqiqatçıları DQK-də Qalın Oğuz elinin başında Ba yın -
dır xanın durmasını Ağqoyunlu dövləti zamanında baş vermiş hadisələrin
nəticəsi ilə əlaqələndirirlər. C.Luis Dədə Qorqud dastanlarının Ağqoyunlu
xanədanlığı dövründə, onların hökmranlığı altında düzülüb qoşulduğuna
da inanmır. O, dastandakı Bayındır xanla Ağqoyunlu sultanı Bayındır xanı
eyniləşdirməyin düzgün olmadığını qeyd edir: “Bunun doğrulunu inkar
edən məsələ bundan ibarətdir ki, Ağqoyunlu şəcərəsində Bayındır xanın
atasının adı Gök Xandır, onun atasının adı da Oğuz xandır. Bizim kitabı -
mızda isə onun atasının adı kimliyi bilinməyən Qam Ğandır” (5, 19).

Bu baxımdan DQK-nın Avropadakı son dövr tədqiqatçıları arasında
P.Mirabilin kitabla bağlı söylədiyi orijinal fikirləri və mülahizələri maraq -
lıdır. Dastandakı əhvalatların və xarakterlərin gerçək tarixlə bağlı lığını
ay dınlaşdırmaq üçün orta əsrlər tarixinə ötəri nəzər salan müəllif di gər
türk tayfaları və şimali alman tayfaları ilə müqayisədə oğuzların oy na dığı
tarixi rolun daha əhəmiyyətli olduğunu qeyd edərək yazır: “Bu xalqa
məx  sus, on iki boydan ibarət olan bu dastan mərkəzi Asiyanın, Orta Şər -
qin, Kiçik Asiyanın və on altıncı imperiyanın dərinliklərinin havasını al -
mış, mənşəyi həm Şərq həm də Qərb olan bir xalqın coğrafi xronikası
haqqında mə`lumat verir. Əgər biz “Dədə Qorqud kitabı”nı bir tarixi
icmal “nümunəsi” hesab etsək, əlbəttə ki, şişirtməyə yol vermiş olarıq.
Doğrudur, bu bütövlükdə xronoloji mahiyyət kəsb etməkdən daha çox,
mədəni mahiyyət kəsb edir belə ki, kitabda tapılan hər şey “türk” ruhun-
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dadır! Fərqi yoxdur, bu Asiya türkü olsun, yaxud da Anadolu türkü! 
Doğrudan da, “Dədə Qorqud kitabı” tarixi kitab deyil, lakin oradakı

mə`lumatlardan bir xalqın etnoqrafiyasını yazmaq və ondan bu məqsəd
üçün istifadə etmək olar” (7, 26).

Bunu əsas götürən müəllif boylarda genezisdən (yaranışdan) apokalip-
sə (əhdi-cədidə) doğru antoloji və etnik  bir inkişafın mövcud olduğunu
qeyd edir və “Dədə Qorqud kitabı” üçün tarixi bədii bir struktur fikirləşir.

“Dədə Qorqud kitabı”nın tariximiz barədə dolğun fikir yaradan, xal qı -
mızın yaranış problemlərinə işıq saçan bir mənbə hesab edən Y.Mah mu -
dovun aşağıdakı fikirləri P.Mirabilin yuxarıda qeyd olunan fikirləri ilə
üst-üstə düşür: “Beləliklə, şifahi xalq ədəbiyyatımızın tacı olan “Dədə
Qorqud kitabı”, eyni zamanda əvəz olunmaz tarixi səlnaməmizdir. Tarixi -
mizin daim çağlayan büllur bulağıdır. Hər gözü ümumtürk tarixinin bir
döv ründən, bundan daha qədim Altay qatından, ondan da qədim pale asiya
çağlarından süzülüb gələn həyat çeşməsidir” (6, 24).

Dastanların əlyazmaları haqqında mə`lumat verən müəllif Vatikan nüs -
xəsini paleoqrafik baxımdan Drezden nüsxəsindən qədim olduğunu söy lə -
yən Rossidən fərqli olaraq onların hər ikisinin XVIII əsrə aid olduğunu
yazır.

Müəllif Mühərrəm Erginin və Faruk Sümərin dastanlarla bağlı fikirlə -
rinə münasibət bildirərkən yazır: “Ergin işini tənqidi nəşr adlandırır, lakin
bu belə deyil və ola da bilməz. Çünki bu iki nüsxə, daha doğrusu bir yarım
əlyazma bir orijinal mətndən köçürülməyib. Onlar arasında fərq iki müx -
tə lif bədii mətn arasında mövcud olan fərqdən daha çoxdur. Bu müqəddəs
tutulan, frazeoloji vahidlərlə zəngin, lakin eləcə də, müxtəlif variantlarda
müxtəlif şərhçilər tərəfindən söylənmiş, gözlənildiyi kimi, uzun zaman
ərzində şifahi olaraq nəsildən-nəslə ötürülən boylar iki dəfə yazıya alın-
mışdır” (5, 19).

C.Luis kitabın XV əsrin ortalarında və ya ikinci yarısında yazıldığına
inanan Erginlə razılaşmır. O, üçüncü boyda İstanbuldan bir kafir şəhəri
kimi danışıldığını nəzərə alaraq tarixin 1453-cü ildən əvvələ təsadüf et di -
yini söyləyir.

Müəllif əvvəlcə əsərin XV əsrin ikinci yarısında yazıya alındığına
inan  dı ğını və sonradan əsərdə adları çəkilən bə`zi terminlərin XVI əsrdən
qabaq işlənmədiyini nəzərə alaraq dastanların XVI əsrin ikinci yarısında
os manlıların hakimiyyəti altında olan bir yerdə yazıya alındığını yazan
F.Sümərlə də razılaşmır: “Qədim bir əsərin hər hansı bir mətninin müəy -
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yən bir vaxta aid olmasını deməklə, əsərin özünün həmin vaxta aid olma -
sını demək arasında çox böyük fərq var. Bu xüsusilə bizim kitabımız kimi
bir kitaba xas bir xüsusiyyətdir. Kitab saysız-hesabsız şərhçilərin ümümi
məhsuludur və ola bilsin ki, onların hər biri XVI əsrə aid bu iki əlyazmaya
əlavələr etmiş və onu daha da zənginləşdirmiş və onlar boyları yazıya
alar kən onlarda müasir dövrün məhsulları olan sözləri işlətmişlər” (5, 20)

C.Luis ərəb səlnaməçisi Dəvadarının 1309-1340-cı illər arasında Mi -
sir  də yazdığı çap olunmamış Durar Əl-Tican əsərində boylardan biri (8-ci
boy) haqqında mə`lumat verildiyini nəzərə alaraq, boyun XIV əsrin əv -
vəllərində yazılı şəkildə mövcud olduğunu söyləyir.

Əlyazmaların dili və yeri ilə bağlı mülahizələr yürüdən C.Luis onların
XIV əsrin axırı və XV əsrin əvvəllərində yazılmış kitabların dili ilə səsləş -
diyini, bə`zi tədqiqatçıların əksinə olaraq Azərbaycanda yazıldığını söy lə -
yir: “Azərbaycanda danışılan türk dilinin bir sıra xüsusiyyətlərini özündə
nümayiş etdirməklə yanaşı, onda qərbə məxsus (müəllif Türkiyə turkcəsi-
ni nəzərdə tutur. S.Ə.) bə`zi müəyyən dil faktorlarına da rast gəlmək olur.
Sonuncuya aid xüsusiyyətlərə Vatikan əlyazmasında daha çox təsadüf
edilir. Mətnin yaranma tarixi azəri və osmanlı turkcələrinin iki ayrı dia -
lekt kimi bir-birindən ayrılması tarixindən daha uzaqlara gedir. Lakin dil
faktorları əsasında əsərin yarandığı tarix və yer haqqında müəyyən bir nə -
ticəyə gəlmək ağılsızlıq olardı. Çünki biz əsərlərdəki hər hansı bir xüsu -
siyyətin əsəri tərtib edənə, ondan sonra onu söyləyən ozanlara və ya onun
üzünü köçürənə aid olduğunu deyə bilmirik” (5, 22).

Qəhrəmanlıq dastanları çoxqatlı, mürəkkəb bir orqanizmdir. Bu ba xım -
dan eposlar hər biri müxtəlif zaman kəsiyində min illər ərzində yara nan
saysız-hesabsız laylardan ibarət olan əzəmətli dağlara bənzəyir. DQK-də
də belədir, bu müqəddəs kitab neçə-neçə əsrlərin və neçə-neçə nəsillərin
səsini, nəfəsini və havasını özündə təcəssüm etdirir. 

Elə buna görə da əsərin tarixi və yeri ilə bağlı müxtəlif fikirlər ol du ğu -
nu söyləyən P.Mirabil “Dədə Qorqud kitabı”nda iki zaman və iki məkan
olduğunu söyləyir. “Şifahi ədəbiyyata aid istənilən bir eposda olduğu
kimi, “Dədə Qorqud kitabı”nda da həm obyektiv zaman və məkan, yə`ni
tarixi və coğrafi zaman və məkan, həm də subyektiv zaman və məkan,
yə`ni ozanın öz dastanında “iştirakı” var! Məhz bu vəhdət dastanı mü əy -
yənləşdirir. Ozanın teatrlaşmış, lirik, ritorik dünyagörüşü tarixi və coğrafi
bir gerçəklik hazırlayır və onu münbitləşdirir” (7, 26)

Əsərin müəllifinin böyük poetik iste`dada malik şərhçi olduğunu qeyd
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edən C.Luis yazır: “Dastan ritm, alliterasiya, assonans kimi poetik fiqur -
larla zəngin olan nəsr və qafiələr əsasında yazılmış söyləmələrdən ibarət-
dir. Dastanın dili daim dəyişir, o həm qeyri-adi dərəcədə poetik və möh -
təşəm, həm də rəngarəng və canlıdır. Mən bütün bunları öz tərcüməmdə
saxlamağa çalışmışam” (5, 14.).  

Bizim fikrimizcə, bə`zi mübahisə doğuran cəhətlərinə baxmayaraq
C.Luisin tərcuməsi DQK-nin dünya dillərinə tərcuməsində yeni bir mər -
hə lədir. Bu tərcümənin özünə məxsusluğu hərfi-informativ tərcümə ilə
bə dii-poetik tərcümənin üzvi vəhdətdə olmasındadır. Mətnə sədaqət,
məz mun planına daha çox diqqət yetirmək aparıcı olsa da, tərcuməçi bə -
dii formanın olması üçün bacardığını etmişdir.

Hər tərcümə bir dünya gorüşünün, ifadə sisteminin canlandırılması,
bər pa edilməsi deməkdir. Başqa dil sistemlərində adekvat dil vasitələrinin
tapılması, tipoloji-paralel özəlliklərin müəyyənləşdirilməsi tərcüməçinin
tə fək kürü, savadı, bacarığı, bu sahədəki ustalığı və təcrübəsi ilə ölçülür.
Bu tərcümə orijinalın bədii poetik struktruna yaxınlığı ilə seçilir. Müəllif
eposun bədii ovqatını, poetik vüsətini saxlamaq üçün oğuz türkcəsinin
özəlliklərini qoruyub saxlamağa çalışmışdır. Məhz bu amilləri nəzərə
alaraq dastanı üçüncü dəfə ingilis dilinə tərcümə edən P.Mirabil C.Luisin
tərcüməsini yüksək qiymətləndirmiş və öz tərcüməsini başqa bir məq səd -
lə və fərqli bir istiqamətdə başa çatdırmışdır. P.Mirabil türk dilinin struk-
turunu, yə`ni dastanın türkcə sintaksisini saxlamaqla, özünün dediyi kimi
“iki laylı bir tekst” yaratmışdır və bu hibrid tekst türk və ingilis dillərinin
sintaksisini özündə paralel şəkildə nümayiş etdirir.

Dastanlardakı qəhrəmanları orijinal, eləcə də, qeyri adi personajlar ki -
mi xarakterizə edən C.Luis yazır: “İslamdan əvvəlki köçəri cəmiyyətin
həyat tərzini islamdan sonraki həyat tərzi ilə vəhdətdə təsvir edən, canlı
danışıq dilini və poetik, özünəməxsus parlaq bədii-üslubu təcəssüm etdi -
rən bu əsər köçəri həyatın və onun yarım əfsanəvi, gələcəyi görən ozan
Dədə Qorqud, Cangavər Beyrək, əməllərindən baş açılmayan Dəli Qar -
car, Təpəgöz, Qırxoynaşlı  Boğazca Fatma kimi unudulmaz xarakterləri-
ni canlı şəkildə təsvir edir” (5, 3).

Əsərdəki qadın qəhrəmanları qeyri-adi və unudulmaz personajlar he -
sab edən C.Luis onların kişilərlə birlikdə döyüşlərdə iştirak etdiyini, çox
böyük sərbəstliyə malik olduqlarını və heç də, adi qadınlar kimi hə mişə
evdə sakit oturmadıqlarını yazır.

Müəllifin dastandakı qəhrəmanların adları və onların ingilis dilinə tər-
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cüməsi ilə bağlı söylədiyi fikirlər maraqlı və mübahisəlidir. Müəllif qəh -
rə manların bə`zilərinin adlarını olduğu kimi saxlamış və Tərs Uzamış,
Banu Çiçək kimi adları ingilis dilinə tərcümə etməmiş, lakin o, şəxs ad la -
rının qarşısında işlənmiş “qara” sözünü “black” şəkilində ingilis dilinə
tərcümə etmişdir və bunu “qara” sözünün titul göstəricisi olması ilə əla -
qələndirmişdir. Bizim fikrimizcə, belə bir tərcümə uğurlu alınma mışdır,
çünki, qədim türk dilində qara sözü “böyük”, “əzəmətli” anlamlarında
işlənmişdir. Bu söz “black” şəklində tərcümə olunduğu üçün orijinaldakı
mə`na itir. Bu eyni ilə “Google-eye” kimi tərcümə olunan “Təpəgöz” və
“Wild Domrul” kimi tərcümə olunmuş Dəli Domrul adlarına da aiddir.
“Wild” və “Crazy” sözlərinin müvafiq olaraq “Hirsli”, “Qız ğın” kimi tər-
cümə olunduğunu nəzərə alsaq bu adların bu şəkildə tərcümə olunmasını
heç də uğurlu hesab etmək olmaz. Bunu nəzərə alan P.Mirabil şəxs ad la -
rını əsasən tərcümə etməyib, onları orijinalda olduğu kimi sax layıb.

Yazdığı ön sözdə DQK-nin müəllifi, tarixi, forması, qəhrəmanları və
bədii xüsusiyyəti haqqında maraqlı mülahizələr söyləyən C.Luis bə`zi
mübahisə doğuran məsələlərə toxunur. Bə`zi abzasların bir neçə boyda
təkrarlanmasını, Şöklü Məliyin müxtəlif boylarda bir neçə dəfə öldürül -
məsini müəllifə nöqsan tutan C.Luis yazır: “Hər nə qədər də iste`dadlı
şərhçi olsa da bir redaktor kimi müəllifin bə`zi çatışmazlıqları var. Dör -
düncü boyda bəylərin adlarının sadalanması və döyüş səhnəsinin təs vi ri
ikinci boyda da sözbəsöz təkrar olunur. Qazan kafir xanı Şöklünü iki dəfə
öldürür. İkinci boyda o, onun üstünə hücum edir, üçüncü boyda onun ba -
şını kəsir, dördüncü boydada onun qanını tökür və onu əsir alır: Doq qu -
zuncu boyda Şöklü ölümün caynağıdan islamı qəbul etməsi ilə qurtara
bilir” (5, 14).

Mə`lumdur ki, təkrarlar sistemi, o cümlədən mürəkkəb sintaktik bü -
töv lərin (abzasların) təkrarı bütün dillərin, eləcə də türk dilinin bədii-po -
etik sistemində çox ciddi əhəmmiyyət daşıyır. “Dədə Qorqud kitabı”ndakı
abzasların təkrarı mətnin özəlliyini saxlamaq baxımından diqqəti cəlb
edir. Bu mətn təkrarı bədii effekti artırır, təkrarda nəzərdə tutulan bədii-
poetik informasiyanı ifadə etmiş olur.

DQK-da abzasların müxtəlif boylardakı təkrarını müəllif tərəfindən
edilmiş bir xəta sayan C.Luisdən fərqli olaraq, P.Mirabil kitabdakı təkrar-
lara xüsüsi önəm verir və onları digər bədii vasitələr kimi epik ədəbiyyat
üçün zəruri hesab edir. Bədii şərhin tə`sir gücünü artırmaq, hadisələrin əsl
mahiyyətini açmaq, qəhrəmanların qazandıqları qələbələrin əhəmiyyətini
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qabartmaq, elecə də, dinləyicilərini bu qələbənin böyüklüyunə inan -
dıraraq, onları bu zəfərlərin təntənəsinin tə`siri altında saxlamaq və onları
şövqə gətirmək üçün təkrarların bir bədii vasitə kimi əvəzsiz rol oy na -
dığını çox gözəl anlayan P.Mirabil yazır: “Eyni bir hadisənin dörd boy da
təkrarlanması özan tərəfindən işlədilmiş ən uğurlu stilistik vasitədir. Hər
bir nitq vahidi kimi təkrarın iki başlıca məqsədi var: bir tərəf dən o, ozana
öz şərhini düzgün istiqamətləndirmək imkanı verir, di gər tərəfdən isə,
həm ozanın, həm də dinləyicilərin fövqəladə hesab etdikləri subyektiv,
lakin kökləri hadisələrin dərin laylarına işləyən uğurlu bir şərhin şöv qünü
və vüs`ətini vermək imkanı yaradır. Hadisələrin bu cür qeyri-təbii təsviri
həm ozan, həm də dinləyici üçün vacib bir məsələdir, hadisələrin nüvəsi
(düşmən xanın öldürulməsi) qorunub saxlandığı halda, təsvirin de talları
ozanın şərhetmə məharətinin keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişir. Əs lində,
bu seçimlər mətnin üslubunu seçmək, nitqin və ya şərhin üslü bunu seç -
mək, şərhi nitq fiqurları və ya məcazlarla yükləmək ozanın seçi mi dir.
Tayfaların hökümranlıq etmək üstündə müharibələr apardığı bir vaxtda
çalınmış zəfəri bir dəfə öymək kifayət etmir” (7, 26) Bunu əsas götürərək,
P.Mirabil qeyd edir ki, Kafir xanı Şöklü Məliyin öldürülməsi kimi mətn -
lərin bir neçə boyda sözbəsöz təkrarlanması mətnin gözəlliyinə xü su  si bir
ətir və tam verir.

C.Luisin dastanla bağlı digər bir iradı ad qoyma mərasimi ilə bağlıdır.
Ad qoyma mərasimlərində bir ardıcıllıq olmadığını qeyd edən müəllif ya -
zır: “Birinci boyda Dirsə xanın oğlu buğanı öldürdükdən sonra Dədə Qor -
quddan öz adını ala bilir. Lakin biz yalnız üçüncü boyda bilirik ki, o vaxt
oğlan baş kəsib, qan axıtmayana qədər onlar ona ad qoymazlarmış” (5, 15).

C.Luisin dastanla bağlı növbəti iradı qəhrəmanların öz ana və ataları-
na müvafiq olaraq “ağ saçlı” və “ağsaqqallı” deyə müraciət etmələri və
qəhrəmanların özlərinin “ağbənizli” qız və gəlinləri haqqında danışmaları
ilə bağlıdır. Bu məsələlərdə bir aydılıq olmadığını qeyd edən C.Luis
yazır: “Uruz öz anasına “ağ saçlı”, “yaşlı” deyə müraciət edir. Lakin biz
onun bele olduğunu görmürük, elecə də Qazan özünü “ağ saqqallı” bir
şəxs kimi təqdim edir, halbuki o, həyatının ən enerjili dövrünü yaşayır.
Ola bilsin ki, onlar hazır epitetlərdir. Üçüncü boyda Beyrək atasınnın
“qaza bənzər” qızlarından  və gəlinlərindən danışır, halbuki o, ailənin tək
oğludur və hələ evlənməyib” (5, 15).

C.Luisin DQK ilə bağlı problem hesab etdiyi bir detal Təpəgöz və Dəli
Domrul boyları ilə bağlıdır. Müəllif dünyada, xüsusilə Qərb folklorşü-
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nasları arasında DQK-dəki bə`zi motivlərin, o cümlədən Təpəgöz obra -
zının mənşə və mənbəyi ilə bağlı fikir ayrılıqlarının olduğunu qeyd edir
və bu mülahizələrə öz münasibətini açıqlayır. “Sikloplarla” bağlı
hekayələrin “Odissey”dən alınmadığını söyləyən Ridl və Merrinin, eləcə
də V.Qrimin fikirlərinə münasibət bildirən C.Lyuis yazır: “Merri və Ridl
da Qrim kimi belə fikirləşirlər ki, “Sikloplar” haqqında nağıl “Odis sey -
dən” alınmayıb, bununla belə onlar bu folklor nümunələrinin (“Dədə Qor -
qud” versiyası da daxil olmaqla) və Homer nağıllarının eyni bir mənbə -
dən götürüldüyünü söyləyən Qrim qədər uzağa gedə bilmirlər. Lakin Bey -
rək hekayəsində də (3-cü boy) “Odissey”ə xas epizodların açıq-aşkar ol -
masını nəzərə alsaq, mütləq şəkildə deyə bilərik ki, Təpəgöz hekayəsi
Homerdən alınıb. Fərz olunan alternativ variant ondan ibarətdir ki, Homer
bu mövzulardan bə`zilərini Kiçik Asiyanın qərbində ağızdan-ağıza do la -
şan əhvalatlardan alıb və iki min il keçdikdən sonra, hələ də mövcud olan
bu nağıllar “Dədə Qorqud kitabı”nın ölkənin şərqində yaşayan namə`lum
bir müəllifi tərəfindən yenidən alınıb. Bəli, bunun belə olması da müm -
kündür (5, 16).

Bununla belə, C.Luis Təpəgözü sadəcə olaraq bir kabus hesab etmir və
onun fərdi və fərqli bir xarakter olduğunu söyləyir. Müəllifə görə Tə pə -
gözün ölüm səhnəsində söylədiyi dəhşətli etiraf onu özünəməxsus xarak-
teri olan bir obraz kimi səciyyələndirir.

Dəli Domrul boyundakı bə`zi epizodları da Homer yaradıcılığı ilə əla -
qələndirən müəllif yazır: “Bizim kitabda klassik dünya ilə əlaqəsi olan
digər bir boy Dəli Domrul boyudur. Bu boyda qəhrəmanın həyat yoldaşı,
Alsestis kimi öz həyatını ərinin həyatı əvəzinə qurban verməyə hazırdır.
Bunun həqiqi bir əlaqə olması və ya təsadüfi oxşarliq olması açıq bir
məsələdir” (5, 16)

Tənqidi ədəbiyyatımızda, elecə də dünya çapında bu məsələ ilə bağlı
saysız-hesabsız araşdırılmalar aparılıb, obyektiv və subyektiv mülahizələr
yürüdülüb (1). Bunu nəzərə alaraq biz yalnız P.Mirabilin bu məsələ ilə,
elecə də Dəli Domrul boyu ilə bağlı söylədiyi və bizim maraqlı hesab et -
diyimiz, orijinal mülahizəsini qeyd etmək istərdik. P.Mirabilin Təpəgözə
olan münasibəti bu mif haqqında yazan bütün tədqiqatçılardan fərqlidir.
O, hər şeydən əvvəl, Təpəgözün mifik və ya ictimai bir varlıq olmasını
aydınlaşdırmağa can atır. Oğuzun öz cəmiyyətində böyüdüyü Təpəgözü
cəmiyyətdən qovmasını və Təpəgözün oğuza düşmən çıxma sını daxili bir
qiyamın rəmzi hesab edən P.Mirabil yazır: “Təpəgözün qey ri-adi görkəmi
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onu ictimaiyyət üçün arzuolunmaz edir. Məsələ heç də onda deyil ki, bu
monstr  cəmiyyətə qovuşmaq istəmir, məsələ ondadır ki, oğuz onun ehtiy-
aclarına uyğunlaşmaq istəmir. Elə ki, bir cəmiyyətdə təcrid etmə mövcud-
dur bu o deməkdir ki, həmin cəmiyyət öz mənimsəmə gücünü həyata
keçirə bilmir. Səkkizinci boyun mahiyyəti elə bununla bağlıdır. Hər şey-
dən əvvəl, Təpəgözü bir monstra çevirən oğuz deyil, bəs kimdir?” (7, 26)

Dəli Domrul boyuna tarixi nöqteyi-nəzərdən baxmağı üstün tutan
P.Mirabil yazır: “Bə`zi alimlər bu boyu Alsestisin obrazı ilə əlaqələndirir-
lər. Bəlkə də, bu belədir, lakin biz bu boyu digər boyların davamı hesab
edir və ona oğuz xalqlarının islama doğru getdiyi yoldakı körpü kimi bax-
mağı üstün tuturuq” (7, 28).

P.Mirabil Dəli Domrulun quru çay üzərində körpü tikməsini Allahın var-
lığından xəbərsiz olan Dəlinin özünü Allah hesab etməsi və hər şeyə qadir
olmaq istəməsi ilə əlaqələndirir. Lakin biz Dəlinin tikdiyi bu körpünü və
onun sözlərini başqa cür yozardıq. Hər bir epos kimi, P.Mirabilin “tanrının
səsi” adlandırdığı “Dədə Qorqud kitabı” da gerçəkləri metoforik tərzdə tə -
cəssüm etdirir, bu baxımdan bizə görə, Dəli Domrulun quru çay üzərində
körpü tikməsi, körpünü keçənlərdən pul alması, oğurluq keçənləri döyməsi
və onlardan daha çox pul alması metofarik bir mahiyyət da şıyır. Bizim fik -
rimizcə, bu körpü oğuz sərhədlərində tikilmiş kömrük ke çidlərini, Dəli
Domrul isə oğuzun özünü təcəssüm etdirir. Onun aşağıdakı sözləri bizə bir
dövlət kimi Oğuzun qüdrətindən  xəbər verir: “Məndan dəli, məndən güclü
ər varmıdır ki, çıqa mənümlə savaşa – dedi; mənim ər ligim, bahadırlığım,
cilasunligim, yigitligim Ruma, Şama gedə çavlana.” (4, 75).

C.Luisin Təpəgöz obrazının adı ilə bağlı olan fikirləri də mübahisə do -
ğurur. C.S.Mandiyə əsaslanan C.Luis Təpəgöz adının təhrif olunduğunu
iddia edir. Yunan mifologiyasında adama oxşayan nəhəng varlıq lar və
monstrlar “Sarandapihos” adlanır. Buna əsaslanan C.S.Mandi yazır: “Mə -
nə elə gəlir ki, “Sarandapihos” sözü Təpəgöz adının” orijinalı olub. Yunan
sözu qısaldılıb vurğulu hecadan əvvəlki iki heca atılıb və “taphios” şəkli-
ni alıb” (8, 8). Lakin bu fərziyyə nəyinki başqaları, heç müəllifin özü üçün
də inandırıcı səslənmir və buna görə də o, bunu etiraf etməli olur: “Mənim
üçün bu sözün alınma söz olmasının mümkün görünməməsinə baxma-
yaraq etiraf etməliyəm ki, mən bunu sübut edə bilmirəm və buna görə də
türk folklorunun bu nümunəsini araşdırarkən bununla bağlı heç bir nəti -
cəyə gələ bilmirəm!” (8, 8) C.S.Mandinin bu mülahizələri dastanı ingilis
dilində tərcümə edən C.Luisə və P.Mirabilə də öz tə`sirini göstərmiş və

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

http://www.pdffactory.com


342011/III

onlar Təpəgözlə bağlı mülahizələrində C.S.Mandiyə əsaslanmışlar. Biz
C.S.Mandinin bu məsələ ilə bağlı mülahizələri haqqında mə`lumat ver di -
yimizdən (2, 37-50) bununla bağlı yalnız aşağıdakı izahatı verməklə
kifayətlənirik. Mə`lumdur ki, yunan mifologiyasında olan bütün nəhəng
varlıqlar ümumi olaraq “Saranbdabihos” adlanır. Sarandapihos ümümi
isimdir. “Dədə Qorqud kitabı”ndakı Təpəgöz adı xüsusi isim kimi işlənir
və o, dastanın əsas qəhrəmanlarından birinin adıdır. Bizim fikrimizcə, Yu -
nan dilində bütün monstrlar üçün işlənən “sarandapihos” sözü yunan di -
lində “40 kubit” (45sm ölçü vahidi) və “nəhəng” anlamında işlənən “Sa -
rand” sözünə türk mənşəli Təpəgöz (və ya Dəpəgöz) sözünü artırmaqla
yaranıb. Əvvəlcə söz “Saran Tapihos” yəni “Nəhəng Təpəgöz” şəklində
işlənib. Sonralar isə sözlər birləşərək “Sarandapihos” şəklini alıb.

Öz kitabının sonunda C.Luis kitabdakı şəxs adları, coğrafi yerlər və
bə`zi boylarla bağlı qeydlər vermişdir. C.Luisin bu qeydləri həm maraqlı,
həm də mübahisəlidir.

DQK-nin dünayanın müxtəlif dillərinə edilmiş hər bir yeni tərcüməsi,
o cümlədən, C.Luisin bu tərcüməsi əlamətdar bir hadisə kimi qarşılan-
mışdır. Tərcüməçilər xalqımızın bu mə`nəvi sərvətini başqa xalqlar ara -
sında təbliğ etməklə yanaşı, həm də onun bəşəriyyətin ümumi sərvətinə
çevrilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmişlər. Məhz bu tərcümələrin sa -
yəsində kitabımız H.F.Dits, T.Nedeks, V.V.Bartold, E.Rossi, V.M.Jir -
munski, A.Y.Yakubovski, V.Qrim, O.Həkmən, S.Mandi, C.Luis, P.Mirabil
və başqa nəhəng bilim adamlarının tədqiqat obyektinə çevrilmiş, onların
mizan-tərəzisinə qoyulmuş, öz səviyyəsinə uyğun dünya şöhrətli əsərlər-
lə muqayisə edilmiş, ona onu yaradan xalqın gözü ilə yox, bütövlükdə bə -
şəriyyətin, insanlığın gözü ilə baxılmış və yalnız bundan sonra öz həqiqi
qiymətini almışdır. C.Luisin tərcüməsi və orijinal fikirləri bir daha gös tə -
rir ki, iki əsrə yaxın müddətdə dünyanın ən azman şərqşünaslarını və folk-
lorşünaslarını özünə tədqiqatçı etmiş “Dədə Qorqud kitabı” hələ də öz sir-
lərini tamamilə açıb göstərməmişdir.    
İşin elmi nəticəsi. C.Luisin qədim oğuz –Azərbaycan qəhrəmanlıq

eposu haqqında söylədiyi fikirlər əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb edilmiş və
bu mülahizələrin uğurli və uğursuz cəhətləri müəyyənləşdirilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Fərqli düşüncəyə malik tədqiqatçıların müxtəlif za -

man kəsiyində “Dədə Qorqud kitabı” və orta əsr Avropa dastanları proble -
mi ilə bağlı söylədikləri mülahizələr müqayisəli şəkildə araşdırılmış və bu
mülahizələrə münasibət bildirilmişdir.
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İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu tədqiqatın sayəsində elmi ictimaiyyət
DQK-ni Avropa dastançılıq kontekstində öyrənə biləcəklər.
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«DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏRBAYCAN«DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏRBAYCAN
ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDAŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDA

XÜLASƏ
«Dədə Qorqud kitabı” xalqımızın milli dəyərlərini özündə toplayan, milli kimlik,

milli ruh qaynağıdır. Milli ictimai şüurun bir forması olan Azərbaycan ədəbiyyatı öz ta-
rixi boyunca “Dədə Qorqud” dastanından heç vaxt ayrı düşməmişdir. Bu dastan birbaşa,
yaxud dolayısı şəkildə daim milli ədəbiyyatımızın inkişafına tə`sir etmişdir.

«Dədə Qorqud» eposunun milli ədəbi düşüncənin inkişaf tarixinə tə`siri barəsində
aparılmış tədqiqatların ümumi məzmunu göstərir ki, «Dədə Qorqud kitabı» epik ən` ənə -
lərinin milli ədəbi düşüncəyə tə`siri, əsasən, iki istiqamətdə olmuşdur:

Məqalədə faktlar əsasında göstərilir ki, «Dədə Qorqud kitabı» özünəqədərki folklor
ən`ənələrini əxz etmiş, uzun əsrlər boyu özündə yaşadaraq inkişaf etdirmiş, daha sonra
cilalanmış, sabitləşmiş ən`ənə kimi özündən sonrakı folklor yaradıcılığının tarixi dövriy -
yəsinə daxil etmişdir.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, ədəbi düşüncə, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

THEME OF "KITABI DADA GORGUD" THEME OF "KITABI DADA GORGUD" 
IN AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATUREIN AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATURE

SUMMARY
General content of carried researches shows that influence of “Dada Gorgud” epos

upon national literary consciousness was developed mainly in two directions:
1. Influence of epos on folklore 
2. Influence of epos on written literature of ancient and middle centuries
In the article due to facts it shown an involvement of folklore traditions in “Dada

Gorgud” epos to be formed in past and then would include in historic process of folklore
issues after this one. 
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ТЕМЫ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРГУДА» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙТЕМЫ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРГУДА» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕУСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

РЕЗЮМЕ
Общее содержание проведенных исследований о влиянии эпоса «Китаби Деде

Коркуд» на развитие национального литературного сознания показывает, что
данное влияние, главным образом  проходило в двух направлениях:  1. Влияние
эпоса на устное народное творчество – фольклор 2. Влияние эпоса на письменную
литературу древних и средних веков В статье на основе фактов показывается, что
«Китаби Деде Коркуд» воплотил в себе фольклорные традиции, бывшие до него,
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которые были включены в качестве традиции и в исторический процесс фольк лор -
ных произведений появившихся после него.
Ключевые слова: эпос «Китаби-Деде Коркуд», литературное сознание, азер -

байджанское устное сознание

Məsələnin qoyuluşu. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı epik forma baxı -
mından «Dədə Qorqud» dastanına bağlanır. «Dədə Qorqud kitabı” möh -
təşəm epik düşüncə qaynağıdır.
İşin məqsədi. 1) eposun şifahi xalq yaradıcılığına – folklora tə`siri.
2) eposun qədim və orta əsrlər yazılı ədəbiyyatına tə`siri.
«Dədə Qorqud» eposunun milli ədəbi düşüncənin inkişaf tarixinə tə` -

siri barəsində aparılmış tədqiqatların ümumi məzmunu göstərir ki, «Dədə
Qorqud kitabı» epik ən`ənələrinin milli ədəbi düşüncəyə tə`siri, əsasən,
iki istiqamətdə olmuşdur:

1. Eposun şifahi xalq yaradıcılığına – folklora tə`siri
2. Eposun qədim və orta əsrlər yazılı ədəbiyyatına tə`siri.
Dastanın folklora tə`sirindən danışarkən bir cəhət diqqətdən qaçırılma -

malıdır. «Dədə Qorqud kitabı» qədim türk-oğuz dastançılıq ən`ənəsinin
məhsuludur və özünəqədərki epik ən`ənələr bu dastanda parlaq şəkildə tə -
cəssüm olunmuşdur. Ona görə tədqiqatçılar «Dədə Qorqud»la təkcə
ümumtürk, yaxud Azərbaycan dastanları arasında yox, eyni zamanda dün -
ya dastanları arasında oxşarlıqlar və paralellər aşkarlamışlar. Qor qud şü -
nas alim H.Məmmədli yazır ki, «Dədə Qorqud» abidəsindəki bir sıra mo -
tivlər dünya xalqlarının qədim və möhtəşəm dastanları ilə səsləşir, hətta
burada Türk dünyasının zəngin, çoxşaxəli tarixi və mədəni ən`ənələrini
özündə əks etdirən qədim və orta əsrlərdə yaranmış yazılı dastanlarla da
maraqlı və nəzərə çarpacaq qədər oxşar, paralel məqamlar vardır. Belə
ən`ənəvi oxşarlıqlara «Bilqamıs», «Nart», «Mahabharata», «Şahnamə»,
«Əhməd Harami», «Vərqa və Gülşa», «Mehr və Müştəri”, «Alpamış»,
«Manas», «Rüstəmxan», «Qurbani», «Aşıq Qərib», «Tahir və Zöhrə»,
«Abbas və Gülgəz», «Şah İsmayıl və Güllüzar», «Koroğlu» kimi məhəb-
bət və qəhrəmanlıq dastanlarında, həmçinin Füzulinin və Nizaminin poe-
malarında rast gəlmək olar (1, 182).

Müəllif problemə motivlər əsasında yanaşaraq «Dədə Qorqud» epo-
sundakı «ölüm xofu, ölümdən qaçma və ya ölümün əvəz edilməsi, bağış -
lanması», «oğlanla qızın qarşılaşması», «övladsızlıq», «xəyanət», «Al la -
ha inam, Tanrı sevgisi» kimi motivlərlə dünya eposları, qədim və orta əsr-
lər Azərbaycan ədəbiyyatına aid poemalar və Azərbaycan məhəbbət das-
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tanları arasında maraqlı tipoloji və genetik-tipoloji paralellər apa ra  raq,
diqqəti səsləşmələrə, oxşarlıqlara və analogiyalara (eyniy yət lə rə) cəlb et -
mişdir (1, 182-197).

«Dədə Qorqud» eposunun bu qədər geniş və müxtəlif etnik-mədəni
are al ların epos mədəniyyəti ilə səsləşməsi eposun tarixi inkişaf xüsu siy -
yətləri ilə bağlıdır. Qədim dünyanın epoxalarına «yoldaşlıq» etmiş dastan
dünya mədəniyyətinin parlaq ən`ənələrini öz yaddaşına «yazmışdır». Bu
məsələ barəsində eposun ən məşhur tədqiqatçılarından olan görkəmli alim
V.M.Jirmunskinin gəldiyi nəticələr səciyyəvidir. O, «Dədə Qorqud ki ta -
bı»nın yarandığı tarixi-mədəni epoxa və areallara diqqət edərək yazır ki,
«Qorqud kitabı» oğuz söyləyiciləri olan ozanların danışdıqları epik he ka -
yət və nəğmələrin yazı nüsxəsini və yazılaşmasını (yazılı abidəyə çev ril -
mə prosesini – Y.İ.) təqdim edir. Bu hekayətlər, yaxud Bartoldun adlan -
dırdığı kimi «blinalar» («Oğuznamə») müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif
söyləyicilər tərəfindən qismən Orta Asiya ərazisində, Sırdəryanın aşağı
ətraflarında (IX-X əsrlər), qismən oğuzların yeni vətənində, Zaqaf qa zi ya -
da (Azərbaycan) və Kiçik Asiyanın qonşu rayonlarında (XI-XV əsrlər)
yaranmışdır (2, 629). 

Yeri gəlmişkən, eposun tarixin dərinliklərinə uzanan kökləri, müxtəlif
tarixi epoxaları öz yaddaşında əks etdirməsi tarixçilərə onu şifahi tarixi
mən bə kimi götürməyə əsas vermişdir. Prof. Y.Mahmudlunun qənaətincə,
bu dastan «oğuzların, xüsusilə Azərbaycan türklərinin qədim və orta əsr-
lər tarixini araşdırmaq baxımından bir tarixi mənbə kimi əvəzsizdir» (3,
12). Prof. İ.Vəliyev «Dədə Qorqud kitabı» ilə şumer tarixinin epik izləri,
o cümlədən şumer eposu «Bilqamıs» arasında süjet, ideya, fikir, poetik
üs lub, obraz paralelləri aşkarlamışdır (4, 32).

«Dədə Qorqud kitabı»nın nəhəng tutuma və qlobal ölçülərə malik po -
e tik yaddaşı onu bir abidə kimi lokal zamanla, məhəlli poetik ən`ənə ilə
məhdudlaşdırmağa imkan vermir. Bu yaddaş o qədər genişdir ki, onun qə -
dim yunan eposu ilə  bağlılığı tədqiqatçılara ayrıca monoqrafik axtarış lar
aparmağa imkan vermişdir. Prof. Ə.Sultanlı «Dədə Qorqud»u qədim yu -
nan eposları «İliada» və «Odisseya» ilə paralellərinin 7 ümumbəşəri mo -
tivə («Ata ilə oğulun vuruşu», «Qardaş ilə qardaşın üz-üzə gəlməsi», «Ər
öz nişanlısının toyunda», «Qəhrəmanın Təpəgözlə vuruşu», «Oğula ana
haqqında şər atmaq», «Ölməli olan ərin ata-anaya müraciəti, rədd cavab
alması, arvadı ər üçün ölümə gedir», «Qəhrəmana fövqəladə güc aşıla-
maq») əsaslandığını xüsusi vurğulamışdır (5, 41). Prof. K.Abdulla eposun
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poetikasının dərin qatlarına dair ardıcıl şəkildə apardığı tədqiqatlarında,
xüsusilə «Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud – 2» monoqra fi -
yasında qədim yunan eposunun obrazlar qalereyası ilə «Dədə Qorqud»
eposunun obrazları arasında bə`zən heyrət doğuracaq qədər oxşar olan pa -
ralellər aşkarlamışdır (6). Prof. Q.Kazımov yunan-oğuz epos paralellərini
qədim oğuz tayfalarının axeylər və başqa hindavropalılar ilə qonşuluğu
kontekstində nəzərdən keçirərək tipoloji oxşarlıqların genetik köklərə
malik olması qənaətinə gəlmişdir (7, 75). 

Prof. A.Nəbiyev eposun Azərbaycan dastançılıq ən`ənəsinə tə`sirindən
danışarkən göstərir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»un formalaşdırdığı dastan -
çılıq ən`ənələri özündən sonrakı dastan yaradıcılığına tə`sir etmiş, Azər -
baycan dastançılığı həmin ən`ənə əsasında inkişaf edib çiçəklənmiş və orta
əsrlərin dastançılığı yaranmışdır. Bu ən`ənə orta əsr dastanlarına for ma və
məzmun gözəlliyi bəxş etdiyi kimi, türk düşüncəsi üçün yeni im pro vi za -
torçu tipini – aşığı və aşıq sənətini yaratmışdır. Həmin dastan çılıq ən`ənəsi
Şərq və dünya eposunun bir çox füsunkar süjet, motiv və ob ra zı nı orta əsr-
lər Azərbaycan dastançılığına ötürmüşdür. «Kitabi-Dədə Qor qud»un tə` si -
ri kimi təqdir olunan bütün bu rəngarəngliklər isə sadəcə tə` sirlə məhdud-
laşa bilməzdi, bu, vahid bir yaradıcılıq ən`ənəsi idi ki, oğuz eposundan
sonrakı bütün orta əsr dastanlarına – «Aşıq Qərib»ə, «Novruz və Qən -
dab»a, «Səlim şah»a, «Alı xan və Pəri xanım»a və s. car olmuşdur. «Kor -
oğlu» improvizəsində yenidən əzəli kökünə qayıtma mey lini əks et dirmiş,
qaçaqçılıq dastanlarında öz ətri və rayihəsini qoruyub sax lamışdır. «Ki ta -
bi-Dədə Qorqud» ən`ənələri bu gün orta əsr məhəbbət dastanlarında, eləcə
də sonrakı mərhələlərdə yaranmış qəhrəmanlıq süjetlərində yeni ya ra dı -
cılıq prosesi keçirir. Bu isə oğuz eposunun erkən qaynaqlar və ya ra dı cılıq
nəhrləri ilə daha dərin köklərlə bağlılığını bir daha təsdiqləyir» (8, 12).

Prof. A.Nəbiyevin «Dədə Qorqud kitabı»nın Azərbaycan dastançılıq
ən`ənəsinə tə`sirini «vahid bir yaradıcılıq ən`ənəsi», yə`ni ümumoğuz
eposunun – «Oğuznamə»nin tə`siri kimi izah etməsi məsələnin məntiqi
cəhətdən düzgün qoyuluşudur. «Dədə Qorqud kitabı»nda yaşayan və
onun vasitəsilə ötürülən poetik ən`ənələr ümumən «oğuznamə» epik ən` -
ənəsidir. Tədqiqatlarda indi bu aspekt daha dolğun və əhatəli hesab olu -
nur. «Koroğlu» dastanını arxaik oğuz eposunun transformativ törəməsi
hesab edən koroğluşünas E.Abbasov Koroğlu obrazının dastanın müxtəlif
«versiya və variantlarında yer alan keyfiyyətlərinin onun Oğuz obrazının
sonrakı tarixi mərhələlərdəki epik transformasiyası olması» qənaətinə
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gəlmişdir (9, 57). Digər koroğluşünas alim X.Bəşirova «Dədə Qorqud ki -
tabı» və «Koroğlu» eposlarını ov və toy səhnələri baxımından müqayisə
edərək bunların eyni epik ən`ənə ilə bağlı olduğunu aşkarlamışdır (10, 68-
69). Ümumiyyətlə, öz yaradıcılığında «Dədə Qorqud» ən`ənələrinin xal -
qımızın bədii yaradıcılığına tə`sirini daim diqqətdə saxlamış prof. Ş.Cəm -
şidovun fikrinə görə isə, «Dədə Qorqud» boylarının bədii ideya sını, məz-
mununu və ədəbi quruluşunu məhz bu cəhətdən mənimsəyib, özündə sax -
layan ən böyük abidə «Koroğlu» dastanıdır» (11,  85). 

«Dədə Qorqud kitabı», ümumən, bütün göstəriciləri üzrə türk epik ən` -
ənəsini in`ikas edir. Türk eposunun genetik baxımdan üç tipini (Altay-
Mərkəzi Asiya eposu, Qıpçaq eposu və Oğuz eposu) müəyyənləşdirən
prof. N.Cəfərov (12, 16-17) göstərir ki, Dədə Qorqud dastanı ilk orta əsr-
lərin oğuz eposudur – bu isə o deməkdir ki, birincisi, Dədə Qorqud das-
tanında qədim türk epos təfəkkürünün müəyyən əlamətləri mühafizə edi -
lir; ikincisi, həmin dastanda son orta əsrlər Azərbaycan türk eposunun
ideya-estetik əsasları müəyyənləşir (13, 84).

Bu cəhət eposu, əslində, çox qədim dövrlərdən Azərbaycan folklor sis-
teminin qaynağına çevirmişdir. Ü.Nəbiyevanın qənaətincə, «Dədə Qor -
qud kitabı» milli folklorun çox müxtəlif dövrlərini bə`zən bütöv mərasim-
lər sistemi halında («Bamsı Beyrək» boyunda toy modeli şəklində), bə` -
zən baş vermiş faciələrdən mütəəssir olan, sınaqlardan çıxmış həyat hə qi -
qətlərini təsdiqləmiş bədii hökmlər şəklində (müqəddimədəki paremik
vahidlər toplusu halında), ayrı-ayrı boylarda hiss və həyəcanı daha tə`sirli
etmək məqsədilə işlədilən alqış-qarğış, inanc və s. janrlardan istifadə yolu
ilə, nəhayət, qədim folklor süjetlərindən – övladsızlıq, Tə pəgöz, can əvəz-
inə can istəmə və s. şəklində əks etdirə bilmişdir (14, 79).

«Dədə Qorqud» dastanları özünəqədərki folklor yaradıcılığı ilə özün -
dən sonrakı folklor yaradıcılığının arasında durmaqla bir körpü rolunu oy -
na yır. «Dədə Qorqud» körpüsündən keçən Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy -
yatı – milli folkloru eposun tükənməz enerjisi ilə qidalanıb coşqun inkişaf
yoluna qədəm qoymuşdur. Eposun bu körpü rolunu prof. M.H.Təhmasib
sələf-xələf münasibətləri kimi səciyyələndirib göstərir ki, «Dədə Qorqud»
boylarının bu gün əksər rayonlarımızda tam coşqun bir həyatla yaşayan
və yeni məzmunlu, yeni ideyalı müasir əsərlər hesabına getdikcə daha da
zənginləşən xalq dastanlarımızın qədim nümunələri olduğu şəksizdir.
Doğrudur, «Dədə Qorqud» boyları ilə bugünkü dastanlarımız arasında
fərqli cəhətlər də vardır. Lakin bu fərq sələflə xələf arasındakı fərqdən
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artıq deyildir. Bu fərq, əgər belə demək mümkünsə, bütün ömrünü dağlar-
da keçirmiş, əsasən, köçəri həyat sürmüş ağ saqqallı baba ilə az-çox
mədrəsə təhsili görmüş, şəhərlərdə yaşamış, hətta sufilik, hürufilik kimi
dini təriqətlərin, zahiri də olsa, tə`sirinə mə`ruz qalmış bir nəvə arasındakı
fərqdən qüvvətli deyildir» (15, 4).

Prof. Ş.Cəmşidov «Dədə Qorqud kitabı»nın şifahi ədəbiyyatın inkişa -
fın dakı rolunu izləyərək «Təpəgöz», «Övlad həsrəti», «Qəhrəmanın öz
sev gilisinin sorağı ilə uzaq ellərə getməsi»,  «Aşiqin sınaqdan keçiril mə -
si», «Qəhrəmanın yolda rast gəldiyi şeylərə müraciəti və evə dönərkən qar -
şılanması», «Qəhrəmanın səfər zamanı yatıb yuxuya qalma sı» mo tiv lə ri -
nin sonrakı məhəbbət dastanlarında qüvvətli şəkildə işləndiyini gös tər miş -
dir (16, 145-150). Alim «Dədə Qorqud» eposunun «Koroğlu»ya tə`sirini
son dərəcə qüvvətli olduğunu xüsusi vurğulayaraq göstərir ki, «Koroğlu»
eposu Azərbaycan xalq dastanları içərisində yega nə nü mu nə dir ki, özünün
bütün bədii şəkli, ədəbi forması – kompozisi yası, ümumi məzmun və ide -
yası ilə «Kitabi-Dədə Qorqud»a tam uyğun gə lir. Uzun əsrlərin fasiləsi ilə
ayrılan bu iki dastanın biri-birinə belə ya xın olması, bə`zi cəhətdən hətta
eyniyyət təşkil etməsi son dərəcə maraq lıdır. Bu, hər şeydən əvvəl yeni
dastan yaradıcılarının qədim dastan ən` ənə lərindən istifadəsi ilə izah edilə
bilər. Adətən, yazılı ədəbiyyatda bu ən`ənə bizə çoxdan mə`lumdur. Əv vəl -
lər yaranmış hər hansı böyük bir abi də çox-çox sonra özünə bənzər onlar-
la əsərin yaranıb meydana gəl məsində böyük rol oynayır. Aşıq yaradı cı lı -
ğında da yeni yaranan dastanlar əvvəlki dastanlardan istifadə edilərək
meydana çıxır. «Koroğlu» dastanı da özündən əvvəl yaranmış və bütün
boyları ilə, heç şübhəsiz ki, xalq içərisində dildən-dilə gəzən «Dədə Qor -
qud» dastanlarından bilavasitə qüvvət almışdır (16, 151).

Qeyd edək ki, bu iki epos arasındakı epik ən`ənə bağlılığı vaxtilə gör -
kəmli alimlər H.Araslı və M.H.Təhmasib tərəfindən də göstərilmişdir.
Akad. H.Araslı bu bağlılığı daha çox qəhrəman xarakterlərinin oxşarlığı,
prof. M.H.Təhmasib isə süjet, motiv, epizod aspektlərində vurğulamışlar
(17, 15; 18, 248).

Ümumiyyətlə, «Dədə Qorqud» dastanlarının qədim və orta əsrlər şi fa -
hi xalq yaradıcılığına tə`siri son dərəcə qüvvətli olub, çox geniş və zəngin
ədəbi nümunələrlə təmsil olunur. Əslində, istər «Qorqud» eposu, istərsə
də ümumən şifahi xalq yaradıcılığı vahid poetik ən`ənəni təşkil edir. «Də -
də Qorqud kitabı»nın bu ən`ənə daxilindəki rolu unikaldır. Belə ki, o, özü -
nəqədərki folklor ən`ənələrini əxz etmiş, uzun əsrlər boyu özündə ya şa da -
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raq inkişaf etdirmiş, daha sonra cilalanmış, sabitləşmiş ən`ənə kimi özün -
dən sonrakı folklor yaradıcılığının tarixi dövriyyəsinə daxil etmişdir.
Qeyd edək ki, ayrı-ayrı tərəfləri müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən qeyd
olunmuş, eləcə də burada müxtəlif tərəflərinə toxunulmuş bu proses çox
böyük elmi problemdir. Bu baxımdan, «Dədə Qorqud kitabı»nın şifahi
ədəbi düşüncə tarixinə tə`siri bizim üçün onun müasir Azərbaycan ədə -
biyyatındakı tə`sirinin epik ən`ənə əsaslarını öyrənmək baxımından diq -
qətçəkici idi. Əvvəldə vurğulandığı kimi, eposun müasir Azərbaycan ədə -
biyyatına tə`siri heç də XX əsrin birinci yarısından – dastanın Azər bay -
canda çap olunub yayılmasından başlanmır. Əslində, «Dədə Qorqud» das-
tanı epik ən`ənə, milli epik ruh kimi əsrlər boyu ədəbiyyat tariximizdə ol -
muş, qədim və orta əsrlər ədəbi düşüncəmizdən keçərək müasir ədəbiyy-
atımızın ruhuna daxil olmuşdur. Bu istiqamətdə nəzərdən keçirilməsi va -
cib xətlərdən biri «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun qədim və orta əsrlər
yazılı ədəbiyyatına tə`siri məsələsidir.

Elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud kitabı”nın Azərbaycan şifahi ədəbi dü -
şün cəsinin ilkin mərhələsi və qaynağı kimi ümumazərbaycan ədəbi dü -
şün cəsinin inkişafına tə`siri sonsuzdur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. «Dədə Qorqud» dastanı epik ən`ənə, milli

epik ruh kimi əsrlər boyu ədəbiyyat tariximizdə olmuş, qədim və orta əsr-
lər ədəbi düşüncəmizdən keçərək müasir ədəbiyyatımızın ruhuna daxil ol -
muşdur. Bu istiqamətdə nəzərdən keçirilməsi vacib xətlərdən biri «Dədə
Qorqud» eposunun qədim və orta əsrlər yazılı ədəbiyyatına tə`siri məsələ-
sidir.
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XÜLASƏ
Məqalədə 60-70-ci illər Azərbaycan nəsrinin, xüsusən romanların yaranmasında türk

epos təfəkkürünün ideya-estetik və poetik mənbə kimi hansı funksiyanı yerinə yetirmə -
sindən bəhs olunur. Həmçinin, dastan təfəkkürü və yazılı ədəbiyyat əlaqələrinin ümumi
nəzəri məsələlərinə baxış da məqalədə əks olunmuşdur.

Açar sözlər: Epos təfəkkürü, Azərbaycan romanı, qədim türk dastanları, nəsr, Av ro -
pa roman ən`ənələri

TURK EPOS THINKİNG AS İDEA-AESTHETİC SOURCE OFTURK EPOS THINKİNG AS İDEA-AESTHETİC SOURCE OF
THE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVELTHE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVEL

SUMMARY
İn the article it is said about the 60-70 years of Azerbaijan prose, especially the idea-

aesthetic thinking of Turk epos and poetical source fulfilling the function. The general
theoretical view to the epos thinking and written literature are also reflected in this article.

Key words: The epos thinking, Azerbaijan novel, ancient Turk eposes, prose, Europe
roman traditions 

ИДЕЯ-ЕСТЕТИКО ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАКИДЕЯ-ЕСТЕТИКО ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК
ИСТОЧНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РОМАНОВ 60-70 ГОДОВИСТОЧНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РОМАНОВ 60-70 ГОДОВ

РЕЗЮМЕ
В статье говорится об Азербайджанских изданиях 60-70-х гг., особенно в фор -

мировании романов тюркского эпического мышления как идейно-эстети чес кого и
по этического источника и о том какую функцию собой несут. А также рас смат ри -
ваются связи дастанного мышления и письменной литературы, даётся общий взг -
ляд на теоритические проблемы.
Ключевые слова: эпическое мышление, Азербайджанские романы, древне-

тюркские дастаны, проза, Европейские традиционные романы

Məsələnin qoyuluşu. 60-70-ci illər ümumən Azərbaycan ədəbi düşün -
cəsinin yeni bir mərhələyə keçidi, ədəbiyyatda millilik və bəşəriliyin yeni
bir keyfiyyətdə birləşməsi bilavasitə folklor təfəkkürünün qabarması, ak -
tivləşməsi hesabına baş vermişdir. Bu sırada əsl milli Azərbaycan ro man -
ları da epik folklor təfəkkürü potensiyasına dayanaraq yaranmağa baş la -
mışdır. Məhz buna görə də bu proseslərin izlənilməsi ədəbiyyatımız da bir
sıra məsələlərin anlaşılmasına yardım edir.
İşin məqsədi. İşin əsas məqsədi türk epik düşüncəsi və 60-70-ci illər

Azərbaycan romanı arasında ideya-estetik əlaqələri araşdırmaqdır.
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XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan milli ədəbiyyatı bədii-estetik funksi -
ya ilə yanaşı, öz üzərinə ümummilli səviyyədə gerçəkləşən “milli özünü -
dərk" missiyasını da götürməyə başlayır. Bu dövrdə milli özünüdərk üçün
son dərəcə mühüm faktor olan  tarixin dürüst milli ideo loji konsepsiyada
təq dimi də, sosioloji və politoloji şüurun milli prinsiplər əsasında forma -
laş  ması da, etnogenezislə bağlı problemlər də, milli azadlıq ideyaları da
tarixdən, politoloji sahələrdən daha çox, ədəbiyyatda və ədəbiyyatşünas -
lıqda, nəsrdə və poeziyada bədii və elmi-nəzəri tədqiqatın predmetinə
çevrilməyə başlayır. 

Bu mərhələdə ümumən ictimai mühitdə ideoloji yasaqların tədricən ara -
dan qalxması, sovet ədəbi düşüncəsinin dünya ədəbi düşüncə dövriy yə sinə
daxil olması, yaxud da daxil olma cəhdləri poeziya və nəsr daxil ol maqla
ədəbiyyatı yeni ideya-estetik, bə`zən də fəlsəfi fikirlərlə zənginləş dirir.
İkin  ci dünya müharibəsindən sonra Avropada başlamış intibah sə viy yəli fi -
kir axtarışları, ekzistensionalizm, modernizm, sürrea-lizm və s. Azər bay can
ədəbi düşüncəsində də rezonans verməyə başlayır. Bütün bu proseslərin nə -
ticəsi olaraq İnsan və onun mə`nəvi-psixoloji dünyası Azər baycan ədə biy -
yatında bədii tədqiqatın mərkəzi tədqiqat predmetinə çevrilir.

Son dərəcə maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, tarixi mərhələdə milli bə -
dii düşüncə bu maraqlı ideyaları məhz milli folklor təfəkkürü konteksti ilə
dərk edib bədii düşüncənin malına çevirir. Folklor təfəkkürü bu mər hə lə də
yeni keyfiyyətli ədəbiyyatın, milli nəsr təfəkkürünün yaranmasında həll -
edici baza rolunu oynayır. Tədqiqatçılırdan S.Xavəri 60-cı illərdə Azər -
baycan nəsrində baş verən bu yeni keyfiyyət dəyişikliyini xarakterizə edə -
rək yazır ki, XX əsrin ikinci yarısında yüz illik, olduqca keş mə keşli bir in -
kişaf yolu keçmiş, inkişafının böyük mərhələsi (30-50-ci illər) süni kon -
yukturaya, ideoloji diktəyə tabe etdirilmiş, “qalın roman” mər hə ləsində
kəmiyyətlə keyfiyyətin tərs mütənasibliyini əks etdirən milli nəsr təfək kü -
rü öz inkişafının yeni bir mərhələsinə qədəm qoyur. Nəsr özünün bu mər -
hələsində “qalın roman” ən`ənəsindən və deməli, həmin romanla rın ideya-
estetik prinsiplərindən, ifrat və saxta sosioloji təsvirçilikdən, nə həng bir
sosioloji nəzəriyyənin diktəsindən gələn prin sip lərdən uzaqlaşır, öz ideya-
estetik məzmununda bir tərəfdən ümumbəşəri dəyərlərə, digər tərəfdən isə
milli mə`nəvi-əxlaqi dəyərlər sisteminə doğru yön alır. Hə min dövr ədə -
biyyata, nəsrə “dəstə ilə gələn” yazıçıların birinci istiqaməti əks etdirənləri
daha çox dünya nəsr təcrübəsinin avanqard ən`ənələrinə, ikinci istiqaməti
əks etdirənləri isə daha çox dərinə, genoloji təfəkkürə əsaslanırlar. Haq qın -
da olduqca çox yazılmış, ədəbi tənqiddə müzakirələr obyektinə çevrilmiş
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60-cıların ən böyük uğurlarını şərt lən dirən əsas cə hətlərdən biri də dünya
nəsr təcrübəsinin humanist ən`ənələri ilə etnik-mi foloji təfəkkürün eyni bir
ədəbi fakturada sintez olunması idi. Məhz belə bir mərhələdə milli tarixin
yaxın və uzaq keçmişinə müraciət nəsrin ümu mi inkişafının tələbindən irə -
li gəlirdi. Bu dövr ictimai təfəkkü rün bütün yarusları üzrə milli intibahın
əsas ağırlıq mərkəzinə milli nəsr çevrilməyə başlayır.

Bu prosesi bütün mürəkkəbliyi ilə anlamaq üçün folklorun həmin tar-
ixi mərhələdə yalnız ədəbiyyatda deyil, bütövlükdə Azərbaycan ictimai
təfəkküründə rolu və yerini küll halında təsəvvür etmək lazımdır. Bu ba -
rə də S.Mustafayevin ümumiləşdirmələri folklor və icitmai düşüncə mü -
nasibətlərinin olduqca aydın mənzərəsini verir: “XX əsrin əvvəllərinin
“Folklor hərəkatı” milli düşüncə sisteminin öz mövcudluğunu qoruyub
möhkəmləndirməsi baxımından bir neçə missiyanı yerinə yetirdi:

1) Milli düşüncənin birbaşa özünü ifadəsi olan milli ədəbi dil (üslub və
normaları ilə) folklor əsasında, şifahi xalq ədəbiyyatı bazası əsasında for-
malaşdı:

2) Yalnız ədəbiyyatımızın deyil, mədəniyyətimizin tarixində xüsusi mər -
hələ olan Səməd Vurğun fenomeni folklor potensiyası hesabına ya randı:

3) Milli mədəniyyətin digər sahələrində folklor mövzuları ilə yanaşı
etnik təfəkkür də mövcudluğunu qorumağa başlayır. Məsələn: musiqidə
Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu”su və s.

40-50-ci illərdə ideoloji siyasət milli düşüncə sistemini dağıtmağa, qis-
mən də olsa, nail oldu. Məhz bu dövrlərdə milli düşüncəni ifadə etməli
olan mədəniyyət sahələrində millilikdən imtina mə`nasında kosmopoli-
tizm, universalizm son dərəcə eybəcər bir şəkil aldı. Poeziyada ritorika,
nəsrdə isə  “qalın-qalın" romanların heç bir milli düşüncə strukturuna söy -
kənməyən məzmun bozluğu, milli-fəlsəfi düşüncədə ateizm, etnogene
zimdə İranmənşəlilərin aborgen kimi qabardılması və s. ziddiyyətli prob-
lemlərin əsası bu dövrdən qoyulur və inkişaf edir. 

60-90-cı illər Azərbaycan milli düşüncə sisteminin yenidən rekons -
truksiya olunması və onun mədəniyyətin özünüfadəsində fəal iştirakı gö -
rü nür. Məhz bu dövrdən folklora yenidən qayıdış baş verir. “Kitabi-Dədə
Qorqud" yalnız xalqa qaytarılmır, müxtəlif elmi aspektlərdən geniş tədqiq
olunaraq motivləri əsasında bədii əsərlər yaranaraq film çəkilərək (1975-
ci il) ictimai-milli təfəkkürün faktına çevrilir. Milli ədəbi düşüncəmiz
folklor təfəkkürünü yeni məzmunda həzm edərək Avropa ədəbi ən`ənələri
ilə sintez edir. Milli ədəbiyyatımızda genetik folklor yaddaşına əsaslanan
ədiblərin yaradıcılığı ədəbi hərəkat, ədəbi məktəb səviyyəsinə qalxır…

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

http://www.pdffactory.com


472012/II

Elə müstəqil milli dövlət ideyası, hakim ideologiyaya qarşı epizodik
müxalifətçilik əhvali-ruhiyyəsi də həmin illərdə folklor təfəkkürünün işti-
rakı ilə yaranır. Milli düşüncə sisteminin genetik əsasında dayanan folk-
lor düşüncəsi 90-cı illərə doğru tədricən milli azadlıq hərəkatını hazırla -
yır" (1, s.41).

60-70-ci illərdə milli epik təfəkkürün, milli roman janrının formalaş-
ması da yuxarıda qeyd olunan ümumi kulturoloji proseslər kontekstində
baş verir. Bu mərhələdə roman təfəkkürünün millilik substratı məhz jan-
rın epik folklor təfəkkürü kontekstində qəbuluna əsaslanır. 

Müasir Azərbaycan romanının müəyyənlik keyfiyyətinin formalaşma -
sında, sözün həqiqi mə`nasında Azərbaycan romanı hadisəsinin meydana
gəlməsində onun ideya-estetik və poetik baxımdan Azərbaycan dastanla -
rına, bir az da ümumiləşmiş şəkildə ifadə etsək, türk epos tə fək kü rü nə da -
yanması əsas şərtdir. Bu elə bir mənbədir ki, məhz Azərbaycan ro manının
milli müəyyənlik keyfiyyəti onun hesabına formalaşır. Avropa roman təc -
rübəsi ən`ənələri məhz həmin epos təfəkkürünün birbaşa mü da xiləsi he -
sabına milli bədii fenomenə çevrilir.

Cəsarətlə demək olar ki, 60-cı illərə qədər Azərbaycan romanından da -
nışmaq bir az absurd məsələdir. Əlbəttə, bu cür, kifayət qədər iddialı bir
mülahizəyə qarşı opponentlik etmək istəyənlər də tapılar. Çünki 30-50-ci il -
lərdə Məmməd Səid Ordubadi, Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, Mehdi
Hüseyn, Süleyman Vəliyev və b. tərəfindən xeyli sayda “qalın roman”lar
yaranmışdır. Lakin cəsarətlə demək olar ki, 30-50-ci illərin “qalın roman"
təcrübəsi Azərbaycan romanı olmaqdan daha çox, ən yaxşı halda Azər bay -
can romanına gələn yol idi. Bu dövrü roman eksperimentləri mərhə ləsi də
hesab etmək olar. Həm də məsələ yalnız bu romanlarda sovet ideologiyası
ilə bağlı ideyaların aparıcı olması ilə əlaqədar deyildi. Söhbət 30-50-ci il -
lərdə yaranan romanların, əvvəllər ədəbi düşüncədə ən`ənəsi olmayan bir
janrın bədii düşüncənin öz tarixi müstəvisinə enə bilmə mə sindən, havadan
asılı qalmasından, son nəticədə genezisi e`tibarilə milli epik təfəkkürə da -
yana bilməməsindən gedir. Təbiidir ki, romanı belə bir vakumda saxlayan
səbəb həm də ədəbi düşüncəmizin həmin zaman kəsi şində bütövlükdə ide-
oloji vakumun içərisində olması idi. Həmin mər hə lə də Səməd Vurğunun
poeziyada gördüyü işi, həyata keçirdiyi missiyanı nəsrdə yerinə yetirməyə
qabil iste`dad olmadı. Səməd Vurğunun gücü bü tün ideoloji məzmunu e`ti -
barilə poeziyasının semantik strukturunun şi fa hi xalq ədəbiyyatı vasitəsilə
milli potensiaya dayanmasında idi. Məhz bu nun nəticəsi idi ki, Səməd Vur -
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ğun Lenindən, partiyadan, işıqlı kommunist sabahından da yazanda ilk növ -
bədə azərbaycançılıq məfkurəsinin inki şa fına xidmət edirdi. Bütün hallarda
bu poeziyanın baş qəhrəmanı Azər bay can idi. Böyük şair bunu folklor tə -
fəkkürünə dayanaraq həyata keçirə bi lirdi. Bu poeziya, heç şübhəsiz, öz gü -
cünü zəngin xalq təfəkküründən gö türürdü.

Azərbaycan nəsr təfəkkürü isə Səməd Vurğunun 30-50-ci illərdə hə-
yata keçirdiyi missiyanı 60-cı illərdən həyata keçirməyə başladı. Milli
Azərbaycan roman təfəkkürünün formalaşması bir tərəfdən 60-cı illərin
sosial-ictimai hadisələri, digər tərəfdən isə mədəniyyətin öz daxilində
gedən mürəkkəb kulturoloji proseslərlə şərtlənən mürəkkəb proses idi.
Bizcə, professional və milli roman təfəkkürünün formalaşması iki mühüm
ideya-estetik və poetik mənbənin, Avropa roman ən`ənələrinin və milli
epos təfəkkürünün birgə iştirakı hesabına baş verir. Bu mərhələdə milli
roman təfəkkürünün təmsilçiləri olaraq İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov, Anar
Elçin, Əkrəm Əylisli, Mövlud Süleymanlı və b. çıxış edirlər. Söhbət yal-
nız romandan getmir. Bu mərhələdə adlarını qeyd etdiyimiz  yazıçıların
hesabına ümumən ədəbiyyatda nəsr təfəkkürü inkişaf etməyə başlayır,
Cəlil Məmmədquluzadədən sonra ilk dəfə olaraq nəsr poeziya ilə bərabər
ədəbiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilir. 

Ümümi kulturoloji proseslər daxilində romançılığın epik folklor təfək -
kürünə müraciəti işi ilə kənddən, canlı folklor yaddaşının içindən gələn-
lər, İsa Hüseynov, İsmayıl Şıxlı, Əkrəm Əylisli, Mövlud Süleymanlı və s.
daha çox məşğul olmağa başlayırlar. Onların nəsr təfəkkürü bilavasitə
folklor düşüncə standartlarına əsaslanır. K.Yunq yazırdı: “Bizim təhtəl -
şüurumuz bizim bədənimiz kimi keçmişin izlərini özündə əks etdirir. Biz
yalnız bioloji varis olaraq deyil, psixoloji varis kimi də doğuluruq. Bu və
ya digər mərhələdə görüş və təcrübə ayrılır. İnsan bədəni özünü bütün or -
qanların muzeyi olaraq göstərdiyi kimi, psixologiya da nəslin tarixi təc rü -
bəsini əks etdirir” (2, s.134). Bu mə`nada haqqında bəhs etdiyimiz nasir-
lər mənsub olduqları nəslin tarixi təcrübəsini bütün qədim kökləri və mi -
foloji özəllikləri ilə özlərində əks etdirirlər. N.Cəfərov haqlı olaraq qeyd
edir ki, “Müasir Azərbaycan romanının ideya-estetik, poetik mənbələri
barədə danışarkən Azərbaycan dastanları çox zaman unudulur, lakin İsa
Hüseynovun roman təhkiyəsi məndə həmişə modern bir dastan təhki yə si -
nin təsəvvürünü yaradır. Və müəllifin özü də müdrik bir xalq aşığı kimi
dünyanın harmoniyasını axtarır. Şifahi sözü zədələmədən, etnik cilasını
pozmadan yazılı sözə çevirir” (3, s.203).
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Bəs türk eposu və yazılı nəsr arasında belə bir irs-varis əlaqəsi hansı
mexanizmlər hesabına tə`min edilir? 

Zəngin epik təfəkkürə malik olan türklər dünyanın ən çox epos yara -
dan xalqlarından biridir. “Alp Ər Tonqa”, “Şu”, “Törəyiş”, “Bozqurd”,
“Oğuz Kağan”, “Ərgənəkon”, “Köç”, “Manas”, “Dədə Qorqud kitabı”,
“Koroğlu”" kimi eposlar türk mə`nəvi universiumunun demək olar ki, bü -
tün parametrlərini özündə əks etdirirlər. Türklərin bu qə dər dastan yarat-
mağının səbəbini Türkiyə folklorçusu Məhərrəm Ergin on ların həyat tər -
zinin qəhrəmanlıqla bağlı olmasında, bu baxımdan zəngin bir həyat yaşa-
masında görür: “Dastan şərtlərinə sahib olmuş hər millətin bir milli das-
tanı varkən, Türklərin həyatı birdən çox milli dastan içində dilə gətiril miş -
dir. Bunun səbəbi türklərin milli həyatının və tarixi macəralarının bir das-
tana sığmamasıdır" ”(4, s.6).

Mə`lum olduğu kimi türklər atlı və qanadlı həyat tərzi keçirmişlər.
Döyüş, qəhrəmanlıq Tanrının onlar üçün müəyyənləşdirdiyi missiyanın
dünyada nizam yaratmaq missiyasının həyata keçirilməsi vasitəsi olmuş-
dur. Əksər tədqiqatçılar və tarixçilər türklərin zəbt etdikləri ərazilərdə
milli mədəniyyətlərə və bu mədəniyyətlərin sahiblərinə qarşı ədalətli
mövqe tutduqlarını və bu ərazilərdə sosial harmoniya yaratdıqlarını qeyd
edirlər. Qəhrəmanlıq etnosun yalnız daha münasib coğrafi lokallaşmasına
deyil, mə`nəvi missiyasına da xidmət edirdi. Məhz bu cəhətlər dastan və
eposlarda öz əksini tapmışdır. 60-70-ci illərdə Azərbaycan nəsrində, xü -
susən tarixi romanlarda qəhrəmanların mə`nəvi missiyasının əsasında
məhz dastanlarımızdakı bu arxetiplər dayanır. Məsələn, İsmayıl Şıxlının
“Dəli Kür" romanında Cahandar ağanın mərdliyi, qəhrəmanlığı mə`nəvi
missiyaya xidmət edir. O, həmişə etnik mə`nəvi dəyərlər daşıyıcısı olaraq
çıxış edir. Onun qəhrəmanlığı, mərdliyi heç bir halda mili mə`nəvi dəyər-
lərdən məhrum olunmuş halda təqdim edilmir. Hətta bu dəyərlər onun ya -
şadığı zamanın ümumi ab-havası ilə uyğun gəlməsə belə. Bu cəhətləri ilə
o bizə türk epos qəhrəmanlarını xatırladır. Hər halda tamamilə aydın gö -
rünür ki, Cahandar ağa türk epos təfəkküründən gəlir.

Ən iri mətn tipi kimi özünü göstərən eposlar həm janr strukturu e`tiba-
rilə, həm də semantik özəllikləri baxımından qədim türk dünya modelinə
əsaslanır. Uzun əsrlər boyu türk eposları bədii-estetik funksiya ilə bərabər
etnosun total yaddaş bankı funksiyasını da həyata keçirmişdir. Eposlarda
etnosun tarix səhnəsində hərəkəti ilə bağlı yaranmış bir çox maraqlı əh va -
latlarla, qəhrəmanlıq şücaətləri ilə yanaşı, etnik təfəkkürün mifoloji arx-
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etipə əsaslanan düşüncə modelləri də əks olunmuşdur. İnformasiyanın
eposda uzun əsrlər ərzində mövcud olması onun milliliyinin əsas göstəri-
cisidir. Çünki epos sadəcə olaraq hər cür informasiyanın saxlanıldığı bank
deyil, milli olanın saxlanıldığı bankdır. Daha dəqiq ifadə etsək, informa -
siyanın millilik keyfiyyəti onun eposun semantik məzmununa tam otu ra
bilməsi ilə müəyyənləşir. Məhz tarixən daşıdığı bu funksiyaların müx-
təlifliyindən irəli gələrək epos elə bir gücə sahibdir ki, yazılı ədəbiyyatla
kontaktda bütün hallarda müasir müəllifin bədii təxəyyülünü özünün dü -
şüncə modellərinə tabe edir və milliliyini şərtləndirir. Azərbaycan nəsr ta -
rixində də əsl milli nəsr nümunələri bu modellərə tabe olaraqdan yaran-
mağa başlamışdır.  “Əlbəttə, epos (eləcə də qədim türk eposu) sadəcə das-
tan deyil, aparıcı etnik-milli ideyanın təzyiqi ilə müxtəlif süjetlər, mo tiv -
lər verən, mənsub olduğu xalqın ictimai-estetik təfəkkürünün əsaslarını
(və incə nüanslarını) bütövlükdə ifadə edən möhtəşəm dastan-potensi ya -
dır. Onu tam halında bərpa etmək olmaz, mövcud mənbələr əsa sında yal-
nız təsəvvür etmək mümkündür ki, həmin təsəvvür ideya-estetik, poet-
exnologiya və s. komponentlərin üzvi vəhdətini tələb edir"” (5, 25). 

Müəllifin eposa aid etdiyi “mənsub olduğu xalqın ictimai-estetik təfək -
kürünün əsaslarını (və incə nüanslarını) bütövlükdə ifadə edən" epiteti ta -
ma milə doğru bir mülahizədir. Mülahizənin doğruluğu ondan ibarətdir ki,
alimin fikrinə görə epos ictimai-estetik təfəkkürün özündən daha çox məhz
onun əsaslarını, bu təfəkkürün üzərində dayandığı ana sütünları əks etdirir. 

Bəs qədim türk eposlarından görünən türkün ictimai-estetik təfəkkürü -
nün əsas sütunları hansılardır və bu istiqamətlərlə 60-70-ci illər Azərbay -
can romanlarının, əsasən də tarixi romanlarının əsas qəhrəmanlarının xa -
rak terində hansı oxşarlıqlar vardır?

İslam Sadıq qədim türk dastanlarının ideya-məzmun xüsusiyyətləri
haq qındakı fikirləri ümumiləşdirərək qeyd edir: “Bu dastanların hamısı -
nın ana xəttini dünyanın yaradılışı, türkün bəşər sivilizasiyasında tarixi
xid mətləri təşkil etsə də, bunların mayası vətənə məhəbbət, torpaq sev gi -
si, qəhrəmanlıq, igidlik, hünər, cəsarət, qorxmazlıq, mərdlik, kişilik, lə ya -
qət, ədalət, sədaqət, alicənablıq, xeyirxahlıq, humanizm kimi yüksək in -
sani duyğularla yoğrulmuşdur. Bunlar bütün türk dastanları üçün səciy yə -
vidir, onlar arasında oxşarlıq, doğmalıq yaradan tellərdir və bu doğmalıq
tellərini qırmaq mümkün deyil. Lakin bu dastanları fərqləndirən cəhətlər
də var. Bu fərqlər onların həm formasında, həm də məzmununda aydın
görünür" (6, 28).

Böyük türkoloq alim L.Qumulyov yazır: “Etnik diaqnostikanın əsasın-
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da hissiyyat dayanır. İnsan öz etnosuna uşaqlıqdan mənsub olur" (7, s.49).
Əgər müşahidə etsək görərik ki, 60-70-ci illər “kənd nəsrinin" yaradıcıları
olan yazıçılarımız sanki əldə etdikləri filoloji təcrübə və professional na -
sirlik təcrübəsi əsasında öz uşaqlıq xatirələrini danışırlar. Onların əsərlə -
rində təsvir olunan dünya uşaq olarkən gördükləri dünyadır. Qumil yovun
qeyd etdiyi kimi, bu yazıçılar öz etnoslarına uşaqlıqdan mənsub idi lər.

Mə`lumdur ki, folklor təfəkkürü şifahi dil modellərində gizli şəkildə
yaşayır. Bu mə`nada dil milli folklor təfəkkürünü özündə gizlədən ays-
berqə bənzəyir.  Zahirən adi görünən ifadə, paremi və müraciətlərdə min
illərin  zəngin etnik düşüncə təcrübəsi qat-qat qalaqlanıbdır. Haqqında da -
nış dığımız yazıçılarımız da 60-70-ci illərdə ədəbi dilin ütülü normaların-
dan canlı xalq danışıq üslubuna doğru hərəkət edirlər. 

Nəticə. Beləliklə, 60-70-ci illər Azərbaycan nəsri, xüsusən romanları
üzərində müşahidələr göstərir ki, onların milli nəsr hadisəsi kimi faktlaş-
masında qədim türk və orta əsrlərin Azərbaycan dastanları, zəngin epos
təfəkkürü əsas ideya-istetik mənbə rolunu oynayır. 
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə 60-70-ci illər Azərbaycan romanlarının

yeni bir keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyması Avropa roman ən`ənələri ilə
etnik düşüncənin yeni əsaslarda sintezi kimi xarakterizə edilir. Mə qa lədə bu
mürəkkəb ədəbi-estetik proses konkret istiqamətlər üzrə araş dırıl mışdır.
İşin tətbiq sahəsi. Məqalədən folklorşünaslar, xüsusən eposun tədqiqi

ilə məşğul olan mütəxəssislər, müasir ədəbiyyat araşdırıcıları, xüsusən
roman tədqiqatçıları istifadə edə bilərlər.
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“XAN ÇOBAN” ƏHVALATI “XAN ÇOBAN” ƏHVALATI 
(Əfsanəmi, yoxsa həqiqətmi?!)(Əfsanəmi, yoxsa həqiqətmi?!)

XÜLASƏ
Sonu görünməyən folklor dünyamızın açılmayan sirləri çoxdur. Onlardan biri də

“Xan Çoban” əhvalatıdır. Bəs bu əfsanədir, yoxsa tarixi həqiqət!? 
Dərindən aparılan tədqiqatlar göstərir ki, el şairi yox, əfsanə qəhrəmanı olmuşdur. 
O ki qaldı “Gedin deyin Xan Çobana” nəğməsinin sözlərinə, o, Xan Çobanın yox, bir

başqası tərəfindən qoşulmuşdır. 
Bütün bunların dərin təhlilə ehtiyacı var...
Açar sözlər: Xan Çoban, Sara, əfsanəvi qəhrəman, el şairi, Muğan eli   

“KHAN CHOBAN” STORY LEGEND OR TRUE?!“KHAN CHOBAN” STORY LEGEND OR TRUE?!
SUMMARY

There are a lot of contradictions among held searches. Should Khan Choban be con-
sidered as folk creator or legendary hero.

More exact researches show that, he is not folk poet just legendary hero of epos.
Coming to a goshgu (a form an Azerbaijan poem) that begin with a hemistich “go and
tell Khan Choban” as it is seen from name, these words were not told by himself, they
were told by others and addressed him. And there is need deep investigation…

Key words: Khan Choban, Sara, legendary hero, folk poet, Mughan

ИСТОРИЯ «ХАН ЧОБАНА» ЛЕГЕНДА ИЛИ БЫЛЬ?ИСТОРИЯ «ХАН ЧОБАНА» ЛЕГЕНДА ИЛИ БЫЛЬ?
РЕЗЮМЕ

Существует много противоречивых моментов среди проведенных исследо ва -
ний в этой области. Кем должен считаться Хан Чобан, народным мастером или же
легендарном героем.

Более углубленные исследования показывают, что он не являлся народным
поэтам, а был истинным легендарным героем эпоса. 

Что же касается стихов со вступлением полустишия «Идите и поведайте Хан
Чобану», то по словам полустишия понятно, что это не слова Хан Чобана, а об ра -
щения от третьего лица к самому Хан Чобану…

Все эти факты нуждаются в более глубоком исследовании…
Ключевые слова: Хан Чобан, Сара, легендарный герой, народный мастер,

Магал Муган 

Məsələnin qoyuluşu. “Xan Çoban” əhvalatının əfsanədənmi, yoxsa
həqiqətdənmi yaranması izahlı şəkildə təhlil edilir. Bə`zən olmuş hər han -
sı bir hadisə zaman keçdikcə dastanlaşır, əfsanələşir. Bütün bu proseslər
“Xan Çoban” əhvalatında araşdırılır.
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İşin məqsədi. Xan Çoban obrazının ətrafında cərəyan edən hadisələrin
zaman və məkan baxımından araşdırılması. Dastandakı tarixi əhvalatların
baş verməsində əsərdəki obrazların ayrı-ayrılıqda rolu, fəaliyyəti barədə
aydınlaşdırma.

Sonu görünməyən folklor dünyamızda o qədər açılmamış sirlər var ki,
nə qədər ömürlərə ömür calansa da, onların yüzdə biri də bitib tü kənən
deyil.  Bə`zən “həqiqətmi əfsanədən, yoxsa əfsanəmi həqiqətdən doğ  muş -
dur?” sualına cavab axtararkən, sazlı, sözlü keçmişimizdən min bir əks-
səda gəlir, insan kamalının hüdudlarına sığışmayan neçə-neçə zərrin in ci -
lər göz qamaşdırır. 

Amma bizlərə bir şey qalır. Mə`nəvi fəxrimiz olan bu qeyri-adi ta ma -
şanı sadəcə seyrə dalmayıb, onun dərinliklərində zəkamızın qüdrətini sı -
nağa çəkmək! Onun qarşısında heyranlıqlar içində uyumaqdansa, arayıb-
axtarmaq, bu qiymətli inciləri dönə-dönə əqlin süzgəcindən keçirmək...

Bu kamal vərdişi də bizlərə babalardan yadigar qalıb. Nəyimiz varsa,
on ların müqəddəs mirasıdır. Gərək biz də öz miraslarımızı zərrə-zərrə
cəm etdikcə, gələcək nəsillərimizin tarix kitablarına imza atdıqca bu dəs -
ti-xətti yüz ölçüb bir biçək.

Azərbaycan ellərinin sənətkar övladlarını saymaqla hesaba gələn deyil.
Bə'zən adama elə gəlir ki, bu xalqın ilkin mayası da elə sazdan, müdrik
deyimli hikmətdən, nəsihətamiz təşbehlərdən, onların insan varlığına aşı -
la dığı sevgidən, məhəbbətdən yoğrulub. 

Heç şübhəsiz, bu da həqiqətdir, əfsanə deyil.
Ən adi bir epizodunda da bir-birini təkrarlamayan, hərəsi ayrılıqda bit -

kin bir sənət əsəri olan dastanlarımız dildən-dilə keçdikcə onların roman-
tik duyğularda əfsanələşməsi də təbii prosesdir. Təkcə bir şərtlə ki, bu
sənət incilərinin əsas qayəsinə və tarixi amalına xələl gəlməsin. 

Əlbəttə, illərin qoynunda yaranan dastanlarımız və əfsanələrimiz istər
zaman, istərsə də tarixi hadisələr baxımından müxtəlifdir. Onların eləsi
var ki, yalnız dastanda söylənən əhvalatları araşdırmaqdan ötrü yox, həm
də hər hansı bir tarixi şəxsiyyətin kimliyini müəyyənləşdirmək üçün onu
öyrənməyə, dərindən təhlil etməyə ehtiyac duyulur. 

Təkcə öz adı az qala yalnız əfsanələrdə yaşayan Xan Çoban da belə ob -
razlarımızdan biridir. 

“Ondan söz düşəndə istər-istəməz dilimizdə “Apardı sellər Saranı”
misrası ilə başlayan el deyimi tələffüz edilir. Bu da təbiidir. Hər bir el
sənətkarının öz həyat dastanı, öz məhəbbət əfsanəsi olmuşdur” (4, 51).
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Əgər ellərimizi, obalarımızı qarış-qarış gəzib Xan Çobanın kimliyini
soruşsaq, böyükdən kiçiyə hamı onun el şairliyindən daha çox, qeyri-adi
macəralı aşiqliyindən söz açar. 

Biz burada “Böyükdən-kiçiyə” dedik. Axı ağsaqqallarımız və ağ bir -
çəklərimiz arasında dərin ağıllı, dərya kamallı elə müdriklərimiz var ki,
onların hər biri özlüyündə sənət dünyamızın neçə-neçə açılmamış kitabını
gəzdirir. 

Ancaq nədənsə, Xan Çobanın əhvalatı ilə bağlı fikirlər arasında tərəd-
düdlər və ziddiyyətlər mövcud olaraq qalmaqdadır. 

Xan Çoban kim olmuşdur? Bəlkə, o, başına gələn faciəvi məhəbbət əh -
valatının əfsanələşmiş qəhrəmanıdır?!

Ya bəlkə, doğrudan da, o, dərin təbə malik bir el şairiymiş?!
Folklorumuzun nəzəri tədqiqi tarixində Xan Çoban XVIII əsrdə ya -

şamış, coşqun təbiətli, əngin yaradıcılığa malik olan bir el şairi kimi təsvir
edilir. Eyni zamanda “Xan Çoban” dastanındakı əhvalatların təfsilatında
Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradıcılığına oxşarlıq qeyd olunur (1, 98).

Bütün bunlar tarixi faktlardan daha çox fərziyyələrə əsaslandığına gö -
rə, biz də bu əhvalata öz münasibətimizi bildirmək istərdik. 

Əvvəlcə Xan Çobanın həyatıynan bağlı əfsanəni xatırlayaq.
Neçə əsr bundan əvvəl Azəri yurdunun qədim Muğan elində Xan adlı

igid bir çoban olur. Yay günlərinin birində o, yaylağa çıxır, istəklisi isə öz
yerində, yurdunda qalır. Aradan bir müddət keçəndən sonra hansı bir
günahkarınsa tutduğu əməldən qəzəblənən təbiətin qeyzindən Muğan eli -
nə leysan gəlir. Dərələrdən axan sellər-sular daşları, qayaları yuyub, elin-
obanın dirriyinə olmazın ziyan vurur. 

Bu dəhşətli gündə daha böyük faciə baş verir. Sellər-sular Xan Ço ba -
nın canından əziz bildiyi istəkli Sarasını alıb aparır. O, cavan ikən nakam
gedir bu dünyadan. 

Bunu görən Muğan eli yas tutur, qara bağlayır. Fəqət qarşıya daha çətin
bir vəziyyət çıxır. 

Bu qanlı əhvalatı Xan Çobana necə xəbər versinlər?
Çox çətin olur. Heç kim buna cür`ət eləmir. Könlü qubardan ehtizaza

gələn bir el sənətkarı bu faciəli hadisəyə nəğmələr qoşur, onu dildən-dilə
yayır: 

Gedin deyin Xan Çobana,
Gəlməsin bu il Muğana,
Muğan batıb nahaq qana,
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Apardı sellər Saranı,
Bir uca boylu balanı.

Bu qəmli nəğmələr dağlarda-daşlarda əks-səda verir. Obadan-obaya
ya yılır. Nəhayət, gəlib Xan Çobanın da qulağına çatır. Onun ahı-naləsi ye -
rə, göyə sığmır. İllərnən qara geyinib öz vəfalı həmdəminə yas tutur...

Göründüyü kimi, bu əfsanədən daha çox həqiqətə bənzəyir. Burada
qeyri-adi heç nə yoxdur. Bunu təkcə söylənən əhvalatın özündən daha
çox, onun barəsində qoşulan mahnı da təsdiq edir. 

İndi isə folklorşünaslığımızın Xan Çoban haqqındakı tədqiqat nəti cə -
lə rinə qayıdaq. Orada deyilir ki, guya “Xan Çoban” XVIII əsrdə yaşamış,
coşqun təbə malik, iste`dadlı bir şair olub. Bunu onun “Saramı” rədifli gə -
raylı müstəzadı da təsdiq edir. Onunla bağlı “Xan Çoban” dastanı da ya -
ranmışdır...” (1, 98).

Bununla belə, Xan Çobanın şairliyini isbat edən heç bir dəqiq fakt gə -
tirilmir. Yalnız dillərdə söylənən “Saramı” rədifli gəraylı müstəzadına is -
ti nad edilir və sonda deyilir ki, “Xan Çoban”ın şe`rlərinin əksəriyyəti itib-
batmış, bunun üçün də zəmanəmizə qədər yaşamamışdır...” (1, 98).

Biz bu fikrin dərindən təfsilatına varmaqdan ötrü “Saramı” rədifli gə -
raylı müstəzadın yazılı qeydə alınan bütün bəndlərini ayrı-ayrılıqda təhlil
etməyə məcburuq. 

Arpa çayı aşdı, daşdı,
Sel Saranı aldı, qaşdı.
Sara gözəl, qələm qaşdı,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı. 

Haradasa bu bəndin Xan Çobanın özü tərəfindən qoşulması təəccüblü
görünə bilər. Tək bir şərtlə ki, rədif qafiyəynən qoşalaşan misranın son sö -
zündə “balamı” deyilməsəydi. Mə`lum məsələdir ki, hər hansı bir aşiq öz
könül həmdəminə “balamı” yox, “balanı” deyə bilərdi. Deməli, bu şe`rin
Xan Çobana məxsusluğunu təsdiq etsək, onda gərək tapşırma qafiyələr
belə səslənə:

Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.
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Fəqət yazılı mənbədə “Saramı” və “balamı” kimi gedir. İkinci bənddə
deyilir:

Yüz atlıydıq, çıxdıq düzə,
Bıçaq batsın yaman gözə,
Sağrı başmaq suda üzə,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı (1, 99).

Rədif qafiyələr bütün misralarda eynilə təkrar olunduğuna görə, o ba -
rədə deyilən fikri bir də təkrar etmək istəmirik. Amma bu bəndin təhlilinə
varanda belə bir fərziyə irəli sürülə bilər ki, Xan Çoban bir çox atlıynan
harasa səfərə çıxmış, hətta bu təmtəraqlı gedişdən hansısa bir yaman gözə
gəlmişdir ki, o da istəkli Sarasının faciəsiynən nəticələnmişdir...

Arpa çayı dərin olmaz,
Axan sular sərin olmaz,
Sara kimi gəlin olmaz,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı.

Mə`lum mahnıdakı hamıya bəlli olan bu üçüncü bəndin də üstündə xü -
su si dayanmağa ehtiyac duymuruq. 

Gəraylı müstəzadın 4-cü bəndinin haqqında da eyni fikri söyləmək olar:

Arpa çayı məni aldı,
Apardı dəryaya saldı,
Cilovlarım dalda qaldı,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı.

İstər folklorumuzda, istər də yazılı ədəbiyyatımızda canı canana bən -
zətmək bir poetik deyim kimi həmişə dəbdə olmuşdur. Bu mə`nada “Arpa
çayı məni aldı” misrası ilə başlayan bu bəndin də aşiqə məxsusluğu ada -
ma inandırıcı görünə bilər. 

İndi isə 5-ci bəndə nəzər salaq:

Mən bu bağa girməmişəm,
Qönçə gülün dərməmişəm,
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Mən Saranı görməmişəm,
Apardı Sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı (2, 99).

Bu bənd haqqında fikir söyləməzdən qabaq, 3-cü bəndin 3-cü misra sı -
nı yada salaq. Orada deyilir ki, “Sara kimi gəlin olmaz”.

Yaddan çıxarmaq olmaz ki, əzəli qədimli, adəti həyalı ellərimizin öz -
lərinə məxsus ailə və məişət qanunları olmuşdur. Bunun müqabilində söy -
lənən dastanlarımızda, mahnılarımızda heç bir kəlmə də təsadüfi deyil mə -
miş, onların hər biri xüsusi mə`na daşımışdır. Həmin misradakı “gəlin”
sözü də təsadüfi işlənilməmişdir. Maraqlıdır ki, “Xan Çoban” əfsanəsində
də bu mətləbə işarə vurulub deyilir ki, “Onlar yenicə təzə toyluydular”.

Əgər belədirsə, 5-ci bənddəki “Mən Saranı görməmişəm” misrasındakı
ziddiyyətin dərin təhlilinə heç bir ehtiyac qalmır. 

Bundan sonra gələn üç bənd də bir-birinə uyuşmur, mə`naca ziddiyyət
təşkil edir:

Olduq əcəb günü qara,
Dərdimizə yoxdu çara,
Sara həsrət qaldı yara,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı.

Çox soyuq tərzdə ifadə olunan bu misralar Xan Çobanın ola bilməz.
XVIII əsrdə yaşamış bir el sənətkarının öz istəklisinə qoşduğu nəğmədə
“Olduq əcəb günü qara” kimi tarixi keçmişimizə uyuşmayan sözləri inan -
dırıcı deyil. 

Qaldı bu sinəmdə dağın,
Öldürdü məni farağın,
Oldu qara toy otağın,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı. 

Adaxlın gözlər yolunu,
Boynuna salsın qolunu,
Su aldı sağı-solunu,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı (1, 99).
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Bu iki bənd arasındakı fikir ziddiyyəti də aydın şəkildə anlaşılır. 
Əgər əvvəlki bənd birinci şəxsə aid olursa, ikinci bəndin qeyri-namə` -

lum müəllif tərəfindən deyildiyi təsəvvür edilir. 
Sonrakı bəndlərə nəzər salaq:

Düyünü tökdüm qazana,
Qaynadı, qaldı azana,
Əlac yox Allah yazana,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı.

Arpa çayı ada gəlir,
Kor yengələr dada gəlir,
Sağrı başmaq suda gəlir,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı (1, 101).

Biz bu günə qədər müasirliyimizlə öyünüb, ondan söhbət açsaq da, ye -
nə ən bariz güvənc yerimiz ata-babalarımızın tarixi keçmişi olmuşdur. Biz
bütün mə`rifət qaydalarında onlara güvənmiş, onlardan öyrənmiş, onlara
istinad etmişik. 

Əgər doğrudan da, XVIII əsrdə Xan Çoban adlı “kamil bir sə nət ka rı -
mız” olubsa, görəsən, o deyə bilərdimi ki, “Düyünü tökdüm qa zana” və
ya xud “Kor yengələr dada gəlir!?”

Yox, qətiyyən bizim kişi şairlərimiz belə söz söyləməzdilər. Əgər söy -
ləmiş olsaydı, biz onu sənətkar hesab etməzdik.

Nəhayət, sonuncu bənd hamımıza mə`lum mahnının son tapşırmasıdır:

Gedin, deyin Xan Çobana,
Gəlməsin bu il Muğana,
Muğan batıb nahaq qana,
Apardı sellər Saramı,
Bir ala gözlü balamı.

Əslində “Xan Çoban” və “Sara” faciəsinin əsas qayəsini və mahnıda
nəqarətini təşkil edən bu bəndin Xan Çobanın özü tərəfindən deyilməsi
ağıla sığan məsələ deyildir. Necə deyərlər, fakt göz qabağındadır. Uşaq -

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

http://www.pdffactory.com


592012/II

dan böyüyə qədər hamımızın dilinin əzbəri olan “Gedin deyin Xan Ço ba -
na” misrasındakı fikir açıq-aşkar bildirir ki, o, başqa bir kimsənin, yə`ni
hansı el sənətkarınınsa tərəfindən qoşulub. 

Və yaxud əgər bu el nəğməsi “Gedin deyin Xan Çobana” misrası ilə
başlayırsa, onda bu qoşqu necə Xan Çobanın ola bilər!?..

Bu qoşquyla bağlı başqa bir məsələyə də toxunmaq istərdik. Bə`zi folk-
lorşünaslarımızın yazılı qeydə aldığı bu şe`rin müstəzad adlandırılması da
elmi həqiqətə uyğun gəlmir. 

Sənət bilicilərimizə yaxşı mə`lumdur ki, qədim folklor dünyamızda
müstəzad maraqlı janrlardan biri sayılır. Onun özünəməxsus orijinal for-
ması və deyim tərzi vardır. Ulu ozanlarımızın ölməz varisləri olan Molla
Cumanın və Dədə Ələsgərin qoşma müstəzadları belə nadir nümu nə lər -
dən sayılmaqdadır.

“Apardı sellər Saramı” qoşqusu isə əslində müstəzad deyildir. Bu şe`r
gəraylı formasında düzülüb qoşulmuşdur. Doğrudur, gəraylıda bəndin
tapşırmasına 5-ci misra əlavə olunmur. Amma görünür, burada şe`rə xü -
susi bəzək gətirən “Bir ala gözlü balanı” adlı sonuncu misrası məhz mah-
nını yaradan el sənətkarı tərəfindən əlavə edilmişdir.

Göründüyü kimi, “Saranı” rədifli iki bəndlik şe`r tək bir müəllif tə rə -
findən deyilməmişdir. Eyni zamanda mə`na və məzmunundan aydın olur
ki, bu Xan Çobana yox, başqa bir el sənətkarına məxsusdur.

Bəlkə, bir el şairi kimi Xan Çobanın başqa sənət nümunələri qalmışdır
əlimizdə?

Onun həyat və yaradıcılığıyla bağlı “Saramı” qoşqusundan başqa tək
bircə gəraylı yazıya alınmışdır:

Bir iyid ki, dərdə düşə,
Dərd əlindən yata bilməz.
Qabağında min ov gəzə,
Heç birinə ata bilməz.

Haqq dərgahı ayaz imiş,
Camalı gün, bəyaz imiş,
Fələk nə hiyləbaz imiş,
Heç kəs onu tuta bilməz.

Xan Çobanam, Arazbardan,
Baxçalarım doldu bardan,
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İyid qalsa gər qatardan,
Tay tutana çata bilməz (1, 101).

Bu gəraylının da ayrı-ayrı misralarını və bəndlərini sərfi-nəzər edər -
kən, onun indiki halında XVIII əsrin hər hansı bir el sənətkarına məxsus
olması bizə qeyri-inandırıcı görünür. 

İndi isə bir neçə kəlmə “Xan Çoban” dastanı haqqında.
Müxtəlif zamanlarda yaranmış dastanlarımızın hamısının öz dəsti-xət -

ti, öz stili vardır. Belə dastanlarımızın hansındansa bircə ağız dinləsək,
obrazların adı çəkilməsə belə, onun kimə məxsusluğunu duyarıq. “Nov -
ruz və Qəndab”, “Abbas və Gülgəz”, “Şah İsmayıl” və “Qurbani” kimi
onlarla dastanlarımız XIV əsrdən bəri beləcə yaşayır. Bununla bahəm,
onu yaradanı və ərsəyə gətirəni də özü ilə bərabər yaşadır. Təsa düfi deyil -
dir ki, Aşıq Abbas Tufarqanlı kimi neçə-neçə ölməz sənət karlarımızı
məhz onların barəsində söylənən dastanlardan tapmış, yaradıcılığını da
oradan toplamışıq. 

Amma eyni sözləri XVIII əsrdə ərsəyə gəlmiş “Xan Çoban” dastanı
haqqında deyə bilmirik. Əvvəla, bu dastanda biz bir el şairi və məhəbbət
aşiqi kimi Xan Çobanın obrazını görmürük. Həm də bu söyləmə dastan-
dan çox, ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən düzülüb qoşulmuş məhəbbət əfsa -
nəsinə bənzəyir. 

Əgər belədirsə, onda biz hansı faktlara əsaslanıb Xan Çobanı “Dərin
təbə malik el şairi” adlandırırıq?!

Bizə belə gəlir ki, bu barədə dolaşıqlığa yol verilmiş, tarixi faktlar də -
rindən araşdırılmamışdır. 

Deməli, “Xan Çoban” əfsanəsi “Xan Çoban” dastanından daha realdır.
Belə bir fikir daha inandırıcı görünə bilər ki, bu dastan da məhz həmin əf -
sanənin sorağıyla yaranmış, orada Xan Çobanın həyatı Əbülqasım Nə ba -
tinin həyatına bənzədilmişdir. 

Xan Çobanın “Coşğun təbə malik” bir sənətkar olmasını qələmə alar -
kən “Saramı” rədifli şe`rə əsaslanmaq isə yenə də həqiqətdən uzaqdır. Bu
el deyimi cəmi 3-4 bənddən ibarət olan kövrək duyumlu, dinlədikcə din -
lə nən bir xalq mahnısıdır: 

Arpa çayı aşdı, daşdı,
Sel Saranı aldı, qaşdı,
Sara gözəl, qələm qaşdı,
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Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.

Arpa çayı dərin olmaz,
Axar sular sərin olmaz,
Sara kimi gəlin olmaz,
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.

Gedin deyin Xan Çobana,
Gəlməsin bu il Muğana,
Muğan batıb nahaq qana,
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı (5).

Bax, mahnının bu əsas bəndlərindən başqa, qalan bütün bəndlər son-
ralar ayrı-ayrı adamlar tərəfindən əlavə edilib, Xan Çobanın adına çıxıl -
mışdır. Lakin bu zaman nə onların mə`nalarındakı ziddiyyətə, nə də di lin -
dəki üslub müxtəlifliyinə dərindən fikir verilmişdir. 

“Xan Çoban” əfsanəsi qədim tarixli folklorumuzda ən maraqlı və eşi -
dimli söyləmələrdən biridir. Bu həqiqətdən yaranmış əfsanə bir də bizim
üçün ona görə əzizdir ki, o, bizə “Apardı sellər Saranı” adlı gözəl bir xalq
mahnısını bəxş eləmişdir (3, 57). 

Gəlin ulu nəsillərimizin borcunu yerinə yetirəndə tələsməyək. Əfsanə -
lərimizi, dastanlarımızı, nağıllarımızı qarışdırıb müqəddəs keçmişimizə
ehtiyatsız yanaşmayaq.

O ki qaldı Xan Çobana, o da vəfalı və əfsanəvi bir məhəbbət aşiqi kimi
“Apardı sellər Saranı” mahnısının qanadlarında hələ neçə-neçə nəsillə ri -
mizin qəlbinə mehman olacaqdır.
İşin elmi nəticəsi. Xan Çobanın kimliyini aydınlaşdırmaq. Dastandakı

əhvalatların fərziyyələrə əsaslanmasının həqiqətə uyğun olub-olmama sı -
nın elmi izahı...
İşin elmi yeniliyi. İllərdən bəri müxtəlif mənbələrdə Xan Çobanın

“XVIII əsrdə yazıb-yaradan coşğun təbə malik bir el şairi” kimi qələmə
verilməsinin elmi şəkildə izahı, onun təkzibi... Bu məsələnin ilk dəfə bu
yazıda qoyuluşu, tədqiqi...
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. “Gedin deyin Xan Çobana” adlı xalq mahnısı -
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nın sözlərində yol verilən təhriflərin düzəlişi. Bu sözlərin kimə məxsus-
luğunun aydınlaşması. İstər dastandakı əhvalatların, istərsə də şe`rlərin
mə`na, məzmun baxımının reallıqdan uzaq düşməməsinə aydınlıq gətir-
mək...      
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XÜLASƏ
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı folklor obraz və motivləri

ilə doludur. Folklor Nizami şe`rlərinin əsas bədii arsenalı idi. Şair xalq adət-ən’ənələri
və inanclarına böyük hörmətlə yanaşırdı. Onun əsərlərində xalqın gündəlik həyatı və
məi şəti ilə bağlı olan çoxlu əxlaq normaları və qaydalarına rast gəlinir (məsələn, qonaq
qarşılama adətləri, yas, toy mərasimləri və s.). Bütün bunlar haqqında məqalədə bəhs
olu nur.

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, folklor, yazılı ədəbiyyat, adət-ən’ənə, mərasim.

DESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONS AND BELIEFS INDESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONS AND BELIEFS IN
NIZAMI’S WORKSNIZAMI’S WORKS

SUMMARY
Activities of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi are full of folklore characters

and motifs. For Nizami folklore was the main artistic theme in his poems. The poet had
a great respect for folk customs-traditions and beliefs. In his works one can meet plenty
of ethics (for example, guest receiving, mourning, wedding ceremonies etc) and rules
related with people’s daily life and living conditions. All of these are mentioned in the
article.  

Key words: Nizami Ganjavi, folklore, the written literature, custom-tradition, cere-
mony.

ОПИСАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ВЕРОВАНИЙ  ВОПИСАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ВЕРОВАНИЙ  В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИ

РЕЗЮМЕ
Творчество великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви изобилует

фоль  клорными мотивами и образами. Для Низами фольклор был не средством, а
основой и художественным арсеналом его поэзии. Поэт с большим уважением от -
носился и народном традициям и верованиям. В его произведениях встречаются
немало обычаев и норм поведения, которые связаны с по вседневной жизнью и бы -
том народа (например, с обычаями приема гостей, церемонией оплакивания умер -
шего, с церемонией свадьбы и пр.). Обо всем этом говорится в статье.
Ключевые слова: Низами Гянджеви, фольклор, письменная литература, обы -

чай, церемония.

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Nizami Gəncəvinin əsərlərində öz bədii
əksini tapmış xalq adət-ən’ənələri və inanclarına diqqət yetirilmiş dir.
İşin məqsədi. Nizami yaradıcılığında folklordan istifadənin araşdırıl-

ması vacib məsələlərdən biridir. Ümumilikdə şairin əsərlərində rast gə li -
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nən folklor motivlərinin ayrı-ayrılıqda izahı lazımlı məsələdir. Bu təd qi -
qatçıya mühüm nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının dahi nümayəndələrindən biri olan Ni -
zami Gəncəvinin yaradıcılığı illərdir tədqiqatçıların ən çox müraciət et di -
yi sahələrdən biridir. Onun tükənməz tədqiqat mənbəyi olan əsərləri şairin
elmi-fəlsəfi, dini, ibrətamiz, öyüd-nəsihət xarakterli fikirlərini əks et dir -
mək baxımından daima diqqət mərkəzində olmuşdur. Öz yaradıcılığı ilə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi bir üslub yaratmış şair, ya şa dığı
dövrdən başlayaraq bizim dövrümüzədək neçə-neçə şair və yazıçıların ya -
radıcılığının ilham mənbəyi olmuşdur. 

Nizami də əsərlərini yazarkən müxtəlif mənbələrə müraciət etmişdir.
Belə mənbələrdən ən başlıcası şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Belə ki, xalq ya -
radıcılığına müraciət onun əsərlərini məzmun və forma baxımından daha
da zənginləşdirmişdir. O həm Azərbaycan, həm də başqa - ərəb, hind, İran
xalqlarının şifahi xalq yaradıcılığından böyük sənətkarlıqla faydalanmış -
dır. Şifahi xalq ədəbiyyatının atalar sözləri və məsəllər, mərasim folkloru,
əfsanə və rəvayət və s. kimi növlərinə müraciət edən şair bunlardan istifa -
də ilə öz fikirlərini daha mükəmməl və demək istədiyi mə’naları daha tə’ -
sirli ifadə etməyə müvəffəq olmuşdur. Nizami yaradıcılığının folklorla
bağlılığı haqqında Azərbaycanın bir sıra tanınmış alim və tədqiqatçıları
söz açmışlar. Bu haqda nə qədər danışılsa da, yenə də azdır. Nizaminin
folklora marağını göstərən digər bir cəhət onun əsərlərində xalq adət-
ən’ənələri və inanclarının bədii əksidir. Hər zaman xalq içərisində ya şa -
yan, onun həyat tərzi, gündəlik məşğuliyyəti, sevinc və kədəri ilə yaxın-
dan tanış olan şairin əsərlərində xalqımızın adət-ən’ənələrinə və inancları-
na müraciəti heç də təsadüfi deyildir. 

Xalqımızın ən qədim dövrlərdən qalan adətlərindən biri ailə qurmaqla
bağlıdır. Nizami də əsərlərində bunlardan ətraflı bəhs etmişdir. Gələcəyin
anası olan qızlarımızın özlərini uca tutması, öz namus və ismətlərini qoru-
ması, təmiz sevgi və el adətlərinə uyğun olaraq ailə qurmaları ilə bağlı Ni -
zaminin Məhinbanunun dili ilə verdiyi aşağıdakı sözlər çox dəyərlidir: 

Yaraşmaz kişinin dalına düşmək,
Bu sifət qadında olmasın gərək.
Çox təzətər gülü əldə tutdular,
İyləyib, iyləyib, sonra atdılar.
Çox şərab tökdülər gül qədəhlərə,
Daddılar, sonra da tökdülər yerə.
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Bilirsən, baş uca olduğu zaman,
Xoşdur ərə getmək eşqbazlıqdan (1, 177). 

Məhinbanunun nəsihətlərinə qulaq asan Şirin xalqımızın el adəti ilə
ailə qurmaq üçün böyük çətinliklərə dözür:

Düşünürdü: Xosrov gözləyər ədəb,
Onu yaxşılıqla eyləyər tələb.
Şah adam göndərib kəsdirər kəbin,
Gəlin kimi gedər saraya Şirin (1, 328).

Sonda isə Şirin öz arzusuna, sevgisinə çatır və ən önəmlisi isə budur
ki, öz xasiyyətinə görə şah da daxil olmaqla, hər kəsin hörmətini qazanır: 

Pıçıltıyla şaha söylədi Şapur:
"Əgər ay tutuldu, üzrü var, odur.
Çünki bu günəcək o qəlb parladan
Yaxşı ad saxlamış eldə hər zaman.

Indi qorxur şahın hissi, xəyalı,
Ay üzünə qoysun xəcalət xalı."
Şah baxdı xoş barlı ağac toxmuna,
Gördü ki, peyvəndsiz əl yetməz ona.

Əhd etdi, söz verdi, and içdi, hərgiz
Ona əl vurmasın əsla kəbinsiz.
Toplasın dünyanın böyüklərini,
Nikahla bənd etsin o dilbərini (1, 414).

Göründüyü kimi xalqımızın elçilik adəti Nizaminin də yaradıcılığında
öz əksini tapmışdır. Ağsaqqal və ağbirçəklərin iştirakı ilə elçilik mərasi-
minin keçirilməsi, bundan sonra qohum olmağa hazırlaşan iki ailənin baş -
çıları arasında kəbin məsəlləsinin həlli, südpulu və s. məsələlər barəsində
razılıq əldə edilməsi kimi adətlərinin çoxu indi də Azərbaycanda yaşa-
maqdadır. 

Əvvəlki adətlərdən biri də toy üçün uğurlu gün seçilməsidir ki, buna
da “Xosrov və Şirin” əsərində rast gəlirik. Əsərdən də göründüyü kimi,
münəccimlər vasitəsilə toy üçün uğurlu gün və saat seçilirdi. Toy vaxtı
bəy və gəlinin başına doğranmış şəkər, kiçik sikkələr və gülab səpirdilər:
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Şah dedi: "Bir gecə qoy münəccimlər
Yaxşıya, yamana baxsın bir qədər.
Qaranlıq gecəyə göz gəzdirərək.
Bir gün seçsinlər ki, olsun mübarək.

Ay kəcavəsini salıb o günə,
Bəlkə də gətirək günəş bürcünə."
Münnəcimlər xeyli ölçüb biçdilər,
Toy üçün uğurlu bir gün seçdilər (1, 417).

Nizami yaradıcılığında toy adətlərindən başqa yas mərasimləri də öz
əksini tapmışdır. Bildiyimiz kimi, yas mərasimində itirilən şəxsin üzün-
tüsüylə qara paltar geyinilir və bu paltar bə`zən bir ay müddətinə əyindən
çıxarılmırdı. Bu adətə “Xosrov və Şirin” əsərində də rast gəlirik. Məsələn,
əsərdə belə bir hissə var ki, Məryəmin ölümündən sonra Xosrov ona hör-
mət əlaməti olaraq qara paltar geyinir və bir ay müddətinə taxta da çıxmır:  

Məryəmin vücudu köçdü aləmdən,
Məryəm ağacı tək şah çıxdı qəmdən.
Adına eləyib hörmət, ehtiram,
Bir ay yas saxladı onunçün tamam.
Hörmət üçün bir ay çıxmadı təxtə,
Qara paltar geydi o qara bəxtə (1, 324).

Yasda icra edilən başqa bir adət ölmüş insanın paltarlarının ehtiyacı
olan lara verilməsidir. Xosrov da vəfat edəndə Şirin onun hər şeyini ehtiy-
acı olanlara paylayıb, möhtacları sevindirir:

Sonra da Xosrovun bütün varını,
Təzə-köhnəsini, paltarlarını
Yoxsula, möhtaca payladı Şirin.
Ondan razı qaldı hər yoxsul, miskin (1, 451).

Yas mərasimi, yə’ni yasda icra edilən adətlər Nizaminin “Leyli və
Məcnun” əsərində də təsvir edilmişdir. Burada Leylinin ölümü zamanı
anasının saçını yolub, üzünü cırması, oxşamalar, ağılar deyib, qızı üçün
ağlaması təsvir edilmişdir. Yasda əziz insanın ölümü münasibəti ilə icra
edilən elə bu hərəkətlər indi də xalqımızın yas mərasimlərində icra edilən
adətlərdəndir:  
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Qızını o halda görüncə ana
Elə bil qiyamət göründü ona.
Ağarmış başından götürüb örpək,
Saçını küləyə verdi səmən tək.
Anıb övladının qara gözünü,
Yolub saçlarını, cırdı üzünü.
Nə oxşama varsa dedi əzbərdən,
Nə saçı vardısa yoldu o birdən.
Ağladı, baxdıqca qızın boyuna,
Gözündən qan tökdü həyat suyuna.
Gah qızın üstündə sıxdı gözünü,
Gah onun alnına qoyub üzünü,
Gözünün yaşını tökdü fəğanla,
Yudu o çeşməni bu axan qanla.
Ananın naləsi göyə yüksəldi,
Fələk bu nalədən naləyə gəldi (3, 249).

Qonaqpərvərlik xalqın milli dəyərlərini, mə’nəvi keyfiyyətlərini özün -
də əks etdirir. Xalq özünün humanist adət-ən’ənələrini belə vasitələrlə ya -
şadır və gələcək nəsillərə çatdırır. Qədim tarixə malik olan bu adət özündə
xalqın mə’nəvi aləmini ehtiva edir.

Azərbaycan xalqına məxsus qonaqpərvərlik adətləri Nizami Gən cə vi -
nin əsərlərində də təsvir edilmişdir. Onun təsvir etdiyi qonaqlıq adətləri
xalqımızın mədəniyyəti, milli xüsusiyyətlərindən xəbər verir. Yara dı cı lı -
ğında qonaqpərvərlik adətindən dəfələrlə söhbət açan şair "Yeddi gözəl"
əsərində belə yazır:

Bağ qönçəsi kimi qonaq sevəndi,
Yanağı gül kimi gülürdü, şəndi.
Vardı işrət üçün mehman otağı,
Göydə Sürəyyaya dəyərdi tağı.
Süfrələr salmışdı, döşənmiş yerə,
Ədəb öyrətmişdi xidmətçilərə.
Gəlsəydi bir nəfər uzaqdan əgər,
Cilov tutub, qonaq eyləyərdilər.
Süfrə salardılar otağa layiq,
Yemək verərdilər qonağa layiq (4, 129).
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Verilən bu nümunədə xalqın qonaqlıq adətləri, qonağı qarşılamaq, ona
qulluq, ümumiyyətlə qonaqpərvərliyə məxsus olan bütün xüsusiyyətlər
aydın görünməkdədir. Şair qonağa xüsusi otaq ayrılması, diqqətlə qulluq
göstərilməsi, ləziz yeməklərdən ibarət süfrə açılmasının təsvirini vermək-
lə hər bir ailədə qonağın hörmətlə qarşılandığını göstərir. Xalqımızın adə -
tinə görə evə qonaq gələrkən onun qabağına gedib, əgər atlı  gəlibsə tez
cilovundan yapışıb “xoş gəlmisiniz” deyərək düşürüb gülərüzlə evə  də’ -
vət edirlər.  Şair də burada atlı qonağın qarşılanmasını təsvir etmişdir.

Qonaqlıq haqqında danışan Nizami həmçinin evə gələn qonağa hə diy -
yə verilməsi adətini də təsvir edir. O göstərir ki, qonaqla ev sahibi bir-bir-
lərinə hədiyyələr təqdim edirlər. Bildiyimiz kimi, bu da xalqımızın qə -
dimdən gələn qonaqpərvərlik adətləri sırasında xüsusi yer tutur: 

Elə ki, qonaqçı yığdı süfrəni,
Saysız töhfələrə qərd etdi məni. 
Verdiklərimi də onlara qatdı... (4, 133)

Azərbaycanda qonağa olan hörməti şair xüsusi qeyd etməklə xalqının
qonaqpərvərliyini belə qeyd edir: 

Sən mənim hörmətli bir mehmanımsan, 
Əziz tutulmalı daima mehman (4, 141).

“İskəndərnamə” əsərində də qonaq qarşılamaq adəti ilə bağlı təsvirlər
vardır. Nizami əsərin “Şərəfnamə” hissəsində göstərir ki, Bərdə hökmdarı
Nüşabə İskəndəri şahlara layiq bir təntənə ilə qarşılayır, onun şərəfinə zi -
yafət verir; ölkənin naz-ne’mətləri, hər cür şirniyyat, yemək-içmək süfrə
üstünə düzülür. O, bu torpağın zənginliyi, var-dövləti, xalqın qo-nağa hör-
mət və ehtiramı və s. ilə İskəndəri heyran qoyur: 

Hər çeşid yeməklər axdı hər yandan 
Yeməklər bişmişdi qoçdan, toğludan. 
Uzun və yuvarlaq inçə çörəklər,  
Saraydan boşalmış qapıya qədər.  
Kökələr yoğrulmuş yağla, şəkərlə  
Şəkərli küncütdə dada bax hələ  
Ənbərlə yoğrulmuş dadlı yeməklər,  
Cənnət yeməyindən verirdi xəbər 
Süfrədə quzular coşğun sevincdən  
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Quş kimi qol qanad açmışdı şən-şən. 
Ən dadlı mürəbbə, limonlu şərbət 
Püstədə, badamda var başqa ləzzət   
Var hədsiz paludə-ənbər qoxuyan 
Çox məğzi palüdə sağalar ondan 
Tər halva və badam halvası daşır, 
O qədər çoxdur ki, qablardan aşır. 
Gülabla çəkilmiş şərbət, gülşəkər,  
Saçdığı şirənin nəfəsi ənbər (2, 220-221).

Göründüyü kimi, Nizami milli adət-ən’ənələrimizə uyğun olaraq süf -
rəmizin bolluğunu təsvir etmişdir. Süfrədə bu çeşiddə nemətlərin təqdimi
xalqımızın qonaqpərvərlik və səxavətinin göstəricisidir.

Qonaqlıqla bağlı təsvirlər Nizaminin əsərlərində dəfələrlə verilir. Onun
“Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin”, “İskəndərnamə” kimi əsərlərində
xalqın qonaqlıq adətlərini təsvir edən səhnələr çoxdur. 

Nizami Gəncəvinin hər bir əsərində xalq adət-ən’ənələri ilə bağlı çoxlu
nümunələrə rast gəlinir. Bu xüsusiyyət onun xalq adət-ən’ənələrini yaxşı
bilməsi və qədim adətlərə hörmətinin bariz nümunəsidir.   

Şairin əsərlərində adət-ən’ənələrlə yanaşı bə’zi xalq inanclarına da rast
gəlmək mümkündür. Belə inanclardan biri övladı olmayanların kasıblara
əl tutması, çoxlu nəzir verməsi və bunun nəticəsində də övladla mükafat-
landırılmasına inamdır. Nəzir-niyazla uşağın dünyaya gəlməsi onun əsərlə -
rində tez-tez müşahidə olunur. Daima nağıllarda, dastanlarda görünən bu
xüsusiyyət şairin “Yeddi gözəl” əsərində də özünü göstərir. Nizami bu
əsərdə 20 ildən sonra nəzir-niyazla dünyaya gələn Bəhramdan bəhs edir (4,
52). Buna “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin” poemalarında da rast
gəlirik:

Əl üstə - səxavət, ayaq üstə - din.
Nəsli ta itməsin qoca dünyadan,
Bir övlad istədi böyük xudadan.
Xeyli nəzir verdi, bir xeyli qurban,
Nəhayət lütf etdi allah bir oğlan (1, 75).

Nizami əsərlərində müşahidə edilən digər bir cəhət münəccimlərin ul -
duzlara baxmaqla gələcəyi tə’yin etmələri ilə bağlıdır. “Yeddi gözəl”
əsərində də təsvir edilir ki, Bəhram anadan olanda o, yaşasın deyə atası
onu münəccimlərin göstərişi ilə Ərəbistana göndərir. Bu üsulla insan ta le -
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yini dəyişəcəyinə inanan hökmdarın bu hərəkəti, əvvəlki dövrlərdə xalqın
baş verən bə`zi hadisələr qarşısında əlacsız qaldıqları zaman atdıqları ad -
dımların, inancların göstəricisidir. Məsələn: 

Münəccimlər baxıb gecə göylərə,
Gəldilər qərara belə bir kərə.
Dedilər: - Şahzadə gərək İrana
Vida edib getsin Ərəbistana.
Səadət bəxş edər ömrünə bəlkə
Ərəb məmləkəti, o qədim ölkə.
Hər kəsə bir diyar şərafət verər,
Bəlkə o yurd ona mal, dövlət verər (4, 53).

Göründüyü kimi, ibtidai təfəkkür çağlarından qalmış belə inamlarla in -
sanlar baş vermə səbəblərini bilmədikləri hadisələrə tə’sir etməyə cəhd
göstərmiş, xəta-bəladan, xəstəlik, ölüm kimi hallardan uzaq olmağa, öz
arzu və istəklərinə çatmağa çalışmışlar.

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, şifahi xalq ədəbiyyatı Nizami yara dı -
cılığına tə’sir etdiyi, onu mə’na və sənətkarlıq baxımından qidalandırdığı
kimi, Nizami poeziyasının özü də xalq yaradıcılığına güclü tə’sir göstər-
miş, ona yeni-yeni fikirlər, mövzular vermişdir.
İşin elmi nəticəsi. Məqalə Nizami Gəncəvi əsərlərində xalq adət-ən’ -

ənələri və inanclarının bədii əksi barədə aydın təsəvvür yaradır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı əsasında folk-

lor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı tə’siri izlənmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə irəli sürülən müddəaların tətbiq

olunma imkanları genişdir. Belə ki, burada deyilən müddəalardan həmin
problemdən bəhs edən müxtəlif elmi yazılarda istifadə oluna bilər.
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XÜLASƏ
“Əhməd bəy Ağaoğlunun folklorşünaslıq irsi” məqaləsində Fransada və Türkiyədə

mühacir ömrü sürən Əhməd  bəy Ağaoğlunun folklorşünaslıq fəaliyyətindən bəhs olu nur.
Əhməd bəy Ağaoğlunun yaradıcılığında  Novruz bayramından, xalq inanclarından,

lətifələrdən, rəvayətlərdən, dastanlardan və s. danışılmışdır.   Məqalədə onlardan qısa
şəkildə bəhs olunmuşdur.

Mühacirətdə folklorla bağlı Ə.Ağaoğlunun apardığı tədqiqatların öyrənilməsi vacib
problemlərdən biri olaraq qalır.

Açar sözlər: folklor, mühacirət, vətən, Əhməd  bəy Ağaoğlu

THE FOLKLORE HERITAGE OF AHMADBAY AGAOGHLUTHE FOLKLORE HERITAGE OF AHMADBAY AGAOGHLU
(Emigration period)(Emigration period)

SUMMARY
The article “Folklore heritage of Ahmad bay Agaoghlu (Emigration period)” talks

about the folklore activities of Ahmat bay Agaoglu who lived as an emigrant in France
and Turkey.

Ahmad bay Agaoghlu has touched the Novruz holiday, national beliefs, anecdotes,
stories, eposes and etc. in its researches. The article briefly talks about them.

Studying the folklore researches of A.Agaoglu in the emigration remains as an
important problem.

Key words: folklore, emigration, motherland, Ahmad bay Agaoghlu

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АХМЕД БЕК АГАОГЛЫФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АХМЕД БЕК АГАОГЛЫ
(В период эмиграции)(В период эмиграции)

РЕЗЮМЕ
В статье “Фольклористическое наследие Ахмед бек Агаоглы (В период эмиг ра -

ции)” говорится о фольклористических исследованиях Ахмед бек Агаоглы,  ко то -
рый  был политическим эмигрантом во Франции и в Турции.

Ахмед бек Агаоглы имеется исследования о  Новруз байрам, преданиях, на род -
ных поверий, анекдотах, дастанах  и. др. В статье кратко  говорится об этих исс ле -
дованиях.

Изучение фольклористические исследования Ахмед бек Агаоглы, проводимых
в эмиграции, остается одним из важных проблем.
Ключевые слова: фольклор, эмиграция, родина, Ахмед бек Агаоглу 

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi,
Türkiyədə mühacir ömrü sürən və son nəfəsinə qədər vətənin istiqlal mü -
barizəsini davam etdirən Əhməd  bəy Ağaoğlunun folklorşünaslıq irsi təh -
lilə cəlb edilmişdir.
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İşin məqsədi. Əhməd  bəy Ağaoğlunun xalq ədəbiyyatı ilə bağlı tədqi -
qatlarını tanıtdırmaq və mühacirət folklorşünaslığının fəaliyyətini işıqlan -
dırmaqdır.

Azərbaycanın öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməsindən iyirmi il keç -
mə sinə baxmayaraq, hələ də Əhməd bəy Ağaoğlunun, Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məmmədzadənin, Ceyhun bəy Ha cı bəy linin,
Səlim Rəfiq Rəfioğlunun, İren xanım Məlikoffun, Xavər Aslanın, Behruz
Həqqinin və başqalarının folklorşünaslıq irsi təhlilə cəlb olunma mış, Əh -
məd Cəfəroğlunun bu sahədəki tədqiqatları tam şəkildə araş dı rıl mamışdır.
Bu da folklorla bağlı mühacirətdə yaranan, lakin tədqi qat lar dan kənarda
qalan zəngin irsin ardıcıl, sistemli şəkildə araşdırılması zəru rə tini  yaradır

Mə`lumdur ki, Azərbaycan artıq on doqquzuncu yüzildən başlayaraq
rus müstəmləkəçilərinin əsirinə çevrilmişdi, ibtidai məktəblərin belə say -
ca çox az olması,  ali  təhsil almaq üçün isə vətənində heç bir şəraitin ol -
ma  ma sı o dövrün açıqfikirli gənclərinin xaricə üz tutmasına gətirib çıxar-
mışdı. Məcburiyyət nəticəsində Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil
alan Azərbaycan ziyalıları azad ölkələrin insanlarının rifahına şahid ol -
muş, öz xalqının hürriyyəti naminə əllərindən gələn hər cür  fəaliyyəti
əsirgəməmişlər.Onlardan biri Fransanın Sorbonna Universitetində təhsil
alan görkəmli azərbaycanlı ziyalı Əhməd bəy Ağaoğludur  (1869-1939).

Əhməd bəyin istər ədəbi-kültüroloji, istərsə də siyasi tədqiqatları xü su -
si əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki, onun bən -
zərsiz və zəngin folklorşünaslıq irsi vardır. Hər şeydən əvvəl, qeyd  et mə -
liyik ki, 1891-ci il 5-12 sentyabr tarixində Londonda keçirilən Şərqşünas -
ların  IX konqresində Ə.Ağaoğlu fransız dilində “Şiə dinində  məzdəki
inancları” (1) adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Şərqşünasların diqqət və ma -
rağına səbəb olmuş bu məruzə  Kembric Universitetinin xətti ilə ingilis və
fransız dillərinə tərcümə edilərək yayınlanmış, müəllif İran şahının hə diy -
yəsinə layiq görülmüşdür (5,5). 

Həmin konqreslə bağlı geniş təəssüratları Əhməd Ağaoğlu 1892-ci ildə
“Kavkaz” qəzetində “Şərqşünasların konqresində” adlı məqaləsində nəşr
etdirmişdir.

Dünya şərqşünaslarının iştirakı ilə keçirilən bu konqreslə bağlı mə` lu -
matlar folklorşünaslıq üçün  böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki burada olan
bə`zi mə`ruzələr birbaşa onun nəzəriyyələri ilə bağlıdır, bu barədə mə` lu -
matı isə Ə.Ağaoğlunun yuxarıda bəhs edilən məqaləsi vasitəsi ilə öyrən-
mək mümkündür. Bu konqresdə XIX yüzilin ən nüfuzlu alimlərinin –
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şərqşünaslarının həm dilçilik, həm də folklorşünaslıqla bağlı mə`ru zələri
dinlənilmişdir. Onların bir çoxu haqqında ətraflı mə`lumat verən Ə.Ağa -
oğlunun qeydləridən mə`lum olur ki, ən çox diqqətəlayiq çıxış kimi an tro -
pologiya şö`bəsinin iclasında doktor V.V.Teylorun Avstra liya yaxınlı ğında
yerləşən və hələ də ibtidai icma dövründə yaşayan Tasmaniya və onun əha -
lisi ilə bağlı olan  mə`ruzəsi onun marağına səbəb olmuşdur: “Tas manlı in -
diyə kimi tapılmış bütün vəhşilərdən daha  da ibtidaidir. Onun oxu və yayı
da yoxdur. O özünü yarpaqlarla örtür və hava pis olanda ağacların oyuğun-
da özünə sığınacaq axtarır… Onların dini çox ibti dai dir, lakin insanların
ruhu haqqında anlayışları vardır. Onlar bu ruhu kölgə şəklində təsəvvür
edirlər; ölülərin  kölgəsi – qoruyucu allahlardır; əks-səda – danışan allahın
kölgəsidir; ən ali allahlar – göy gurultusu və il dırım dır” (2, 16). 

Göründüyü kimi, ibtidai insanın inancları, dünyaya baxış sistemi əyani
şəkildə dünya alimlərinin nəzərinə çatdırılmış, bu da gənc Ə.Ağaoğlunun
də diqqətindən yayınmamışdır. Burada düşündürücü əsas məqamlardan biri
də mə`ruzəçi Teylorun şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, folklorşünas laq -
da antropoloji nəzəriyyənin yaradıcılarından biri kimi tanınan E.Teylorla
həmin mə`ruzəçi eyni şəxsdir, lakin təəssüf ki, bu barədə mə qalədə mə` -
lumat verilmir.

Məqalədə müəllifin başqa bir qeydi də əhəmiyyət daşıyır.Ə.Ağaoğlu
yazır: “Cənab Teylordan sonra  qraf de Qubernatis “Xalq nağıllarında əsa -
tirlərin rolu” haqqında mə`ruzə oxudu. Özü də o, bölməyə təklif etdi ki,
müntəzəm olaraq Şərq folklorunu (folk-lore), yə`ni xalq poeziyasını, na -
ğıllarını, atalar sözlərini və s. toplamaq üçün xüsusi komissiya təşkil et -
sin. Bu təklif yekdilliklə qəbul olundu” (2, 16).

Bu fikirlər bir neçə cəhətdən maraq doğurur. Əvvəla, Ə.Ağaoğlunun
“folklor” sözündən sonra bu şəkildə izahat verməsi həmin sözün hələ
Azərbaycanda və Qafqazda populyar olmadığını, yeni-yeni işlənməyə
başladığını göstərməkdədir. Digər tərəfdən, belə bir mö`təbər yığıncaqda
folklorla bağlı xüsusi komissiyanın yaradılması təklifi Şərq mədəniyyəti -
nə Qərbin marağını təsdiq etməklə yanaşı, xalq yaradıcılığına olan diqqəti
də sübuta yetirir. Ə.Ağaoğlunun məqaləsində bu faktı ayrıca xatırlaması
gənc alimin özünün də folklora olan maraq və diqqətindən irəli gəlir.

Mühacirət folklorşünaslığında Novruz bayramı, onun yaranma tarixi,
keçirilmə ən`ənələri  ilə bağlı ilk olaraq Ə.Ağaoğlunun “Şiə dinində məz -
dəki inancları” əsərində təsadüf edilməkdədir. Tədqiqatçı Məzdək dinin -
dən sonrakı dövrlərə qədər davam edərək yaşamaqda olan mərasimlərdən
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bəhs edərkən yazır: “Bilinməkdədir ki, İranın əski  dinində Novruz ya ra -
dılışın ilk günüdür və Məzdək dininin altı mövsümünün ilki onunla baş -
lar. Bu bayram təbiətin özünü yeniləməsi şəklində qutlanır”(8, 240).

Müəllif bu bayramın müəyyən müddət içərisində Firdovsinin əsərinin
tə`sirilə Cəmşidin, daha sonra xalq ən`ənələrində Həzrət Əlinin adı ilə
bağlansa da, əslində zərdüştilikdən qaldığını, bunu iranlıların özlərinin də
e`tiraf etdiyini bildirməklə yanaşı, Novruz ərəfəsində yerinə yetirilən bə` -
zi mərasimləri təsvir etmişdir: “21 martın gəlişindən (Novruz gü nü dür)
öncəki altı həftə boyunca hər çərşənbə axşamı saraylarda böyük şamlar
yandırılır. Bu şamlar Həzrət Hüseynin qanının intiqamının alıçısı olan
Muxtarın meydana çıxmasının simvolizə etməkdədir. Sadəcə burada atəş
kultu  böyük bir rol oynamaqdadır ”(8, 241).

Ə.Ağaoğlu Zərdüştilərin atəşə daha çox bağlılığı faktına dayanaraq,
Novruz bayramı vaxtı oda olan münasibət arasında müqayisə aparmaqla,
həmçinin Təbərinin verdiyi mə`lumatlara əsasən keçirilən təntənəli mə ra -
simi atəşpərəstlik dövründən mühafizə olunduğunu qeyd etməkdədir.
Xatırladaq ki, atəşpərəstlikdən əvvəl türk xalqları arasında Novruzun
bayram edilməsilə bağlı Azərbaycan folklorşünaslığında daha tutarlı
mülahizələr mövcuddur. Professor A.Nəbiyev Novruzun tarixinin daha
qədim zamanlara uzandığını, nə Zərdüştiliyin, nə də Cəmşid və Kəyu -
mərslə bağlı rəvayətlərin onu türk dünyagörüşünün əski çağları ilə bağlı
qaynaqlardan qopara bilmədiyini (7, 260-261) elə dəqiqliklə əsaslandır-
mışdır ki, fikrimizcə, onun mülahizələri həqiqəti əks edir məkdədir.

Ə.Ağaoğlu Novruz bayramı günlərində yerinə yetirilən bə`zi ayinlərin
təsvirini tədqiqatında canlandırmağa çalışmışdır: “Nə olursa olsun, günəş
çəkilər-çəkilməz tonqallar yanmaqda, qız-oğlan gənc insanlar bir-birinin
əlini tutaraq  halqalar oluşdurmaqda, atəşin ətrafında onu salamlayaraq
dönməkdə və ondan təbiətin yenilənməsilə özlərinə daha yaxşı bir qədərin
gəlməsini niyaz etmədədirlər Atəş sönmək üzrəykən atlama mərasimi
başlar” (8,241).

Novruz şənlikləri vaxtı zəngin və ya kasıblığına baxmayaraq, hər kəsin
yeni, daha çox qırmızı əlbisələr geydiyini, gənc oğlan və qızların qədim
ən`ənələri qoruyaraq, dəstə-dəstə özlərindən böyükləri ziyarət etdiklərini,
bə`zən aşıqların söhbətlərini dinlədiklərini bildirməklə yanaşı, qadınların
həmin günlərdə müəyyən qədər sərbəstlik qazandıqlarını, çəmənliklərdə
nəğmələr oxuyaraq gəzdiklərini, üzüklərini qoyduqları su dolu kasa ət ra -
fında toplanaraq, bayatı söyləyərək öz talelərini öyrənmək istədiklərini
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yazan Ə.Ağaoğlu həmin şərqilərdən ikisini tədqiqatına əlavə etmişdir.
Beləliklə, Əhməd bəy qədim adət-ən`ənələrin ən çox mühafizə olunduğu
Novruz ayinlərinin təsvirini vermişdir.

“İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərində  isə Ə.Ağaoğlu Hin dis tan
şahzadəsi Cahangirin xanımı Nuri-Cahan və onun xeyirxah əməllə ri nin təs -
virini verərkən yazır: “Eyni zamanda, o, ilk dəfə xeyriyyə bazarına bənzər
bir tədbirin təşəbbüsçüsü idi: hər il Novruz günü – martın 9-da şahzadə xa -
nımlar və ali təbəqəyə mənsub qadınlar cəvahirat və əl işləri sərgisini təşk-
il edirdilər; bu sərgini hamı ziyarət edə bilərdi; əldə edilən böyük məbləğdə
pullar imperiyanın yoxsulları arasında bölüşdürülürdü” (3,48). (Xatırladaq
ki, köhnə təqvimlə Novruz martın 9-da bayram edilirdi).  

Burada göründüyü kimi, daha əski zamanlarda belə Novruz bayramı
təntənəli keçirilən mərasim olmuş, həmin dövrlərdən əsrlər keçsə də, yox-
sulları sevindirmək, müxtəlif sərgilər təşkil etmək, xeyriyyə tədbirləri ke -
çirmək ən`ənələri yaşamaqdadır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Ə.Ağaoğlu öz tədqiqatlarında  həm türklərin,
həm də digər xalqların inancları haqqında da müəyyən qədər bilgilər ver-
mişdir. Belə ki, o, iranlıların Novruz bayramı günlərində icra etdikləri
ayinlərdən bəhs edərkən, onların atəşlə bağlı inancları haqqında yaz mış -
dır: “Gənclər atəşin üzərindən atlayaraq bir-birilərini izləyərlər. Atəşin
alovlarının yalnız ruhdakı bütün xəstəlik və pislikləri qovacağına inan-
maqla qalmazlar, ruhun bu şəkildə güc, qüvvət və gözəllik qazanacağına
da inanırlar” (8,  241).

Ə.Ağaoğlu “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərində çox əski za -
manlarda ərəblərin qadına olan ağlasığmaz münasibətini şərh edəkən, on -
ların bə`zi əlamətlərinin müasir dövrümüzə qədər gəlib çatdığını bil dir -
miş, bu ağır yaşam tərzinin mənzərəsini yaratmış, bə`zi inancların, həmçi -
nin alçaldıcı dünyagörüşün islamla heç bir əlaqəsi olmadığını diqqətə çat-
dırmışdır: “Qadının həyatında hamıya mə`lum olan günlərdə onlar (İran -
da) evlərindən uzaqlaşıb, daxmalarda yaşamalı idi; onlara qida gətirən
adamlar burun və qulaqlarını tıxayıb, əllərinə əski dolayırdılar; nəinki o
qadınlara toxunmaq, hətta onların udduğu hava və istifadə etdikləri əşya -
lar murdar sayılırdı” (3, 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

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

http://www.pdffactory.com


762012/II

onları quma basdırır, satır, yaxud da hər hansı bir ev heyvanına də-yiş di -
rirdi” (3,36).

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 -
mişdir” (11,48).

Beləliklə, müəllif tarixdə iz qoymuş məşhur bir qadını tanıtmaqla ya -
naşı, həm də hindlilərin qədim dövrlərdəki  insan düşüncəsinə sığa bilmə -
yən ağır adətləri ilə bağlı mə`lumat vermişdir.

Əhməd Ağaoğlunun tədqiqat əsərlərində rəvayət və lətifələrlə bağlı
mülahizələrə və örnəklərə təsadüf egilməkdədir. Belə ki, o, “Şərqşünas la -
rın konqresində” məqaləsində dini rəvayətlər haqqında düşün dü rücü mü -
lahizələr irəli sürmüşdür. Müəllif məzdəki din xadiminin oğlu Sal mani-
farsi haqqında danışarkən yazır: “Əli vaxtında isə o, Ərəbistanın ən gör -
kəmli adamlarından biri idi. Onun adı indi də elə mö`təbərdir ki,  bu və
ya digər rəvayət və hədisin həqiqiliyini sübut etmək üçün ona isnad etmək
kifayətdir. Lakin mənşəcə  dehqanlar sinfinə, yəni qədimdən bəri İran tar-
ixində İran rəvayətlərinin mühafizi kimi şöhrət tapmış kənd mül kədarları
sinfinə mənsub olduğundan o, ata evinin ən`ənələrindən tamamilə üz dön -
dərə bilməzdi. Tarixdən bir təkzibedilməz həqiqət kimi mə`lumdur ki,
Xosrov Pərviz İran rəvayətlərini bir kitabda toplamaq fikrinə düşəndə bu
işi dehqanlara tapşırmış və onlar da məşhur “Xudaynamə”ni – “Allahlar
kitabı”nı tərtib etmişlər ki, həmin kitab da sonralar “Şahnamə” üçün əsas
və rəhbər vəzifəsini görmüşdür (2, 15).

“İslama görə və islamiyyətdə qadın” adlı əsərində Əhməd Ağaoğlu ta-
ri xin müxtəlif dövrlərində  qadınlara olan münasibəti şərh edərkən bir çox
dini rəvayətlərdən istifadə etmişdir. Onlardan birində deyilir: “Bir gün is -
lamı yenicə qəbul etmiş Beni-teminov tayfasının başçısı Kays bin Asima
peyğəmbərin yanına gəlib görür ki, o, dizlərinin üstündə oturmuş balaca
bir qızı öpür. “Bu quzu kimidir ki, sən onu iyləyirsən?” “Bu – mənim qı -
zımdır”, – deyərək, peyğəmbər cavab verir. “Allah! Mənim çoxlu belə qı -
zım var idi. Birinin də üzünü öpməmişəm, hamısını diri-diri torpağa bas-
dırmışam”. Peyğəmbər həyəcanla: “Ay bədbəxt! – dedi, – deməli, Allah
səni insan hisslərindən məhrum etmişdir” (3, 37). 
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Ə.Ağaoğlunun “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərində lətifə
qəhrəmanlarından biri – Bəhlul Danəndə ilə bağlı örnəyə  də təsadüf olu -
nur. Müəllif Harun ər-Rəşid (IX əsr) və sevimli xanımı Zübeydədən bəhs
edərkən Bəhlul Danəndəni xatırlamış, maraqlı bir əhvalatı əsərinə əlavə
etmişdir: “Şərq yazıçıları əsərlərində Zübeydənin həyatına aid bir lətifə
gətirirlər. Harun ər-Rəşid arvadına əfsanəvi məhəbbət hissləri bəsləyirdi.
Günlərin bir günü onlar ay işığında bağı gəzərkən hisslərə qapılmış qadın
ərindən soruşur: “Su pərisini necə təsəvvür edirsən?” Harun dedi: “Əgər
sən su pərisindən gözəlsənsə, qoy üçqat boşanma bizi ayırsın!” Lakin bu -
nu deyəndən sonra o, özünə gəlir və ciddi səhvə yol verdiyini dərk edir.
Qədim ərəb ən`ənəsinə görə, bu sayaq ifadə boşanmaya gətirib çıxara bi -
lərdi. Ümidsiz hisslərə bürünmüş halda o, saraya gəlir. Lakin məşhur
Bəh lul onu bu həyəcanlı vəziyyətdən qurtardı: “Allah insanı bütün digər
canlılardan gözəl yaratmışdır və sənin Zübeydən su pərisindən çox-çox
gözəldir” (3,75). 

Qeyd edək ki, əvvəlcə lətifə adlandırdığı bu əhvalatı təsvir edəndən
sonra Əhməd Ağaoğlu onun “rəvayət” olduğunu qeyd edir: “Yaxşılığı heç
zaman unutmayan xalq öz himayədarları haqqında hər cür rəvayətlər
yaradırdı”. Bu da təbiidir. “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” monoqrafiyasın-
da İ.Abbaslı bu və bu kimi faktlara diqqət yetirərək onları aşağıdakı kimi
şərh etmişdir: “Azərbaycan xalq rəvayətləri tarixi lətifələrlə də qaynayıb-
qarışmışdır. Ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlər, onların fəaliyyətləri, başlarına
gələn hadisələr, maraqlı əhvalatlar və s. barədə söz açan rəvayətlər bə`zən
şifahi ən`ənədə dolaşa-dolaşa satirik-yumoristik boyalara bürünmüş, be -
ləliklə də, qismən gülməcələrə doğru istiqamət götürmüşlər. Belə ki, Sul -
tan Mahmud, Bəhlul Danəndə, Nəsrəddin Tusi, Molla (Xoca) Nəs rəd di -
nin adı ilə bağlı rəvayətlərlə yanaşı, külli miqdarda lətifələr də forma laş -
mışdır” (6,212).

Ə. Ağaoğlunun folklorşünaslıq irsi içərisində onun  ömrünün son gün-
lərində – 1939-cu ildə İstanbulda “Cümhuriyyət” qəzetində işıq üzü görən
“Tanrı dağında” (“Tanrı hüzurunda”) mifoloji hekayəsi xüsusi maraq do -
ğurur. Müəllifin verdiyi bilgilərə görə, əsər “Sibir və Altay türklərinin mi -
fologiyasını, dilini, dinini, adət-ən`ənələrini öyrənən V.Q,Seroşev ski nin”
(4,360) elmi tədqiqatlarına əsaslanaraq qələmə alınmışdır ki, bu da onun
folklorşünaslıq üçün dəyərini xeyli artırır. Şamanların geyim tər-zi nin,
qamlama prosesində istifadə etdikləri alətlərin, insanları ruhən paklı ğa,
təmizliyə və saflığa çağıran ayinlərinin icrasının təsvirilə yanaşı, türklərin
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Tanrı ilə bağlı  təsəvvürləri (daha doğrusu, nur seli şəklində görünən Tanrı
obrazı), eyni zamanda müəllifin əski inanclara aid baxışları bu he kayədə
ətraflı bədii təsvirini tapmışdır. 

Bundan əlavə, Ə.Ağaoğlu hekayəsində türk etnosunun ruhunda əbədi
məskən salan, bu gün də folklorumuzda xüsusi yeri olan Tanrıya müra ci -
ətlərə – dualara, yalvarışlara, andlara da yer ayırmışdır. Ədibin əsərdə
verdiyi ən`ənəvilikdən xeyli fərqlənən  andlar  da sanki bütün türk dün ya -
sını birliyə, torpağı, Vətəni sevməyə, bu müqəddəs yolda mübarizəyə səs-
ləyir: “Yerin, göyün, canlı-cansız – hər şeyin yaradanı uca Tanrıya bu andı
içiriz: haqdan başqa bir kimsəyə uymayacağız! Əlimiz var – işləyəcək,
ayağımız var − gedəcək! Beynimiz var – düşünəcək, könlümüz var – duy-
acaq! Bir-birimizə sarılacağız. Varlığa, yoxluğa, aclığa, toxluğa, bolluğa,
sıxıntıya baxmayacağız! Yürüyəcəyiz! Başımız dik, ürəyimiz açıq, sözü -
müz ötkəm – yürüyəcəyiz! Heç bir əngəl bizi durdurmayacaq! Sönmüş
ocaqlarımızı işıqlandırmaq, dağılmış yurdumuzu qurmaq üçün yürü yə cə -
yiz!” (4, 89).

Vətənindən, soy-kökünün qədimliyindən, etnik mənsubiyyətindən ifti -
xar hissi duyan Ə.Ağaoğlu elmi tədqiqatlar əsasında, lakin obrazlı, bədii
şə kildə qələmə aldığı bu hekayəyə orijinallığı ilə bu gün də seçilən iki
tap  maca daxil etmişdir. Onlardan birinin açması “Türk yurdu”dur və gö -
rü nür, müəllifin fantaziyası əsasında yaranmışdır: 

“Bozqır dənizində oturan, 
Şimal dənizində bağlanan,
Yanları Batı dənizinə varan,
Ətəkləri Cənub dənizinə çarpan, 
İşığı Kil dağı, 
Üzü Orta yayla, 
Köksü oddan günəş – 
Biliniz, baxalım, bu nədir,” (4,82).

Eyni fikri ikinci tapmaca haqqında da söyləmək olar.
Qeyd etmək lazımdir ki, Ə.Ağaoğlunun  həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı

həm dostları, həm də övladlarının söylədiyi bir çox rəvayətlər onunla bağ -
lı yazılan xatirələrdə öz əksini tapmışdır. Onları tədqiq etməklə həm
Ə.Ağa oğlu kimi görkəmli bir şəxsiyyətin düşüncələri, davranışları, həm
ətrafındakı insanlar, həm də yaşadığı dövr və mühit haqqında təsəvvür ya -
rat maq mümkündür.
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Xatırladaq ki, Ə.Ağaoğlunun mühacirət dövrü siyasi-kültüroloji təd qi -
qatları Azərbaycanda  K.Talıbzadə(12), V.Quliyev (4), V.Sultanlı (9),
M.Süleymanlı (10; 11) və başqaları tərəfindən dəfələrlə təhlilə cəlb edil-
sə də, folklorşünaslıq fəaliyyəti hələ də diqqətdən kənarda qalmışdır. Hal -
buki  Ə.Ağaoğlunun  xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrları ilə bağlı tədqi -
qatlarının təhlilə cəlb edilməsi, eyni zamanda Azərbaycan xalqının iftixarı
olan bu nəhəng fikir adamının haqqında övladlarının, həmçinin onu ta nı -
yan insanların söylədikləri rəvayətlərin, lətifələrin toplanması və nəşri
folklorşünaslığımız üçün çox faydalı olardı.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədən aydın olur ki, mühacirətdə Əhməd  bəy

Ağaoğlu Azərbaycan və dünya folkloru ilə bağlı bir sıra tədqiqatların mü -
əllifidir. Əhməd bəyin Novruz bayramı, inanclar, əfsanələr, lətifələr, das-
tanlarla, həmçinin mifologiya ilə bağlı mühacirətdə qələmə aldığı dəyərli
araşdırmaları vardır.
İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanda Əhməd  bəy Ağaoğlunun ictimai-si -

yasi, publisistik tədqiqatları sistemli şəkildə araşdırılsa da, folklorşünaslıq
fəaliyyəti ilk dəfə bu məqalədə təhlilə cəlb edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali və orta məktəblərdə həm mü -

hacirət folklorşünaslarının fəaliyyətinin, həm də xalq ədəbiyyatının  ayrı-
ayrı janrlarının tədrisi zamanı istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, Ə.Ağa -
oğlu və mühacirət folklorşünaslığı ilə bağlı tədqiqat əsərləri üçün də mə -
qalə mənbə ola bilər.
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FÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏSNƏVİSİNDƏFÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏSNƏVİSİNDƏ
GƏLİN KÖÇÜRMƏGƏLİN KÖÇÜRMƏ

XÜLASƏ
Füzulinin “Leyli və Məcnun”u türk xalqları ədəbiyyatının ən məşhur məsnə vi lə rin -

dən hesab edilir. XVI əsrdən sonra yazılmış bir çox yazılı və şifahi ədəbiyyat nü mu nə -
lərinə  Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisinin tə'siri olmuşdur.

Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisində gəlin köçürmə adətinin təsviri Azər bay -
can folkloruna uyğun şəkildədir. Şair məsnəvidə gəlin köçürmə adətinin qısa təsviri ilə
kifayətlənsə də bu qısa təsvir təfərrüatlara malikdir.

Məqalədə Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisində gəlin köçürmə adətinin təsviri
Azərbaycan folkloru baxımından dəyərləndirilmişdir.

Açar sözlər: Türk ədəbiyyatı, folklor, “Leyli və Məcnun”, gəlin köçürmə

TO SEE THE BRIDE OFF TO THE HOUSE OF THE BRIDEGROOM IN
MASNAVi “LAYLA AND MAJNUN” BY FUZULI

SUMMARY
The most famous “Layla and Majnun” in the literature of Turkish people is consid-

ered “Layla and Majnun” by Fuzuli. Fuzuli's “Layla and Majnun” has influenced all love
epos written after XVIth century.

We come across same picture of the seing the bride off to the house of the bride-
groom in Fuzuli`s “Layla and Majnun” and in our folklore. If Fuzuli is satisfied with the
description of the custom of the seing the bride off to the house of the bridegroom in this
masnavi briefly, this description has details. 

Key words: Turkish literature, folklore, “Layla and Majnun” , to see the bride off to
the house of the bridegroom

ПРОВОДЫ НЕВЕСТЫ В МЕСНЕВИ ФИЗУЛИ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»
РЕЗЮМЕ

Месневи «Лейли и Меджнун» Физули - самая известная на сюжет о «Лейли и
Меджнун» в тюркской литературе. Глубокое влияние месневи Физули на тюрк -
скую литературу общепризнано.

Проводы невесты, изображенные Физули в «Лейли и Меджнун», соот вет ст -
вуют обряду азербайджанского фольклора. В своем месневи Физули дал краткое
описание проводов невесты, но это описание содержит детали и подробности.

В данной статье рассматривается народный обычай проводов невесты,
описанный в месневи «Лейли и Меджнун» Физули, в контексте азербайджанского
фольклора.
Ключевые слова: Тюркская литература, фольклор, «Лейли и Меджнун», про -

воды невесты
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İşin məqsədi. Məqalədə məqsəd XVI əsr Azərbaycan şairi Mə həm -
məd Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisində gəlin köçürmə adətinin
Azərbaycan folkloru ilə əlaqəsini, bənzərliyini, yaxud bənzərsiz liyini əsr-
lərdən bəri xalq arasında yaşayan folklor nümunələrinə əsaslanaraq ortaya
çıxarmaqdır.

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məc -
nun” məsnəvisində gəlin köçürmə adətinin Azərbaycan folkloru, ən' ənələ -
ri ilə əlaqəsi məsələsini tarixi-müqayisəli metoda əsaslanaraq müəyyən et -
məyə calışacağıq.

Füzulinin XVI əsrdən sonra yazılmış bütün məhəbbət dastanlarına tə' -
sir göstərmiş “Leyli və Məcnun” məsnəvisi təsəvvüfi məzmunu, sənət kar -
lığı, sələf-xələf münasibətləri baxımından bir çox tədqiqatçı tərəfindən
araşdırılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, bu məsnəvi türk xalqları ədəbiyyatı -
nın ən məşhur əsərlərindən biri hesab edilmiş, əsrlərlə həm şair lərin, həm
də alimlərin diqqətini özündə saxlamağı bacarmışdır. Füzuli, həqiqi eşqi
məcaz vasitəsilə anlatdığı bu məsnəvisində real zəmindən ayrılmamış, ha -
disə, əşya və insanların təsvirində kifayət qədər təbii, real səhnələr yara-
da bilmişdir. Əbdülbaqi Gölpınarlı “Füzuli Divanı”na yazdığı ön sözdə
Füzulidə realizmi axtarmağı qətiyyən təəccüblü hesab etmir. İdealist bir
ədəbiyatda da realizm vardir. Şe'rdə istənilən qədər idealizm olsun, şair
istədiyi qədər idealist olsun, o, yaşadığı cəmiyyətdən ayrıla bilməz, insan-
lığından, insanlıq duyğularından və insanlığın ehtiraslarından qurtula bil -
məz. Bu baxımdan divan şairlərində də realizm axtara bilər və axtarsaq,
əlbəttə ki, o estetikanın müsaidə etdiyi miqdarda tapa bilərik. Füzuli is tə -
diyi qədər

Məndən, Füzuli, istəmə əşa`ri-mədhü zəmm
Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir

desin, o da günəşin doğuşunu görmüş, qürubu seyr etmiş, küçələrdə do -
laşmış, pərəstiş etmiş, sevmiş, iztirab çəkmiş, məmnun olmuş, dərdini içi -
nə atmış, acmış, ehsanlar istəmiş, dolanışıq dərdi çəkmiş, gün görmüş,
ömür sürmüş, dünya görmüş, istilalar mühitində yaşamış və nəhayət, öl -
müş bir fanidir, bir insandır. (6, VIII) Füzuli ideal olanı real mənzərələrlə
də çox məharətlə təsvir edə bilir. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Füzuli və etnoqrafiya mövzusu öy -
rənilməmişdir. Füzulinin “Leyli və Məcnun”unda etnoqrafik detallar diq -
qətdən və araşdırmadan kənarda qalmışdır. Biz bu məqaləmizdə Fü zu li -
nin “Leyli və Məcnun” əsərində gəlin köçürmə adətinin təsviri ilə bağlı
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bir sıra məsələlərə toxunacağıq. Füzuli bu məsnəvidə gəlin köçürmə adə-
tinin qısa şəkildə təsviri ilə kifayətlənsə də, bu qısa təsvir kifayət qədər tə -
fərrüatlara malikdir. Biz burada, Füzulinin gəlin köçürmə adətinin təsviri
ilə bu adətin folklorumuzda müşahidə etdiyimiz şəklinə uyğunluğunu gö -
rə bilərik. 

“Leyli və Məcnun” və toy mərasimi. Azərbaycan toy mərasiminin bir
neçə mərhələsi vardır. Toyun bu mərhələləri Azərbaycanın müxtəlif re gi -
onlarinda bir-birindən az və ya çox dərəcədə fərqli şəkildədir. Bu mər hə -
lələri təsnif edərək belə qruplaşdıra bilərik:

• Qız bəyənmə
• Ağız arama
• Həri alma 
• Elçilik
• Nişan
• Qız toyu 
• Xınayaxdı
• Oğlan toyu
• Gəlin köçürmə (aparma)
• Üzə çıxdı

Qeyd etməliyik ki, bu sıralama Azərbaycan toyunun mərhələlərini tam
və dolğun şəkildə əks etdirmir. Bu mərhələlər daha çox və daha mürəkkəb
formadadırlar. Biz burada, yalnız Azərbaycan toyunda əsas hesab edilən
mərhələləri diqqətə almışıq.

Füzulinin “Leyli və Məcnun”unda toyun bu mərhələlərinin necə əks
olunduğuna diqqət yetirsək görərik ki, burada iki elçiliyin və bir toyun
təsviri verilmişdir. Əsərdə qız bəyənmə mərhələsi Qeysin və İbn Səlamın
özlərinin Leylini görüb bəyənməsi və ona talib olmasından ibarətdir. El
adətinə görə, evlilik yaşı çatmış oğlanın ailəsi, ana-bacısı onun üçün qız
bəyənirlər. Orta əsrlər mühitində oğlan və qızın biri-birilərini görmək im -
kanı yox idi. Füzuli bu çərçivədən kənara çıxaraq Leyli ilə Qeysi mək-
təbdə, İbn Səlam ilə Leylini isə təsadüfi bir görüşlə qarşılaşdırmışdır.

Leylini oğluna istəməkdən başqa çarəsi olmadığını gördükdə Qeysin
atası böyükləri toplayıb Leyliyə elçi gedir. Leylinin atası da onların qar -
şısına çox hörmətli adamlarla çıxır. Məsnəvinin bu epizodlarından an la şı -
lır ki, elçilikdən qabaq qız evinin ağzını aramağa gedilmir. Toy mərasimi -
nin qaydalarına əsasən, kişi elçiliyindən əvvəl qadınlar arasında elçilik
olur və əgər razılq əldə olunurdusa, o zaman böyük elçilik baş tuturdu.
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Əsərdə isə Qeysin qəbilə başçısı olan atası bu qaydanı pozaraq, el ağsaq -
qallarını, böyükləri toplayaraq ərkyanalıqla, bəlkə də bir arxayınlıqla
Leyliyə elçi gedir. Leylinin atası rədd cavabı verəcəyi elçilər üçün yaxşı
süfrə açır, qonaqpərvərlik nümayiş etdirir, onlara böyük hörmət göstərir.
Süfrədən sonra Qeysin atası sözə başlayır, ailəsinin, nəslinin hörmə tin -
dən, ləyaqətindən danışır və əsas mətləbə keçərək, gəlişinin səbəbini söy -
ləyir.

Bir lə'lin eşitmişəm sənin var
Kim, lo'löümə odur səzavar.
Lütf eylə, inayətü kərəm qıl!
Ol lə'l ilə dürrü möhtərəm qıl!
Qılsın gülü sərv sayəpərvər,
Olsun gülə sərv sayəgüstər.
Fəhm et sözümü, təğafül etmə,
Bir xeyr işidir, təəllül etmə! (5, 82)

Məcnunun atası bənzətmələrlə danışır. Məcnun dürrə, sərvə, Leyli isə
lələ, gülə bənzədilir. Məcnunun atası Leylini oğluna xastarlıq edərkən öz
nitqinin heç bir yerində nə qızın, nə də Məcnunun adını çəkir. Hadisə
ümumiyyətlə obrazlarla verilir. Lakin oxucu bu obrazların arxasında nə -
yin gizləndiyini çətinlik çəkmədən anlayır. Əhvalatın obrazlarla verilməsi
isə şe`rin tə`sir qüvvəsini artırır, onu daha artıq şairanə edir (1, 165). Azər -
baycan toy ən`ənələrində elçilik zamanı eyni üsuldan istifadə edilir, sözə
bənzətmələrlə başlanır.

Bağ sizdən, bağban bizdən,
Zər sizdən, zərgər bizdən,
Qız sizdən, oğlan bizdən.

Bu bənzətmə siyahısını bir qədər də uzatmaq mümkündür.
Leylinin atası ədəb-ərkanı gözləyərək cavab verir ki, mənim qızım sə -

nin kənizindir, mənim heç bir etirazım yoxdur. Amma bir şərtim var, oğ -
lun “Məcnun” deyə ad çıxarıb, əgər ağıllanarsa, Leylini ona verəcəyimə
əhd edirəm. Bununla da Məcnunun uğursuz elçiliyi başa çatır. 

Məsnəvidə ikinci elçilik İbn Səlamın Leyliyə elçiliyidir. İbn Səlam da
Məcnunun atası kimi çox hörmətli, mö`təbər bir insandır. O, daha ehtiy-
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atlı və tədbirli davranıb, Leylini istəməyə dili şirin, sözü ilə daşı belə mu -
ma çevirə bilən bir şəxsi göndərir və malını-pulunu bu işdə əsirgəmir. Fü -
zuli bu şəxsin qadın və ya kişi olduğundan bəhs etmir. Düşünürük ki, bu,
adət-ən`ənəyə uyğun olaraq qadın olmalıdır. Nəticədə, Leylini İbn Səlama
adaxlayırlar. Azərbaycanda indi də nişanlanmaq sözünə sinonim kimi iş -
lədilən adaxlanmaq kəlməsi bu beytdə öz əksini tapmışdır:

Ol sərvin ayağı bağlı oldu,
Azadə ikən adağlı oldu (5, 112).

İbn Səlama ad edilən Leyli ilə biz onun toyunda qarşılaşırıq. Füzuli bu
müddətdə Leylinin hissləri və bu evliliyə münasibətindən bəhs etmir. Şair
Məcnunun da dilindən Leylinin adaxlandığı ilə bağlı heç bir şey söyləmir.
Leylinin atası onun qəbiləsi ilə Leylini Məcnuna almaq üçün müharibə
edən Növhələ müraciətində qızının adaxlı olduğunu, bir övrətə iki ərin
eyb olduğunu deyir. Əsərdən aydın olur ki, ad etmə və nişan arasındakı
müddətdə rəsmi mərasimlər olmayıb və buna görə də Leylinin adaxlan-
masından, Leyli də daxil olmaqla, xəbərdar olmayanlar çoxdur. 

İbn Səlam nigah üçün şərtə görə razılaşdırılmış şeyləri diyarın böyük-
ləri, əyanlar vasitəsilə göndərir. Min ərəb atı, min gözəl cariyə və qulam,
min nabat və qənd yüklü dəvə, min tabaq xoş ətirli müşk, ənbər, yüz yük
təzə daş-qaş, qızıl Leylinin nigahı üçün göndərilir. Sayına baxsaq, bunla -
rın Leylinin atasına başlıq olaraq verildiyini təxmin edə bilərik.

Göndərdi nikah üçün bəsi mal,
Şərt etdigin etdi cümlə irsal (5, 134).

Şərqdə təxminən bütün xalqlarda, o cümlədən Azərbaycanda gəlin
üçün başlıq alınmışdır. İndi bu adət Azərbaycanda icra olunmasa da,
Azərbaycanın bir sıra regionlarında “süd pulu”, “süd haqqı” adı ilə qız
evinə müəyyən bir məbləğ verilir. Oğlan evinə hörmət əlaməti olaraq, bir
çox hallarda qız evi bu məbləği geri qaytarır. El-oba içində bu pula “halal-
lıq”, “süd nəməri”, “qızpulu”, “yolpulu” və s. deyirlər (2, 179). 

Leyli yalnız kəbini İbn Səlama kəsildikdə bu nigahdan xəbər tutur. Fü -
zuli Leylinin kədərli halını poetik dillə baharın payızla əvəz olunması ki -
mi təqdim edir. Leylinin dilindən onun bu nigaha e`tirazı eşidilir, lakin bu
e`tiraz valideynlərinə deyildir, dövranadır:
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Derdi ki: "Əlindən, ey fələk, dad!
Səndən bumidi mənim muradım?
Dövranına bağlı e'tiqadım?
Vəslinə təvəqqe etdigim yar,
Billah, bu degil, yanılma, zinhar... (5, 135)

Leyli bu e`tirazında İbn Səlamdan da şikayətlənir, amma bu dərdində
də özünə bir təsəlli tapa bilir:

Qurtar məni atadan-anadan,
Bir qəm yey olur iki bəladan! (5, 136)

- deyir. Leylinin bu dərdli, kədərli, ağlar halını görənlər onun valideyn-
lərindən ayrıldığı üçün dərdə-qəmə batdığını düşünürlər.

Əmma, bu imiş çü xəlqə adət,
Sən həm cəzə eyləmə ziyadət.
Qız daim ata evində qalmaz,
Peyvəstə anaya mehr salmaz (5, 137).

Şair gəlin köçəcək qızın toyqabağı fikir çəkməsinin, doğma insanlar-
dan ayrılıb gedəcəyini düşünərək kədərlənməsinin nə qədər təbii ol du ğu -
nu Leyliyə təsəlli verənlərin dilindən eşitdirir. Bu sözlərə Leyli də e`tiraz
etmir. Çünki onun iztirabının əsl səbəblərinin bilinməsi Leyliyə başuca -
lığı gətirməzdi, əksinə, o, xalqın tə`nəsinə tuş gələrdi.

Gəlinin bəzədilməsi gəlin köçmə mərasiminin bir hissəsidir. Keçmişdə
və indi bu proses xüsusi təmtəraqla keçirilir. El tə`nəsindən çəkinən Leyli
məcburən bəzədilməsinə razılıq verir. Füzuli Leylinin bəzək-düzəksiz də
ay qədər gözəl olduğunu, gəlin köçən zaman bəzədilərək təsvir edil mə yə -
cək dərəcədə gözəlliyinə gözəllik qatdığını bir neçə beytdə təsvir edir.
Azərbaycan folklorunda gəlin bəzəməklə bağlı nümunələr vardır:

Apardılar gəlini,
Bağladılar belini.
Başında ipək ləçək,
Bəzədilər telini (7, 81).

Füzulinin təsvirindən aydın olur ki, Leyli hava qaralandan sonra gəlin
köçür. Azərbaycan toylarına diqqət yetirsək görərik ki, gəlin gətirməyə
axşamüstü, qaş qaralandan sonra gedirlər. 
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Məsnəvidə Füzuli Leylinin nişanı, qız toyu, xınayaxdısı kimi məclislə -
rin baş tutmasından söz açmır. Burada biz, toyun yalnız ağız aramaq, ad
etmək - adaxlamaq və gəlin köçmək kimi mərhələlərini izləyə bilirik.

Leylinin gəlin köçdüyü axşam gül çöhrəli gözəllər əllərində şam bir
yerə toplaşdılar, şənləndilər, çalıb-oxudular. Azərbaycan toyunda gəlin
köçən zaman iki qız gəlinin sağ və solunda olmaqla əllərində şam onu bə -
yin evinə qədər müşayiət edirlər. 

Ay boyu bəstə gəlinin,
Saçları dəstə gəlinin,
Vəziri şamlar yanar,
Çiyni üstə gəlinin (7, 93).

Şam gəlinin gələcək ailə həyatında yolunu işıqlandıracaq aydınlıq gös -
təricisi olan bir simvoldur. Leylini müşayiət edən qızlar da əllərində şam
tutmuşdur. Bu qızlardan bə`ziləri cam gəzdirərək buradakı insanlara, Fü -
zulinin tə`biri ilə desək, cami-gülfam, gül rəngli içki paylayırdılar. Dü şü -
nürük ki, indi də Azərbaycan toylarında gəlin köçən zaman paylanan şər-
bət Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisindəki cami-gülfamla eyni
funksiyanı daşıyan içkidir. Bu içki gəlinin gələcək ailə həyatının uğurlu, şi -
rin olması üçün içilir. 

Kəmər bağla belinə,
Şərbət verim əlinə.
Gəl bizim əziz gəlin
Xına qoyum telinə (7, 61).

Müxtəlif əlavələri qatmaqla dəyişik tam və rəngdə şərbət hazırlamaq
olur. Onu hazırladıqda, arzu olunarsa, tərkibinə lumu, reyhan, ətirli ot-
çiçək, zəfəran, mixək, hil, darçın, gülab və bu kimi ədviyyat da qatıla bilər
(2, 185). “Leyli və Məcnun”dakı cami-gülfam gülab ilə hazırlanmış şər-
bətdir. Buna müqabil olaraq, Azərbaycanda fərqli regionlarda elçilik, ni -
şan, gəlin köçən zaman şərbət içmək, eləcə də elçilik zamani şirin çay
vermək adəti vardır.

Leyli gəlin köçən zaman tabaq-tabaq, xonça-xonça pul, qızıl səpilmək
üçün hazır tutulmuşdu. Bu adət də eyni məqsədə xidmət edir – gəlinə uğur -
lu, bərəkətli həyat arzulanır. Gəlin köçən zaman onun başına konfet, pul sə -
pilməsi adəti Azərbaycanda bu gün də yaşayır və icra olunur. Mə`lum ol du -
ğu üzrə bir sıra xalqlarda, o cümlədən Qafqazda gəlin oğlan evinin hə yətinə
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daxil olduqda bəyin anası və ya digər yaxın qohumları gəlinin başı üstünə
noğul, xırda metal pul, kişmiş, buğda və s. səpirdilər (4, 81). 

Müasir dövrün  sür`ətli, dəyişkən və kosmopolit tempinə rəğmən, xalq
öz inanclarini, adət-ən`ənələrini qoruyur və yaşadır. Əsrlər boyu dəyişil -
məz və yaxud az dəyişilmiş bir adətdə xalq öz milli varlığını əks etdirir.
Bir məişət mərasimi öz dar, məhdud çərçivəsindən çıxaraq, xalqın sima -
sını, arzu və niyyətlərini nümayiş etdirən aynaya çevrilir. Füzulinin “Leyli
və Məcnun” əsəri də öz dövrünün belə bir aynası olaraq yaşadığı Bağdad
mühitində Türk xalqının adət və ən`ənələrini bu əsərin imkanları daxilin -
də əks etdirməyə müvəffəq olmuşdur. “Leyli və Məcnun”da əsərin yazı -
lışında istifadə olunan dil və söyləyiş, eləcə də hadisələrin hekayə və təs -
vir edilməsindəki real səhnələr, əsərə şairin öz çevrəsindəki Türk həyat və
adət-ən`ənələrindən əks etdirilmişdir, həqiqətə uyğun və milli cizgilər ha -
lındadır. Əsərdə bir çox bölümlər, Divan şe`r sənətinin Füzuli tərəfin dən
təbii hala gətirilmiş bəzəklərindən və söyləyiş hünərlərindən sıyrıldıqları
zaman, arxasında belə həyat tabloları görünür (3, 553).

Leyli məxsusi olaraq bəzədilib hazırlanmış taxtda oturdulur. Gəlin
üçün bəzədilən taxt və ya kürsü indi də bir sıra Azərbaycan rayonlarında
təsadüf edilir. Bu, gəlinin seçilmişliyini, vacibliyini, bu mərasimdə xüsu -
si liyini vurğulayan bir detaldır.

Bulağın başı ilə,
Dibinin daşı ilə,
Gəlin taxta çıxıbdır
Sağdışı soldışilə (7, 38).

Məsnəvidə ilk baxışda Leylinin taxt və ya kəcavədə gəlin aparıldığı
düşünülə bilər. Lakin sonrakı beytlərdən Leylinin gəlin köçməzdən əvvəl,
atası evində onun üçün qurulmuş taxtda oturduğu aydın olur. 

Füzuli gəlin aparan dəstədə Leylinin yolu necə getdiyini təsvir etdiyi
beytlər onun pərişan, kədərli, narahat və fikirli vəziyyətini əks etdirir.

Hər ləhzə fəğanü ah edərdi,
Sərgəştəvü müztərib gedərdi.
Əndişeyi-zövqü eyşdən pak,
Seylabdə san gedərdi xaşak (5, 139).

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

http://www.pdffactory.com


892012/II

Füzuli gəlin aparan dəstəni selə, könülsüz, məcburi gəlin gedən Leyli -
ni selin sərgərdan apardığı çör-çöpə bənzədir. Sel Leylini istədiyi kimi
idarə edir, aparır, o da bu selə boyun əymək, onun axını ilə getmək məc -
buriyyətində qalır.

Folklor qaynaqlarına malik olan “Leyli və Məcnun” məsnəvisində et -
noqrafik detallar çoxdur. Ərəblərdə bu mövzu ilk dəfə şifahi xalq yara dı -
cılığı şəklində işlənmiş, bu dastanın ilk mənbəyi folklor ədəbiyyatı ol -
muşdur (1, 140). Əhvalatın ilkin olaraq şifahi xalq ədəbiyyatında meyda -
na gəlməsi səbəbindəndir ki, onda qüvvətli və sağlam folklor kökləri əsr-
lər sonra da izlənilə bilir. 
İşin elmi nəticəsi. Nəticə olaraq söyləyə bilərik ki, Füzulinin “Leyli və

Məcnun” məsnəvisində təsvir edilən gəlin köçürmə adəti Azərbaycan to -
yunun ən`ənələri ilə həm məzmun, həm də şəkli cəhətdən tam uyğunluğa
malikdir. Məsnəvidə təsvir olunan gəlin köçürmə adətinin Azərbaycanın
ən`ənəvi toy mərasimi ilə müqayisəsi XVI əsrdə Bağdad mü  hitində ya şa -
mış Füzulinin eyni və yaxud çox bənzər toy adət-ən` ənələrini təsvir et di -
yini göstərir.
İşin elmi yeniliyi. Klassik ədəbiyyat realist təsvir baxımından dəyərli

mənbə olaraq nəzərdən keçirilməmişdir. Divan ədəbiyyatında sosial həy-
atın, adət-ən`ənələrin təsvirinin reallıqla əlaqəsi ədəbiyyatşünaslıqda az
öyrənilmiş məsələlərdəndir. Bu baxımdan, Füzulinin “Leyli və Məcnun”
kimi ən məşhur məsnəvisində gəlin köçürmə adətinin təsvirinin şairin
həm etnik, həm də mədəni bağlarının olduğu Azərbaycanla, onun folkloru
ilə əlaqəsi işin elmi yeniliyi hesab edilməlidir.
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CƏFƏR XƏNDAN NİZAMİ YARADICILIĞINDAKI FOLKCƏFƏR XƏNDAN NİZAMİ YARADICILIĞINDAKI FOLK--
LOR QAYNAQLARI HAQQINDALOR QAYNAQLARI HAQQINDA

XÜLASƏ
«Cəfər Xəndan Nizami yaradıcılığındakı folklor qaynaqları haqqında» məqalədə Ni -

zaminin folklordan istifadə imkanları, yaratdığı əsərlərdə xalq ruhunun zənginliyi, fok-
lordan bəhrələnməklə yaratdığı əsərlərin ideya, məzmun, sənətkarlıq keyfiyyətləri haq -
qında Cəfər Xəndanın apardığı təhlil və tədqiqatlar araşdırılır.

Açar sözlər: «Cəfər Xəndan», «folklor», «atalar sözləri», «Nizami»

CAFAR KHANDAN DEALS  ABOUT THE FOLKLORE SOURCES  OFCAFAR KHANDAN DEALS  ABOUT THE FOLKLORE SOURCES  OF
NIZAMI’S CREATIVE ACTIVITYNIZAMI’S CREATIVE ACTIVITY

SUMMARY
In the article of “Cafar Khandan deals about the folklore sources of Nizami’s creative

activity “Cafar Khandan’s researches are investigated about Nizami’s using chances of
folklore, the richness  of people’s spirit  in his works, the content, idea   qualities of his
works benefitting  from  folklore.

Key words: “Nizami” , “Poema”, “Cafar Khandan”, «Nizami»

ДЖАФАР ХАНДАН О ФОЛЬКЛОРНЫХ ИСТОЧНИКАХ ВДЖАФАР ХАНДАН О ФОЛЬКЛОРНЫХ ИСТОЧНИКАХ В
ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ
В статье «Джафар Хандан о фольклорных источниках в творчестве Низами»

Хандан отмечает, что Низами пользовался фольклорными источниками.
Исследователь пишет о богатом национальном колорите произведений Низами,
Хандан дает исследование и анализ идейно – содержательных особенностей
произведений Низами, рожденных благодаря фольклору.
Ключевые слова: «Низами», «поэма», «Джафар Хандан», «Низами» 

Məsələnin qoyuluşu. Cəfər Xəndanın Nizami yaradıcılığının təhlil və
tədqiqatında  bir tədqiqatçı kimi  gördüyü işlər təhlil olunur.
İşin məqsədi. Cəfər Xəndanın ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq sa -

həsində apardığı geniş tədqiqat işlərini tanıtdırmaq, bir tədqiqatçı alim ki -
mi fəaliyyətini işıqlandırmaq.

Cəfər Xəndan Azərbaycan ədəbiyyatının keçmişini, dünənini, yaşadığı
dövrü tədqiq edən, onu yaradan xalqın, onun qüdrətli sənətkarlarının ədə -
bi irsini diqqətlə öyrənən, hər bir dövr zəminində tarixi şəraiti əsas götür-
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məklə ideya-məzmun keyfiyyətlərini təhlil və tədqiq edən, qiy mət lən di -
rən, ədəbi hadisələrlə ictimai hadisələrin əlaqəsini müəyyənləşdirmək və
bütün bunların nəticəsində ədəbi prosesin inkişafını dövrlər üzrə tədqiq
etmək, müntəzəm, ardıcıl, bir ədəbiyyat tarixi yaratmaq (3, s.VI) yolunda
əzmlə çalışan dəyərli ədəbiyyatşünaslarımızdan biri olmuşdur.

Cəfər Xəndan ədəbiyyatımızın tarixini yaratmaq yolunda aparılan iş -
lərdə yaxından iştirak etmiş, tarixi faktları araşdırmaqla Azərbaycan ədə -
biyatının tarixi inkişafı prosesini diqqətlə izləmiş, elmi surətdə tədqiq et -
miş, onları tarixi inkişaf prosesində də öyrənməyə çalışmışdır. O, çox gö -
zəl bilirdi ki, «hər bir ədəbiyyat tarixinin mükəmməlliyi, birinci növbədə,
orada istifadə olunan ictimai-tarixi, elmi-ədəbi materialın zənginliyindən
və yaxşı öyrənilməsindən asılıdır.

Əgər tədqiq edilən tarixi dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti yaxşı öy rə nil -
məmişsə, bu və ya digər ədəbi hadisə və sənətkarlar haqqında lazımi mo -
noqrafiyalar yaradılmamışsa, həmin dövrün ədəbiyyatını hərtərəfli öyrən-
mək, elmi tarixini yazmaq da çətin olar» (3, VI). 

Cəfər Xəndan fitri iste`dada, yaradıcılıq qabiliyyətinə malik,
mifologiya, folklor mənbələrindən faydalanmaqla dərin mə`nalı beytlər
yaradan, bədii dilimizi zənginləşdirən, xalq ruhuna uyğun, oricinal bir
formada əsərlər yaradan, «xalqın yaratdığı nə varsa, onu əldə edib, məq -
səd və amalına uyğun şəklə salaraq yenidən xalqa qaytaran» (3, 8) Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı, əsərləri haqqında dəyərli mə`lumatlar
verən ilk ədəbiyyatşünaslardan biridir. 

Nizami Gəncəvi xalq kəlamlarından, atalar sözü və zərb məsəllərdən
çox geniş şəkildə yaradıcılığında yararlanmışdır. Şair bə`zən atalar söz lə -
rini olduğu kimi işlətmiş, bə`zən məzmununu saxlamış, fikrini ifadə et -
mək üçün həmin atalar sözündəki ideyanı əsas götürərək öz bədii fikrini
qüvvətli ifadə etməyə nail olmuşdur. H.Araslı «Nizami və Azərbaycan
xalq ədəbiyyatı» adlı məqaləsində yazır: «Nizami yaradıcılığının qüdrəti-
ni Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə izah edərkən, bu qüdrətin əsas
təməlini təşkil edən zəngin və qüdrətli şifahi xalq yaradıcılığını xatırdan
çıxarmaq olmaz. Çünki bütün Şərq şairlərindən, xalq həyatına və xalq
məişətinə  yaxınlığı və bağlılığı ilə fərqlənib, Azərbaycan xalqının milli
xüsusiyyətlərilə ayrılmaz dərəcədə əlaqədar olan Nizami, zəngin şifahi
xalq ədəbiyyatı ilə tərbiyələnib, öz yaradıcılığını da ondan bacarıqla isti-
fadə yolu ilə rövnəqləndirmişdir» (1, 9).

Milli köklərə, milli adət-ən`ənələrə bağlı sənətkar xalq dühasından su
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içib. Tədqiqatçılar fikirlərində haqlıdır ki, «Uzaqgörən ağıllı nə gözəl de -
mişdir: «Dil ətdən, qılınc dəmirdən», «Bu sözlər qızıl su ilə yazılmalıdır:
«Dəvə sahibi nə əkibsə, dəvəçi də elə onu biçəcək», «Qeybdən mənə xəl -
vətcə bir səs gəldi: «Borcu o qədər al ki, onu verə biləsən», «Məgər o yo -
lun xidmətçisindən eşitmədi ki, «Kim quyu qazsa, özü quyuya düşər»,
«Deyənlərin şahı belə məsəl çəkdi ki, axtaranlar taparlar» və s. Bizcə,
«Uzaqgörən ağıllı», «Bu sözlər qızıl su ilə yazılmalıdır», «Qeybdən mənə
xəlvətcə bir səs gəldi», «O yolun xidmətçisi» «Deyənlərin şahı belə məsəl
çəkdi» və s. bu və ya bunun kimi onlarca cümlələr tam mə`nası ilə xalq-
dan alındığına açıq-aydın işarədir» (2, 284).

C.Xəndan Nizaminin poemalarının dili, bədii xüsusiyyətləri haqqında
danışır, nümunə olaraq «Şərəfnamə»nin bədii dəyərini araşdırır, burada
şairin xalq yaradıcılığından «geniş və səmərəli» istifadə etməklə bu möv -
zunun «ayrıca tədqiqə layiq» olduğunu vurğulamaqla yanaşı, şairin xalq
poeziyasından istifadə etməklə yaratdığı dəyərli «aforizmlər, dillərdə əz -
bər olası ifadələr» üzərində xüsusi olaraq dayanır. «Şərəfnamə» bölmə si -
nin əvvəlində «Xızırın Nizamiyə təlimi» hissəsində «səvab etmək üçün va -
sitəçi olmalısan ki, nə şiş yansın, nə kabab» misralarında insanın hər bir işə
ehtiyatla, ədalətlə yanaşma fikri təbliğ olunur. Nüşabənin tərifi zamanı şair
onun cəsarətini, ağıl, qabiliyyətini, şücaətini xalqdan gəlmə ifadələrlə yük-
səklərə qaldırır, «Aslanın erkəyi, dişisi olmaz» atalar sözüylə Nüşa bənin
cəsurluğu, qorxmazlığı, mərdliyi fikrini daha da qüvvətləndirmiş olur.

Şair «Şərəfnamə»də xalqın müdrik kəlamlarına arxalanaraq «səbir, qı -
fıllar açmaq üçün açardır// səbir edəni heç kəs peşiman görməyib!», «Ov -
da səbirsiz olan şəxsin, oxu nişanədən (hədəfdən) uzaq düşər» və s. kimi
səbirli olmağı tövsiyə edən nəsihətləri müasir tədqiqatçıların, nizami şü -
nasların tədqiqatlarında geniş şərhini və təhlil-tədqiqini tapıb. C.Xən dan
hələ keçən əsrin ilk onilliklərində Nizaminin yaradıcılığına rövnəq verən,
onun əsərlərinin bədii tə`sir gücünü artıran bu keyfiyyətləri görür, təd qi -
qatçı kimi dəyərli fikirlərini söyləyir.«Ortada nə kabab yansın, nə də şiş»,
«hər vaxtsız banlayan xoruzun gərək, durmadan başını bıçaqla kəsmək»,
«el ilə qara gün bayramdır, toydur», «aslanın erkəyi, dişisi olmaz», «hər
bir yerin dovşanını, yenə də o yerin tazısı tutar» və s. Bu aforizmlərdə nə -
sihət, xalq hikməti, dərin fəlsəfi, ictimai fikirlər, həyati təcrübədən alınan
nəticələr ifadə olunmuşdur» (3-150).

«Hər vaxtsız banlayan xoruzun gərək, durmadan başını bıçaqla kəs-
mək» ifadəsi «Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər» atalar sözünə
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bənzəyir. Tədqiqatçılar bu ifadədən şairin dönə-dönə yararlandığını bil di -
rirlər. «Şərəfnamə»də:

Vaxtsız (yersiz) banlayan xoruzun,
Başını səhər tezdən kəsmək lazımdır!

«Xosrov və Şirin» poemasında:

Əgər vaxtsız sürsən, pusqunda durarlar,
Vaxtsız banlasan, başını kəsərlər.

«Göründüyü kimi, şair çalışmışdır ki, xalqın sınaqdan keçirmiş olduğu
bu atalar sözünün məzmununu saxlasın və buna nail olmuşdur» (2, 273-
274).

C.Xəndanın qısa da olsa söylədiyi dəyərli tədqiqatlar sonralar Nizami
yaradıcılığında folklor, xalq yaradıcılığı məsələlərinin geniş şəkildə təhlil
və tədqiqatına yol açmış, bu sahədə onlarla dəyərli fikirləri özündə ehtiva
edən namizədlik, doktorluq işləri yazılmışdır.

Tədqiqatçı T.Xalisbəyli fikirlərində haqlıdır ki, Nizami «əsərlərinin zi -
nəti saydığımız atalar sözləri və zərb məsəllərə hər an rast gəlmək olur.
Şair belə nümunələri gəlişi gözəl olmaq üçün seçmir, işlənmə məqamına,
yerinə, amalına, məqsədinə müvafiq yerdə işlədir» (2, 275). Şairin «inci
dənələri kimi» əsərin müxtəlif yerlərinə «səpələnmiş» aforizmlərinə diq -
qət yetirir:

Qızıl öz vəznini versə arpaya,
Qızıl qiymətiylə çıxar ortaya.
Ümidin sönməsin dünya olsa dar,
Hər qara buluddan ağ yağış yağar.
Kəhrəba olsa da əqrəb quyruğu,
Yenə də əqrəbdir, zəhərlidir bu.
İskəndər gülərək söylədi cavab:
Gizlində qalmağı sevməz afitab!
Dövran acizlərə olsa mehriban,
Qarışqa oxuyar ilana meydan.

Nizaminin folklorla bağlılığı, əsərlərində xalq yaradıcılığından ya ra dı -
cı şəkildə yararlanması, mənsub olduğu xalqın mədəniyyəti, adət-ən` ənə -
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si, etnoqrafiyası, mifologiyası, folkoru haqqında tədqiqatçılar C.Xən da -
nın öz zamanında M.Əlizadə («Nizami yaradıcılığında Azərbaycan folk-
lorunun tə`siri. «Ədəbiyyat» qəzeti, 24 iyun, 1938, №29), M.Ələkbərov
(«Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq yaradıcılığı», «Azərbaycan mək-
təbi» curnalı, Bakı. 1938), H.Araslı («Nizamidə xalq sözləri və xalq ifa -
dələri». SSRİ EA Azərbaycan filialı xəbərləri, 1942, №8, H.Araslı. Ni za -
mi Gəncəvi. Azərnəşr. Bakı. 1947), Ə. Axundov (Nizami Gəncəvi  və xalq
yaradıcılığı. Azərbaycan. SSR EA xəbərləri. Bakı. 1954.№2) maraqlı, də -
yərli araşdırmalar aparmış, müasir dövrümüzdə nizamişünaslar bu təd qi -
qatların elmi-nəzəri dəyərlərinə əsaslanaraq araşdırmalarını, tədqiqatla rı -
nı daha da genişləndirir.

Nizaminin xalq yaradıcılığı – folklorla bağlılığının sonralar bu mövzu-
da xüsusilə R.Azadənin «Nizami Gəncəvi (həyatı və sənəti» monoqra fi -
yasında geniş təhlil və tədqiqatı diqqətəlayiqdir. «Nizami və folklor»,
«Nizami sənətinin şifahi qaynaqları», «Xalq şe`rinə Nizami tə`siri» kimi
hissələrdə şairin yaradıcılıqla bəhrələndiyi türk-Şərq folklor qaynaqları
araşdırılır. Tağı Xalisbəylinin «Nizami Gəncəvi və Azərbaycan qaynaq la -
rı» əsərində şairin yaradıcılığının folklorla bağlılığı geniş araşdırılmışdır.
C.Xəndan bu zəngin mövzuların şairin yaradıcılığında geniş şəkildə ol du -
ğunu görmüş, ilk tədqiqatçı kimi Nizami və folklor məsələsinin araşdırıl-
masını lazım olan problemlərdən biri kimi alimlərin qarşısına qoymuşdur.

Nizaminin yaradıcılığındakı bədii təsvir və ifadə vasitələrindəki «ümi -
ləşdirici qüvvə» Cəfər Xəndanın diqqətindədir və bunun sayəsində şairin
ən adi misralarının da bə`zən aforizm kimi səsləndiyini qeyd edən təd qi -
qatçı bildirir ki, «onun bədii təsvir və ifadə vasitələrinin üstünlüyü onların
sadəliyindədir» (3, 151). Nümunələrə istinad edir: «Məsələn, gecə ilə
gündüz haqqında danışdıqda:

«Bu fələk səninlə deyildir can bir,
Tikdiyi libaslar iki rənglidir»,

Yaxud, özünü günəş adlandıran İskəndərə Daranın yazdığı məktubda
aşağıdakı sözləri oxuyuruq:

Əgər Rum elinə çəksəm ordular,
Tozundan günəşin gözü kor olar.
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Burada günəş sözü həm günəşə, həm də İskəndərə işarədir.

Əsgər hər tərəfdən bürüdü düzü,
Qatdı bir-birinə gecə-gündüzü.

Burada gecə qara zəncilərə, gündüz isə ağ rumlulara təşbih tutulmuş-
dur» (3, 151).

Şairin məcazi mə`nada olan ifadələrini «bə`zən müşabihət şəklində»
verilməsi məsələsinə diqqəti yönəldir.

Nalbəndlə palançı, eşşəyə bir gün,
Nal, palan pulunu ver,-dedi, -bütün!
Topal ayağından, yağır dalından,
Nalını, palanı atdı o heyvan.
Eşşək öz borcundan olurkən azad,
Olduqca dincəldi qəlbi oldu şad.

Nizami bu yerdə də belə bir nəticəyə gəlir:

Sən də ey tozlara bulaşmış insan,
Borcunu ver qurtar bu toz-torpaqdan (3, 151).

Tədqiqatçı burada təsvir olunan hadisənin çox yığcam və tə`sirli ol du -
ğunu göstərir: «oxucu min əzaba dözüb minnət altında yaşayanların kölə-
lik vəziyyətini dərk edir. Bir az diqqətlə yanaşdıqda: «Səni incidərək boy-
nuna minnət qoyan dövranın borcunu ver, rahat ol» ideyasını irəli sürdüyü
aydın olur» – deyir (3, 151-152).

C.Xəndan Nizaminin yaradıcılığında təşbih və istiarələrin «qüvvətli»
olduğuna diqqəti yönəldir:

Küləyə minmişdi yeriyən dağ tək,
Dağ külək belində durarmış demək

misralarında – «bu mübaliğəli və istiraəli təşbihdə qəhrəman dağa, min -
diyi at isə küləyə bənzədilmişdir, bəllidir ki, dağ küləyə minə bilməz, ona
görə də «dağ külək belində durarmış demək»-deyə oxucunu şübhədən çı -
xardır»-deyir (3, 152).

«İskəndərnamə»də İskəndərin hücumlarını təsvir edən şairin döyüş
meydanını təsvir edərkən işlətdiyi təşbih və istiarələri:
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Yer xəstə düşmüşdü at nallarından,
Qılıncın dəhşətli çalhaçalından,
Buludun qəlbində su olurdu qan-

– kimi misralarda verdiyini bildirir.
«İskəndərnamə»ni «Şahnamə»dəki İskəndər dastanın müvafiq epizod-

ları ilə müqayisə edən məşhur hind alimi Şibli Nemani yazır: «Siz hər
şeydən əvvəl bunu nəzərdə tutun ki, eyni fikri, eyni hadisəni və eyni möv -
zunu bu iki şairin (Firdovsi və Nizami) hər ikisi nəzmə çəkmişdir. Bu -
nunla belə, tərkiblərin qurulması, ifadələrin işlənməsi, sözlərin seçilməsi
cəhətdən bunların arasında böyük fərq var. Tərkiblərin, cümlələrin yığ-
jamlıq və tə`sirində, qafiyələrin bakirlik və möhkəmliyində, ifadələrin
dəbdəbəli çıxmasında Nizaminin göstərdiyi qüdrətdən Firdövsidə əsər be -
lə yoxdur və bu cəhətdən o, Nizamiyə tay ola bilməz» (bax. Şibli Nemani.
Şe rül-əcəm. Tehran. 1936. səh.263) (4, 184).

C.Xəndan böyük şairin ədəbi irsini, onun yazılı ədəbiyyata gətirdiyi
yeni ən`ənələri, Şərq ictimai-bədii fikrinin inkişafında oynadığı böyük ro -
lu düzgün təhlilini verən bir ədəbiyyatşünas kimi yaddaqalandır. Onun
Nizami irsinə dair apardığı araşdırmalar nizamişünaslığı zənginləş dir -
məklə yanaşı, Nizami sənətini bu və ya digər aspektdən araşdırmaq üçün
alimlərə mövzu verib. Bunun nəticəsidir ki, bu gün keçən əsrin ilk
illərində Mir Cəlal, C.Xəndan, H.Araslı və s. kimi yüksək elmi təfəkkürə
malik ədəbiyyatşünasların əməyi nəticəsində Nizaminin Azərbaycan,
türk, Şərq, ümumilikdə dünya ədəbi prosesinin inkişafına tə`siri, dünya
ədəbiyyatında tutduğu yeri müəyyənləşdirən onlarla namizədlik, doktor-
luq işi yazılmışdır. Nizamişünaslıq elmi inkişaf etməkdədir. Bu böyük
ədəbiyyatşünasların sayəsində şairin ədəbi irsi küll halında təhlil və təd -
qiqatını tapmış, tutduğu mövqe müəyyənləşdirilmişdir. N.Araslı fikirlə -
rində haqlıdır ki, «Böyük şair öz ölməz ideallarını həm də yüksək sənət
dili ilə ifadə etmiş, humanist həyati görüşlərini bədii sözün ecazlarından
istifadə yolu ilə, eləcə də xalq ədəbiyyatından aldığı hikmətli hekayələrlə
təsdiqə çalışmış, tarixi vaqiələri, ötən hadisələri öz bədii məqsədinə uy -
ğun şəklə salaraq oxucuya təqdim etmişdir. O, əfsanə və el rəva yət lə rin -
dən bol-bol faydalanmış, xalq hikmətinə, xalqın iti zəkasını əks edən ibrə-
tamiz məsəllərə, dərin mə`nalı atalar sözlərinə tez-tez müraciət etmişdir.
Bütün bunlar Nizami şe`rinin öyrədici məzmunu və ictimai mə`nasını
oxucuya daha aydın çatdıran, şair tərəfindən gətirilən yüksək idealların
həyati qüvvəsinə inamı möhkəmləndirən başlıca yaradıcılıq üslubu olub,
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Nizami sənətinin amal və məqsədinə - xalqın səadəti naminə irəli sürülən
ülvi, bəşəri idealların daha aydın ifadəsinə xidmət edir. Nizaminin Şərq
şe`rində əsaslandırdığı bu poetik üslub əsrlər boyu şairin xələfləri tə rə fin -
dən davam etdirilərək məsnəvi ədəbiyyatının ictimai-siyasi ideallarla zən -
ginləşməsi, burada xəlqilik və qabaqcıl fikirlərin geniş yer almasında bö -
yük rol oynamışdır ki, bu da öz növbəsində şairin adı ilə bağlı yeni bir
ədəbi məktəbin yaranmasıyla nəticələnmişdir» (5, 6).

C.Xəndan klassik irsimizin qüdrətli nümayəndəsi Nizaminin yaradı cı -
lığının özündən sonra gələn sənətkarların yaradıcılığına tə`sirini düzgün
təhlil edir, tədqiqatında faktlara əsasən xüsusilə son iki yüzillikdə Nizami
ən`ənələri sayəsində yaranan bədii əsərlərin dəyərini, məzmun, ideya gö -
zəlliklərini üzə çıxarır. C.Xəndan xüsusilə XIX-XX əsrin ilk illərində Ni -
zami irsindən bəhrələnən sənətkarların yaradıcılığını araşdırmaqla,
tədqiqatçı, ədəbiyyatşünas kimi maraqlı fikirlərini, mülahizələrini
müqayisələrlə, təhlil və tədqiqatlarla zənginləşdirmiş, Nizaminin Azər -
baycan eləcə də dünya ədəbi prosesində tutduğu layiqli yeri faktlarla is -
batlamağa çalışmışdır. «Nizami Gəncəvi», «Şərəfnamə»nin bədii xüsu -
siyyətləri haqqında», «Nizami və Seyid Əzim Şirvani», «XIX-XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami mövzuları» və s. məqalələrin həcmi
kiçik olsa da, Nizami poemaları geniş təhlil edilməsə də, «amma bu na
baxmayaraq onun poemalar haqqında verdiyi mə`lumat o dövr üçün Ni -
zami yaradıcılığını öyrənmək baxımından əhəmiyyətli olmuşdur» (6, 51).
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XÜLASƏ
Məqalədə Aşıq Qurbaninin sevgilinin zahiri gözəlliyini təqdim edərkən irəli sürdüyü

ölçülər bir-bir şərh olunmuşdur. Bu yolla da insanın daxili və zahiri gözəllik ölçüləri ilə
bağlı aşığın estetik idealının xarakteri təsbit edilmişdir.  

Açar sözlər: gözəllik, ölçü, estetik, anlayış, aşıq

THE İDEA OF BEAUTY İN THE POEMS BY ASHUG GURBANİTHE İDEA OF BEAUTY İN THE POEMS BY ASHUG GURBANİ
SUMMARY

In the article presenting the external beauty of Ashug Gurbani’s lover the measures
are explained one by one. By this way the character of the aesthetic ideal of the ashug
was defined with the external and internal beauty measures of the man.

Key words: beauty, measure, aesthetic, idea, ashug 

ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ АШУГА ГУРБАНАПОНЯТИЕ КРАСОТЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ АШУГА ГУРБАНА
РЕЗЮМЕ

В статье дается пояснение мерам красоты, указанные Ашуг Гурбаном, в
представлении внешней красоты любимой женщины. Этим путем для ашуга был
утвержден характер эстетического идеала, связанный с мерами внутренней и
внешней красоты человека.
Ключевые слова: красота, мера,эстетика, понятие, ашуг

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan aşıq şe`rinin görkəmli nümayəndəsi
Aşıq Qurbaninin şe`rlərində zahiri gözəlliyin təsviri ayrıca bir tədqiqat
obyekti olmamışdır. Onun bədii irsinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün zahiri
gözəlliyin ölçüləri ilə bağlı söylədiyi fikirlər də tədqiq edilməlidir.  
İşin məqsədi. Bu məqalədə Aşıq Qurbaninin sevgilinin zahiri gözəl-

liyini təqdim edərkən irəli sürdüyü ölçülər bir-bir şərh edilmişdir. Bu -
nunla da insanın daxili və zahiri gözəllik ölçüləri ilə bağlı aşığın estetik
idealının xarakteri təsbit edilmişdir.

On altıncı yüzillik Azərbaycan aşıq şe`rinin ən görkəmli nümayəndəsi
olan Aşıq Qurbaninin gözəllik anlayışı onun dünyagörüşü və bağlı olduğu
ədəbi-mədəni dəyərlərlə sıx bağlıdır. O şe`rlərində gözəlliyi ilahi ne`mət
kimi dəyərləndirmişdir. Aşığa görə, gözəllik sevgi yaradan, insanları bir-
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birinə bağlayan ən güclü vasitələrdən biridir. Aşığa görə, insanın mənəvi
gözəlliyi ilə zahiri gözəlliyi bir-birini tamamlamalıdır. Ona görə də Aşıq
Qurbaninin şe`rlərində gözəllik anlayışı özünü həm mə`nəvi, həm də
zahiri baxımdan göstərir. Biz bu məqalədə aşığın təqdim etdiyi sevgilinin
zahiri gözəllik ölçülərini təqdim edəcəyik.

I. Ağ üzündə tək bir, tək bir xal gərək
Aşıq Qurbani sevgilinin gözəlliyini təqdim edərkən onun üzünün

gözəlliyini müxtəlif boyalarla təsvir etmişdir. Aşıq sevdiyi qızın üzünün
gözəlliyini təsvir edərkən daha çox “işıq”, “gül”, “nur”, “rəng” kimi ob-
razlardan istifadə etmişdir. Aşıq “Bu qızın” adlı şe`rində sevgilinin üzü -
nün gözəlliyini təsvir etmək üçün onun yanağını laləyə bənzətmişdir: “Al
yanağı əlvan lala bu qızın” (1, 58), “İrəngin dağlardan lala gətiri” (1, 59).
Aşıq “Sənə qurban” şe`rində isə üzün ağ olmasını gözəllik ölçüsü kimi
təqdim etmişdir: “Bir busə istədim ağ üzdə xaldan” (1, 59). “Gül üzə” adlı
şe`rində isə aşıq sevgilisinin üzünün gözəlliyini güllə müqayisə etmişdir
(1, 66). “Qal olu” adlı şe`rində gözəlin üzünün nurlu olduğunu ifadə et -
mək üçün onu Yusif peyğəmbərlə müqayisə etmişdir (1, 73). Aşıq sev gi -
linin üzünü təsvir edərkən ən çox “camal” sözündən istifadə etmişdir. Bi -
lindiyi kimi, camal çox parlaq üz deməkdir. Aşıq da gözəlin üzünün nurlu
olduğunu göstərmək üçün onun üzünü günəşə bənzətmişdir: “camalın
günəşdir” (1, 86), “camalın şövqünə ta Sürəyyadan Ay şəbxun eyləyib”
(1, 86), “Aya, günə bənzər ola camalı” (1, 50), “Aləmi-röyada gördüm ca -
malın” (1, 51), “Tanrı səni xoş camala yetirmiş” (1, 47), “Məni camalına
heyran eylədi” (1, 55), “Hüsnün mahtabandır” (1, 61), “Camalın oxşatdım
Ayinən günə” (1, 69), “Cəmalın qəndildən nur eylədin, şah” (1, 87),
“Şəmsi mat eylədi cəmalın şövqi” (1, 88).

Aşıq şe`rlərində sevgilinin yanağını təsvir edərkən ən çox rəng obra -
zından istifadə etmişdir. Onun sevgilisinin üzü (camalı) ağdır, günəş kimi
parlaqdır, yanağı isə qırmızıdır. O, sevgilisinin yanağının qırmızılığını
ifadə etmək üçün ən çox lalə obrazından istifadə etmişdir: “Örtüb al ya -
nağı qırmızı lala” (1, 68). Dediklərimizi ümumiləşdirsək, görərik ki, aşı -
ğın düşüncəsinə görə, sevgilinin gözəllik ölçülərindən biri onun üzünün
gözəl olmasıdır.

Qurbani sevgilinin gözəl üzünü təsvir edərkən onun üzündə qara
xalın olduğunu da söyləmişdir. Aşıq deyir ki, “bu daneyi xal” onun evini
yıxır (1, 50). Başqa bir qoşmasında isə sevgilisinin çənəsində qoşa xalı ol -
du ğu nu bildirir (1, 58). Qurbani “Gürcünün” adlı gəraylısında gözəlin
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üzündəki xal aşiqin halını dəyişdirir, huşunu əlindən alır (1, 67). O, bir
qoşma sında da gözəlin üzündəki xalını dürrə bənzətmişdir (1, 69).
Beləliklə, Qurbani sevgilinin ağ, nurlu, gözəl üzündəki qara xalın onun
gözəlliyini daha da artırdığını söyləmişdir.

II. On dörd hörük gördüm bel kənarında
Aşıq Qurbani sevgilinin gözəllik ölçülərini təqdim edərkən onun saçını

da təsvir etmişdir. Bu zaman aşıq divan ədəbiyyatında da özünə geniş yer
tutmuş saç anlayışından istifadə etmişdir. Belə ki, aşığa görə, sevgilinin
saçının gözəl olmasının ölçülərindən biri onun qıvrım olmasıdır. Şair
“Kənarında” adlı şe`rində sevgilisinin saçının qıvrım olduğunu ifadə et -
mək üçün üç vasitədən istifadə edir. Deyir ki, onun saçı halqa-halqadır,
qıvrım-qıvrımdır, çinbəçindir: 

“Halqa-halqa, qıvrım-qıvrım, çinbəçin,
On dörd hörük gördüm bel kənarında”(1, 51).

Aşığın şe`rlərində gözəlin saçını təsvir edərkən ən çox istifadə etdiyi
söz zülfdür. Bilindiyi kimi, zülf qara, qıvrım və uzun saça deyilir. Aşıq da
sevgilisinin saçının gözəl olduğunu təsvir edərkən çox zaman zülf sö zün -
dən istifadə etmişdir: “İki zülfün həyyadır” (1, 48), “Olsun fəda mülkü
malım zülfünə, Çəkər məni dərd, xəyalım zülfünə, Heyran oldum mən, a
zalım, zülfünə” (1, 53).

Aşıq “Üzüldü” adlı qoşmasında sevgilisinin qara saçının müşk və ən bər
ətirli olduğunu söyləyir (1, 57), “Açılmış” şe`rində isə sevgilinin hö rüklü
siyah tellərinin gül kimi açıldığını bildirir, “Sayalanıbdır” adlı qoşmasında
isə sevgilinin qara, qıvrım saçlarını ipəyə bənzədir: “O qara saçların atıb
gərdənə, Əbrişim telləri halqalanıbdır” (1, 65). Aşıq “Ellərə doğru” şe` rin -
də də sevgilisinin saçını ipəyə bənzətmişdir: “Əbrişim tellə ri, mü rəs sə saçı,
Hərdəm şitab eyləyər bellərə doğru” (1, 78). Aşıq “O za lım dadı” adlı qoş-
masında sevgilisinin zülfünün işıqlı olduğunu (mü nəv vər zülflər) bil dir -
mişdir (1, 70). Onu da deyək ki, Aşıq Qurbaninin “Zül fün” rədifli ay rıca
bir qoşması var. O, bu şe`rində sevgilisinin zülfünün gözəlliyini təsvir et -
mişdir. Aşıq deyir ki, onun sevgilisinin zülfü gün dü zün günəşidir, ge cə nin
Ayıdır, İlahinin sirridir, kim o saçdan tutsa, bu saç lar bir yol kimi onu cən-
nətə aparar, onun zülfü mö`minlərin pənahıdır, ka tiblər nə qədər yaz salar
da, onun zülfünün gözəlliyini təsvir edə bilməzlər (1, 88).

Aşıq “Bir dala” şe`rində divan ədəbiyyatında olduğu kimi, sevgilinin
zülfünü təsvir edərkən ərəb əlifbasının imkanlarından istifadə etmişdir. O
deyir ki, sevgilinin qəddi əlifdir, saçları seydir (1, 99).
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Göründüyü kimi, Aşıq Qurbani qara, qıvrım, ətirli və uzun zülfü sev -
gilinin gözəllik ölçülərindən biri kimi təqdim etmişdir və bu ölçünü təsvir
edərkən müxtəlif vasitələrdən yararlanmışdır.

III. Ey qaşları kaman, kirpikləri ox
Aşıq Qurbani sevgilinin gözəllik ölçülərini təqdim edərkən onun qaş -

larına və kirpiklərinə ayrıca yer vermişdir. Şair gözəlin qaşlarını təqdim
edərkən onu ən çox kamana bənzətmişdir. O, “Gətiri” adlı gəraylısında
gözəlin qaşlarını ləl ilə müqayisə edir və qaşları ləldən daha üstün sayır
(1, 59). Qurbani qaşın gözəllik əlaməti kimi onun həm aypara şəklində,
həm də rənginin qara olmasını vurğulayır (1, 69). Bə`zən isə sevgilinin
qaşının və kirpiyinin aşiqi oxladığını söyləyir (1, 71). “Qal olu” qoşma -
sında isə sevgilinin qaşının fitnə olduğunu, aşiqi dərdə saldığını, onun
könül dünyasını alt-üst etdiyini bildirir (1, 73). Sevgilinin qaşlarını oynat-
ması, gözlərini süzməsi aşiqi dərdə salır, onun ixtiyarını əldən alır. Aşığın
təsvirində sevgilinin qaşı bir kamandır, o kirpiklərini bir ox kimi bu ka -
mana qoyub atır və aşiqi yaralayır. Qurbani şe`rlərində sevgilinin kirpiyi-
ni ən çox oxa bənzətmişdir və onun qara gözləri, kaman qaşları, ox kimi
kirpiyi aşiqi dərdə salmışdır:

Yaralandım ürəyimin başından,
Yara deyin, yaralarım bağlasın!
Oxlanmışam kirpiyindən, qaşından,
Mən ölürəm, onu Allah saxlasın! (1, 71)

IV. Gözüm gözlərinin intizarıdır
Aşıq Qurbani sevgilinin zahiri gözəlliyini təsvir edərkən onun göz lə ri -

nə ayrıca yer vermişdir. Onun sevgilisinin gözləri iridir, qaradır və süz -
gündür, bu gözlər aşiqin könül dünyasına sevgi odu salır, gözləri hər za -
man sevgilisini görmək istəyir. Aşiqin sevgilisinin gözləri xumardır, bu
gözlər onun başına bəla gətirmişdir, aşiq onun ala gözünə qurban olmaq
istəyir. Qurbani “Xoş gəldin” adlı qoşmasında gözün gözəllik ölçü lə rin -
dən biri kimi onun iri olmasını seçmişdir. O, sevgilisinin gözlərinin iri ol -
duğunu təqdim etmək üçün onu nərgiz gülünə bənzətmişdir (1, 61). Aşiq
sevgilinin nərgiz gözlərinin tamaşasından doymayır. Sevgilinin gözəl
gözləri baxdığı hər yer ay kimi parlayar, gün kimi çıxar, baxdığı hər yeri
talayar (1, 69). Onun gözləri kafiri dinə gətirər (1, 69). Aşıq Qurbaniyə
görə, gözün gözəl olmasının bir ölçüsü də onun ala olmasıdır (1, 73). 
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Qurbani bir qoşmasında da sevgilisini “cadu gözlü” adlandırmışdır (1,
102). Bir sözlə, Qurbani sevgilinin gözlərini təsvir edərkən əlvan ifadə bi -
çimlərindən istifadə etmişdir:

Ay ariflər, bu dünyanın üzündə
Təzəcə açılan güllər sevinsin!
Bir əyri çalmalı, xumar gözlünün
Zülfünü dağıdan yellər sevinsin! (1, 47)

V. Ağız süddür, dodaq bal
Qurbani sevgilinin zahiri gözəlliyini təsvir edərkən onun ağız və do -

daqlarına da yer vermişdir. Aşığın bir qoşması “Ləblərin” adlanır. O, bu
qoşmada deyir ki, sevgilinin ləbləri onun evini yıxmışdır, onun dodaqları
ağ duvağa bürünmüşdür, aşiqi dağa-daşa salmışdır. Onun dodaqları al ya -
nağa işıq salır (1, 53). Aşiqin sevgilisinin ağzı kiçik, dodaqları mirvari və
qaymaqdır, aşiq üçün dirilik suyudur (1, 67).

VI. Dili şirin, dişi inci
Qurbani sevgilinin zahiri gözəlliyini təsvir edərkən onun dilinin və

dişinin də gözəl olduğunu bildirmişdir. Onun sevgilisinin dili şəkərdən və
nabatdan şirindir (1, 50). Dişi dürr kimidir, mirvaridir, incidir (yəni inci
kimi ağdır).

VII. Ağ bədənli, beli incə
Qurbaninin şe`rlərində qara gözlü, kaman qaşlı, al yanaqlı sevgilinin

bədəni və beli də təsvir edilmişdir. O, sevgilisinin gözəlliyini təsvir edər -
kən onun belinin incə olduğunu deyir: “Əyrimcədən keçər beli qızların”
(1, 50), “Üzükdən keçərdi beli gürcünün” (1, 68). Qurbani sevgilinin bə -
dəninin gözəl olduğunu ifadə edərkən onun ağappaq olduğunu bildirir.

VIII. Boyu uzun, sinə meydan, boynunda həmayil, tər buxaq
Aşiq sevgilisinin gözəlliyini təqdim edərkən onun boyunun uzun oldu -

ğunu bildirir. Boyun uzunluğunu gözəllik ölçüsü kimi təqdim edir, bunun
üçün də müxtəlif bədii vasitələrdən istifadə edir. Məsələn, sevgili-nin bo -
yunu bə`zən sünbülə, bə`zən sərv ağacına bənzədir, hətta bir şe`rində
onun qamətini ərəb əlifbasının “dal” hərfinə oxşadır (1, 68).

Aşiqin sevgilisinin boynu da gözəldir, uzundur, xallıdır, həmayillə bə -
zədilmişdir, sürahidir (1, 55). 

Qurbani bir qoşmasında sevgilinin sinəsini şonqar yuvasına bənzət-
mişdir. Onun sevgilisinin sinəsi meydandır, bəyazdır. Hətta bir qoşmasın-
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da Qurbani gözəlin sinəsini yaylağa, başqa birində isə bostana bənzətmiş -
dir (1, 69, 75). 

Qurbani sevgilinin buxağının tər, quzey qarı kimi ağappaq olduğunu
bildirir. Onun buxağında gözəl xallar açılmışdır (1, 60). 

IX. Əli nazik, biləyi bəyaz, ayağı incə
Sevgilinin gözəlliyinin təqdimində onun əlinin, biləyinin və ayağının

təsviri də önəmli yer tutur. Qurbani sevgilinin əllərinin gözəllik ölçüsü
kimi onun kiçik, nazik və ağ olduğunu göstərir: “Ağ nazik əlinlə dər, dəs -
tə bağla” (1, 47).

Qurbani bir şe`rində sevgiliyə “altun ayaqlım” deyir (1, 55).
Sevgilinin biləyi də ağdır, o, ağ biləyinə mirvari qolbaq bağlamışdır.

Bu da onu çox gözəl göstərir. Hətta aşiq sevgilisinin onu ağ, nazik əli ilə
məzara qoymasını istəyir (1, 101).

X.Kəklik gülüşlü, sona yerişli, nazlı-qəmzəli
Aşıq Qurbani sevgilinin gözəlliyini təsvir edərkən onun gülüşünün,

yerişinin, naz və qəmzəsinin də gözəl olduğunu bildirmişdir. Onun
sevgilisinin kəklik gülüşü var, səsi çox incədir, bu səs aşiqin varlığına
hakim kəsilir, onun xəyalından çıxmır. O, bir su sonasıdır, yerişi də,
duruşu da gözəldir, o, incəliyi ilə seçilir, nazı, qəmzəsi aşiqin ağlını başın-
dan alır. O, sevgilisindən bir an olsun belə ayrı qalmaq istəmir:

Dedim, könül, sevmə xublar xubunu,
Onun hər muyində yüz min qal olu.
Nagah səni dərdə giriftar eylər,
Qaşı fitnə, qəmzəsində al olu (1, 73). 

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Aşıq Qurbaninin zahiri gözəllik anla yı şı -
nın bütün ölçüləri təqdim olunmuş, mə`nəvi və zahiri gözəlliyin vəhdəti
önə çəkilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Qurbaninin zahiri gözəlliyi təsvir

edərkən sevgilinin üz, göz, qaş, kirpik, ağız, dodaq, dil, diş, bel, bədən, si -
nə, boyun, boy, buxaq, ayaq, əl, bilək, gülüş, naz və qəmzə ilə bağlı ver -
diyi gözəllik ölçüləri tədqiqata cəlb olunmuşdur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu məqalədən Qurbaninin dünyagörüşü, es te -

tik idealı, gözəllik anlayışı kimi məsələlərin öyrənilməsində istifadə oluna
bilər.
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FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASI ZAMANIFOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASI ZAMANI
YOL VERİLƏN XƏTALARYOL VERİLƏN XƏTALAR

XÜLASƏ
Məqalədə toplayıcının qeydə aldığı folklor mətnlərini yazıya köçürərkən yol verdiyi

xətalardan danışılır. Bə`zi hallarda belə xətalar folklor mətninin semantik yükünü də-
yişdirir. Bu nöqsanların baş vermə səbəbləri və aradan qaldırılması yolları göstərilir.

Açar sözlər: toplayıcı, folklor, mətn, nəşr

MISTAKES WHICH ARE MADE WHILE REDACTING FOLK TEXTSMISTAKES WHICH ARE MADE WHILE REDACTING FOLK TEXTS
SUMMARY

This article is about collector’s mistakes which are made while redacting folk texts.
Sometimes these mistakes change text’s semantic mean. The reasons and correcting
ways of these mistakes are shown in this article.

Key words: collector, folk-lore, text, publication 

ОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ЗАПИСИ ФОЛЬКЛОРНЫХОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ЗАПИСИ ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТЕКСТОВТЕКСТОВ
РЕЗЮМЕ

В статье говорится о проблеме, которая связана в допускаемыми ошибками при
сборе фольклорных текстов. В некоторых случаях такие ошибки меняют семан -
тическую структуру фольклорных текстов. В данной статье показаны причины
воз ник новения и пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: собиратель, фольклор, текст, публикация
Məsələnin qoyuluşu. Xalqımızın zəngin poetik düşüncəsi folkloru -

muz da özünü aydın şəkildə göstərir. XIX əsrdən intensiv şəkildə toplanıl-
mağa, nəşr edilməyə başlayan Azərbaycan folkloru bu gün daha yüksək
səviyyədə, professionallar tərəfindən toplanılır və regionlar, növlər, janr-
lar üzrə qruplaşdırılaraq nəşr edilir. Bu prosesdə zaman-zaman təkmilləş -
mə getsə də, həllini gözləyən problemlər də az deyil.
İşin məqsədi. Folklor mətnlərinin xalqdan toplanması, poetizminə xə -

ləl gətirmədən, məzmun və mə`nanı pozmadan yazıya alınması, nəşr edil -
məsi, həmin mətnlərə yeni  ömür vermək müqəddəs  işdir. 

Folklor mətnlərinin nəşri çoxmərhələli fəaliyyətin nəticəsidir. Top la yı -
cının gördüyü işlər də həmin mərhələlərdən biridir. O, folklor mətnlərini
top layır: söylənilən mətni dinləyir, əksər hallarda mətnin yazıya köçü rül -
mə si işini də o görür. Deməli, onun dəqiq eşitmə və düzgün yazma qa bi -
liyyəti olmalı, orfoepik və orfoqrafik qaydaları mükəmməl bilməlidir.
Toplayıcı folklor mətninin səslənən formasını yazıya köçürür. Lakin yer -
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li-regional tələffüz xüsusiyyətləri ilə yazılan bu şifahi ədəbiy-yat nü mu -
nələrində bir sıra məqamlarda orfoqrafik qaydalardan kənara çıxmaq bö -
yük qüsurlar yaradır: semantika dəyişir, fikir anlaşılmır, mətn söz yığını-
na çevrilir.

Sözlərin bitişik, yoxsa ayrı, böyük və ya kiçik hərflə yazılması, ver gü -
lün, digər durğu işarələrinin yerli-yerində qoyulması, abzasların, nəhayət,
mətnin hansı janr altında verilməsi məs`uliyyətini mətni yazıya köçürən
daşıyır.

Toplama mətnlərini yazıya köçürərkən yol verilən xətaları nəzərdən
keçirək.

AMEA Folklor İnstitutunun arxivində olan “Əsli və Kərəm” dasta nı nın
əlyazmasını nəşrə hazırlayarkən müxtəlif anlaşılmayan məqamlarla rast-
laşdıq: “Kərəm yarı şad, yarı nə şad mənzilinə keçib düz üç ay gözlədi.

... Kərəm çobanı görən kimi sazı sinə-sinə basıb görək Əsli xanı necə
xəbər alacaq”(1).

Dilimizdə bu gün, çox işlək olmasa da, qəmgin sözünün sinonimi olan,
klassik ədəbiyyatda daha tez-tez rast gəlinən naşad sözü var ki, burada
inkarlıq bildirən na ön şəkilçisi şad sözü ilə bir vurğu altında deyilir və
bitişik yazılır.

M.Füzulinin qəzəlindən misal gətirdiyimiz beytdə həmin sözün düz -
gün yazılış formasını görürük:

Öylə bədhaləm ki, əhvalım görəndə şad olur,
Hər kimin kim, dövr cövründən dili-naşadı var (4, 60).

İkinci cümlədə isə sinə-sinə sözünün defislə yazılması sözün leksik
mə`nasını tamamilə dəyişir,  fikri başqa səmtə yönəldir. İlk anda bunu me -
xaniki səhv kimi də anlamaq olar. Lakin həmin mətndə növbəti cümlə lər -
dən birində haqqında danışdığımız sözə yenə rast gəlirik və təkrarən eyni
mənzərənin şahidi oluruq: “... Kərəm bu qızların içində Əsliyə bənzər bir
qız görüb, sazını basıb sinə-sinə, görək nə deyəcək”(1). Sinəsinə sözünün
bütün məqamlarda sinə-sinə formasında yazılması toplayıcının – mətni
yazıya köçürənin yazı savadının, eşitdiklərini yazıda əks etdirmək qa bi -
liyyətinin qənaətbəxş olmadığını göstərir. Həmin sözlər arasındakı mə`na
fərqini göstərilən bayatıda aşkar görmək olar:

Gün qalxar sinə-sinə,
Dağların sinəsinə. 
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Aləmə sığmaz qızım
Sığıb yar sinəsinə (2, 94). 

Sözün bitişik, ya ayrı yazılması onun leksik mə`nasını dəyişdiyi kimi,
sözdə ilk hərfin böyük və ya kiçik yazılması da onun hansı mə`nanı daşı-
masının göstəricisir.

Mənim adım Həsəndi,
Mənzilim daş kəsəndi.
Fələyə bel bağlama,
Fələk ümid kəsəndi ( 3 ).

Mən aşıq ala koldan,
Gəlirdim ala koldan.
Tülək tərlan gərəkdi,
Ovunu ala koldan ( 2 ).

Müxtəlif toplayıcıların təqdim etdiyi hər iki bayatıda ikinci misraya
nəzər  salaq. Mənzilim daş kəsəndi və Gəlirdim ala koldan cümlələrində
Daşkəsən və Alakol toponimlərinin hər birinin yazılışında iki səhvə yol
verilmişdir. Birincisi, bitişik yazılmalı olan mürəkkəb isimlər ayrı yazıl -
mış, ikincisi isə, yer adı bildirən bu xüsusi isimlər kiçik hərflə ve-ril miş -
dir. Bu səhv yazılışlar da, öz növbəsində, mətndə kifayət qədər fəsadlar
yaratmışdır. 

Folklor mətnində  yazıya köçürənin sözü düzgün və ya səhv yazma sı -
nın sübutunu biz bir çox hallarda digər toplayıcıların təqdim etdiyi variant -
larda görə bilərik. A.Məmmədovanın Azərbaycan EA Əlyazmalar Fon dun -
da saxlanan materiallar əsasında nəşr etdirdiyi bayatılar içərisində bu fikir-
lərimizin təsdiqini görə bilərik:

Mənim adım Həsəndi,
Mənzilim ( –Başçiləndi) Daşkəsəndi.
Fələgə bel bağlama,
Fələk zəncir kəsəndi (3, 54).

Göstərilən nümunələrdə bir vurğu altında tələffüz edilən və bitişik ya -
zılmalı olan sözlərin ayrı yazılması xətasını müşahidə etdik. Lakin bunun
əksi olan  məqamlarla da rastlaşırıq:

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

http://www.pdffactory.com


1082012/II

Mən aşığam nərgizlər,
Bənövşələr, nərgizlər.
Ərsəmiş maya gördüm,
Qoltuğunda nərgizlər ( 2 ).

Bu cinas qafiyəli bayatıda birinci və ikinci misralarda nərgiz bit-ki sin -
dən – çiçəkdən danışılır. Dördüncü  misrada isə nər – dəvədən söhbət ge -
dir (maya – dişi dəvə, nər – erkək dəvə). Qoltuğunda nərgizlər cümlə sin -
də qafiyələnən sözü nərgizlər formasında – bitişik yazmaqla toplayıcı bir
bayatının öz cinas qafiyəsində zaman-zaman daşıyıb yaşatdığı mə`na yü -
künü vurub dağıtmışdır.

Bu bayatını digər nəşrlərdəki variantı ilə tutuşdurduqda mətnin qü sur -
lu olduğunu görürük:

Mən Aşiq(+əm) nərgizlər,
Açılıbdır nərgizlər,
(-Bir) ərsəmiş maya gördüm,
Sinəsində nər gizlər (3, 48).

Cinas sözlərin yazılışı zamanı sözlərin hüdudlarını düzgün müəyyən-
ləşdirmək  toplayıcıdan həssaslıq tələb edir. Nümunə göstərdiyimiz vari-
antlarda eyni sözün yazılışına diqqət edək:

Bu günün adı nədü?
Şənbədü, adı nədü.
Zəhmət çəkdim, yar sevdim,
Bilmədim dadı nədü ( 4 ).

Bu günün adı nədi?
Şənbədi, adınadı?
Cəfa çəkdim, yar sevdim,
Bilmədim dadı nədi ( 5 ).

Bu günün adı nədir?
Şənbədir, adınadır.
Ana, ana, dedilər,
Bilmədim dadı nədir (1,301).
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Bayatının hər üç variantında ilk iki misrada söhbət həftənin günlə rin -
dən gedir. Lakin birinci mətndə adına sözü (həftənin dördüncü günü – cü -
mə axşamı mə`nasında) təsadüfi səs uyğunluğuna əsasən hissələrə bö lü -
nərək yazıya alınmışdır. Digər iki variant da birinci mətndə həmin sözün
düzgün yazılmadığını sübut edir.

Yuxarıda toplama mətnlərini yazıya köçürən zaman yol verilən xətala -
ra göstərdiyimiz nümunələr dünya folklorşünaslığında da rast gəlinən hal-
lardandır. Məsələn, rus folklorşünaslığında nəşrə hazırlanma zamanı qar -
şıya çıxan oxşar situasiyaya nəzər salaq:

Вот у Мани красно солнышкo,
Оно во тумани… (5 ,166)

Ekspert araşdırmalarından sonra sözlərin yersiz bölünməsinə düzəliş
edilərək mətn aşağıdakı formada nəşr edilmişdir:

Во тумани красно солнышкo,
Оно вo тумани… (5 ,166).

İşin elmi nəticəsi. Söylənilən xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yazıya
köçürülməsi zamanı baş verən xətalar müxtəlif səbəblərdən törəyə  bilər:

1.Mətni yazıya köçürən  söylənən mətnləri yazıya alarkən mexaniki
səhvə yol verir.

2. Söylənilən mətndə bə`zi məqamları düzgün eşitmədiyindən yazıya
səhv köçürür.

3.  Bə`zi orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarını bilmədiyindən söz və ya
ifadələri səhv yazır.

4. Bə`zi sözlərin (adətən cinas qafiyələrin) mə`nasını anlamadığından
hüdudlarını dəqiq müəyyən edə bilmir.
İşin elmi yeniliyi. Haqqında danışdığımız səhv yazılışların və mətndə

buna bənzər digər qüsurların olmaması üçün toplayıcının diqqəti, eşitmə
həssaslığı, qavrayışı yerli-yerində olmalıdır. O, məcazları, frazeologizm-
ləri anlamaq qabiliyyətinə malik olmalı, Azərbaycan dilinin orfoqrafiya
və orfoepiya qaydalarını bilməlidir. Bu halda toplanmış xalq ədəbiyyatı
nümunələrini xalqa mükəmməl şəkildə təqdim etmək mümkündür.       
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu məqalədən və buradan əldə olunan nəticələrdən

folklor toplayanlar istifadə edə bilərlər.                                             
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FOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİFOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİ
XÜLASƏ

Məqalədə xalq təbabəti ətraflı şəkildə əks olunmuşdur. Burada “Dədə Qorqud ki ta -
bı”, “Koroğlu” dastanı, Şərqin böyük loğmanı İbn Sina haqqında verilmiş rə va yət lərdə
xalq təbabətinin izlərindən bəhs olunur. Məqalə xalq təbabətinin əsas spesifikasını öy -
rənmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, “Koroğlu”, İbn Sina, nağıllar, tapmacalar

İMPACKT OF TRADİTİONAL MEDİCİNE ON FOLK LEGENDİMPACKT OF TRADİTİONAL MEDİCİNE ON FOLK LEGEND
SUMMARY

Traditional medicine is broadly described in the article. The author describes the role
of traditional medicine pecularities derived from the books: “Dada Gorgud”, “Koroglu”
and legend about Ibn Sina-the great healer of the East. This article plays a significant
role in exploration of specifics of traditional medicine.

Keys words: “Dada Gorgud”, “Koroglu”, Ibn Sina, tales, sayings

СЛЕДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ФОЛЬКЛОРЕ СЛЕДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ФОЛЬКЛОРЕ 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ

Статья полностью посвящена роли народной медицины в фольклоре. Автор
освещает следы народной медицины в сказаниях,  взятых из таких книг как: «Деде
Горгуд», «Короглу» и из сказаний о великом целителе Востока, об Ибн Сина. Эта
статья имеет большое значение в изучении специфики народной медицины.
Ключевые слова: «Деде Горгуд», «Короглу», Ибн Сина, сказки, пословицы       

Məsələnin qoyuluşu. Folklorun bir neçə sahəsinə nəzər salınıb, xalq
təbabətinin uzaq dövrlərdən başlayaraq hazırkı dövrə kimi onun əhə miy -
yətindən söhbət açılır.
İşin məqsədi. Xalq təbabətinin köməyi ilə müalicə üsullarını üzə çı -

xarmaq.
Məkrdən, fırıldaqdan uzaq oldum, bilin mən,
Açdım düyünlərini səmanın mən, gülün mən.
Dünyada çox müdrikin sözlərini anladım,
Ancaq aça bilmədim sirrini ölümün mən.

Əbu Əli İbn Sina.
Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində xalqımızın mə`nəvi aləmi, dün -

yagörüşü, haqq və ədalət uğrunda mübarizəsi, həyat tərzi ətraflı əks olun-
duğu kimi, xalq təbabəti də geniş əks olunmuşdur. Xalq təbabətinin kök-
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ləri çox dərinlərə gedib çıxmaqla yanaşı, insanların minilliklər ərzində
əldə etdiyi təcrübələr əsasında getdikcə daha da zənginləşmişdir. Xalq tə -
babətin tarixi çox qədimdir. Onun yaşı insanların özünü dərk et mə sin dən
başlayır desək, daha düzgün olardı. İnsan yaranandan bəri təbabət onun
həyatının vacib bir sahəsi olmuşdur. İnsanların tibb elmi ilə heç bir an la -
yışları olmayan zamanlarda öz dərdlərinin çarəsini təbiətdə axtarmış,
onunla təmasda olmuşlar. Qədim insanlar dərman bitkilərinin tə`sirini
həm öz üzərlərində, həm də heyvanların hərəkətini izləməklə oyrənirdilər.
Onlar müşahidə etmişlər ki, ayılar uzun qış yuxusuna getməmişdən əvvəl
“murdarça” adlanan bitkinin meyvələrini yeyir, özlərini təmizləyirlər.
Durnalar uzaq məsafələrə uçarkən, qüvvətverici bitki olan qara kənda la -
şın meyvəsini dənləyirlər. İnsanlar yırtıcı heyvanların, hətta ilanların da ot
yediyinin şahidi olmuşlar. Onlar bu bitkiləri özlərinə tətbiq edərək, ağrı -
kəsici bitkiləri tanımışlar (1, 3).

Ümumtürk folklorunun tacı, 1300 ildən artıq yaşı olan “Dədə Qorqud
kitabı”nda rəvayət olunur ki, Dirsə xanın oğlu Buğac olduqca qoçaq və
mərd bir oğlandır. Onu gözləri götürməyən çuğullar ata ilə oğulun arası-
na nifaq salırlar. Döyüş zamanı Buğac atası tərəfindən oxla vurulur. Onun
anası bunu eşidib, ahu-fəqan eyləyir. Buğac anasına təsəlli verib deyir ki,
ana, qorxma, mənə ölüm yoxdu. Boz atlı Xızır İlyas gəlib yarama ana
südü ilə dağ çiçəyinin məlhəmini məsləhət gördü. Ana oğlunun yaralarını
həmin məlhəmlə sağaldır (2, 16).

Həmin epizoda biz “Koroğlu” eposunda “Zərnişan xanımın Çənlibelə
gətirilməsi” qolunda da rast gəlirik. Bu qolda rəvayət olunur ki, Dəli Hə -
sən sevgilisi Zərnişanı qaçırdır. Qızın qardaşları bunu biləndə onların da -
lınca düşürlər. Dəli Həsənlə Zərnişanı uca bir dağın ətəyində yaxalayırlar.
Dəli Həsən ölümcül yara alır. Bu zaman Zərnişanın yadına düşür ki, dağ -
lar da bitən kəkotu ilə sarıçiçıyi əzib, ərgən qız döşündəki maya ilə qa -
rışdırsalar, bütün yaralara dərman olar. Zərnişan çox çətinliklə döşündən
maya çıxardıb, məlhəmi hazırlayır. Dəli Həsənin yaralarına təpitmə qo -
yur. Dəli Həsən qırx gündən sonra sağalır (3, 145).

Beləliklə, biz hər iki dastanda oxla yaralanmış adamın yaralarının dağ
çiçəyi və süddən düzəlmiş məlhəmlə sağaldığını görürük (4, 140). Xalq
arasında indi də gözləri və qulağı ağrıyan körpələri qız anasının südü ilə
müalicə edirlər. Folklorun bir çox nümunələrində – dastanlarda, nağıllar-
da, əfsanə və rəvayətlərdə, inanc və atalar sözlərində, tapmacalarda xalq
təbabətinin izlərinə rast gəlirik.
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Xalq təbabətinin folklorda tutduğu yeri daha dürust müəyyən etmək
üçün böyük Şərq alimi, şairi, filosof və loğmanı İbn Sinanı xatırlamaq
yerinə düşərdi. Azərbaycan, türk, fars və Orta Asiya xalqlarının folk-
lorunda İbn Sina haqqında çoxlu sayda əfsanələrə və rəvayətlərə rast
gəlmək olur. İbn Sinanın 250-ə qədər əsəri zəmanəmizə kimi gəlib çat-
mışdır. Bunların içərisində beş cildlik “Qanun  Əl-Təbib” əsəri də var ki,
o öz dolğunluğu və mükəmməlliyi ilə dünya alimlərini heyrətdə qoymuş-
dur (5, 152). İnsanların tibb elmi haqqında heç bir təsəvvürləri olmayan
bir zamanda İbn Sina insan orqanizmi, onun quruluşu, xəstəliklər və
onların müalicə üsullarını elə doğru, düzgün vermişdir ki, o dövrdə belə
zəngin bilgilərə sahib olan İbn Sinaya təəccüb etməyə bilmirsən. İbn Sina
kitabda adı çəkilən yüzlərlə bitkilərin hər birinin hansı xəstəliyə şəfa
verdiyindən söhbət açır. Məsələn, bizə adi görünən ağ turp haqqında mü -
fəssəl mə`lumat verib yazır:

“Ağ turpla baldan sarğı qoyulsa, bu yaman şişə şəfa verər.
Ağ turpun toxumu ilə sirkə qanqrenalı yaranı sağaldar.
Ağ turp yeyən adamı əqrəb sancarsa, zəhəri o adama tə`sir etməz...” (5,

153)

İbn Sinanın sözlərinin doğruluğunun sübutu üçün qeyd etmək lazımdır
ki, hazırkı dövrdə tibb elmi xalq təbabətini araşdırır və ağ turpun başqa
şəfaları haqqında da bilgiləri zənginləşdirir. Tədqiqatlar nəticəsində mə` -
lum olmuşdur ki, ağ turp təngnəfəsliyi normallaşdırır, onun şirəsi damar-
ları yumşaldır, mədə-bağırsaqları təmizləyir, balla yeyilərsə, xroniki ös -
kürəyi sağaldır.

İbn Sinanın “Urcüzə” poeması da təbabətə həsr olunmuşdur. Urcüzə
altı yüz il müxtəlif tibb məktəblərində öyrənilmişdir. O, bütün təbabəti
əks etdirir. İbn Sina təbabət sözünün mə`nasını da açmışdır. Təbabət –
sağlamlığın qorunması və xəstəliklərin müalicəsi deməkdir. “Urcüzə”
poemasının qəhrəmanı təbabətdir. Poema çox gözəl, obrazlı şe`rlərlə nəz -
mə çəkilmişdir. Onun başlanğıcı belədir: “Şairlər dünyanın şahza də lə ri -
dirsə, həkimlər insan bədəninin hakimidirlər. Şairlər qəlblərə ruh verirsə,
həkimlər xəstələrə şəfa verirlər” (5, 157).

İnsanlar İbn Sinanı çox sevirdilər. Ona görə ki, o, yoxsul, heç bir əlacı
olmayan ən ağır xəstələri də müalicə edirdi. Onların İbn Sinaya olan
inamları o qədər böyük idi ki, onu əfsanəyə, rəvayətə çevirmişdilər. “Bö -
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yük Loğman” əsərində bir çox rəvayət var. Bunların birində deyilir ki, bö -
yük Loğman küçəyə çıxanda adamlar onun başına yığılır, kömək di lə yir -
dilər. Hamının nəbzini tutub xəstəliyini və müalicə yolunu demək İbn Si -
na üçün çox çətin idi. O, adamlara deyirdi ki, hər kəs öz nəbzinə kəndir
bağlayıb, ucunu onun əlinə versin. 

Bir dəfə bir qarı İbn Sinanı yoxlamaq üçün pişiyin pəncəsinə kəndir
bağlayıb, ətəyinin altında gizlədir. Növbə qarıya çatanda, kəndirin ucun-
dan tutan böyük təbib deyir: – Bu xəstə beş gün əvvəl yeddi pişik doğub,
çox zəifdir, ona süd verin (5, 157). İbn Sina hər cür xəstəlikləri sağaltma -
ğı, hətta ölüləri də diriltməyi bacarırmış. O, qocaldıqca daha da müdriklə -
şir, həyatı dərk edirdi və yaşamaq arzusu daha da artırdı.

“Böyük Loğman” əsərində “40 dərman” rəvayəti də var. Burada nəql
olunur ki, İbn Sina 40 cür dərman hazırlayır. Əslən azərbaycanlı olan şa -
girdi Bəhmənyara tapşırır ki, o öləndən sonra düzəltdiyi dərmanları növbə
ilə onun bədəninə çiləsin. İbn Sina öləndən sonra şagird onun vəsiyyətinə
əməl edir. Hər dərman çiləndikcə İbn Sinanın qoca bədənində cavanlaş-
ma yaranırdı. Rəngi-ruhu özünə qayıdırdı. Onun yanaqları allanmışdı,
sanki yatmışdı, indicə ayaqa duracaqdı. Bunu görən Bəhmanyar elə hey -
rətlənir ki, əlində saxladığı 40-cı dərman şüşəsini yerə salıb sındırır. Mö` -
cüzəli su dağılır. İbn Sina yenə əvvəlki qoca və cansız vücuduna qayıdır
(5, 146-163). İbn Sina insanları təkcə bitkilərlə müalicə etmirdi, eyni za -
manda düzgün qidalanmağın yollarını da göstərirdi.

Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı nümunələrində təbabətdən danışılırsa,
o, daha maraqlı, oxunaqlı və yaddaqalan olur. Biz bunların belə olduğunu
Nizami Gəncəvinin əsərlərində hiss edir, duyuruq. Nizami Gəncəvinin
ailəsində də xalq təbabətindən çox istifadə edirdilər. Belə bir mühitdə
böyümüş şair yeri gələndə öz əsərlərində təbabət haqqında söhbət açır.
“Kürd qızı” rəvayətində göstərilir ki, şairin atası Yusif Gəncə zəlzələsi za -
manı yaralanır. Anası onun yaralarını sarı çiçəyin təpitməsi, boyçi çə yi nin
dəmləməsi ilə sağaldır (6, 18).

Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında Çin qızının Bəhram şa -
ha söylədiyi “Xeyir və Şər” rəvayətində nəql olunur ki, Xeyir və Şər adli
iki gənc yol yoldaşı olur. Yolda Xeyirin suyu qurtarır. Şər bir içim su üçün
onun gözlərini çıxardır. Ancaq yaxşı adamlar tərəfindən Xeyirin gözləri
səndəl ağacının yarpaqları ilə şəfa tapır. Xeyir də öz növbəsində həmin
yarpaqlardan sərin və şirin şərbət düzəldib, gözləri yeddi il kor olan bir
şah qızının gözlərini sağaldır. Şah öz qızını Xeyirə ərə verir (7, 6).
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Kor olmuş, tutulmuş gözləri ağac yarpaqları ilə müalicə etmək üsulu-
na “Məlik şah” dastanında da təsadüf olunur. Məlik şahın anası taxt-taca
sahib olmaq və Boz Pəhləvana ərə getmək üçün oğlunun gözlərini çıxart-
dırır. Bu işdə ona Boz Pəhləvan da kömək edir. Sonra onu qaranlıq bir
quyuya salırlar. Onun fəryadını eşidən bir karvanbaşı onu quyudan çı xar -
dır. Onu özü ilə Hindistana aparır. Orada onun gözlərini Çeşminaz xanım
ağac yarpaqları ilə sağaldır (8, 91).

Bütün dünyanı fəth edən İskəndər haqqında da folklorda çoxlu sayda
əfsanələr var. “İskəndərin əfsanəsi” nağılında belə nəql edilir: İskəndər bi -
lirdi ki, gec-tez bir gün döyüşlərin birində ölümcül yaralana, yaxud da öl -
dürülə bilər. Ona görə də uzun ömür sürmək istəyirdi. O, eşitmişdi ki, zül -
mət dünyasında insanlara uzun ömür bəxş edən bir bulaq var. İskəndər Xı -
zır Peyğəmbərin bələdçiliyi ilə ora yola düşür. Ancaq bulağı tapa bil mir.
Xızır Peyğəmbər isə bulağı tapır, suyundan içir. Rəvayətə görə, o, uzun
ömür sürür. İskəndər isə çox cavan, 33 yaşında dünyasını dəyişir (9, 139).

Azərbaycan folklorunda baldırğan, xımı, quzugulağı, qırxbuğum, boy-
madərən, əməköməci, yarpız, qayaotu, qantəpər, qanqal, üzzərlik, gi-cit -
kən və yüzlərlə bitkilərin insanlara verdiyi şəfa haqqında söhbət açılır.

Hər bir bitkinin öz özəlliyi olub, şəfasına görə bir-birindən seçilir. Elə
bitki var ki, bir neçə xəstəliyi müalicə edir. Bunların içərisində olduqca
acı dadı və xoşa gəlməyən iyi olan boymadərənin xüsusı yeri var. Ona gö -
rə belə deyirik ki, bu bitki çox ağır xəstələri həyata qaytarıb. Bir qadın
xeyli zaman heç nə yeyə bilmirmiş. Ağzına nə alırmışsa, qaytarırmış. Hə -
kimlər onun bəd şiş xəstəliyinə tutulduğunu deyiblər. Təsadüfən onun ya -
nında boymadərənin şəfasından danışıblar. Qadın onun dəmləməsindən
bir neçə dəfə içdikdən sonra sağalır.

Bu əhvalatdan 2-3 il sonra həmin qadın yenə də o cür xəstələnir. Bu
dəfə o maraqlanır ki, xəstəliyi törədən nədir. Ona görə də boymadərən
dəmləməsi içməmişdən əvvəl həkimlərə müraciət edir. Onu yoxlayıb,
müəyyən edirlər ki, qadının yemək borusu zədələnib. Sonra zədə yavaş-
yavaş böyümüş və yaraya çevrilmişdir. Həmin yara da yemək borusunun
ağzını tamamilə tutmuşdur. Ona görə də o heç nə uda bilmir. 

Tez sağalsın deyə qadın həmin otdan yenə də dəmləmə içir. Bu dəfə də
boymadərən öz qüdrətini göstərir. O, tamamilə sağalır. Ancaq buna bax-
mayaraq o, həkimlərin yazdıqları dərmanı da qəbul edir.

Bundan sonra o özü də bir çox xəstələrə boymadərəni məsləhət görür
və sınaqdan keçirərək öyrənir ki, bu bitki hətta boğaz ağrısına, diş ağrısı-
na, bədəni yara tökənlərə şəfa verir.
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Həmin qadın bu bitki haqqında daha çox mə`lumat əldə etmək üçün
yaşlı adamlardan boymadərənin başqa keyfiyyətlərini də soruşur. On lar -
dan bə`zisi ona boymadərən, bə`zisi oymadərən, bə`ziləri də güvə-otu
kimi tanıdıqlarını deyirlər. Ancaq həmin bitkiyə oymadərən adı daha çox
yaraşır, çünki yara səpmiş bədəni elə dərindən oyub sağaldır ki, həmin
adamın bir daha müalicəyə ehtiyacı olmur.

Nağıllarda alma, xurma, əncir, heyva, zeytun kimi qiymətli meyvələrin
haqqında da rəvayət olunur. Şifahi xalq ədəbiyyatında şəfalı meyvələrdən
ən çox alma haqqında nağıllara rast gəlirik. Almanın bir çox xəstəliklərə
şəfa verdiyindən, hətta övladı olmayan qadınlara övlad, qocalara cavanlıq
bəxş etməsindən nəql olunur. 

“Məlik Məmməd” adlı nağılda rəvayət olunur ki, qoca bir şahın bağın-
da bitən alma ağacının meyvəsindən yeyənin on beş yaşı olar. Şah nə qə -
dər istəsə də onu yeyə bilmir, çünki alma yetişəndə divlər onu oğurlayır-
lar. Şahın iki oğlu oğrunu tuta bilmir. Kiçik oğlu Məlik Məmməd isə
divlərin dalınca yeraltı dünyaya gedir. Çox əziyyətdən sonra o, almaları
geri qaytarır. Ancaq artıq gecdir, almalar çürümüşdür. Almaları yenə də
yeyə bilməyən şah başa düşür ki, yazıya pozu yoxdur. Heç bir şey onu də -
yişdirə bilməz (9, 9).

“Bəxtiyar” nağılında rəvayət olunur ki, “cənnət alması” adlanan al ma -
dan yeyən qocanın on beş yaşı olar (9, 71). “Şəms-Qəmər” nağılında al -
manın qüdrətindən söhbət açılır. Rəvayət olunur ki, bir şahın övladı ol -
murmuş. Şah fəqir-füqaraya əl tutur, ədalətli olur ki, bəlkə, Tanrı ona öv lad
verdi. Bir dərviş şahın yayına gəlir. Dərvişə pay verirlər, ancaq o payı almır.
Şaha bir alma verib tapşırır ki, yarısını özü, yarısını da hərəmi ye sin. Onlar
almaları yeyirlər, vaxt yetişəndə gözəl bir oğlan uşağı doğulur (10, 3). 

“Quru kəllə” nağılında isə alma ilə bağlı çoxlu macəralar baş verir. Bir
şahın tutuquşusu varmış. Şah onu çox sevirmiş. Saray əyanları şahla qu -
şun arasını vurub deyirlər ki, sən onu çox sevirsən. O isə əvəzində sənə
heç nə vermir. Şah bunu tutuquşuya söyləyir. Tutuquşu dilinin altında sax -
ladığı bir tumu saha verir. Tumu əkirlər. Dördüncü ildə tumdan əkilmiş al -
ma ağacı iki dənə alma gətirir. Vəzir almanın birini zəhərləyir. Almanı
dustağa yedirdirlər, o ölür. Bunu görən şah tutuquşunu boğub öldürür. Bu
işdən xeyli keçmişdi. Bir gün şah görür ki, onun bağbanı cavanlaşıb gözəl
bir oğlan olmuşdur. Şah bunun səbəbini bağbandan soruşur. Bağban deyir
ki, alma ağacı bir yox, iki meyvə vermişdi. Birini sizə göndərdim, o biri-
ni isə özüm yedim. Şah tutuquşunu öldürdüyünə çox peşman olur (9, 71).
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Elə nağıllar var ki, alma tək insanlara deyil, hətta heyvanlara da bala
bəxş edir. Ola bilsin ki, almadakı bu qüdrət onun tərkibində olan vitamin-
lərin çoxluğunun hesabınadır. Bu vitaminlər və onların tibbi əhəmiyyəti
isə elm aləminə artıq çoxdan mə`lumdur.

Nağıllarda bə`zən bulaq, çay, dərya sularının da şəfalı olmağından söh-
bət açılır. “Reyhanın nağılı”nda söylənilir ki, Gülcahan adlı bir qadın dərya
atlarının içdiyi sudan içir. Övladı olmayan qadının oğlu olur (10, 151).

Təbabətin izləri sehirli nağıllarda daha çox görünür. “Sehirli sünbül”
nağılında göstərilir ki, İbrahim adlı bir oğlan şahın qızını sevirmiş. Qız
xəstələnib ölür, onu dəfn edirlər. Bunu eşidən oğlan çox dərdə düşür. Bir
dərviş ona məsləhət görür ki, qızı qəbirdən çıxarıb dabanını neştərlə deş -
sin. Əgər dabandan qan axarsa, qız həyata qayıdacaq. Oğlan gecə ikən qı -
zı qəbirdən çıxararaq dərvişin dediklərinə əməl edir. Qız dirilir (9, 190).

“Sehirli şamdan” nağılında isə Loğmanın köməyi ilə kor bir şahın göz -
ləri xallı balığın qanı ilə sağalır. Şahın oğlu da həmin bu qanla uzun illər
dili tutulmuş bir şah qızının dilini açır (9, 150).

“Keçəlin nağılı”nda söylənilir ki, kasıb bir keçəl eşidir ki, şahın qızının
boynuna ilan dolanıb. Heç kim kömək edə bilmir. Keçəl şahın yanına gə -
lib deyir ki, o, qıza kömək edə bilər. Şah icazə verir. Keçəl çoxlu yarpız
yığıb qızın otağını doldurur. İlan yarpızın iyini götürə bilməyib, qızın
boynundan sürüşüb yerə düşür. Şah qızını keçələ ərə verir (9, 148). “İla -
nın yarpızdan zəhləsi gedər, o da yuvasının ağzında bitər” – atalar sözü də
ola bilsin ki, belə əfsanələrdən yararlanmışdır.

Geniş yayılmış folklor nümunələrindən biri də tapmacalardır. Təbabətə
aid çoxlu sayda maraqlı tapmacalara burada rast gəlmək mümkündür:

Bir sehirli davasan,
Çata-çatla yanasan.
Bəd nəzəri, pis gözü,
Yandırasan, yaxasan. (Üzərlik)

Bədəni bütün tikan,
Yediyi ilan-çayan.
Dərmanıdır zökəmin,
Soyuqdəymənin, yelin. (Kirpi)    

Bulaqların tacıdı,
Çox dərdin əlacıdı.

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

http://www.pdffactory.com


1182012/II

Qayalardan süzülür,
Suyu damcı-damcıdı. (Damcılı bulağı) 

Təbabətə aid digər tapmaca nümunələrinə də nəzər salaq:

Höşəndi, ha höşəndi,
Çöldə həşən-keşəndi.
Yığın, dəstə bağlayın,
Ağrıları kəsəndi. (Boymadərən)

Pirverdi tərli-tərli,
Su içdi sancılandı.
Sancı otu dəmləyin,
Bəlkə, sancı dayandı. (Nanə)

Sarı düymə, ağ çiçək,
Gülləri ləçək-ləçək.
Çiçəklərin şahıdı,
Min dərdin əlacıdı. (Çobanyastığı)

Hal-hazırda tibb elmi ilə xalq təbabəti bir-birinə dayaq verə-verə in -
sanların sağlamlığı keşiyində durur. Xalq təbabəti ilə folklorun bağlılığın-
dan belə bir qənaətə gəlmiş oluruq ki, el təbibləri, loğmanlar, təbabəti za -
man-zaman zənginləşdirib xalqa çatdırdıqları kimi, folklorşünaslar da xalq
arasından təbabət örnəkləri toplayaraq onu qiymətli bir inci kimi əbə di ləş -
dirib, xalqın arasında yayırlar.
İşin elmi yeniliyi və elmi nəticəsi. Məqalədə adı çəkilən meyvə və bit -

kilərin müalicəvi əhəmiyyətindən danışılmış və insanların sağlamlığına
müsbət tə`sirləri qeyd edilmişdir.
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QARAÇAY-BALKAR VƏ AZƏRBAYCAN ŞİFAHİQARAÇAY-BALKAR VƏ AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ
ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORUƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORU

XÜLASƏ
Qaraçay-balkar uşaq folkloru ilə Azərbaycan uşaq folkloru arasında etnik kökdən

gələn müştərək xüsusiyyətlər üstünlük təşkil edir. Müqayisəli təhlillər göstərir ki, hər iki
xalqın uşaq folklor janrlarında bu ortaqlığı göstərən məqamlar kifayət qədərdir. Konkret
olaraq verdiyimiz uşaq folklor nümunələri və onların təhlili də bunu bir daha sübut
etməkdədir.

Açar sözlər: Qaraçay-balkar folkloru, uşaq folkloru, Azərbaycan folkloru, beşik
nəğməsi, laylalar

THE CHİLD FOLKLORE İN GARACHAY-BALKAR AND AZERBAİTHE CHİLD FOLKLORE İN GARACHAY-BALKAR AND AZERBAİ--
JAN FOLKLOREJAN FOLKLORE

SUMMARY
The mutual features dominate betveen Garacay-balkar child folklore and Azerbaijan

child folklore.Comparative analizes show that there are enough facts which shows this
mutual community both the nations child folklore genres. In a concrete the given child
folklore samples and their analyzes prove it.

Keywords: Garachay-balkar folklore, child folklore, Azerbaijan folklore, cradle
song, lullabies

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАРАЧАЕВА-ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАРАЧАЕВА-
БАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНАБАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

РЕЗЮМЕ
Между Карачаево-Балкарским детским фольклором и детским фольклором

Азербайджана доминируют этнические характеристики. Сравнительнительный
анализ показывает, что оба жанра детского фольклора очень связаны. В частности,
детские выражения фольклора и их анализ еще раз доказывает это.
Ключевые слова: Карачаево-Балкарский фольклор, детский фольклор, Азер -

байджанский фольклор, колыбельная  песня, колыбельная

Məsələnin qoyuluşu. Türk xalqlarının, o cümlədən Qaraçay-balkar və
Azərbaycan uşaq folklorununun müqayisəli şəkildə araşdırılması aktual
elmi problemdir. Məqalədə Qaraçay-balkar uşaq folkloru ilə Azərbaycan
uşaq folklorunun müqayisəli öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Hər iki xalqın
uşaq folklorunun bu istiqamətdə tədqiq olunması Qaraçay-balkar və Azər -
baycan uşaq folkloru arasında fərqli və oxşar məqamların üzə çıxarılması
üçün əlverişli şərait yaratmış olar.
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İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd Qaraçay-bal -
kar və Azərbaycan uşaq folkorunu konkret folklor örnəkləri əsasında mü -
qayisəli olaraq tədqiqata cəlb etmək, bu istiqamətdə təhlillər apararaq
müştərək və fərqli cəhətləri aşkara çıxarmaqdır. Fikrimizcə, məsələyə bu
nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq ümumilikdə hər iki xalqın uşaq folklor yara -
dıcılığında ortaq əlamətlərin aşkarlanması baxımından vacib və məqsədə -
uyğundur.

Folkloru öyrənmədən bu və ya digər xalqın əski dünyagörünüşünü,
milli mental dəyərlərini tədqiq etmək qeyri-mümkündür. Təqdirəlayiq
haldır ki, qaraçay-balkar folklor örnəkləri vaxtında həvəskar və peşəkar
toplayıcılar tərəfindən toplanılmışdır. Qaraçay-balkar uşaq folklor nü mu -
nələrinin ən aktiv toplayıcı və araşdırıcılarından S.Ç.Aliev, M.X-K.Bat ça -
ev, S.A.Qoçiyeva, A.İ.Semenov, X.X.Malkonduev, K.A.Salpa qa rova,
X.İ.Suyunçev, M.A.Xaliçev, T.M.Hacıyeva, A.Z.Xolaev, M.A.Xu biyev
və başqalarının bu sahədə xidmətləri diqqətəlayiqdir. Onların top la dığı
materiallar qaraçay-balkar uşaq folklorunun janr tərkibini, məzmun xü su -
siyyətlərini, folklor janrlarında ehtiva olunan dünyanın, ətraf aləmin uşaq
düşüncəsində qavrayış istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün sanballı
mətnlər, mənbələr sayılmaqdadır. 

Mə`lum olduğu kimi, uşaq folklorunun janrları özünəməxsus poetik
formaya və bədii məzmuna, spesifik özəlliyə malikdir. Uşaq folklor nü -
munələrinin məxsusi ritmik söyləmlə avazlandırılması uşaq təfəkküründə
həmin nümunələrin asan qavranılmasına kömək etməklə yanaşı, onların
milli mental dəyərlərlə, milli ruhda tərbiyə olunması baxımından da bö -
yük əhəmiyyət daşıyır. Məhz ona görədir ki, bu istiqamətdə folklor mate-
riallarını tədqiq edənlər haqlı olaraq uşaq folklorunu xalq pedaqo gi ka sı -
nın özünəməxsus bir hissəsi kimi dəyərləndirirlər. 

Uşaq folklorunun əksər janrları (laylalar, oxşamalar, nazlamalar və s.)
böyüklər (analar) tərəfindən uşaqlarla, körpələrlə ünsiyyət prosesində qo -
şularaq formalaşmışdır. Çox vaxt beşik nəğmələri adlandırılan bu folklor
janrları həm Azərbaycan, həm də Qaraçay-balkar uşaq folklorunda özü nə -
məxsus çəkiyə malikdir. Azərbaycan uşaq folkloru ilə bağlı yazılarında
akademik Azad Nəbiyev qeyd edirdi: “Beşik məğmələrindəki ahəng və
ritm lərdə milli düşüncənin ilk notları, ladları əks olunur. Bu nidalar altın-
da tərbiyələnən körpələr hələ gözünü açmamış qəhrəmanlıq, saflıq, doğ -
ruçuluq, düzgünlük kimi dəyərlər sisteminin sədaları altında böyüyür, bu
səslər sistemi uşaq xarekterini formalaşdırır. Laylalarda hələ musi qi çi lə -
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rin aça bilmədiyi, haqqında danışılmamış füsunkar və ülvi səs kompleks -
ləri, körpə ruhunu oxşayan, ona doğulduğu zəminin milli koloritini, əxlaq
normalarını aşılayan səs sistemləri vardır. Bu ala-qırıq ritmlərdə məhəb-
bət də var, qəhrəmanlıq da, sevinc də, kədər də” (1, 542). Deyilən bu fikir-
lər müəyyən mə`nada Qaraçay-balkar beşik nəğmələri barəsində də ke -
çərlidir. Lakin spesifik çalarlar, bu və ya digər motivin üstün olması və s.
baxımından Azərbaycan beşik nəğmələrindən bir qədər fərqli cizgilər də
özünü göstərməkdədir.

Azərbaycan folklorunda olduğu kimi Qaraçay-balkar uşaq folklorunun
da janrları öz dillərində müvafiq olaraq orijinal adlarla (təkərləmə, cır, co -
mak, yaxud elber) təqdim olunur. Maraqlı burasındadır ki, Qaraçay-bal -
kar uşaq folklorunun bir çox nümunələri körpəyə ilkin addım atmaq
(“janqı atlam”) kimi mərasimlərlə əlaqəli olaraq söylənilir. Məsələn, kör-
pənin ilkin addım atması zamanı söylənilir:

Hayda, hayda, top, top...
Balaçığım, top, top...
Hayda, hayda, top, top...
Balaçığım, top, top...
Onq janına top, top...
Erqe, ənşqe top, top...
Balaçığım, top, top...
Balaçığım, top, top...

Nümunədən də göründüyü kimi, burada körpə təzə ayaq açarkən tez-
tez oyan-buyana yıxılması prosesi gözümüzün önündə canlanır. Örnəkdə-
ki özünəməxsus ritmlilik, söyləm tərzi həmin prosesə uyğunlaşdırılır. 

Qaraçay-balkar uşaq folklorunun spesifik səciyyəvi cəhətləri də diq qə -
ti cəlb edir. Həmin uşaq folkloru örnəklərində hətta ən əski görüşlər, mi -
foloji baxışlar, ələl-xüsus da ovçuluqla bağlı əsatiri inamlar qorunub sax -
lanıl mışdır. Bu istiqamətdə bir neçə folklor nümunəsi misal göstərməklə
əyani şəkildə bunun şahidi ola bilərik.   

Bayrım, Bayrım, sau cürütqün balamı,
Totur, Totur, kayalada aylanıuçu kalamı, 
Berü tişden, süleusin tırnakladan bir sakla,
Uuçu coluna ariu kezden bir kara (3, 117-118).
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Bu nümunədə ovçuluq tanrıları Bayram və Toturaya olan mifoloji
inam ların izi açıq-aşkar görünməkdədir. Burada əski ovçuluq tanrılarına
müraciət olunmaqla körpənin hər cür bəlalardan (canavar dişindən, bəbir
caynaqlarından) qorunması, hifz olunması dilənilir. 

Qaraçay-balkar beşik nəğmələrində körpənin xoşbəxt olması, böyüyüb
boya-başa çatması arzu olunur: 

Sanqa aşxılıkla kereyim,
Adam bolub kereyim (3, 110).

Bu cür arzulamalar Azərbaycan uşaq folkloru üçün də xarakterik sayıla
bilər. Milli folklorumuzun laylar, arzulamalar kimi geniş yayılmış uşaq
folkloru janrlarında oxşar motivli paralellər özünü göstərməkdədir.

Nərgizi üzüm lay-lay,
Yaxana düzüm lay-lay,
Sən böyü, mən qocalım
Toyunda süzüm lay-lay (4, 477)

Qaraçay-balkar uşaq folklorunun digər janrları ilə Azərbaycan uşaq folk-
loru nümunələri arasında oxşar örnəklər də az deyil. Aşağıdakı ve rə cəyimiz
nümunə sanki Azərbaycan uşaq folkloru nümunəsi təəssüratı ya ra dır.

Bara, bara, cün tapdım, – Gedə, gedə yun tapdım,
Cün içinde tarak tapdım, – Yun içində daraq tapdım, 
Tarağı ammğa berdm, – Darağı nənəyə verdim,  
Ammağ manna bappu berdi. – Nənə mənə əppək verdi,
Bappunu itge berdim, – Əppəyi itə verdim, 
İt manna küçük berdi, – İt mənə küçük verdi, 
Küçüknü koyçuğa berdim, – Küçüyü çobana verdim,
Koyçuk manna kozu berdi. – Çoban mənə quzu verdi (5, 245-246).

Hər iki xalqın uşaq fokloru janrları arasında geniş yayılmış örnəklərə
tapmacalar da nümunə göstərilə bilər. Tapmacaların müqayisəsi bir sıra
maraqlı məqamları aşkarlayır. Tədqiqatçı Əli Şamil Qaraçay-balkar tap-
macalarından bəhs edərkən söylənmə adətlərinə diqqəti yönəldərək qeyd
edir: “Azərbaycanda tapmacanın cavabını tapmayanı tapmaca deyən rəm -
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zi olaraq satmaq hüququ qazanır. Qaraçay-malkarlarda isə tapmaca nın ca -
va bını tapmayan şəxs tapmadığı hər bir cavab üçün rəmzi olaraq bir kənd
verməlidir. Tapmaca deyildiyi məclisdə bir kənd iki dəfə verilə bilməz.
Bu gələnək də uşaqların coğrafi biliklərinin artmasına, xalqının yaşadığı
kəndləri yaxşı-yaxşı tanımasına səbəb olur. Bu qaydanın bizim kəndlərdə
də yaşadığını uşaqlıqda Göyçədə görmüşdüm” (5, 246).

Müəllifin şəhadətindən göründüyü kimi, oxşar uşaq tapmaca deyim
adətləri son zamanlar tədricən sıradan çıxsa da yaxın keçmişimizə kimi
sözügedən müştərəkliyini qoruyub saxlamışdır. 
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Qaraçay-balkar uşaq folkloru ilə Azər -

baycan uşaq folkloru arasında olan ümumi və spesifik cəhətlər mü qayisəli
şəkildə müəyyənləşdirildi. Hər iki xalqın çoxşaxəli uşaq folkloru janrla -
rının gələcəkdə bu istiqamətdə öyrənilməsinin bazası aydınlaş dırıl dı.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Qaraçay-

balklar uşaq folkloru nümunələri arasındakı mahiyyətcə oxşar və fərqli
məqamları konkret faktlar əsasında təhlil edilir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin filologiya  fakül -

tələrində şifahi xalq ədabiyyatından, türk xalqlarının ədəbiyyatından dərs -
lər keçilərkən müəllimlər, tələbələr tərəfindən istifadə edilə bilər. Həm çi -
nin məqalə folklor araşdırmaları zamanı tədqiqatçı alimlər üçün də fay-
dalı ola bilər.
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QUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİQUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİ
XÜLASƏ

Toy  və  toyaqədərki  adət-ən`ənələr dünyanın bütün  xalqlarında bu və ya digər şəkil -
də mövcuddur. Azərbaycanın da  hər bir bölgəsində  toy adət-ən`ənələri özünəməxsus re -
gional və spesifik cəhətləri ilə fərqlənir. Bu cür xüsusiyyətləri ilə fərqlənən bölgə lər dən
biri də Quba bölgəsi və orada keçirilən toy adət-ən`ənələridir.

Məqalədə Quba bölgəsinin müxtəlif kəndlərindən toplanan  nümunələr əsasında Qu -
badakı toy və toyaqədərki adət-ən`ənələrdən bəhs edilir. Burada həmçinin toyun ardıcıl-
lıqla mərhələlərindən söhbət açılır və onların hər  birinin  geniş təsviri verilir.  

Açar sözlər: Quba bölgəsi, toy, toy adət-ən`ənələri, toyaqədərki mərhələlər

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕСВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕ
РЕЗЮМЕ

Свадьба и до свадебные обычаи в этом или в другом смысле существует, в
традициях во всех народов мира. Во всех регионах Азербайджана  свадебные тра -
диции отличающийся своими специфическими особенностями. Их таких  регион
Куба особенно отличается своими свадебными традициями. В статьи говорится  о
свадебных и до свадебных традициях Кубинского района, которое ос но вана об раз -
цов, взятых из разных деревень района Куба. Также здесь говорится об  этапах
подряд свадьбы, а также каждый этап очень обширно описано.
Ключевые слова: Кубинском районе, свадьба, свадебные традиции, до сва деб -

ные этапы

TRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBATRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBA
SUMMARY

Have the traditions until wedding and  marriage  to this or in another sense, of all
peoples of the world.

Wedding traditions in every region − regional traditions and specific features of its
own shoe. Such characteristics are different regions of Guba region and there is also one
of the wedding traditions.

In the article have narrated Guba region of  and till wedding traditions on the basis
of samples collected from different villages of the Guba. It also tells wedding stages of
succession, and a description of each of them is large.

Key words: Guba region, wedding, wedding traditions, till wedding stages

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan xalqının zəngin adət-ən`ənələri, o
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cümlədən toy və toyaqədərki adət-ən`ənələr davamlı olaraq toplanılmalı,
diqqətlə araşdırılmalıdır. Xalqımızın bütün adət-ən`ənələri, o cümlədən
toy adət-ən`ənələri və  bu sahədə mövcud olan toplama ma terialları ətraflı
şəkildə təhlil olunmalı və tədqiqata cəlb edilməlidir.
İşin məqsədi. Quba bölgəsinin toy və toyaqədərki adət-ən`ənələrini

tədqiqata cəlb etməkdən ibarətdir.
Öz adət-ən`ənələrini daim qoruyub saxlayan, onu əsrlərdən-əsrlərə ya -

şadan xalq əbədiyaşarlıq qazanır. Azərbaycan xalqı da belə əbədiyaşarlıq
qazanan xalqlardan biridir . Belə ki, müxtəlif dövrlərin ağır sınaqlarına,
mərhumiyyətlərinə, milli-mə’nəvi dəyərlərin represiyasına baxmayaraq,
xalqımız öz soykökünü, milli adət-ən`ənələrini zaman-zaman yaşatmış,
onları olduğu kimi gələcək nəsillərə ötürə bilmişdir. Xalqımızın çağdaş
dövrümüzə olduğu kimi gətirib çıxardığı və yaşatdığı belə adət-ən`ənə lə -
rindən biri də toy adət-ən`ənələridir.

Toy adət-ən`ənələri Azərbaycanın hər bir bölgəsində özünəməxsus re -
gional və spesifik cəhətləri ilə fərqlənir. Məsələn, Dərbənddə (1, 278-
283), Borçalıda (2, 87-91), Qərbi Azərbaycanda (2, 92-107), Naxçıvanda
(3, 92), Şəkidə (4, 97-107), Tərtərdə (5, 168-171) və başqa bölgələrdə toy
adət-ən`ənələri özəllikləri ilə seçilir. Bu cür xüsusiyyətləri ilə fərqlənən
bölgələrdən biri də Quba bölgəsi və orada  keçirilən  toy adət-ən`ənə lə ri -
dir. Biz bu məqalədə Quba bölgəsinin müxtəlif kəndlərindən topladığımız
materiallar əsasında Qubadakı toy adət-ən`ənələrinin və onların mərhə lə -
lərinin ardıcıllıqla təsvirini verməyə çalışacağıq.

Toy mərasimi “qızbəyənmədən” başlayır. Qız oğlanın özü və ya oğ la -
nın anası, bə`zən də oğlanın ən yaxın qohumlarından biri və ya bir neçəsi
tərəfindən seçilirdi. Qızı seçən zaman onun evdarlığı, əsil-nəcabəti, gö -
zəlliyi, xoşrəftar olması əsas götürülürdü.

Qız seçilib bəyənildikdən sonra oğlan evinin ümumi rəyi əsasında oğ -
lan evindən oğlanın anası və bir  qadın qız evinə gedib qızın və onun ana -
sının ağzını arayır. Əgər qız evi tərəfindən razılıq hiss olunarsa, bir neçə
gündən sonra toyun “elçilik” mərhələsi olurdu.

Elçiliyə oğlanın ata – anası, bir neçə ağsaqqal və oğlanın ən yaxın qo -
hum - əqrəbası gedirdi. Elçilikdə qız tərəfindən də, təxminən, bir o qədər
adam iştirak edirdi. Qız evi  süfrəyə çay verirdi. Lakin oğlan evinin adam -
ları onlara verilən çayı içmirdı. Onda oğlan tərəfdən bir nəfər ağsaqqal gə -
lişlərinin məqsədini açıqlayır və deyirdi ki, qızın “hə”si ve-rilməyincə biz
çayı içməyəcəyik. Bu zaman qız evindən bir nəfər ağsaqqal qız evi adın-
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dan qızın “hə”sini verib “Allah mübarək eləsin” – deyərdi. Yalnız bundan
sonra oğlan tərəfin adamları qız evinin adamları ilə birlikdə “şirin çay
içər” və bununla da qızın “hə”si verilmiş hesab olunardı.

“Hə” dən sonra “üzük taxdı” mərasimi olurdu ki, oğlan evinin adam -
ları qız evinə kəllə qənd, noğul-nabat xonçası, üzük, qırmızı şal və s. apa -
rardılar. Üzüyü qızın barmağına oğlan tərəfindən hərtərəfli xoşbəxt hesab
edilən bir qadın taxırdı. Sonra qız evi “sini süfrə” hazırlayır, yəni oğlan
evi tərəfindən gətirilən xonçalara şirniyyatlar (şəkərbura, şorqoğal, qırmı -
zı yumurta, paxlava və s.) hazırlayıb qoyurdular.

Nişandan toyadək olan zamanda bayram olardısa, qızın bayramlarını -
əsasən, “Ramazan”, “Qurban”, “Novruz” bayramlarını oğlan tərəfi təbrik
edir, ona xonçada parça, noğul-nabat, şirniyyat və s. aparardılar.

Sonra oğlan evi qız evinə “çörək kəsdi”yə gedərdilər. Burada qız toyu
üçün lazım olacaq xərclik müəyyən olunurdu. Xərclik kimi oğlan evi qız
evinə mal – qara, ərzaq, pul, hətta əvvəllər bir maşın odun da aparardılar.
Toyun xərcliyi haqqında danışıldıqdan sonra çörəyin üzərinə bal ya xar dı -
lar. Bal yaxılmış çörəyin yarı hissəsini oğlanın atası və digər yarı hissəsi-
ni isə qızın atası kəsərdilər ki, bu da toy xərcliyi haqqında olan razılığı
bildirirdi. Buna “bal kəsdi” də deyərdilər və burada həmçinin “böyük ni -
şan”ın (yə`ni qız toyunun) vaxtı müəyyən olunardı.

Toy mərasiminin sonrakı mərhələsi “böyük nişan” adlanır. “Böyük ni -
şan” dan əvvəl qızın yaxın qohumları qızı rəfiqələri ilə birlikdə qonaq ça -
ğırıb, ona hədiyyələr verərdilər. Bu mərasimdə yalnız qadınlar iştirak
edərdilər. Oğlan evi qız üçün alınan qızıl əşyalarını, paltarları, palto –
plaşları, ayaqqabıları və s. xonçalarda çalğı ilə qız evinə aparardı. Sonra
gəlini toyxanaya gətirərdilər. Oğlan evinin qohum-əqrəbası gəlini oy na -
dar və kəlağayısına pul bağlayardılar. “Böyük nişan”ın bu hissəsi “gəlin
oynatdı” adlanardı. Sonra oğlan evindən  gətirilən xonçalara qız evi tərə -
findən oğlanın qohum-əqrəbasına, əsasən, ən yaxın adamlarına hədiy yə -
lər qoyulardı.

Oğlan toyuna bir həftə qalmış qız evindən bir neçə nəfər təcrübəli qa -
dın oğlan evinə “pərdəölçüsünə” gedərdilər. Onlar gəlin üçün ayrılmış
evin pəncərələrinin, qapılarının ölçüsünü götürürdülər. Oğlan evinin
adamları isə evə gələn qonaqlar üçün süfrə açardılar. Bundan bir-iki gün
sonra “ev bəzəmək” mərhələsi olurdu. Ev bəzəyində qız üçün gətirilən
mebel quraşdırılıb yerləşdirilir, cehizləri yerbəyer edilirdi.

Oğlan toyuna üç gün qalmış oğlan evi tərəfindən seçilmiş bir nəfər atlı
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bir qab noğul – nabat götürərək kənd camaatına paylayar və onları  toya
dəvət edərdi. Həmin toya çağırılan şəxs də toya dəvət edənin qabına pul
və ya başqa bir hədiyyə qoyardı.

Toy Quba kəndlərində əvvəllər üç gün - üç gecə keçirilərdi. Hazırda isə
bir gün – bir gecə, bə`zən isə 8-12 saat keçirilir. Toy günü qız və oğlan
tərəfindən ağsaqqallar  gedib, mollaya kəbin kəsdirərdilər. Buna el arasın-
da “Molla kəbini” deyərdilər. “Molla kəbini” o vaxtadək kəsilməzdi ki,
oğlan evi tərəfindən bir nəfər bu izdivaca cavabdeh olsun.

Toya iki gün qalmış qız evində “xınayaxdıya hazırlıq” olurdu. Xına -
yaxdıdan əvvəl isə oğlan xınanı şirniyyatla birlikdə qız evinə gətirirdi.
Oğlan üçün qız evi süfrə açır, qız evi oğlanın gətirdiyi qaba hədiyyələr qo -
yurdu. Bunun səhərisi günü “xınayaxdı” olurdu. Xınayaxdıda oğlan evin-
dən hazırlanıb gətirilmiş xınanı gəlinin əlinə oğlanın bacısı, əgər bacısı
yoxdursa, oğlanın digər qadın qohumlarından biri qoyurdu. Sonra isə hə -
min qadın xına dolu qabı bütün toyxanadakı qız-gəlinin əlinə xına qoyma -
sı üçün gəzdirərdi. Toyxanadakı qız-gəlin də əllərinə xına qoyduqdan son -
ra sinidəki şirniyyatlardan konfet, noğul-nabatdan götürərdilər. Bu mə ra -
simdə yalnız qadınlar iştirak edərdilər. Bununla da, “xınayaxdı” mərasimi
bitərdi.

Toy, əsasən, cümə günü başlayar, şənbə və bazar günlərində davam et -
di ri lərdi. Toyun birinci günü çalğıçılar ( onlara Qubada “damüstü” de yər -
dilər) damüstünə çıxıb, yüksək səslə musiqi çalırdılar ki, bütün kənd ca -
maatını xəbərdar etsinlər ki, artıq toy başlayıb.

Qız evində gəlini qız evinin adamları bəzəyir, oğlan evi tərəfindən gə -
tirilmiş bütün zinət əşayalarını onun üzərinə taxırdılar. Gəlini aparmağa
gələrkən oğlan evi güzgü, şam gətirir, qız evi isə lampa və şərbət ha zır la -
yar dı. Gəlinin üzünə qırmızı kəlağayı atırlar. Gəlinin böyük qaynı qırmızı
lenti gəlinin ayağı altından üç dəfə keçirib, dördüncüdə  gəlinin belini
bağlayardı. Sonra gəlinin və bəyin atası (bə`zən də yalnız gəlinin atası)
gəlinin qolundan tutub, xeyir-dua verərək 3 dəfə lampa başına dolan dı rar -
dılar. Lenti bağladıqdan sonra qızın və bəyin atası gəlinin başı üzərində
çörək kəsirlər ki, gəlinin getdiyi ev bol-bərəkətli olsun.

Gəlini qız evindən çıxarmazdan əvvəl onun başını 3 dəfə divara vurar -
dılar ki, gəlinin pis adətləri ata evində qalsın, getdiyi evdə dili bal kimi şi -
rin olsun. Sonra “vağzalı” sədası altında  gəlini ata evindən çıxarardılar.
Gəlin qapıdan çıxanda qız evindən bir qadın qapıda durub şirinlik  və ya
pul- xələt istəyir. Oğlan evi tərəfindən gələn bəyin atası  və ya digər  bir
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şəxs şirinlik verdikdən sonra gəlinin getməsinə icazə verilərdi. Güzgü gə -
linin önündə getməli idi ki, gəlin gedən yollara bir növ aydınlıq, işıq nur
salmış olsun. Gəlin və bəyin başlarına noğul-nabat, düyü tökərdilər ki, gə -
lin və bəyin gələcək həyatları ruzili –bərəkətli olsun. Sonra gəlini oğ lan
evinə aparardılar. Oğlan evinə çatan gəlin və bəyin ayağı altında qurban-
lıq qoyun kəsilərdi, kəsilmiş qoyunun qanından gəlin və bəyin alnına çək-
ilərdi. Gəlin oğlan evinə daxil olmazdan əvvəl bir ədəd boşqab sındırardı.
Gəlin və bəy evə daxil olduqdan sonra gəlinin əlini una batırıb, evin qa -
pılarına sürtərdilər ki, ev bərəkətli olsun.

Bəy və gəlin öz otağına aparıldıqdan sonra onların başına yığışan qo -
hum-əqrəba gəlin və bəyə xeyir-dua verirdilər. Ancaq gəlin gətirdiyi san -
dığın üzərində oturmur. Qayınataya xəbər aparırdılar ki, gəlin oturmur,
ayaqüstədir. Bu zaman qayınata gəlib deyirdi ki, “Bu evim, malım-mül -
küm sənindir”. Bu sözlərdən sonra gəlin gətirdiyi sandığın üzərində otu-
rurdu. Oturan kimi gəlinin qucağına bir oğlan uşağı qoyurlar ki, gəlin gə -
ləcəkdə oğul-uşaq sahibi olsun. Gəlin də uşağa düşərlik, yəni hədiyyə
verirdi.

Toydan sonra gəlinin “üzəçıxdı”mərhələsi gəlirdi. Bu mərhələdə qızın
və oğlanın qohum-əqrəbası, dost-tanışları gəlini görməyə gələrdilər. Son -
ra isə gəlin qohum-əqrəbaya bir-bir yaxınlaşıb gilabdakı sudan  onların əl -
lərinə tökərdi.

Qız gəlin köçərkən oğlan evinə “sandıq payı” deyilən şirniyyatlar
(paxlava, şəkərbura,şorqoğal, halva) gətirir ki, həmin  şirniyyatlar “üzə -
çıxdı”da oğlan evinə paylanılırdı. Sonra gəlinin gətirdiyi “gəlin çayı”nı
içərdilər və nəlbəkiyə pul qoyub ona qaytarardılar.

“Üzəçıxdı”dan sonra “ayaqaçdı” mərhələsi olurdu. ”Ayaqaçdı”da qız
tərəfi bəylə gəlini qonaq çağırırdı, həmçinin oğlanın valideynləri, ən ya -
xın qohum-əqrəbası da onlarla birlikdə qonaqlığa gedərdilər. Qızın va li -
deyinləri qonaqları layiqincə qarşılayar və qızın valideyinləri qıza digər
əlavə hədiyyələr (xalça, soyuducu, televizor, tozsoran və s.) verərdilər.
Bundan sonra qız və oğlanın qohumları təzə bəylə gəlini qonaq çağırır,
onlara müxtəlif hədiyyələr bağışlayardılar.

Bununla da, Quba bölgəsində toy mərasiminin əsas mərhələləri bitmiş
hesab olunurdu.
İşin elmi nəticəsi. Zəngin və çoxsahəli mərasim folklorumuzun bir

hissəsi olan Quba bölgəsinin toy və toyaqədərki  adət-ən`ənələri, onların
ardıcıllıqla mərhələləri və təsviri məqalədə öz əksini tapmışdır. 

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

http://www.pdffactory.com


1302012/II

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, bu
məqalədə Quba bölgəsinin toy və toyaqədərki adət-ən`ənələrinin özü nə -
məxsus cəhətləri öz əksini tapmışdır. 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycan mərasim folklorunda  müs -

təsna yeri və əhəmiyyəti olan toy adət-ən`ənələrinin folklorda təcəs sümünü
müəyyənləşdirmək istiqamətində mühüm elmi əhəmiyyətə   ma likdir.
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EL ŞAİRİ AĞACAN CABBAR OĞLU CABBARLIEL ŞAİRİ AĞACAN CABBAR OĞLU CABBARLI

Dövrü mətbuatda Şair Ağacanın təvəllüdü ilə bağlı bir sıra mülahizələr
mövcuddur. Son dövrlərə qədər şairin doğum tarixi 1886-cı il göstəril miş -
dir. Ancaq son araşdırmalar onun 1876-cı ildə Şorayıl mahalında (indiki
Ermənistan ərazisi) doğulduğu qənaətindədir1.

Şair Ağacan repressiya qurbanlarımızdan biridir. Onu ilk dəfə 1943-cü
ildə həbs etmişdilər. Həbsxanadan xalq şairi Səməd Vurğuna məktub ya -
zıb imdad istəyən şair Ağacanı bu böyük şairin xahişi ilə azad edirlər.

Lakin repressiya maşını altı ildən sonra yenə də Ağacan Sovet hökü -
məti əleyhinə şe’rlər yazdığına görə həbs edib Sibirə göndərmişdi. O, Si -
birdə də ciddi qadağalara baxmayaraq obyektiv şe`r yaradıcılığı ilə məş -
ğul olurdu. Xoşbəxtlikdən şairin Sibirdə yazdığı şe’r və dastanlarının əl -
yaz  malarını hazırda ömrünün 82-ci ilini yaşayan qızı Göyçək xanım sax -
layıb günümüzə çatdıra bilmişdir. Şair Ağacan 1951-ci ildə Sibirdə vəfat
etmişdir. Şairin nəşi beş il sonra övladları tərəfindən bir qutuya yığılaraq
Borçalıya gətirilmiş və el adəti ilə Qaçağan kənd qəbristanlığında dəfn
edilmişdir.

Zəngin poetik yaradıcılığa malik olan şair Ağacan həm də öz yaratdığı
dastanları və deyişmələri ilə də məşhurdur. Ustadın yaratdığı «Cahangir-
Mələk-Suma» dastanını 1981-ci ildə Borçalının Axıl-Mahmudlu kəndin -
də yaşamış aşıq sənətimizin çox böyük ustadı Əmrah Gülməmmədovdan,
elə həmin ildə də Qacağan kəndində yaşayan Göyçə Məmmədovdan
«Ağacanın Türkiyə səfəri» adlı deyişmə-dastanını qələmə almışıq. Bu
gün nə Şair Ağacan, nə Əmrah Gülməmmədov, nə də Aşıq Göyçə həyat-
da deyil. Ancaq onların vasitəsi ilə əldə etdiyimiz gözəl xalq inciləri əlim-
izdədir. Niyyətimiz də ondan ibarətdir ki, ustadlarımızın ruhlarını şad et -
məkdən ötəri «Dədə Qorqud»un bu sayından başlayaraq əlimizdə top la dı -
ğımız dastanlarımızı oxuculara təqdim edək. İlk olaraq «Ağacanın Tür ki -
yə səfəri» dastan, deyişmə, rəvayəti oxuculara təqdim edirik.

Elxan Məmmədli
AMEA Folklor İnstitutunun

Aşıq yaradıcılığı şö’bəsinin müdiri

_________
1. Bax: Musa Nəbi oğlu. «Şair Ağacan haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimiz».

«Ozan dünyası» jurnalı.. Bakı, 2011, № 1 (4), s. 26-29
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AĞACANIN TÜRKİYƏ SƏFƏRİ

Ərzurum mahalının Çamdra obasında Borçalı Söyün bəyin qızını Alı
ağanın oğluna vermişdilər. Toy başlanmışdı. Toyun da aşığı o vaxtlar ta -
nınmış,  çox şöhrət tapmış Aşıq Şenlik kimi bir ustaddan dərs almış, Dollu
Mustafa, bir də onun şagirdi Məhəmməd idi. Məclis başlayan vaxtı Qazı
Əfəndi aşığa sual verir ki, yanşax, sən dünyanı gəzmiş adamsan, de gö -
rüm Qafqaz deyilən nasıl yerdi? Orda kişilik, mərifət varmı? Aşıq ca vab
verir ki, Əfəndim, Qafqazı eşitmişik, ancax orda kişilikdən, mərifətdən
heç nə eşitməmişik. Söyün bəy qalxıb söz alar, bildirər ki, on gün toyu tə -
xirə salıram. On gündən sonra mən Qafqazda kişilik, mərifət nə olduğunu
sübuta yetirərəm. Odur ki, Söyün bəy bu sözünün üstündə möhkəm dur -
du, toyu təxirə saldı. Söyün bəy qoçarax bir adam tapdı, özünə də dedi ki,
səni dünya malıynan qane eliyəcəm, gərək sən gedif Şoragül mahalında
şair Ağacanı tapasan, onun simasında mən bunlara bizim torpağın mərifə-
tini göstərəcəm. Odur ki, Ağacana deyərsən ki, Söyün bəy tapşırdı ki, ba -
şını orda islat, burda qırxdır. Amma gələndə özünnən bir saz da götürsün
gəlsin. Nəsə...

Nəsə, vaxt o vaxt olur ki, həmin qasid gəlir Şoragül mahalına çatır.
Ağacannan görüşür, məsələdən onu agah eliyir. Ağacan Türkiyə səfərinə
razı olur. Ağacanın bir balaca quran bayazı var idi. Onu da qoltuq cibinə
qoydu, sazı çiyninnən asdı, yola rəvan oldular. Az getdilər, çox getdilər,
gəlif Söyün bəyin obasına çatdılar. Söyün bəylə öpüşüf görüşdülər. Söyün
bəy dedi: Ağacan, səni bura toya-nişana gətirmişəm ki, buranın aşıqların-
nan deyişif onnarı bağlıyasan, məni də bu camaatın içərisində dinazdan
qurtarasan. Bular elə bilir ki, biz tərəflərdə aşıq, saz, söz, qanacaq, mərifət
başa düşən yoxdu. İndi umud pənahı sənsən, gərək mənim də, bizim ma -
halın da adını uca tutasan. Ağacan Söyün bəyin şərtini, xahişini qəbul
edir. Əmə deyir ki, Söyün bəy, bir şərtim var, gərək mənnən deyişən aşıx
deyilmiş söz işlətməsin, öz sözünü oxusun, özü də bədahətən deyişək.
Söyün bəy şərti qəbul elədi. Bəli, gecə çox uzandı. Söyün bəyin adamları,
özü səhərin gözü açılanacan Ağacannan söhbət elədilər. Səhər açıldı,
üstünüzə xeyirli sabahlar açılsın, istəklilər. Sübh yeməyinnən sonra Sö -
yün bəyin adamları Ağacanı da götürüf oğlan öyünə gəldilər. Bu yerin də
bir ədəti var imiş ki, toy başdıyannan qurtarana kimi aşıx mağardan çıx-
mazmış, yatası da olsalar, sirə-sirə yatar, mağarı aşıqsız qoymazdarmış.
Söyün bəyin adamları gəlif mağara girdilər. Gördülər Dollu Mustafaynan
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şəyirdi Məhəmməd meydanın ortasında var-gəl eliyirlər. Bunlara da ax -
şamdan xəbər çatdırıflar ki, bəs deməzsənmi, Söyün bəy Qafqazdan Ağa -
can adında bir şair gətirtdirif. Düzü aşıxdan çox bu adam mollaya oxşu -
yur. Bu xəbərdən sonra Qazı əfəndi də öz aşıqlarına nə ki lazımdı, dərs
vermişdi, demişdi ki, o Qafqaz mollası sizi üstələsə onda daha özünüzdən
kü sün. Elə şərait yaradın ki, Ağacan məclisə girəndə sizdən xoflansın.
Odu ki, ustad – şəyird Qazı əfəndinin bu sözündən sonra bir az da ürək-
lənmişdi. Vallahi meydanda az qalırdılar xoruz kimi bir-birini dimdik-
ləsinlər, elə fırlanışırdılar ki, elə bil kiməsə qıjıt verirdilər. Bəli, nəql eləy-
im ki, Ağacan da Söyün bəyin adamlarına qovuşub mağara girdi. Mağara
çatanda Söyün bəyin də, onun qohumlarının da Ağacan tamam yadların-
dan çıxdı. Odu ki, ayaq tərəfdə xırda uşaqlar oturan yerdə özünə yer elədi.
Dollu Mustafa camaat gəlhagəldə çəkilif bir tərəfdə oturdu. Şəyirdi Mə -
həmmədi məclisə buraxdı. Dedi, elə bir az yorulmuşam, çal oxu camaatın
başı qarışsın. Bəli, Məhəmməd bir iki ağız oxuya-oxuya uşaqlar əyləşən
yerdə bir nəfər namə`lum adam gördü. Tez yaxınlaşıf ustadına çatdırdı ki,
usta, o başda, uşaqların içərisində biri oturuf, mollaya da oxşuyur aşığa
da, bilmirəm kimdi? Dollu Mustafa şəyirdinə dedi ki, get öyrən gör kimdi,
birdən Söyün bəyin aşığı olar. O olsa bir tulamaznan ordan-oyana sazını
da əlindən al, getsin. Şəyirdi ustaddan aralanıf yavaş-yavaş şair Ağacana
yaxınlaşıf soruşdu: Əmi, hardansınız, bura adamına oxşamırsınız. Ağacan
deyir: Qafın o üzünnənəm, bala.

Məhəmməd xəbər alır:
– Hardan gəlif hara gedirsiniz?
– Kannan gəlif məkana, gedirəm.
Məhəmməd:
– Bəs sazı neynirsən?
– Lazım olur dana, ay bala. Vaxt olur çalıb oxuyuram da.
Məhəmməf soruşur ki, söz-zad da yazırsınızmı? Ağacan deyir: Yeri gə -

ləndə. Onda səndən bir iki kəlmə soruşsam cavab verə bilərsənmi? Ağa -
can deyir:

– Buyur: şəyirdi götürüf belə deyir:
Bizlərə müsafir gəlib, əhli Qafqaz mollası,
Sinəsinnən maç verir, eşqinin tullanması.
Haşa sizdən, eşidənlər, ağa-bəylər, paşalar,
Cadugünlər əlaməti, qarılar boylanması.

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

http://www.pdffactory.com


1342012/II

Ağacan deyir: “Oğul, afərin ustadına qulaq as, qoy indi də birini mən
deyim”.

İndi bizə yəqin oldu müsafir qoylanması,
Kəndini sürgün edəcək məclisin toylanması.
Haşa sizdən eşidənlər, əyləşən bəyzadələr.
Eşşəyi qurda yedirdər xoduğun oyanması.

Məclis əhli bu yerdə Ağacanın eyhamını başa düşüf gülüşdü. Şəyird
götürüf görək nə deyir:

Qaçmaq olmaz qabağımdan cavabın deyən gərək,
Dayanıbdı daldalarda kəndini öyən gərək.
Ağzını lap çox ayırar, bir eycə yüyən gərək,
Minməyi hasand olacaq, çətindi çullanması.

Ağacan:
Bir söz də mən deyirəm sənin sözünə dair
Ustadın bir şair kimi cəmi ölkəyə yayar.
Tanıdım ustadını sağ ayaqdan axsayır.
Şəyirdi bir nalbənd olub, əməlli nallanması.

Şəyird:
Əgər ismim xəbər alsan, Məhəmməd adım mənim,
Ərzurum şəhəridi, kömək-imdadım mənim.
Çox da öymə kəndini sən, durar ustadım mənim,
Qollarını dar bağlayıb Qafqaza yollanması.

Ağacan:
Ağacanam, tanıyıram sən ananın ilkisən,
İtirmisən köhnə qalan, dədə-baba mülkü sən.
Bahar vaxıtı çöldə gəzən tükün tökmüş tülküsən
Dərini arxannan alıf ovçuya tullanması.

Söz tamama yetdi şəyirdi ustadı Dollu Mustafanın yanına gəldi ki, mən
bunnan deyişmirəm, bu mənim dədə-babamacan hamısını tanıyır, dur
özün cavabını ver. Odur ki, usta yerindən qalxıf, başdıyırlar deyişməyə.

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

http://www.pdffactory.com


1352012/II

Qabaxca Dollu Mustafa irəli düşür. Dollu Mustafa fikirləşir ki, deyəsən
həqiqətdən xəbərdar, adamnan üzbəüz dayanıb. Nə qədər ilahiyyatdan,
həqiqətdən xəbər alsa cavab verəsidi. Odur ki, belə bir şişirtmə yalana əl
atıf görək nə deyir:

Dollu Mustafa:
Yay günü sürüşdüm aran buzunda,
Yıxılanda yerə tutuldu səsim.
İstədim ki, durum qalxım ayağa,
Özümün-özümə gəlmir həvəsim.

Ağacan:
Mən də həlak oldum daş tüstüsündən,
Comuş yumurtası tutubdu səsim.
Qarışqa yağınnan bədənimi yağladım,
Özümün-özümə gəlmir həvəsim.

Dollu Mustafa:
Ələyəzin  başında əkdim yemişi,
Sərt qayada gördüm qarğı-qamışı.
Dəvənin buynuzu saxsağan dişi,
Uzun saqqallıdan gördünmü xasım?

Ağacan:
Qoyunum otluyur dərya üzündə,
Çovanlar qızınır qamış közündə.
Bizdə erkəc əllisində, yüzündə,
Uzun saqqallıdan göndərrəm xasım.

Dollu Mustafa:
Aşıx Mustafayam hey feldə-fətdə,
Məni salan yoxdu sözdə-kəməndə.
Ağrının  üstündə, görürkən kənddə,
Gəl gedək, orada sözünü kəsim.

Ağacan:
Ağacan da hər urfatdan asılmış,
Dörd ətrafın bəndil-bəndil kəsilmiş.
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Sən deyən o yerin yolu basılmış
Yeddi oğlun olub kiçiyi Məsim.

Söz tamama yetir. Dollu Mustafa deyir, indi Ağacan qavağa düşsün.
Ağacan cavab verir ki, sən düş. Odur ki, Dollu Mustafa götürür görək nə
deyir:

Arif olan gəlin sizə söylüyüm, olun halı,
Ağalıq, bəylik, paşalıq, türklərin nəslindədi.
Neçə min il keçib, Rəsul aləmnən bəri,
Ay dolanıb gərdiş eylər, il hansı fəslindədi?

Ağacan deyir ki, paşalara yaltaqlanma, indi sözünə cavab verim qulaq as:

Arif olan gəlin mən də söylüyüm olun halı
Bütün güllər hamısı bir-bir öz nəslindədi.
1334 il keçib Rəsul aləmnən bəri,
Ay dolanıb gərdiş edər, il cahar fəslindədi.

Dollu Mustafa:
İçmişəm qafa qəlyanı, könlümü bulandırır,
Həqiqəti verib bürzə gör nəynən inandırır.
Ərəbə-farsa çəkmədə gör kimi dolandırır,
Kəməndini cin-cin edib canının qəsdindədi.

Ağacan:
Bircə qətrə mətdən yaradan var insanı,
Hər yerindən duran aşıq dolanmasın meydanı.
İndi gətirrəm araya ol qara göz quranı,
Axtaralım, bir baxalım hansı yol rastındadı.

Dollu Mustafa:
Mərhaba olsun əfəndim, yaxşı bilirsən əcəb,
Şairlikdə görürəm ki, çoxdu səndə böylə təb.
Quranın mə`nasını bilirəm ləfsi ərəb,
Dörd tərəfdən çərgahilər Mustafa üstündədi.
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Ağacan:
Ağacannan düşmə bəhsə bu sevdadan dön geri.
Dağıdıb qala bürcünü tutaram ol səngəri.
Var dilimin əzbəridi yerin, göyün əzbəri.
Allahın kəsgin qılıncı mürtəza dəstindədi.

Söz cavabı tamam olan kimi deyirlər: indi meydan kimin olsun? Yenə
deyir. Mustafa kişi sənindi söz. Götürüb Mustafa kişi görək nə deyir:

O kim idi getdi cənnət bağına,
Hürülər, pərilər dastan dedilər.
Kim idi getmədi səcdəgahına,
İndi tuği lə`nət şeytan dedilər?!

Ağacan:
Adəm ata getdi cənnət bağına,
Hürülər, pərilər dastan dedilər.
Mələk tovuz getmədi səcdəgahına,
Endi yer üzünə şeytan dedilər.

Mustafa:
O kim idi onu atdılar nara,
Kim qolundan tutdu, qoydu kənara.
Kim idi ölümə tapmadı çara,
O kim idi ona mehman dedilər?!

Ağacan:
Deyim İbrahimi atdılar nara,
Əlinin nurundan çəkdi kənara.
Loğmandı ölümə tapmadı çara,
Ölüm haqq əmridi mehman dedilər.

Dollu Mustafa:
Mustafa urfatı aradı seçdi,
Kim idi neçə il zindana düşdü.
Gözəllik şərbətin Züleyxa içdi,
Axırda Yusifə sultan dedilər.
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Bəli hər iki sənətkarın sözdəri tamama yetdi. Camahat hərə bir tə rəf -
dən qışqırmağa başladılar ki, indi də birinci qonaq başlasın. Əmə, Ağacan
bu dəfə də yaxın qoymadı. Dedi: camahat, qoyun ürəyində nə qədər sor -
ğusu varsa soruşsun, cavab verməsəm, siz bilərsiniz, mən bilərəm. Yenə
də Dollu Mustafa başladı:

O kim idi təkcə getdi zülmətə,
Onun getməyini nəyə yazdılar?
Neçə min cinləri qırdı qurtardı,
Təriqət kəlməsin nəyə yazdılar?

Ağacan:
Əli özü təkcə getdi zülmətə,
Onun getməyini beyə yazdılar.
Səksən min cinləri qırıb qurtardı,
Həqiqət kəlməsin heyə yaxdılar.

Dollu Mustafa:
Kim idi oxudu dürlü kəlamı,
O kim idi, kimnən gəldi salamı?
Bəs kim idi əzəl çəkdi qələmi,
Ərşin pərdəsində nəyə yazdılar?

Ağacan:
Məhəmməd oxudu dürlü kəlamı,
Cabrayıldı haqdan getdi salamı.
Məşəllədi əcəl çaldı qələmi,
Ərşin pərdəsində seyə yazdılar.

Dollu Mustafa:
O kim idi haqdan getdi barata,
Mustafa istəmir eyləsin xata.
Bəs kimin şəyninə gəldi əl-əta,
Ərşin pərdəsində nəyə yazdılar?

Ağacana:
Ağacan istiyir eyləsin xəta,
Cəbrayıldı haqdan yetdi barata.
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Məhəmməd şəyninə gəldi əl-əta,
Ərşin pərdəsində teyə yazdılar.

Söz cavabı tamam etdilər. Ağacana söz verildi. Ağacan əvvəlcə bütün
məclisdəkilərə üzünü tutuf, dedi ki, mən Mustafa kimi eləməyəcəyəm.
Əgər o mənim qıfılbəndimə cavab verə bilsə onda sazı da ona təhvil verib
gedəcəm. Hərə bir tərəfdən aşığın sözünə qüvvət verif, onun sualını səbir-
sizliklə gözləyirlər. Ağacan götürüb nə deyir:

Bir səhrada beş dərviş xəlq olub
Onların təxt üstdə xub qərarı var.
Bir bədəndə doxsan iki əl gördüm,
Bədən bir, gərdən üç, beş də səri vcar.

80 min molladı, 80 min seyid,
80 min biyaban, 80 min meyid.
Bir zəmində gördüm 80 min şəhid,
80 min şəhidin bir məzarı var.

Dollu Mustafa cavab verə bilmir, deyir aşıq de qurtar, hamısına birdən
cavab verəcəyəm. Götürür Ağacan o biri bəndi.

Ağacan oxuyar sənə bir aya,
Məhəmməd hansı gün gəldi dünyaya?
Cənab Əli harda düşüb sevdaya,
Ya deyən kim olub nə nəzəri var?

Buna da cavab verməyəndə Dollu Mustafa başdayır cığallıq eyləməyə.
Deyir üç bənddə de, aça bilməsəm sənə təsliməm. Odur ki, Ağacan gö tü -
rüf görək daha nə deyir.

Əhli urfan məclisində arifi, urfan durur,
Kimi alçaq, kimi yüksək, hər cürə insan durur.
Şüaralar bəndəgahın kəsdiyim aşkar olub,
Fələk döndərdi çərximi indi də pünhan durur.

Urfatından xam olanı noxtaladım, çulladım,
Yeyi, lamı, əlif beyi nə deyə suvalladım?
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Ağzı məqqara olanın dilindən, fılladım.
Seyrəqib çıxmır aradan gözümə şeytan durur.

Ağacanın qarşısında nitqə gəldi bircə din,
Ustadım var, şiri yəzdən artıraram birə min.
Aşıx, yaman qorxmaki sən, mən olmaram nəkrain,
Qəbir durur, sual durur, ədalət divan durur.

Dollu Mustafa xaiş eliyir ki, aşıq birini də de. Onda Ağacan götürüf be -
lə deyir:

Bir quş gördüm havalanmış yuvası səngərdədi,
Bir gəmi dəryaya dalmış, çarxları ləngərdədi.
Onu ümmana qərq etmək mənim əski peşəmdi.
Günəşin şövqi altında bulud ona pərdədi.

Tanıginən qarşı gələn kimdən alıb dərsini,
Lövhi-qələm kəcavətdə keçib ərşin kürsünü.
Yeddi min aya içində nişan verrəm birsini,
Ruhları ərşi əlada, cəsədi yerlərdədi.

Ağacanam mən də sənə nişan verrəm zatımı,
Min bir yola ayırıram bir əlif urfatımı.
Şin şəhəri tənəzzüldü, təriqət heyrətimi,
Ustadımdı şahi-mərdan dillərdə əzbərdədi.

Dollu Mustafa bu dəfə də Ağacanın sözünün qabağında söz deyə bil -
mir. Deyir qardaş, onsuz da mən sənə məğlub olmuşam, amma xahiş eli -
yirəm bir-iki ağız da de gəlsin, biz də sənə qulaq asaq. Odu ki, Ağacan ye -
nə də başlıyır.

Əlif beyi, teyyi-seylə cim eylə,
Zeyn üstündə dayanıbdı nə daldı?
Heyi yeydə, dalı reydə şin eylə,
Teyin arasında göstər nə xaldı?

Keçdik əlif lamı, pey ilə qafa,
Cümə günü əmr oldu güdeyi kafa.
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Lamı-mimdə Məhəmmədl Mustafa,
Neçə zəmanələr ismətdə qaldı?

Nun özü natiqdi, mətləbdə nə var.
Kişisən cahana olma cilovdar.
Nəzər etdim bir ağacda iki nar
Nə yetkindi, nə ötkündü, nə kaldı?

Odur ki, Dollu Mustafa şair Ağacanın heç bir sözünə cavab verə bilmə-
di. Ağacan məclisin qalibi oldu.
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Qardaş türk folkloru

AĞ TAYÇIAĞ TAYÇI
(əvvəli ötən sayımızda)

O, qovaq ağacına çatdı.
Çatandan sonra,
Sıçrayıb Ağ Borodan endi.
Atın yəhərini aldı
Ağ Borosunu sərbəst buraxdı.
Barmağından qan çıxardıb
Sarı qarğusuna sürdü,
Ay tərəfinə tutaraq
Acı-acı bağırdı.
Günəş tərəfinə tutaraq
Sağa-sola fit çala-çala
Göy üzü qızardı.
Sərt külək əsdi.
Ağ qar sovrularaq yağdı
Şiddətli soyuq oldu.
Qiymətli Ağ Boro
Altın tüklü ayıya döndü.
Xışıltılı qovaq ağacının kökünə
Dərin bir çuxur qazdı.
Örtüyünə sarınıb
Oradan aşağı girdi.
Bahadur Ağ Tayçı
O, qovağa girərək
Böyük və geniş at keçəsini
Yerə sərib döşək düzəltdi.
Keçi dərisindəki içkisini
Bir nəfəsə içdi.
Yatıb yuxuya daldı.
Uzun yatdı, yoxsa qısa,
Ağ Tayçı oyandı.
Xışıltılı qovaq ağacından çıxdı
İndi baxıb gördü ki,
Ağacın boyundan yüksək
Ağ qar yağmış,
Dərin böyük dənizlər
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Diblərinədək dönmüş,
Yaş ağaclar yarılmış,
Bunu görən Ağ Tayçı
Böyük tonqal yandırdı.
Sarı mızrağını
Ovla tutub isitdi.
Təkrar baxanda gördü ki,
Ağac boyundan yüksək qar əridi.
Altayın üstü bə`zəndi.
Gözəl çiçəklər yayıldı.
Bahar quşları ötdü.
Altın tüklü ayıya dönən
Ağ Borosu çıxıb gəldi.
Sağa-sola silkəndi.
Əvvəlki halına qayıtdı.
500. Ağ Tayçı atını yəhərlədi,
Hara gedəcəyini düşündü.
«Ağ Börü atam demişdi ki,
Hara istəsən, ora get.
Ona sən qərar ver» – demişdi.
Yox nə olacaqsa, olsun! – deyə
Ağ Tayçı öz-özünə danışdı.
Atamın yayına qayıdım».
Beləcə düşünüb
Geri dönüb atını sürdü.
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü atasının yanına qayıtdı.
O, beləcə yol gedərkən
Bir-birinə bənzər yüz igid
Atlarına yapışıb donmuş,
Daş kimi qalmışlar,
Yolda bunları görüb keçib getdi.
Oradan irəliyə gedəndə
Bir-birinə bənzər yüz gəlin
At üstündə donub qalmış,
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Soyuqdan hörükləri buzlamış,
Yolda bunları görüb keçib getdi.
Yetmiş budaqlı müqəddəs qovağın
dibində
Bir yanından baxanda ay şəkilli
O biri yanından baxanda günəş şəkilli
Qızılı sarı saçlı,
Qara göyqurşağı qaşlı
İki gözəl əliylə
Çənəsinə dayanmış
Bir gözəl qız otururdu.
Gözəl ipək paltar geyinmişdi
Ona tərəf atını çapıb gələrək
Ağ Tayçı dedi:
«Otlaqda tək başına oturmaqdansa
Bunu eşidən gözəl qız
Gözəl gözləriylə baxdı.
Söz söyləmədən atın arxasına mindi
Qiymətli Ağ Boronun
Durduğu yerdəki izi dərinləşdi
Getdiyi yerdəki izi görünməz oldu.

***
Bir müddət yol getdikdən sonra
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börünün
Qara orman sarayına
Çatdı
Ağ Borodan endi
Sarayın qapısını açdı
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börü
Əvvəlkindən daha yaşlı
Qıvrılıb yatırdı.
Ağ Tayçı ona doğru gəldi.
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«Məni böyüdən atam, qalxın!
Gətirdiyim qızı görün!
Xoşunuza gələrsə, alın!
Bunu eşidən Ağ Börü
Yavaşca ayağa qalxdı.
Qızıl əlini uzadıb
Ağ Tayçıyla salamlaşdı1!
Gənc qıza əlini verdi.
Gülümsəyib dedi:
«Ah, yazıq Ağ Tayçım,
Sənə gələn qisməti
Neyçin mənə verirsən?
Ten1eri xaqanın uşağı
Gözəl Altın Tana
Sənin arvadın olmağa gəlib.
Sonsuzadək xoşbəxt yaşayın
Əyətinizi uşaqlarınız tapdasın
Qapınızda heyvanınız gəzişsin.
Ağ Boro atın da onlardan gəldi,
Saysız döyüş silahların,
İpək paltarın, o qədər geyimini, yasağını
Yenə onlardan alıb gətirdim.
Doğma atan mən deyiləm.
Ağ Boro ata minən
Bahadur Ağ Böködür sənin atan
Səni doğan anan Altın Topçudur.
Fəqət iki böyük qardaşını Ərlik qaçırdı.
Səni də qaçırmasın deyə
Səni doğan kimi alıb gətirdim.
Sən indi ər oldun,
Bahadur, güclü oldun.
Yer altından Ərliyin göndərdiyi
Yüz pis qızı dondurdun
Bir-birinə bənzər yüz igidi yendim
Bunun üçün sənin gücünün

_____________
1. Yumruğunu bir-birinə vurdu
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Yaradılışdan sonsuz güclü olduğun anlaşıldı
Bütün düşmənlərlə mücadiləyə
Sinə gərə biləcəyin açıqca görüldü.
Altın Tana qızı alıb
Atanın yurduna dön.
Yer üzündə savaş olsa,
Ərlik yerin altından çıxarsa,
Məni unutma, yardıma çağır.
Bunu eşidən Ağ Tayçı
Ay görmüş kimi aydınlandı.
Günəş görmüş kimi atəşləndi.
«Məni ölümdən qurtardığın üçün
Ər yaşına yetirdiyim üçün
Qara başım qara yerə girənə qədər
Sizi heç bir zaman unutmaram» – deyə
Ağ Tayçı dedi.
Əlini uzadıb salamlaşdı.
Ağ Boro atına mindi.
Altın Tana qızı qaldırıb ata mindirdi.
Ata yurduna doğru
Ağ Boronu çevirdi
Ağ Boro gecəli-gündüzlü
Ay qanadlı, quşdan sür’ətli,
Ayrı dırnaqlı heyvandan sür’ətli,
Atılan oxdan sür’ətli,
Sür’ətlə gedib görünməz oldu.
Beləcə gedərək
Bahadur Ağ Bökönün
Altayına çatdılar.
Xalq gördüyünə inanmadı
Ağ mal hürküb qaçışdı
Bu haray-həşiri
Ağ Bökö də eşitdi.
Bunları eşidən Ab Bökö
Sarayından sür’ətlə çıxdı.
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Arvadı Altın Topçu da çıxdı
İgidlərindən Uzun Xudat da çıxdı
Hər kəs gördü ki,
Ayın, Günəşin batdığı yerdən
Atdan başqa ata minən
Soylu gözəl qız gətirən
Ərdən başqa ər gəlir.
Onları görən Ağ Bökö
Oturub ağladı:
«Ölməmişdim, öləcəyəm,
Getməmişdim, gedəcəyəm.
Məni əsir etməyə
Ağ malımı sürü ilə aparmağa
Bahadur gəlir.
Döyüşməyə çağ yetməz
Altmış adam atına minsin.
Yetmiş adam yüyənin tutsun.
Yeyəcəklərin yaxşısını bişirib
Alp igidə hörmət göstərin.
Əyləncəni başladıb
Onun ürəyini yumşaldın» – deyə
Ağ Bökö söylədi.
Xalqı söylədiklərini duydu.
Atı tutmağa gedənlər
At dirəyində gözləyəndə
Ağ Boro ata minən
Gözəl qızı tərkində gətirən
Ağ Tayçı yetib gəldi.
Atını insanlara verməyib
At dirəyinə özü bağladı.
Altın Tananı qoltuqlayıb
Ağ saraya doğru yeridi.
Ağ Bökö təlaşla gəldi.
Ağ Tayçının qoltuğundan tutdu:
«Mənim sümüklərim sərtləşmədi.
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Hələ qocalmamışam
Mən özüm yeriyə bilərəm.
Qoca, siz zəhmət çəkməyin» – deyə
Bahadur Ağ Tayçı
Atasına söylədi.
Xalqı dağıdaraq
Ağ sarayın qapısına gəldi.
Ağ saraya girdi.
Anası Altın Topçu
Atası Ağ Bökö
Oğulları Ağ Tayçını tanımayıb
Sağ dizləri üstə çöküb
Oturub dua etdilər.
«Biz qocaları öldürmə» – deyə
Dəfələrlə yalvardılar.
Ay kimi qızıl süfrə hazırladılar.
Meyvə-tərəvəz yığdılar.
Göydəki ulduz kimi qızıl qədəhə
Ləzzətli içki doldurdular.
«Sənin gözün atəşli,
Yaxşı düşüncəli adamsan
Hardan gələn bahadursan?
Səni böyüdən atan kimdi?
Səni əmizdirən anan kimdi?
Pis niyyətlə gəldiysən,
Nə olar gizlətmədə, bizə söylə,
Yaxşı niyyətlə gəlmisənsə,
Bizi qorxutma, doğru söylə» – deyə
Ağ Bököylə Altın Topçu
Beləcə yalvardılar.
Durmadan dua etdilər.
«Məni böyüdən atam
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börüdür.
Əmizdirən anamı bilmirəm,
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İndiyə qədər axtarıram» – deyə
Ağ Tayçı dedi.
Onu eşidən Altın Topçunun
Gözləri döyüdü.
Olduğu yerdə donub qaldı.
Ağ Tayçını yaxşıca araşdırıb.
Anidən bağırdı:
«Gözlərinə baxanda
Öz gözümün atəşini gördüm.
Sözlərini dinləyəndə
Elə bil Ağ Bökö danışdı.
Ən son doğduğum,
Ağ Börüyə oğurlatdığım
Oğlumsan sən.
Nə olar bizi sınama.
İşləməli geyimini çıxar.
Sağ qolunu yuxarı qaldır,
Qoltuğunu görmək istəyirəm».
Onu eşidən Ağ Tayçı
İşləməli geyimini çıxartdı,
Sağ qolunu yuxarı qaldırdı.
Sağ qoltuğundakı qara xalı
Anası, atası gördü.
Əllərini vurub çəpik çaldılar.
Ağ Tayçı bahaduru
Anası tutub başından öpdü.
Aydan parlaq ay dəymiş kimi,
Günəşdən parlaq gün dəymiş kimi,
Ağ Bököylə Altın Topçu
Sözlə deyilə bilməyəcək qədər sevindilər
«Adın nədir?» – deyə soruşdular
Ağ Börü atamın verdiyi adım
Ağ Boro ata minən
Ağ Tayçı bahaduram.
Evləndiyim arvadımsa,
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Ten1eri Xaqanın tək qızı
Altın Tanadır» – deyə
Ağ Tayçı savab verdi.
Arvadı Altın Tanayı
Anasıyla, atasıyla, xalqla,
Hər kəslə tanış etdi.
Ondan sonrakı əyləncəni
İndi dillə demək mümkün deyil.
On Altaya sığmayan
Dağ kimi ət qaynadıldı.
Dəniz kimi içki yığıldı
Ağ Taycı bahadura
Altmış iki bucaqlı
Ağ saray tikdilər
Ağ sarayın içini isə
Ay naxışlı, günəş naxışlı
İpəklərlə bəzədilər.
Altmış iki ayaqlı
Qızıl yataq hazırladılar.
Qara qunduz dərisindən
Qutsal yorğan tikdilər.
At bağlamaq üçün altı düyüm
Bürüncdən at dirəyi vurdular.
Altın Tananın qızıl saçını
Altmış gəlin daradı.
Düz otlaqlarda
Çevik atları yarışdırdılar.
Otuz gün boyunca oyun oynadılar.
Dillə deyilə bilinməyən əyləncə oldu.
Doyan insanlar mahnı oxudular
Doyan itlər hürdülər.
Beləcə əyləndilər.
Toy davam edərkən
Qiymətli at Ağ Boro
Fırtına kimi dördnalla gəldi.
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Su şırıltısı kimi kişnədi
Onu eşidən Ağ Tayçı
Atına doğru qaçdı
Heyrətlə soruşdu:
«Sən qolunun qanadı,
Sən birlikdə gəzdiyim dostum.
Nəyi bildin, nəyi sezdin
Məni gözlətmədən söylə!»
Ağ Boro cavabında dedi:
«Ərlik Biyin yardımçısı
Təmir xaqanın elçisi
Doqquz ayaqlı
Qədəhi insan başından
Göbəyi yerə bağlı
Qara çatma qaşlı
Elçe Ködükey Qara-Uul
Sənə doğru gəlir
Təmir Xaqanın tək qızı
Ərə getməyən Ərkə Qaraqçı
İndi ərə gedirmiş
Onun toyuna səni cağırır – deyə
Elçe Ködükey Qara-Uul deyir ki,
Özün toya gəlməsən
Ağ Boro atını tutub ver deyə
Söyləməyə gəlir.
Xalq içində mindiyin
Ağ Boro atı tutub ver:
Özün getmə» – deyə
Ağ Boru at danışıb
Parıltı kimi uzaqlaşıb getdi.
Ağ milçək kimi uçdu.
Onu eşidən Ağ Tayçı
Xalq içində mindiyi
Rəhvan Boro atı gətirdi.
Sehirlə, caduyla 
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Bahadur atına çevirdi
Qulaqları göyə çatan
Ay kimi yumru gözlü.
Qızıl, gümüş bəzəkli
Ağ Boro ata çevrildi.
Bir müddət keçdikdən sonra
Ağ mal ürküb danışdı.
Xalq qorxudan ağladı
Ağ Tayçı çıxıb gördü ki,
Elçe Ködüköy Qara-Uul,
Gəlib at dirəyinə çatdı.
Enib atını bağladı.
Gəlib Ağ Saraya girdi
Elçe Ködüköy Qara-Uul
Bu sözləri söylədi:
“Temir Xaqanın tək qızı
Ərə getməyən Erkə Qaraqçı
Bu günlərdə evlənəcək.
Onun toyunda olasan deyə
Temir xaqan səni çağırır
Bahadur Ağ Tayçı
Gəlsin deyə də`vət etdi.
Özü gəlməsə,
Təşkil olunan Böyük toya
Yarışmaq üçün atını versin
Atın tükünə zərər vermədən
Təkrar qaytararam deyə
Temir xaqan söylədi» – dedi.
Ağ Tayçı getmədi.
Ağ Boro atını verib göndərdi
Ondan sonra rahat, hüzurlu
Altın tanasıyla yaşadı.
Çox vaxt keçmədən
Qiymətli at Ağ Boro
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Yenidən sürətlə çaparaq gəldi
Su şırıltısı kimi kişnəyərək danışdı:
«Sənin verdiyin atını
Elçe Ködüköy Qara-Uul
Yolda minib belini qırdı
Öldürüb getdi.
Temir Xaqan qəzəblənərək
İkinci elçini göndərdi
Bahadur Soker Qara gəlir
«Səni toya çağıracaq» – dedi
Ondan çarəsini özün tap.
Mən sənin ardınca gələcəm
Yardıma ehtiyac duysan, edərəm
Lazım gəlsə, sözlə yol göstərərəm!
Ağ Boro bunları söyləyib
İrəliyə doğru uçdu:
Çox zaman keçmədi
Ordan-burdan duman çıxdı
Açıq göy tutuldu
Ağacların başı əyildi
Ağ mal hürküb qaçdı
Xalq çaşdı.
Ağ Tayçı sürətlə çölə çıxdı
Döyüşməyə hazır idi
Baxıb gördü ki,
Səkkiz buynuzlu boz buğanı
Səksən təkərli arabaya qoşublar
Qara dağ görünüşüylə
Sokar Qara bahadur gəlir
Onu görən Ağ Tayçı
Evinə girib yatdı
Sokar Qara bahadur gəlib
Arabanın üstündən bağırdı:
«Ağ Bökönün oğlu, dinlə
Çölə çıxmasan, pis olacaq!
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Ölümsüz vucudun öləcək
O biri dünyaya gedəcəksən!»
Onu eşidən Ağ Tayçı
Yavaşca çıxıb gəldi.
Sokor Qara bahadurum
Niyə gəldiyini soruşdu.
«Tək atımı verib göndərdim
İndi minməyə atım yoxdu
Teymur xaqanın qızının toyuna
Gedəcək gücüm yoxdu» – deyə
Ağ Tayçı Sokar Qaraya
Cavabını belə verdi:
«Minəcək atın yoxdusa
Dəmir arabaya otur!» – deyə
Sokor Qara bağırdı.
Ağ Tayçı e’tiraz etmədi.
Çay və yarma şorbasını soyutmadı,
Ana-atasıyla, arvadıyla
Vidalaşıb ayrıldı.
Alp paltarlarını geyinib
Silahlarını qurşanıb
Səksən təkərli arabaya
Oturub, yola çıxdı.
Xalqın yaşadığı yerdən ayrılıb
Heyvanların otlağına çatanda
Bahadur Ağ Tayçı
Sağa-sola yırğalandı
Səksən təkərli dəmir araba
Aşıb parçalandı.
Sokar Qara bahadur belə dedi:
«Altun geyimli alplar daşıyan
Gümüş geyimli pəhləvanlar daşıyan
Sağlam araba idi.
Bir parçası belə qırılmamışdı
Sənin sümüyün dəmirdənmi?
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(Ardı gələn sayımızda)
Çevirəni: Qumru Şəhriyar 

Sənin içində qurşun var?
İndi sən yaylağa get» – dedi.
«Mən yaylağa getmirəm
Yoldan geri dönürəm» – deyə
Ağ Tayçı bağırdı.
Yoldan geri qayıtdı
«Səni geri qaytarmaram,
Boz buğaya mindirərəm» – deyə
Sokar Qara bahadur söylədi.
Səkkiz buynuzlu boz buğaya
Ağ Tayçı mindi.
Sokar qaradan əvvəl
Boz buğanı yüyürtdü.
Beləcə gedib durarkən
Altı oymalı qurğuşun qarğıyı
Boz buğanın ürəyinə
Sərt şəkildə sapladı
Boz buğanın axan qanı
Qızıl göl kimi yayıldı.
Ətraf qızardı
Sokar Qara gəlib çatdı:
«Boz buğa ölsə də,
Mən səni buraxmaram
Temir xaqana çatmayanacan
Səni qoyub getmərəm
Yaylağa getməsən
Səni alıb kürəyimə apararam» – deyə
Sokar qara danışdı.
Ağ Tayçını dalına aldı.
İki ayağı tamamilə
Sərt torpağa batdı.
Bahadur Ağ Tayçı
Sokar Qara bahadurun
Geniş sinəsinə
Uzun qarğını sancdı.
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KEÇƏN ƏSRİN 20-40-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCANKEÇƏN ƏSRİN 20-40-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN
FOLKLORŞÜNASLIĞIFOLKLORŞÜNASLIĞI

XÜLASƏ
Keçən əsrin 20-40-cı illər Azərbrycan folklorşünaslığı toplama, nəşr, tədqiq zənginli -

yi ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu dövr folklorşünaslıqda görülən işlərlə bağlı lazımı
qədər fikir söylənmişdir. Folklorşünas Q.Umudov isə həmin mərhələni sistemli şəkildə
araşdırmış və maraqlı bir tədqiqat əsəri ortaya qoymuşdur. Araşdırmada toplama, nəşr və
təd qiq sahəsində görülən bütün işlər özünün layiqli qiymətini almışdır.

Açar sözlər: XX əsrin 20-40-cı illər Azərbaycan folklorşünaslığı, top la ma, nəşr, təd -
qiq məsələləri, folklorşünas Q.Umudov

FOLKLORE OF AZERBAIJAN IN  20-40 SS FOLKLORE OF AZERBAIJAN IN  20-40 SS 
OF THE LAST CENTURYOF THE LAST CENTURY

SUMMARY
Folklore of Azerbaijan in 20-40 ss of the last centure has an important significance

with its works, printing and research strain. In that period there were a lot of opinion
about maked work. Folklorist Q.Umudov in research tha period systematical and perfom
the interesting work. In research all works of this sphere recieve worthy mark.

Key words: Folklore of Azerbaijan in 20-40 ss of the last century, works, printing,
the problems of research, folklorist Q.Umudov 

ФОЛЬКЛОР АЗЕРБАЙДЖАНА 20-40 ГГ. ПРОШЛОГО ВЕКАФОЛЬКЛОР АЗЕРБАЙДЖАНА 20-40 ГГ. ПРОШЛОГО ВЕКА
РЕЗЮМЕ

Фольклор Азербайджана 20-40 годов прошлого века со своим собранием, ти -
пографией  и исследовательской напряженностью име ет особое значение. В этот
период в фольклоре были высказаны дос таточно мнений о определанных работах.
Фольклорист Г.Умудов систематически  исследовал этот период и представил
интересную исследовательскую работу. В исследовании собрание, типография и
проделанные работы в области исследования получили свои достаточные оценки.
Ключевые слова: Фольклор Азербайджана 20-40 годов ХХ века, собрание ти -

пография, проблемы исследования, фольклорист Г.Умудов

Məsələnin qoyuluşu. XX əsrin  20-40-ci illərində xalq ədəbiyyatının
toplanması, nəşri, tədqiqi vəziyyəti  Q.Umudovun araşdırmaları əsasında
təhlil olunur.
İşin məqsədi. XX əsrin  20-40-ci illərində xalq ədəbiyyatının toplan -
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ma sı, nəşri, tədqiqi vəziyyətinin ümumi mənzərəsini vermək və Q.Umu -
dovun tədqiqatlarında onun yerini müəyyənləşdirmək.

Azərbaycan folklorşünaslığının boyartımında keçən əsrin 20-40-cı il -
lə ri daha çox maraq doğurur. Bunun səbəbi isə həmin mərhələdə toplama
və tədqiq sahəsində görülən işlərin daha ləyaqətlə, vətəndaşlıq duy ğu su
ilə aparılmasıdır. Düzdür, ondan əvvəlki mərhələdə də bu işlər yüzə-yüz
ləyaqət və vətəndaşlıq hissi ilə aparılmışdı. Ancaq sonrakı mərhələdə xal -
qın zəngin mədəniyyətinə, mə`nəvi dəyərlərinə haram əllərin uzadılması
baş lamışdı. Özü də çoxalan istiqamətdə getmişdi. Necə ki, bu gün də da -
vam edir. Dörd divar arasında kiməsə, hansı perspektivəsə dastan dü zəl -
dilir, nağıl, əhvalat, rəvayət, nəğmə, inanc adında xalqa sırınır.  Bir mə sə -
ləni bilirik ki, xalqın milli sərvətinə haram qatanların aqi bəti yaxşı ol mur
və gec-tez əməlinin qurbanı olur. Bunu yaxın keç mişimizin faktları tam
aydınlıqla göstərmədədir. Lakin xalqın zəngin ədəbiyyatına, milli-mə` nə -
vi dəyərlərinə şərəf və ləyaqət hissi kimi yanaşanlar da kifayət qə dər di.
On lar bu zəngin ədəbi irsi bir növ canı, qanı ilə suvarıblar. Necə de yim,
əzizləyiblər. Bu böyük ad silsiləsidir. M.Mahmudbəyovdan, T.Bay raməli -
bəyovdan, E.Sultanovdan, H.Zey nallıdan, V.Xulufludan, S.Müm taz dan,
H.Əlizadədən müasir çağımızda P.Əfəndiyevə, İ.Abba sova qədər davam
etmədədir. Folklorşünas Qüdrət Umudov da məhz bu sıradadır. Onun bu
günlərdə çıxan «Azərbaycan folklorşünaslığı: tarixi, problemlə ri» (Bakı,
ADPU, 2011) kitabı son dövr folklorşünaslığın uğur larından ağız dolusu
danışmağa əsas verir. Ən çox diqqəti cəlb edən cəhət müəllifin həmin döv -
rə aid materialları (toplama, tərtib və tədqiq nümunələrini) bü tün incəlik-
ləri ilə izləyə bilməsi bacarığıdır. Bu folklorşünas üçün ən ümdə keyfiy -
yətdir. Gərək ruhu, varlığı ilə ona bağ lanasan ki, bu böyük işi usanma dan,
yorulmadan başa çatdıra biləsən. Bu rada sadalanmalı çox keyfiy yətlər var.
Ən başlıcası gör düyü işin böyüklüyü ilə yaşaya bilmək duy ğu sudur.
Q.Umudov məhz belə bir duyğu ilə həmin araşdırmalara qərar vermişdir.
Onun içərisindəki ruh bu gərəkli tədqiqatın uğurla nəticələnməsi nin əsaslı
mənbəyi olmuşdur.

Burada digər bir məsələ də var. Bu, Qüdrət Umudovun hansı mühit-
dən, hansı məktəbdən keçməsi ilə bağlıdır. Q.Umudov dövlətçiliyimizin,
ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, ictimai-siyasi, mədəni düşüncəmizin
beşiyi olan Şamaxı mühitinin yetirməsidir. E`tiraf edək ki, bu mühiti la zı -
mınca hələ də öyrənə bilməmişik. Bu bizim bir istiqamətdə qüsurumuz-
dur. Məhəlləçilik, tayfabazlıq xofu bizi mədəniyyətimizi, tariximizi la zı -

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

http://www.pdffactory.com


1582012/II

mınca açmağa imkan vermir. Digər istiqamətdə Q.Umudov görkəmli
folklorşünas  Azərbaycan folklorşünaslığının tarixini işləmiş Paşa Əfən -
di yev məktəbinin yetirməsidir. Mənim də elmi rəhbərim Paşa müəllim
olub və bütün uğurlarım üçün özümü ona borclu bilirəm. Təkrar qeyd
edim ki, P.Əfəndiyev Azərbaycan folklorşünaslığının tarixini yazan, folk-
lorşünaslığımıza əvəzsiz xidməti olan şəxsiyyətdir. Bir məsələni də yeri
gəlmişkən e`tiraf edək ki, Paşa müəllim «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy-
yatı» adlı dərsliyin yaradıcısıdır. Bu dərslik artıq qırx ildən çoxdur ki,
azərbaycanlı tələbələrin stolüstü kitabıdır. Onu da e`tiraf edək ki, bu dərs-
likdən sonra yazılan dərsliklər uğursuzluqlarla üz-üzə qaldılar. Q.Umu -
dov məhz  belə bir güclü məktəbin yetirməsidir.

Son dövr folklorşünaslıqda mə`yusluq doğuran bir tendensiya hökm
sürməkdədir. İlkin mənbələri, nəzəri materialları lazımınca izləmədən ki -
tab lar, tədqiqat əsərləri yazmaq, ad xatirinə ad almaq yoludur. Bu özlü -
yündə mühitimizin ən ağrılı problemidi. Və bütün elm sahə lərində özü  nü
göstərmədədi. Bu müvəqqəti olanlardı və cəmiyyətlərin dolaşıq lığında
baş verir. Bütün bu mə`yusluqlarda ağız dolusu danışılmalı uğur lar da var.
Həmin uğurlar elmimizin sabaha gedən yolunda mayakdırlar. Q.Umu do -
vun yeni nəşr olunan «Azərbaycan folklorşünaslığı: tarixi, prob   lemləri»
kitabı elmimizə, ədəbiyyatımıza ümidlə baxmağın gərəkli yini təsdiqləyir.
Kitabın gərəkliyini müəllif başlanğıc sözündə də aydın şəkildə qeyd edir.
«Azərbaycan folklorunu və onu tədqiq edən elmin tarixini öyrənməklə tə -
ləbələr (gələcək mütəxəssislər) Azərbaycan ədəbiy yatının ən zəngin mən-
bələrini, ilkin ədəbiyyatşünaslığı öyrənmiş olurlar. Fol  kloru öyrənməyin
böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Folkloru öyrən mək  lə tələbələr (gələcək
müəllimlər, tədqiqatçılar) ölkəsinin və xalqının ta rixini, tarixi coğra fi ya -
sını, mədəniyyətini, məişətini, xalq peda qo gi ka sı nı və s.- ni elmi idrak
imkanı qazanırlar» (1, 7). Məhz Qüdrət müəllim bu duyğu ilə böyük işə
qərar vermiş son olaraq maraqlı bir tədqiqat əsərinin or taya çıxmasına na -
il olmuşdur. Elə bir mənbə (qəzet, jurnal, məcmuə, ki tab) olmamışdı ki,
bu tədqiqat əsərində kənarda qalmış olsun. Müəllif o dövrdə yazılan, gö -
rülən işləri zərgər dəqiqliyi ilə izləmiş, heç bir tendensiyaya yol vermədən
özünün tədqiqaçı münasibətini bildirmişdir. Kitabın ən böyük uğuru tək -
rar qeyd edək ki, həmin mənbələrin üzə çıxarılması, nələrin harada olması
haqqında informa siyanın verilməsidir. Bu işi ilə Q.Umudov həmin mən-
bələrə yol açmış, sə ləflərimizin gördüyü işlər haq qında bütöv təsəvvür
yaratmağa çalış mışdır. Bir növ onlara ikinci yaşa rılıq ömrü vermişdir. 
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Kitab iki bölmədən və ayrı-ayrı fəsillərdən ibarətdir. Birinci bölmə
«Azərbaycan folklorşünaslığının inkişaf yolları (1920- 40-cı illərdə)» ad -
lanır. Burada ilk öncə toplama və nəşr məsələlərinə diqqət yetirilir. Elə
fəslin adı da «1920-40-cı illərdə Azərbaycan folklorunun toplanması və
nəşri» adlanır. Müəllif çox doğru olaraq vurğulayır ki, «folklorşünaslıq
folklorun toplanıb yazıya alınmasından başlanır. Əgər hər hansı bir xalqın
şifahi ədəbiyyatı toplanmamışsa, orada folklorşünaslıq elmi inkişaf edə
bilməz, çünki onun bir elm kimi predmeti olmur» (1, 9). Çox doğru olaraq
deyilmiş bir fikirdir. Azərbaycan xalqının zəngin şifahi yaradıcılığı za -
man-zaman diqqət mərkəzində olmuş, ziyalı mühiti, ədəbiyyat həvəs kar -
ları onun toplanması, gələcək nəsillərə çatdırlması qayğısına qal mış lar.
Xalq ədəbiyyatından bəhrələnmənin tarixi isə bu toplama işlərindən çox-
çox qədimlərə gedib çıxır. Elə bir sənətkar, ədəbiyyat adamı tapılmaz ki,
öz yaradıcılığında həmin zəngin xəzinədən bəhrələnməsin. Bu özlü yün də
böyüklüyün, iste`dadın nümunəsi olma idi. Hər bir sənətkar özü nün iste` -
dadı müqabilində ondan bəhrələnirdi. Bu gün də həmin ən`ənə yaşanır və
bütünlükdə ədəbi mühiti izləmədədir. Xalq ədəbiy-yatının toplanması isə
bir başqa məsələdir. Biz burada xalqımızın hansı duyğu və düşüncələrlə
yaşamasını, tarixi keçmişini, məişətini, həyatının bütün incəliklərini görə
bilirik. Ona görə də bu nümunələrin dəyərini hər hansı bir nəsnə ilə mü -
qayisə etmək mümkün deyil. Bu mə`nada folkorşünas Q.Umudov topla-
ma və nəşr sahəsində görülən işləri konkret bir zaman müddətində, keçən
əsrin 20-40-cı illəri kəsimində izləmiş və özünün tədqiqatçı münasibətini
bildirmişdir. Mə`lum olduğu kimi, həmin dövr sovetlər imperiyasının ya -
randığı və repressiyaların yaşandığı zamandı. Kifayət qədər ağrılarla, itki -
lərlə dolu olan tarixdir. Türk xalqları üçün isə bu iki qat amansız lıq lar la
müşahidə olunur. Təkcə onu demək kifayətdi ki, həmin iyirmi illik za man
kəsiyində folklora, ədəbiyyata, mədəniyyətə xidmət edənlərin demək olar
əksəriyyətinin üstündən qara ruzigar əsdi. Hə min işıqlı ziyalılar rep res si ya
ömrü yaşadılar. Görəcəkləri işlər onların ömrü kimi yarımçıq qal dı. Ancaq
imperiya bir məsələni unutdu ki, bu son deyil, fiziki məhv hər şeyi həll elə -
mir. Bir yaşarılıq ömrü də var. Q.Umudovun araşdırmaları onun faktıdır.

Xalqın zəngin yaradıcılığının tarixi çox qədimlərlə, ilkinlikdən bu
yana keçib gəldiyi yolla bağlanır. Onun toplanması, nəşri, tədqiqi isə çox-
çox sonraların, bizə yaxın yüzilliklərin hadisəsidir. Bu məsələdə bir pə ra -
kəndəlik dövrü də var. Q.Umudov onun sistemli, düzgün elmi prinsiplə
toplanması və nəşri məsələlərindən danışarkən keçən əsrin iyirminci illə -
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rini xüsusi olaraq qeyd edir. «Folklorumuzun düzgün elmi prinsiplər əsa -
sında toplanması və nəşri XX yüzilliyin 20-ci illərindən başlanır. 20-ci
illərdə Azərbaycan folklorunu toplamaq və öyrənməklə məşğul olan ilk
elmi müəssisələr yaradıldı. Xalqın tarixinin, mədəni irsinin, o cümlədən
şifahi poetik yaradıcılığının öyrənilməsi günün tələblərinə çevrildi. 30-cu
illərdə Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi daha böyük
sürət götürür. Folklorun toplanması və tədqiqinə təkcə kabinet üsulu artıq
yaramır…Beləliklə, tədqiqatçı alim həm də folkloru şəxsən toplayanlar-
dan birinə çevrilməklə topladığı materialın xalqın məişətində necə yaşa -
dığını özü görür, izləyir, bu da onun düzgün elmi nəticələrə gəlməsinə kö -
mək edirdi» (1, 10). Bu folklorşünaslıqda başlıca olandı. Və tədqiqatçının
da məsələlərə belə bir tendensiyadan yanaşması, materialları bu isti qa -
mətdə qiymətləndirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mütəşəkkil ekspedi -
siyalar, fərdi səfərlər, mətbuat vasitəsilə xalqa olan müraciətlər artıq özü nün
bəhrəsini vermədə idi. «El ədəbiyyatını toplayalım» müraciəti («Azər bay -
can kolxozçusu» 8 sentyabr, 1934) buna nümunədi. Bir-birindən maraqlı
xalq ədəbiyyatı nümunələri toplanır, mətbuat səhifələrində işıq üzü gö -
rürdü. Bu işlərin aparılmasını tədqiqatçı ayrı-ayrı növlər və janrlar əsasında
izləməklə çox böyük, həm də gərəkli araşdırmalara rəvac vermişdir. «Epik,
epik-lirik folklorun toplanması və nəşri», «Xalq poeziya örnəklərinin top -
lanması və nəşri», «Aşıq poeziyasının toplanması və nəşri» başlığı altında
materialların izlənməsi böyük işlərdən xəbər verir. Burada bir istiqamət də
var, bu «Azərbaycan folkloru rus dilində» bölməsidir. Özü də gərəkli böl -
mədir. Mə`lum olduğu kimi, Azərbaycan folklorunun ilkin nəşr nümu nə -
ləri rus dili ilə bağlıdır. Bu rus imperiyasının Azərbaycanı istila etmə sin -
dən sonrakı mərhələnin hadisəsidir. Belə ki, çarizm Qafqazı öyrənmək
məqsədi ilə geniş miqyaslı fəaliyyətə başladı. Xalq ədəbiyyatı nümu nə lə -
rinin toplanması, nəşri də burada özünə yer alırdı. Məhz bu səbəbdən də
rus dilli mətbuatda folklor nümunələrinin nəşri bir istiqamət kimi öyrə nil -
məsi maraq doğurur. Düzdür, on doqquzuncu yüzillikdə, eləcə də iyirmin-
ci yüzilliyin əvvəllərində rus dilli mətbuatda gedən Azərbaycan folklor
nümunələrinin öyrənilməsi ilə bağlı müəyyən işlər görülüb. Folklorşünas
alimimiz Q.Umudov tədqiq etdiyi dövrlə bağlı materialları bir istiqamət
kimi təfərrüatı ilə izləyib. Ancaq ümumilikdə onun problem kimi ayrılıq-
da araşdırılması hələ də aktuallığında qalır. 

Atalar sözü və məsəllərin, tapmacaların, nağılların, əfsanə, rəvayət, lə -
tifələrin toplanması sahəsində görülən işlər «Epik, epik-lirik folklorun

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

http://www.pdffactory.com


1612012/II

toplanması və nəşri» bölməsində bütün təfərrüatları ilə ortaya qoyulur.
Burada müəllifin mənbələri çox diqqətlə izlədiyi, toplamaların ilk olaraq
mətbuat səhifələrində nəşrinə diqqət yetirməsi, oradan kitab kimi nəşrinə
gəlib çıxması dəqiqliklə əksini tapır. Digər bir müsbət cəhəti vurğulayaq
ki, tədqiqatçı həmin materialların kitab kimi nəşrindən sonra ədəbi-nəzəri
fikrin münasibətini də bildirir və bununla həmin dövrdə gedən prosesin
ümumilikdə mənzərəsini ortaya qoyur. Y.V.Çəmənzəminlinin, H.Zeynal -
lı nın, V.Xuluflunun, H.Əlizadənin Ə.Hüseynzadənin, A.Sübhanver dixa -
novun, A.V.Baqrinin, L.Lopatinskinin, Ə.Tahirovun, M.H.Təhmasibin və
bu silsilədən olan digərlərinin gördüyü işlər ətraflı təhlilini tapır. «Xalq
poeziya örnəklərinin toplanması və nəşri» sahəsində də keçən əsrin 20-
40-cı illərində kifayət qədər gərəkli addımlar atılmışdı. Bu sahədə mətbu-
at səhifələrində gedən nümunələr, eləcə də kitablar mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Ü.Hacıbəyovun, M.Maqomayevin, V.Xuluflunun, S.Mümtazın,
H.Əlizadənin fəaliyyəti ətraflı təhlil olunub, özünün layiqli qiymətini alır.
Aşıq poeziyasının toplanması, nəşri və tədqiqi sahəsində görülən işlər də
lazımı qədər əksini tapır. Elə bir mətbuat, kitab nümunəsi olmaz ki, bura-
da («Aşıq poeziyasının toplanması və nəşri» bölməsində) müəllifin diq -
qətindən kənarda qalsın. Müəllif maraqlı şəkildə bir məqamı xüsusi ola -
raq vurğulayır: «30-40-cı illərdə nəşr məsələsinə gəldikdə demək olar ki,
dəfələrlə adını çəkdiyimiz mətbuat orqanlarında külli miqdarda aşıq şe`ri
çap olunurdu. «Ədəbiyyat qəzeti», «İnqilab və mədəniyyət» və s. kimi qə -
zet və jurnalların hər nömrəsində aşıq yaradıcılığından nümunələr verilir-
di» (1, 45). E`tiraf edək ki, bu gün Azərbaycan folklorşünaslığının boyar -
tımı, uğurları üçün həmin dövrə daha çox borcluyuq. Çünki onların gərək-
li addımları, xalq yaradıcılığı nümunələrinin toplanması və nəşri sahə sin -
də böyük işləri olmasaydı yəqin ki, bu gün onların böyük bir hissəsi ilə ta -
nış ola bilməzdik. Həmin nümunələr yaddaşlarda, el ədəbiyyatı bilici lə ri -
nin hafizəsində itib batardı. Bizim tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində belə itk-
ilərimiz çox olub. Q.Umudov isə bir folklorşünas kimi həmin işləri mət-
buat səhifələrində, kitablarda izləmiş və onların geniş təhlilini aparmaqla
mühit haqqında bütöv təsəvvür yarada bilmişdir. Bu özlüyündə folklorşü-
nas alimimizin xalqa, xalqın zəngin yaradıcılığına böyük sevgidən irəli
gəlmişdir. Heç şübhəsiz, folklorşünaslığa qədəm qoyan bütün tədqiqat çı -
ların yolu bu araşdırmalardan keçəcək.

Folklorşünas alimimiz Q.Umudov araşdırmasında keçən əsrin iyirmi-
qırxıncı illərində gedən toplama və nəşr məsələlərini təhlil etməklə, qiy -
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mətləndirmələr aparmaqla kifayətlənmir. Burada digər bir istiqamət də
var. Bu həmin dövrdə folklorşünaslığın tədqiq problemləri ilə bağlıdır.
Elə kitabın ikinci fəsli də «1920-40-cı illər Azərbaycan folklorşünas lı ğı -
nın tədqiq problemləri» adlanır. Müəllif ilk öncə «Sovet dönəminin ilk
onilliklərində Azərbaycan folklorşünaslığının nəzəri-praktik meylləri»
probleminə diqqət yönəldir. Biz xalq ədəbiyyatı nümunələrinin toplan-
ması və nəşri sahəsində həmin dövrdə kifayət qədər ləyaqətli işlərin gö -
rüldüyünü qeyd etmişdik. İndi həmin ləyaqət hissinin tədqiqat sahəsində
də olduğunu vurğulayırıq. «Hər bir xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, hə -
yat və təfəkkür tərzinin dəqiq öyrənilməsi üçün onun folklorunun tədqiq
edilib araşdırılması çox vacibdir. Azərbaycan folklorunun tədqiq sahə sin -
də ilk addımlar XIX əsrin sonlarında atılmışdır. Bu dövrdə Qafqazda çı -
xan rusdilli mətbuatda rus şərqşünaslarının Azərbaycan folkloru haqqın-
da bə`zi fikirlər söylədiyi mə`lumdur. İnqilaba qədərki folklorşünaslı ğı -
mızda E.Sultanov, M.Mahmudbəyov, H.Zərdabi, F.Köçərli, R.Əfəndiyev,
N.Nərimanov, A.Şaiq, A.Şahtaxtlı, Ə.Ağayev, T.Bayraməlibəyov  kimi
görkəmli ədib və maarifçilərin xalq yaradıcılığı haqqında irəli sürdükləri
nəzəri mülahizələri, dövrü mətbuatda çıxan məqalələri bu gün də öz elmi
dəyərini itirməmişdir» (səh. 66). Bu özlüyündə böyüklüyün, nümunə
olmağın faktı idi. Heç bir ideolo giyaya, şəxsi maraqlara xidmət etmədən
sırf faktın dediklərindən çıxış etdikləri üçün bu mülahizələr bütün zaman-
larda əhəmiyyətini saxlayacaq, təzə-tər görünəcəkdi. Çünki bunlar bütün
varlığı ilə əlahəzrət ədəbiyyatın keşiyində dayanmışdılar. Həmin ən`ənə
sonrakı çağda – keçən əsrin 20-40-cı illərində bir sıra istisnalar nəzərə
alınmazsa davam etdirildi. Toplama, tərtib, nəşr sahəsində görülənlər, elə -
cə də aparılan təhlillər bunu bir daha təsdiqləyir. Düzdür, bir tendensiya
kimi nəzərə çarpan bolşevizm düşüncəsinin notları nəzərə çarpırdı və bu
da tam aydınlığı ilə sezilir. Ancaq ümumilikdə xalq ədəbiyyatının təd qi -
qində, təhlillərin aparımasında vətənpərvərlik duyğusu  ən yuxarıda da ya -
nır. Bu özünü ayrı-ayrı nəşrlərə yazılan ön sözlərdə, şərhlərdə, tənqidi ya -
zılarda bütün tərəfləri ilə göstərir. Q.Umudov da folklorşünas alim kimi
həmin nümunələri, fikir ayrılıqları ilə birgə eyni tendensiyada şərh edir.
Artıq təxminən yetmiş- səksən il bundan öncə yazılmış məqalələrə, fikir
ayrılıqlarına sırf tədqiqatçı mövqeyindən yanaşmaqla münasibətini
bildirir. «20-40-cı illərdə Azərbaycan folklorunun nəzəri məsələləri ilə
bağlı əsərlər yazan müəllifləri iki qrupa ayırmaq olar. Onlardan birincisi
peşəkar folklorşünaslar, ikincisi isə başqa sahələrin mütəxəssisləri – ədə -
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biyyat, incəsənət xadimləri və tənqidçilər idi. Birinci qrupa Ə.Abid,
Y.V.Çəmənzəminli, H.Zeynallı, A.V.Baqri, H.Əlizadə, Ə.Qarabağlı,
M.H.Təhmasib, S.Mümtaz və H.Araslını, ikinci qrupa isə A.Şaiq, S.Vur -
ğun, C.Cabbarlı, M.Rzaquluzadə, Ə.Dəmirçizadə, Ə.Abbasov, Y.Şirvan,
C.Cahanbaxş, H.Mehdi, Ə.Müznib, Bülbül, M.İbrahimov, A.Faruq, Fəvzi,
C.Xəndan, B.Behcət, M.Arif, Q.Məmmədli,  U.Hüseyn və baş qa larını aid
etmək olar» (1, 83).  Bu şəxslərin hər birinin xalq ədəbiyyatı sa həsində
olan fikirləri indi folklorşünaslarımız üçün bir əsaslı mənbədir. Müasir
folklorşünaslığımız öz uğurları ilə həmin simalara borcludur. On lar fəa liy -
yətləri ilə sonrakı çağlar üçün nümunə olublar. Folklorşünas Q.Umudov da
bu araşdırması ilə adını sözün həqiqi mə`nasında həmin klassiklərimizin
sırasına yaza bilmişdir. Adını klassiklərimizin sırasına qoşa bilmə isə hər
kəsə nəsib olmur.
İşin elmi nəticələri. Keçən əsrin 20-40-cı illərində Azərbaycanın folk-

lorşünaslığı mühüm bir inkişaf mərhələsi keçmişdir. Folklorşünas Q.Umu -
dov Həmin mərhələdə görülən işləri müxtəlif istiqamətdə təhlil etmiş və
bütöv təsəvvür yarada bilmişdir.

Tətbiq sahələri. Azərbaycan folklorşünaslığı, etnoqrafiyası.
Elmi yeniliyi. Keçən əsrin 20-40-cı illər Azərbaycan folklorşünas lı -

ğın da mövcud vəziyyətin, inkişafın ümumi mənzərəsini yaratması, top -
lama, nəşr, tədqiq məsələlərinin mənbələrini müəyyənləşdirməsi, ge niş,
şərhinin verilməsi, elmi qiymətləndirilmənin aparılması və s.

ƏDƏBİYYAT
1. Qüdrət Umudov. Azərbaycan folklorşünaslığı: tarixi, problemləri. Bakı,

ADPU, 2011, 273 səh.

Rə`yçi: fil.e.d., prof. Kamran Əliyev
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Folklorşünas təqvimi

TOFIQ MƏLİKLİ – 70

Tofiq Davud oğlu Məlikli 1942-ci ildə Şəmkirdə
doğulmuşdur. Fi lo lo giya elmləri doktoru, professordur.
1965-ci ildə ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsini bi tir -
mişdir.

T.Məlikli 1966-91-ci illərdə SSRİ EA-nın Şərqşü-
naslıq İnstitutunda el mi işçi, 1992-94-cü illərdə İs tan -
bul Universitetinin rus dili və ədəbiyyatı kafedrasına
rəhbərlik etmiş, eyni zamanda Boğaziçi Universi te tin -

də Azər baycan dili və ədəbiyyatından dərs demişdir.
1995-ci ildən T.Məlikli Moskva Dövlət Dilçilik İnstitutunda şərq dillə -

ri kafedrasının müdiridir. 
O, eyni zamanda REA-nın Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda elmi işçi iş -

ləmişdir. T.Məliklinin elmi maraq dairəsini türk xalqlarının dili, ədəbiy -
yatı və mədəniyyəti təşkil edir.

O, yüzdən artıq nəşr olunmuş elmi işin, habelə dörd monoqrafiyanın
müəllifidir. T.Məlikli 1988-ci ildə Moskvada azərbaycanlıları birləş dir -
mək, onlara kömək etmək məqsədilə «Ocaq» cəmiyyəti yaradaraq onun
səd ri olmuşdur.90-cı illərdə rus qoşunları Bakının dinc əhalisini qanına qəl-
tan edəndə «Ocağ»ın üzvlərini bir yerə toplamış, birlikdə Moskvada ya -
şayan azərbaycanlıları və Azərbaycanın dostlarını öz xalqının müdafiəsinə
qaldırmışdı.

Tofiq Məlikli Rusiya Türkoloqları Komitəsi sədrinin müavini, «Tür ko -
logiya» jurnalının redaksiya şurasının üzvü, Ümumrusiya Azərbay can lı -
ları Konqresinin vitse-prezidentidir.

«MƏN YANMASAM, SƏN YANMASAN…»
Mənim dünyagörüşümdə və psixoloji yaşanışımda «Dədə Qorqud ki -

tabı»nın öz yeri var. Fuad Köprülüzadənin «Dədə Qorqud kitabı»nı tərə -
zinin bir gözünə, bütün türk ədəbiyyatını o biri gözünə qoysan, «Dədə
Qorqud gözü ağır gələr» deyimi «Məcnunun ahından bir qığılcım dəryaya
düşsə, dərya səhra olar, göz yaşından bir damcı səhraya düşsə, səhra dö -
nüb dərya olar» deyən Füzuli sözü qədər gözqaraldıcı bir mübaliğə kimi
görünsə də, ayağı yerdən üzən bir romantika kimi səslənsə də, mənə çox
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xoş gəlib, milli düşüncə ilə yaşayan duyğularıma sığal çəkib. Mübaliğəyə
baxın: tərəzinin Ə.Nəvai, İ.Nəsimi, M.Füzuli, Y.Əmrə… olan gözü yuxarı
qalxır. Ancaq «Dədə Qorqud kitabı» o dərəcədə mükəmməl dil abidəsidir
ki, hamı bu mübaliğəni təbii bir hadisə kimi qəbul etmiş, onu xoş bir tə əs -
sürat kimi yaşamışdır. Sovetlər zamanı bu ana kitabımıza vurulan «mürtəce
abidə» damğası ürəyimdə bir niskil kimi qalırdı. Mənim ürəyimdə ikinci
böyük niskil də vardı: böyük sevgi ilə sevdiyim, ancaq bir nağıl kimi əlçat-
maz görünən Türkiyə ilə ünsiyyətə girmək, əfsanə saydığım, türk dünya sı -
nın yeganə müstəqil dövləti olan Türkiyənin alimləri ilə üz-üzə oturmaq, el -
mi yaradıcılıq söhbəti aparmaq arzusu. Bu düşüncələrlə yaşarkən H.Ca vi -
din sözlərini təkrar-təkrar ürəyimdən keçirərdim: «Kəssə hər kim tökülən
qan izini, Qurtaran dahi odur yer üzünü»: Yə’ni həmişə düşünərdim ki,
mənim bu niskillərimi gerçəkləşdirən adam dünyanın ən böyük adamıdır.
Və təsəvvür edin ki, dünyanın bu Böyük Adamı tapıldı və iki böyük
niskilimin ikisini də birdən gerçəyə çevirdi. Bu Böyük Adam, iste’dadlı
elm adamı, qeyrətli türk oğlu, bir cavan oğlan oldu: Tofiq Məlikli. Hadisə
23 il bundan əvvəl, 1988-ci ildə oldu. Bu cavan oğlan, qeyrətli alim Tür -
kiyə və Azərbaycan alimlərinin «Dədə Qorqud kitabı» kollokvumunu təş -
kil etdi. Əlbəttə, bu düyünün açarı Moskvada idi. Azərbaycan Türküstan
alimləri ilə Türkiyə alimlərinin görüşməsi məsələsi ancaq Moskvada həll
oluna bilərdi. Bu işi görən adam həm tanınmış alim, həm də beynəlxalq
hadisələrdən baş açan, siyasi-diplomatik işlərdə səriştəsi olan bir şəxs
olmalı idi. Bütün bu əlamətlər Tofiq Məliklidə cəmləşmişdi. O, Moskva
Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi kimi rus və Avropa ədəbiyyatına,
müasir dünya mədəniyyətinə yaxşı bələd idi. Türk xalqlarının ədəbiy -
yatını, ümumiyyətlə, Şərq ədəbi-fəlsəfi fikrini yüksək səviyyədə bilirdi.
T.Məlikli Türkiyədə də xeyli çalışmışdı və Türkiyənin də elmi-filoloji
mühiti ona yetərincə mə’lum idi. Beləliklə, harada kiminlə nə danışmağı
bilirdi. Əlbəttə, bu işə girişmək həm də böyük risk tələb edirdi. Milli qey -
rəti, vətən, yurd duyğusu Tofiqi bu riskə apardı. O bu işi Moskvada yolu-
na qoydu. Azərbaycanda da özü kimi qeyrətli, yüksək elm adamı bir ca -
van tapdı – mərhum Aydın Məmmədovu. Onu deyim ki, bu işin qurulması
Azərbaycanda Moskvadakı həllindən asan deyildi, Azərbaycan KQB-nin
Moskvadan asılı olmaqla hərəkətlərində çox ehtiyatlı olduğunu, açıq de -
sək, işin içindən iş çıxar deyə, məsələyə qorxa-qorxa yanaşdığını da nə -
zərə alsaq, bu iş Bakıda Moskvadakından da çətin olmalıydı. Ancaq aka -
demik katib Məmməd Cəfərin və Azərbaycan EA-nın partkomu Fatma
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xanım Abdullazadənin himayəsi və qayğısı ilə işin Bakı problemi də həll
olundu. Və günlərin bir günü həmin tarixi gün gəldi, bizim üçün, elə tür -
kiyəli məsləkdaşlarımız üçün də yuxu ovqatı kimi görünən hadisə baş
verdi. Tofiq Məlikli Türkiyədən kimləri gətirmişdi: qorqudşünaslığın pat -
riarxı Orxan Şaiq, böyük sinoloq-oğuzşünas Bəhaəddin Ögəl, prof. Əh -
məd Bican Ərcilasun, Osman Fikri Sərtqaya, Fikrət Türkmən, Saim Sa ka -
oğlu. Təsəvvür edirsinizmi, sovetlərin Azərbaycanla Türkiyə arasında ya -
ratdığı Çin səddindən də qalın yetmiş illik hörgünü bu cavan oğlan bir
gündə vurub dağıtdı. Bizim Bakıda Qorqudla bağlı mə’ruzələrimiz Tür ki -
yədə çap olundu. Bu da bir şirin yuxu: Azərbaycan alimləri Türkiyədə,
Ankarada çap olundular. Tofiq Məlikli gözümüzün qabağında mö’cüzə
yaratmışdı – Musa peyğəmbərin əsası kimi, türklük ideyası canlanıb gö -
zümüzün qabağında hərəkətə gəlmişdi. Bundan sonra biz bu cavan oğlana
sadəcə bir iste’dadlı alim kimi yox, bir mö’cüzəli güc kimi baxırdıq. İş
burasındadır ki, biz əvvəllər də onun tədqiqatlarında qeyri-adi davranışlar
görürdük.

Tofiq Məlikli XX əsr Türkiyə şe’rinin nəhənglərindən Nazim Hikməti
tədqiq edirdi. Bu tədqiqat bir çox cəhətdən ibrətli idi. Əvvələn, Türki yə -
nin vətəndaşlıqdan çıxarması, ona «vətən xaini» kimi baxdığı bir dövrdə
T.Məlikli bu tədqiqatı ilə Nazim Hikmətə sahib çıxırdı, Namiq Kamalın,
Mehmet Akifin milli türk poeziyasının ən’ənələri üstündə duran və türk
ədəbiyyatını yeni zirvəyə aparan Nazim Hikməti dahi kimi qiy mət lən di -
rirdi. O biri tərəfdən, üzünü Nazim sənətinə tutaraq ümumtürk poeziya
kontekstinin varlığından danışırdı. Birinci növbədə, Nazim Hikmətin
Azərbaycan ədəbi mühiti ilə bağlılığından, onun yetişməsində Azər bay -
can ədəbiyyatının, Azərbaycanın ədəbi-filoloji simaları ilə dostluğun tə’ -
sirlərindən söz açılmış olurdu. Nazim, bir tərəfdən, C.Cabbarlı irsindən
öyrənir, o biri tərəfdən, Füzulinin «Dərd çox, həmdərd yox» nidasına pə -
nah aparır, öz niskilini böyük Füzulinin dili ilə car çəkirdi. Füzuli öz lirik
«mən»inin taleyindən şikayətlənirdi, Nazim vətəninin dərdindən, türklü -
yün əndişəsindən danışır, ətrafına, onu eşidənlərə hayqırırdı: Hava qurşun
kibi ağır… Sən kəndi səsinlə kül oluyorsun, ey, Kərəm kibi yana-yana.
Yürəklərin qulaqları sağır» deyə türkün dərdini eşitməyənlərə, sağır qu -
laqlara «bağır, bağır bağırıyordu», «Kül olayım Kərəm kibi yana-yana»
deyirdi. Deyirdi və yanırdı – bir-birinin ardınca infarktlar keçirirdi. Na -
zim Füzulini bəhanə edir, Füzulinin dili ilə sözünü deyirdi. Tofiq Məlikli
də Nazim Hikməti bəhanə edir, Nazim Hikmətin dili ilə öz ətrafına, həm-
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soylarına deyirdi, indi də deyir: «Sən yanmasan, Mən yanmasam, Nasıl
çıxar qaranlıqlar aydınlığa?!». Bu gün Tofiq Moskvada güclü azərbaycan -
lılar qurumunun qurucularından və liderlərindən biridir. O bu gün Azər -
baycanın Qarabağ dərdini yaşayıb Fü zulinin dili ilə «Dərd çox, həmdərd
yox, düşmən qəvi, tale zəbun» deyə, Nazimin dili ilə «Sən yanmasan,
Mən yanmasam, Biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa» deyə
«bağır, bağır bağırır». Vətənindən uzaqlarda qeyrətli həmvətənləri ilə bir-
likdə Azərbaycanımızla bir yaşayır, Azərbaycanımızın yüksəlişindən güc
alır, Azərbaycanın yolunda dostları ilə birlikdə yanır.

Elmi yaradıcılığı, ictimai fəaliyyəti ilə T.Məlikli çox iş görüb. Nazim
Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı qazanmasında onun da payı var. Azər bay -
can ədəbiyyatının, mədəniyyətinin Moskvada, Türkiyədə təbliğində çox
iş görüb, bu gün də görür. Bu işlər onun uca boyuna, milli məzmununa
çox yaraşır. O dünən də «Mən yanmasam, sən yanmasan…» deyir və ya -
nırdı, bu gün də «Mən yanmasam, biz yanmasaq» deyir və yanır.

AMEA-nın müxbir üzvü
Tofiq HACIYEV  
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Folklor həyatından

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ ŞANLI URFA AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ ŞANLI URFA 
ELMİ SİMPOZİMUNDAELMİ SİMPOZİMUNDA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu Azərbay -
can folklorunun dünyanın digər xalqlarının folkloru, xüsusən də türk
xalqlarının folkloru ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi üçün elmi və təşki-
lati işlərlə müntzəm olaraq məşğul olur.  Bu baxımdan  Folklor İnstitutun -
da mütamadi olaraq düzənlənən simpoziumlar, Uluslararası Fol   klor  Kon   -
frans ları və digər elmi tədbirlər mühüm əhəmiyyətə malikdir.  O  cüm -
lədən Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Res -
publikası, Dağıstan və s. ölkələrdə  keçirilən elmi tədbirlərdə  ins ti tut
alimlərinin iştirakını da bu sırada xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Bu
tədbirlərdə  Folklor İnstitutunun  alimləri çox fəal iştirak edir, tədbirlərin
sonunda  çap edilən konfrans və simpozium materiallarında onların  adla -
rı, məqalələri və  tezisləri yer alır. Belə  elmi tədbirlərdə  bir-birindən uzaq
düşmüş, siyasi və ictimai vəhdət telləri qırılmış türk xalqlarının folklor şü -
nasları son illərin tədqiqatlarına yekun vurur, toplanmış elmi təcrü bəni
ümumtürk konteksində ümumiləşdirirlər.

Belə tədbirlərdən biri də 2012-ci il aprel ayının 26-28-də Türkiyənin
Şanlı Urfa şəhərində Harran Universitetinin, Şanlı Urfa Bələdiyyəsinin,
Motiv Xalq Oyunları Vakfının Harran Universitetində  düzənlədiyi  “Halk
kültüründe iktisad ve ticaret” Uluslararası Simpoziumu oldu. Simpo zi um
Türkiyədə son illərin ən böyük tədbirlərindən və ən mühüm hadisə lə rin -
dən biri olub, Türkiyənin elmi-ədəbi eləcə də  mədəni-siyasi həyatında
mühüm rol oynadı. Konfrans üç  gün ərzində – 26-27-28 aprel tarixlərində
Harran Universitetinin iclas salonlarında baş tutdu.

Türkiyənin, eləcə də dünyanın  ən qədim şəhərlərindən biri olan Şanlı
Urfa şəhərində yerləşən Harran Universitetində  növbəti dəfə  düzənlə nən
bu elmi simpoziumun mövzusu  “Halk kültüründə iktisad ve tica ret” ol -
muş dur. Motiv Xalq Oyunları Vakfının bu il keçirdiyi Simpo zium, ilk
növbədə, öz beynəlxalq əzəməti baxımından fərqlənirdi. Belə ki, onun
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işində iştirak etmək üçün Türkiyənin və dünyanın 43 universitetindən
250-dən çox alim və tədqiqatçının  tezis və məruzələri  Simpoziumun təş -
kilat komitəsinə daxil olmuşdur. Dəyərləndirmə zamanı onlardan 144-nün
proqrama salınması uyğun hesab edilmişdir.

Simpozium  proqramında türkiyəli alimlərlə yanaşı, beş  xarici ölkədən
– Azərbaycan, ABŞ, Polşa, Ukrayna və Qazaxıstandan olan tədqiqatçı
alimlərin məruzələri yer almışdı. Azərbaycandan gələn nümayəndə hey` -
əti  6 nəfərdən ibarət idi. Onların 4 nəfəri Azərbaycan Milli Elmlər Aka -
de miyasının Folklor İnstitutunun alim və tədqiqatçıları: AMEA Folklor
İnstitutunun “Mərasim folkloru” şöbəsinin müdiri, fəlsəfə doktoru, dosent
Ağaverdi Xəlil,  Folklor  İnstitutunun “Müasir folklor”  şöbə sinin  aparıcı
elmi işçisi, fəlsəfə doktoru, dosent Tahir Orucov, institutun “Aşıq yara dı -
cılığı” şöbəsinin böyük elmi işçisi Qalib Sayılov, “Folklor və yazılı ədə -
biyyat” şöbəsinin elmi işçisi Nizami Məmmədov idi. Eləcə də Qafqaz
Universitetinin müəllimi Mehmet Turmuş və Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin  müəllimi  Mətanət  Əliyeva da iştirakçılar sırasında idilər.

Simpozium öz işinə aprel ayının 26-da Türkiyənin Harran Univer si te -
ti nin Böyük iclas salonunda açılış (plenar) iclası ilə başladı. Sim pozium
Sayğı Duruşu-İstiqlal Marşının sədaları ilə açıldı. Sonra Simpo ziumu  gi -
riş sözü ilə Motiv Xalq Oyunları Vakfının başkanı Zeki Baykal açaraq
Simpozium iştirakçılarını təbrik etdi və Simpoziuma öz işində böyük
uğurlar arzuladı. Sonra  Harran Universitetinin  rektoru, Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, Şanlı Urfa Bələdiyyə Başkanı  Dr. Eşref Fakıbaba çıxış edə -
rək Simpoziuma də`vət olunmuş alimləri və tədqiqatçıları hərarətlə sa -
lamlamış və Simpoziumun bu cür geniş tərkiblə keçirilməsi nin mühüm
elmi-sosial əhəmiyyət daşıdığını xüsusi olaraq vurğulamışlar.

Açılış iclasından sonra Simpozium iştirakçıları iki salonda: Prof. Dr.
Ahmet Yılmaz və Prof. Dr Can Ötülü Etkenin  həmsədrlikləri ilə I salon-
da, prof. Dr. Taciset Onukun  və  Prof. Dr. Muhammer Gülün  həmsədrlik -
ləri ilə II salonda öz işlərini davam etdirmişlər.  Simpozium  iştirakçıları
aprel ayının 27-si və 28-də yenə eyni salonlarda fəaliyyətlə rini davam
etdirərək daha 12 iclas  keçirmişlər. Bu  iclaslarda Simpo zi u mun tanınmış
elm adamları ilə yanaşı, AMEA Folklor İnstitutunun alim və tədqiqatçıları
da biri-birindən məzmunlu mə`ruzələrlə çıxış etdilər. Belə ki, aprel  ayı -
nın 26-da Folklor İnstitutu “Mərasim folkloru” şö` bəsinin müdiri, fəlsəfə
doktoru, dosent Ağaverdi Xəlil “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında ti -
cari dürüstlük konsepsiyası”, aprel ayının 28-də Folklor İnstitutunun
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“Müasir  folklor”  şöbəsinin  aparıcı  elmi işçisi, fəlsəfə doktoru, dosent
Tahir Orucov “Azərbaycan lətifə və atalar söz lə rinin xüsusiyyətləri və on -
larda ticari münasibətlər”, institutun “Aşıq ya ra dıcılığı” şö`bəsinin böyük
elmi işçisi Qalib Sayılov “Azərbaycan aşıq ədə biy yatında ticari anlamlar”
və  “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin elmi işçisi Nizami Məmmədov
“M.Araz şe`rlərində iqtisadi münasibətlərin folklor qaynaqlarına yeni
baxış” mövzusunda məruzə etdilər. Azər baycandan gəlmiş digər iştirak çı -
lar- Qafqaz Universitetinin müəllimi Mehmet Turmuş “Şifahi xalq ədə -
biyyatında xeyir-dua modeli”, Azər baycan Dövlət İqtisad Universitetinin
müəllimi Mətanət Əliyeva isə “İqtisadiyyat və ticarətdə universal tarazlıq
qaydası”, mövzularnda çı xışlar etmişlər. Azərbaycan nümayəndə heyəti -
nin məruzələri, Simpo zi um iştirakçıları tərəfindən maraqla dinlənilmiş
və alqışlarla qarşılanmışdır.

İclaslardan sonra, aprel ayının 28-də Harran Universitetinin Böyük ic -
las salonunda Motiv Xalq Oyunları Vakfının başkanı Zeki Baykalın,  Har -
ran Universitetinin rektoru  Prof. Dr. İbrahim Halil  Mutlunun, Şanlı Urfa
Bələdiyyə Başkanı Dr. Eşref Fakıbabanın və Türkiyənin bir sıra tanınmış
kütləvi informasiya vasitələrinin, eləcə də bir çox telekanallarının iştirakı
ilə Simpoziumun bağlanış iclası keçirildi. Bağlanış iclasında bu beynəlx-
alq tədbirin işi dəyərləndirildi və Simpozium iştirakçılarına iştirakçı bəl-
gələri və kiçik hədiyyələr təqdim edildi.

Yüksək səviyyədə qarşılanaraq Şanlı Urfa şəhərinin “Kilim otel” və
“Qrand otel” mehmanxanalarında yerləşdirilmiş qonaqlar aprel ayının 29-
da Şanlı Urfa şəhərinin bir sıra görməli yerləri ilə tanış edildilər. Tür ki yə -
nin, eləcə də dünyanın  ən qədim şəhərlərindən biri olan Şanlı Urfanı əbəs
yerə “Dünyanın ən qədim şəhəri” və “Peyğəmbərlər şəhəri” adlandırmır -
lar. Belə ki, qonaqların gəzməyə aparıldığı “Göbəkli tətə” adlı yerdə  al -
man tarixçilərinin və arxeoloqlarının aşkar etdikləri yaşa yışməskəni,  on -
ların fikrincə, dünyada ən qədim və ən eyni zamanda  ən inkişaf etmiş ya -
şayış məskənidir. Alman tarixçilərinin və arxeoloqlarının “Göbəkli tətə” -
də  aşkarladıqları qədim sarayın qalıqlarının, clalanmış, üzərinə müxtəlif
heyvan şəkilləri və başqa şəkillər çəkilmiş iri sal daşların 10 min ildən
çox yaşı var. Halbuki indiki tarix elmi o dövrdə insanların ancaq təbii ma -
ğaralarda yaşadıqlarını iddia edir. Almanların tapdıqları bu tapıntı isə,
göründüyü kimi, tarix elmində bir inqilabdır və tarixin həmin dövrlərinin
yenidən yazılmasını  zərurətə çevirir...

Bundan sonra qonaqları Suriya ilə sərhəddə yerləşən və dünyada, eyni
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zamanda Türkiyədə ən qədim universitet hesab olunan qədim Harran Uni -
versitetinin qalıqları ilə tanış etdilər. Yaşı az qala min ilə çatan Harran Uni -
versitetinin tikililərinin  bə`zi hissələri hələ də öz möhtəşəmliyini və gözəl-
liyini saxlamaqla oranı görməyə gələn turistlərin diqqətini həmişə cəlb edir.

Həmin günün ikinci yarısında qonaqları “Peygəmbərlər atası” və “Al -
lahın dostu” sayılan İbrahim peyğəmbərin mancanaqlardan oda atıl dığı
yerə və oda atıldığı yerdə yaranan gölə baxmağa apardılar. Hə min göl indi
Şanlı Urfa şəhəridə “Balıqlı göl” kimi tanınır və orada say sız-he sab sız ba -
lıqlar üzür. Yerli adamların inancına görə bu balıqların əti yeyilmir. (Yeri
gəlmişkən, yalnız azərbaycanlı nümayədə heyətini bir gün əvvəl  İb rahim
peyğəmbərin dögulduğu mağaranı və onun yaxınlı ğında ti kil  miş məscidi
də ziyarət etməyə aparmışdılar.) Daha sonra Sim pozium iş ti rak çılarını-
qonaqları Şanlı Urfanın digər görməli yerləri ilə də tanış et dilər.

Axşama yaxın Şanlı Urfa Simpoziumunun iştirakçılarınının  bir hissəsi
avtobuslarla Şanlı Urfa şəhərinin mərkəzi avtovağzalına, digər  bir hissəsi
isə yenə də avtobuslarla şəhərin hava limanına  gətirilib öz vətənlərinə
yola salındılar. 

Tahir Orucov
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«DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ«DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ

Hər il aprel ayında AMEA Folklor İnstitutunda «Respublika Dədə
Qorqud günü» tədbiri keçirilir. Bu tədbir Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haq -
qın da 20 aprel 1997-ci il tarixli Fərmanından sonra ən’ənəvi olaraq, ar tıq
12 ildir ki,  Folklor İnstitutunda qeyd olunmaqdadır. Tədbirə respublika -
mızdan, eləcə də başqa ölkələrdən müxtəlif qonaqlar qatılır. Tədbirdə mo -
nu mental tarixi abidəmiz olan «Dədə Qorqud kitabı»nın poetika, mətnşü-
naslıq, ideya-məzmun problemlərinə dair müxtəlif elmi mə’ruzələr və
dastandan örnəklər söylənir.

Bu il də 9 aprel tarixində AMEA Folklor İnstitutunun təşəbbüsü ilə
AMEA Rəyasət heyətinin binasında «Dədə Qorqud günü» tədbiri keçiril-
di. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA Folklor İnstitutunun direktoru,
fil.e.d. Muxtar İmanov iştirakçıları salamlayaraq bildirdi ki,  artıq 12 ildir
ki, AMEA Folklor İnstitutunda çox hörmətli alimimiz AMEA-nın müxbir
üzvü T.Hacıyevin təşəbbüsü ilə «Dədə Qorqud günü» tədbiri keçi-rilmək -
dədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin mə’lum Fərmanından sonra  bu
möh  təşəm söz abidəmiz hərtərəfli tədqiqata cəlb olunmuş, onunla bağ lı
xeyli sanballı monoqrafiyalar yazılmış, ikicildlik «Dədə Qorqud ensiklo-
pediyası», «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğəti nəşr olunmuşdur.
AMEA-nın müxbir üzvü T.Hacıyevin rəhbərliyi ilə Folklor İnstitutunda
«Dədə Qorqud» şö’bəsi yaradılmış, alimin redaktorluğu  ilə «Dədə Qor -
qud» adlı elmi-ədəbi toplu çap olunmağa başlamışdır. Toplu mütəmadi
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, respublika və
dün ya qorqudşünaslığının nailiyyətləri də işıq üzü görür. Bütün bunlar
onu göstərir ki, mə’lum Fərmandan sonra ölkəmizdə, eləcə də Folklor
İns ti tutunda bu monumental abidəmizin tədqiqinə diqqət artı rıl mışdır.
Hər il və eləcə də bu gün keçilirilən «Dədə Qorqud günü» bu diq qətin
nəticəsidir. Sonra M.İmanov tədbirin gündəliyi ilə iştirakçıları tanış etdi
və çıxış üçün sözü I mə’ruzəçi olan prof. Ə.Tanrıverdiyevə verdi.

Prof. Ə.Tanrıverdiyev «Dədə Qorqud kitabı»nda at kultu» mövzusun-
da mə’ruzə ilə çıxış etdi. Alim çıxışında DQK-də  öz əksini tapmış Türk-
Oğuz cəmiyyətində ata münasibət məsələlərindən bəhs etdi. Həmin za -
manda atın igid üçün oğul, qardaş, xilaskar kimi mövqelərindən, bə’zi
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məqamlarda hətta qəhrəmanın özündən belə üstün olması kimi məsə lə lər -
dən danışan alim fikirlərini «Kitab»dan və digər yazılı mənbələrdən gətir -
diyi nümunələrlə əsaslandırdı.

Daha sonra prof. K.Əliyev «Oğuz elinin keşikçisi Bəkil» mövzusunda
mə’ruzə ilə çıxış etdi. Öz mə’ruzəsində alim bildirdi ki, dastanın adıgedən
boyu ilə bağlı qorqudşünaslıqda araşdırma çox azdır. Bəkilin bir keşikçi
kimi statusundan bəhs edən K.Əliyev əslində həmin boydan Oğuzun bir
dövlət kimi müəyyən ierarxik dövlət strukturuna malik olmasının işar tı la -
rının göründüyünü vurğuladı.

Sonra çıxış üçün söz t.e.n. X.Xəlilliyə verildi. O, «Dədə Qorqud oğuz -
larının zamanı və həyat tərzi» mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi. Öz mə` -
ruzəsində alim türklərin möhtəşəm söz abidəsi olan «Dədə Qorqud ki -
tabı»nın tarixi baxımdan 1300 ilin hadisəsi olmadığını, əslində onun daha
qə dim tarixin məhsulu (e.ə. II minilliyin ikinci yarısı I minilliyin rübünə
aid) olduğunu bildirdi. X.Xəlilli bu fərziyyəsini «Dədə Qorqud kitabı»nda
gös tərilən türklərin yaşam, həyat tərzinin dövlətçilik ən`ənəsindən çox-çox
əvvəllərə aid olması fikirləri ilə sübuta yetirməyə çalışdı. Alimin fi kirlərinə
görə, buradakı Oğuz cəmiyyəti dövlət quruluşuna deyil, icma kimi quruluşa
sahib imişlər. Göstərilən fikirləri tarixi faktlarla sübuta ye tirən alim bu abi -
də nin yaşının əslində daha çox olduğunu bir daha vurğuladı.

Daha sonra p.e.n. A.Hacıyev «Dədə Qorqud kitabı»nın bə`zi müba hi -
sə li məqamları haqqında» mövzusunda mə’ruzə ilə çıxış etdi. Alim bildir-
di ki, «Dədə Qorqud» eposunun həm yazıyaqədərki dövrdə mürəkkəb for-
malaşma mərhələsindən keçməsi və həm də yazıya alındıqdan sonrakı bir
neçə dəfə üzü köçürülmə prosesinə uğraması onun mətninə müəyyən
müdaxilələrin olması ehtimalını artırmışdır. Bu da abidənin naşirlərinin
bə’zi arxaik söz və ifadələri əslinə uyğun oxuması və açıqlamasında başlı-
ca maneə rolunu oynamışdır. Öz mə’ruzəsində dastanın dilindən fərqli
variantlarda oxunan belə sözlərdən bir neçəsinin üzərində dayanan A.Ha -
cıyev onların əslinə uyğun yazılış formalarını və düzgün şərhlərini göstər-
məyə çalışdı.

Daha sonra söz f.ü.f.d. S.Əliyev «C.Luis «Dədə Qorqud kitabı» haq -
qında» mövzusunda mə’ruzə ilə çıxış etdi. S.Əliyev bildirdi ki, «Dədə
Qorqud kitabı»nın ingilis dilinə ikinci tərcuməsi C.Luisə məxsusdur. Bu
tərcümə girişdən, boyların tərcümə mətnindən və qeydlərdən ibarətdir.
S.Əliyev öz mə’ruzəsində, əsəsən, C.Luisin tərcümənin girişində oğuzla,
onların tarixi, həyat tərzi, eləcə də dastanın tarixi, yaranma yeri, müəllifi,
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dili, poetikası haqqında söylədiyi maraqlı və orijinal fikirlərə diqqət çəkdi
və bununla eposun Avropa, eləcə də dünya ictimaiyyətinə tanınmasında
C.Luisin danılmaz xidmətlər göstərməsini vurğuladı.

Tədbirdə iştirak edən AMEA-nın müxbir üzvü K.Abdulla çıxış edərək
bu tədbirin keçirilməsini çox yüksək qiymətləndirdi. O öz çıxışında qeyd
etdi ki, oğuz dünyagörüşünün məhsulu olan «Dədə Qorqud kitabı»nın
yaşı ən azı yunan mifləri qədər qədimdir. Dədə Qorqud dastanlarını dünya
mifoloji sisteminə daxil etmək, onu digər qədim eposlarla müqayisə et -
mək kimi missiyalar bizim və eyni zamanda bu dəyərli əsərin haqqıdır.
K.Abdulla mə’ruzəçilərə öz minnətdarlığını bildirdi və bu tədbirin hər il
davamlı şəkildə keçirilməsi arzularını dilə gətirdi.

Sonda edilən mə’ruzələri dəyərləndirmək üçün söz AMEA-nın müxbir
üzvü, Folklor İnstitutunun «Dədə Qorqud» şö’bəsinin müdiri T.Hacıyevə
verildi. T.Hacıyev tədbirdə 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
12 il ərzində AMEA Folklor İnstitutunda keçirilən «Dədə Qorqud günü»
tədbirlərinin tarixinə nəzər salaraq bildirdi ki, bu tədbirlərdə hər zaman
biri-birindən maraqlı tədqiqatlar ərsəyə gəlmiş, bu da bizim türk-oğuz ta-
rixinin ana kitabı olan «Dədə Qorqud kitabı»ımızın araşdırılması kimi
müqəddəs işimizə böyük bir töfhə olmuşdur. Daha sonra T.Hacıyev
bildirdi ki, bu gün söylənilən mə’ruzələrin tam mətni yaxın günlərdə
«Dədə Qorqud» elmi-ədəbi toplusunun səhifələrində işıq üzü görəcəkdir. 

Nail QURBANOV
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