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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT KULTU“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT KULTU
XÜLASƏ

Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı”ndakı at kultu tarixi-linqvistik müs tə vidə tədqiq edi -
lir. Türk-Oğuz cəmiyyətində ata münasibət, at oğuldur, at qardaşdır, at xilaskardır, at
qəh       rəmandan üstündür kimi məsələlər təkcə “Dədə Qorqud kitabı” yox, həm də digər
mən bələr kontekstində araş dırılır.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, türk, oğuz, at kultu

THE CULT HORSE IN “THE BOOK OF DEDE GORGUD”THE CULT HORSE IN “THE BOOK OF DEDE GORGUD”
SUMMARY

In the article the horse cult in the Book of Dede Gorgud is investigated in the line of
historical-linguistic. In the organization of Turk-Oghuz the problems about the attitude
to the horse “It is a son”, “That is a brother”, “That is a hero and that is better than hero”
not investigated only in “The Book of Dede Gorgud” but also in other sources.

Key words: “The Book of Dede Gorgud”, Turk, Oghuz, the horse cult

КУЛЬТ КОНЯ В «КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТКУЛЬТ КОНЯ В «КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТAA»»
РЕЗЮМЕ

В статье культ коня в «Книге Деде Коркутa» исследуется в историю-лингвис -
тическом аспекте. Отношение к коню в тюрко-огузском обществе, также вопросы
как конь-сын, конь-брат, конь-спаситель, конь выше героя рас сматриваются не
только па примере «Книги Деде Коркутa», по и других источниках.

Ключевые слова: «Книга Деде Коркутa», тюрк, огуз, культ коня

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. Məlum olduğu kimi türk cə -
miy  yətində ata münasibət digər heyvanlara münasibətdən çox fərqlənmiş -
dir. At belində gündoğandan, günbatanadək hərəkət edən türk lər ata çox
bö  yük qiymət vermişlər. Ata olan bu münasibət şifahi və yazılı qay naq lar -
da öz əksini tapmışdır. Məqsədimiz “Dədə Qorqud kitabı” və digər mən   -
 bələrdə qeyd olunmuş ata münasibətin araşdırılmasından, atın kult sə viy-
yə sinə yük səlməsi səbəblərini incəlməkdən ibarətdir.

Tarixi mənbələrdə insanların at saxlamağa tunc dövründən başlaması,
atçılıq təsərrüfatının bir sıra qədim xalqların, məsələn, skiflərin həyatında
həlledici rola malik olması xüsusi olaraq vurğulanır. Azərbaycanda altı-
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yeddi min il bundan əvvəl əhliləşmiş iki at cinsinin olması da müəyyən -
ləş  dirilmişdir. “Türk dillərində zooloji leksikanın zənginliyi (elə tatar di -
lin     də at növləri adlarını bildirən 40-dan artıq söz vardır) atın əhli ləş di ril -
mə sinin türklərə məxsus olduğu fikrini təsdiqləyir”(1, 61). Bu rada İ.Cə -
fər zadənin bir fikrini xatırlatmaq lazım gəlir: “...Qobustanda Yazılı tə  pə  də
bir daşın üzərində çılpaq atın ağzına gəm (dəmir, çubuq və s.-dən to xun -
muş tor – Ə.T.) verilmişdir. Atı minən şəxsin əlində yabayaoxşar si lahla
maral ovladığı təsvir edilmişdir”(2, 45).  Bu fakt “Kitab”da atla ov et mə
səh nələrinin təsadüfi olmadığını təsdiqləyir: “Av avlayu gəzərkən ögin   -
dən bir yaralu keyik çıqdı. Bəkil buŋa at saldı. Buğanıŋ ardından ir di…”

O.Ş.Gökyay atla bağlı əfsanə və rəvayətlərdən geniş şəkildə bəhs et -
mişdir: “Türküstandakı soğd qəbilələrinin əfsanələrinə görə, göydən düş -
 müş və misdən yapılmış bir at tapıldı. Bu at yarıya kimi torpağa gö mül -
müş vəziyyətdədir… İqdırın Bayat kəndindəki bir rəvayətə görə, göydən
enən atın ağzı böyük imiş, insan yeyən bir heyvan imiş, sonradan bir göl -
də su atı (ayğırı) ilə ciftləşmiş və bugünkü at meydana gəlmişdir… Türk   -
 lərin dənizdən (göldən), yaxud dağdan çıxan ilahi ayğırlardan tö rə yən sü -
rətdə əmsalsız atları vardır” (3, 431-432). Türk mifologiyasına isti na dən
söylənilmiş bu cür fikirlər K.Vəliyevin əsərlərində də müşahidə olu nur:
“Mifologiyada ən qiymətli cins atlar dəniz ayğırı ilə cütləşmiş qıs raq ların
doğduğu atlardır. Onlar üzərək dənizləri də aşırlar... Sudan çıxan ayğırlar
haqqında bir əfsanədə deyilir ki, onların sayı qırxdır, özləri də sehr lidir.
Də nizdən çıxıb bulaq suyu içəndə onları tutub  minsələr, ayğırlar çox se -
vinir, həmin adamla birlikdə qalır, daha dənizə qayıtmırlar” (4, 19). De -
məli, “Kitab”dakı “dəniz qulunu Boz ayğır”, “Boz at” kimi vahid lərin mi -
foloji əsası vardır. 

T.Hacıyev yazır: “Çöllünün – türkün – qıpçağın üç arzusu olub: at yə -
hərləmək; ət yemək; arvad almaq... Qıpçaq öz uşağına əvvəl atda oturma -
ğı, sonra yeriməyi öyrədib... Atla davranış mədəniyyətinin ustadı qıp çaq -
dır – türkdür. Türk cilovun, ram etməyin ustalığını atın üstündə kəşf etdi
– sonra asanlıqla ölkələri cilovladı” (5, 191-192). Bu fikirlər sanki Mu rad
Adcının “Qıpçaq çölünün yovşanı” kitabı yox, məhz ”Dədə Qor qud ki -
tab”ı barədə deyilib. Çünki türkün üç arzusu “Kitab”ın, demək olar ki, hər
bir boyunda obrazlı şəkildə ifadə olunmuşdur: at yəhərləmək. Uru turdı,
təvlədən bir şahbaz at çıxardı, əyərlədi, geyimin geydi; ət ye mək. Atdan-
ay ğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı... Bəli, ağam Qazan, ge -
cədən bir quzı bişürüb dururam; arvad almaq. Mən qırıma varmadan ol
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maŋa baş gətürmək gərək! Bunıŋ kibi qız alı ver, baba, maŋa. T.Hacıyevin
“atla davranış mədəniyyətinin ustadı qıpçaqdır – türkdür” – fikri isə elə
bil, “Beyrək at köksin qucaqladı” cümləsindən doğan məntiqi nə ticədir.

“Manas” , “Alpamış”, “Koblandı Batır”, xüsusən də “Dədə Qorqud ki -
tab”ı kimi türk eposlarında atın türk cəmiyyətindəki rolu poetik şəkildə
ifadə olunur. Yeri gəlmişkən, türk atları rus tarixi və etnoqrafiyasında da
xü  su si olaraq qiymətləndirilir: “Orlov döyüşlər gedə-gedə atları Rusiyaya
göndərir... bunlar nəinki qiymətli atlar idi, hətta dünyanın ən gözəl nadir
atları hesab olunurdu... Orlovun məftun olduğu ağ türk atı ona dörd bala
ver  dikdən sonra qəflətən ölür... II Yekaterina Pyotra onun əzəmətində
hey  kəl qoymaq istəyirdi... Felkone (heykəltaraş) heykəl üçün gözəl at so -
raq layır: qraf Orlovun tövləsindən  “Kapriz və Brilliant” adlı iki gözəl
türk atı gətirirlər. Pyotrun mindiyi bu cilov gəmirən qızğın atın görünüşü
bu dəli çarın özündən də təsirli idi. Tezliklə heykəl xalq arasında “Mis sü -
va ri (mednıy vsadnik) adını alır” (1, 59-62). 

Türkologiyada atın qədim türk cəmiyyəti üçün yaxınlıq dərəcəsi mü -
əy  yənləşdirilmiş, at, ad və ata sözlərinin eyni kökdən törədiyi, semantika
baxımından eyni yuvaya daxil olduğu əsaslandırılmışdır: “Qədim türklər -
də ad (şəxs adı) “at” şəklində işlənmişdir. İlk baxışda elə hiss olunur ki,
“ad” və “at” arasında heç bir bağlılıq ola bilməz. Əslində  isə Azərbaycan
və digər türk dillərində atın bu qədər yüksək qiy mətləndirilməsinin əsas
sə bəbi “ad” (şəxs adı) ilə “at” (heyvan) sözlərinin eyni məna ifadə etməsi
ilə bağlıdır. Şəxsə ad verəndə elə at da verilirdi. Ad almaq  həm də at al -
maq demək idi... Ata və at məsələlərinin ön plana çəkilməsi təsadüfi de -
yil dir. “Ad” və “at” sözləri eyni sözlər olduğu kimi, “ata” sözü də “at” sö -
zün  dən törəmişdir. Burada “at” kök, -a isə sözdüzəl dici şəkilçidir” (6, 75-
76). Deməli, at, ad və ata sözlərinin eyni kökdən törəməsi məhz at və cə -
miyyət kontekstində dəqiq ləş diril mişdir. Bu etimoloji araşdırmaların düz -
günüyünü təsdiqləyən ən mö təbər mənbələrdən biri isə “Kitab” hesab olu -
nur. Çünki “Kitab”da Oğuz igidinin atı ilə bərabər ad almasına təsadüf
olu  nur: Sən oğlıŋı “Bamsam” deyü oxşarsan: bunıŋ adı Boz ayğırlıq
Bam   sı Beyrək olsun! Bu cümlə “Kitab”ın 75-ci səhifəsində işlənmişdir
(Drez   den nüsxəsindəki səhifə nəzərdə tutulur). “Kitab”ın 70-ci səhifəsin -
də “boz ayğır”ın apelyativ kimi işlənməsi də (...dəŋiz qulunı – boz ayğır
al dılar) igidin atı ilə bərabər ad aldığını təsdiqləyir. Yaxud Oğuz igidi ad
alarkən ona bəylik, taxt və at verilmişdir:
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Hey Dirsə xan! Oğlana bəglik vergil,
Təxt vergil, – ərdəmlidir!
Boynı uzun bədəvi at vergil,
Binər olsun, hünərlidir!

Folklorumuzdakı “Dədəm Qorqud bir ad verdi; Qoç Koroğlu bir at
ver  di” misraları da dediklərimizi arqumentləşdirir.

Qeyd etdiyimiz kimi, “Kitab”da eyni sözün at və qəhrəman adları kimi
işlənməsinə təsadüf edilir: Qoŋur at (zoonim), Qoŋur qoca (antroponim).
Bu, türkün ata olan sevgisi, doğmalıq və yaxınlığının ən mühüm göstəri -
ci  lərindən hesab oluna bilər. At və qəhrəman adlarındakı ilk səslərin eyni -
liyi, daha doğrusu, alliterasiyası da atın cəmiyyət tərəfindən xüsusi olaraq
dəyərləndirildiyini təsdiqləyir: b – b. Beyrək – Boz ayğır; q – q. Qazan –
Qoŋur at, Qanturalı – Qazlıq at. Bu cür yaxınlıq eyni sözün epitet kimi
qəh rəman və atla bağlı sözlərdən əvvəl işlənməsində də özünü göstərir:
şahbaz yigit, şahbaz at, şahbaz ayğır. Burada bir cəhəti də qeyd edək ki,
Orxon-Yenisey abidələrində alp titulunun təkcə qəhrəmana yox, həm də
ata aid olması müəyyənləşdirilmişdir: Alp Şalçı zoonimi (Köl teginin
atlarından birinin adıdır).

“Kitab”da obrazlı şəkildə ifadə olunur ki, cəmiyyətə qovuşmaq üçün
ilk olaraq at minməyi öyrənmək lazımdır. Bu, Oğuz cəmiyyətinin əsas
prinsiplərindən biridir... Heyvanla müsahib olmağıl! Gəl, yaxşı at bin.
Yax  şı yigitlər ilə eş yort! Bu cümlə, eləcə də “At basubən, qan sümürər”
cümləsi məhz adı olmayan bir Oğuz igidi barədə  deyilmişdir. Bu məna-
da Dədə Qorqudun həmin “qaçmağı adam kimi olan” varlığa “Oğlanım,
sən insansan”, – deyərək “Basat” adını verməsi təsadüfi hesab oluna bil -
məz: birincisi, ona görə ki, “at basubən” feli birləşməsi inversiya ilə işlən-
sə (-ubən feli bağlama şəkilçisinin ixtisarı ilə), bas+at + basat modeli
alınır (7, 82); ikincisi, yaxşı at minməyi öyrənmək cəmiyyətə qovuşmağın
ən əsas yolu hesab olunur; üçüncüsü, “boy”un məzmunundan aydın olur
ki, təbiətdən cəmiyyətə gələrək “Basat” adını alan (qaçmağı adam kimi
olan varlıq) nəinki cəmiyyətə qovuşur, hətta cəmiyyəti məhv etmək istə -
yən qorxunc bir qüvvəni – Təpəgözü sıradan çıxarır.

“Kitab”da elə epizodlara rast gəlinir ki, orada  real olaraq at, at çapma
və atçılıqdan söhbət getmir: Təkur övrəti aydır: “Dinüŋ içün Qazan bəg,
yedi yaşında bir qızcuğazım ölmüşdür, kərəm eylə, aŋa binmə!..” Qazan
aydır: “...Bir adam gətürüŋ binəyim, sizi ögəyim!..” Kafəriŋ arxasına əyər
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saldı, ağzına uyan urdı... Uyanın çəkdi, ağzın ayırdı, kafəri öldürdi... Bu
sin taktik bütövə müxtəlif prizmalardan yanaşılmışdır. Məsələn, “...əski
etiqadi görüşlər “Kitab”ın hansı çağların məcrasını özündə birləşdirdiyini
də bizə göstərir”, – deyən B.Abdulla M.H.Təhmasibin belə bir fikrini
təqdim edir: “Ta ibtidai dövrlərdən bəri insanın nəzərini cəlb edən mürək -
kəb və əsrarəngiz hadisələrdən birisi ölüm idi... ictimai inkişafın bu mər -
hə ləsini keçirən insan ölümə, öləni həyatdan, yəni yaşayanlardan tama mi -
lə ayıran, təcrid edən bir hadisə kimi baxmamışdır. Bu dövrün dini etiqad-
larına görə, insan öldükdən sonra da əvvəlki kimi yaşayır, yeyir, içir, gə -
zir, öz evi, ailəsi, nəsli, hətta mənsub olduğu tayfası ilə daimi əlaqə sax -
la  yırmış... təndirə yapılan son çörək ölənlərin payı sayılmış, ruh günü sa -
yı lan cümə axşamında bişirilən xörəkdən bir pay ayırıb bacanın yanına
qo yulmuş, aidiyyətli bayramlarda, qəbiristanlığa gətirilmiş xonçalardakı
nemətlərdən qəbir üstə pay qoyulmuş və s. Ölənin də bunlardan mütləq
da dacağına inanmışlar” (8,  188-189). Qazan obrazına kompleks şəkildə
mü  nasibət bildirən Anar yazır: “...Yumorunu, zarafatını, məzəsini Qazan
əsirlikdə də itirmir. Təkurun övrətini inandırır ki, ölülərinə gətirdiyi ye -
mək lərin hamısını tutub əllərindən alıram, həm də ölülərinizin yorğasına
minər və kahinlərini yedərəm. Biçarə Təkur arvadı Qazana yalvarır ki,
beş yaşında bir qızcığazı ölüb, barı onu minməsin. Qazan: Ölülərinizdə
on dan yorğa yoxdur. Həp ona minirəm – deyir. Bu qara yumoruyla Qazan
zindanın zirzəmisindən qurtulur, üzə çıxır” (9,87). Hər iki izah inandırıcı
görünür. Belə ki, Azərbaycandakı, eyni zamanda digər türk ölkələrindəki
dəfn abidələrindən tapılmış yaraq-əsləhəli at skeletləri, at heykəlli qəbir
daşları M.Təhmasibin qənaətlərinin düzgün olduğunu arqumentləşdirirsə,
“Kitab”da işlənmiş “mərə kafərlər, bu ərəbəyi beşigim sandım. Sizi yam -
ru-yumrı tadım-dayəm sandım” tipli cümlələr, eləcə də “Ölən adam diril -
məz, çıxan can gerü gəlməz” kimi atalar sözləri də Anarın fikirlərini qüv -
vət ləndirir.

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövlərdəki atçılıqla bağlı sözlər mətnin
lek sik mənasının qavranılmasında xüsusi çəkiyə malikdir: binmək, yorğa,
uyan, əyər... Deməli, atçılıqla bağlı sözlər “qara yumorlarda”da məntiqi
mər   kəz rolunda çıxış edir. Bu da atın türk – Oğuz cəmiyyətində əvəz edil -
məzliyini təsdiqləyən faktorlardan biri kimi görünür.

At oğuldur
“Kitab”da atın dostdan, qardaşdan, hətta oğuldan üstün tutulduğunu

təsdiqləyən detallar müşahidə olunur: Bərü gəlgil, qulunım oğul! Qazanın
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dilindən  verilmiş bu misrada metaforikləşmiş “qulunım oğul” müraciəti
Uruza ünvanlanıb, sevimli oğlum, gözəl oğlum, körpə oğlum və s.
mənaları ifadə edir. Deməli, “qulunum oğul” müraciəti metaforik-poetik
funksiya daşıyır. Atın oğuldan üstün tutulması da məhz bu konteksdə mü -
əy yənləşir. Burada Qazan  və at münasibətlərinin bəzi cəhətlərini ümu mi -
ləşdirmək lazım gəlir: 1. Qeyd etdiyimiz kimi, Qazan xan və Qoŋur at
adlarını “q” səsinin alliterasiyası birləşdirir; 2. Qazan xan atı qəh rə man -
dan üstün hesab edir: “Hünər atındır”; 3. Qazan xan yeganə obrazdır ki,
onun dilində atla bağlı məsəl verilmişdir: “At işləməsə, ər ögünməz”. Bu
mə səlin dastandan leytmotiv kimi keçdiyi xüsusi olaraq vurğulanır. 4. Qa -
zanın bir sıra epitetləri atla bağlıdır: Qoŋur atıŋ ayası! Qaragöz atıŋ belinə
yatan Qazan! Bu mənada Qazanın dilində “qulunım oğul” ifa dəsinin  iş -
lənməsi təbii qarşılanır, həm də bu müraciət onun dilindəki Oğul!... Ay
oğul!... Arslanım oğul!.. Oğul, oğul, ay oğul!... Canım oğul! kimi müra -
ciətlərlə bir sırada dayanır. Digər tərəfdən, həmin müraciətin semantik
yükü Qazanın dilindən verilmiş başqa parçalarla səsləşir:

Oğul, oğul, ay oğul
Qarşu yatan qara tağım yüksəgi oğul! 
Güclü belim qüvvəti, canım oğul!
Qaraŋ ulu gözlərim aydını oğul!

Burla xatunun dilində “quluncıq” sözünün metaforik-poetik funksiya
daşımasına, oğul mənasında işlənməsinə təsadüf olunur: Qulıncığı kiş -
nəyüb belə keçdi. Qulıncığım aldırmışam, kişnəyəyinmi? Burada “qulun -
cıq” sözünün oğul mənasını ifadə edən metafora kimi işlənməsi mətnin
se mantik yükü kontekstində müəyyənləşir. Maraqlıdır ki, bu cür me -
taforalar yalnız Qazan xanın  və onun xanımının – xanımlar xanımı Burla
xatunun dili baxımından səciyyəvidir. Burla xatunun dilindən verilmiş
başqa bir parçaya diqqət yetirək: 

Dünlügi altun ban evimiŋ qəbzisi oğul!
Qaza bəŋzər qızımıŋ – gəlinimüŋ çiçəgi oğul!
Oğul, oğul, ay oğul!
Toquz ay tar qarnımda götürdigim oğul!
On ay deyəndə dünyaya gətürdügim oğul!
Tolması beşikdə bələdügim oğul!
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Bu misralar semantika baxımından “Quluncığım aldırmışam, kişnəyə -
yin mi?” misrası ilə eyni xətdə birləşir. Daha doğrusu, “qılıncığım” sözü
həmin misralardan doğan məntiqi nəticə kimi görünür. Bir cəhəti də qeyd
edək ki, Oğuz elinin ən böyük qəhrəmanı Qazan xanın və birinci xanımı
Burla xatunun Uruz barədə dedikləri əzizləmə, oxşama çalarlı qulunum,
quluncuğum vahidləri təkcə bir ailənin yox, bütövlükdə Oğuz cəmiy yə -
tinin səciyyəvi cəhətlərini əks etdirir.

At qardaşdır
“Kitab”ın hər bir boyunda, xüsusən də “Baybörənin oğlu Bamsı Bey -

rək boy”unda at yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, Beyrək Boz ay ğırın al -
nını açıq meydanlara, gözlərini gecə çırağına, yalını yumşaq ipə yə,
qulaqlarını iki qoşa qardaşa bənzətməklə kifayətlənmir, onu qardaşından
və yoldaşından artıq hesab edir, köksünü qucaqlayır, iki gözün dən öpür:

Açuq-açuq meydana bəŋzər səniŋ alıncuğıŋ,
Eki şəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ,
Əbrişimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ.
İki qoşa qartaşa bəŋzər səniŋ qulacuğuŋ.
Əri muradına yetürər səniŋ arxacığıŋ.
At diməzəm saŋa qartaş deyərəm,
Qartaşımdan yeg!
Başıma iş gəldi, yoldaş deyərəm,
Yoldaşımdan yeg! – dedi.

At başını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı, Beyrəgə qarşu gəldi. Bey -
rək at köksin qucaqladı. İki gözün öpdi. Sıçradı bindi...

“Kitab”da qardaşın qardaşa münasibəti təsvir olunan sintaktik bütövlər
təkcə formasına deyil, həm də semantikasına görə yuxarıdakı parça ilə
səsləşir: 

Ağzıŋ içün öləyim, qardaş!
Dilüŋ içün öləyim, qardaş!
Ərmi oldıŋ, yigitmi oldıŋ, qardaş!
Qəriblığa qardaşıŋ istəyü sənmi gəldiŋ qardaş?

Müqayisə və qarşılaşdırmalar belə bir fikri reallaşdırır: Atın qardaşdan
üstün tutulması metaforik-poetik şəkildə ifadə olunmuşdur (At diməzəm
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saŋa qartaş deyərəm, Qartaşımdan yeg!). Yeri gəlmişkən, “qulunum oğul”
müraciəti ilə “At diməzəm saŋa qartaş deyərəm” cümləsini insan və at
münasibətləri kontekstində modelləşdirdikdə belə bir nəticə alınır: oğul
(insan) = qulun (at); at = qardaş (insan). Bu modellərdə tərəflərin yeri də -
yişdirilsə belə, nəticəyə təsir etmir. Əksinə, həmin münasibətlərin (insan
və at) vəhdətdə olması daha aydın görünür: qulun (at) = oğul (in san); qar -
daş (insan)=at. Bu qarşılaşdırmanı ona görə təqdim edirik ki, qorqud şü -
naslıqda, ümumən türk folklorşünaslığında atın qardaşdan üstün tutul ma -
sından kifayət qədər bəhs olunsa da, atın oğuldan üstün tutul masına ötəri
də olsa münasibət bildirilməmişdir. Təqdim etdiyimiz nümu nə lərin se -
mantik tutumu isə bütün parametrlərinə görə atın oğuldan üstün tu tul du -
ğunu təsdiqləyir. 

Türk epos təfəkkürünün ən gözəl, ən nadir inciləri sırasında duran yu -
xa rıdakı parçada Boz ayğırın təriflənməsi, onun qardaşdan artıq tutulma -
sı, eyni zamanda onunla davranış mədəniyyəti son dərəcə poetik bir dil lə
çatdırılır. Maraqlıdır ki, bu parçanın semantik yükü “Koroğlu” das ta nın -
da, demək olar ki, eynilə saxlanılmışdır. Dəqiq desək, burada da at yük -
sək dəyərləndirilir, qardaşa bərabər tutulur. Bəzi detallara diqqət ye tirək:
Koroğlu Qıratı yüksək  qiymətləndirir, onu səksən min sərkərdə dən, sək -
sən min ilxıdan, səksən min atdan, səksən min mahaldan, səksən min ko -
tandan ...üstün hesab edir. Mübaliğələr silsiləsindən ibarət olan şei rin son
bəndi daha qüvvətlidir:

Koroğlu dövlətin endirsə düzə,
Say götür hamısın səksən min yüzə.
Səksən min gəlinə, səksən min qıza,
Səksən min ərgənə, dula da vermə!

Koroğlu atı igidin qardaşı kimi dəyərləndirir:

Yaz olanda dağa yollat,
Yay olanda ifçin nallat,
Qış olanda məxmər çullat,
At iyidin qardaşıdı...

Koroğlu da Beyrək kimi atla qardaş, yoldaş münasibəti saxlayır, dav -
ranış mədəniyyəti nümayiş etdirir: ...Koroğlu irəli yeriyib qollarını doladı



Qıratın boynuna. Üzündən-gözündən öpüb, yalını-yalmanını tumarladı,
if çin yəhərləyib töylədən çıxardı... Bu mətn Beyrəklə bağlı deyilmiş
“Bey rək at köksin qucaqladı”, “İki gözin öpdi” tipli cümlələrin semantik
yükü ilə birbaşa bağlanır.

“Koroğlu” eposundakı Qırat “Kitab”dakı Qoŋur at, Boz ayğır, Qara
ay  ğır kimi atların ümumiləşdirilmiş obrazıdırsa, İsmayıl Şıxlının yaratdı -
ğı at obrazı, daha dəqiqi, “Qəmər” bu atların hamısının ümumiləş diril miş
obrazı kimi çıxış edir. Müəllifin “Dəli Kür” romanını oxuyanda Qə mər
obrazının necə ustalıqla yaradıldığının şahidi olursan, istər-istəməz Qazan
xanın Qonur atı, Beyrəyin Boz ayğırı, Koroğlunun Qıratı yada düşür.
Cahandar ağa da Qəmərə adi at kimi baxmır, onunla sanki bir insan kimi,
dost kimi, qardaş kimi davranır, ona nəvaziş göstərir, başını sinəsinə sıxıb
gözünü oxşayır, ata həddindən artıq ehtiram göstərir ki, bu da at kultunu
xatırladır:  “...Qəmər sahibini görəndə başını tərpədib oxrandı və gözünü
zilləyib sahibinin üzünə baxdı. Sanki “bizi bu istidə niyə öldürürsən?” –
demək istədi. Cahandar ağa onun yalını sığalladı, boynunu qaşıdı, başını
sinəsinə sıxıb gözünü oxşadı. At sahibinin nəvazişini duydu və nazlı gə -
lin lər kimi cilvələndi. Cahandar ağa az qaldı Qəməri köksünə basıb üz-
gö zündən öpsün. Onların arasındakı ünsiyyət bir heyvanla insan arasında
olan  dostluqdan daha çox iki sirdaşın, ağır gündə bir-birinə kömək durub
ha raya çıxan  iki adamın mehribanlığına bənzəyirdi”. Bu parçadakı ən ki -
çik detal belə Beyrək və Boz ayğırla, eləcə də Koroğlu və Qıratla bağlı
təq dim etdiyimiz sintaktik bütövlərlə səsləşir. Sanki İ.Şıxlı “Kitab” və
“Koroğlu”dakı həmin parçaları daha təkmil, daha zəngin formada oxu cu -
suna çatdırır. Amma bu da var ki, İ.Şıxlı həmin mənbələrdən fərqli ola raq,
at və qəhrəman münasibətlərinin yalnız təsvirini verməklə kifayət lənmir,
həm də bu hadisələrin fəlsəfi əsaslarını, psixoloji momentlərini bir tən -
qidçi kimi müəyyənləşdirməyə çalışır. Daha doğrusu, İ.Şıxlı yuxarıda kı
parçanın ilk hissəsində yazıçı, son hissəsində isə tənqidçi kimi gö rünür.
Son cümlədə işlənmiş insan, heyvan, ünsiyyət, münasibət, dost luq, mehri -
banlıq, sirdaş və s. kimi sözlər daha çox tənqidi yazı daxilində psi xoloji
momentləri ifadə edən detallar kimi çıxış edir ki, bu da dediklə rimizi ar -
qumentləşdirir.

Qəmərin yalının, quyruğunun qırxılması Cahandar ağa üçün ən böyük
dərdə çevrilir: “...Onlar bir daha sataşmışdılar, onu təhqir etmişdilər, onun
qüruruna toxunmuşdular. Kişinin namusu üç şeydir: at, arvad, bir də pa -
paq. Bunlara toxunmaq, onun namusunu ayaq altına alıb tapdalamaq de -
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mək idi. Onu diri gözlü qəbrə soxmaq, sinəsinə çal-çarpaz dağ çəkmək
idi... Kişi lap sarsıldı. Hiss etdi ki, hətta bacısının ölümü belə ona bu qədər
ağır gəlməmişdi. Arvadı Zərnigarın, oğlu Şamxalın küsüb getməsi də onu
bu qədər yandırmamışdı. Cahandar ağaya elə gəldi ki, ürəyi partlayır. Kişi
hövlündən nəfəs belə ala bilmirdi...”. Deməli, Cahandar ağa üçün Qəmər
oğuldan, arvaddan, bacıdan üstündür. Bu müstəvidə o, Qazan xan, Koroğ -
lu kimi sələfləri ilə bir sırada durur.

Cahandar ağa Qəməri özünün qardaşı, sirdaşı, harayçısı, dardan çıxa -
ranı bilir: “Cahandar ağa tüfəngini dizinin üstünə qoyub donmuşdu. Tüs -
tü-duman içində ata baxdı. İndi mən nə edim, Qəmər? Axı, sən mənim sir -
daşım, dar günümdə harayçım idin. Sən məni çox dardan çıxartmısan.
Sən mənim ürəyimdən keçənləri balaca bir işarədən başa düşürdün. Sən
quşdan ayıq və ehtiyatlı bir atsan, Qəmər. Çox qaranlıq gecələrdə, mən -
dən qabaq, yolda təhlükə olduğunu sən başa düşübsən. Qulağını yapıx -
dırıb sakitcə dayanmısan və məni başa salmısan ki, irəli getmək olmaz.
Məndən qabaq özün yolu dəyişmisən, Qəmər. Bir toyda, bir nişanda geri
qalmamısan, hələ indiyəcən cıdırlarda səni keçən olmayıb. Məni utan dır -
mamısan, həmişə başımı uca eləmisən. Neçə dəfə mən sənin yalına yatıb,
“gözlərinə qurban, Qəmər, əlac sənə qalıb demişəm” . Sən quş kimi qanad
açıb məni güllənin altından çıxartmısan. Mən səni özümə qardaş, sirdaş
bilirdim, Qəmər, sən kişnəyəndə ürəyim dağa dönürdü. Şahə qalxıb fır la -
nanda elə bilirdim yeri, göyü mənə bağışlayırlar. Qəmər, indi mən nə
edim, sənin rüsvayçılığına necə dözüm?”. Bu parça ilə bağlı bəzi cəhətləri
ümumiləşdirmək lazım gəlir: Nəsrlə şeirin sintezindən yoğrulmuş, son
dərəcə bədii-estetik dəyərə malik olan bu parça müasir Azər baycan nəs-
rinin ən gözəl nümunəsi kimi görünür; Bu parça atla bağlı qədim türk
etnoqrafiyasının yeni formada təzahürüdür; At və qəhrəman münasibət lə -
rinin ən əsas cəhətlərinin poetik şəkildə canlandırılması müşahidə olunur;
“Dəli Kür” romanını Cahandar ağasız, Cahandar ağanı isə Qəmər siz tə -
səv vürə gətirmək mümkün deyil. Bu mənada Cahandar ağa və Qəmər ob -
razları Beyrək və Boz ayğır, Qazan xan və Qonur at, eləcə də Koroğlu və
Qırat obrazları ilə bir sırada durur;  At adı kimi məhz “qəmər” (Qəmər)
apelyativinin seçilməsi təsadüfi deyil. Birincisi ona görə ki, İ.Şıxlının ya -
ratdığı “Qəmər” obrazı gül suyu içən, badam yeyən, yelqanad olan, əf sa -
nələşmiş “Qəmərday”la səsləşir. İkincisi, Y.V.Çəmənzə minlinin “İki od
arasında” romanında işlənmiş Qəmər  zo onimi ilə eyni xətdə birləşir: O
za man Quba xanı Fətəlinin bir cüt məşhur atı vardı: birinin adı Qəmər, o
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birinki Şahbaz idi. Üçüncüsü, Qəmər at zoonimi ümumən folklorumuz
baxımından səciyyəvidir; Bu parçada İ.Şıxlının şirin və zəngin dili sanki
onun şəxsiyyəti ilə qovuşuq vəziyyətdədir; Nəhayət, Qəmərlə bağlı təq -
dim etdiyimiz parça belə bir bayatını yada salır:

Əzizim, ozan ağlar,
Söz qoşub yazan ağlar.
Kəhər at vuruldu,
Ünləyib ozan ağlar.

At sədaqətli dostdur, yoldaşdır, xilaskardır
“Kitab”da atın qəhrəmana sədaqətli dost, yoldaş, sirdaş olmasını təs -

diqləyən bəzi detallara diqqət yetirək:
At təhlükəni, fəlakəti, düşmən qorxusunu hiss edəndə ayaqlarını yerə

döyür, sahibini xəbərdar edir: Al ayğır qaçan kim yağı qoxusın alsa, aya -
ğını yerə dögərdi, tozı gögə çıqardı;

At yatmış sahibini oyadır ki, onu fəlakətdən, təhlükədən qurtarsın: .. mə -
gər yigit ayğır binərdi; xanım, at qulağı şaq olur, çəkübəni oğlanı oyar dı;

At sahibini oyatmaqda israrlıdır, sahibinin oyanmadığını görəndə onu
yenidən oyadır: Bu kərrə yüz kafər oğlanıŋ üzərinə gəldilər. Ayğır yenə
oğlanı oyardı;

At düşməni gördükdə ondan qorxmadığını nümayiş etdirir, hünərli ol -
duğunu oynamağı ilə çatdırır: Altımda Al ayğırım nə bəgənməzsən, - səni
gördi oynar;

At sahibini tanıdığı üçün kişnəyir: Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb ta yan -
dı, iki ayağının üzərinə turdı, kişnədi;

Sahibi tərifləyəndə at sanki utanır, başını aşağı salır. “Kitab”da “At ba -
şını aşağı saldı” cümləsi işlənmişdir. Bu, mətn semantikası müstə vi sin də
müəyyənləşir. Belə ki, Beyrəyin Boz ayğırı tərifləməsi səhnəsindən sonra
ilk olaraq “At başını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı” cümləsi verilir. De -
məli, Beyrək Boz ayğırı tərifləyəndə o, başını aşağı tutubmuş.

“At əzəldən bizə yaxın və “dost” olub, həyat-məişətimizin ən yaxın kö -
məkçisi, igidlərimizin darda-çətində arxası, vəfalı dostu-yoldaşı olub, şərəf-
şöhrət rəmzi olub. Zərdüşt babamızın təlimatına görə ulu Hürmüz kainatın
hərəkətverici qüvvələrini – küləyi, yağışı, buludu və dolunu ay ğıra bənzə -
dib, atla müqayisə edib, Günəşi də bu qəbildən sayıb...” – de yən E.Əli bəy -
zadə “Kitab”dakı Boz ayğırın sədaqətli və vəfalı olduğunu mətn kontek -
stində müəyyənləşdirir: “...Boz ayğır yiyəsinə sə daqəti, və fa lılığı ilə, bəlkə
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insanı da vurub keçir. Beyrək fəndlə düşmən qalasından aşağı enib azad
olarkən, düşünür ki, bir at tapsın, tutsun minib tezliklə aradan çıxsın. Heç
demə, Boz ayğır 16 ildir ki, sahibini gözləyirmiş. Bey rəyi görüb iki ayağı
üstə şahə qalxır və kişnəyir, ona tərəf gəlir”(10, 100-103). Müəllifin müşa -
hidələri inandırıcıdır. Bu mənada Beyrəyin Boz ayğır üçün “Başıma iş gəl -
di, yoldaş deyərəm, Yoldaşımdan yeg!” – de mə si olduqca təbii qarşılanır.
Burada O.Ş.Gökyayın mənbələrə istinadən söylədiyi bir fikrini xatırlatmaq
lazım gəlir: “...Bu at zindana düşən sa hi bini 16 il gözlədikdən sonra görən
kimi sadəcə kişnəyir ki, bu gerçəyə uy ğundur... Bamsı Beyrək hekayəsinin
Anadolu variantlarında da Bəy Bey rəyin atı, qəhrəman tutulub zindana
atılınca, bir daşın dibində yeddi il qalmış, üstünü yosunlar bağlamışdır.
Koroğlu öləndə onun Qıratı insan kimi yas tutmuş, qırx gün yem yemə miş -
dir” (11, 435-436). Qeyd edək ki, bu cür detallar türk, o cümlədən Azər bay -
can folklorunda qabarıq şəkildə müşahidə olunur: İgidin ağrılı-acılı ça ğın -
da, at ağlam-ağlam ağlar, göy nəm-göynəm göynər. Sevinc çağında oynam-
oynam oynar, kişnəm-kiş nəm kişnər!

“Kitab”dakı “At başını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı, Beyrəgə qar -
şu gəldi. Beyrək at köksin qucaqladı... Ayğır yenə oğlanı oyardı” tipli
cüm lələrin semantikasından aydın olur ki, at sahibini başa düşür, sanki
onunla danışır. Yeri gəlmişkən, M.Seyidov atın igidlə danışmasını sistem -
li şəkildə araşdırmışdır: “Azərbaycan və bir çox türkdilli xalqların da ha
əski çağlarla səsləşən dastanlarında, nağıllarında igidin atla söhbəti, məs -
ləhətləşməsi, onun öz sahibinə yardım etməsi epizodlarına tez-tez tuş olu -
ruq. Misal üçün, Koroğlu dəfələrlə Qırata müraciət edir. “Bəxtiyar”,
“Qırx Qönçə xanım”, “Məlik-Düçar”, “Şah oğlu Bəhrəmin nağılı” və s.
nağıllarda at igidlə danışır, ona məsləhət verir, yardım edir. “Maaday
Qara” dastanının igidi Kögüdey-Merqen də atı ilə dəfələrlə məsləhətləşir,
onun dediyi kimi hərəkət edir. Manas da atı ilə danışır. Qam-Şaman da,
igid də, ara-sıra qızlar da atla danışır, məsləhətləşirlər, at onlara yardım
edir” (11, 282). 

Bayatılarımızda Qırat Koroğlunun ən yaxın silahdaşı, dostu kimi tə -
rənnüm edilir:

Misri qılınc,
Qındadı Misri qılınc,
Koroğlunun dostudur.
Qıratla Misri qılınc.

At monqol xanı üçün də ən yaxın dostdur: “...Moskva knyazı Böyük
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xanı – bütün Rusiyanın çarını qarşılamağa çıxırdı. O ancaq vergi təhvil al -
maq üçün Moskvaya gələrdi. Bu mərasimi Moskvada səfir olmuş C.Flet -
çer belə təsvir edir: “Xan atın üstündə oturardı. Rus çarı xanın atının ya -
nında durardı. O, öz papağının içində xanın atına yulaf yedirərdi. Bu ha -
disə Kremlin özündə olardı. Buyurun, rus çarı Monamaxın adı ilə bağlı bu
məsəl necə yaranıb: “Sən nə ağırsan, Monamaxın şapkası”. Moskva knya-
zlığı  belə boya-başa çatdı – itaətkarlıqla, baş əyə-əyə” (12, 168). Bu -
radakı “O, öz papağının içində xanın atına yulaf yedirərdi” cümləsi iki cür
yozula bilər: Xan öz atını hamıdan, hətta rus knyazı Mona maxdan da
üstün hesab edir; Rus knyazı Monamax vəzifəcə kiçik olduğu üçün onun
itaətkarlığı, baş əyməsi nümayiş etdirilir.

“Kitab”dakı “at kultu” barədə ilk dəfə olaraq bəhs edən F.Zeynalov və
S.Əlizadə müasir dövrümüzə qədər mühafizə olunan at heykəlli qəbir
daş  larını məhz “Dədə Qorqud kitabı” müstəvisində dəqiqləşdirmişlər:
“Ki tabi-Dədə Qorqud”da tədqiqatçıların diqqətini o qədər də cəlb et mə -
yən “at kultu”nu xatırlatmaq istərdik. Atlar burada öz adları ilə tanınan
can lı personajlardır; at qəhrəmanın yoldaşı, əsas zərbə qüvvəsidir. “At iş -
ləməsə, ər öyünməz” məsəli dastandan leytmotiv kimi keçir. Qəhrəman
yaralananda atın quyruğunu kəsir, öləndə atı öldürürlər; yasaq olunmuş
vaxtda atı minmək günahdır; qəhrəman and içir: “Minərsəm, tabutum
olsun!” İstər-istəməz qədim “atlı xalqlar” – iskitlər (skiflər), hunlar yada
düşür. Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindəki bir çox at heykəlli qəbir
daşlarının təsadüfi olmadığı aydınlaşır” (13, 17). “At məzarları” , “At
daşı” O.Ş.Gökyayın da diqqətini cəlb etmişdir. Müəllif mənbələrə istina -
dən qeyd edir: Osman Sisli Kır (Qır – Ə.T.) adlı atı öləndə onu Üsküdar-
da Kavak Sarayına gömmüş, məzarının başına ölüm tarixini göstərən bir
daş qoydurmuşdur. Bu daşa “Sisli Kır At məzarı” və “At daşı deyirlər; ...
Başqa bir rəvayətdə də “Qaraca Əhməd Sultanın Atı”nın türbəsindən bəhs
olunur. Bu türbənin içinə uğur gətirsin, - deyə arpa tökülür. Buraya ye ri -
məyən uşaqları ayın ilk cüməsində gətirirlər. Analar bu ata yanlarında bir
az da arpa gətirirlər, qurban kəsirlər, Qaraca Əhməd Sultanın türbəsi ya -
nın dakı yoxsullara paylayarlar. Eyyub Sultanın da, Sultan Mahmudun da
atının məzarı vardır (14, 427-428). 

Yunan yazıçısı Plutarxın “İsgəndər Zülqərneyn” əsərində Bukefal adlı
atın hünərindən, qeyri-adiliyindən bəhs olunur, onu cilovlaya bilməyənlər
qorxaq və bacarıqsız adlandırılır: “Filippin əyanlarından heç kim onu
(Bukefalı – Ə.T.) qışqırmaqla özünə qulaq asmağa məcbur edə bilmədi və
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o, hər dəfə şaxə qalxaraq, heç kimi onu minməsinə imkan vermədi. Filipp
hirslənib əmr etdi ki, atı aparın, onu cilovlamaq mümkün  deyil. Bu vaxt
orada olan İsgəndər dedi: “Öz qorxaqlıq və bacarıqsızlıqları ucbatından
adamlar necə bir atı əldən verirlər” (14, 93). Müqayisə və qarşılaşdırmalar
göstərir ki, əsərdə Bukefal xüsusi çəkiyə malik bir obrazdır. Onun səciy -
yə vi cəhətləri isə daha çox İsgəndər obrazı kontekstində müəyyənləşir.
Belə ki, İsgəndər Bukefalı özünə ən yaxın dost, yoldaş, sirdaş hesab etdiyi
üçün onun ölümünü sakit qarşılaya bilmir, qəm, kədər içində çırpınır...
Bukefalın xatirəsini əbədiləşdirir, onun adına şəhər saldırır – Bukefaliya:
“Bukefal otuz beş yaşında qocalıqdan öldü. İsgəndər atın ölümünə çox
mü tə əssir oldu. O qədər atın fikrini çəkirdi ki, elə bil yaxın dostunu itir -
miş   di. Atın xatirəsini yaşatmaq üçün o, Qidasp əyalətində şəhər saldırıb
adını Bukefaliya qoydu” (14, 94). Bu cür faktlar “at kultu”nun başqa
xalqların etnoqrafiyası baxımından da səciyyəvi olduğunu təsdiqləyir.
Burada rus mədəniyyəti və etnoqrafiyası tarixində xüsusi olaraq vurğu la -
nan bir fikri təqdim etmək lazım gəlir: “...Qraf kənd təsərrüfatı ilə ciddi
məşğul olurdu və at aludəçisi kimi ətrafda ad çıxarmışdı. Orlovun məftun
olduğu ağ türk atı ona dörd bala verdikdən sonra qəflətən ölür. Onun sağ
ikən portretini çəkdirən qraf bu şəkli evin divarından asır, onun dərisini,
hətta bu nəcib atın sümüklərinin saxlanılmasını tapşırır” (1, 60-61). Bütün
bunlar, yəni at heykəlli qəbir daşları, at qəbirləri, at portretləri, at adını
əbə diləşdirən şəhər adı və s. təsadüfi olmayıb, məhz atın dost, yoldaş, sir -
daş, xilaskar, qoruyucu hesab edilməsinin, oğuldan, qardaşdan, ən yaxın
qohumlardan üstün tutulmasının məntiqi nəticəsidir.

At qəhrəmandan üstündür
Oğuz cəmiyyətində at oğuldan, qardaşdan, yoldaşdan üstün tutulduğu

kimi, qəhrəmandan da üstün tutulur. “Kitab”da at və qəhrəmanın vəh dət -
də təsvir olunmasından, birinin digərini tamamlayan qüvvə kimi çıxış et -
məsindən bəhs etmişik. Amma “Bəkil oğlu İmranın boy”unda bu vəh dətin
pozulması müşahidə olunur. Belə ki, Oğuz cəmiyyətinin ən nüfuzlu söz
sahibi Qazan xan Oğuz igidi Bəkilin yox, atın hünərini yüksək qiy -
mətləndirir: Qazan bəg aydır: “Bu hünər atıŋmıdır, əriŋmidir?” “Xa nım,
əriŋdir” – dedilər. Xan aydır: “Yoq, at işləməsə, ər ögünməz. Hünər
atıŋdır”, – dedi. Bu söz Bəkilə xoş gəlmədi. Bəkil aydır: “Alplar içində
bizi qusqunımızdan balcığa baturdıŋ”, – dedi...M.Seyidov bu parçada
təsvir olunmuş hadisənin real və mifik səciyyəsini vermişdir: “...Qazan
xan ovçu Bəkilə, deyəsən, ovçuluq kultu ilə əlaqədar Bəkilə deyil, ata-at
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onqonuna üstünlük verir. Bu mifoloji baxımdan adi hadisə deyildir. İki
onqon, iki kult – ovçuluq və at kultu qarşı-qarşıya durmuş, birinə üstün-
lük verilmişdir... Bunun iki səbəbi vardır. Biri budur ki, görünür, Bəkilin
atı yaxşı qaçağan imiş; ikinci səbəbi isə mifologiya ilə bağlıdır. At on qon -
dur... Bəllidir ki, bir çox türk xalqlarında dağ kultu, dağ tanrısı, meşə ru -
hu, kultu ov heyvanlarının himayəçisi, sahibi idi, ov heyvanları onlara
məx sus idi. Dağ tanrısının ayğırı varmış. Bu düşümlü ay ğırı kim yuxuda
gör səymiş, onun ovu çox uğurlu olarmış. Görünür ki, Qazan xan da Bə -
kilin atı deyərkən dağ tanrısının ayğırını nəzərdə tuturmuş; zaman keç -
dikcə dağ tanrısının əfsanəvi mifik səciyyəli ayğırının əvəzinə ozan adi,
real atı qoymuşdur” (11, 239). Deməli, Qazanın dilində işlənmiş “Hü nər
atın dır” cümləsinin semantikasında mifiklik yox, reallıq üstün mövqe də -
dir, daha doğrusu, mifiklik daşlaşmış vəziyyətdədir.

İşin nəticəsi. Apardığımız araşdırmadan belə bir qənaətə gəldik ki, at
türk cəmiyyətində əvəzedilməz dərəcədə əhəmiyyətli bir varlıq ol du ğun -
dan, onun insan həyatındakı rolunun inkarolunmaz dərəcədə əhə miy yə -
tin dən dolayı, o müqəddəslik, kult zirvəsinədək ucalmışdır.
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TƏPƏGÖZ VƏ POLİFEM OBRAZLARI HAQQINDATƏPƏGÖZ VƏ POLİFEM OBRAZLARI HAQQINDA
XÜLASƏ

Dünya xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatında geniş yayılmış süjetlərdən biri də
Təpəgözlə bağlıdır. Bu obraz və süjetə türk folklorunda tez-tez rast gəlinir. Ona görə də
bu obrazın və süjetin mənşəyi ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar aparılmış və mülahizələr irəli
sürülmüşdür.

İslam Sadıq bu məqaləsində mövcud tədqiqatları ümumiləşdirmiş, ilk dəfə olaraq
Şu mer qaynaqlarına müraciət etmişdir.  O inandırıcı müqayisələr apardıqdan sonra belə
bir əsaslandırılmış nəticəyə gəlmişdir ki, Təpəgöz obrazı və onun süjeti şumer-türk mən -
şəlidir, bütün xalqlar onu türk folklorundan mənimsəmişdir. Şumer qaynaqlarında Təpə -
göz obrazının prototiplərinin tapılması da yuxarıda deyilənləri təsdiq etmişdir.

Açar sözlər: Təpəgöz, Polifem, “Dədə Qorqud”, “Odisseya”, obraz, süjet

CHARACTER OF TAPAGOZ AND POLIFEMCHARACTER OF TAPAGOZ AND POLIFEM
SUMMARY

One of the plot, widespread in folk-lore of world nations is connected with Tapagoz.
This character and the plot, connected with it are much met in Turkish folk-lore. That is
why a lot of investigations was carried on about the origin of this character and this plot
and was stated some thoughts about it.

İslam Sadıg in this article summarized results of this investigations, for the first time
drawing Sumerian sources into research work grounded by convincing arguments that,
the character of Tapagoz and plot, connected with it are Sumerian-Turkish origin and
they passed to the different world nations folk-lore from Turkish. Meeting of the proto-
types of character of Tapagoz in Sumerian sources proves uprightness of thoughts stat-
ed in this article.

Key words: Tapagoz, Polifem, Dede Gorgud, Odissey, Character, Plot

ОБ ОБРАЗАХ ОДНОГЛАЗОГО ВЕЛИКАНА – ТЕПЕГЕЗА ИОБ ОБРАЗАХ ОДНОГЛАЗОГО ВЕЛИКАНА – ТЕПЕГЕЗА И
ПОЛИФЕМАПОЛИФЕМА

РЕЗЮМЕ
Один из широкораспространенных сюжетов в фольклоре народов мира связан

с одноглазым великаном – Тепегезом. Этот образ и его сюжет часто встречается в
тюркском фольклоре. Поэтому многочисленные исследования посвяшены к проис -
хождению этого образа и его сюжета, в которых выдвинуты разные пред поло же -
ния.

В данной статье Ислам Садыг обобшал предыдуших исследований, впервые об -
ращал внимание к шумерским источникам. Он провел достоверных сопос тав лений,
после которых пришел к обоснователному выводу о том, что образ Тепегез и его
сюжет является шумеро-тюркским происхождением и всеми осталь ными народами
заимствованы из тюркского фольклора. Появление прототипов образа Тепегеза в
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шумерских источниках служит к подтверждению вышесказанного.
Ключевые слова: Тепегез, Полифем, Деде Коркуд, Одиссей, образ, сюжет

Məsələnin qoyuluşu. Təpəgöz və Polifem obrazlarının və onlarla bağ -
lı süjetin yaranma və yayılma prinsiplərinin aydınlaşdırılması; İşin məq -
sə di: Bu obrazların və süjetin mənşəyinin Oğuz eposunun və yunan po e -
ma sının mətnlərinin müqayisəsi əsasında öyrənilməsi.

Dünya xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatında geniş yayılmış sü jet -
lərdən biri də Təpəgözlə bağlıdır. XIX yüzillikdə Aarne bu süjetin 200-ə
ya xın variantını toplamışdır. Təsadüfi deyil ki, Ön Asiya, Kiçik Asiya, Or -
ta Asiya, Qafqaz, Volqaboyu, Sibir, Yaxın və Uzaq Şərq türklərinin şi fahi
ya radacılıq örnəklərində bu süjetə tez-tez rast gəlinir. Aarne bütün türk
xalq larının folklor materialları ilə tanış olmasa da, onun topladığı Tə pə -
göz süjetlərinin bəlkə də yarısı türk xalqlarının ağız ədəbiyyatından gö tü -
rülmüşdür.

“Dədə Qorqud kitabı”nı araşdıran alimlərin əksəriyyəti Təpəgöz surə -
tinin mənşəyi ilə dərindən maraqlanmış, məsələnin bu cəhətinə xüsusi
diqqət yetirmiş, apardıqları müxtəlif paralellər və müqayisələr əsasında
müəyyən fikirlər söyləmişlər. Təpəgöz süjetinin mənşəyindən yazan Av -
ropa, rus və türk qorqudşünaslarının əsərlərində başlıca olaraq iki möv qe
nəzərə çarpır: 1. Bu süjet oğuz mənşəlidir. Yunan siklopu ilkin qay  naq de -
yil. Yunanlar onu oğuzlardan götürmüşlər. 2. Bu süjet yunan mənşəli dir.
Oğuz süjeti yunanlardan götürülmüşdür.

Burada adları sadalamağa ehtiyac yoxdur. Qısaca demək olar ki, bi rin -
ci tezisin tərəfdarları daha çox Oğuz eposunun və yunan poemasının
mətn  lərinə istinad edirlər. İkinci tezisin tərəfdarları isə mətnlərdən daha
çox ayrı-ayrı avtoritetlərin söylədiklərinə və yunanların qədimliyi haq qın -
da elmdə kök salmış yanlış fikirlərə söykənirlər. Hər hansı məsələnin həl -
lində düzgün nəticə çıxarmaq üçün ən zəngin material mətnlərin özündə -
dir və onlara müraciət etmək daha doğru üsuldur.

Təpəgöz obrazının və onunla bağlı süjetin mənşəyini aydınlaşdırmaq
üçün birinci növbədə bilmək lazımdır ki, “Odisseya” yazılı kitabdır. Bu
motiv həmin kitab yazılana qədər yunan folklorunda mövcud olmamış dır,
yəni yunan folklorunda onun sələfi yoxdur. Bu süjet başqa bir qaynaqdan
birbaşa kitaba gəlmişdir. Heç bir şübhə yoxdur ki, Təpəgöz süjeti yunan
kitabından oğuz yaddaşına keçib bu qədər geniş coğrafiyada yayılıb, cür-
bəcür variantların, versiyaların yaranması ilə nəticələnə bilməzdi. Əvvəla,
“Dədə Qorqud” eposu yarandığı dövrdə kitab hələ nəinki oğuz cəmiyyə -
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ti nə, heç başqa cəmiyyətlərə də indiki şəkildə daxil olmamışdı. Həmin
dövrdə hər hansı bir süjetin kitabdan alınıb xalq içərisində bu qə dər geniş
yayılması və özündən çoxlu budaqlar, şaxələr verməsi sadəcə ağlabatan
deyil. Digər tərəfdən, kitabların əllə köçürüldüyünü, nadir nüs xələr şək -
lin  də olduğunu da nəzərə almaq lazım gəlir.

Herodot bu süjeti yunanların  iskitlərdən (əslində onlar quşçu tayfa la -
rıdır) eşitdiklərini çox açıq şəkildə söyləmişdir: “İssedonlar haqqında biz -
də beləcə bilgi var. İssedonların özlərinin söylədiklərinə görə, onlardan
yuxarılarda taygöz adamlar və qızıl güdən qriflər yaşayırlar. İskitlər bu
haqda bilgini İssedonların dilindən verirlər, biz də bunları və başqa bil gi -
ləri iskitlərdən öyrənib, onları iskitcə arimasp adlandırırıq: iskitlərdə “ari -
ma”-tək, “spu”-göz mənasında işlənir” (1, 224). Deməli, yunanlar tay -
gözün adını da iskit dilindən götürmüşlər. Skiflərlə oğuzlar isə qohum
tay falardır. Skiflərin ayrı-ayrı qaynaqlarda işquz/aşquz adlanmaları da on -
ların qohumluğunu göstərir. Ş.Cəmşidov yazır ki, Ön Asiyadakı skiflər
“Aşquz” və “işquz” şəklində iki hissədən ibarət olmuşdur. “İşquz” əslində
“İç oğuz” deməkdir. Ukraynanın cənub rayonlarındakı qədim skif təpələri
indi də “Oğuz təpələri” adlanır (2, 65-67).

A.Strabon da yazırdı ki, “Homer təkgöz siklop motivini skiflərin ta ri -
xindən götürmüşdür” (3, 118). Ellin ədəbiyyatında, məsələn, Feokritdə
Po lifem tamamilə dinc yaşayan, insanlara düşmən olmayan və insan əti
yeməyən bir çobandır (4, 322). Deməli, ellin ədəbiyyatındakı polifemlər
heç bir vəchlə “Odisseya”dakı Polifemin əcdadı sayıla bilməz. Bütün bu
faktlar Təpəgöz süjetinin yunan mənşəli olmadığını, yunan ədəbiyyatına
kənardan–türklərdən gəldiyini aydın göstərir. Bu süjet Yunanıstana iki
yolla aparıla bilərdi: 1) Homer Türkiyənin İzmir şəhərində doğulmuşdu,
türklərin əhatəsində böyümüş, bu süjeti orda eşitmişdir; 2) İskitlərlə ün -
siyyətdə olan yunanlar süjeti onlardan eşidib yaddaşlarında Yunanıs tana
aparmışlar. Hər iki hal süjetin türk mənşəli olduğunu təsdiqləyir. Bunu
təs  diqləyən digər faktlar da var.

“Dədə Qorqud” eposunun və “Odisseya” poemasının müqayisəli təh -
lili “Odisseya”dakı Polifem süjetinin ilkin variant olmadığını təsdiqləmək
üçün kifayətdir. Onlardan bir neçəsinə diqqət yetirmək olar:

1) Odissey bu taygözlərin kim olduğunu bilmir:
Əziz səfər yoldaşlarım, siz burada qalın hələ!
Öz gəmimlə və öz gəmi adamımla mənsə gedib,
Xəbər bilmək istəyirəm o adamlar nə karədir:
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Vəhşidirmi, lovğadırmı, görüm burda yaşayanlar;
Ya allahdan xof eləyən qonaqpərvər adamlardır? (5, 139)

Göründüyü kimi, Odisseyin Polifem haqqında yetərincə təsəvvürü
yoxdur. Onun adam yediyindən, sehrindən, gücündən, dişbatmazlığından
xəbərsizdir və əgər bütün bunları bilsəydi, heç vaxt onun yanına get məz -
di. Basat isə Təpəgözün azmanlığını da, adam yediyini də, gücünü də,
sehrli olduğunu, ona oxun, nizənin, qılıncın kar etmədiyini də yaxşı bilir
və bütün bunları bilə-bilə onu öldürməyə gedir.

2) Odissey polifemi öldürmək məqsədilə onun yanına getmir. Basatın
isə yeganə məqsədi Təpəgözü öldürməkdir.

3) Odisseyin Polifemlə görüşü tamamilə təsadüfi bir haldır. Bu da o
deməkdir ki, Odisseyin Polifemlə görüşü “Odisseya” poemasının süjetin -
də elə mühüm yer tutmur. Bu görüş olmasaydı belə poemanın süjetində
heç nə dəyişməzdi.

Basatın Təpəgözlə görüşündə isə təsadüf yoxdur. Bu da o deməkdir ki,
Basatın Təpəgözlə görüşü eposun süjetində mühüm yer tutur və bu səh -
nənin ixtisara salınmağını düşünmək belə mümkün deyil. Bu görüşün
yox luğu bütövlükdə boyun yoxluğu deməkdir.

4) Odissey Polifemin kim olduğunu yalnız onun mağarasında özünü
görəndən sonra başa düşür. Polifem onlardan kim olduqlarını soruşur.
Odissey bunu belə deyir:

O bunları soruşanda ürəyimiz əsdi tir-tir,
Qorxunc səsi, bəd görkəmi vahiməyə saldı bizi. (5, 141)
Basat isə Təpəgözün kim olduğunu onu görməmişdən bilir. Onu gö rən -

də də heç bir qorxu hiss eləmir.
5) Odisseyi Polifemin mağarasına öz şəxsi marağı, iştahı və s. çəkib

aparır. Onu xalqın taleyi düşündürmür. Hətta Polifem mağarada Odis se -
yin gözlərinin qabağında onun yoldaşlarından dördünü yeyir, o da baxır.

Basatı isə Təpəgözü öldürməyə öz şəxsi marağı sövq etməmişdir.
“Oğuz Təpəgözün əlində zəbun olur”. Basat da Oğuzu ölüm təhlü kə sin dən
qurtarmaq məqsədilə Təpəgözlə təkbətək döyüşə gedir. Onu bu dö yü şə
xalqın, etnosun taleyi məcbur edir. Odisseydən fərqli olaraq Basat qaç mağı
düşünmür. Təpəgözü öldürməyin, yenməyin yollarını ax ta rır və ta pır. Basat
türk epik düşüncəsində yeni bir alp tipinin obrazı kimi meydana çıxır.

6) Odissey Polifemin gözünü çıxartsa da, onu öldürə bilmir. Burada
Odissey heç bir qəhrəmanlıq göstərmir. Bu səhnənin olub-olmaması
Odis seyin həyatı üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
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Basat Təpəgözü öldürür. Bu səhnədə Basatın qəhrəmanlığı özünün
kulminasiya nöqtəsinə yüksəlir. Basatın həyatının bütün mənası isə bu
səhnə ilə bağlıdır.

7) Odisseyin mağaradan çıxmaq epizodu qətiyyən real görünmür.
Odissey görür ki, Polifem qoyunları bir-bir əlilə yoxlayıb mağaradan

çölə buraxır. Bunu görə-görə bir yunlu qoyunun qarnının altından sallanıb
(onun yunundan yapışaraq) mağaradan çıxmağı ağılabatan deyil.

Basat isə iri qoçlardan birini soyub onun dərisinə girir. Təpəgöz qoçun
buynuzlarından yapışıb onu yoxlayarkən dəri buynuz qarışıq Təpəgözün
əlində qalır, Basat cəldliyinin hesabına sivrilib mağaradan çıxır.

8) Odissey Polifemin sürüsünü də yığıb aparır. Basat Təpəgözün bircə
heyvanına belə gözünün ucuyla baxmır. Onu düşündürən yeganə məsələ
Oğuzu bu bəladan qurtarmaqdır.

Bu deyilənlər aydın göstərir ki, “Odisseya”dakı süjet ilkin variant ola
bilməz. Birincisi, V.F.Millerin və V.Qrimmin qeyd etdikləri kimi, bu süjet
Odisseyin digər səfərlərinə süni şəkildə zorla pərçimlənmişdir (6, 43).
İkincisi, “Odisseya”dakı süjetin “Dədə Qorqud kitabı”ndakına nisbətən
primitivliyi göz qabağındadır. Bu da onun nəticəsidir ki, süjet Şərq dü şün -
cə sindən Qərb düşüncəsinə ötürülərkən yaddaşlarda çox güclü təhriflərə
uğramışdır. Ola bilsin ki, nağıl Yunanıstana peşəkar nağılçılar yox, naşı,
tə sadüfi adamlar tərəfindən aparılmışdır.

Təpəgöz və Polifem obrazlarının, həmçinin onlarla bağlı süjetin mən -
şəyini düzgün müəyyənləşdirmək üçün istinad ediləcək ən əhə miy yətli
faktlardan biri Təpəgözün oğuzlarla, Polifemin isə yunanlarla bağ lı olub-
olmamasıdır. Təpəgöz obrazı və boyun süjeti başlanğıcdan so na qədər
yalnız oğuzlarla bağlıdır. Bunu aşağıdakı faktlar da aydın gös tərir.

1) Təpəgözün mənşəyi bəllidir. Onu pəri qızı Sarı çobandan doğmuş -
dur; onun damarında Oğuz qanı var. “İlana balası qənim olar”;

2) Təpəgözü Aruz gətirib evində saxlamışdır, yəni onu oğulluğa götür -
müşdür;

3) Pəri qızı Sarı Çobanı qabaqcadan xəbərdar etmişdi ki, “Təpəgöz
Oğuzun başına bəla gətirəcək”;

4) Təpəgöz Oğuzdan qaçıb mağarada məskunlaşmışdır;
5) Təpəgöz yalnız Oğuzdan qurbanlar tələb edir (gündə 2 adam, 500

qoyun). Başqa bir etnosun adı çəkilmir;
6) Təpəgöz uzaq, yad bir torpaqda yox, Oğuzun vətənində, onun qon -

şuluğunda yaşamışdır;
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7) Təpəgözə iki qoca Oğuz qulluq edirdi;
8) Təpəgözü Oğuzun içindən çıxmış Basat öldürür;
9) Basatın Təpəgözlə qarşılaşacağı irəlicədən düşünülmüş, onun aslan

südü ilə bəslənmə səhnəsi məhz bu dişbatmaz nəhənglə döyüşdə Basatın
qələbəsini təmin etmək üçün boya əlavə edilmişdir;

10) Basat Təpəgözü öldürmək üçün inadkarlıq göstərir. Dastanın mət-
nindən aydın görünür ki, onu bu işə oğuz-türk xarakteri sövq etmişdir.

Homerin poemasında isə tamamilə bunun əksini görürük. Buna əmin
olmaq üçün poemanın mətni ilə tanışlıq kifayətdir:

1) Polifemin nə atası, nə anası yunan deyil. Onun damarından yunan
qanı axmır;

2) Polifemin anası onun gələcəkdə necə olacağı haqqında heç kimə bir
söz deməmişdir;

3) Onu heç bir yunan gətirib evində saxlamamış, ona öz uşağı kimi
baxmamışdır, yəni oğulluğa götürməmişdir;

4) Polifem yunan mühitindən qaçıb mağarada məskunlaşmamışdır;
5) Polifem yunanlardan heç vaxt qurban tələb etməmişdir;
6) Polifem yunanların qonşuluğunda yox, uzaq, yad bir məmləkətdə

yaşamışdır. Odissey təsadüfən dənizdə yolu itirib onun yaşadığı yerə gə -
lib çıxmışdır;

7) Polifemə heç bir yunan qulluq etmirdi;
8) Polifemi Odissey öldürə bilmir. Yalnız onun gözünü kor edir və qa -

çıb canını qurtarır;
9) Odisseyin Polifemlə qarşılaşacağı irəlicədən bilinmir. Ona görə də

Basatın aslan südü ilə bəslənməsi səhnəsi Odisseyin həyatında yerli-dibli
yoxdur. Halbuki Təpəgözlə qarşılaşacaq qəhrəman üçün bu səhnənin ol -
ması çox vacibdir. Bu boyun süjeti demək olar ki, Basatın aslan südü ilə
bəslənməsi üzərində qurulmuşdur. Ona görə də boydan danışan alimlərin
əksəriyyəti bu motivə ayrıca diqqət yetirmişlər

10) Basatın Təpəgözü öldürmək üçün göstərdiyi inadkarlıq və igidlik
Odisseydə yoxdur.

Yeri gəlmişkən, başqa bir fakta da diqqət yetirmək lazımdır. Homerin
poemasında təkcə Basat-Təpəgöz motivlərindən deyil, Beyrəklə bağlı
mo tivlərdən də istifadə edilmişdir. Burada “istifadə edilmişdir” ifadəsini
cəsarətlə işlətmək olar. Bunun üçün aşağıdakı  eynilikləri qarşılaşdırmaq
kifayətdir:



1. Beyrək 16 il dustaq olur.   1. Odisseyi Pəri Kalipsa 20 il 
16 ildən sonra Oğuza dönə bilir.  İdakiadasında dustaq saxla -

yır. O, 20 ildən  son ra  və tə -
ni nə qayıda bilir.

2.Oğuza yalandan Beyrəyin öldü     2. Odisseyin öldüsü-qaldısı
xəbərini gətirirlər.                                      bilinmir. Onun da  öldüyünü

düşünürlər.
3. Beyrək Oğuza gələrkən nişan-                3. Odissey vətəninə dönərkən

lısının toy xəbərini eşidir.                       arvadına elçi düşən adam-
 lar la qarşılaşır.

4. Oğuzda Beyrəyi heç kim tanımır.         4. Öz vətənində Odisseyi heç
Beyrək özünü tanıtmağa tələsmir. kim tanımır. Odissey də 

özünü tanıtmağa tələsmir.
5. Beyrəyi öz sevgilisi də tanımır.                  5. Odisseyi öz arvadı da tanı-

mır.
6. Oğuzda Beyrəyi yolçu, dilənçi     6. Odisseyi yolçu, dilənçi

kökündə görüb ələ salırlar.                   kökündə görüb öz sarayında
ələ salırlar.

7. Oğuzda heç kim Beyrəyin ya-        7. Heç kim Odisseyin yayını
yını çəkib, oxunu ata bilmir.                         çəkib, oxunu ata bilmir.

8. Beyrək Yalançı oğlu Yalıncığa              8. Odissey onun arvadına elçi
təklif edir ki, Beyrəyin yayını çə-         gələnlərə təklif edir ki, onlar
kib, oxunu atsın.                                          Odisseyin yayını çəkib, oxunu

atsınlar.
9. Yalançı oğlu Yalıncıq Beyrəyin        9. Arvadının elçilərindən heç

yayını çəkib, oxunu ata bilmir.                  biri Odisseyin yayını çəkib, 
oxunu ata bilmir.

10. Beyrək özünü tanıtmaq üçün    10. Odissey də özünü tanıt-
Banuçiçəklə arasındakı yalnız                   maq üçün arvadına yalnız iki-
ikisinin bildiyi at çapma, güləş- sinin bildiyi aşağıdakı şeyləri
mə, öpüşmə və barmağına üzük  nişan verir:
taxma səhnəsini xatırladır:        Uzun yarpaq zeytun vardı
Səninlə meydanda at çapmadıqmı? o vaxt bizim bu həyətdə,
Sənin atın mənim atımı keçmədimi? onun iri gövdəsi bir sütun
Ox atanda mən sənin oxunu  kimi yoğun idi. 
yarmadımmı?        Daş divarlar ucaltdım mən
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Kürəşdə mən səni basmadımmı?                o ağacın dörd yanında - oldu
Üç öpüb, bir dişləyib, yataq otağımız; sonra örtdüm
Altın üzüyü barmağına keçir-           üstünü də,  qapıları öz yeri-
mədimmi? (7, 69). nə taxıb, rəzə vurdum ona. 

Mən yuxarı hissəsini kəsdim 
həmin o zeytunun (5, 322).

11.Beyrək öz nişanlısına qovuşur.          11. Odissey öz arvadına qo-
vuşur.

12. Beyrək uzun həsrətdən sonra           12. Odissey uzun həsrətdən
atasi ilə görüşür.                                           sonra atası ilə görüşür.

Homer “Odisseya” poemasında “Qazan xanın evinin yağmalandığı
boy”un motivlərindən də istifadə etmişdir. Bunu aşağıdakı oxşarlıqlar ay -
dın göstərir:

1. Qazan xanın evini düşmənlər         1. Odisseyin arvadına elçi dü-
yağmalayırlar.                                        şənlər onun sarayında yeyib-

içir, var-dövlətini talayırlar.
2. Qazan xanın arvadını və oğ-         2. Odisseyin arvadını almaq 

lunu əsir götürürlər. istəyirlər.
3. Qazan xanın arvadı qırx qızın         3. Odisseyin arvadı müxtəlif 

arasında özünü tanıtmır.                          bəhanələrlə elçiləri aldadır, on-
larla yaxınlıqdan yayınır.  

4. Qazan xanın oğlu uşaqdı,                  4. Odisseyin oğlu uşaqdı, elçilər-
yağılarla vuruşa bilmir.                          lə vuruşmaq üçün özündə güc 

tapa bilmir.
5. Qazan xan evi, ailəsi haqqında     5. Odissey evi, ailəsi haqqında

məlumat almaq üçün Qaraca            məlumat almaq  üçün çobanı
çobanın yanına gedir. Yermeyin yanına gedir.

6. Qaraca çoban Qazana çox                6. Yermey Odisseyə çox səda-
sədaqətlidir.                                             qətlidir.

7. Qazan evinin, ailəsinin da-              7. Odissey evinə çobanı Yer-
lınca gedərkən Qaraca çoban meyle gedir.
da ona qoşulur.

“Odisseya” poemasında “Dədə Qorqud” və digər türk eposlarından gö -
tü rülmüş motivlər çoxdur. Poemanın süjeti bütövlükdə Oğuz eposunun
“Salur Qazanın evi yağmalandığı boy”, “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək
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boyu” və “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” əsasında qurulmuş, onların
motivlərindən ustalıqla istifadə olunmuşdur. Burada bir fakta da diqqət
yetirməyə dəyər. Homerin “Odisseya” poemasının nəğmələri xalq ara sın -
da yalnız onun kitabı yazılandan sonra yayılıb. Məsələn, Polifemlə bağlı
nəğmə olduğu kimi poemadan götürülüb folklor toplularına daxil edil miş -
dir (8, 53-58).

Odissey obrazında folklor üçün xarakterik olmayan əlamətlər də var.
Onun başına gələnlərin hamısı öz tamahkarlığı, acgözlüyü və hərisliyi uc -
batından baş verir. Poemada xalq ruhunun, onun ideallarının, arzu, duy ğu
və həyatının ifadəsi yoxdur. Odisseyin əməllərində kollektiv şüurun, xalq
təfəkkürünün təcəssümü görünmür. Bütün bunlar isə xalq yara dı cılığı
üçün vacibdir. Homer tərəfindən götürülmüş motivlər poemanın ümu  mi
süjetinə uyğunlaşdırıldığından, onlardakı folklor elementləri yazı çı tə xəy -
yülünün yaratdığı səhnələrin arxa planında qalmışdır.

Aparılan paralellər nəticəsində Polifem obrazının yunanlarla bağlı lı ğı -
nı göstərən xırda bir detal da tapılmamışdır. “Dədə Qorqud kita bı”n dakı
Oğuz-Təpəgöz ilişgilərinə aid süjet elementləri yunan poema sında yerli-
dibli yoxdur. Ona görə də Polifem obrazını yunanlarla bağ la maq mümkün
deyil. Onda bir sual ortaya çıxır: Homer Polifem obrazını ni yə yaradıb ya -
xud poemaya daxil edib? Burada iki variant ola bilər: birinci, Odisseyin
gücünü, qüvvəsini, qəhrəmanlığını göstərmək üçün. Poli fem  lə qarşılaş -
ma  da bunları görmək olmur. İkincisi, insanın qeyri-adi varlıqlardan üs -
tün  lüyünü göstərmək üçün. Poemada bu da yoxdur. Deməli, poemada Po -
lifem obrazının yeri və daşıdığı funksiya bəlli olmur. Ona gö rə də onun
mənşəyi, atası-anası və nə cür doğulması, yunanlarla bağlı olub-olmaması
Homeri maraqlandırmamışdır. “Dədə Qorqud kitabı”nda isə Təpəgöz
təsadüfi obraz deyildir. Onun eposda birbaşa funksiyası var. Bilmək la -
zımdır ki, epos xalqın özü tərəfindən yazılmış tarixidir. Eposda xalqın hə -
yatı bütün incəliklərinə qədər ifadə olunur. Hər bir milli epos onu yaradan
xalqın tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, əxlaqını, dün ya gö rüşünü,
psixologiyasını, etno-siyasi, etno-sosial, etno-iqtisadi, et no-mə  dəni gö -
rüş lərini, bir sözlə, bütün yaşam tərzini ehtiva edir. Təpə göz obrazının
hansı məqsədlə yarandığı məsələsinə də bu kontekstdən ya naş maq la-
zım dır. “Dədə Qorqud” eposunda Təpəgözün doğulma səhnəsi ona görə
bütün genişliyi ilə təsvir edilmişdir. Onun atası Sarı çobandır, Oğuz dur,
anası pəri qızıdır, Oğuzdan deyil. Obrazın, süjetin və bütöv lükdə bo yun
indiyə qədər açılmamış sirrinin açarı məhz buradadır. Ho merin “Odis -
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seya” poemasında bu hissə olmadığına görə, onun açarı da yoxdur.
Türk folklorunda Təpəgözün çoxlu oxşarları və adları var: manqadxay,

manqa, manqus, munus, monus, çulmus, şulmus və s. Bu adlar “düşmən”,
“iblis”, “güclü”, “nəhəng” mənalarından başqa həm də “yad tayfadan, öz -
gə tayfadan olan” anlamı verir (9, 100). Sonuncu məna Təpəgözün pəri
qızından, yəni  Oğuz qanına yad qanın qarışmasından doğulması faktı ilə
ya   xın dan səsləşir.

Məşhur Amerika şumerşünası S.N.Kramerin bir fikri də bizim araş dır -
maların sonucunu təsdiqləmək baxımından maraqlıdır. O yazır ki, “əjda-
ha ilə vuruşma motivi dünyanın bütün xalqlarında geniş yayılmışdır. Yu -
na nıs tanda allahlar və qəhrəmanlar haqqında çoxlu rəvayətlər var. Onların
hərəsi bir qeyri-adi varlığı öldürür (10, 178). S.N.Kramer bunun ardınca
motivin mənşəyinə toxunur və onun hələ b.e.ə. 3-cü minillikdə Şumerdə
mövcud olduğunu yazır: “E.ə. 3-cü minillikdə əjdaha ilə müba rizə moti -
vi nin Şumerdə yarandığını nəzərə alsaq, onda bununla bağlı bü tün yunan
və erkən xristian əfsanələrinin əksər detallarının Şumer qaynaqla rın dan
gö türüldüyünü deyə bilərik” (10,178). Deməli, həmin mo tiv ləri yunan və
qədim xristian müəllifləri yaratmayıblar. Doğrudur, S.N.Kramer türk
folklorunu araşdırmamış, Şumer mətnləri ilə türk folkloru arasında para -
lellər aparmamışdır. Bu, onun tədqiqatlarının mövzu suna daxil olma mış -
dır. Buna baxmayaraq, onun yuxarıdakı fikirləri bizim üçün çox qiy mət -
lidir, çünki bu günə qədər Təpəgöz obrazının və süjetinin mənşəyi ək sər
alimlər tərəfindən təhrif edilmiş, bir çox hallarda onun yunanlardan gö  tü -
rül düyü kimi heç bir əsası olmayan yanlış mülahizələr irəli sü rülmüşdür.

Beləliklə, yuxarıdakı araşdırmalardan sonra Təpəgöz süjetinin mənşə -
yi haqqında son sözü söyləmək olar. Herodotun Təpəgöz süjetinin Şərq -
dən yunan ədəbiyyatına keçməsi haqqındakı fikri, oğuzların tarixinin qə -
dimliyi, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı Təpəgöz süjetinin dolğunluğu, zən   -
gin liyi və bitkinliyi, türk folklorundakı digər variantlarla yaxınlığı, onun
türk xalqları arasında geniş yayılması, yunanlar arasında Homerə qədər
bu süjetin olmaması, “Odisseya”dakı hadisələrin Şərq nağıllarından götü -
rülməsi və yarımçıqlığı, ordakı təsadüflər, IX nəğmənin eposun digər
nəğmələrilə bağlanmaması, “Dədə Qorqud kitabı” ilə Şumer mətnləri ara -
sındakı oxşarlıqlar bütövlükdə belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Tə -
pəgöz obrazının tarixi çox qədimdir, yunan mənşəli deyil. Doğuluşun dan
ölü mü nə qədər bütün həyatı Oğuzla bağlı olan Təpəgöz obrazının və
onunla bağlı süjetin Oğuz eposuna kənardan gəlmə ehtimalı çox azdır,
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bəlkə də yox dərəcəsindədir. Əksinə, doğuluşundan ölümünə qədər həyatı
yunanlarla qətiyyən bağlı olmayan Polifem obrazının və onunla bağlı sü -
je  tin kənardan alınma ehtimalı daha böyükdür. Yuxarıda deyilənlər ay dın
göstərir ki, Təpəgöz obrazı və onunla bağlı süjet türklərdən yunanlara
keç mişdir. Homer Türkiyənin İzmir şəhərində doğulub yaşamış, türk xalq
yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmuş, bu süjeti türk folklorundan götürüb
öz eposuna daxil etmişdir.

Son olaraq demək lazımdır ki, Avropa, o cümlədən yunan mədəniy yə -
tinə türk təsirini təkcə ayrı-ayrı obraz, motiv və süjetlərlə məhdudlaş dır -
maq olmaz. Son vaxtlar arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış maddi mədə -
niy yət abidələri göstərir ki, Yer kürəsinin çox böyük əraziləri Turan mədə -
niyyət zonasına daxildir (11, 16).

İşin elmi nəticəsi. Təpəgözün doğuluşundan ölümünə qədər bütün hə -
ya tı nın Oğuzla bağlı olduğu, Polifemin isə yunanlarla heç bir bağlılı ğı nın
olmadığı üzə çıxarılmışdır. Təpəgözü Oğuz epik təfəkkürünün yaratdığı,
Polifemin isə yunan epik təfəkkürünə kənardan gəldiyi aydınlaşdırıl mış -
dır. Bununla da  Təpəgözün tarixinin daha qədim olduğu təsdiqləmiş dir;

İşin elmi yeniliyi. Təpəgöz obrazı və onun mənşəyi ilə bağlı qaranlıq
və ziddiyyətli fikirlərə aydınlıq gətirilmiş, onun türk etnopoetik düşün cə -
sinin məhsulu olduğu, digər xalqlar tərəfindən mənimsənildiyi ide ya sı
irə li sürülmüş, əlavə arqumentlərlə əsaslandırılmışdır;

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. “Dədə Qorqud” eposunun tədqiqində, folk lor -
şünaslığın bir sıra məsələlərinin araşdırılmasında, Türk epik təfəkkürü nün
və eposçuluq ənənəsinin tarixinin, Şərq mədəniyyətinin Qərb mədə niy -
 yətinə təsirinin öyrənilməsində istifadə edilə bilər.
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI BOZOQ VƏ ÜÇOQ“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI BOZOQ VƏ ÜÇOQ
ETNONİMLƏRİNİN ETİMOLOGİYASINA DAİRETNONİMLƏRİNİN ETİMOLOGİYASINA DAİR

XÜLASƏ
Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı” və oğuznamələrin digər variantlarında müşahidə

olunan “Üçoq” və “Bozoq” etnonimlərinin semantika və etimologiyasına nəzər salınır.
Açar sözlər: ”Üçoq”,  “Bozoq”, epos, tarixi-linqvistik, oğuz türkləri 

ABOUT ETYMOLOGY OF ETHNONYMS “ÜÇOQ” AND “BOZOQ” IN
THE EPOS “DADA KORKUT”

SUMMARY
In the article, the semantics and etymology of  ethnonyms ”Üçoq” and “Bozoq” were

considered, which occured in the epos “Dada Korkut” and other versionz of  “Oghuz -
name”.

Key words: ”Üçoq”,  “Bozoq”,  epos,  historico-linguistical, Oghuz turks  

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМОВ «BОZOQ» И «ÜÇOQ”  В «КНИГE
ДЕДА КОРКУТА»

Р Е З Ю М Е
В статье рассматриваются семантика и этимология этнонимов ”Üçoq” и “Bo -

zoq”, встречающиеся в «Книгe Деда Коркута» и других версиях «Огузнаме».
Ключевые слова: ”Üçoq”,  “Bozoq”, эпос, историко-лингвистический, oгузы

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. Üçoq və Bozoq etnonimlərinin
tarixi-linqvistik izahı qorqudşünaslıqda maraq və mübahisə doğuran mə -
sələ lərdəndir. Burada məqsəd həmin etnonimik vahidlərin etimo lo gi ya sı -
na aydınlıq gətirməkdən ibarətdir. 

“Dədə Qorqud kitabı”nın 12-ci boyu bu cümlə ilə başlayır: “Üç oq,
Boz oq yığnaq olsa, Qazan evin yağmaladardı (2, 123). Sonra həmin boy -
da daha 2 yerdə  Üçoq, Bozoq ifadələri işlənir (2, 123-126). “Dədə Qor -
qud kitabı”nın tənqidi mətnini hazırlayan F.Zeynalov və S.Əlizadə ya zır -
lar ki, dastanların məzmunundakı “İç oğuz və Daş oğuz”  bölgüsünün “Üç
ox və Boz ox” bölgüsünə münasibəti aydın olmur” (2, 253). Professor
Ş.Cəm şidovun qeyd etdiyi kimi Ziya Göyalpdan başlamış Faruq Sümərə
qədər bir sıra türk və dünya qorqudşünasları İç Oğuzu – Üç oq, Daş Oğu -
zu – Bozoq kimi izah etmiş, nəticədə bir sıra elmi-tarixi yanlışlıqlar or ta -
ya çıxmışdır. Belə ki, oğuz ların  hərbi və siyasi quruluşu, hakimiy yətin və
ordunun hansı qola aid olması, ayrı-ayrı oğuz qəhrəmanlarının qövm
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mənsubiyyəti və s. məsələlərdə dolaşıqlıq yaranmışdır. Mə sə lən, F.Sümər
“Oğuzlar” əsərində yazır: “... Siyasi üstünlük üç- oxlarda olduğu üçün,
onlar daha şərəfli sayılan sağ qolu təşkil  edirdilər” Yaxud “Aruz Qocadan
bəhs edərkən onu “Boz-ox qolunun ən böyük bəyi” kimi təqdim edir. Baş -
qa bir yerdə Dəli Dondarı Bozokların başçısı adlandırır və s. (6, 370-376).

Azərbaycan qorqudşünas alimləri arasında da Üçoq, Bozoq ifadələ -
rinin şərhi ilə bağlı yekdil fikir yoxdur. Üçoğun İç oğuza, Bozoğun Dış
oğuza və ya əksinə aid olmasına dair mübahisələr bu gün də davam edir.

Üçoğun İç oğuz kimi anlaşılmasını tələffüz oxşarlığından doğan qeyri-
elmi fikir adlandıran Ş.Cəmşidov qorqudşünaslıqda ilk olaraq belə bir
nəticəyə gəlmişdir ki, İç oğuz – Boz oqdur, Daş oğuz – Üç oğdur (1,.14).
Dastandakı “Üç oq Boz oq qarşılaşdılar” (2, 126)  cümləsinə istinad edə -
rək o, Üç oqun Boz oqu qarşılaması kimi məntiqi nəticəyə gəlir. Sonra isə
Oğuzların hakimiyyət prinsipini əsas tutaraq Bozoqları hakim, Üçoq ları
isə tabe zümrə hesab edir. Bəri başdan deyək ki, Ş.Cəmşidovun məntiqin
gücü ilə müəyyən etdiyi bu bölgü  həqiqətə daha uyğundur. İki coğrafi
obyektin qoşa işlənən bu dörd adı İç Oğuz – Bozoq, Daş oğuz – Üç oq
dastandakı oğuz siyasi təşkilatının quruluşunu özündə aydın əks etdirir.

Zənnimizcə, Üç oq və Boz oq İç oğuz və Daş oğuz etnonimlərindən
hansının hansına uyğun gəlməsi məsələsinə aludəçilik əsas problemi diq -
qətdən kənarda qoymuşdur. Problem Üç oq və Boz oq ifadələrinin necə
ortaya çıxması, hansı semantikaya malik olması və əslinə uyğun şə-kildə
necə yazılması ilə bağlıdır.

Bilindiyi kimi, “Üç oq”, “Boz oq” ifadələri Oğuznamələrin bir neçə -
sin  də rast gəlinib, Oğuz xanın oğulları arasında hakimiyyət bölgüsü ilə
bağlı işlənən ifadələrdir. Uyğur Oğuznaməsinə görə Oğuz xanın böyük
oğulları Gün, Ay, Ulduz bir qızıl yay, kiçik oğulları Göy, Dağ, Dəniz isə
bir gümüş ox tapıb atalarına verirlər. Ataları yayı üç yerə bölüb böyüklərə
verir və deyir ki, adınız Bozox olsun. Oxu da üç yerə bölüb kiçiklərə ve -
rərək, adlarını Üçox qoyur. Sağda Bozoxları, solda Üçoxları əyləşdirir.
Yurd unu övladlarına verərək, hakimiyyəti Bozoxlara, onu qorumağı isə
Üçoxlara tapşırır (4, 31-33). “Dədə Qorqud kitabı”nın oğuz türkləri ara -
sında yayılmış Oğuznamələrin bir hissəsi olduğunu nəzərə alsaq, onda
Boz oq və Üç oq etnonimlərinin mənşəyini və dastana təsadüfən düşmə -
diyini müəyyən etmək olar. Lakin məsələnin maraqlı cəhəti budur ki, nə
üçün Oğuz xan ox tapan oğullarını Üçox adlandırdığı halda, yay tapan
böyük oğullarını Bozox adlandırır. Məntiqlə gərək böyük oğullarını da
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Üçyay adlandıraydı. Bizcə, elə məsələnin mahiyyəti də bu jestdə özünü
göstərmişdir. Qorqudşünaslıqda Bayındır xanın Oğuz xanın prototipi
olması haqqında yekdil rəyi nəzərə alaraq bu bölgünü dastana tətbiq
etsək, onda hakimiyyət Bozoqlarda, Bayındır xan da hakimiyyət olan
yerdə oturmalıdır. Dastandan məlum olur ki, Bayındır xan İç oğuzdadır.
Onun kürəkəni və ya varisi olan Qazan xan da İç Oğuzda əyləşir. Bütün
adlı-sanlı bəylər, o cümlədən Baybura, Baybecan, Dirsə xan, Qaragünə və
başqaları da İç Oğuzda sakindirlər.

Deməli, İçoğuzlular həm də Bozoxdurlar. Daşoğuzlular hakimiyyətdən
və Oğuzun mərkəzindən uzaqdırlar. Onlar Oğuzun sərhədlərində yerləş miş
Hüdud bəyləridir. Dövlətə və hakimiyyətə aid bütün işlər İç Oğuzda həll
olunur. İç Oğuz və Daş Oğuzun birləşmiş adı Qalın Oğuzdur. Qalın Oğuz
dedikdə Bütöv Oğuz nəzərdə tutulur. Daş Oğuzlular İç Oğuza yal nız çox
vacib olduqda dəvət olunurlar. Onların dövlət idarəçiliyində pay ları yoxdur.
Başqa sözlə, kiçik qardaşlardırlar, yəni Üçoxdurlar. Mər kəzi hakimiyyətdən
bəzən inciyib-küsürlər də. Dastanda axırıncı boydan başqa da bu in cik lik lə -
rə dair kifayət qədər faktlar vardır. 9-cu boyda Gürcüstan hüdu dunda yer -
ləşmiş Bəkilin Qazan xandan inciyərək, İç Oğuzu tərk etməsi bu qə bil dən -
dir. Uyğur Oğuznamələrində “Oğuzların məlal laş ma sı” hekayəsi də oğuzlar
arasında olan belə incikliklərdən xəbər verir (4, 78-85).

Oğuznamələrdən göründüyü kimi, Bozoxlar böyük oğuzlar, Üçoxlar
kiçik oğuzlardır. Deməli, Bozox və Üçox sözlərinin daşıdığı mənanı da
on  ların fəaliyyət dairələri ilə əlaqədar araşdırmaq lazım gəlir. Bozox və
Üçox etnonimləri üçün ümumi olan hissə “ox” sözüdür. Bu sözün müx tə -
lif yazılış forması etnonimləri Bozox, Üçox, Boz oq, Üç oq, Bozoğ, Üçoğ
kimi müxtəlif fonetik variantlarda işlətməyə səbəb olmuşdur. Türk lərdə
“x” hərfinin olmaması onu “ok” kimi, “Üçox” sözünü oxla bağlamaq isə,
“ox” şəklində oxumaqla nəticələnmişdir. Həmid Araslı sö zü “oq” kimi
oxumuşdur. “Oq” və ya zənnimizcə, daha dəqiq “oğ” oğuz sözünün əsa -
sını təşkil edib “doğulan, törəyən” anlamındadır. “Oğ”un tay fa, qəbilə, in -
san, dövlət, ox, ailə, ana, su mənalarından bizə ən uğurlu görünəni də bu -
dur. “Oğul” və “oğlan” sözlərində də bu məna qalmaqdadır (“uz”-un cəm -
lik kəmiyyət morfemi olması mübahisə doğurmur).

Boz sözü qədim türklərdə rəng bildirməkdən əlavə  müəyyən sakrallıq
keyfiyyətinə də malik olmuşdur. Bu söz müxtəlif türk dillərində bəy, bo,
bay, bod, bos, bor, buz və s. kimi fonetik variantlarda işlənərək, böyük, iri,
qeyri-adi məzmununu ifadə edir. Dilimizdəki “böyük” sözünün də əsasını
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o təşkil edir. Boz canavar, Boz ay, Boz keçi və s. deyimlər indi də işlən -
məkdədir. Dastanda bozlamaq  (uca səslə ağlamaq) ağ-boz  at (uca, iri at)
fəal ifadələrdəndir.

Dediklərimizə yekun vursaq, deməli, belə nəticə çıxır ki, Bozox (Bo -
zoğ) böyük oğullar, əvvəl gələn nəsil deməkdir ki, bu da onların “Oğuz -
namələr”dəki, eləcə də “Dədə Qorqud kitabı”ndakı hakim möv qelərə tam
uyğun gəlir.

Üçoq etnoniminin sadə etimologiyasına dair müxtəlif ziddiyyətli mü -
lahizələrdə ən ümumi cəhət qəbilə adının üç rəqəmi ilə bağlı izah olun ma -
sıdır. Müəlliflərin əksəriyyəti A.N.Kononovun irəli sürdüyü bu fikrə şərik
çıxırlar (3). Problemin bu cür şərhini kökündən yanlış hesab edərək, biz
onun səbəbini yenə də etnonimin semantikasının düzgün dərk olun ma ma -
sında görürük. Üç rəqəminin, eləcə də yay və oxun etnonimin se man tikası
ilə əlaqəsini qeyri-mümkün hesab edərək, həmin düzgün olma yan nəti cə -
ni mətnin dəqiq oxunmaması ilə bağlayırıq. Görkəmli qor qud şünas alim -
lər V.V.Bartoldun, H.Araslının və başqalarının böyük əməyinə ehti ra mı -
mızı bildirməklə bərabər, qeyd etmək istərdik ki, dastanda adı çəkilən et -
noimin düzgün oxunuşu “Üçox” kimi deyil, “üçoğ” şəklində olmalı idi.
Biz bu qənaətə “Drezden nüsxəsi”nin faksimilesini (M.Ergin. “Kitabi-Də -
də Qorqud”, İstanbul, 1938) və kilisli müəllim Rüfətin 1916-cı ildə ərəb
əlifbası ilə nəşr etdirdiyi nüsxəni  araşdırdıqdan sonra  gəlmi şik. Hər iki
nəşrdə etnonim adı çəkilən üç məqamın üçündə də “Üçoğ” şək  lində ya -
zılmışdır. Adın düzgün oxunmamasının səbəbini əvvəldə qeyd et di yi miz
kimi Oğuznamədəki üç kiçik qardaşın tapdığı ox hadisəsinə alu də çi liklə
bağlayırıq. Əslində, həmin etnonim dastanda “Üçox” şəklin də ya zıl mış
olsa belə onu üç rəqəmi ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Çünki, üç sözü
qədimdə kəmiyyət ifadə etməmişdən əvvəl türk dillərində sonuncu, sonra
gələn, kənarda qalan məzmununu ifadə etmişdir. Başqa sözlə, “üç, üc, uc,
uç” sözləri pratürkdə eyni, sonradan sözün mənasının geniş lən məsi və
diferensiallaşması sayəsində fərqli anlayışların ifadəçisinə çev ril mişlər.
Dastanın yazıya alındığı dövrdə artıq “üç və uc” sözləri müxtəlif mənaları
bildirməyə xidmət edirdi. “Uc” sözü dastanda ən çox sərhəd, kənar, qıraq,
axır, son mənalarında işlənmişdir. Məsələn, “Oğuzun ucunda bir ala sey -
van tikilmiş...” (2, 53). “Gəlimli gedimli dünya, axır son ucu ölümlü dün -
ya” (2, 50).

“Oğuz atalar” sözündə də bu mənadadır; “Uruş, dögüş, urun ucundan
ayrılma” (səh.52). “Uc gedicək orta uc olur” və s. kimi. Beləliklə, “Üçoq”
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etnoniminin leksik mənası sonra gələn, axırıncı, dastana tətbiq etdikdə isə
mərkəzdən (İç oğuz) kənarda, ucda (Daş oğuz) qalan deməkdir.

İşin nəticəsi. Apardığımız araşdırmalar za manı belə bir nəticəyə gəl -
dik ki, “Dədə Qorqud kitabı” və eləcə də di gər oğuz namələrdə rast gə li -
nən Bozox etnonimi İç oğuz tayfasını, Üçoq etnonimi isə Daş oğuz tayfa -
sı nı bildirməkdədir.
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA DAĞ “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA DAĞ 
KULTUNUN İZLƏRİKULTUNUN İZLƏRİ

XÜLASƏXÜLASƏ
Məqalədə ilkin düşüncə formalarından olan və zəngin semantikası ilə seçilən dağ

kultunun Azərbaycan-oğuz türklərinin mifoloji təfəkkür sistemində ənənəvi şəkildə qo -
runmasından bəhs olunur. Bu dünyagörüşün folklor mətnlərinə, eləcə də “Dədə Qorqud”
dastanlarına transformasiyası, Tanrıçılıqdan islama keçid almış inancların qa lın tı larının
dastanlarda günümüzədək saxlanıldığı elmi şəkildə əsaslandırılır.

Açar sözlər: Dədə Qorqud kitabı, dastan, dağ kultu, Tanrı 

THE TRACES OF MOUNTAIN CULT IN THE BOOK OF THE TRACES OF MOUNTAIN CULT IN THE BOOK OF 
“DEDE GORGUD” “DEDE GORGUD” 

SUMMARY
In the article it is said about the saving the mountain cult elected with its rich seman-

tics and being the former thinking forms in the mythology thinking forms of the
Azerbaijan – oguz Turks in the traditional form. Transforming this outlook to the folk-
lore texts, “Dede Gorgud” eposes, preserving the rests from the beliefs passed from
Tengry to Islam is based scientifically.

Key words: The book of Dede Gorgud, epos, mountain cult, Tengry (God)              

СЛЕДЫ КУЛЬТА ГОРЫ В “КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУДА”СЛЕДЫ КУЛЬТА ГОРЫ В “КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУДА”
РЕЗЮМЕ 

В статье научно обосновывается принцип трансформаций этого мировоззрения
в фольклорные тексты, так же в дастане «Деде Коркуд» сохранены реликтов по -
верий при переходе от Тэнгричанства в Ислам. 

Ключевые слова: книга Деде Коркуд, эпос, культ горы, Бог

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultunun izlərini
üzə çıxarmaq və məsələnin qoyuluşunu bu istiqamətdə öyrənmək əsas gö -
tü rülmüşdür.

İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd Azərbaycan-
oğuz mifoloji təsəvvürlər sistemində dağ kultunun Tanrıçılıq dini ilə bila -
vasitə bağlılığını araşdırmaq, qədim adət və inancların mənəvi dəyərlər
sis temindəki yerini müəyyənləşdirməkdir.

Xalqımızın mifik düşüncə sisteminə daxil olan təbiət kultları içərisində
dağ kultu öz səciyyəviliyi və çoxfunksionallığı  ilə diqqəti daha çox cəlb
edir. Əski türk mifik düşüncəsinə görə göydən düşən şüa ilə möcüzəli şə -
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kildə doğulan və ilk əcdad sayılan Oğuz Kağanın oğlanlarından Gün xan,
Ay xan, Ulduz xan göy qızından, Göy xan, Dağ xan, Dəniz xan isə həyat
ağacından doğulmuşdur (3, 126-127). Eyni zamanda elmi ədəbiyyatlarda
iyirmi dörd oğuz tayfasından dördünün Dağ xandan törəndiyi göstərilir
(2, 98). Belə mifik görüşlər dağın Azərbaycan-türk mifoloji düşüncəsində
kosmoqonik hadisə-yaradılışın başlanğıcı olduğunu açıq şəkildə göstərir.
Azərbaycan folklorunda mövcud olan səma və təbiət kultlarının müxtəlif
cəhətdən araşdırılması milli mədəniyyət tariximizin əski çağlarının  inanc
sistemini öyrənməyə kömək edir. Folklorun nağıl, əf sanə, rəvayət, dastan
kimi janrlarında təbiət kultları ilə bağlı mifoloji görüşlərin qorunub sax -
lanılması əski çağların ümumtürk təfəkküründə daşınan inancların araş -
dırılmasında əsas mənbə hesab olunur. Zəngin mifoloji semantikası ilə
seçilən dağ obrazı ilə bağlı mifoloq C.Bəydili yazır: “...Ulu başlanğıc, so -
yun əsası, ana yurdun rəmzi kimi qavranılmış dağ mifopoetik dünya mo -
delində dünyanın öz obrazıdır. Türk xalqlarının mifoloji ənənəsində sis -
temli şəkildə qorunması dağa tapınmanın türk tanrıçılığındakı yerini ay -
dın göstərir (4, 160).

Beləliklə, dağ-kosmoqonik hadisə kimi bütün türk xalqlarında, eləcə
də oğuz cəmiyyətində qəbul edilmiş və bu mifoloji obraz  epik yaradıcılıq
məhsullarına transformasiya olunmuşdur. Şifahi xalq ədəbiyyatının əsatir,
nağıl, əfsanə janrlarında olduğu kimi dastanlarda da dağ ruhunu təcəssüm
etdirən obrazlar, mifoloji elementlər qorunub saxlanılmışdır. Mövzusu -
nun zəngin və əhatəliyinə görə  seçilən xalq dastanları digər janrlarla mü -
qayisədə mifoloji obrazlarla daha çox zəngin olması ilə də  seçilir. Dağlar
dastanlarda ata, ana, qəhrəman, pəhləvan, hami və digər funksiyalarda tə -
zahür olunur.

İbtidai dini təsəvvürlərin ən qədim formalarından olan animizm (ruh -
lara inam) dövründə təbiət qüvvələri qarşısında aciz qalan insanlar həmin
qüv vələri fövqəltəbii qüdrətə malik hesab edərək müqəddəs bir varlıq
kimi onlara sitayiş edir və bəzən də bu “canlıların” qəzəbindən qorxaraq
onların mərhəmətini qazanmağa çalışırdılar. Tədqiqatlar göstərir ki, dün -
ya xalqlarının bir çoxunda uca, yüksək dağlara həmişə böyük ehtiram ol -
muşdur. Bu hal daha çox özünü türk xalqlarının inanc sistemində büru zə
verir. Mifik düşüncədə dünyanın mərkəzi hesab olunan dağlar türk mi fo -
logiyasında həm geniş yayılmış, həm də ən qədim obrazlardandır. Tan rıçı
türklər dağları Tanrıya daha yaxın olduğu üçün müqəddəs hesab edir dilər.
Buna görə də şəfatapma, qurbanvermə məkanına çevrilən belə dağ lar zi -
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yarətgahlara çevrilirdi. Dağlar bəzi tədqiqatlarda qədim türklərin tan rı ları
sırasına daxil edilmişdir. Tədqiqatçı C.Bəydilinin fikrincə “əski za man lar -
dan ulu, yaradıcı, ilahi qüvvə olan tək Tanrıya tapınan türklərlə bağlı çox -
allahlılıq – panteonluq  anlayışının işlənməsi” düzgün deyildir (4, 103).

Deməli, türk düşüncəsinə görə Tanrı yerin-göyün – bütün kainatın
yaradıcısıdır. Bəzi səma cisimləri və təbiət obyektləri Tanrının vəsflərini
daşıdığı üçün müqəddəs sayılsa da Tanrıçılıq türk düşüncəsində aparıcı
mövqedə  dayanmışdır. Professor A.Şükürov türk mifologiyasını araşdı -
rar  kən qədim türklərin “yalnız kainatın yaradıcısı olaraq bildikləri və tək
ulu qüdrət olaraq qəbul etdikləri Göy Tanrıya” tapındıqlarını və Günəş,
Ay, Ulduzların Tanrı deyil, sadəcə əziz varlıqlar kimi qəbul etdiklərini
qeyd edir (14, 24).

Türk düşüncəsində Tanrı (Tenqri) anlayışı “ulu ağac”, “ulu dağ” (Ten -
q ri dağ) kimi məfhumları da özündə ehtiva edib və buna görə də Tanrı
dağları müqəddəs sayılırdı. Tanrı adı Azərbaycandakı “Cingirdağ” (Tanrı
dağ) adında qorunmuşdur. Sayan dağları Tuva türklərinin dilində “Xan
tenq ridir”. Tyan-Şanın ən yüksək zirvələrindən biri “Xan tenqri” adını
daşı yır. (4. 115-116).

Qədim türk mifologiyasının öyrənilməsinə kömək edən mənbələr sı ra -
sında Fəzlullah Rəşidəddinin “Oğuznamə”sinin, M.Kaşğarinin “Di va ni-
lüğət-it türk”ünün, habelə “Manas”, “Alpamış” kimi abidələrlə yanaşı
“Dədə Qorqud kitabı”nın  da böyük əhəmiyyəti vardır  [14, 13]. Azər bay -
can xalqının mədəni tarixində  etnik yaddaşın, arxaik təfəkkürün güzgüsü
olan “Dədə Qorqud kitabı”nın boylarında dağ kultunun müəyyən izlərinə
rast gəlmək olur. Abidədə tez-tez rast gəlinən “Qara dağım yüksəyi oğul”
öygüsündə də elə dağa tapınmanın müəyyən izlərini görürük. “Dədə Qor -
qud kitabı” həm mənşəyimizi, tarixi keçmişimizi  müəyyənləşdirən, həm
də əski dünyagörüşümüzün totemizm, şamanizm qatlarının izlərini özün -
də yaşadan bir abidədir. Abidədə islam qanunları, adət-ənə nə lə ri (cənnət,
cəhənnəm, Məkkə, Mədinə, Arafat dağı, Minada Şeytana daşatma, zəkat-
sədəqə və s.) əks olunduğuna baxmayaraq, İslamdan əvvəlki mədəniy yə -
timizin izlərini yaşadan motivlər də vardır. Tədqiqatçı O.Gökyayın qeyd
etdiyi kimi dastanda “evlənmə, elçilik, ölüm, yas, advermə kimi” adətlərə
və “at, qurd kimi qaçarlara, qaz, qaraquş, torağay və s. kimi uçarlara”
inamlar, əsatiri qəhrəmanlar abidənin tarixinin daha qədim dövrlərə aid
olduğunu göstərir (8, CC.LXXXIX). İlk baxışdan abidənin bədii düşüncə
təsiri bağışlayan süjet və motivlərində, əslində həm dövlətçiliklə bağlı



382012/ III

ənənələrimiz, real tarixi hadisələr, dini inanclar – Tanrıçılıq və s. mər hə -
lələr türk bədii düşüncə tipi  şəklində bədiiləşmiş, süjet və epizodlara çev -
rilmiş yaddaş tariximizdir. Abidə ilə bağlı tədqiqatlar göstərir ki, əsatiri
qəhrəmanlar, əfsanəvi obrazlarla zəngin olan boyların mifoloji seman ti ka -
sı sonrakı dövrlərdə islam dəyərlərinə transformasiya olunmuşdur. Bu -
nunla əlaqədar Ş.Cəmşidov qeyd edir ki, “Dədə Qorqud” boylarının ya -
randığı dövrlə yazıya köçürüldüyü vaxt arasında böyük fasilə vardır. Boy -
ların tarixi  kökü çox dərindir. Lakin o, ilk kökü üzərində yarandığı kimi
qalmamış, zaman keçdikcə, həm də yazıdan- yazıya köçürüldükcə xeyli
dəyişdirilmişdir (6, 16-21).

Dağlara tapınma abidənin bəzi boylarında bir iz kimi qalması onunla
bağlıdır ki, dastan yazıya alınarkən oğuzlar artıq islamı qəbul etmiş və
yeni din – islam oğuzların əski mifik görüşlərinə öz təsirini göstərmişdir.
Folklor mətnlərində, eləcə də bəzi məbədlərin arxitekturasında əksini tap-
mış əski Azərbaycan-Türk inam və etiqadları (günəşə, aya, suya, dağa,
bəzi ağac növlərinə inam) bölgədə islam dininin yayılmasına qədər öz
əhəmiyyətini saxlamışdır. Dağ kultu ilə bağlı inamlar, dini mifoloji təsəv -
vürlər Tanrıçılığın tənəzzülündən, islamiyyətin tərəqqisindən sonra da
das tanlarda, ozan-aşıq şeirlərində türk bədii təxəyyülünün məhsulu kimi
qorunub saxlanılmışdır. Dağlar sonrakı mərhələlərdə həm yazılı ədəbiy-
yatda, həm də şifahi xalq ədəbiyyatında, xüsusilə aşıq poeziyasında in san -
ların son pənah yeri, mənəvi sirdaş, müdrik bir qoca  obrazında rəmz -
ləşdirilərək tərənnüm edilmişdir.

“Dədə Qorqud kitabı”nda Qazlıq dağı, Qara dağ, Ala dağ, Qaracuk
dağı, Gökcə dağ kimi dağların müqəddəsliyi hiss olunur (10). Ən çox adı
çəkilən, səcdə edilən Qazlıq dağıdır. Orta  Asiyada  da  bu adda  dağların
olmasına baxmayaraq bir çox tədqiqatçılar (Ə.Dəmirçizadə, Bartold və
b.) Qazlıq dağını Qafqaz dağı hesab etmişlər (8, CCC). Oğuz  türklərinə
görə  Qazlıq  dağı özündə kişi ruhunu əks etdirir. Oğuz kişiləri, qəhrə man -
ları özündə  kişi  ruhu daşıyan Qazlıq dağından  güc-qüvvət alır, özlə rini
dağa daha yaxın hesab edirlər. Qadınlar isə kişi ruhlu Qazlıq dağını öz lə -
rinə qayınata bilir, ondan utanır, çəkinirdilər. Türk-oğuz qadınlarının uca
dağ zirvələrinə bu münasibəti animizmlə bağlıdır. Bu animist  ba xış la rın
izləri, qalıqları özünü dağ adlarında göstərir. Məsələn, Babadağ, Sarıbaba,
Ağbaba, Heydərbaba və s. dağ adlarındakı “baba” qədim azərbaycanlı la -
rın animistik baxışlarının izləridir.  

“Dədə Qorqud kitabı”nın birinci boyunda  – “Buğacın dastanı”nda (8,
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34) deyilir ki, oğlunu bir dərədə (Qazlıq dağında) huşsuz vəziyyətdə ta -
pan Dirsə xanın xatunu vay-şivən qoparır. Bu zaman Buğac gözünü açıb
deyir: “Ana, ağlamağıl, mana bu  yaradan  ölüm  yoqdır, qorxmağıl!  Boz
atlı Xızır mana gəldi. Üç kərrə yaramı sığadı. “Bu yaradan  sana ölüm
yoqdır. Tağ çiçəgi, anan südi sana məlhəmdir, – dedi” (8, 39). Nəhayət,
müqəddəs ana südü ilə dağ çiçəyinin şirəsindən hazırlanan məlhəmdən
Buğac sağalır. Burada diqqət çəkən həm də dağ çiçəyidir. Dağ çiçəyinə
ölümcül yaralanmış insanı yenidən həyata qaytarmaq gücünü, qüdrətini
Dağ  ruhu verir. Onu da qeyd edək ki, “Koroğlu” dastanında  adı  çəkilən
və öz köpüklü suyu ilə mö’cüzələr yaradan, dirilik suyunu xatırladan
Qoşabulaq da başqa yerdə yox, məhz Çənlibelin zirvəsində, özü də qoca-
man bir ağacın dibindən qaynayıb çıxır (11, 47). Dağ çiçəyində ol du ğu
kimi Qoşabulağa da (“Koroğlu dastanı”) (11, 47) o qeyri-adi xü su siy yəti
verən  dağ  ruhudur. Burada  suyun, ağacın, dağın birgə verilməsi tə sadüfi
deyildir. Bu üçlüyə folklor mətnlərində tez-tez rast gəlinir. Çünki dağ da,
su da, ağac da folklor mətnlərində ilkin stixiyanı simvollaşdıran obraz
kimi qiymətləndirilir.

Dağ kultu ilə bağlı inamları, təsəvvürləri təhlil etdikdə görürük ki,
oğuz türkləri dağları müxtəlif hisslər və duyğularla yoğrulmuş bir varlıq
kimi düşünmüşlər. Professor B.Abdulla yazır: “Oğuzlar həm də dağları...
deyiləni başa düşən, səsə səs verən, xoş  niyyətlə  keçənə keçid verən, is -
tək yerinə yetirən, xəbər çatdıran, sığınaq verən, uğur arzulayan, bəd dua -
lardan qoruyan, hətta qeyzlənən qeyd etmişlər. Odur ki, dağlarla xə bər lə -
şir, salam verir, dağlara and içir, dağları şəfaverici  qida, su qaynağı ol -
malarına  inanırdılar (1, 8). “Dədə Qorqud kitabı”nın  elə  birinci  bo yun -
da Qazlıq dağının hami, xilaskar funksiyası üzə çıxır. O, ölümcül yara lan -
mış Buğacı qoruyur, ölümdən xilas edir. 

“Dədə Qorqud kitabı”nda  təbiət canlı və hərəkətliliyi ilə ayrıca önəm
daşıyır. Belə ki, axar sulardan xəbər sormaq, ağaca müraciət etmək, dağ -
larla öyünmək, bəzən də bəddua, qarğış etmək  animizmin  görüntüləridir.
Əski inanclara görə dağ ruhları bütün canlıları, hətta insanları cəzalan dı -
rar, onlara dərd-bəla göndərərdi. Dirsə xanın xatunu da belə güman edir
ki, oğlunun başına gələn bəlalara Qazlıq dağı  baisdir. Odur ki, Qazlıq da -
ğına üz tutaraq belə qarğayır:

Nə Qazlıq tağı aqar sənin suların,
Aqar kibi aqmaz olsun! 
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Bitər sənin otların Qazlıq tağı.
Bitər ikər bitməz olsun!
Qaçar sənin keyiklərin, Qazlıq tağı.
Qaçar ikən qaçmaz olsun, taşa dönsün! (10, 39)

Dağların qədim türk-oğuz mifoloji dünyagörüşündə müqəddəs, dəyər-
li sayılmasını “Dədə Qorqud kitabı”nın müxtəlif boylarında müşahidə
edi rik. Məlumdur ki, Dədə Qorqud igidlik göstərən hər bir qəhrəmanın
şə rə finə alqış söyləyir, dualar edir. Maraqlıdır ki, bu alqış-dualar içəri sin -
də qəhrəmanın “yerli qara dağlarının yıxılmaması” müxtəlif boylarda ar -
zu olunur. “Dədə Qorqud  kitabı”nın birinci boyunda deyilir:

“Dədəm Qorqut gəlübən boy boyladı, soy soyladı. Bu oğuznaməyi
duz di, qoşdı böylə dedi:

“Yerli qara tağların yıqılmasun!
Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsün!
Qamən aqan görklü suyun qurumasun!” (10, 27).

“Yerli qara dağın yıxılmasın” alqış-duası “Dədə Qorqud  kitabı”nda
tez-tez təkrar olunur. Dastanda adı çəkilən  dağlar  arasında  Qara  dağ  da -
ha müqəddəsdir. Qara dağın “yıxılması” el-oba, məmləkət, hətta qəh rə -
man üçün bir fəlakətdir. Yəni “yerli qara dağın yıxılması” el-obanın, yur -
dun, vətənin dara düşməsi, qəhrəmanın  müəyyən bir bəlaya düçar olması
kimi başa düşülür. “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü boyu olan “Baybu -
ranın oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda  deyilir ki, on  altı  il düşmən əsir li -
yində qalandan sonra Beyrək yurduna, el-obasına qayıdır və ozan liba sın -
da bacısı ilə qarşılaşır. Bu qarşılaşmada bacısı Beyrəyi tanımır. O, ba cı -
sın dan qarşı yatan qara dağın kimin olduğunu soruşur: 

“Qarşu yatan qara tağı sorar olsam, yaylaq kimün?
Qız (bacısı) aydır:

“Qarşu yatan (qara) tağı sorar olsan,
Ağam Beyrəgin yaylasıydı.
Ağam Beyrək gedəli yayladım yoq” (10, 58-59)

Deməli, qarşı yatan Qara dağ (yaylaq) Bamsı Beyrəyindir. On altı ildir
ki, Beyrək itkin düşüb, öldüsü-qaldısı bilinmir. Belə olduqda onun “Qara
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dağı” da “yıxılmış” hesab olunur. Göründüyü kimi, Oğuz türkləri Qara
dağı təbiətin bir parçası deyil, özündə  ruh  daşıyan, insani  duyğuya  ma -
lik olan canlı bir varlıq kimi qəbul etmişlər. Belə bir qənaətə gəlmək olar
ki, Oğuz bəylərinin alqış duası ilə  doğulan  Beyrək  də dağ  ruhunu  təş -
kil edir və onun itkin düşməsi dağ ruhunun dağı tərk  etməsi  kimi  qəbul
edilir. Dağ ruhunun dağı tərk etməsi isə Qara dağın “yıxılması”, “ölməsi”
kimi anlaşılır. Oğuz türklərinin bu əski inancları “Dədə Qorqud kitabı”nın
bir neçə boyunda öz əksini tapmışdır.

Üçüncü boya yenə müraciət edək:

“Qız aydır:
Qarşu yatan Qara taqım yıqılubdır, 
Ozan, sənin xəbərin yoq!
Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdir,
Ozan, sənin xəbərin yoq!” (10, 58-59).

Xatırladaq ki, Qaradağ adlı dağlar hal-hazırda Abşeron, Gədəbəy, Daş -
kəsən,  Qazax,  Göygöl, Tovuz rayonlarında və Cənubi Azərbaycanda bö -
yük bir mahal kimi mövcuddur. Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud kita bı”nda
“qara dağını aşmağa gəlmişəm”, “qara dağın yıxılmışdı”, “qara dağın yı -
xılmasın” ifadələrinə tez-tez rast gəlinir. Qara dağ  təkcə oğuz türklərində
deyil, bir çox türk xalqlarında da müqəddəs sayılır. Əslində qa ra dağ elin-
obanın, dövlətin əsasıdır. Qara dağın “yıxılması” el-obanın, döv lətin yı -
xılması, düşmən əlinə keçməsi deməkdir. Deməli, Dədə Qor qud “qara
dağın yıxılmasın” dedikdə vətənin, dövlətin qorunmasını nə zərdə tutur. 

Dastanlarda qəhrəmanların həyəcanlı, qorxulu anlarda dağlara mü ra ci -
əti oğuz cəmiyyətinin şüurunda yaşayan animizm və Tanrıçılıq ide ya la rı -
nın əlamətləridir. Oğuzların təbiət qüvvələrinə inanıb etiqad etmələri, qı -
lınca, torpağa, dağlara and içmələri “Dədə Qorqud kitabı”nda şamanlığı
və ondan əvvəlki oğuz dini-mifoloji düşüncələri  haqqında təsəvvürləri
əks etdirir. M.Ergin “Dədə Qorqud Kitabı” ilə bağlı təd qiqatında yazır ki,
“Kitabi-Dədə Qorqud” yazıya alınarkən nə xristianlıq, nə də islam oğuz
əski mədəniyyətini, dünyagörüşlərini tamamilə silib at mamışdır. Abidədə
islam adət-ənənələri  hələ zəifdir, at əti yemək, şərab, kımız içmək kimi
qədim adətlər hələ də yaşamaqdadır (7, 55).

“Dədə Qorqud kitabı”nda adı çəkilən dağlardan bir də Ala dağdır.
Türklərin  yaşadığı  müxtəlif  bölgələrdə – Anadoludan  Sibirə qədər olan
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ərazilərdə bu adda dağlar vardır. Ala dağ ifadəsində “ala” (uca), həm də
güney, doğu və ya güney doğu mənalarını verir ki, bunu da oğuz ellərinin
mərkəzi olan yerlərin güney, doğu, güney-doğusuna düşən dağların belə
adlandırılmasını düşünmək olar (8, 332). Ala dağla bağlı işlənən “ər qu -
ru”, “arquru” ifadələrini tədqiqatçılar müxtəlif cür izah etmişlər. Ancaq
Kırzıoğlu M.Fahrettin “Dədə Qorqud”dakı  Ala  dağı  Ağrı  dağ  olduğunu
göstərərək  yazır: “Ala dağ iç oğuz və dış oğuz bəylərinin əyləncə və ov
yerləridir. Bu dağ oğuzların Başşəhəri olan Sürməlidəki Ağrı dağdır. Son -
ralar püskürmə zamanı lavalar altında qalan Arğurı kəndinin adından
“Ağrıdağ” qalmışdır (9, 100).

Oğuzların dağa, ağaca, suya inamları – “Yerli qara dağların “yıxılma -
sın”, “Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsin”, “Qamən axan görklü suyun qu -
rumasın” kimi alqış-duaları çox əski-animist görüşlərlə bağlı olub Dağ-
Ağac-Su kultunun izlərini yaşadır (15, 299). Digər  dağlar kimi abidədə
adı çəkilən Qaracuk dağına da  müxtəlif  bölgələrdə (Xorasanda,  Mosul -
da,  Diyarbəkirdə,  Ankarada və s.) rast gəlinir. M.Kaşğarlı Qaracuk dağı -
nı Xəzər dənizinin doğusunda və Oğuz ellərinə aid olduğunu göstərir.
Ş.Cəmşidova görə isə Qaracuk dağı Qarabağ kiçik dağ  silsiləsinin  Mil
səhrasına  doğru uzanan  hissəsində, uca bir zirvədən ibarətdir (8, CIII ).
Ziya Gökalpın fikrincə əski çağlarda “hər obanın, hər boyun, hətta boy la -
rın birliyindən yaranan tayfa ittifaqlarının ortaq qutsal dağlarının olması
(8, CIII) onu deməyə əsas verir ki, oğuzlar təbiətə, xüsusilə dağlara çox
bağlı  olduqlarına  görə  hara  köçürdülərsə öz dağlarının adlarını yeni köç
etdikləri dağa verməklə bu adı yaşadırdılar.

Dağların Tanrıçılıqla  bağlı olması əski  Türklərin  keçirdikləri  qurban
mərasimlərindən də bəlli olur. Hunlar Göy Tanrıyla bağlı qurban mə ra -
simlərini müqəddəs dağlarda icra edər, Hun xaqanları Çin hökmdarları ilə
bağladıqları müqavilələri bəzən  Hun dağının  zirvəsində  imzalayar mış -
lar. Hun hökmdarları ilə Çin elçiləri arasında  bağlanan  dostluq  anlaş ma -
sı ilə bağlı Hun dağına çıxaraq orada qurban kəsərmişlər (8, CC XCIX –
CCC). Dağ ruhunun yurdu, vətəni,  el-obanı,  dövləti qoruması inamına
“Yeddi qardaş dağı” əfsanəsində də rast gəlirik. Əfsanədə deyilir ki, və -
tənin müdafiəsinə qalxan yeddi qardaş düşmən güclü olduğu üçün məğ -
lub olur. Odur ki, üzlərini göyə tutub tanrıya yalvarırlar ki, ey tanrı, bizi
keçilməz dağa döndər, düşmənin qarşısını  kəsək... Tanrı qardaşların sə si -
ni eşidib onları yan-yana düzür, dağa döndərir. Beləliklə, düşmən “yeddi
qardaş dağını keçə bilmir (13, 203).
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Türk mifik görüşlərində dağ ruhu bəzən qurdbaşlı təsvir olunur ki, bu
da bəzi dağ adlarında qorunub saxlanılmışdır. “Qocaqurd” adındakı (Ağ -
dərə rayonunda dağ) “qurd” anlamı, görünür, əski təsəvvürlərlə bağ lıdır.
Qurda tapınma “Dədə Qorqud kitabı”nda bir iz kimi qalmışdır. Qazan xa -
nın öz əcdadını qurdla bağlaması buna misal ola bilər.

Beləliklə, dağ ruhuna inam, dağ  ruhunun  hər niyyəti başa düşməsi, di -
lək yerinə yetirməsi, qoruyucu olması, dağın insana çevrilməsi, insanın
dağa çevrilməsi, dağın əcdad sayılması, ilk odun dağdan yaranması və s.
inamlar dağın  türk inanclar sistemində nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
göstərir. Ovçuluq, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olan insanların hə ya -
tında mühüm rol oynayan  dağlar həm  də  animistləşdirilmişdir. Bununla
bağ lı M.Seyidov yazır ki, animizm sonrakı mərhələlərdə yavaş-yavaş
zəif ləyir və yerini onqonlar, tanrılar tutur. Buna  görə də dağlarla bağlı bö -
yük bir inam sisteminin davam etməsi üçün Türk qamanları – şamanları
dağları yerüstü tanrısı Ülgenlə bağlamışlar ki, bu müqəddəslik qo ru nub
saxlanılsın. Əski soy birləşmələri öz köklərini, əcdadlarını dağ larla bağla -
maqla daha güclü olduqlarını göstərirdilər (13, 194). Lakin islam  də yər -
lərinin türk etno-mədəni düşüncə sisteminə təsirindən sonra əski icti mai
qaydaların dağılması ilə bağlı dağ kultu da öz əhəmiyyətini itirməyə baş -
ladı. Nəticədə dağ kultunun izləri dastanlarda, əfsanələrdə və s. qorunub
saxlanıldı.

Ancaq belə qənaətə gəlmək olar ki, azərbaycanlılar arasında dağa ina -
mın izləri bir az fərqli şəkildə bu gün də yaşamaqdadır. Hazırda mü qəd -
dəs sayılan “Əshabi-Kəhf” (Naxçıvan), Babadağ (Böyük Qafqaz), Zi yarət
dağı (Xocavənd), Ağbaba (Qərbi Azərbaycan) və s. kimi ziyarətgahlar is -
lamla deyil, islamiyyətdən əvvəlki mifik təfəkkürlə bağlı inamların təcəs -
sümüdür. Azərbaycanlıların belə ziyarətgahlarda qurban  kəsmələri,  şəfa
diləmələri və s. inam və etiqadlarının kökü tarixin çox dərinliklərinə ge -
dib çıxır. Bu ayin və etiqadlar qədim türklərin dağlara  inamı  ilə bila va -
sitə bağlıdır. Nəzərə alaq ki, “Həzrətbaba” kimi də tanınan  Ba badağ zir -
vəsində heç bir məzar yoxdur. Rəvayətə görə mömin bir şəx sin Baba -
dağda qeybə çəkilməsindən sonra bura ziyarətgaha çevrilmişdir. Eh timal
ki, Babadağ da əski çağlardan Tanrıçılıqla bağlı müqəddəs dağlardan bi -
ridir. Görünür islamiyyətdən sonra türklər əvvəlki inanc sistemini ya şat -
maq üçün ona islami məzmun verməyə çalışmış, bir sıra ənənəvi mətnləri
yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmışlar. “Dədə Qorqud ki tabı”nda oğu-
zların mifoloji və dini təsəvvürləri, əski adətləri ilə yeni islam tə səv -
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vürlərinin, islam adətlərinin tədricən qovuşduğunu görürük.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Tanrıçılıqla bağlı olan və min illərlə da -

vam edən dağ kultunun yaşantılarının oğuzların islam dünyagörüşünə
transformasiyasından bəhs olunur, “Dədə Qorqud” dastanlarının forma -
laşdığı etno-mədəni çevrələrdə bu yaşantıların günümüzə qədər davam
etdiyi göstərilir.

İşin elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud kitabı”nın bəzi mətnlərində bir iz ki -
mi qalan dağ kultunun oğuzların dini-mifoloji inanc sistemindəki yeri
müəyyənləşdirilir və bu inancların günümüzdə də aktuallığının itirmədiyi
inandırıcı dəlillərlə əsaslandırılır. 
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M.F.AXUNDZADƏ VƏ AŞIQ POEZİYASIM.F.AXUNDZADƏ VƏ AŞIQ POEZİYASI
XÜLASƏ

Mirzə Fətəli Axundzadə görkəmli nasir, dramaturq, filosof olmaqla, eyni zamanda
yaradıcılığında aşıq şeirinin şəkillərindən də dəyərincə istifadə etmişdir. Onun yara dı -
cılığında bir sıra qoşma, təcnis şeir şəkillərinə rast gəlirik ki, bunlar heç də aşıq şeirindən
seçilmir. Bu da M.F.Axundzadənin aşıq şeirinə olan münasibətindən irəli gəlirdi. 

Açar sözlər: M.F.Axundzadə, aşıq şeiri, qoşma, təcnis, xalq şeiri

M.F.AKHUNDZADEH AND ASHUG POETRYM.F.AKHUNDZADEH AND ASHUG POETRY
SUMMARY

Being the well-known prose-writer, dramatist, philosopher Mirza Fatali Akhundza -
deh at the same time had also used ashug poem forms in poem activity. One can meet
so me poem forms such as goshma, tajnis (quatrains) and they are not differed from
ashug poem forms either. It depended on the attitude of M. F. Akhundzadeh to the ashug
poem.

Key words: M. F. Akhundzadeh, ashug poem, goshma, tajnis, folk poem

М.Ф.АХУНДЗАДЕ И АШЫКСКАЯ ПОЭЗИЯ
РЕЗЮМЕ

Мирза Фатали Ахундзаде наряду с тем что был видным прозаиком, драма тур -
гом и философом, в тоже время в своем поэтическом творчестве широко исполь -
зовал и различные формы ашыкской поэзии. В его творчестве встречаются неко то -
рые формы как гошма, теджнис и тд. которые нисколько не отличаются от ашыг -
ского стиха. И это было результатом отношения М.Ф.Ахундзаде ашыкской поэзии.

Ключевые слова: М.Ф.Ахундзаде, ашыкская поэзия, гошма, теджнис, народ -
ный стих (народная поэзия)

Məsələnin qoyuluşu. M.F.Axundzadə Azərbaycan milli drama tur gi -
yamızın banisi, böyük mütəfəkkir, nasir, publisist, tənqidçi, filo sof, dövlət
xadimi olmaqla yana şı, eyni zamanda aşıq şeiri üslubunda şe ir lər yazan
in cə qəlbli bir şair kimi də fəaliyyət göstərmişdir.

Bu bir inkaredilməz həqiqətdir ki, M.F.Axundzadə türkçülüyün beşiyi
başında dayanmış elə böyük şəxsiyyətdir ki, onun milli mədəniyyətimizə
xidməti zaman-zaman daha dərindən etiraf olunur. Təsadüfi deyildir ki,
bütün türk dünyasında türkçülüyün mənəvi atası sayılan Ziya Göyalp onu
“böyük türkçü” adlandırmışdır.
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Millilik təkcə milli xarakter deyil, həm də formanın, üslubun, poeti ka -
nın məzmununda da özünü göstərir. Yüksək dərəcədə realist sənətə sa hib
olan M.F.Axundzadənin aşıq poeziyasına rəğbəti və münasibəti onun mil-
lilik konsepsiyasını daha da dərinləşdirir, yeni bədii notlar əlavə edir.
M.F.Axundzadənin aşıq şeiri formasında təcnis yazması faktı bu cəhətdən
də əhəmiyyətlidir.

Ümumiyyətlə, M.F.Axundzadənin zəngin və çoxcəhətli irsində şeirləri
müəyyən yer tutur və digər yaradıcılıq sahələrinə nisbətən az tədqiq edil -
mişdir. Halbuki o, gənclik illərindən şair kimi fəaliyyətə başlamış, öm -
rünün sonuna qədər bu sahədə yaradıcılığını davam etdirərək, həm klas-
sik şeir, həm də xalq şeiri üslubunda doğma dili ilə yanaşı, fars dilində də
ka mil poeziya nümunələri yaratmışdır. O, bu şeir silsiləsində lirik qoş -
malar və gəraylılar, mənzum məktublar, satirik və əxlaqi-didaktik şeirlər,
qə si dələr və mədhiyyələr qələmə almışdır. Mirzə Fətəlinin bir şair kimi
təbii istedadı, incə zövqü, həqiqi şeirin mahiyyəti, tələb və vəzifələri, icti-
mai-tərbiyəvi rolu, emosional təsir qüvvəsi barədə düzgün, mükəmməl
təsəv vürü olmasına baxmayaraq o, poeziya ilə əsaslı şəkildə (məsələn
nəsr və dramaturgiya kimi) məşğul olmamış, lakin bu sahədə kiçik də
olsa, nümu nəvi bir irs qoyub getmişdir. Özü də bu maraqlı irsin əsas isti -
qamətləri şifahi xalq yaradıcılığına söykənmişdir. Bu prosesi vaxtilə
müşahidə et miş tanınmış folklorçu prof. V.Vəliyev “M.F.Axundov və
xalq yara dı cı lı ğı” məqaləsində yazır: “...M.F.Axundov bir şair kimi öz
əsərlərini yazar kən birinci növbədə şifahi xalq poeziyasına söykənmişdir.
Hətta öz şairlik qüdrətini xalq şeirinin daha çətin şəkillərindən hesab olu-
nan təcnisdə də sınaqdan keçirmişdir. M.F.Axundovun şeirləri M.P.Vaqif,
M.V.Vidadi və Q.Zakirin yaradıcılığı ilə həmahəng səsləşir. Onun
Q.Zakirə yazdığı mən zum məktubları elə bil Qasım bəy Zakirin müasir-
lərinə yazdığı mənzum məktubları, eyni zamanda Vaqiflə Vidadi arasında
gedən şeirləşməni xa tırladır” (1, 82-83).

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, müəllif bu mənzum məktubların zahiri
oxşarlıqlarını əsas götürmüş, həmin şeirlərin mahiyyətində olan xalq-aşıq
şeirinin təsir dərəcəsindən, bəhrələnmə nöqtələrindən, poetik imkanla rın -
dan danışmamışdır. Amma V.Vəliyev doğru yazır ki, “M.F.Axundov istər-
istəməz həm mənzum məktublarında, həm təcnislərində pərəstiş etdiyi
şair dostlarının yaradıcılıq təsirindən uzaqlaşa bilməmişdir. M.F.Axun do -
vun təcnisləri daha çox Qurbani, Abbas Tufarqanlı və Xəstə Qasımın təc -
nis yaradıcılığını xatırladır... Yazılı poeziyamızda isə M.P.Vaqifin təcnis
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yaradıcılığından gələn incə bir əlvanlıq görünür. (Təəssüf ki, müəllif bu
“xatırlamaları” konkret misallarla göstərmir – N.X.) Lakin bir cəhəti de -
mək lazımdır ki, xalq şeirinin bütün imkanlarından istifadə edə bil məyən
M.F.Axundov cinas qafiyələrin seçilməsində xalq danışıq di-lindən daha
çox fars və ərəb sözlərinə müraciət etmişdir. Təcnislərinin bu qüsurunu
hiss edən yazıçı cinaslarının mənasını özü şərh etmişdir. (Bizə elə gəlir ki,
M.F.Axundzadə bir sənətkar kimi təbiətən orjinal idi. Burada da o orji nal -
lıq etmiş, Azərbaycan aşıq şeirinin poetik imkanları ilə fars dilinin im kan -
larını bir-birinə qovuşdurmuş, sanki eks pe ri ment-təcrübə aparmışdır. Həm -
çinin, o bu təcnisləri və farsca qələmə aldığı şeirlərilə özünün bir tər cüməçi
kimi də imkanlarını, fars və ərəb dillərinin kamil bilicisi olduğunu nümay-
iş etdirirdi... N.X.)

M.F.Axundovun fars dilində yazdığı, sonra Azərbaycan dilinə çevrilən
şeirlərində də doğma xalqının zəngin yaradıcılığından gələn bədii təsvir va -
sitələri, doğma xalqının əlvan boyalı təbiəti öz əksini tapmışdır” (1, 83).

M.F.Axundzadənin M.P.Vaqif və Qasım bəy Zakirin yaradıcılığına
münasibəti də yeni şeirə və xalq poeziyasına olan istəyindən və mara ğın -
dan irəli gəlirdi. Məhz M.F.Axundzadənin poetik estetikasının tələblərinə
uyğun gəldiyinə görə o, Molla Pənah Vaqif (1717-1797) və Qasım bəy
Za kirin (1784-1857) yazdıqlarını toplayıb nəşr etməyə çalışmış, Q.Za kir -
lə mənzum formada məktublaşmış, tərtib etdiyi topluda isə bu sənət ko ri -
feylərinə münasibətini belə bildirmişdir: “...Mən əyami-səyahətimdə səf -
heyi-Qarabağda Molla Pənah Vaqifin bir para xəyalatını gördüm ki, zikr
etdiyim şərt bir növ ilə onda göründü və dəxi Qasım bəy Sa-rucaluyi-Ca -
vanşirə düçar oldum ki, əlhəq türk dilində onun mənzumatı mənim hey -
rətimə səbəb oldu. Ondan ötrü ki, dediyim şərt ziyadə onun mənzu ma tın -
da tapıldı... Bu iki şəxsin də fərqi bir-birindən budur ki, əgərçi Molla Pə -
nah müqəddəm ərsəyə gəlib bu fənni də Qasım bəyə nisbət pəhnünadır və
lakin ləzzət və təsir və mühəssənati-nəzmiyyə Qasım bəyin xəyalatında
çoxdur” (2, 203). 

Həmçinin, ədibin müasirlərindən olan Mirzə Şəfi Vazehə (1792-1852),
Xurşid banu Natəvana (1832-1897), Həsən bəy Zərdabiyə (1842-1907)
xüsusi hörməti olmuş, əsərlərində başqa sənətkarlar sırasında onlardan da
bəhs etmişdir. Bu göstərir ki, Mirzə Fətəli XIX əsrdə xəlqi və milli şeirin
əsas yükünü daşıyan sənətkarları bir alim-tənqidçi kimi fərqləndirmiş,
onların sənət mövqeyini qiymətləndirmişdir.

Qeyd etdiyimiz kimi, M.F.Axundzadənin “Səbuhi” təxəllüsü ilə yaz -
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dığı “Zəmanədən şikayət” adlı şeiri bizə gəlib çatmış ilk bədii əsəri hesab
edilir. “Zəmanədən şikayət” fars dilində, klassik şeir ənənələri əsa sında,
M.Füzulinin “Şikayətnamə”si, M.P.Vaqifin “Görmədim...” mü xəmməsi
mövzu sferasında, məsnəvi formasında yazılmışdır. Mirzə Fətəli döv ran -
dan, bəxtindən-taleyindən, mühitdən şikayətlənir, bundan xilası Qafqazın
siyasi-mədəni paytaxtı olan Tiflisdəki ictimai-mədəni mühitdə görür. Xü -
susən burada fəaliyyət göstərən, müdrikliyi və xeyirxahlığı ilə seçilən
azər baycanlı ziyalısına gümanı gəlir, hiss etdirir ki, onun köməyi ilə
taleyində ciddi bir dönüş yaratmaq arzusu və istəyindədir.

Onun “O yara məni” qafiyəli təcnisi, təcnis kimi mürəkkəb, ustalıq tə -
ləb edən bir şeir formasına müraciəti də bu ruhdan irəli gəlir və onun
xalq-aşıq şeirinə yaxından bələdliyini, sevməsini sübut edir. Mirzə Fətəli
Səbuhi bu qoşmasını formasına görə “Təcnis”, ikinci şeirini isə “Təcnisi-
digər” adlandırmış, hər iki əsəri 1841-ci ildə yazmışdır. Maraqlı olduğu
üçün təcnisi bütünlüklə veririk.

Əsiriyəm bir dilbərin ki, əgər
Xəncəriylə şan-şan o yara məni;
Vüsalından bullam həyati-tazə
Yəqin bil, öldürməz o yara məni!

Əmən məmən neylər cənnətin narın?
Duzəxə bənzətməm firqətin narın,
Rişteyi-can olmuş telindən narın,
Dilər eldə, yetir o yara məni!

Dərdə kimin vardır mən tək davamı?
Eşqin məriziyəm, sən ver dəvamı!
Hər aşiqin candır eşqində vamı,
Göstərməsin malı o yara məni!

Rəqiblərdən gəlləm sənə divanə,
Göstərmə rüxsarın sən bu divanə,
Yolunda bil hər aqilü divanə, 
Salsa çətin dağı o yara məni.

Ciyərdəndir gözdən tökdüyüm hər dəm,
Atəşi-suzandır çəkdiyim hər dəm,
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Can quşunu avaz edəndə hər dəm,
Oxur zülfündəyəm, o yara məni (3, 79-80).

Klassik qəzəl formasının, böyük Füzuli ənənəsinin, klassik şeir poe-
tikasının keçilmiş mərhələ kimi tənqid edən, köhnəldiyini bildirən Mirzə
Fətəli xalq aşıq şeirinin təcnis kimi mürəkkəb, söz duyumu tələb edən,
dərin fəlsəfi-insani duyğuların daşıyıcısı olan formasında şeir yazması da,
görünür məqsədli olmuşdur və o, xalq-aşıq şeiri formasını, heca poeti -
kasını klassik əruz poetikasına qarşı qoymuş, sanki onun üstün cəhətləri-
ni göstərmək istəmişdir.

Cinaslı şeirlər, belə demək mümkünsə, xalq sənətkarlarının poetik kəş-
fidir, böyük və əvəzsiz ustalıq tələb edir. Belə ki, eyni səs tərkibli sö zün
– omonimin bir neçə məna çalarını tapmaq, onu şeirin məna və məz -
mununa xələl gətirmədən qafiyə yerində işlətmək, oxucunu və dinləyici-
ni düşünməyə vadar etmək böyük sənət qüdrəti tələb edir ki, biz bu sə nət -
karlıq qüdrətini ustad aşıq-şairlərdə təbii şəkildə qarşılasaq da, Mirzə
Fətəli Axundzadə Səbuhinin belə bir formaya müraciəti və gözəl təcnis
nümunəsi yaratması bir çox dərin mətləblərdən və xalq-aşıq şeirinin təsir
siferasının mahiyyətindən xəbər verir. Yəni, Mirzə Fətəli kimi demokratik
ruhlu, yeniliyə meyilli, Qərb mədəniyyətinin önəmli cəhətlərini Şərq mə -
dəniyyətinə nüfuzunun tərəfdarı və bu iş uğrunda təcrübi mübariz, Şərqdə
dram janrının yaradıcısı olan bir ziyalının aşıq şeirinin ən mürəkkəb nö -
vünə – təcnisə müraciəti dediyimiz “dərin mətləbin”in mahiyyətinin aça -
rıdır. Mirzə Fətəli Səbuhinin bu şeirdəki söz duyumu, sözün məna ça lar -
larını fərqləndirmək və yerində işlətmək bacarığı, xalq-aşıq şeirinə bə ləd -
liyi müasir oxucunu belə heyrətə salır:

Əmən məmən neylər cənnətin narın?
Duzəxə bənzətməm firqətin narın,
Rişteyi-can olmuş telindən narın,
Dilər eldə, yetir o yara məni!

Bu bənddə “nar” omonim-sözünün məna çalarlarına diqqət yetirək!
Birinci misrada “narın” meyvə mənasında, ikinci misrada “narın” od-
ocaq mənasında, üçüncü misrada “narın” incə, nazik, zərif mənasında iş -
lədilmişdir. Ümumiyyətlə, təcnis-qoşmadakı, xüsusən də, “Əmən məmən
neylər cənnətin narın” misrasındakı şux əhval,  vaqifanə deyim tərzi Mir -
zə Fətəlinin M.P.Vaqif poeziya üslubuna da yaxından bələdliyini bildirən
mühüm elementlərindəndir...
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Mirzə Fətəli Səbuhinin poeziya-şeir dilində mürəkkəbliyi, dövrün üs -
lu bunun sinkretikliyi aşkar müşahidə edilir. Burada klassik şeir üslu bun -
dan gələn ərəb-fars sözləri, izafətlər, mürəkkəb leksik vahidlər gen-bo lu -
na işlədilmiş, mədhiyyə janrında yazdığı şeirlərdə hətta ali üslubi fakta
çevrilmişdir. Bununla yanaşı o, şeirlərində rus sözləri və antro po nim lə rin -
dən də, istifadə etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi bu üslubu əslində o xoş la -
dığına görə yox, daha çox Şərq dillərinin tərcüməçisi, bilicisi kimi nü ma -
yiş etdirir, bəlkə də demək istəyir ki, mən də sizlər kimi şeir yaza bilirəm,
amma bütün bunlara baxmayaraq mən yeniliyin tərəfdarıyam, xəlqiliyin
tərəfdarıyam, milliliyin tərəfdarıyam...

Elə bütün bunlara görə də, Səbuhi Vaqif, Zakir, aşıq şeiri üslubunda
seçmə şeirlər yazır, şeirlərində milli üslubun söz və ifadələrindən, bən zət -
mələrindən ustalıqla istifadə edir. Məsələn, şan-şan, narın tel, sinəsi qar,
sənalar eyləmək, can quşu, səba, gül fəsli, qəmzə, peykan, peymanə, yo-
luna payəndaz, səg rəqib təkin söz və ifadələr elə bil ki, Vaqif və Zakir
şeirlərindən pərvaz edib Səbuhi şeirinin şah budaqlarında özünə yuva
qurublar. Hətta elə misralar, beyitlər, bəzən bəndlər var ki, oxşarlıq və
uyarlıq tam nəzərə çarpır. “Çıxıb gül fəslində seyrə nigarım; Əcəl sa -
qisindən allam peymanə; Mənə ki, rəhm etməz o bağrı qara, Oxusan yüz
ona hədisü ayə; Söylə, səba yara, əsib oyana, Olurmu bir, əhvalıma o
yana? Səhər ki xabından sərxoş oyana, Bənəfşə tək üzdə telini yaya” qis-
mindən olan xeyli misal gətirmək olar ki, deyim tərzinə, emosional təsi-
rinə, cinas məqamına yüksələn qafiyə kamilliyinə görə Vaqif, Zakir və
xalq-aşıq şeiri üslubundan geriyə qalmır...

M.F.Axundzadənin bədii əsərlərinin dilini tədqiq edən prof. Tofiq
Hacıyev yazır: “Mirzə Fətəlinin Q.Zakirə məktub-şeirləri bədii cəhətdən
bütöv kamildir; bu iki şeirdə, demək olar ki, yerinə düşməyən söz, ifadə
yoxdur. Dilin sadəliyi, folklor ifadələri və bədii təsiri bu üslubda xeyli
qələm çalmış söz ustasının bəhrəsini andırır. Q.Zakirin Mirzə Fətəliyə
mən zum məktublarına bənzəyir və dil mükəmməlliyinə görə məhz həmin
səviyyədə dayanır” (1, 55).

M.F.Axundzadə 1853-54-cü illər rus-türk müharibəsi münasibətilə
Qasım bəy Zakirin mənzum məktubuna cavab olaraq yazdığı bu mən zu -
mədə professorun müşahidə etdiyi poetik dil mükəmməlliyini, xalq şeiri -
nin lirizmini və havacatını aşkar görürük:

Ey Qasım bəy, əcəb dövrana çatdıq,
Mərdə indi olmaz başu can gərək!
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Qoç igidlər döyüş günü meydanda,
Düşməninə qanlar ağladan gərək!

...İndi Qarabağın igidlərinə,
Kimdir şücaətdə ola qərinə?
Yetişcək hər biri düşmən sərinə,
De ki, baydaq yıxıb, top alan gərək!

Köhlən at üstündə, qılınc belində,
Meydana üz qoyub tüfəng əlində,
Gah sağına xəsmin, gahi solunda,
Çıxarda naleyi-əlaman gərək!

Doğmamış Qafqazda analar qorxaq,
Bizə döyüş gərək, nə biçin-başaq?
Yenə Peterburqa sizlərdən bayraq,
Bu il də istərik aparan gərək! (4, 219).

Bu bədii-poetik dil aşıqların qoşduğu, Koroğlu dilindən söylənən –
“Dəlilərim, bu gün dava günüdür” qəbildən qoşmaların ritmində, ha va ca -
tında, ölçü və biçimindədir. Hətta, “Qoç igidlər döyüş günü meydanda,
Düşməninə qanlar ağladan gərək!” misralarının sintaksisi, linqivistik bi -
çimi eynən aşıq deyiminin biçimindədir!.. Sözlərin, ifadələrin lirizmi,
aşıq poetik dilinə məxsus sıralanması Mirzə Fətəli Səbuhinin dilinə aşıq
şeirinin təbiilik və şirinliyini gətirir...

Mirzə Fətəli Axundzadənin Azərbaycan mədəniyyəti üçün müəyyən
etdiyi ədəbi-estetik inkişaf istiqaməti XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət
göstərən maarifçi-realist sənətkarların meydana çıxmasına və təkcə Azər -
baycan deyil, eyni zamanda qonşu xalqların ədəbi-mədəni yüksə lişinə
xidmət etməsinə səbəb oldu, bu dövrdə ədəbi-mədəni həyatın coş ğun in -
kişafına təkan verdi. Burada özünə yer tapan bir sıra ədəbi-ictimai mü za -
kirə və mübahisələr Azərbaycan ədəbiyyatının humanist ənənələ ri nin da -
ha da möhkəmlənməsinə və inkişaf etməsinə yardım göstərdi. Belə bir
şəxsiyyətin aşıq şeiri formasına – təcnisə müraciət etməsi və bu formanın
kamil nümunəsini yaratması mühüm və dəyərli ədəbi-bədii faktdır və
XIX əsr demokratik təfəkkürlü ziyalıların xalq ədəbiyyatına müna sıbətin
bariz nümunəsidir... Onun “Təcnisi digər” qoşmasına nəzər salaq:
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Çıxıb gül fəslində seyrə nigarım,
Sənalar eylərəm bahrü yayə.
Doyunca gör qəddin, gözüm bu qəmlə
Ömür çatmaz bir dəxi ilə və ayə.

Dedim: dilbər, məndən gəzmə dəxi dur,
Yolunda payəndaz baş ilə candur.
Dedi: çün oxşatdın, məndən uzaq dur,
Qəmzəmi peykanə, qaşımı yayə.

Söylə, səba, yarə, əsib o yana,
Olurmu bir əhvalıma o yana.
Səhər ki, xabından sərxoş oyana,
Bənöfşə tək üzdə telini yayə.

Əcəl saqisindən allam peymanə,
Vəfa gər etməsəm əhdü peymanə,
Məsturə tələtin cahan peymanə,
Nə nisbəti onun xurşidə, yayə.

Səg rəqibin, ya rəb, başına qarə.
Baxmasın bir də o sinəsi qarə.
Mənə ki, rəhm etməz o bağrı qarə,
Oxusan yüz ona hədisü ayə (4, 219).

Onun təcnislərində aşıq şeirində olduğu kimi həqiqi, real məhəbbət,
gözəllik tərənnüm olunur. Aşıq şeirində olduğu kimi, bu təcnislərdə də
aşiq və onun vurulduğu gözəl real, insani hisslər, həyəcanlar keçirir, lirik
qəhrəmanın xarakterində milli elementlər üstünlük təşkil edir, atəşin,
yenilməz məhəbbət motivi təcnislərin mahiyyətini təşkil edir. Gözələ və
gözəlliyə əsir olan bir lirik aşiqin (aşığın) obrazı göz önündə canlanır.

Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, Mirzə Fətəli poemasının sonunda
təxəllüsünü işlətdiyi halda, təcnis-qoşmalarında – son bənddə təxəllüsünü
verməmişdir. Bizə elə gəlir ki, həmişə yeniliyə can atan müəllif burada da
yenilik fəndi işlətmiş, ənənəvi yoldan ani olsa da çıxmış, yəni qəbul
edilmiş qaydaya əməl etməmişdir…

Qoşma-təcnisin ikinci bəndindəki “Dedim – dedi” poetik qəlibindən
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istifadə isə onun müasir şeirdə və eləcə də aşıq şeirində işlənən deyişmə,
duet formasının əsasını qoyması gümanını da irəli sürməyə imkan verir...

Buradakı “Dilbər” obrazı da yeni dünya görüşlüdür. O, ona aşiq olan
lirik qəhrəmanı qəbul eləmir, yaxın buraxmır, ona deyir ki, məndən uzaq
dur! Səbəb isə onu göstərir ki, sən niyə mənim “qəmzəmi peykanə, qaşımı
yayə” bənzədirsən?!

Dedim: dilbər, məndən gəzmə dəxi dur,
Yolunda payəndaz baş ilə candur.
Dedi: çün oxşatdın, məndən uzaq dur,
Qəmzəmi peykanə, qaşımı yayə.

Bu, hər halda ənənəvi təşbeh və bənzətmələrə etiraz əlaməti idi ki, son-
ralar Mirzə Ələkbər Sabir də, bu ideyanı davam etdirərək “Ey annın ay,
üzün günəş, ey qaşların kəman! Ceyran gözün, qarışqa xətin, kakilin
ilan”(5, 186) satirasında klassik şeirin bu “kilişesini” – təşbihlər sistemi-
ni lağa qoymuşdu...

Mirzə Fətəli nəzəri fikrində də, bu məsələnin üzərində dayanmış, müa -
sirlərinin əsl poeziyanın mahiyyətini anlaya bilməmələri onu narahat et -
miş və dahi mütəfəkkir realist poeziya necə olmalıdır sualına cavab ax tar -
mışdır. O, “müəyyən vəzn ilə bir-birinin yanına düzülən, sonları qafi yə -
ləndirilən, məşuqələri əsli olmayan sifətlərlə vəsf edən, bahar, payız fə sil -
ləri qeyri təbii təşbehlərlə təsvir olunan” şeirləri çox əhəmiyyətsiz və zə -
rərli hesab edirdi. Mirzə Fətəli “poeziyanın məzmunu nəsr əsərlərinin
məzmunundan qat-qat təsirli olmalıdır” qənaətində idi. Mirzə Fətəli iba -
rəbazlığı, yersiz şişirtmələri, real həyatdan qaynaqlanmayan bənzətmələri
qətiyyən bəyənmir və belə hesab edirdi ki, “...Anlaya bilmirlər ki, poeziya
necə olmalıdır? Elə güman edirlər ki, poeziya ibarətdir bir neçə mənasız
sözdən ki, müəyyən vəzn ilə bir-birinin yanına düzülüb sonları qafi yə -
ləndirilir və bunların vasitəsilə məşuqlar əsli olmayan sifətlərlə vəsf edilir
və ya bahar və payız fəsilləri qeyri-təbii təşbehlərlə təsvir olunur... Daha
düşünmürlər ki, poeziyanın məzmunu nəsr əsərlərinin məzmunundan qat-
qat təsirli olmalıdır. Poeziya həqiqətə uyğun, mövcud vəziyyətlə əlaqədar
olan yüksək keyfiyyətli, şənləndirici və ya kədərləndirici hekayə və
şikayətdən ibarət olmalıdır ki, hər kəsin könlünə yatsın və ona təsir ba ğış -
lasın” (6, 37).

O, “hər kəsin könlünə yatan” şeir istiqamətini isə xalq yaradıcılığında,
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aşıq şeirində gördüyündən xalq şeiri üslubunda lirik şeirlər və mən zu mə -
lər qələmə almışdır. Elə buna görə də aşıq şeiri üslubunda yazdığı şeirlər
təbiiliyi, səmimiliyi və xəlqiliyi ilə digər şeirlərindən fərqlənir və diqqəti
daha çox cəlb edir. Folklorşünas Əli Saləddin yazır: “Əgər onların (qoş -
ma-təcnisləri nəzərdə tutur – N.X.) altından Axundov adını pozub hər
hansı bir aşığın adını yazsaq heç bir vəchlə seçilməz ki, bunu aşıq qoşub,
yaxud biri yazıb” (7, 75).

Bu qoşmada da “cinas qafiyələr” farsca olsa da, Mirzə Fətəli Səbuhi
sözün məna çalarlarının zərifliyini azərbaycalılaşdırmış, bu cinaslara özü
izah versə də, şeirin oxunuşunda farsca bilməyən oxucu belə, misranın
məzmunundan sözün mənasını ayırd edə bilir...  Bir cəhəti də qeyd edək
ki, onun azərbaycanca yazdığı digər şeirlərində, məsələn, “Müxəm məsin -
 də də ərəb-fars sözləri olsa da, Mirzə Fətəli onları tərcümə etmə miş, izah
verməmişdir, amma “Təcnis”lərdəki fars tərkibli sözlərin məna fərqlərini
tərcümə edərək göstərmişdir. Bu da onu göstərir ki, Mirzə Fətəli Səbuhi
aşıq şeiri formasına qayğı və hörmətlə yanaşmış, qaydaları pozduğunun
fərqində olmuşdur. Lakin, istər bu təcnislərin, istərsə də mən zumələrin
dili, təşbeh və istarələri, cinasları, qafiyələri təqti və ritmi – ha vacatı aşıq
şeirində olduğu kimidir. Burada işlədilən əksər sözlər, ifa dələr canlı xalq
danışıq dilindən alınmışdır.

Onun Q.Zakirə, Cəfərqulu xana yazdığı mənzum məktubları xalq şeiri
üslubunda yazdığı ən yaxşı şeirlərindəndir. Aşıq şeiri tərzində yazılmış bu
beş mənzumə öz təbiiliyi, dərin lirizmi, hadisəni real təsvirilə diqqəti cəlb
edir. Bu mənzumələr təkcə forma cəhətdən deyil, həm də qaldırılan prob-
lematika, konkret mövzuya münasibətlə də aşıq şeiri ruhundadır. “Cə fər -
qulu xana” mənzuməsində səciyyəvi bir motivə diqqət yetirək:

Səlam olsun məndən sərkar xana,
Mollalardan edim bir az şikayət.
Münkirdilər əhadisə, qurana,
Çifaidə gecdir hələ qiyamət.

Yetmişəm bulardan qələdə cana,
Heç birisi yoxdur gələ imana.
Görməmişəm belə əsrü zamana,
Bular sarı nahəqq etdik siyahət!
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Qəzəb etsin tanrı belə millətə!
Rəva deyil bular girə cənnətə,
Nə vacibə qail, nə də sünnətə,
Görməsinlər peyğəmbərdən şəfaət!... (4, 228-229).

1859-cu ildə Mirzə Fətəli Şuşaya səyahət edir. Burada o, Qarabağ xan -
lığının və Şuşa şəhərinin əsasını qoymuş Pənah xanın nəvəsi, İbrahim xa -
nın qardaşı oğlu Cəfərqulu xanla görüşmüş və bu şeiri də ona yaz mışdır.
Cəfərqulu xan Qarabağda çar xidmətində olmuş və ona gene-ral rütbəsi
verilmişdir. Q.Zakir, B.Şakir onu bir sıra xasiyyətinə görə kəskin satira
atəşinə tutmuşdular. Cəfərqulu xan “Nəva”, “Arif” təxəllüsləri ilə klassik
və xalq – aşıq şeiri tərzində şeirlər yazmışdır.

Mirzə Fətəli şeirin əlyazmasının sonuna farsca belə bir əlavə etmişdir:
“1859-cu ilin yanvarın əvvəlində Şuşa qalasında Mirzə Fətəlinin sərkər
Cəfərqulu xana yazdığı şeir”. şeirin məzmunundan belə aydın olur ki,
M.F.Axundzadə Şuşa ruhanilərini tərtib etdiyi yeni əlifba ilə tanış edib.
Lakin Şuşa mollaları onun bu fikirlərini fanatikcəsinə qarşılamış, başqa
sözlə, onun bu yeni ideyasının əhəmiyyətini başa düşməmişlər.

Şeirin bu konkret hadisəyə həsr olunmasına baxmayaraq, mənzumədə
o dövrün ruhani zümrəsindən olan fanatik, savadsız, duyğusuz mollaların
tipik obrazı, xarakteri yaradılıb, onların savadsızlığı, biganəliyi, imansız -
lığı ironik-satirik üslubda ifşa edilir. Bu motivdə görkəmli aşıq sə nət kar -
ların qoşduğu və xalq mərasimlərində oxuduqları xeyli şeir misal gə tir -
mək mümkündür. XIX əsrin əvvəllərində yaşamış qarabağlı Aşıq Valeh -
dən bir nümunə gətirməklə görərik ki, Mirzə Fətəlinin yaratdığı molla ob -
razı ilə Aşıq Valehin yaratdığı molla obrazı elə bil bir-birinin eynidir və
mövzuya müəlliflərin münasibəti, məna və məzmundakı oxşar paralellər
də üst-üstə düşür:

Molla Kərim, indi səndən soruşum,
Söylə, sənin din-imanın hardadı?
Cəhənnəm əhlisən, yoxsa ki, cənnət,
Bilirsənmi öz məqamın hardadı?

Kədərin hansıdı, dinin hansıdı?
Məzhəbin hansıdı, dinin hansıdı?
Ahılsan, cahılsan, sinin hansıdı?
Mətləbin hardadı, kamın hardadı?
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Etiqadın İsayadı, Musaya?
Meylin məscidədi, yoxsa kilsaya,
Qiblən müqərrədi, hansı binaya,
Vadiyi – bərutda damın hardadı?

Aşıq Valeh sənətindən dönərmi?
Yel əsməklə yanan günəş sönərmi?
Pəhləvan döyüşdə qaçıb sinərmi?
Meylin badə çəkir, camın hardadı? (8, 197)

Yaxud, yenə də onun bir müxəmməsində savadsız, şəriətdən sui-isti fa -
də edən mollalar belə təqdim edilir:

Sizi sahib kim edibdir,
Söylən, cahana mollalar?
Özünüzdən şübhələnib,
Düşmən gümana, mollalar.
Bilin, zamana, mollalar
Xeyir işi şərə çəkib,
Yozman ziyana, mollalar... (8, 206).

Bütün bu müqayisələr və aparılan paralellər göstərir ki, Mirzə Fətəli
adlarını çəkdiyimiz mənzumələrində, həmçinin 1876-cı ilin yayında Qo -
cur yaylağında yazdığı “Hekayəti-pota Kərim və Səfər dəllək”, “Bə di hə -
xani-Ərdəbil və Məşədi Büttan Səlyani”, “Hekayəti-Seyyid Ələm Səl ya -
ni”, “Tərəkəmə qadını ilə Molla Kərimin söhbəti” adlı, sadə dildə, on bir -
lik heca vəznində yazdığı satirik şeirlərində cəhaləti, təriqətçi mə şədiləri
və hacıları ifşa edir, sadə xalqı şəriəti öz xeyirlərinə yozaraq al datdıqlarını
sübuta yetirməklə aşıq şeirində olan bu motivdən bəhrələnmiş, onu daha
da dərinləşdirərək “Kəmalüddövlə məktubları”ndakı fələfi-estetik fikir lə -
rini, bir növ, poeziyasında da aşkarlamışdır...

Bəlkə də M.F.Axundzadənin bu tipli satirik şeirləri həmyerlisi olan Mol -
la Cümənin (1854-1920) də yaradıcılığında müəyyən izlər bu rax mış dır.
Molla Cümə də mollaları, hacıları kəskin tənqid atəşinə tutaraq ya zır dı:

Elərəm yaradana sizdən şikayət, hacılar,
Verirsiz siz bu qədər xəlqə xəcalət, hacılar,
Yoxdumu başınızda namus, qeyrət, hacılar,
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Binamus sizin kibi heç olmaz orət, hacılar,
Bu sözüm yalan deyil, şəksiz həqiqət, hacılar!... (9, 208)

Göründüyü kimi, artıq XIX əsr sənətkarlarının yaradıcılıqlarında tən -
qidi realizm daha güclüdür. XVIII əsrdə yaşamış M.P.Vaqif yaradı cı lı ğın -
dan fərqli olaraq, XIX yüzillikdə yaşamış bu və digər sənətkarların yara -
dıcılığında təkcə gözəllər vəsf olunmur, eyni zamanda dövrün eybəcər lik -
ləri də aşıq şeiri üslubunda tənqid atəşinə tutulurdu. Xalq həyatı poetik
misralarda öz əksini tapırdı.

M.F. Axundzadə lirik-poetik əsərlərində də ən çox xalq həyatını realist
lövhələrlə əks etdirməyə üstünlük vermişdir. Bütün bunlar isə onun sə nət -
də realizm prinsiplərinə üstünlük verməsindən, bədii əsərin idraki və tər -
biyəvi gücünə inamından irəli gəlirdi.

Aşıq şeirindən gələn lirizm, aydınlıq, xalq şeirinin harmoniyası və sa -
dəliyi onun bir sıra şeirlərinə xüsusi bir melodiklik və ritm aşılayırdı. Belə
bir fakt mövcuddur ki, M.F.Axundzadənin (Səbuhinin) lirizmi və xəlqi
melodiklik bəstəkarların diqqətini çəkib, bəstəkar Ağabacı Rzayeva “Əs -
riyəm bir dilbərin” fortepiano ilə oxumaq üçün, (sözləri M.F.Axundo vun)
mahnısını(1968) bəstələyibdir. Belə bir fakt da vardır ki, M.F.Axund -
zadəyə məxsus olan xalq çalğı alətləri sırasında saz da olubdur (bax: 10).
Bəstəkar Süleyman Ələsgərov isə “Şərq poeması” əsasında “Romans-bal -
lada” bəstələyibdir (1982).

M.F.Axundzadə “İranın yüksək millət qəzetəsi haqqında kriti ka” mə -
qa ləsində yazırdı: “İki şey şeirin əsas şərtlərindəndir: məzmun gözəlliyi
və ifadə gözəlliyi. Məzmun gözəlliyinə malik olub ifadə gözəlliyinə ma -
lik olmayan bir nəzm (Mollayi Ruminin məsnəvisi kimi) məqbul nəzm -
 dir, amma şeiriyyətində nöqsan vardır. İfadə gözəlliyinə malik olub, məz -
mun gözəlliyindən məhrum olan mənzumə, tehranlı Qaaninin şeirləri ki -
mi, zəif və kəsalət artırıcı nəzmdir, amma yenə şeir növündədir, yenə də
hünərdir. Həm məzmun gözəlliyinə, həm də ifadə gözəlliyinə malik olan
(Firdovsinin “Şahnamə”si, Nizaminin “Xəmsə”si və Hafizin divanı kimi)
nəşə artırıcı və həyəcanlandırıcı olub hər kəs tərəfindən bəyənilir” (2,
167-168).

İşin nəticəsi. M.F.Axundzadənin məzmun və formanın mahiyyəti, bu
iki fəlsəfi kateqoriyanın dialektik vəhdətinin vacibliyi ilə əlaqədar söy -
lədiyi bu fikirlər dünya nəzəri-estetik prinsipləri ilə səsləşir və indi də öz
əhəmiyyətini itirməmişdir. Lakin burada bir məqam da nəzərdən qa cırıl -
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mamalıdır, bu da ancaq aşıq şeirində müşahidə edilən “həm məzmun, həm
də ifadə gözəlliyi” prinsipidir ki, Səbuhi ana dilində yazdığı şeirlərində bu
ədəbi-estetik prinsipə əməl etmiş, aşıq şeirinin məzmun və ifadə gözəl-
liyindən bəhrələnmiş, M.P.Vaqif və Q.Zakir ədəbi məktəbinin tərəf darı və
təb liğatçısı olmuşdur.
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QARACAOĞLANIN ŞEİRLƏRİNDƏ AYRILIQ MOTİVİNİNQARACAOĞLANIN ŞEİRLƏRİNDƏ AYRILIQ MOTİVİNİN
BƏDİİ İFADƏSİBƏDİİ İFADƏSİ

XÜLASƏ
Qaracaoğlan şeirlərində ayrılık anlayışının mahiyyətini, onun aşiqlik, sevgi, vəfa,

sədaqət kimi dəyərlərlə bağlılığını gözəl bədii dillə təqdim etmişdir. Onun düşüncəsinə
görə, ayrılıq aşiq üçün bir sınaqdır, sevgilisinə qovuşacağına inanaraq bütün əzablara,
çətinliklərə dözməkdir, iradə və səbirdir. Ayrılıq atəşində yanmayan aşiq gerçək aşiq ola
bilməz. Qaracaoğlan şeirlərində ayrılıq anlayışını bu motivlərlə təqdim etmişdir: göz
yaş  ları, durna, qərib bülbül, badi-səba, ölüm, qürbət, qərib, dağ, qəmli güllər, könül qu -
şu, müraciət üslubu, yalvarış, dua, qərib yollar, Əzrail, yuxu, kədər, yol... Təbii ki, bu
motivlərin sayı arta da bilər. 

Qaracaoğlanın şeirləri türk bədii dilini zənginləşdirmişdir. O, şeirlərində qoşma,
gəraylı, varsağı, səmai kimi şeir şəkillərindən istifadə etmişdir. Onun şeirlərində xalq de -
yimlərinin özəl yeri var. Bu şeirlərdə divan ədəbiyyatının təsiri də hiss olunur. 

Açar sözlər: Qaracaoğlan, ayrılıq, sevgi, vəfa, könül quşu, durna 

THE LITERARY EXPRESSION OF PARTING MOTIVE IN GARATHE LITERARY EXPRESSION OF PARTING MOTIVE IN GARA--
JAOGLAN’S POEMSJAOGLAN’S POEMS

SUMMARY
In his poems Garajaoglan gives the essence of the parting motive connecting with the

values such as love, faith, devotion with the literary language fitting the subject of this
idea. Due to his thoughts the parting is the test of lover, believing to join his lover to suf-
fer tortures, difficulties, to show volition and patience. The lover who doesn’t grieve in
the parting fire is not a real lover. In his poems the poet gives the idea of parting as fol-
lowings: tears, a crane, a strange nightingale, breeze, the death, a foreign country, a
stran ger, a mountain, the sorrowful flowers, the heart bird, the appeal form, the entreaty,
a prayer, the strange ways, the angel of death, the dream, the sorrow, the way… Of
course, one can increase the number of these motives.

Garajaoglan’s poems have enriched the literary style of the Turkish language. In his
poems he had used some genres of ashug poems such as goshma, gerayli, varsagi, semai
(quatrains). There is a special place of folk sayings in his poems. One can feel the influ-
ence of classic literature in Garajaoglan’s poems.      

Key words: Garajaoglan, parting, love, devoted, the bird of heart, crane

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОТИВА РАССТАВАНИЯ ВХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОТИВА РАССТАВАНИЯ В
СТИХОТВОРЕНИЯХ ГАРАДЖАОГЛАНАСТИХОТВОРЕНИЯХ ГАРАДЖАОГЛАНА

РЕЗЮМЕ
Вследствие этого, расставание – испытание для влюбленного, который, веря в

соединение с возлюбленной, терпит все страдания, трудности, воля и терпение.
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Влюб ленный непылающий в огне расставания – не настоящий влюбленный. Он в
своих стихотворениях понятие расставания представил такими мотивами: слезы,
жу равль, одинокий соловей, ветер, смерть, чужбина, чужестранец, гора, печальные
цветы, сердечная птица, стиль обращения, мольба, молитва, незнакомые пути, ан -
гел смерти, сон, судьба, путь… Конечно же, количество мотивов можно увели чить.

Стихотворения Гараджаоглана обогатили художественный стиль тюркского
языка. Он в стихотворениях использовал такие жанры, так четверостишия (гошма,
герайлы, варсагы, семом). Народные фразеологизмы занимают особое место в его
стихотворениях. В стихотворениях Гараджаоглана чувствуется также влияние
классической литературы.              

Ключевые слова: Гараджаоглан, расставания, любовь, верность, журавль,
оди но кий соловей 

Məsələnin qoyuluşu. Qaracaoğlanın şeirlərində ayrılıq motivinin ifa -
də biçimləri bütün yönləri ilə araşdırılmamışdır. Bu mövzunun tədqiq
edil  məsi həm Qaracaoğlanın şeirlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin, həm
də onun düşüncəsinin qaynaqlarının öyrənilməsinə imkan verir. Qa ra  ca -
oğlan aşıq şeirinin və divan ədəbiyyatının qovşağında formalaşmış bir sə -
nət kar olduğundan hər iki istiqamətin özəlliklərini şeirlərində əks etdirir.

İşin məqsədi. Bu məqalədə Qaracaoğlanın şeirlərinin quruluşu, onun
şe irlərində ideyanın ifadə biçimləri yeni metodla tədqiq edilmişdir. Baş -
lıca məqsəd  Qaracaoğlanın şeirlərinin ideya və üslub xüsusiyyətlərini üzə
çıxarmaqdır.      

I. QARACAOĞLAN HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ
Qaracaoğlan türk xalq ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən

biridir. Onun həyatı, şeirləri ilə bağlı çoxsaylı araşdırmalar yazılsa da, bu
xalq ozanının həyatı ilə bağlı əldə dəqiq bilgilər yoxdur. Bu gün onun
bütün şeirlərinin toplandığını, sistemləşdirildiyini, çap edildiyini söylə -
mək çətindir. Onun həyatı bir əfsanə mövzusuna çevrilmiş, haqqında olan
və olmayan şeylər danışılmış, nəticədə «Qaracaoğlan və xallı qız», «Qa -
racaoğlan ilə yayla gözəli», «Qaracaoğlan ilə Əlif gəlin», «Qaracaoğlan
ilə Qaraca qız» kimi hekayə və dastanlar ortaya çıxmışdır (1,5). 

Qaracaoğlanla bağlı yazılmış araşdırmalarda onun dövrü, doğulduğu
və öldüyü yerlə əlaqəli çeşidli iddialar irəli sürülmüşdür. Alimlərin ortaq
görüşünə görə, XV, XVI, XVII və XIX yüzillərdə yaşadığı iddia edilsə də,
son araşdırmalarda əsərlərinin dil, üslub xüsusiyyətləri, əsərlərindəki ta-
rixi faktlar əsas götürülərək onun XVI əsrdə yaşadığı fikri daha çox tərəf-
dar toplayır: «…Qaracaoğlan şeirlərindəki dil və üslub onun XVII
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yüzildən öncə yaşamadığının başlıca dəlilidir. Belə ki, şairin şeirlərinin
çoxuna XVII yüzil tarixli cüng və məcmuələrdə təsadüf olunur…» (1, 8).

Qaracaoğlanın doğulduğu əsr və il dəqiq bilinmədiyi kimi, doğulduğu
yer də bəlli deyil. Onun doğum yeri olaraq bu yerlər göstərilir: Kozan
dağı yaxınlığındakı Bağça ilçəsinin Varsaq kəndi, bu bölgəyə bağlı Göyçə
kəndi, Qazıantep, Akpınar kəndi, Çarpınlı, Zobular kəndi, Silifkə, Gülnar,
Mut, Belqrad və s. (1, 9-10).

Qaracaoğlanın soyu, ailəsi ilə bağlı da dəqiq bilgi yoxdur. Şairin öl dü -
yü tarix və yerlə bağlı çoxsaylı fikirlər var (1, 15-16).

Qaracaoğlan türk ədəbiyyatına təsir göstərmiş sənətkarlardan biridir.
O, gözəllik, sevgi, təbiət aşiqidir. Onun şeirləri etnoqrafik cizgilərlə zən -
gindir, yurdun gözəl təbiəti naxış-naxış, çiçək-çiçək, rəng-rəng onun şeir -
lərində əks olunmuşdur. Qaracaoğlanın şeirlərində divan ədəbiy ya tı nın,
dini-təsəvvüfi motivlərin də yeri var. Şeirlərinin dili çox sadədir, o, dərin
hikmətli fikirləri aydın bir dillə təqdim etmişdir. O, şeirlərində gözəllik,
aşiqlik, igidlik, əxlaq, dünyanın mahiyyəti, həyat və ölüm kimi anla yış lar -
la bağlı ölçülər vermişdir, həyatı insanlara doğru tanıtmaq istəmişdir. 

II. AYRILIQ MOTİVİNİN BƏDİİ İFADƏ BİÇİMLƏRİ
II.1. AYRILIĞIN ANLAMI: ÖLÜMDƏN BETƏR AYRILIQ

Qaracaoğlanın şeirlərində önəmli yer tutan motivlərdən biri də ay rı lıq -
dır. Onun elə şeirləri var ki, ayrılıq anlayışının mahiyyəti, çeşidləri, onun
sevgi və aşiqliklə bağlılığı, səbir, iradə, fədakarlıqla əlaqəsi önə çə-kil -
mişdir. Bu şeirlər şairin «ayrılıq proqramıdır». Bu proqrama görə, ayrılıq
qürbət eldir, bağırın odlanmasıdır, dilin yanmasıdır, ölümdən daha çətin
və acıdır, ayrılıq eşq atəşinin alovlanmasıdır, o, sönməyən atəşdir, ahdır,
dosta, sevgiliyə qovuşmaq həsrətidir. Ayrılıq aşiqin sınaq yüküdür, o, sev -
gilisindən ayrı yaşasa da, bülbüllərin vüsal nəğməsi oxuyacağına, güllərin
sevgi çiçəyi açacağına inanır:

Şu aşkın ataşı sönmüyor serde,
Ah çeker, ağlarım gezdiğim yerde.
Ben burda kalmışım, dost gurbet ilde,
Beni ilden ile atar ayrılık… (1, 198).

Qaracaoğlana görə, ayrılıq aşiqliyin simvoludur, gerçək aşiqin öl çü sü -
dür, ayrılıq gerçək sevgini artırar, yalançı sevgini söndürər. Ayrılıq ölüm -
dən daha acıdır. Çünki ölüm sondur, bitişdir, dərddən qurtuluşdur, ayrılıq
isə davamlı, bitməyən əzabdır.
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Qaracaoğlana görə, ayrılıq göz yaşıdır. O, şeirlərində ayrılıq odu ilə
ya nan aşiqin halını, əlamətlərini təsvir etmişdir: «yardan ayrılanın göz -
lərindən axan sel ümmana tökülər» (1, 246), «göydən durnalar çə-kilər»
(1, 246), «on beş yaşında beli bükülər» (1, 246), «günü ah-vahla keçər»,
«əli işə yatmaz» (1, 246), «ürəyi yanar» (1, 246), «ürəyi qan ağlar» (1,
246)… Qaracaoğlana görə, yara qovuşmaq həsrəti ilə yanan aşiqin tabu-
tu yanında olmalıdır (1, 246). Şairə görə, ayrılıq sevdiyinə qovuşacağına
ina naraq gözləməkdir, ayrılıq həsrəti ilə yanan aşiq qovuşmaq ümidini
itirməz. Bu sevən aşiq «qəbrindən çıxıb ağlayacağına» inanacaq qədər
iradə və ümid sahibidir:

… Meded senden hey Allahım,
Teslimdir sana şol canım,
Mahşer yerinde kefenim,
Boynuma takar ağlarım.

KaracOğlan düşüp derde,
Gece-gündüz yanar narda,
Hak kadı olduğu yerde,
Kabrimden çıkar ağlarım…(1, 240)

Qaracaoğlana görə, ayrılıq həsrəti ilə yanan aşiq tənhadır, eşq xəs tə si -
dir, dağlar belə onun halını bilməz. O, Məcnun olmuşdur, yaraları qan ve -
rir, ayrılıq çəkən aşiqə görə, o, sevdiyinə qovuşanadək olan ömür onun
üçün qış fəslidir, onun gördüyü dağlar «dumanlı, dumanlı»dır. Şairə görə,
ayrılıq gerçək aşiqin qəlbini təmizləyər, ayrılıq odu onun ürəyinin nəfs
pasını yandırar, ona sevgilisindən başqasına yer olmayan könül bəxş edər.
Bu sevgi odu ilə yanan aşıq yarına qovuşmaq istəyir:

Yüce dağ başında duran güzeller,
Ne parlaşırsınız kar gibi gibi?
Sizin sevdanıza düştüm düşeli,
Yanıyor yüreğim kor gibi gibi.

… KaracOğlan der de: Ya ben ne derim?
İkrar verdim, ikrarımı güderim.
Sabah, bir gün burda kalmaz giderim,
Gel gitme, sevdiğim, der gibi gibi… (1, 230)
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II. 2. GÖZ YAŞLARI – MƏNƏ BULAQLAR AĞLADI

Taşkın sular gibi akıp çağlarım,
Didarın görüben gönül eğlerim,
Dünyaya geleli her dem ağlarım,
Çeşmim karışmadık seller mi kaldı? (1, 3)

Qaracaoğlanın şeirlərində ayrılığın ifadə biçimlərindən biri ağla maq -
dır, göz yaşlarıdır. Ona görə, göz yaşları aşiqin qəm ortağıdır, aşiq liyin
əlamətidir, uca Allahın (c.c) sevənlərə bəxş etdiyi nemətdir, aşiqin ta nın -
ma nişanıdır, əzəldən yazılmış qismətin yol yoldaşıdır. Çünki sev mək,
aşiq olmaq ilahi nemətdir, hər kəsin bacarmadığı ərdəmdir. Ona görə də
sevən dünyaya gələndən ağlayır, göz yaşları sel olub axır, sellərə qa rışır.
Sevən deyir ki, aşiqin halı rüsvay olmaqdır, ancaq o «bizi söyləşən dil lər -
dən» qorxmaz. Sevən barlı ağac kimidir, sevən igiddir, onun göz yaşları
sevgisinin dəlilidir. O ağlaya-ağlaya yollara düşər, boz bulanıq sellərə qo -
vuşar, tanımadığı ellərə gedər, Əzrail canını almağa gəlsə də, hətta ölü yu -
yan onu dönə-dönə yusa da, könlü yardan ayrılmaz. Onun sevgilisi ay rı -
landa bulaq da ağlayar:

… KaracOğlan gene coştu, bulandı,
İnip aşkın deryasını dolandı;
Güzel gitti, diye pınar ağladı,
Acıdı yüreğim, yandı pınara…(1, 7)

Aşiq gündüz xəyal içində, gecə yuxusuzdur, işi ağlamaqdır, onun üçün
hər gün bir ildir, dünya ona zindandır, sinəsi atəşlə yanır, ona görə hər sə -
hər oxuyan bülbüllər də sevgidən oxuyur, onun yarına nəğmə qoşur, onun
göz yaşları dünyanı selə qərq edər, qana boyanar, atəşi dünyanı yan dırar,
o, «yeddi xallı ceyranını çox sevir, dərddən beli bükülsə də, ürəyi bölük-
bölük olsa da, ahından dağlar parçalansa da, sevgilisinin ağla masına razı
deyil:

Esti seher yeli, söküldü seller,
Gidiyorum, kömür gözlüm, ağlama…(1, 99)

Ayrılıq həsrəti ilə ağlayan aşiqin göz yaşları qurumaz, qürbət eldə onun
göz yaşlarını silən də yoxdur, ona görə, qanlı göz yaşlarının səbəbi üçdür:
ayrılıq, yoxsulluq, ölüm:

… KaracOğlan der ki: Kondum, göçülmez, 
Acıdır ecel şerbeti, içilmez.
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Üç derdim var, birbirinden seçilmez:
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm… (1, 372)

II. 3. DURNA – SALAM, DƏRD ORTAĞIM!

Gökyüzünde turnam bölüktür, bölük,
Ayrılık elinden ciğerim delik.
Önü muhabbet de, sonu ayrılık,
Depreştirmen eski yaram çok benim…(1, 150)

Türk ədəbiyyatında ayrılıq motivinin ən çox istifadə olunan ifadə bi -
çimlərindən biri durnadır. Durna ayrılıq həsrəti ilə yanan aşiqin üz tut -
duğu ünvandır. Qaracaoğlan da durna obrazını bir neçə yöndən dəyərlən -
dirmişdir. O, durna ilə dərdləşir, halını ona bildirir, «ağarmış saçlarını»
ona göstərir, özünü qanadına ox vurulmuş, uçmaq imkanını itirmiş durna -
ya bənzədir, dərdini ona açır, ona deyir ki, qürbət eldəyəm, geri dönmək
im kanım yoxdur, dost elində kimin ölüb, kimin yaşadığından xəbərim
yox   dur, bu qürbət eldə ölsəm, gözüm yumulmaz, məni ağlayan olmaz,
ana sız, atasız yetiməm. O, durnaya inanır, onu dərd ortağı sayır, sirrini
onun la paylaşır. Durna ayrılıq çəkən aşiqin xəbər qaynağıdır, aşiq dur -
nadan xəbər alır: Şam elinin xurmasını, ala gözlərin sürməsini, yarın sala -
mını, dost elinin güllərini, çiçək açan ağaclarını, bar verən ağacın al ma la -
rını… O, durnanın səsindən sevgilisinin salam müjdəsini eşitmək istəyir:

… Bir ağacta biter kırk yanal alma,
Birindən gayriye elini salma.
İrak, yakın diye, eğlenip kalma,
Turna, yarım selam saldı, gel deyi.(1, 348)

II. 4. QƏRİB BÜLBÜL – O, AŞİQİ AĞLAYIR

…İki bülbül bir kafeste öterim,
Konmaz mıyım yeni açmış güle ben?...(1, 7)

Qaracaoğlanın «qərib bülbül» obrazı ayrılığın bədii ifadəsində önəmli
yer tutur. Bülbülün gözəlliyi, səsi, bülbülün gülə sevgisi, onun gül həsrəti
ilə oxuması, onun gülündən ayrılaraq qəfəsə salınması, aşiqliyi təmsil et -
mək imkanları şairə ayrılıq anlayışını təqdim üçün geniş yollar açır. O,
özü nü fəğan edən bülbülə bənzədir, bülbülün qəmli oxumasının səbəbi
onun qəribliyidir, onun yanğılı səsi aşiqin qəlbini yandırır, ciyərini dağ -
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layır, göz yaşlarını ümmana çevirir, ona elə gəlir ki, bülbül onun halını
oxuyur, ona «ağlayır», onunla danışır: «Ötmə qərib bülbül, mən də qəri -
bəm», – deyir, halını onun halı ilə eyniləşdirir, «…Bülbül kimi budaqda öt-
məz oldum…», – deyərək dərdini bölüşür. Aşiqə görə, o, gülsüz bülbül dür:

… Cüda bulbul, garib garib ötüyor,
Yar, gözüme hayal hayal tütüyor,
Safa, cünbüş vakti gelip bitiyor,
Yetişti goncalar, derilmez oldu…(1, 84)

Bu ayrılıq həsrətini oxuyan bülbülün səsi dünyanı aşiqə zindan edir, o
deyir ki, karvan onun dərdini çəkə bilməz. Qərib bülbülün fəryadı dağı
yandırdığı kimi, qəlbinə od düşmüş aşiqin ahı da dəryanı yandırar. Axı,
onun yarı çox gözəldir, sevgilinin nurlu üzünün şöləsi bağı yandırır, o, elə
gözəldir ki, öləni də, sağı da yandırır. O, sevgilisindən ayrı düşdüyünə gö -
rə, budağa qonaraq oxuyan bülbül kimi ağlamaqdan başqa bir şeyə gü cü
çatmır. Qaracaoğlan deyir ki, sevən aşiqin, həsrətlə göz yaşı tökən aşi qin
ən çox bənzədiyi varlıq qərib bülbüldür:

İller yaylasına göçtüğü zaman,
Bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım.
Dilim söyler amma, gözlerim ağlar, 
Bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım.
Şol görünen dağın karı söküldü,
Gözüm yaşı yeryüzüne döküldü.
İller kalktı yaylasına çekildi,
Bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım.
KaracOğlan eydür: Ben de çağlarım, 
Gazel oldu mor sünbüllü bağlarım.
Vadem yetti, yaşın yaşın ağlarım,
Bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım. (1, 361)

Burada bülbül aşiqdir, gül də gözəl sevgilidir. Qoşmadakı bütün de tal -
lar ayrılığı yada salır: «köçən ellər» ayrılan aşiqin halını anlamağa yol
açır, dil ayrılıqdan deyir, gözlər ağlayır, görünən dağın başı qarlıdır, bu
qar ayrılıq çəkən aşiqi üşüdür, onun yara gedən yolunu bağlayır, dağların
əriyən qarının seli ağlayan aşiqin göz yaşları kimi axır, xəzəl olan yar paq -
lar, solan çiçəklər, bitən ömür, tükənən zaman, yaşın-yaşın ağlayan göz
aşiqin ayrılıq həsrətini, onun qərib bülbül kimi tənhalığını bizə ilmə-ilmə
çatdırır.
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Qaracaoğlan bir qoşmasında aşiqin ayrılıq həsrətini ifadə etmək üçün
ördəyə müraciət etmişdir. O, dağların arxasından uçub gələn tək ördəkdən
öz elini, sevgilisini soruşur, onun danışmasını istəyir. O, gerçək aşiq oldu -
ğundan hara və nəyə baxsa, yarını görür, hər şeydən onu soruşur, dağla,
suyla, çiçəklə, ördəklə danışır. O, ağlayan ördəyin göz yaşını sil mək istə -
yir, onu dərdli görür, dərdini soruşur, deyir ki, təksənsə, sənə yoldaş olum.
Aşiq öz halı ilə ördəyin halını eyniləşdirir, onun da ömrünün qış fəs li
olduğunu bildirir, alıcı quşlardan qorunmasını tövsiyə edir, aşiqin ona
olan sevgisinin səbəbi yarın elindən gəlməsidir, ondan bir xəbər almaq
istəyidir:

… Ağlamışsın, gözyaşını sileyim,
Söyle, derdin neyse ben de bileyim.
Eğer yalınızsan, yoldaş olayım,
Daha çok ırak mı iliniz, ördek?...(1, 212)

II. 5. BADİ-SƏBA – SEVGİLİMİN SAÇLARINA TOXUNMA!

Bad -ı saba, selam eyle o yare,
Pek göresim geldi illerimizi.
Gönül arzu çeker ama, ne care?
Nideyim, tutan var yollarımızı. (1, 46)

İstər divan, istərsə də xalq şeirində badi-səba obrazı önəmli yer tutur.
Bu obraz sevən, ancaq bir-birindən ayrı yaşayan aşiqlərin tez-tez üz tut -
duğu ünvandır. Badi-səba səhər küləyidir, o sevgililərin sözlərini bir-bi-
rinə çatdırır. Qaracaoğlan da şeirlərində ayrılıq anlayışını təqdim etmək
üçün bu obrazdan istifadə etmişdir. Aşiqin badi-səbadan istəyi budur ki,
onun salamını sevgilisinə çatdırsın. O, şeirlərində bu obrazı həm «badi-
səba», həm də «səhər yeli» adlandırmışdır (1, 56). O, səhər yelindən xahiş
edir ki, sevgilisinin pərişan halını soruşsun, onun halını sevgilisinə çat dır -
sın, onun fikrini öyrənsin. O, səhər yelinə deyir ki, sevgilimin saçlarına
toxunma, onun daranmış saçını dağıtma, ondan başqasının yanında bir
şey soruşma, təklikdə soruş. Qaracaoğlan burada səhər yelinin əsmək, xə -
bəri hər yerə çatdırmaq imkanından istifadə etmişdir. Onun bir sıra qoş -
malarında aşiq səhər küləyi ilə dərdləşir, halını ona danışır. Çünki ayrılıq
həsrəti ilə yanan aşiqi, çiçəklərdən, sudan, dağdan, güldən, qərib bül bül -
dən, səhər yelindən başqa anlayan yoxdur. O, səhər yelinə ayrılıq həs rə ti -
ni necə çatdırır? Ona deyir ki, sevdiyim dağların o üzündə qaldı, könlüm
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insafsız yarımda qaldı, onun sırmalı telləri var, qızıl sırğası var, be lin də
kəmər var, onun dadlı dili, al yanaqları yadıma düşdükcə göz yaş la rım sö -
zümə baxmır, onun həsrəti ilə qara bağrım dəlinmiş, ciyərim paralanmış,
ikiyə bölünmüş, bir bölüyü də onun əlində qalmışdır. Aşiq badi-səbaya
inanır, onu özünə dost sayır, ona görə də sirlərini onunla paylaşır.

Qaracaoğlan badi-səbaya üz tutaraq həm ayrılığı təqdim edir, həm də
aşiqin sevgilisinin gözəlliyini təsvir edir: o, gülə oxşayır, mən görəndə
gözəl idi, yoxsa indi, o, su sonasına bənzəyir, o, saçlarına bagçada açılmış
nərgizlər taxır, qıvrım-qıvrım saçları var, o güləndə ay üzündə ağ güllər
açılır, bədəni cənnətə bənzər, o, göydən enmiş mələkdir. 

II. 6. ÖLÜM – İNSANI ƏKƏN BİÇƏR

… Yarın kara toprak örter üstümüz, 
Çürütür, ha benli dilber, çürütür. (1, 6)

Qaracaoğlan ayrılığı ifadə edərkən ölüm anlayışına geniş yer vermiş -
dir. Ölümün mahiyyətində ayrılıq olduğundan onun bu mövzunu təq dim
et mək imkanları da çoxdur. Şair ölüm anlayışına bir neçə yöndən ya na şır.
Sevən aşiq sevgilisini yola gətirməyə çalışır, bu məqsədlə ölümü, ay rı lığı
onun yadına salır: gözələm deyə qürurlanma, ürəyimi yandırma, məni in -
ci dib könlümü yıxma, axı, bu yalan dünyanın sonu ölümdür.

Qaracaoğlana görə, dünya yalan dünyadır, «ona qonan köçər bir gün»,
insan bir əkinə bənzəyər, onu əkən biçər, can qəfəsdə duran quşdur, o da
uçar bir gün, ölüm gələndə qərib anam ağlar, səni cansız ata mindirərlər,
tuta-tuta endirərlər, axirətə köç edərsən, məzarının baş daşına bayquş qo -
nar, ötər bir gün:

Yer üstündə yeşil yaprak,
Yer altında kefen yırtmak,
Yastığımız kara toprak,
O da bizi atar bir gün…(1, 251)

II. 7. QÜRBƏT, QƏRİB – VƏTƏN SEVDİYİNİN 
OLDUĞU YERDİR

… Bir yiğidi ayırsalar anadan,
Anasından ayrı düşen sağ olmaz. (1, 43)
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Qaracaoğlanın şeirlərində ayrılığın ifadə biçimlərindən biri də qürbət,
qürbət el, qərib anlayışlarıdır. Ona görə, sevən və sevilən ayrı düşsələr də,
bir-birini unutmamalıdır, sevdiyini «ağlından çıxarmaq» günahdır, qəri-
bin qisməti göz yaşlarıdır, aşiq sevgilisinə deyir ki, o qürbət elə düşəndə
sevgilisi ağ paltar geyinməsin, qara bağlasın, «ayrılıq şərbətini içsin», o,
sevgilisinin saçlarına əlvan çiçəklər taxmasına razı deyil, o istəyir ki,
sevdiyi ayrılığı, qəribliyi həm sözü, həm halı, həm də geyimi ilə hiss
etdirsin, qaşına qüdrət qələmi çəkdirməsin, onun eşqi ilə havalansın. Aşi -
qə görə, ayrılıq şərbəti zəhərdən acıdır, qəribin yarası yeddi yerdən sızıl-
dar, bu dərdi çəkən igid sağ olmaz, ayrılıq həsrəti çəkən aşiq igiddir, o,
əlləri qoynunda gəzər, yarın xəyalı gözündən getməz, yardan ayrılanın
yaraları təzələnər. Şair qəribin ah çəkib ağlamasını yaz günü çağlayan
suya bənzədir, onun ahı dağı, daşı əridər, göz yaşları dəyirmanı «yü rü -
dər». Qaracaoğlan şeirlərində sözlə bir qərib portreti çəkmişdir, onun boy -
nu bükükdür, qəribin halını soruşan yoxdur, qərib olsa da, sevdadan yo -
rulmaz, ona görə «gəl» deməyən yara qovuşmaq olmaz, o, gözəlin kar va -
nının sarvanı olmaq istəyir, hətta ona görə, bu dünyada sevgilisinə qo vu -
şana axirətdə sual verilməz:

Yer değilem, karış karış yarılam,
Su değiləm, bulanam da durulam.
Şu dünyada sevdiğine sarılan,
Ahirette sual sorulmaz imiş. (1, 136)

Aşiqə görə, yardan ayrısansa, hər yer sənin üçün qürbətdir. Vətən sev -
diyinin olduğu yerdir.

II. 8. DAĞ – YOLUM BAĞLAR DUMAN HEY!

Hey efendi, izin ver de gedeyim,
Arkam sıra ah çekip de ağlar var.
Bir muradım, nazlı yare kavuşmak,
Ara yerde yıkılası dağlar var…(1, 128)

Qaracaoğlan ayrılıq dastanını danışarkən dağa üz tutur. Türk ədəbiy-
yatında geniş yer tutan dağ obrazını şair yenidən dəyərləndirir, ona aşiq -
lik, sevgi, dərd ortağı, ayrılıq səddi, ruhun oynadığı, durulduğu, din cəldiyi
yer kimi mənalar yükləyir, bu mənaları gözəl bədii naxışlarla təqdim edir.
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Ön cə dağı bütün gözəlliyi ilə canlandırır: o, ağappaq qara bürünmüşdür,
yağış yağar, dağda yaşıl otlar bitirər, yel əsəndə bu otların, çiçəklərin ət -
rini aləmə yayar, bu dağlarda sarı çiçəklər karvan qurmuşdur, gözəllər bu
dağların suyundan içib doyar, bu dağların gözəl quşları, ayağı xınalı kək -
likləri var, soyuq bulaqlar axar, lalə, sünbül bitər, tutu, qumru ötər (oxuyar)…

Dağ ayrılıq odu ilə yanan aşiqin qəm ortağıdır, dərdləşdiyi, baxanda
imanını artırdığı ünvandır. O deyir ki, dağ gözəldir, ancaq ayrılıq dərdi
onu üzdüyündən, taqəti, gücü qalmadığından dağların başına çıxa bilmir,
o, gözəl yavrusunu itirmişdir, onu dağlarda axtarır, dağların onu qo ru ya -
cağına inanır, o dağları görəndə fəryad edir…

Aşiqin yozumunda dağ həm də onunla sevgilisini ayıran səddir. O,
yarın ölkəsinə getmək üçün dağlardan icazə istəyir, orada yıxılası dağlar
var, sevdiyinə qovuşmaq istəyən aşiq dumanlı dağlarda azmışdır, o, uca
Allahdan (c.c) yardım istəyir:

Laleli Dağında yolum azdırdım,
Çağırırım, Kadir Mevlam, aman hey!
Bir yandan da yağar yağmur, kar serper,
Bir yandan da yolum bağlar, duman, hey!...(1, 161)

Ayrılıq odu ilə bağrı yanmış aşiq dağa qarğış da edir. Onun nazlı yarı
bu dağlardan aşıb getmişdir, ancaq dağ bunu ona xəbər verməmişdir. Ona
görə də aşiq dağı qarğayır: ey mənim dərdimə dərd qatan, yolumu kəsən
dağ, balta dəysin, ormanların qurusun, ağaclarının yarpaqları xəzəl olsun,
çürüsün, ceyranların qaçıb dağılsın, sərt qayaların dəlinsin, güllərini yad
əllər dərsin. Aşiq dağlara ayrılıq arzulayır:

… Fenasın da, KaracOğlan, fenasın,
Od düşe de, döne döne yanasın.
Yüce dağlar, sen de bana dönesin,
Ayrılasın yareninden, eşinden. (1, 232)

Aşiq dağlardan yol istəyir, bulanmış çayın suyunu saxlamaq mümkün
olmadığı kimi, qürbətdə ölənin gözü yumulmadığı kimi, yardan ayrılmaq
mümkün olmadığı kimi, aşiqin də yolunu kəsmək olmaz.

Aşiq dağdan incisə də, ondan küssə də, ona qarğış etsə də, sonda ondan
güc istəyir. Deyir ki, başından aşmağa gücüm yoxdur, mor sünbüllərin ətri
ilə ruhumu təzələ, «dizimdə dərman qalmadı, çiçəklərindən mənə məlhəm
düzəlt, imanımı artır, gümanım sənə qalmışdır, dağlar».



702012/ III

II. 9. QƏMLİ GÜLLƏR – LƏÇƏKLƏRİN YUVAM OLSUN!

Yaz gelir de heveslenir bitersin,
Güz gelince başın alır gidersin.
Yavru, niçin boynun eğri tutarsın,
Senin derdin benden betər, menevşe! (1, 144)

Qaracaoğlana görə, aşiqin könlü təmiz olsa, o, dağla, çiçəklə, güllə,
bülbüllə danışa bilər, təbiət də aşiqi yerişindən, duruşundan, baxışından,
səsindən, göz yaşlarından tanıyar. Çəmənlər də, çiçəklər də aşiqin yardan
ayrı düşdüyünü duyar, qəmli görünüşü ilə aşiqin kədərinə ortaq olar.
Onun getdiyi ellərin çəmənləri, gülləri qəmlidir, yaylaları, yolları dərd
içindədir, gülüstan talan olmuşdur:

… Aşıp dağları, seyran eyledim,
Garib gönlümü hayran eyledim.
Doğdu gönlümden ben de söyledim,
Yaylalar mahzun, yolları mahzun.
Oba yerleri yıkılmış, viran,
Ceyranlar gitmiş, dağılmış şahan,
Dedim feleğe: İşlerin yaman,
Konuştum nice dilleri mahzun…(1, 104)

Qərib aşiqin, kimsəsiz aşiqin qəmli könlü güllərin zərif ləçəklərinə qo -
nub dincəlmək istəyir, o, çox darıxır, bir yerdə qərar tuta bilmir, uzaq el -
lərə «uçmaq» istəyir. Onun gözündə bənövşə də başqa cür görünür. Aşiqə
görə, bənövşəni uca Allah (c.c) öyərək yaratmışdır, onun çiçəklər içində
bənzəri yoxdur, ancaq o da aşiq kimi tənhadır, tikanlar içində bitmişdir,
aşiqin ona ürəyi yanır, qorxur ki, tikanlar bənövşənin gözəl üzünə batar,
bənövşə də yaz gələndə eşqə düşər, payız gələndə ayrılıq həsrəti ilə solar.
Aşiq öz halı ilə bənövşənin halını eyniləşdirir, ona «yavru» deyir:

… Yavru, niçin boynun eğri tutarsın?
Senin derdin benden beter, menevşe…(1, 144)

Aşiqə görə, bənövşənin boynunun əyri olmasının səbəbi onu dəyərini
bilməyənlərin dərməsidir, əlində tutmasıdır. Ayrılığın gətirdiyi kədər Qa -
racaoğlanın halı, qərib bülbülün gül budağına qonması, qədirbilməz əlin -
də olduğundan bənövşənin boynunun əyri olması ilə təqdim olunmuşdur.
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II. 10. KÖNÜL QUŞU – YAR BAĞININ GÜLÜNƏ QON!

Gönül kuşu kalktı, uçtu havaya.
İn gönül, dedim de, indiremedim.
Aşıp, aşıp gider karlı dağlara,
Dön gönül, dedim de, döndüremedim.(1, 113)   

Qaracaoğlan ayrılığı təqdim edərkən ən çox müracət etdiyi ünvan lar -
dan biri də könüldür. Ona görə, hər qəlb könül deyil, könül sevgi olan
qəlbdir. Ona görə, sevən könül sözə baxmır, bir quş kimi uçur, o, yarına
qovuşmaq istəyir. Aşiqin könlü hüma quşudur, o yüksəkdə uçar, min bu -
dağa qonar, ona qonacağı yeri tapmaq olmur, o sevdiyinə qovuşmasa, tox -
ta maz. Dəli könül öyüd də dinləmir, o sevdiyinin ətrini duyanda ha va -
lanır, qaynayır, coşur. Şairə görə, sevən könül dəlinər.

II. 11. GƏL – MƏNİ QURTAR!

Yarı görse idim, haftada, ayda
Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda?
Azrail göğsümde, canım hay hayda,
Ciğerimin başı yaralandı, gel.(1, 46)

Qaracaoğlanın ayrılığı təqdim edərkən istifadə etdiyi yollardan biri də
həsrəti yada salan felləri seçməsidir. Sevən aşiq, ayrılıq odu ilə yanan aşiq
fəryad edir, sevgilisini çağırır. Bu «ayrılıq felləri» dərin sevginin, qovuş -
maq yanğısının daşıyıcısına çevrilir. Yolu bağlanmış, çarəsi tükənmiş, ya -
ra ları sızlayan, dərdləri üst-üstə qalanmış ayrılıq aşiqi son çarə kimi ya rı -
na «gəl» deyir. «Gəl» demək məni qurtar, sənsiz yaşaya bilmirəm demək -
dir. Ayrılıq aşiqin alın yazısıdır, onun həyatıdır, o elə aşiqdir ki, məzarda
belə sevgilisinin onun qəbrini ziyarət etməsini biləcəyinə əmindir:

… KaracOğlan der ki: Başa yazıldı,
Didem yaşı Ceyhun oldu, süzüldü,
Kefenim biçildi, kabrim kazıldı,
Mezarımın üstü karalandı, gel. (1, 47)

II. 12. UCA ALLAHA (c.c) YALVARIŞ, DUA – SARALMIŞ
ÇİÇƏYƏ CAN İSTƏYİRƏM!

Gece, gündüz yalvarırım Mevlaya,
Dileklerim kabul olmaz, nedendir? (1, 106)
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Ayrılıq həsrəti ilə yanan aşiqin təsəlli qaynağı duadır. Onun yükü
ağırdır, ah çəkməkdən ürəyi ərimişdir, ağlını itirmiş dəli kimidir, yaz ayla -
rın da bulanmış sel kimidir. O, dua edir ki, kərim olan Allah (c.c) uzaq ları
yaxın etsin. Onun dəli könlü yarı arzulayır, sümüyü, iliyi sızıldayır, ana -
sın dan ayrılmış körpə ağ quzuya oxşayır, yolların, dillərin, güllərin, qul -
ların onu yarına qovuşdurmasını istəyir. Aşiq uca Allaha (c.c) dua edərək,
Ona yalvararaq halını dilə gətirir. Deyir ki, yara yalvarmaqdan yo rul dum,
canımı al, Allah! Allahım, həsrətdən vaxtı keçmiş, saralıb solmuş çiçək
kimiyəm, ya məni yarımın yanına apar, ya da onu buraya gətir. O, dua -
sında deyir ki, aşiq sevdiyindən soyusa, o, ölümə layiqdir. Dua həm də
söz verməkdir, öhdəliklər altına imza atmaqdır. Aşiq uca Allaha (c.c) dua
edir və Onu əmin edir ki, yarını ölənədək sevəcək:

… Sırrım aleme faş olsun,
Bağrımda biten daş olsun,
Gözlerim kanlı yaş olsun,
Ölünce sevmezsem seni… (1, 320)

II. 13. QƏRİB YOLLAR – YETİM YOLLAR!

KaracOğlan, konayım güllere,
Gidelim, gönül, uzak illere.
Selam söyleyin garib yollara,
Gördüm ovalar, çölleri mahzun. (1, 105)

Yol ayrılıq anlayışını ifadə etmək üçün geniş imkanları olan bir sözdür.
Ayrılıq atəşində yanan aşiqin gözündə yollar da qəribdir, kimsəsizdir, ye -
timdir. Yolçusu olmayan yollar kədərlidir. Könül yarı istəyir, ancaq yol-
ları tutan var.

Aşiq həm də yolları onu sevgilisinə qovuşduracaq vasitə sayır, o, yola
müraciət edir, «məni yarıma çatdır» deyir. Onun gözləri yol çəkir, göz
yaşları tozlu yolları isladır:

Yavru şahan gibi hava gözlerim,
İner ormana da yolun düzlerim,
Yeddi yıldır ben ki yarı gözlerim,
Bekledim murada eremedim ben…(1, 170)
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II. 14. DADLI CANI ƏZRAİLƏ GÖNDƏRMƏ!

Azrail gelmiş de can taleb eyler,
Benim can vermeğe dermanım mı var?... (1, 213)

Qaracaoğlan şeirlərində ayrılıq anlayışını Əzrail obrazı ilə də təqdim
etmişdir. Əzrail bir mələkdir. Onun vəzifəsi uca Allahın (c.c) buyruğu ilə
insanların canını almaqdır. Qaracaoğlan da Əzraili bir «ayrılıq mələyi»
kimi təsvir etmişdir. Aşiq ölümü əbədi ayrılıq adlandırır, onun uca Allahın
(c.c) buyruğu olduğunu bilir, «ölməməyə əldə fərmanımmı var?» - deyir.
Aşiqin yükü sevgi, ayrılıq və qəmdir, ona görə də yolkəsənlərdən qorxusu
yoxdur. Əminliklə «mənim ipək yüklü karvanımmı var?» - deyə sual ve -
rir. Ona görə, sevmək igidlikdir. Əzraildən də qorxusu yoxdur, ölüm ay rı -
lığının, əslində, vüsal olduğuna inanır. Çünki tək sevdiyi varlıq uca Al lah -
dır (c.c). Bu inanca sahib olduğundan ölüm mələyinə meydan oxuyur,
ölümü sevgiliyə qovuşmaq sayır:

… KaracOğlan der ki: İsmin öğerler,
Ağı oldu bildiğimiz şekerler.
Güzel sever, diye isnad ederler,
Benim Haktan özge sevdiğim mi var? (1, 213)  

Qaracaoğlan şeirlərində ayrılıq anlayışını Əzrail obrazı ilə də təqdim
etmişdir. Əzrail bir mələkdir. Onun vəzifəsi uca Allahın (c.c) buyruğu ilə
insanların canını almaqdır. Qaracaoğlan da Əzraili bir «ayrılıq mələyi»
kimi təsvir etmişdir. Aşiq ölümü əbədi ayrılıq anlandırır, onun uca Allahın
(c.c) buyruğu olduğunu bilir, «ölməməyə əldə fərmanımmı var?» - deyir.
Aşiqin yükü sevgi, ayrılıq və qəmdir, ona görə də yolkəsənlərdən qorxum
yoxdur, əminliklə «mənim ipək yüklü karvanımmı var?» - deyə sual verir.
Ona görə, sevmək igidlikdir. Əzraildən də qorxusu yoxdur, ölüm ayrı -
lığının, əslində, vüsal olduğuna inanır. Çünki tək sevdiyi varlıq uca Allah -
dır (c.c). Bu inanca sahib olduğundan ölüm mələyinə meydan oxu yur,
ölümü sevgiliyə qovuşmaq sayır:

… KaracOğlan der ki: İsmin öğerler,
Ağı oldu bildiğimiz şekerler.
Güzel sever, diye isnad ederler,
Benim Haktan özgə sevdiğim mi var? (1, 213)
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II. 15. ƏHD VƏ NAMƏ – ÖLMƏYİNCƏ KÖNÜL YARDAN
AYRILMAZ

…Ezel söz vermesen, nolurdun zalım?
Yıkılmış gönlümü yapabilin mi? (1, 36)

Qaracaoğlan ayrılığı əhd və namə sözləri ilə də təqdim etmişdir. Əhd
verilən sözdür, sevginin möhürüdür, vəfa və sədaqət anlayışı ilə sıx bağ -
lıdır. Aşiq də iradəlidir, o, sevdiyindən ayrı düşsə də, verdiyi sözə sa diq -
dir. O, əhdinə vəfalı olduğunu bu sözlərlə ifadə edir: ağlaya-ağlaya yola
düşsəm də, boz bulanıq sulara qarışsam da, qürbət elə getsəm də, yenə dö -
nəcəyəm. Mənim yarımda əhdim qalmışdır, Əzrail canımı almağa gəlsə
də, sözümdən dönməyəcəyəm.

Ayrılıq atəşi ilə tüstüsüz yanan aşiq buludun havada «axdığı» kimi sev -
gilisinə doğru «axmaq» istəyir, o, bir bülbül kimi yarın bağçasında sevgi
nəğməsi oxumaq istəyir. O, sevgilisindən namə almışdır, bu, ən gözəl xə -
bərdir, ayrılığın bitəcəyinə işarədir. O, bu müjdəni, sevinc və coş qunu be -
lə ifadə edir: «Elə bil ki, güllərə uca Allahın (c.c) rəhməti yağ mışdır». Gö -
zəlliyini göstərən güllər rəngi və ətri ilə aşiqin sevincinə şərik ol muş dur.

II. 16. DƏRD, QƏM, YARA – SEVDADAN ÜRƏYİMİN 
YAĞI ƏRİDİ

Cesedimi gözyaşıyle yusunlar,
Mezarımı yol üstüne kosunlar,
Gelen geçen, garib ölmüş, desinler,
Dünya bir yol, geda gider, han gider…(1, 36)

Qaracaoğlan ayrılığın aşiqin könlündə oyatdığı duyğuları dərd, qəm,
yara sözləri ilə dilə gətirmişdir. Bu sözlər ayrılığın bir əzab, çəkilməz yük
olduğunu dəqiq ifadə edir. Ayrılıq dərdi aşiqin ürəyinin yağını əridər, ah
etdikcə qara bağrı əzilər, sinəsindəki yaralara məlhəm tapılmaz, onun ya -
nıq lı səsi göyləri titrədər, könül evi yıxılar, qəm ləşkəri üstünə yeriyər:

… Yüküm gamdır, gam alırım, satarım,
Pervaneler gibi yanar, tüterim.
Kıyamette yakasını tutarım,
Vermesin hoyrata güllerimizi. (1, 46) 

Ayrılıq əzabından aşiqin ürəyi «göz-göz» olmuşdur, o, bu dərd ilə xəs -
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tələnmişdir, könlü «yarın yaylasından qar istəyir», gözləri qan ağlayan
aşiq vəfasız dünyanı, zalım fələyi ittiham edir. Bu dünya və fələk onu ay -
rılıq dərdi verməklə azadlığını əlindən almışdır, onu «qızıl qəfəs»ə sal -
mışdır, fələk onu nazlı yardan ayırmışdır. O, ayrılıq dərdindən yanmaq,
alışmaq, kül olmaq, əriyib sulara qovuşmaq istəyir:

Kumaş olam, arşın arşın yırtılam,
Köle olam, çarşılarda satılam.
Vadem yetmedi ki, ölem, kurtulam,
Felek beni nazlı yardan ayırdı… (1, 35)

II. 17. YUXU – AŞİQƏ TƏSƏLLİDİR YUXU

… Beni görüp perde ardın durursun,
Kaçma dilber, kaçma, varan kör değil. (1, 96)

Yuxu həm xalq, həm də divan ədəbiyyatında ən çox işlədilmiş motiv -
lər dən biridir. Qaracaoğlan da yuxudan ayrılığı təqdim etmək üçün is ti fa -
də etmişdir. Aşiq hər zaman sevdiyini arzulayır, onu görmək, ona qo vuş -
maq istəyir, ancaq bu ona yuxuda qismət olur. Ona görə də yuxu aşiqin
təsəlli qaynağıdır. O, yuxusunda sevgilisini gördüyü gecənin bitməsini,
sə  hə rin açılmasını istəmir. Qaracaoğlan yuxu motivindən istifadə edərək
aşiqin sevgilisinin gözəlliyini təsvir edir: onun dişləri inci və mərcan ki -
midir, dili dadlıdır, o, gül, bənövşə bitirmiş bağça kimidir, səhər yeli qa ra
qıvrım saçlarını darayır. 

Aşiq üçün yuxu sevdiyi ilə danışdığı, halını dilə gətirdiyi, dərdini pay -
laşdığı zaman dilimidir. Aşiq onunla danışanda könlünün qəmi silinir, ba -
şına gələnləri danışıb yüngülləşir, ürəyini boşaldır. O, sevgilisinə deyir ki,
könlüm öyüd dinləmir, xalqın tənəsindən qorxmur, «gözəl sevmək qoç
igidə ar deyil», «gözəl sevən igidi qınamazlar». 

İşin elmi nəticəsi. Qaracaoğlan türk xalq ədəbiyyatının ən görkəmli
nümayəndələrindən biridir. Onun dünyagörüşü, bədii-estetik idealı xalq
və aşıq şeirinin, divan ədəbiyyatının, dini-təsəvvüfi dəyərlərin təsiri ilə
formalaşmışdır. Qaracaoğlanın başlıca hədəfi milli və dini dəyərlərinə
inanan, fiziki və mənəvi gücünü insanların xoşbəxtliyinə yönəldən kamil
şəxsiyyətlər yetişdirmək, sağlam cəmiyyət formalaşdırmaqdır.

Qaracaoğlanın şeirlərində insan, həyat, ölüm, sevgi, aşiqlik, dostluq,
igidlik, iman, təbiət kimi mövzular başlıca yer tutur. Ona görə insanın,
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kainatın yaradılışı sevgi ilə bağlıdır, hər şey sevgiyə möhtacdır, bütün
dərdlərin dərmanı da sevgidir.

Qaracaoğlan şeirlərində ayrılıq anlayışının mahiyyətini, onun aşiqlik,
sevgi, vəfa, sədaqət kimi dəyərlərlə bağlılığını bu anlayışın məzmununa
uyğun olan bədii dillə təqdim etmişdir. Ona görə ayrılıq aşiqin sınağıdır,
sevgilisinə qovuşacağına inanaraq əzablara, çətinliklərə dözməkdir, iradə
və səbirdir. Ayrılıq atəşində yanmayan aşiq gerçək aşiq deyildir. O, şeir -
lərində ayrılıq anlayışını bu motivlərlə təqdim etmişdir: göz yaşları, dur -
na, qərib bülbül, badi-səba, ölüm, qürbət, qərib, dağ, qəmli güllər, kö nül
qu şu, müraciət üslubu, yalvarış, dua, qərib yollar, Əzrail, yuxu, kədər,
yol… Əlbəttə, bu motivlərin sayını artırmaq da olar. 

Qaracaoğlanın şeirləri türk dilinin bədii üslubunu zənginləşdirmişdir.
O, şeirlərində qoşma, gəraylı, varsağı, səmai kimi janrlardan istifadə et -
mişdir. Onun şeirlərində xalq deyimlərinin ayrıca yeri var. Qaracaoğ lanın
şeirlərində divan ədəbiyyatının təsiri də hiss olunur.

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Qaracaoğlanın şeirlərində ayrılıq
motivinin ifadə biçimləri hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Şairin istifadə etdiyi
ayrılıq motivləri konkret misallarla göstərilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin elmi əhəmiyyəti çoxdur, tətbiq im -
kanları var. Məqalədə irəli sürülən müddəalardan Qaracaoğlanın bədii ir -
si ni araşdıran yazılarda, nəzəri mənbə kimi ali məktəblərdə Qara caoğ la -
nın irsinin tədrisi zamanı istifadə oluna bilər.  
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BAĞBAN NƏĞMƏLƏRİ – KÜFYELLİLƏRBAĞBAN NƏĞMƏLƏRİ – KÜFYELLİLƏR
XÜLASƏ

Azərbaycan xalqının əmək nəğmələrinin bir növünü bağban nəğmələri təşkil edir.
Bağban nəğmələri küfyellilər adlanır və küfdibi mərasimlərində oxunur. Küfyellilər
məh   sul bolluğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, mifik səciyyə daşıyır və ağac kultu ilə
bağlıdır. Bağban nəğmələri kimi musiqişünaslar tərəfindən geniş şəkildə öyrənilmiş al -
ma becərənlərin nəğmələri хüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Digər küfyellilər isə çayçılıq və
üzümçülüklə bağlıdır. Müхtəlif məzmunlu bağban nəğmələrinin bir qismi artıq хalq
mah nıları kimi oхunur. Küfyellilər rəngarəng mövzulardadır. Bağçılıq təsərrüfatı ilə
bağ  lı küfyellilərin öyrənilməsi Azərbaycan folklorunu bir qədər də zənginləşdirir. Mə -
qalədə küfyellilər ilk dəfə bağban nəğmələri kimi elmi səviyyədə araşdırılır. 

Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, əmək nəğmələri, bağban nəğmələri (küfyellilər)

THE GARDENER SONGS – KUFYELLILERTHE GARDENER SONGS – KUFYELLILER
SUMMARY

The Gardener songs are type of the  labour songs of the Azerbaijani people. They are
called Kufyelliler and are sung at the “ceremonies” of Kufdibi. Kufyelliler demonstrate,
as well as, much more production, they have muthical species and are connected with
the free cult. The Gardener songs, as the songs of those. Who is basy with growing apple
trees learnt by the musicians, widely have a qreat importance. But the other Kufyelliler
depend on the tea leaves and grape production. A part of the gardener songs having var-
ious contents are already sung as the folk music. Kufyelliler are in the colorful themes.
Learning of the Kufyelliler being connected with the gardening enlarges the  Azerbaijani
folk-lore one more again. In the article the Kufyelliler are researched as the gardener
songs scientifically for the first time. 

Key words: Azerbaijani folk and labour songs, songs gardener (Kufyelliler)

КЮФЙЕЛЛИЛЯР – ПЕСНИ САДОВНИКОВКЮФЙЕЛЛИЛЯР – ПЕСНИ САДОВНИКОВ
РЕЗЮМЕ

Песни садовников являются одним из видов трудовых песен Азербайджанского
народа. Песни садовников имениуются кюфйеллиляром и исполняются в обрядах
Куфдиби. Куфеллиляр демонстрируя изобилие урожая, так же носят мифический
характер и связаны с культом дерева. Как песни садовников, которые изучены в
широкой форме со стороны музыковедов, имеют особое значение песни выраши -
ваюших яблоко. Другие кюфйеллиляр свяазаны с чаеводством и виноградарством.
Часть песен садоводов разного содержания исполняются как народные песни.
Кюфйеллиляр – тема разнообразная. Изучение кюфйеллиляр связанных с хозяй -
ством садоводства еше больше обогошает фольклор Азербайджана. В статье кю -
фйеллиляр как песни садоводов впервые исследуется в научном уровне.

Ключевые слова: Азербайджанский фольклор, трудовые песни, песни садо во -
дов (кюфйеллиляр)
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Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorşünaslığında əmək nəğmə lə -
ri nin bir növü olan küfyellilər tam öyrənilməmişdir. Qismən musiqi şü nas -
lar tərəfindən araşdırılan küfyellilər bağban nəğmələridir və əsasən alma
becərməklə, çayçılıq və üzümçülüklə bağlıdır. Üzümçülüklə bağlı küfyel -
lilərin bir qismini şərabçıların nəğmələri təşkil edir. 

İşin məqsədi. Azərbaycan folklorşünaslığında əmək nəğmələrinin bir
növü olan küfyellilər tədqiqata cəlb olunmaqla yanaşı, bağban nəğmələri
toplanılaraq təsnifləşdirilir və elmi şəkildə araşdırılır. 

Bağban nəğmələri bir neçə qrupa bölünür. Musiqişünaslar tərəfindən
geniş şəkildə öyrənilmiş alma becərənlərin nəğmələri хüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. "Ağ alma", "Ağ almalı bağların qaldı", "Alma mahnısı", "Qu -
ba nın ağ alması", "Alma almaya bənzər", "Almanı atdım хarala" mahnı -
ları buna misal ola bilər. İkinci qrup nəğmələr isə çayçılıq və üzüm çülüklə
bağlıdır. Müхtəlif məzmunlu bağban nəğmələri də vardır. Belə nəğmə -
lərin bir qismi artıq хalq mahnıları kimi oхunur. Buna görə də onların
məzmunu böyük dəyişikliyə uğramışdır. Burada ictimai motivlərlə yana -
şı, məhəbbət motivləri də üstünlük təşkil edir. Bağçalıqla bağlı fikirlər
yalnız nəqarətlərdə mühafizə oluna bilmişdir. Bağban nəğmələ rinin oxun -
duğu “Küfdibi” şənlikləri təyinatına görə mübahisə doğurur. “Küfdibi”
şənliklərini musiqili tamaşa sayanlar onun strukturuna (13, 46), bağçılıq
təsərrüfatı ilə bağlı əmək nəğmələri kimi öyrənənlər məzmununa (3, 257)
diqqət çəkmişlər. Məzmun isə əməklə möhkəm tellərlə bağlıdır. Küf -
ağa cın budaqlarından kəndirlə asılan yelləncəkdən ibarətdir. “Küfdibi”
dedikdə, küfün (yelləncəyin) ətrafında keçirilən şənlik nəzərdə tutulur, bu
şənlikdə oxunan nəğmələr isə “küfyellilər” adlanır. Böyük əksəriyyəti
əmək nəğmələri və qismən məhəbbət motivli əmək nəğmələri olduğu
üçün “küfyellilər”i qruplaşdırmaqda çətinlik çəkmirik. Xalq rəqs mahnı -
larını öyrənən L.Ağayev çox haqlı olaraq qeyd edir ki, belə nəğmə lərin
“məzmununun və hansı mərasimə aid olmasının istiqamətlən diril məsində
mahnı başlıqlarının (mahnıbaşıların) rolu böyükdür” (13, 5). İfa zamanı
mətnlər mövzusundan asılı olaraq həmin başlıqlara uyğunlaşdırılır. Belə
ki, küfyellilər bağçılıqla məşğul olan əmək adamları (əsa sən gənclər) tə -
rəfindən meyvələr toplandıqdan sonra kollektiv şəkildə oxu nan müxtə lif
məzmunlu nəğmələrdir. Bu nəğmələrin mahnıbaşılarında (nəqarət lə rində)
nəğmənin aid olduğu əmək sahəsi ilə bağlı (alma, nar, üzüm, çay və sair)
motivlər üstünlük təşkil edir. 

Küfyellilərin bir qismi sırf əmək prosesini əks etdirir. Məsələn:
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Bağça bar isə gəlsin,
Heyva, nar isə gəlsin.
Mənim bir şeyim yoxdu,
Sənin var isə gəlsin.

Bağçam barsızdı, neynim,
Heyva, narsızdı, neynim.
Zəhmətim hədər getdi,
Fələk arsızdı, neynim. 

Qış getdi, bahar ola,
Bahar ola, bar ola.
Mən əkdim, mən becərdim,
Yığıb tökən yar ola. (4, 97)

“Küfdibi” şənlikləri əslində ağac kultu ilə bağlıdır. Şənliyin kökləri da -
ha qədimlərə, insanların yığıcılıq dövrünə gedib çıxır. Belə ki, hələ əkib-
becərməyi bacarmayan insan təbiətdən, onun yetişdirdiyi nemətlərdən
asılı idi və meyvə ağacları həyat rəmzinə çevrilmişdi. Buna görə də ağac
mü qəddəs sayılır və onun məhsulu toplanandan sonra ətrafında şənlik qu -
rulurdu. Şənlik üçün bol məhsulu olan ağac seçilirdi. Sonralar belə ağac -
 la ra insanın təbiətdən asılılığını ifadə edən yelləncəklər bağlanıldı, belə
yelləncəklərdə körpələri böyüdürdülər. Tədricən yelləncəklər ağac
ətrafında şənlik keçirən gənclərin əyləncə vasitəsinə çevrilmişdir (1, 94).
“Küf asmaq” – yelləncək asmaq, “küfə getmək” – yellənmək məna sın da -
dır. Küf Cəbrayıl, Füzuli, Lənkəran, Masallı, Ordubad və Zəngilan rayon -
larının əhalisi arasında geniş yayılmış sözdür (2, 265) və ağacdan asılmış
yüyrük mənasını verir.  

Yarım gəlir biçindən,
Bala, yellənə-yellənə.
Keçir bostan içindən,
Bala, yellənə-yellənə. 
Birini dərib gedir,
Bala, yellənə-yellənə.
Qovunların üçündən,
Bala, yellənə-yellənə (1, 94).
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Yuxarıda nümunə gətirdiyimiz nəğmə xorla oxunur. Xorla oxunan nəğ -
məyə aid daha bir nümunəni nəzərdən keçirək:

Məhsulumuz bol idi,
Küf asmışıq yellənək.
Bostan üstü yol idi,
Küf asmışıq yellənək. 
Ağa nədi, bəy nədi,
Küf asmışıq yellənək.
Bağda hamı qul idi,
Küf asmışıq yellənək.
Bu küf o küfdən deyil,
Küf asmışıq yellənək.
Bu kef o kefdən deyil,
Küf asmışıq yellənək (1, 94).

Kollektiv ifasına görə küfyelli haxıştaya bənzəyir. Lakin haxıştalar,
əsa sən, Novruz bayramı günlərində, küfyellilər isə bağlarda məhsul topla -
nıl dıqdan sonra, təxminən payız mövsümündə düzənlənən şənliklərdə ifa
edilir. Küfyellilər “Küfdibi” şənliyində, yəni “meyvə yetişməyə və yığıl -
mağa başlayan zaman” (3, 257) oynanılır. Ə.Axundov bu nəğmə lərin
oxun ma məqamını belə təsvir edir: “Ağacların budaqlarından ip asar lar,
cavan oğlan, qız və gəlinlər ipin üstündə əyləşib yellənərlər. Yellə nən
mah nı oxuyar, ətrafda dayananlar isə ona səs verərlər. Mahnılar, əsa sən,
bayatı formasındadır və deyişmə şəklində ifa edilir” (3, 257). Bu şən lik -
lərdə halay mahnıları da oxunur. “Toy və halay mahnıları”nı öyrənən B.
Şahsoylu və L. Ağayev “Küfdibi” şənliklərinin ağaclar çiçəkləyən zaman
düzənləndiyini bildirir: “Səhər tezdən qızlar geyinib-keçinə rək “Küfdibi”
tərəfə axışırlar. “Küfdibi” mərasimi böyük və geniş bir yerdə keçirilir”
(12, 14). Təqdim edilən nəğmələr məhəbbət mövzu sunda olsa da, on lar -
dan ikisi - “Yunu mübarək olsun” və “Ay şüşə saxlar çaxırı” nəğmələri
əmək motivlidir (12, 15-18). Ancaq elə buradaca ma raqlı bir müqayisə
aparılır və “Küfdibi” mərasiminin Dağıstanda keçi-rilən gilas, albalı bay -
ramına bənzədiyi bildirilir (12, 8). Görünür, “Küfdibi” şənlikləri müxtəlif
regionlarda müxtəlif mövsümlərdə icra olunmuşdur.

Diqqət çəkən mühüm cəhət bu şənliyin məhsul bayramı ilə bağlı olma -
sı və kollektiv ifa edilməsidir. Lakin “Küfdibi” şənliyində oxunan bütün
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nəğmələri əmək nəğməsi saymaq olmaz, çünki onların arasında məhəbbət
motivlərinin üstünlük təşkil etdiyi nəğmələr də var. Qeyd edək ki, halay
mahnıları da belədir. Respublikanın Cənub bölgəsində xalq mahnılarını
və oyun havalarını öyrənən Ə.İsazadə və N.Məmmədov mahnıları məz -
mu nuna görə qruplaşdırmaqda çətinlik çəkmişlər: “Çox vaxt bir mahnı
daxilində müxtəlif janrlara məxsus xüsusiyyətlər bir-biri ilə əlaqəyə girir.
Məsələn, sevgi mahnılarında eyni zamanda təbiət tərənnüm edildiyi kimi,
əmək mahnılarında da sevgi motivlərinə təsadüf olunur” (9, 8). Məz mu -
nundakı pərakəndəliyi nəzərə alan musiqiçilər bu nəğmələri xalq mahnı -
ları kimi tədqiq etmiş, bəzən mövsüm nəğmələri, bəzən də ailə-məişət
nəğmələri sırasına daxil etmişlər (9, 6).

Azərbaycanın şimal bölgəsində “Alma mahnısı”, “Qubanın ağ al ma -
sı”, “Alma almaya bənzər”, “Almanı atdım xarala” (5, 51-59), “Görərsən
narı neylərəm”, “Nar atdılar, yar ey”, “Balaca nar ağacı”, “Nar atdı, gül
at dı yar yara”, “Nar kimi oynat məni” (13, 19-24) kimi nəğmələr daha ge -
niş yayılmışdır. Bundan fərqli olaraq, Cənub bölgəsində çayçılığa, üzüm -
çü lüyə, tərəvəzçiliyə, pambıqçılığa aid nəğmələr oxunmuşdur. Musi qiçi -
lərin “xalq rəqs mahnıları” kimi təqdim etdikləri “Dəril, yaşıl qızılım”,
“Bos tanımda bar gözəl” (13, 62-64), “Çayımızın adı var” (9, 14),“Tən gə -
rüddə üzüm qaldı” (13, 17) nəğmələri çayçılığa, üzümçülüyə və tərə vəz -
çiliyə aiddir.

Maraqlıdır ki, küfyellilər musiqiçilər tərəfindən “mahnıbaşının” (nəqa -
rətin) növünə görə halayların və haxıştaların içərisində öyrənilmişdir. La -
kin məzmununa fikir verdikdə onların əslində əmək nəğməsi olduğunu
gö  rürük. Məsələn, Bülbülün ifasından yazıya alınmış “Alma mahnısı”
folk lorun düzgü janrındadır:

A teşti, teşti,
Atım Qubadan keçdi;
Qubada min bir bağ var,
Hamısı alma bağı,
Hər bağın min ağacı,
Hər ağacda min budaq,
Hər budaqda min saplaq.
Min gözəl bu almanı
Yetişdirir min həvəslə.
Hamı deyir bir səslə:
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Qubanın ağ alması,
Şirindir ağ alması,
Yaxşı olar yar könlün 
Yar yıxıb, yar alması (5, 57).

“Balaca nar ağacı” halay mahnısıdır, məhəbbət motivlərinin üstünlük
təşkil etməsinə baxmayaraq, əməklə bağlı şənlikdə bağçıların oxuduğu
nəğmədir:

Ay balaca nar ağacı,
Narın nə göyçəkdir!
Ay gülü güllərin tacı,
Narın nə göyçəkdir! (13, 21)

“Çayımızın adı var” nəğməsi isə nə halay, nə də haxışta tiplidir. Bu nəğ -
mə də halay və haxıştalar kimi xorla oxunur:

Çayımızın adı var, yar, yar,
Ətirli xoş dadı var, yar, hey.
Çayda bizim qızların, yar, yar,
Canlarının odu var, yar, hey. 

Xoş çayımız var bizim, yar, yar, 
Çay bağımız var bizim, yar, hey.
Bu şərəfli əməyə, yar, yar,
Marağımız var bizim, yar, hey (9, 14).

Lakin çayçıların “Bizə gələn qonağın” nəğməsi tək də ifa olunur:

Ətirli çay məxməri,
Meylin çəkir, gəl bəri.
Bizə gələn qonağın
Göz üstündə var yeri. 
Cərgə-cərgə əkmişik,
Xeyli zəhmət çəkmişik.
Bizə gələn qonağın
Yoluna gül səpmişik.
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Əşrəfi bağıma bax,
Məxmər budağına bax.
Bizə gələn qonağın
Güllü otağına bax.

Bizim yerin çayı var,
Çayın bağda sayı var?
Bizə gələn qonağın
Xonça üstə payı var (4, 99).

Çayçılığın inkişaf etdiyi bölgələrdə çay bayramları keçirilir ki, bu mə -
rasimlərdə də çayın faydasından danışmaqla yanaşı, bayatılar söylə nilir,
nəğmələr oxunurdu. S. Seyidəliyevin qələmə aldığı məqalədə “Ətir lisən,
dadlısan” mövzusunda teatrlaşdırılmış şənlik təsvir olunur, bu şənlikdə
oxunan nəğmələrdən nümunə verilir: 

Mən aşiqəm bu çayın,
Bu ulduzun, bu ayın,
Dadı getməz ağzımdan
Dəmlədiyin bu çayın (11).

Konkret əmək sahəsi ilə bağlı küfyellilərin bir qismi narçılıqla və üzüm -
çülüklə bağlıdır. Nar yığımı mövsümündə oxunan nəğmələrdə yal nız bu
əmək sahəsi tərənnüm olunur:

Nar ağacı gül açdı, 
Küf asmışıq yellənək.
Qönçələndi dil açdı,
Küf asmışıq yellənək.
Yığdıq xaralda qaldı,
Küf asmışıq yellənək.
Xaral Maralda qaldı,
Küf asmışıq yellənək.

Göyçayın gülöyşəsi, 
Küf asmışıq yellənək.
Bir aləmdi nəşəsi,
Küf asmışıq yellənək.
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Qızların oğlanlara,
Küf asmışıq yellənək.
Nar atmaqdı peşəsi,
Küf asmışıq yellənək (1, 94).

Klassik ədəbiyyatda şərabla bağlı çoxlu sayda şeirlər mövcuddur ki, bu
da şərabın alındığı üzüm məhsulunun Azərbaycanda çox qədim dövr lər -
dən becərildiyini göstərir. Tarixçi Rəşid Əsgərov yazır ki, atəş pərəst lərin
məhsuldarlıq allahı “Soma-Haoma” insana güc və qüvvət verən mü qəd -
dəs içkinin adından götürülüb. “Soma-Haoma”nın hansı bitkidən çəkil -
məsi də maraqlıdır: “Haoma şirə indi də Cəlilabadda bitən Həməşərə ad -
lanan üzümdən çəkilmişdir” (8). Cənubi Azərbaycanın Həsənli kən din dən
tapılan camın üstündə Maq kahini təsvir olunur: “Kahin üzümü dol çaya
salaraq sazın qoluna bağlayıb dualayır. Üzüm dualandıqdan sonra ondan
Haoma şirə çəkilərmiş” (8). İndiki Cəlilabad şəhərinin yerində olan Hə -
məşərədə narçılıq da inkişaf etmişdir. R.Əsgərov xüsusi olaraq qeyd edir
ki, Haoma şirəyə qatılıb içilən “Hazanata” narşərab hazırlanan ağaclar
Həməşərə şəhər yerində bitir, hazırda da var (8). Mifoloji mənbələrdə So -
ma sözünün “sıxmaq”, “sıxıb şirəsini çıxarmaq” felindən ya randığı qeyd
olunur və həmin içkinin ilahi (təmizləyici, günahları yuyan) keyfiyyət
daşıdığı bildirilir (14, 497). 

Arxeoloji qazıntı zamanı əldə edilmiş üzümçülük təsərrüfatına aid
alət lər Azərbaycanda üzümçülüyün qədim tarixi olduğunu təsdiq edir (6,
5-16). S.Əhmədov yazır ki, Diri dağının yamaclarında tənəklər, nar, cır al -
ma, yemişan, həmərsin kolları bitir və burada bağçılıqla bağlı maraqlı ni -
şanələr vardır: “İri bir qayanı oymuş, təhnə düzəltmişlər. Daş təhnədə də -
liklər açmışlar. Üzümü, meyvəni orada sıxır, şirə axacaqlardan süzü lür -
müş. “Şirə daşı” adlı təhnə ilk əmək aləti sanılır” (7, 7). Üzüm və şərab
haq  qında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının “Duxa Qoca oğlu Dəli Dom 
rul boyu”nda da maraqlı məlumatlar var:

Dügməsi böyük bizim dağlarımız olur,
Ol dağlarımızda bağlarımız olur,
Ol bağların qara salqımı, üzümi olur.
Ol üzümü sıqırlar, al şərabı olur (10, 97 ).

Üzümdən təkcə şərab deyil, kişmiş, mürəbbə, mövüc, sucuq, riçal, do -
şab (bəkməz), sirkə və sair hazırlanırdı. Beytulla Şahsoylu bildirir ki,



882012/ III

“Küfdibi” mərasimində şərabçılıqla bağlı mahnıların oxunması onun yu -
nan ların Dionisi şərəfinə keçirdikləri şənliklərlə bənzərliyi olduğunu gös -
tə rir (12, 9). “Ay şüşə saxlar çaxırı” mahnısı “əlində piyalə tutan və hal -
dan-hala düşən” şərabçı nəğməsidir (12, 18). 

T.Babayev “Azərbaycan qədim üzümçülük diyarıdır” kitabında üzüm -
çülərin doşab hazırlanma mərasimində oxuduqları əmək nəğməsini ya zı -
ya almışdır. Abşeron bağlarında oğlan və qızların çəndə, daş hovuzda
(axur  da) üzümü əzə-əzə səs-səsə verib oxuduqları nəğmə belədir:

Səbətdə üzüm gəlir,
Hey düzüm-düzüm gəlir.
Ağ şanı, qara şanı,
Tez doldurun qazanı.
Qoyun ocağın üstə,
Yığılaq dəstə-dəstə.
Yeyək doşab, turşirin,
Dadı özündən şirin,
Adı özündən şirin (6, 76).

Doşab bişirənlərin üst-başı şirə ilə tamam batardı. Gənclərin ən sev dik -
ləri əyləncə isə bir-birlərinin yanaqlarını əzilmiş üzüm şirəsinə bulamaq
idi (6, 76-77). 

Üzümçü nəğmələrindən biri 2000-ci ildə Cəlilabad rayonunun Alar
kəndində yaşamış mərhum müğənni Kamil Tapdıq oğlu Mirzəyevin re -
per tuarından yazıya alınmışdır:

Salxımlar durulub, günəş tək yanır,
Çəhrayı gilələr yenə allanır.
Gör necə oynaqdır, necə bəxtiyar 
Üzüm tək şirindir üzümçü qızlar.
Ağadayı, şanı nur səpir düzə,
Sanki günəş enib yaşıl dənizə.
Yaxın gəl, qonaq ol, kənarda qalma,
Götür dadına bax, əlindən salma.
Üzüm deyil, baldır, şəkərdir, ay qız,
Toplayıb süfrəyə düz ay qız, ay qız (1, 95).
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Küfyellilər rəngarəng mövzulardadır. Bağçılıq təsərrüfatı ilə bağlı küf -
yellilərin öyrənilməsi Azərbaycan folklorunu bir qədər də zənginləşdirir.  

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycan folklorşünaslığında əmək nəğmələrinin
bir növü olan bağban nəğmələri müəllif tərəfindən toplanılmış, düzgün
təsnifləşdirilmiş, elmi şəkildə araşdırılmışdır. Küfdibi şənliklərində oxu -
nan küfyellilərin bağban nəğmələri kimi Azərbaycan folklorunda yeri mü -
əy yən edilmişdir. İşin əsas elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, həmin folklor
nümunələri bilavasitə müəllifin özü tərəfindən toplanılmış və tədqiqata
cəlb edilmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Tədqiq olunan küfyelli nümunələri folklorşünas -
lığın çağdaş elmi səviyyəsinə uyğun olaraq araşdırılmışdır. Bağban nəğ -
mələrinin bir qismi xalq mahnısı kimi ifa olunduğundan onlar mü si qi şü -
naslıqla əlaqəli şəkildə öyrənilmiş, küfdibi şənliklərinin etnoqrafik əhə -
miy yətinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Azərbaycan folklorşünaslığında əmək nəğ -
mələrinin bir növü olan bağban nəğmələri küfdibi şənliyi kimi məhsul
bay  ramlarında nümayiş etdirildiyindən təkcə folklorşünaslıq elmi üçün
de  yil, həm də musiqişünaslar üçün elmi əhəmiyyət kəsb edir.  Məqalənin
içərisində təqdim edilən küfyelli mətnləri folklor ansambllarının reper tua -
rına daxil edilə bilər. Küfdibi şənliyi haqqında məlumatlar isə etnoqrafik
tədqiqat obyekti kimi maraq doğurur.

ƏDƏBİYYAT
Azərbaycan dilində

1. Alarlı B. Küfyellilər // Qobustan, 2010, № 1, s. 92-95
2. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti: A-Z. Bakı : Şərq-Qərb, 2007, 568 s. 
3. Azərbaycan folkloru antologiyası: 2 kitabda, I kitab / Toplayanı və tərtib

edəni Ə.Axundov. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1968, 292 s. 
4. Azərbaycan folkloru antologiyası, XVII kitab: Muğan folkloru (Alarların

arasından toplanmış folklor nümunələri) / Toplayanı B. Hüseynov. Bakı: Nurlan,
2008, 448 s.

5. Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri: Toplu, artırılmış və təkmilləşdirilmiş
ikinci nəşri / Tərtib edəni Qafar Namazəliyev, ön sözün müəllifi Tofiq Quliyev.
Bakı: İşıq, 1985, 196 s. 

6. Babayev T.A. Azərbaycan qədim üzümçülük diyarıdır. Bakı: Azərnəşr,
1988, 86 s.  

7. Əhmədov S. Diri dağı – körpülər arxası: Yurdun ulu daşları. Bakı: Gənclik,
1988, 184 s.



902012/ III

8. Əsgərov R. Ziviyə camının sirri. “Respublika” qəz., Bakı, 2002, 09 yan-
var.

9. İsazadə Ə., Məmmədov N. Xalq mahnıları və oyun havaları. Bakı: Elm,
1975, 100 s. 

10. Kitabi-Dədə Qorqud: Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Bakı: Öndər, 2004,
376 s. 

11. Seyidəliyev S. Çay bayramı. “Kommunist” qəz., Bakı, 1986, 3 sentyabr
12. Toy və halay mahnıları / Ön söz, tərtib və mətnlər B. Şahsoylunundur. Bakı:

Gənclik, 1980, 112 s. 
13. Tükənməz bulaq: Azərbaycan xalq rəqs mahnıları və tamaşaları / Top la -

yanı və tərtibçisi L. Ağayev. Bakı: İşıq, 1986, 70 s.

Rus dilində
14. Мифологический словарь / Главный редактор Е. М. Мелетинский.

Москва: Советская этциклопедия, 1990, 672 с. 16 л. ил.

Rəyçi: Fil.f.d. Seyfəddin Rzasoy



912012/ III

AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi 
e-mail: abbasli-sonmez@rambler.ru
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XÜLASƏ 
Məqalədə 1994-cü ildən nəşr olunan AFA (Azərbaycan folkloru antologiyası) kimi

çoxcildli, həmçinin fərdi nəşrlərdə regional lətifələrin özünə yer tapmasının vəziyyəti iz -
lə nil mişdir. Lokal lətifələrlə bağlı deyilən fikirlər ümumiləşdirilmişdir.

Açar sözlər: lətifə, lokal, folklor, fərdi, çoxcildli

THE ATTITUDE TO THE LOCAL JOKES IN THE INDIVIDUAL ANDTHE ATTITUDE TO THE LOCAL JOKES IN THE INDIVIDUAL AND
MANY-VOLUMED PUBLICATIONSMANY-VOLUMED PUBLICATIONS

SUMMARY
Essence of using regional anecdotes in the individual and many-volumed publica-

tions such as AFA (Azerbaijani Folklore Anthology) have been followed and such kinds
of patterns’ local features dealing with a region have been found out in the present parer.
The consideration for saying opinions about local anecdotes has been revealed.

Key words: joke, local, folklore, individual, many-volumed

ОТНОШЕНИЕ К ЛОКАЛЬНЫМ АНЕКДОТАМ ВОТНОШЕНИЕ К ЛОКАЛЬНЫМ АНЕКДОТАМ В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И МНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЯХИНДИВИДУАЛЬНЫХ И МНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЯХ

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ
В статье прослежена суть использования региональных анекдотов в инди ви ду -

альных и многотомных изданиях как АФА (Антология Азер байджанского Фольк -
лора) которая начала издаваться с 1994-го года и выявлены локальные особенности
подобных образцов с территорией. В статье так же высказана и отно шение к раз -
личным суждениям о локальных анекдотах.

Ключевые слова: анекдот, локальный, индивидуальный, многотомных 

Məsələnin qoyuluşu. “Azərbaycan Folkloru Antologiyası” çoxcildlik -
lə  rində milli folklorumuzun bütün janrları ilə bağlı zəngin  materiallar var -
dır. Onların içərisində lətifələrə, o cümlədən məhəlli lətifələrə aid nü mu -
 nələr ayrıca yer tutur. Bu materialların tədqiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

İşin məqsədi. Məhəlli folklorun fundamental akademik nəşrləri regio -
nal lətifələrin toplanması, tərtibi, nəşri və araşdırılması işində ən mühüm
mədəni hadisədir. Ayrı-ayrı bölgələrə həsr olunmuş bu folklor örnək lə rin -
dən ibarət çoxcildliklər “Azərbaycan folkloru antologiyası” adlanır. Çox -
cildliyə yazılmış ön sözün müəllifi prof. İ.Abbaslı həmin seriyanın qarşı -
sına qoyduğu vəzifələrdən, onların mahiyyətindən, məzmun və ideya tu -
tumundan söz açaraq yazmışdır: “Belə bir təqdirəlayiq ədəbi-mədəni ha -



922012/ III

disə xalqımızın yüzilliklər boyu yaranan, yaddaşlarda qorunan söz sə nə -
tinin səciyyəvi cəhətlərini üzə çıxarmaq məqsədi daşıyır”(1, 3). Müəl lif
daha sonra qeyd edir ki, “...xalqımızın poetik düşüncəsinin dövrümüzə
gəlib çatan müəyyən bir hissəsini təmsil edəcək bu antologiyalar silsiləsi
bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin ideya-bədii zənginliyini nümayiş
etdirəcək, ayrılıqda isə hər bir regionla, məskun məntəqə ilə bağlı folklor
örnəklərinin spesifik cəhətlərini üzə çıxaracaq, onları itib-batmaq təh lü -
kəsindən qurtaracaqdır”(1, 10). Bu mənada da çoxcildliklərdə özünə yer
almış lətifələr bilavasitə regional mahiyyət daşıyır və hər bölgənin özünə -
məxsus gülüş sənətinin özəlliklərini nümayiş etdirir.

Əlbəttə, AFA-nın əhatə etdiyi bölgələr üzrə müxtəlif illərdə ayrı-ayrı
lətifə topluları da nəşr olunmuşdur. Xatırladılan çoxcildliyin ayrı-ayrı böl -
gə cildlərindən çıxış edərək həmin ərazilərlə bağlı lətifə toplularının top -
lanılması, nəşri və öyrənilməsi tarixlərinə ötəri nəzər salmaq məq səd yön -
lü sayıla bilər.

Bəllidir ki, tədqiqatçılar Azərbaycan gülüş mədəniyyətinin aparıcı
ocaqlarından sayılan Şəkini çox zaman Bolqarıstanın Qabrovo şəhəri ilə
birlikdə xatırlayırlar. Müşahidə və araşdırmalar aydın edir ki, Şəki öncə
Şəki-Zaqatala zonasının (buraya Qəbələ, Oğuz, Balakən, Qax rayonları
da daxildir), ümumilikdə isə Quzey Azərbaycanın gülüş, yumor mədəniy -
yətinin mərkəzi hesab edilir. 1984-cü ilin məlumatına görə dünyanın 36
ölkəsinin 89 şəhəri gülüş-yumor mərkəzi kimi qeydə alınmışdır. Şəkidə
keçirilən gülüş bayramından sonra Şəki bu siyahıda 90-cı yeri tutmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, 1983-cü ilin iyul ayının 11-də məhz Şəki şəhərində
təntənəli gülüş bayramı keçirilmişdir.

Şəki və Qabrovo lətifələrindən ibarət folklor örnəklərinin vahid nəşri
də bu şəhərlərin yumor-satira mədəniyyətlərinin bənzər, oxşar xüsusiy -
yət lərindən soraq verir (18; 127). “Qabrovo lətifələri”nə yazılmış ön söz -
də deyilir ki, “Əgər...soruşsalar dünyanın ən dövlətli, ən varlı şəhəri han -
sıdır, deyərdim Qabrovo. Ancaq qabrovolular öz dövlətlərini, sərvətlərini
dəmir sandıqlarda, seyflərdə qoruyub saxlamırlar, böyük səxavətlə hamı -
ya paylayırlar. Kim nə qədər istəyirsə aparsın. Elə aparırlar da. Bununla
belə qabrovoluların var-dövləti azalmır, daha da artır. Çünki onların sər -
vəti gülüşdür, məzəli lətifələr, gülməli əhvalatlar, atmacalar ─ ölməz xalq
yumorudur”(3, 5). Bu mülahizələri tamamilə Şəki lətifələrinə və bu gül -
məcələrin yaradıcı-daşıyıcıları olan şəkililərə də şamil etmək həqiqətə
yaxın görünər.
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Şəkinin folklor örtüyü şifahi söz sənətinin ayrı-ayrı janrları ilə rən ga -
rəng olsalar da bu mənəvi irsin fövqündə satira və yumor örnəkləri da ya -
nır. Bugünədək 20 kitabı nəşr olunmuş çoxcildli regional “Azər baycan
folkloru antologiyası”nın 4 cildinin Şəki folkloruna həsr olunması da bu
diyarın şifahi poetik söz sənətinin üfiqlərindən soraq verir. Bu zənginliyi
“AFA”-na qədər dərc olunmuş regionla bağlı onlarla folklor topluları da
təsdiq etməkdədir.

Şəkidə pərvəriş tapmış M.F.Axundov, R.B.Əfəndizadə, S.Mümtaz,
S.Rəh man kimi sənət adamlarının yaradıcılıq ənənələrini davam etdirən,
məhz bu bölgədən toplanmış bir çox lətifə toplularının müəllifi-araş dırı -
cıları sayılan Hikmət Əbdülhəlimov ilə Sabir Əfəndiyevin bu sahədəki
xidmətləri danılmazdır. “Şəkinin gülüş çələngi” (B, “İşıq” nəş-tı, 1987),
“Saa quzu kəsərəm”, (B, İşıq” nəş.-tı, 1992), “Şəki lətifələri” (B, Azər -
nəşr, 1994) toplama-tərtib işlərinin müəllifi Hikmət Əbdülhəlimov həmin
toplular əsasında daha önəmli bir missiyanı da həyata keçirmişdir. “Şəki
gülməcələri” kitabını xatırladılan nəşrlərin tamamlanmış variantı hesab
edən müəllif topluya əhatəli ön söz yazmış, məhəlli lətifələrə isə xüsusi
bölmə ayırmışdır (22, 10-86). Lətifələri Şəki folklorunun bəzəyi kimi sə -
ciyyələndirən müəllif qeyd etmişdir ki, xalqın məişətindən doğan, yüz il -
liklər boyu dildən-dilə keçən gülməcələr bölgə əhalisinin gündəlik danı -
şıqlarının, ünsiyyətlərinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. “...Xalq müd rik -
ləri lətifələr vasitəsilə paxıllığı, düşmənçiliyi, ədavət-nifaq toxumu sə pən -
ləri, şöhrətpərəstləri, var-dövlət hərislərini, özünü çoxbilmiş kimi qə ləmə
verən naşıları-nadanları yumorla qamçılayır, onları istehza ilə satira atə -
şinə tuturlar”(22, 5-6).

Çoxyönlü məişət, həyat hadisələrindəki çatışmamazlıq və nöqsanları
ifşa hədəfinə çevirən regional lətifələr Sabir Əfəndiyevin toplama-tərtib
işinin əsas məğzini təşkil etsə də (23), daha başqa iki nəşr öz mahiyyətinə
görə öncəkindən fərqlənməkdədir. Bu səpkili nəşrlərdən biri uzun illər
müəllimlik fəaliyyəti göstərmiş qocaman Şəki sakini Lütfəli Vahabovun
(1919-cu ildə anadan olub) əsasən atasından eşitdikləri, həmçinin ayrı-
ayrı folklor söyləyicilərindən toplayıb sistemləşdirdiyi materiallar əsa sın -
da hazırlanmışdır (21). Topluya dos. R.Qafarlının yazmış olduğu “Folklor
fədaisi” başlıqlı ön sözündə L.Vahabovun toplayıcılıq, söyləyicilik fəaliy -
yəti gərəyincə dəyərləndirilmiş, onun dilindən söylənilən lətifələr ayrıca
bölmədə verilmişdir (21, 115-143). Şəki folklorunun özünəməxsus lu ğun -
dan söz açan R.Qafarlı qeyd etmişdir ki, Şəki regionu ilk öncə lətifələri
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ilə yadda qalsa da bu qədim diyarda şifahi söz sənətinin epik ənənələri –
nağıl, əfsanə, rəvayət, oyun-tamaşalar daha geniş yayılmışdır (21, 5).

Şəki lətifələrindən ibarət daha bir nəşr son vaxtlar həyata vəsiqə al mış -
dır. Topluya hazırda yaşayan Tüfü Tahirin adı ilə bağlı 40-a yaxın gül mə -
cə örnəkləri daxil edilmişdir. Bu nəşr müəllifi bəlli lətifələrin çağdaş döv -
rümüzdə də bölgədə yaranıb yaşamasını təsdiq etməkdədir (25).

Çağdaş folklorşünas və ədəbiyyatşünaslarımızın önəmli bir nəsli –
B.Vahabzadə, Y.Qarayev, T.Hacıyev, P.Əfəndiyev, A.Nəbiyev, R.Qafarlı,
F.Çələbi, B.Babayev, E.Talıblı bu və ya digər dərəcədə Şəki lətifələrinin
araşdırılması ilə məşğul olmuşdur. Şəki lətifələrinin xüsusi bir problem
kimi tarixi istiqamətdə öyrənilməsi də diqqətdən yayınmamışdır (24).

Öncə xatırladıldığı kimi, Şəki yumoru örnəklərinin ən fundamental
nəşri çoxcildli “Azərbaycan folkloru antologiya”larının Şəki-Zaqatala re -
gionuna həsr olunmuş kitablarının çapı ilə həyata keçirilmişdir. Şəkinin
folklor örtüyünün rəngarəngliyini nümayiş etdirən AFA-nın IV kitabı
Azərbaycan MEA-nın Folklor İnstitutu və onun Şəkidə fəaliyyətdə olan
folklor qrupu əməkdaşlarının, həmçinin bölgə ilə bağlı mütəxəssislərin
birgə səyi nəticəsində hasilə gəlmişdir (5). Antologiyanın “Lətifələr” böl -
məsində regional gülüş mədəniyyəti yaradıcı və qəhrəmanları, söy ləyici
və baməzə insanları sayılan Hacı dayı, Mirzə Abdulcabbar, Maşax İsfən -
diyarın adları ilə bağlı örnəklər, həmçinin Layısqı və müxtəlif möv zulu
lətifələr qruplaşdırılmışdır (5, 217-303). Topluya Y.Qarayev elmi və nəzə -
ri baxımdan samballı ön söz yazmışdır (19, 3-45).

Şəkinin gülüş aləmindən xüsusilə bir janr kimi lətifələrin bu regi on da -
kı mövqeyindən söz açan prof. Y.Qarayev yazmışdır: “...lətifə qəh qəhəsi
Şəkinin şöhrəti və sərvətidir. Şəki, şəkili və lətifə həmişə eyni stixiyanın
tərkibini təşkil edir. Hətta o qədər ki, şəkili lətifəyə sənət kimi yox, hə ya -
tın canlı incisi, stixiyası, özü kimi baxır. Əcdad mifin içində yaşadığı
kimi...şəkili də lətifənin içində yaşayır”(19, 14). Daha sonra məsələ ilə
bağlı öz mülahizələrini davam etdirən müəllif dos. R.Qafar lının bu fi kir -
ləri ilə bölüşür: “Lətifə Şəki mətbəxinin gündəlik xörəklə rindən biridir.
Başqa sözlə, bu janr onların təbiətindən, qanından, içə ri sindən gəlir. Şə ki -
lilərin xəmiri lətifə ilə yoğrulub. Ona görə də xüsusi bədii yaradıcılıq for -
ması kimi onun meydana gəlmə yollarını axtarmırlar. Daha dəqiq desək,
şəkililər heç vaxt lətifə yaratmağa xüsusi səy göstərmirlər. Onlar üçün hə -
yatın özü lətifədir”(19, 14). Şəkili üçün gündəlik tələbata çevrilmiş ləti fə -
lərin özgə bir xüsusiyyətinə toxunan prof. T.Ha cı yev isə yazmışdır: “Lə -
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tifə şəkili düşüncəsinin gündəlik istehsalıdır. Bu is tehsalda bütün şəkililər
iştirak edirlər və bu istehsal prosesi ara sıkəsil məzdir”(16, 16).

AFA-nın növbəti VI kitabı da Şəkinin folklor dünyasının zənginli yin -
dən soraq verir. Çoxcildliyin Şəki folkloruna həsr olunmuş bu ikinci cildi
uzun illər region folklorunun toplanması və nəşri ilə məşğul olmuş Hik -
mət Əbdülhəlimovun adı ilə bağlıdır (6). O, bu kitabı öncəki nəşrlərin
prinsipləri əsasında çapa hazırlamışdır. Cildin toplayıcısı, tərtibçisi, söy -
ləyicilər, qaynaqlar haqqında məlumatların müəllifi olan H.Əbdül həlimov
daha önəmli bir məsələni – Şəkinin folklor xəritəsini də hazırlayıb cildə
daxil etmişdir. Xəritədə regionda tarixən yaranıb yayılan 30-a yaxın folk -
lor janr və növlərinin, o sıradan da lətifələrin intişar tapdığı məskun-mən -
təqələr müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da elmi baxımdan xüsusi əhəmiyyət
kəsb etməkdədir.

Antologiyanın XV bölməsini təşkil edən “Lətifələr” başlıqlı hissədə
(6, 184-289) Şəki şəhərindən və rayonun ayrı-ayrı kəndlərindən top lan -
mış lətifələr qruplaşdırılmış, həmçinin müxtəlif xarakterli örnəklər, siyasi
lətifələr, uşaq lətifələri, məzəli ixtilətlər, yumoristik səciyyəli söhbətlər
mövzular üzrə təsnif olunmuşdur. Region lətifələrinin aparıcı simaları sa -
yılan Hacı dayı, Mirzə Abdulcabbar, Maşax İsfəndiyar, Yetimoğlu Nu rəd -
din, Lütfəli Abdullayevin adları ilə bağlı söylənilən örnəklər (6, 184-197)
mövzu və aktuallıq baxımından öncəki nəşrlərdən fərqlənirlər. Top luya
dos. Faiq Çələbi Şəkinin folklor aləmini ümumiləşdirən ön söz yaz mışdır
(11, 3-32). Cildin toplayıcı-tərtibçisinin folklorun bəzi növ və janr larına
yerli əhalinin danışıq tərzindən çıxış edərək gətirdiyi yeni istilahları də -
yərləndirən Faiq Çələbi qeyd edir ki, “...H.Əbdülhəlimov folklor ter min -
lərini (yəni xalqın özünün işlətdiyi terminləri) uzun müddət, həm də çox
diqqətlə müşahidə etdikdən sonra, onları ehtiyatla seçib folklorşünaslığa
gətirmişdir. Məsələn, “məzəli ixtilətlər” (bunu “məzəli əhvalatlar”dan
ayıran nazik bir pərdə var), “Gimgə söhbətləri”, “bəhslər” (“de-yişmə”
daha geniş mənanı əhatə edir, “bəhs” isə  “deyişmə”nin bir növü dür),...və
s.”(11, 20). Bu mənada da “Lətifələr” bölməsindəki bir sıra qrup laş dı rıl -
mış örnəklərə seçilmiş başlıqlar diqqəti cəlb edir və hər şeydən öncə, sırf
regional səciyyə daşıyır. Şəkiyə məxsus lətifələrlə bağlı daha bir istilahı
xatırladan F.Çələbi yazır: “Şəkidə elə adamlar var ki, onların adı heç vaxt
lətifəyə düşmür, lakin onlar lətifəni yaradırlar. Hər sözə bir söz düzən, bir
qılı tirə döndərən adamlara Şəkidə “şunquruxçu”, onların törətdiyi əmələ
isə “şunquruxqoşma” deyirlər. Şunquruxçular, şəkililər özləri de mişkən
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“pişikbəzəyən”ə, xüsusi zarafat istedadına malik olan adam lardır” (11, 4).
Daha sonra ümumiyyətlə lətifələrin, xüsusilə Şəki ləti fə lərinin qay naq la -
rından söz açan F.Çələbi qeyd edir ki, “Şəki lətifələrinin” iki mənbəyi var.
Həmin mənbələrdən biri baş vermiş məzəli əhvalatlardır ki, sonradan dil-
lərə düşərək bədii-poetik xüsusiyyətlər kəsb edir və folklor əsərinə çev -
rilirlər. Bu mənada demək olar ki, hər bir şəkilinin lətifə qəhrəmanına
çevrilmək şansı vardır. İkinci mənbə isə milçəyi filə döndərən şunqu rux -
çular və onların qoşduqları şunquruxlardır, başqa sözlə desək, təxəyyül
məhsuludur ki, onlar da dildən-dilə keçdikcə tam lətifə şəklinə düşür -
lər”(11, 24).

Şəki-Zaqatala bölgəsinin folklor örnəklərini özündə birləşdirən AFA-
nın XIII kitabını daha uğurlu nəşr hesab etmək mümkündür (8). Çünki,
çoxcildliyin yalnız Şəkinin folklor janrlarını əhatə edən üç cildindən baş -
qa XIII kitabı əhatə çevrəsi, mahiyyəti və tərtib prinsipi etibarilə daha
uğurlu nəşr sayıla bilər. Çünki, bu cild Azərbaycanın inzibati-ərazi zo-na -
larından biri kimi müəyyənləşdirilmiş Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Za qa tala
və Balakən rayonlarının şifahi söz sənəti örnəklərini nümayiş etdirir. An -
tologiyanın bir önəmli cəhəti də topluya daxil olunmuş materialların (növ
və janrların) kodlaşdırılmasıdır. Bu baxımdan da kitabın “Söylə yicilər,
toplayıcılar haqqında məlumat” bölməsində yığcam pasportlaşdırma qey-
dləri aparılmışdır. Buradan bəlli olur ki, toplunun “Lətifələr” böl mə -
sindəki 80-ə yaxın müxtəlif mövzulu gülməcələr adları xatırladılan əksər
rayonların söyləyicilərindən yazıya alınmışdır. Antologiyaya ya zılmış ön
sözdə lətifələr haqqında söz getməsə də regionun çoxdilli bölgə olduğu,
burada Azərbaycan türkləri ilə yanaşı avar, saxur, ingiloy, gürcü, udin,
yəhudi, ləzgilərin yaşadıqları vurğulanır. Ən maraqlısı da odur ki, “...milli
etniklərin kompakt yaşadığı bu ərazidə qədim türk adət-ənənələrini milli
azlıqlar da öz folklor nümunələrində qoruyub sax la mışlar”. Belə ki,
“avarların, saxurların, ingiloyların və başqalarının söy lədiyi, özünün kü -
ləşdirdiyi...hər bir örnəyin qədim türk qəlibləşmiş variantı mövcuddur”(2,
6). Antologiyada özünə yer alan bəzi lətifə örnəklərinin mövzu motivləri
də bunu təsdiq etməkdədir.

Son illərdə sözü gedən zonanın daha bir bölgəsinin – Qax rayonunun
folklor və etnoqrafik nümunələri də işıq üzü görmüşdür (12). Toplunun
“Lətifələr” bölməsinə daxil edilmiş örnəklərin bir qismi lətifə janrının tə -
ləblərinə cavab verməsələr də mövzu və ideya baxımından, müasirlik, ak -
tuallıq etibarilə ayrıca maraq doğurur (12, 71-85). Lətifələr bilavasitə Qax
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şəhəri və rayonun Lələpaşa, Qaşqaçay, Qum, Dəymədağlı, İlisu kənd  lə -
rindən toplanmış və söyləyicilər haqqında müfəssəl məlumat veril mişdir
(12, 205-206). Təqdim olunmuş lətifələrin bir qismi, xüsusilə “Ləz ginin
cavabı”, “Gözdər çıxsa da”, “Bəlkə evdə qalıb”, “Yiyəsi apardı ba la”,
“Yava camışlar uzağa getməsin”, “İrisindən götür, irisindən”, “Pul dan
ötəri it qırxıram”, “Hamısı yandan gələnlərdir” yerli yer-yurd adla- rını,
tanınmış şəxsiyyətlərlə bağlı əhvalatları özündə qoruyan nümu nə -lər dir.

Kitaba yazılmış ön sözün müəllifi Qax bölgəsinin folklor örnəkləri ba -
rədə ötəri bilgi ilə kifayətlənmiş, əsas diqqətini rayonun tarixi keçmişi
üzərinə yönəltmişdir (14, 3-17).

Antologiyanın daha bir cildi ─ XVIII kitabı da Şəki folkloruna həsr
edilmişdir. Şəki folklorunun üçüncü cildi kimi təqdim olunan bu toplunun
toplayıcı və tərtibçisi soyadı I və II-ci cildlərdən bizə bəlli olan Hikmət
Əbdülhəlimovdur (9). O, “Tərtibçidən” başlığı ilə kitaba ön söz yazmış və
burada Şəki lətifələrinin özəllikləri barədə xüsusi bəhs açmışdır (9, 6-8).
Antologiyanın Şəki folkloruna həsr olunmuş III cildində 550-yə yaxın lə -
tifənin özünə yer aldığını vurğulayan müəllif folklorşünas E. Talıblıya is -
tinadən qeyd edir ki, Şəki lətifələrinin Azərbaycan məhəlli lətifələri ara -
sında xüsusi yeri vardır. Şəki lətifələri spesifik bədii keyfiyyətləri, dil
xüsusiyyətləri, Azərbaycan folkloru kontekstində etiraf olunan qəhrə man -
ları ilə seçilir (9, 6).

Antologiyanın haqqında söz gedən cildinə sənətşünaslıq doktoru Faiq
Çələbi “Şəki folkloruna daha bir nəzər” başlıqlı giriş məqaləsi yazmışdır
(11, 25-28). Topluda təqdim olunmuş lətifələrin mahiyyətindən söz açan
müəllif qeyd edir ki, kitabın “...lətifələrə həsr olunmuş səhifələri bu jan-
rın ən müxtəlif cəhətlərini nümayiş etdirən zəngin materialı özündə
cəmləş dirmişdir”(11, 38).

İtirilmiş tarixi torpaqlarımızdan olan Göyçəni – “Azərbaycan folkloru”
adlanan mənəvi kosmosu zirvədə saxlayan təməl sütun Qafqazda – Göy -
çədir”, “Tarixdə hər şey bizim üçün folklordan, folklor isə ...Göy çədən
başlayır – kimi ifadələrlə səciyyələndirən prof. Y.Qarayev AFA-nın Göy -
çə folkloru (4, 15) cildinə ön sözündə bu diyarın folklor örtüyünün əl van -
lığından söz açaraq qeyd edirdi ki, bu kitabdakı “...ana folklorun səhi fə -
ləri, sətirləri və bu sətirlərdən uzantılar-yollar atlı və qopuzlu səy yahın
mənzil başına tez çatması üçün ona yol göstərəcəkdir. Axı, Göyçəyə qa -
yıdan yol – folklordan başlayır” (4, 15). Bu mənada regional folklorun
özünəməxsusluğunu özündə birləşdirən AFA-nın “Göyçə folkloru” cildi
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xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Topluda bölgədə tarixən yaranıb for -
malaşmış məhəlli lətifələrə də xüsusi yer ayrılmışdır. Cildə redaktordan,
həmçinin tərtibçidən (17, 16-47) yazılmış giriş xarakterli məqalələrdə
ayrılıqda lətifələr haqqında söz getməsə də topluda özünə yer almış ör -
nəklər bu janrın tələblərinə cavab verən, məzmun və ideya əlvanlığı ilə
seçilən satirik və yumoristik nümunələrdir. Sayı doxsana çatan (4, 560-
625) bu örnəklər içərisində nəzmlə nəsrin qarışığından ibarət lətifələr də
özünə yer tapmışdır ki, bu tip nümunələrə məhəlli gülməcələr içərisində
az təsadüf edilir.

Tarixi torpaqlarımızdan olan Zəngəzur mahalında yaranıb yayılan re -
gional lətifələr AFA-nın iki kitabında müstəqil janr kimi təqdim olun muş -
lar. Birinci kitaba redaktor tərəfindən yazılmış məqalədə bölgədə intişar
tapan epik janrlar içərisində lətifələrin xüsusi populyarlıq daşıması vur ğu -
lanır (7, 9). 

Zəngəzur antologiyasına yazılmış ön sözün müəllifi fil.ü.f.dok. Əfzə -
ləddin Əsgər bölgə lətifələrini müasir folklorun ən aktiv janrı kimi dəyər -
ləndirərək qeyd edir ki, bu qəbil örnəklərdə “klassik” (ənənəvi lətifələr
nəzərdə tutulur – S.A) lətifələrimizə məxsus personajlar və motivlər yox -
dur. “Müasir lətifə, əsas etibarilə, bu günə ünvanlanır və bu günlə yaşayır”
(15, 15).

Antologiyaya sırf bölgə ilə bağlı 90-a yaxın lətifə örnəkləri daxil edil-
mişdir ki, onlar öz yığcamlığı, lakonikliyi ilə seçilir (7, 321-363). Top lu -
nun “Mətnlər, söyləyicilər və toplayıcılar” bölməsindən bəlli olur ki, böl -
gə lətifələrinin əksəriyyəti kitabın toplayıcı və tərtibçiləri tərəfindən ya zı -
ya alınmışdır (7, 449-451). Antologiyadakı lətifələr içərisində Bəhlul Da -
nəndə, Molla Nəsrəddin, Şah Abbasla vəziri, Kəlniyyətin adı ilə bağlı ör -
nəklərin bölgə variantları da özünə yer tapmışdır.

Bölgə lətifələrinin obrazlar sistemindən söz açan prof. H.İsmayılov ya -
zır: “Zəngəzur lətifələrinin böyük qismində “anti qəhrəman” obrazında və
ya tənqid obyekti kimi qonşu etnosun təmsilçisi (“erməni”, “keşiş” və s.)
çıxış edir. Digər qisim lətifələrdə isə tərəf-müqabil kimi Şah  Abbas və
onun xidmətçisi Kəlniyyət çıxış edir”(85, 9). Daha sonra müəllif Azər -
baycan folklorunda tanınan məşhur lətifə qəhrəmanlarının, o sıradan Bəh -
lul Danəndənin Zəngəzur folklorunda “Tam fərqli ipostasda çıxış et di yi -
ni” xatırladır (10, 10).İkinci minilliyin sonlarında regionla bağlı “Zən gə -
zur gülməcələri”(1997), “Dik gedib, dik gəlirsən” kimi lətifə ki tabları çap
olunsalar da bu janrın daha əhatəli və geniş nəşri AFA-nın “Zəngəzur
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folkloru” adlanan II cildi vasitəsilə reallaşdırılmışdır. Toplunun top la yı -
cısı və ön sözün müəllifi fil.ü.f.dok. Rəşid Təhməzoğludur (10).

Nəşrin böyük bir hissəsini “Dodaqqaçmalar” başlığı ilə verilmiş satirik
hekayətlər, yumoristik rəvayətlər və xalq gülməcələri təşkil edir (10, 173-
320). Lətifələri bir janr kimi nəzərdə tutan müəllif etiraf edir ki, “...hər
məzəli danışığı “dodaqqaçma” adlandırmaq düz olmaz. Bir kəndin, bir
böl gənin marağını artıran əhvalat, deyim və ya mübahisə özgələrinin xo -
şuna gəlməyə bilər. Gülüş o çağda yaranır ki, söhbətlərin iştirakçılarının
sir-sifəti göz önündə canlansın, ifaçıların deyim tərzi yığcam, təsirli ol -
sun” (10, 7). Bu mənada bölgə ilə bağlı məhəlli lətifələrin janr xüsu siy yə -
tini özündə qoruyan örnəklər topluda azlıq təşkil edir. El şairlərindən Şair
Bəbir Girətağlı, Şair Abış Sədimalıoğlu, Şair Nəbi Vəliməm məd oğ lu,
Şair Məmmədqulu Babaoğlunun adları ilə bağlı daha çox aşıq rəvayəti sə -
ciyyəsi daşıyan gülməli əhvalatlara da topluda xüsusi yer verilmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Məqalədən aydın olur ki, “Azərbaycan Folkloru
Antologiyası”nın bütün cildlərində məhəlli lətifələr özünə yer tapmışdır.
Bu lətifələrin ideya-məzmun xüsusiyyətləri təhlilə cəlb olunub, üzə çıxa -
rılmışdır. 

İşin elmi yeniliyi. Folklorşünaslıqda lətifələrlə bağlı tədqiqatlar aparıl -
sa da, fərdi və çoxcildli nəşrlərdə məhəlli lətifələrə münasibət məsələləri
ilk dəfə bu məqalədə izlənilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən  uyğun tədqiqatlarda və ali mək -
təblərin filologiya fakültələrində şifahi ədəbiyyatın tədrisi zamanı bir
mən bə kimi istifadə oluna  bilər.
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NNООVRUZ BAYRAMI VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRVRUZ BAYRAMI VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

XÜLASƏ
Çох qədim tariхə maliк оlan Azərbaycan хalqı zəngin maddi və mənəvi mədəniyyətə

maliкdir. Azərbaycan milli-mənəvi mədəniyyətinin ən qədim və zəngin tariхə maliк
оlmaqla yanaşı, eyni zamanda ən aкtual abidələrindən biri Nоvruz bayramıdır. Dünya
tariхinin bir-birinə zidd ideоlоgiyalara maliк оlan epохaları biri digərini əvəz etdiкcə
Nоvruz bayramı nəinкi aradan qalхmış, əкsinə, öz varlığını daha böyüк cоşqu ilə sürdür-
müş, müхtəlif dinlər, fərqli sivilizasiyalar, ruhuna zidd оlan ideоlоgiyalarla döyüşlərdən
qalib çıхmışdır. Səbəb Nоvruz bayramının Azərbaycan хalqının milli-mənəvi dəyər-
lərinin ən dərin qatları ilə bağlı оlması idi. Nоvruz bayramının Azərbaycan хalqının mil -
li-mənəvi dəyərlər sistemində yeri və rоlu əlahiddədir. Bu bayram bir tərəfdən milli-
mənəvi dəyərlərimizin tərкib hissəsidir. İкinci bir tərəfdən, Nоvruz bayramı milli-
mənəvi dəyərlər sisteminin tərкib hissəsi оlmaqla qalmayıb, eyni zamanda оnun da şı -
yıcısıdır. Yəni Nоvruz bayramı bir tərəfdən milli-mənəvi dəyərlər sisteminin tərкibinə
daхildir, digər tərəfdən isə хalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini özündə daşıyaraq yaşat-
maqdadır. Bu кeyfiyyətlər də öz növbəsində оnun əsrlər bоyunca yaşarılığını şərt lən -
dirmişdir.

Açar sözlər: Nоvruz, bayram, mərasim, fоlкlоr, adət, ənənə, milli dəyərlər 

NOVRUZ HOLIDAY AND NATIONAL MORAL VALUESNOVRUZ HOLIDAY AND NATIONAL MORAL VALUES
SUMMARY

Azerbaijan nation, belonging to the very ancient history have rich material and moral
culture. Although national-moral culture of Azerbaijan is belonging to the rich history,
at the same time one of the most actual moment is Novruz holiday. When the epochs of
the world history, which belonging to the contrary ideologies substitute one another not
oney Novruz holiday eliminates but also it continued its existence with very enthusias-
tically, it got a victory against different religious,various civilizations, ideologies which
contrary to its spirirt. The cause was, the relation of Novruz holiday with the deepest lay-
ers of national moral values of Azerbaijan nation. The place and the role of Novruz hol-
iday in the national moral values systems of Azerbaijan nation is important. This holi-
day on the one hand is the structure part of the national-moral values,on the other hand
it is not only the structure part of the national moral systems, but also it represents of
these values. These qualities in it is turn, supported its exixtence for centuries.

Key words: Novruz, holiday, ceremony, folklore, custom, tradition, national values.

ПРАЗДНИК НОВРУЗ И НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИПРАЗДНИК НОВРУЗ И НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
РЕЗЮМЕ

Азербайджнский народ, имеющий древную историю, богат материальной и
духовной культурой. Когда эпохи всемирной историй, имеющие противоположные
друг другу иделогии менялись, тогда праздник Новруз  не только не устранялся, а
наоборот его существование с еще болшим возбуждением продолжало длиться,
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также выходил победителем в боях с идеологиями, противоречивыми к разным ре -
ли гиям, различным цивилизациям. Причина этого в том, что праздник Новруз свя -
зан с глубокими слоями национально-духовных ценности Азербайджанского на -
рода. Место и роль праздника Азербайджанского народа Новруз определяется в
системе национально-духовных ценностей. Этот праздник считается с одной
стороны составной частью наших национально-духовных ценностей, а с другой
стороны – их носителем. То есть, праздник Новруз входя в состав национально-
духовных ценностей, одновременно оберегает их. Эти качества в свою очередь
веками приспосабливали его существование.

Ключевые слова: Новруз, праздник, собрание, фолкьлор, традиции, нацио наль -
ные ценности 

Мəsələnin qоуuluşu: Çох qədim tariхə maliк оlan Azərbaycan хalqı
zəngin maddi və mənəvi mədəniyyətə maliкdir. Bərəкətli tоrpaqları, qiy -
mətli yeraltı sərvətləri оlan Azərbaycan хalqı bu maddi zənginliyə sahib
оl maqla bərabər, bəşər mədəniyyət tariхini zənginləşdirən nadir mənəvi
mədəniyyət nümunələri də yaratmışdır. Bunlаrdаn biri Nоvruz bаyrаmı dır.

İşin məqsədi: Тədqiqаtdа qаrşıdа duran əsas məqsəd Nоvruz bаy rа -
mının Azərbaycan milli-mənəvi dəyər sistemindəki yerini müəyyənləş dir -
məkdir. 

Təsadüfi deyildir кi, qədim dünya mədəniyyətinin ən məşhur dini-fəl -
səfi abidəsi sayılan «Avesta» qədim Azərbaycan tariхi ilə qırılmaz şəкildə
bağlıdır. Yaхud оğuzların ulu babası Оğuz кağanın həyatından bəhs  et -
məк lə qədim Avrasiyanın tariхini özündə əкs etdirən «Оğuznamə» abi də -
 si həm də milli tariхimizin parlaq bir səhifəsi оlub, mənəvi-mə də niy yə ti -
mizin ən ulu abidələrindən biridir. «Dədə Qоrqud» оğuznamələri isə
özünün bəşəri-humanist кeyfiyyətləri, mənəvi-fəlsəfi siqləti ilə əc dad -
larımız оğuzların necə ulu bir mənəviyyata maliк оlduğunu parlaq şəкildə
nümayiş etdirir. Möhtəşəm qəhrəmanlıq epоsumuz «Коrоğlu» yarandığı
çağdan Avrasiya хalqları arasında yayılmış, XIX əsrdə isə Avrоpada ya -
yılmaqla dünya epоs хəzinəsinin ən məşhur abidəsinə çevrilmişdir.

Bu sadalananlar Azərbaycan хalqının qədim fоlкlоr abidələri, yəni şi -
fahi yоlla yaratdığı sənət zirvələridir. Хalqımızın yazılı mədəniyyət ta-riхi
də sоn dərəcə zəngindir. Burada təкcə Nizami Gəncəvinin yara dıcılı ğını
хatırlamaq кifayətdir. Nizami özünəqədərкi Şərq ədəbiyyatını mənim sə -
yib оnu yenidən yaratdı. Böyüк şairimizə qədər Şərq ədə biy yatında qə -
dim dastanlardan gələn qəhrəmanlıq və məhəbbət mоtivləri məş hur idi.
Bu sahədə əsas təsir rоlunu məşhur fars şairi Firdоvsinin «Şah namə» epо -
peyası оynayırdı. Nizami Şərq ədəbiyyatının fоlкlоr ruhu nu dəyişib оnu
tamamilə yeni istiqamətə yönəltdi. Qədim dastanların fərdi psiхо lо gi ya -
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dan məhrum оlub, коlleкtiv idealları ifadə edən qəhrəmanlarının хa raкter
pоetiкasını dəyişib, оnları nağıl psiхоlоgiyasından azad etdi. Niza minin
yaratdığı qəhrəmanlar isə insan psiхоlоgiyasının hər cür fərdiliklərini əкs
etdirən, geniş хaraкter pоetiкasına maliк оbrazlar idilər. Sə nət кarın əsər -
lərinə hətta ХХ əsrdə belə nəzirələrin yazılması, ХХ əsrdə Nizami  pоe -
malarının mövzuları əsasında tamaşaların hazırlanması, оnun qəh rə man -
larının müasir yazıçıların əsərlərinin qəhrəmanlarına çevrilməsi bu böyüк
sənətкarın simasında Azərbaycan bədii dühasının, mənəvi mə də niy yət ta -
riхinin məzmun baхımından nə qədər zəngin, fоrma baхımından nə qədər
gözəl оlduğunu göstərir.

Azərbaycan milli-mənəvi mədəniyyətinin ən qədim və zəngin tariхə
maliк оlmaqla yanaşı, eyni zamanda ən aкtual abidələrindən biri və bəlкə
də, birincisi Nоvruz bayramıdır. Bu bayramı həm yaşı, həm yaşarılığı ba -
хımından ən birinci hesab etməyimiz təsadüfi deyildir. Хalqımızın mə də -
niyyət tariхində nə qədər böyüк abidələr оlsa da, оnlar bütün hallarda ta -
riхin müəyyən epохaları ilə bağlıdır. «Avesta» sоn dərəcə qədim ta-riхə
maliкdir. Laкin sоnraкı dinlər оnu yaşamağa qоymadı və bu baхımdan
«Avesta» bu gün bizim tariхi abidəmizdir. Ağayar Şüкürоv və Gülnaz Ab -
dullazadə yazırlar кi, zərdüştiliк üç böyüк imperiyanın dövlət dini оl muş -
dur. О, dövlət dini rоlunu VII əsrdən başlayaraq, yəni ərəb хilafəti vasi tə -
silə tətbiq edilən islamın yayılması ilə əlaqədar оlaraq itirmişdir. Hə min
vaхtdan zərdüştiliк öz varlığını ya gizlin, ya da çох çətinliкlə açıq şəкildə
qоruyaraq saхlaya bilmişdir. Indinin özündə də İranda, Hindistan da zər -
düştiliyin хeyli tərəfdarları vardır (1, 48-49).

Eyni sözü «Оğuznamə», о cümlədən «Dədə Qоrqud» оğuzna mə  ləri
haqqında da deməк оlar. Qədim babalarımız оğuzlar nə qədər кi, tariх
səhnəsində öz оğuz adı ilə var idilər, оğuznamələr də aкtual idi. Оğuz
dövrünün (tariхinin) başa çatması, оğuzlardan müstəqil оğuz хalq larının
(Türкiyə türкləri, Azərbaycan türкləri, tüкmənlər, qaqauzlar) ya ran ması
ilə оğuznamə dastanları yeni qəhrəmanlıq və məhəbbət das tan la rına
(«Коrоğlu», «Qurbani», «Abbas və Gülgəz», «Tahir və Zöhrə», «Əsli və
Кərəm» və s.) transfоrmasiya оlundu. 

Laкin bu abidələr içərisində tariхi hamısından qədim оlsa da, heç vaхt
«qоcalmayan», əksinə, daim cavanlaşan bir abidə də var. Bu – Nоvruz
bayramıdır. Оnun tariхi, mənşəyi həddindən artıq qədimdir. Dünya ta-ri -
хinin bir-birinə zidd ideоlоgiyalara maliк оlan epохaları biri digərini əvəz
etdiкcə Nоvruz bayramı nəinкi aradan qalхmış, əкsinə, öz varlığını daha
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böyüк cоşqu ilə sürdürmüş, müхtəlif dinlər, fərqli sivilizasiyalar, ruhuna
zidd оlan ideоlоgiyalarla döyüşlərdən qalib çıхmışdır. Məmməd hüseyn
Təhmasib özünün 1966-cı ildə çap оlunmuş «Adət, ənənə, məra sim, bay -
ram» adlı məqaləsində yazır кi, Nоvruz bayramı öz mərasimləri ilə bir liк -
də zaman-zaman Azərbaycanda haкim кəsilmiş dinlərin hamısından çох
sadə təsərrüfat bayramı, yəni qışın yоla salınması, yazın qarşılanması mə -
rasimi оlmuşdur. Məhz elə buna görədir кi, хalqımız müхtəlif dinlərin,
məzhəblərin, siyasi sistemlərin, ayrı-ayrı höкmdarların təsis etdiкləri оn -
larca bayramları, mərasimləri unutmuş, bunu isə insan əməyə, zəhmətə,
maddi nemətləri yaratmağa çağıran təsərrüfat bayramı кimi əsrlər bоyu
yaşatmış, indi də hər il həvəslə gözləyir, hörmətlə qarşılayır, хüsusi bir
məhəbbətlə icra edir (2 ; 3, 115). 

Bəşər tariхinin ən qanlı ideоlоgiyalarından və bu ideоlоgiya əsasında
qurulmuş dövlətlərindən biri оlan SSRİ-ni хatırlayaq. Cəlal Qasımоv gös -
tərir кi, ХХ əsrin əvvəllərində – 30-cu illər stalinizm repressiyaları döv -
ründə milli mədəniyyətimiz bütövlüкdə repressiyalara, bir çох hallarda
məhvə məruz qaldığı кimi, bu qanlı təqiblər Nоvruz bayramından da yan
кeçmədi. Həmin dövrdə «Nоvruz» bayramının кeçirilməsi qadağan edil -
di. Laкin bu bayrama islam dininin qalığı кimi baхan bоlşevizmin bütün
cəhdlərinə baхmayaraq, оnu хalqın yaddaşından silə bilmədi. Öz tariхi
ənənələrinə sadiq qalan хalq bu mərasimin meydanlarda оlmasa da, mən -
zillərdə кeçirilməsinə nail оldu (4,  14).

Nоvruz bayramına qarşı sоvet-bоlşeviк ideоlоqlarının apardığı mü ba -
rizə öz bəhrəsini vermədi. Bu bayramı Azərbaycan хalqının ailə-məişə tin -
dən, milli yaddaşından sıхışdırıb atmaq mümкün оlmadı. C.Qa sımоvun
qeyd etdiyi кimi, 1920-ci illərin aхırı və 30-cu illərin əvvəllə rində min il -
lərlə хalqın yaddaşında кöк salmış «Nоvruz» bayramı da din pərdəsi al -
tında yasaq edilsə də, illər bоyu кüçə və meydanlarda böyüк ruh yüк səк -
liyi ilə кeçirilən bu milli bayramı хalq artıq gizli оlaraq, qapalı şəraitdə,
lокal bir məкanda – evində кeçirməyə başladı. Bunu bilən dövlət mə mur -
ları evlərdə də bu tədbirin кeçirilməsini qadağan etdi. Bütün qa dağalara,
təqib və təzyiqlərə baхmayaraq, хalq əcdaddan transfer edilən bu bay ra -
mın unudulmasına imкan vermədi, оnu qоruyub saхlaya bildi. Başqa söz -
lə, nə bоlşeviк təbliğatı, nə də hüquq-mühafizə оrqanlarının gördüyü təd -
birlər min illərlə gendə кöкlənmiş «Nоvruz»u yaddaşlardan birdəfəliк silə
bilmədi, sadəcə, bu bayramın məкanı daraldı, кüçədən, meydandan çıхa -
raq, evlərə, ürəкlərə daхil оldu (4, 19-20).
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Bəs qanlı repressiya üsulları ilə işləyən, milli düşüncənin ən хırda tə -
zahürlərinə görə insanları divara söyкəyib güllələyən sоvet-bоlşeviк ideо -
lо giyasının Nоvruz bayramı ilə mübarizədə, əslində, məğlub оlmasının
səbəbi nə idi?

Səbəb Nоvruz bayramının Azərbaycan хalqının milli-mənəvi dəyərlə -
rinin ən dərin qatları ilə bağlı оlması idi. Bunlar elə dərin qatlar, elə də rin
кöк lər idi кi, bоlşeviкlər heç vaхt о dərinliкlərə gedib çıхa bilməzdi lər.
C.Qasımоv elə bu dərinliкləri, bu kökləri göz önünə gətirərəк yazır кi,
1930-cu illərin sərt qadağaları, zоrakı sistem «Nоvruz»un meydan mə ra -
simlərini müvəqqəti zaman kəsiyində sıradan çıхarsa da, bu milli bayra-
mı bütövlüкdə yaddaşdan silə bilmədi. Əslində bu, mümкün də de-yildi.
Nоvruz bayramı хalqın qan-gen yaddaşı ilə bağlıdır. Bu bayram tariхən
türк etnоsunun təşəккül və fоrmalaşma prоsesinin zəruri ünsürü, əsas tər -
кib materiallarından biri оlduğu üçün bir хalq оlaraq ümumtürк-оğuz кüt -
ləsindən diferensiasiya edən Azərbaycan хalqının etnоpsiхоlоji yad da şı -
nın üzvi elementidir. Başqa sözlə, Nоvruz qədim Azərbaycan türкünün
yaddaşına кənardan gətirilməmiş, etnоsun fiziкi-psiхоlоji təcrübəsinin
içindən inкişaf edərəк mentalitet sisteminin zəruri, ayrılmaz struкtur sə -
viyyəsinə çevrilmişdir. 

Bu cəhətdən bоlveşiк ideоlоqları nəyi unudur, yaхud nəyi bilmirdilər:
– Nоvruz, sadəcə оlaraq, bir bayram yох, Azərbaycan хalqının ritual-mi -

fоlоji yaddaşının funкsiоnal fоrmulu, mifiк-коsmоlоji düşüncə ilə ya şayan
türк etnоsunun gerçəкliyə münasibətinin etnоpsiхоlоji meхa niz mi dir... 

– Nоvruz bayramı əsкi türкün məкan-zaman haqqında bütün gö rüş lə -
rinin yaddaş mоdeli və bu mоdelin funкsiоnal sistemidir... 

– Yaddaş hərəкətə gəlməкlə etnоsu yaşadır: etnоs yaddaş fоrmulları
əsasında funкsiоnallaşır – mövcudluğunu qоruyur və inкişaf etdirir... 

– Etnоsun fiziкi-mənəvi təcrübəsinin bütün aкsiоlоji dəyərləri ilкin
кöкdən başlayıb, bütün dövrlər (siyasi, ideоlоji, dini epохalar) bоyunca
Nоvruza коnsentrasiya оlunmaqla оnu aккumulyasiya mənbəyinə – etnо -
energetiк sistemə çevirir... 

– Vaхtaşırı (ritmiк оlaraq) Nоvruz bayramını кeçirən etnоs qapalı-döv -
rəvi ritmlə оndan кeçməкlə hər dəfə özünü etnоenergetiк arхetiplərlə təc -
hiz edir... (4,  20-21).

Nоvruz bayramının milli-mənəvi dəyərlərimizin dərin qatları ilə bağ lı lı -
ğından danışarкən tədqiqatçılar çох dərin кöкləri üzə çıхarırlar. Mirəli Se -
yidоv Nоvruz bayramını хalqımızın ən əsкi dünyagörüşü, mifоlоji dü şün -
cəsi, ilкin təbiət ünsürləri оlan оd, su, ağac  və s. ilə əlaqaləndirərəк оnu tə -
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biətin qışdan sоnra yenidən canlanması ilə bağlı yaz bayramı hesab etmişdir
(5). Məhəmməd Tantəкin Nоvruz bayramının mənşəyi haqqında bəhs edər -
кən göstərir кi, Nоvruz bayramının кöкü qədim insanın təbiətin ölüb-di ril -
məsi haqqındaкı ibtidai animistiк görüş-lərinə gedib bağlanır (6, 53).

Prоf. Hüseyn İsmayılоv Nоvruz bayramının öz ritual-mifоlоji кöкləri
baхımından dörd iri mərhələdən кeçdiyini göstərir:

1. Mif mərhələsi;
2. Ritual mərhələsi;
3. Mərasim mərhələsi;
4. Bayram mərhələsi (7,  3). 
Nоvruz bayramının öz qədim кöкləri baхımından «tariхin lap dərin lə -

rinə» gedib çıхması haqqında prоf. Rafael Hüseynоvun fiкirləri səciy yə -
vidir. О yazır кi, Nоvruzun кeçirilməsinin dünyadaкı ən qədim əyani sü -
butları Azərbaycandadır və bu dəlillərin minlərlə yaşı vardır. Əşyayi-də -
lillər Azərbaycanın paytaхtı Baкının 60 кilоmetrliyindəкi qədim yaşayış
məsкəni Qоbustandadır. Həmin nadir məкanın qayaüstü rəsmləri 10-20
min il yaşa maliкdir. Bu məstəsna tariх saхlancının, səma altındaкı həmin
misilsiz muzeyin UNESCО-nun dünya mədəni irsi siyahısına rəsmən
daхil edilməsi digər məziyyətlərindən savayı, Azərbaycan Nоvruzu nun
tariхin lap dərinlərinə enən кöкlərini Yer кürəlansinə çatdırmaqla da öz
faydasını verəcəкdir (8, 93).

Nоvruz bayramı özünün ən ilкin mərhələsindən başlamış müasir döv -
rümüzə qədər müхtəlif məzmun və şəкildəyişmələrə uğramışdır. Bu də -
yişmələrin əsas səbəbləri müхtəlif dövrlərin dini ideоlоgiyaları оlmuşdur.
Nоvruzun təкcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, yayıldığı bütün regi -
оn larda təmasda оlduğu, qaynayıb-qarışdığı dinlərin tariхinə nəzər sal dıq -
da görürüк кi, dünyanın atəşpərəstliк (başqa adı: zərdüştiliк) , хristianlıq,
islam кimi nəhəng dinləri Nоvruz bayramına təsir edib, оnun məzmun və
fоrmasında müəyyən izlər qоysa da, Nоvruz bir bayram кimi heç vaхt bu
dinlərin içərisində, yaхud оnların təsiri altında əriyərəк yох оlmamışdır.
Seyfəddin Rzasоy qeyd edir кi, Nоvruz bayramı tariхinə görə ilкin mi fо -
lоji-коsmоqоniк görüşlərlə bağlıdır. Mifоlоji düşüncənin parçalanaraq ta -
riхi düşüncəyə кeçidi zamanı əsкi dinlərə transfоrmasiya оlunmuş, daha
sоnraкı inкişafında müхtəlif səmavi və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideоlоji
görüşlərlə qоvuşmuşdur. Bu baхımdan, Nоvruz bayramı aşağıdaкı din və
dini-mifоlоji dünyagörüşlərini özündə birləşdirir:

1. Qədim türklərin  şamanizm  dönyagörüşü;
2. Qədim və erкən оrta əsr türкlərinin  tanrıçılıq  dini;
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3. Qədim Azərbaycan və İran хalqlarının  zərdüştiliк dini;
4. İslam dini və оnun müхtəlif təriqət və məzhəbləri;
5. Хristian türк хalqlarının simasında  хristianlıq dini;
6. İudaist türк хalqlarının (əsasən tariхi хəzərlərin və оnların çağdaş

törəmələrinin) simasında musəviliк – iudaizm dini.
7. İкi milyоna yaхın buddist türкlərin simasında  buddizm dini və s. (9,

90).
Dünyanın müхtəlif dinləri ilə əlaqədə оlan Nоvruz bayramının müх tə -

lif şəкildəyişmələrə uğrasa da, öz əsas mahiyyətini saхlaması, heç şüb -
həsiz кi, bu bayramın həmin dini ideоlоgiyalardan daha qədim оlması ilə
əlaqədardır. Bu mövzuda Кamil Hüseynоğlu göstərir кi, Nоvruz bayramı
haqqında elmdə çохsaylı materiallar dərc оlunsa da, оnun əsкi кöкləri və
mənşəyi barədə indiyədəк heç bir dəqiq və inandırıcı məlumat yохdur.
Çünкi bu bayram haqqında yazılı mənbələrdə verilən məlumatlar Х srdən
uzağa getmir, halbuкi bayramın кöкləri daha qədimdir. Həm də Х əsrədəк
bu bayram nəinкi ciddi transfоrmasiyaya uğrayaraq, əcdad (ilк insan)
bayramından əкinçiliк və bahar bayramına çevrilmişdir (10,  96). 

Nоvruz bayramı оrta əsrlər mədəni-ideоlоji düşüncə tariхinin ən nə -
həng hadisəsi оlan islam dini ilə təmas zamanı müəyyən dəyişiкliкlərə
mə ruz qalsa da, aradan qalхmadı. Elmi ədəbiyyatda göstərildiyi кimi,
«хu rafat bu bayramı uzun müddət unutdurmağa çalışmış, hətta оnu dör -
düncü хəlifənin haкimiyyətə gəlməsi ilə bağlamağa cəhd etmişdir. Laкin
bunun sоnradan qоndarıldığı şübhəsizdir. Əvvəla, müsəlman bayramları
qəməri təqvimə əsaslandıqları üçün ilbəil öz yerlərini dəyişdiкləri, yəni
başqa-başqa vaхtlarda, başqa-başqa fəsillərdə icra edildiкləri halda, Nоv -
ruz sabit bir şəкildə ancaq və ancaq yazın birinci günü qarşılanır. Elə buna
görə də ruhanilər güzəştə getməyə məcbur оlduqdan sоnra belə, bu bay -
ramı əsil dini bayramlardan fərqləndirməyə çalışmışlar. Hətta Nоv ruzu
məs хərəyə qоymaq, hörmətdən salmaq, təhqir etməк məqsədi ilə оnu «tо -
pal bayram», «şiкəst bayram», yəni hərəкət edə bilməyən bay ram adlan -
dı ranlar da оlmuşdur» (11, 107).

Göründüyü кimi, meydana çıхan yeni dinlər qədim кöкlərə maliк Nоv -
ruzla ziddiyyətə girsə də, bu bayram yaşamaqda davam etmişdir. Hər bir
dini ideоlоgiya əvvəlcə оnu inкar etmiş, sоnra sanкi Nоvruzla barış içə ri -
sində yaşamışdır. Bunun əsas səbəbi Nоvruz bayramının milli-mənəvi də -
yərlərə söyкənməsi idi. Mərhum prоf. Azad Nəbiyev qeyd edir кi, Nоvruz
Şərqin qədim yaz bayramlarından biri кimi, хalqımızın təbiət hadisələri
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barədə əsкi görüşlərini, оnun erкən əməк və məişət həyatını geniş bədii-
fəlsəfi lövhələrdə əкs etdirməкdədir. О da inкar edilməzdir кi, хalqımızın
ən qədim mədəni dəyərləri Nоvruzun erкən кulturоlоji düşün cəsinin baş -
lıca məzmununu və ana qaynağını təşкil edir. Bunları təsdiqləyən əsaslı
və mühüm faкtlar isə, təbii кi, Azərbaycan хalqı içərisində bayrama məх -
sus ənənə və rituallar, dünyanın yaranması barədə erкən təsəvvürlər, mif -
lər və rəvayətlər, inanclar, tapınmalar, dünyanın və insa nın törənişi və
yüкsəlişi ilə bağlı məlum dörd mühüm və müqəddəs ünsür – Su, Оd, Yel
və Tоrpaqla bağlı etiqadlar, eləcə də bayram məcmuunun tam və pоzul -
maz qəliblərdə – yetкin fоrmatda хalq içərisində yaşamaqda оlan el va ri -
antıdır (12, 72-73).

Nоvruz bayram кimi bir mərasimdir. Laкin о, кiçiк bir mərasim yох,
хalqın il ərzində icra оlunan mövsum mərasimlərini öz içərisinə alan nə -
həng mərasim коmpleкsidir. Dinlər də mərasimlərlə bağlı оlur. Хalq tərə -
fin dən qəbul оlunan yeni dinlər həmişə оnunla ziddiyyətə girən кöhnə
mə rasimləri gücü çatırsa – aradan qaldırır, gücü çatmırsa – оnu özünə uy -
ğunlaşdırır. Nоvruz bayramının yeni dini ideоlоgiyalarla qarşılaşması za -
manı məhz uyğunlaşma halı baş vermişdir. Yəni dinlərin Nоvruzu ara dan
qaldırmağa gücü yetməmiş və оnlar bu bayramı özlərinə uyğunlaş dır mış -
lar. Ağaverdi Хəlil bu mövzuda yazır кi, Nоvruzun əsasında əsкi хalq mə -
rasimləri dayanır. Dünya хalqlarının bir çох mərasimləri də belə dir. Оn la -
rın bəzilərinə zamanla dini mahiyyət qazandırılır və beləliкlə də, əsкi mə -
rasim mədəniyyəti ilə dini adətlər birləşmiş оlur… Nоvruzun da rəsmi
bayram кimi кeçirildiyi qədim və оrta əsrlərdə о dini əfsanələrlə əla qə lən -
dirilmiş və оna dini bir mahiyyət qazandırılmışdır (13,  43).

İşin elmi nəticəsi: Beləliкlə, Nоvruz bayramının Azərbaycan хalqının
milli-mənəvi dəyərlər sistemində yeri və rоlu əlahiddədir. Bu bayram bir
tərəfdən milli-mənəvi dəyərlərimizin tərкib hissəsidir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin söylədiyi кimi, «böyüк mənəvi gücə maliк оlan Nоvruz bayra-
mı ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar оlub, Azərbaycan хal -
qı nın milli ruhunu və yaddaşını, оnun daхili aləmini bütün zənginliyi ilə
yaşadır. Təbiətin оyanışının, varlığın yenidən canlanmasının müjdəsini
verən Nоvruz bayramı ən qədim zamanlardan bəri həyat və məişətimizə
daхil оlmuş, insanlara aydın və işıqlı sabaha, хоşbəхt gələcəyə inam duy -
ğusu bəхş etmişdir... Nоvruz bizim ümummilli bayramımızdır. Mən hesab
edirəm кi, indi artıq müstəqil Azərbaycan üçün bu bayramdan əziz bay -
ram оla bilməz. Оna görə də bu, bizim хalqımızın hamısını eyni də rəcədə
həm sevindirməlidir, həm həvəsləndirməlidir, həm də birləş dir məlidir».
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İşin elmi yeniliyi: Nоvruz bayramı milli-mənəvi dəyərlər sisteminin
tərkib hissəsi оlmaqla qalmayıb, eyni zamanda оnun daşıyıcısıdır. Yəni
Nоvruz bayramı bir tərəfdən milli-mənəvi dəyərlər sisteminin tərкibinə
daхildir, digər tərəfdən isə хalqımızın milli-vənəvi dəyərlərini özündə da -
şıyaraq yaşatmaqdadır. Bu кeyfiyyətlər də öz növbəsində оnun əsrlər bо -
yunca yaşarılığını şərtləndirmişdir. 

İşin tətbiqi əyəmiyyəti: Məqalə nəzəri və praktiki əhəmiyyətə mа liк -
dir. Оndаn аli məktəblərin filologiya fakültələrində Novruz bayramının
və umumiyyətlə, mərasimlərin tədrisi prosesində köməkçi vəsait kimi is -
tifadə oluna bilər. 
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AŞIQ YARADICILIĞINDA USTADNAMƏ YARATMAQAŞIQ YARADICILIĞINDA USTADNAMƏ YARATMAQ
ƏNƏNƏSİ VƏ AŞIQ ƏLƏSGƏR USTADNAMƏLƏRİNİNƏNƏNƏSİ VƏ AŞIQ ƏLƏSGƏR USTADNAMƏLƏRİNİN

ÜMUMİ MƏNZƏRƏSİÜMUMİ MƏNZƏRƏSİ
XÜLASƏ

Məqalə Aşıq Ələsgərin ustadnamə yaradıcılığından bəhs edir. Aşıq Ələsgərə qədərki
aşıq yaradıcılığında ustadnamə yaratmaq ənənəsi kifayət qədər kamilləşmişdi. Aşıq
Ələsgər ustadnamələrinin möhtəşəmliyi bu təməl üzərində dayanırdı. Məqalədə ustad-
şəyird münasibətləri, Aşıq Ələsgər ustadnamələrində məzmun əlvanlığı, forma müx-
təlifliyi və xalq fəlsəfi düşüncə sisteminin ifadə tərzi diqqətə çatdırılır.

Açar sözlər: ustad, şəyird, dədə, Aşıq Ələsgər, ustadnamə

TO CREATIVE WORK TRADITION MASTERPIECE IN LITERATO CREATIVE WORK TRADITION MASTERPIECE IN LITERA --
TURE AND GENERAL VIEW MASTERPIECE IN LITERATURE OFTURE AND GENERAL VIEW MASTERPIECE IN LITERATURE OF

ASHUG ALASKAR IN THE CREATIVITY OF THE ASHUGASHUG ALASKAR IN THE CREATIVITY OF THE ASHUG
SUMMURY

Article deals with creativity of masterpiece in literature of Ashug Alaskar.
Masterpiece of literature sufficient has been developing in the ashug creativity till Ashug
Alaskar. Imperial of masterpiece in literature of Ashig Alaskar was standing on this out-
set. In the article is noted teacher-student relations, content variegation, The diversity of
forms and ways of expression of people philosophy thinking system.

Key words: master, student, dad, Asug Alaskar, masterpiece in literature

ТРАДИЦИЯ СОЗДАНИЯ УСТАДНАМЕ АШУГСКОГО ТВОРЧЕСТВАТРАДИЦИЯ СОЗДАНИЯ УСТАДНАМЕ АШУГСКОГО ТВОРЧЕСТВА
И ОБЩАЯ КАРТИНА УСТАДНАМЕ АШУГА АЛЕСКЕРАИ ОБЩАЯ КАРТИНА УСТАДНАМЕ АШУГА АЛЕСКЕРА

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена творчеству Ашуга Алескера. Традиция создания устаднаме

ашугского творчества до Ашуга Алескера усовершенствована в достаточной сте -
пени. Ашуг алескер остановился на фундаменте величия устаднаме. В статье от -
ме чено об отношениях мастера-ученика, о разнообразии содержания в ус таднаме
Ашуга Алескера, разнообразии форм и способа выражения системы фи лософского
мышления народа

Ключевые слова: Устад, ученик, Деде,  Ашуг Алескер, устаднаме

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Azərbaycan aşıq sənətində XX əsrin I
rübünə qədər olan dövrdə ustad-şəyird münasibətləri və ustadnamələr ya -
rat maq ənənəsinin formalaşması fonunda Aşıq Ələsgər ustadnamələrinə
bir daha işıq salmaq, eyni zamanda ustad aşığın yaradıcılığında ustadna -
mələrin istər ideya-məzmun, tərbiyəvi-didaktik, istərsə də bədii cəhətdən
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bənzərsizlik və mükəmməllik statusu qazanmasına diqqət çəkmək nə zər -
də tutulmuşdur.

İşin məqsədi Aşıq Ələsgər ustadnamələrinin xalq fəlsəfi düşüncə sis -
teminin və milli-mənəvi dəyərlər sisteminin ifadəsində, gələcək nəsillərə
ötürülməsində əvəzsiz rolunu göstərməkdir. Bu, həm də Aşıq Ələsgər us -
tadnamələrinin aşıq yaradıcılığında dəyərini, mövqeyini müəyyən edən
amildir.

Bütövlükdə türk dünyasında aşıq sənətinin xalqın estetik idealının for -
malaşmasında, mənəviyyatının zənginləşməsində, əxlaqi-etik dəyər lə rin
şəffaf şəkildə mühafizə olunmasında milli özünüdərketmə və tanıma pro -
sesində rolu böyükdür. Bu missiyanı peşəkar-ifaçı aşıqlarla yaradıcı-ustad
aşıqlar birlikdə yerinə yetirmişlər və bu gün də yerinə yetirmək də dirlər.

Folklorşünas P.Əfəndiyev aşıqları əsasən iki qrupa bölür: yaradıcı, us -
tad aşıqlar və peşəkar, ifaçı aşıqlar (1, 37). Professor Azad Nəbiyev aşıq -
ları bu cür qruplaşdırır: 1. Ustad sənətkarlar 2. İfaçı aşıqlar 3. El şairləri
(2, 62). 

Bütün şərti bölgülər içərisində yuxarıda qeyd etdiyimiz missiyanın əsas
ağırlığı ustad sənətkarların üzərinə düşür. Çünki ustad sənətkar əksər təd -
qiqatçıların da qeyd etdiyi kimi təkcə ifaçılıq imkanları ilə məh dud laş mır,
həm də geniş yaradıcılıq imkanlarına malik olur. Ustad sənətkarlar aşıq sə -
nətini dərindən bilən, bədahətən söz deyən, şagird yetişdirən, həm də mü -
kəmməl danışıq tərzi və yüksək ifaçılıq qabiliyyətləri ilə seçi lən lərdir.

Sənətkarlıqda “ustad” və “usta” sözləri yaxın mənanı ifadə etsə də, bu
sözlərin işlənmə məqamlarına fikir verdikdə hiss ediləcək dərəcədə fərq -
lər özünü göstərir. Ustad sözünün mahiyyətində müdrikliyə, nəsihət ver -
 məyə, yol göstərməyə, nümunə olmağa haqqı olan, sənətdə təkrarsız lığı,
bənzərsizliyi ilə seçilən, öz yolu, öz izi olan anlamları dayanır. “Us tad”
sözü daha çox ədəbiyyat və musiqi sahələrinə şamil olunan sözdür. Bu söz
digər sahələrlə müqayisədə aşıq yaradıcılığı ilə daha sıx bağlıdır. Çünki
aşıq sənəti həm sinkretikdir, həm də canlı ustad-şəyird (şagird) mü na si -
bətlərini (öyrətmə və öyrənmə) qoruyub saxlayan bir ənənəyə malikdir.
Digər sənət sahələrində bu ənənə müəllim, sələf anlayışları ilə daha çox
üst-üstə düşür. “Usta” sözü isə bütün sənət və peşə sahələri ilə bağlı
işlənir – yəni öz sənətinin, peşəsinin bilicisi, yüksək səviyyədə bacaran,
peşəkar və s. Bu sözü hər hansı bir işinin öhdəsindən ləyaqətlə gələn ifa -
çıya, sazbəndə, bənnaya, çəkməçiyə, maşın təmirçisinə və bir çox sadə
peşə sahiblərinə aid edə bilirik.
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Aşıq sənəti əsrlər boyu yaranıb formalaşan bir sıra ənənələrlə zən gin -
dir. Bu ənənələrdən biri ustad-şagird (şəyird) ənənəsidir. Aşığın ustad lıq
statusu həm də onun yetişdirdiyi şəyirdlərlə ölçülmüşdür. Ustad-şəyird
münasibətləri əxlaqi-etik norma üzərində qurulmuş, əsrlər boyu xal qı mı -
zın milli ruhunun göstəriciləri olan mənəvi zənginlik – böyüyə hörmət,
kiçiyə qayğı, bu günkü mövcud olanı gələcəyə ötürmək, milli-mədəni də -
yərlərə hörmət kimi keyfiyyətlər bu münasibətlərdə tənzimlənmişdir. Us -
tad-şagird münasibətlərini, yüksək əxlaqi normanı Aşıq Ələsgər bir şei -
rində belə ifadə etmişdir:

Bir şəyird ki ustadına kəm baxa,
Onun gözlərinə ağ damar, damar (3, 16).

Və yaxud başqa şeirində “Ustad görməyənin işi xam qaldı” (3, 79)
deyərək ustad yanında dərs almayanın heç vaxt kamil sənətkar ola bilmə -
yəcəyini vurğulamışdır. Ustad-şagird münasibətlərində tədqiqatçı la rın da
ən çox diqqətini çəkən “ustad silləsi” (1, 90) deyilən anlayışın izahından
ibarətdir. Ustad sənətkar öz şəyirdinin artıq aşıq kimi yetişdiyinə əmin ol -
duqdan sonra məclislərin birində şəyirdinə qəfildən bir sillə vurarmış. Bu
sillənin rəmzi mənası varmış – yəni mən ustad kimi bu gündən sənə müs -
təqil aşıqlıq eləməyə icazə verirəm. Bu, şəyirdin illərdən bəri gözləyib
həsrətini çəkdiyi sillə olarmış. Ritualı məclisdəkilər də başa düşərmiş, şə -
yird özü də. Bunun bir mənası da o imiş ki, mən sənin ustadınam, üzə rin -
də haqqı-sayım var, bunu heç vaxt unutma, bu həm də ustadın şə yirdə ha -
lallığı sayılırmış. Ustad-yaradıcı sənətkarlar öz əsərlərində rəmz  lərdən
(simvollardan) istifadə etdikləri kimi, müəyyən jestlərdə də bu üsuldan
istifadə etmişlər. “Usta silləsi” ifadəsi bu gün də el arasında işlənmək də -
dir. Bu jestin özü ustad-şagird münasibətlərində əxlaqi-etik normaların nə
qədər möhkəm təməl üzərində qurulduğunu göstərir.

Aşıq sənətində ustadlıq mərtəbəsinə yüksəlməyin yolu şagirdlik və pe -
şəkarlıq mərhələsindən keçir. Bundan sonra ustadlıq mərtəbəsidir. Şa -
girdlik mərhələsini keçməyən aşığın ustadlıq mərtəbəsinə qalxması müm -
künsüzdür. Prof. A.Nəbiyev ustad sənətkarları iki qrupa bölür: 1. Sənətə
ənənəvi yolla yiyələnənlər. 2. Butalanma yolu ilə sənətə gələnlər, haqq
aşıqları (4, 26). Hər iki qrupa aid olan sənətkarlar xalqın nəzərində eyni
yüksəklikdə dayanmış, böyük hörmət və nüfuz sahibi olmuşlar. Bu sənət -
karlar içərisində xalqın daha çox inandığı, gələcəkdən xəbər verən, dua -
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ları qəbul olan, bütöv bir elə ağsaqqallıq eləməyə qadir olan sənətkarlara
“ustad” sözündən əlavə “dədə” deyə müracidət etmişlər. Deməli, ustad sə -
nətkar sayılmağın daha yüksək mərhələsi dədəlik titulu qazanmaqdır. İs -
tər ozan sənəti dövründə, istərsə də aşıq sənəti dövründə bu titulla tanınan
sənətkarlar olmuşlar (9, 57).

Bütün prizmalardan baxdıqda “Dədə” titulu Aşıq Ələsgər yara dıcılı ğı -
nın və şəxsiyyətinin əksər parametrlərinə uyğun gələn bir anlayışdır.

Ustad sənətkarlar – aşıq şeirinin müxtəlif şəkillərində – istedadlarını
nü  mayiş etdirmişlər. Bu şeir şəkilləri içərisində ustadnamə məzmunlu
şeir  lərin xüsusi özünəməxsus yeri var. Ustadnamələr ustad aşığın dün ya -
görüşü, həyata baxışı, öz dövrünə münasibəti, xalq müdrikliyinə, mənəvi
dəyərlərə nə qədər yaxınlığı barədə verdiyi hesabatdır. Ustadnamələr poe -
tik dildə söylənmiş dədə nəsihətidir, ata öyüdüdür. Ustadnamələrin ilk nü -
munələrinə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında rast gəlirik (5, 126). Us -
tadnamələr məclislərdə bir növ maarifləndirmə funksiyasını daşı mış dır.
Aşıqlar hər hansı bir dastanı danışmağa başlamazdan əvvəl bir neçə us -
tadnamə deməklə dinləyicilərin diqqətini cəmləməyə çalışmışlar. Ustad
aşıqları ən çox sevdirən, rəğbət qazandıran daha çox onların yaratdığı us -
tad namələr olmuşdur. Bu səbəbdən ustadnamələr yaratmaq yaradıcı aşıq -
lar tərəfindən ənənəyə çevrilmişdir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında
ustadnamə elementlərinə rast gəlirik:

Ulaşuban sular daşsa dəniz olmaz,
Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz.
Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz.
Yad oğlu saqlamaqla oğul olmaz, – 
Böyüyəndə salur gedər – gördüm diməz (5, 19).

Və yaxud:
Oğul daxı neyləsün baba ölüb mal qalmasa,
Baba malından nə faidə, başda dövlət olmasa – (5, 20). 

– kimi deyimlər bu qəbildəndir. Dastana nəzər saldıqda usatdnamə məz -
munlu deyimlərlə xeyli zənginliyinin şahidi oluruq.

XIII əsrin ikinci yarısında və XIV əsrin əvvəllərində yaşamış türk dün -
yasının böyük aşıq-şairi Yunus İmrənin şeirlərində də ustadnamə məz -
mun lu deyimlərə yetərincə rast gəlirik:
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Çalış qzan, ye, yedir,
Bir könül ələ gətir,
Yüz Kəbədən yeyrəkdir
Bir könül ziyarəti (19, 23).

Hanı mülkə mənim deyən,
Köşkü saray bəyənməyən,
Şişman başı göyə dəyən
Qalmayıb nişanları (19, 46). 

Müxtəlif zamanlarda müşahidə olunan bu ədəbi proses bitkin forma və
məzmunu özündə birləşdirən ustadnamələrin yaranması üçün zəmin ro lu -
nu oynayır. Lakin daha kamil formaya və məzmuna malik bu səpkili şeir -
lər XVI əsrdə yaşamış Qurbaninin yaradıcılığında bitkin formada özü nü
biruzə verir. Sözsüz ki, bu cür mükəmməl şeirlərin özü də ənənəyə söy -
kənməliydi, lakin ondan əvvəlki dövrdə aşıq şeiri formasında yaranmış
ustadnamələr bizə çatmadığına görə şərti olaraq forma və məzmun mü -
kəmməlliyi cəhətdən başlanğıc kimi Aşıq Qurbaniyə istinad edirik. Prof.
İsrafil Abbasov bu haqda yazır: “Aşıq-saz poeziyasının, başqa sözlə aşıq
tərzli şeirlərin kökləri çox qədimlərdə başlansa da, onun ilk nüma yəndəsi
Qurbani hesab olunur” (12, 77).

Qurbani “Gülərmiş” rədifli şeirinin tapşırma bəndində (möhürbənddə):

Qurbani, qəmlənmə, kərəm-kanı var,
Ədalət hakimin haqq divanı var,
Bu çərxi-fələyin nərdivanı var,
Yenən ağlayarmış, qalxan gülərmi – (13,70)

deməklə insanlarda haqqın, ədalətin gec də olsa qələbə çalacağına inam
hissi oyatmağa çalışmışdır. 

Bu ənənə XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Aşıq Abbas Tufarqanlının ya ra -
dıcılığında davam etdirilir. Ümumiyyətlə, Abbas Tufarqanlının bütün şe -
irlərində dilin zəngin imkanlarından məharətlə istifadə, rəvanlıq, olduq ca
aydın ifadə tərzi, səmimi deyim tərzi diqqəti cəlb edir. Ustad na mə lə rin də -
ki poetik semantika özünü daha çox biruzə verir. “Olmaz” rədifli ustad na -
mədə bir bəndə diqqət edək:
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Özündən böyüyün saxla yolunu,
Düşən yerdə soruş ərzi-halını.
Amanat, amanat qonşu malını,
Qonşu yox istəyən özü var olmaz – (14, 20).

– deyən ustad xalq psixologiyasından gələn ədəb-ərkan qaydalarını nə si -
hət şəklində çox dürüst ifadə etmişdir. Atalar sözlərindən, xalq afo rizm lə -
rindən çox istifadə etdiyi üçün ustadnamələrinin poetik ifadəsi daha ma -
raqlıdır. Aşığın “Bəyənməz” rədifli ustadnaməsində yaşadığı dövrə mü na -
sibəti və bu yöndə ümumiləşdirmə bacarığı diqqətçəkəndir. Atalar sözləri
və aforizmlərin poetik şəkildə ifadə tərzinin daha bir nümunəsinə “Yan dı -
rar” rədifli şeirdə rast gəlirik:

Ulğun cuşa gəlsə köpük yağ olmaz,
Söyüd bar gətirsə bağça bağ olmaz.
Zibil təpə olsa, küllük dağ olmaz,
Yel əsəndə alçaqlara yendirər.
Belə nümunələrin sayını artırmaq da olar (14, 34).

XVII əsrdə yaşayıb-yaratmış Sarı Aşığın bayatılarında da ustadnamə
elementlərinə rast gəlirik: “Mərdin bir əl kölgəsi, Namərdin yüz hasarı”,
“Çor deyənə can desən, Görən nəyin azalı?”, “Könlü bədov istəyən, Vax -
tında alı dayı”, “Namərdə dost olanın, ömrü yarıdan keçər” və s. (15, 77).

Ustadnamələrin daha mükəmməl, daha kamil nümunələrinə XVIII əsr -
də yaşamış ünlü sənətkar Xəstə Qasımın yaradıcılığında rast gəlirik. Bu
tip şeirlər artıq həmin dövrdə ustadnamə yaradıcılığı ənənəsinin bir qədər
də möhkəmləndiyini, sabitləşdiyini təsdiqləyir. Xəstə Qasımın us tad na -
mələrində istər mövzu cəhətdən, istər ideya-məzmun cəhətdən ən ənə  yə
sadiqlik xətti davam etdirilir. “Olmaz” rədifli şeirdə mərifətə, sə daqətə,
Tan rıya tapınmağa, halallığa, nəfsə qalib gəlməyə, namusla, qey rətlə ya -
şamağa çağırış var. “Olmaz” rədifli şeirdə oxuyuruq:

Üz vermə nadana, sirr vermə pisə,
Axır qəlbin ya inciyə, ya küsə.
Ot bitər kök üstə, əsli nə isə,
Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz.

Vəfalıya əmək çəksən itirməz,
Bədəsil nəsihət, öyüd götürməz.
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Qabaq tağı tər şamama bitirməz,
Göy söyüddə heyva olmaz, nar olmaz (16, 90).

Yüksək səviyyədə ümumiləşdirmə gücünə malik, əsrlərin həyat təc -
rübəsinə, müşahidə qabiliyyətinə söykənən belə ustadnamələr Xəstə Qa -
sı mın yaradıcılığında xeyli qabarıq görünür. XVIII əsr aşıq yara dıcılı ğın -
da Xəstə Qasımla bərabər Aşıq Valehin, Dəllək Muradın şeirlərində də us -
tadnamələrin gözəl nümunələri görünməkdədir.

XIX əsrdə Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Alı və digər sənətkarlar bu ənə -
nəni layiqli şəkildə davam və inkişaf etdirmişlər. Aşıq Alının “Do landırı”
rədifli ustadnaməsində aşağıdakı misralara diqqət yetirək:

Bu dünyanın şərabından içməyən,
Karvan olub, haqq yolundan keçməyən,
Evdə arvadına sözü keçməyən,
İndi koxa olub el dolandırı.

Və yaxud: 
Binamus qohumdan namuslu düşmən,
Öldürsə qəbrimə gül dolandırı (17, 44).

Bu nümunələr aşığın yaşadığı dövrə münasibətini bildirməklə bərabər
orijinal deyim tərzi, ifadələrin dəqiqliyi və gozəlliyi ilə poetik tapıntı tərzi
bagışlayır. Bu misralarda ustad sənətkar predmetləri müqayisə etmək yolu
ilə bütün dövrlər üçün təzə görünəcək sənət nümunəsi yaratmışdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi ustadnamələrdə daha çox atalar sözləri və afo rizm -
lərdən istifadə olunduğuna görə bir çox aşıqların ustadnamə lərində eyni
atalar sözü və aforizmlərdən istifadə etməklə yaranan deyimlərdə müxtəlif
paralellərə də rast gəlmək mümkündür. Bu həm də özündən əv vəlki klassik
irsdən bəhrələnmə kimi başa düşülməlidir.

Üstadnamə yaradıcılığında bu qədər uzun inkişaf yolu nəhayət XIX əs -
rin ikinci yarısı və XX əsrin I rübünü əhatə edən bir dövrdə Dədə Ələs gə -
rin yaratdığı ustadnamələrlə özünün ən mükəmməl, ən kamil, ən hey rə ta -
miz dövrünə – zirvə nöqtəsinə çatır.

Ustad Aşıq Ələsgərin bədii irsinin toplanmasında və nəşrində təd qi qat -
çı-alim İslam Ələsgərin müstəsna xidməti olmuşdur. Toplama və nəşrdən
əlavə onun ustad sənətkar haqqında müxtəlif vaxtlarda mətbuatda dərc
etdirdiyi məqalələr və aşığın yaradıcılığını bütövlükdə işıqlan dıran “Haqq
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aşığı Ələsgər” adlı monoqrafiyası xüsusi əhəmiyyətə ma lik dir. O, həmin
monoqrafiyanın “Aşığın yaradıcılığına yeni baxış” bölmə sində yazır:
“Aşığın yaradıcılığında istər tərif olsun, istərsə də tənqid, əsas obyekt in -
sandır. Onun tənqiddən məqsədi insanları, xüsusən gəncləri bəd əməl lər -
dən, nalayiq hərəkətlərdən uzaqlaşdırmaq olduğu kimi, tərifdən də məq -
sədi onlara tərifə layiq keyfiyyətlər aşılamaq olmuşdur. Elə buradan da
Aşığın nəsihətamiz fikirləri meydana çıxmış, ona xalq arasında böyük
naseh kimi şöhrət qazandırmışdır” (3, 156). Bu nəsihətamiz fikirlər sonda
aşıq yaradıcılığında bənzərsiz ustadnamələr silsiləsinin irs kimi qalma sı -
na səbəb olmuşdur.

Ayrı-ayrı vaxtlarda tədqiqatçı-alimlər Aşıq Ələsgər yaradıcılığına
müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, bu böyük və sehrli yaradıcılıq aləmində
açılmamış qatları açmağa çalışmışlar. Tədqiqatçı-alim Fəxrəddin Salim
“Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf” adlı kitabında Aşıq Ələsgər
yaradıcılığına təsəvvüf ənənələrinin təsirini dərindən araşdırmış, məntiqə
söykənən əsaslı nəticələr əldə etmişdir. Adı çəkilən əsərdə müəllif yazır:
“Təsəvvüf-aşıq məktəbinin layiqli davamçılarından biri və demək olar ki,
sonuncu nümayəndəsi ustad Aşıq Ələsgərdir. Təsəvvüf və ürfan fəlsəfəsi
baxımından Aşıq Ələsgər haqqındakı bu iddialı fikrimiz əlbəttə ki, ustad
aşığın bədii yaradıcılığına əsaslanır” (9). F.Salimin apardığı intellektual,
fundamental, tarixi qaynaqlara və dürüst məntiqə söykənən elmi araş dır -
malar və gəldiyi nəticələr Aşıq Ələsgər yaradıcılığına müsbət mənada
fərqli baxış və orijinal yanaşma tərzi cəhətdən diqqətəlayiqdir. Onun bu
yöndə apardığı təhlillər həm də Aşıq Ələsgərin ustadnamələri ilə bağlıdır.
Nümunə üçün qeyd edək ki, kitabda tədqiqat obyekti fonunda təkcə “Gə -
rəkdir” rədifli ustadnamənin obyektiv təhlili, şeirdə alt qatda gizlənmiş
mətləblərin açılması, hər sözə, hər ifadəyə məntiqi yanaşma tərzindən işıq
tutulması bu elmi əsərin nə qədər dəyərli olduğunun təsdiqidir.

Professor H.İsmayılov Aşıq Ələsgər poeziyası haqqında yazır: “Dün -
yanın bineyi-başdan xeyirlə şərin, işıqla qaranlığın, halalla haramın dual
vəhdətində xəlq edilməsi onun poeziyasının struktur mahiyyətini təşkil
edir” (17). Bu fikirlər ümumilikdə ustad sənətkarın poeziyasının ru hu nu
təyin etmək baxımından qiymətlidir. Daha sonra H.İsmayılovun Aşıq
Ələsgər ustadnamələrinin əsas məqsədi haqqında gəldiyi qənaət də təq di -
rəlayiqdir: “Aşıq Ələsgərin bütün ustadnamələrində, ictimai məzmunun
qabarıq olduğu şeirlərində yalnız bir ali məqsəd güdülür: “Dünya və
insanı gözəlləşdirmək” (17).
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Görkəmli alim M.H.Təhmasibin Aşıq Ələsgər haqqında vaxtilə yaz dı -
ğı fikir çox ədalətli səslənir: “Cəsarətlə demək olar ki, Aşıq Ələs gər də bə -
dii icad olmayan şeir yoxdur” (18, 206).

Hər bir yaradıcı sənətkar birinci növbədə yaşadığı dövrün və yaşadığı
mühitin övladıdır. Düşüncə tərzində və yaradıcılıq prosesinsdə ənənə fak -
toru müəyyən rol oynasa da, birbaşa yaşadığı mühitin sənətkara təsiri və ya -
radıcı sənətkarın öz əsərlərində həmin dövrə, mühitə münasibəti də əhə miy -
yətli rol oynayır. Xalq fəlsəfi sisteminə sadiqlik özündən əvvəlki ustad sə -
nətkarlarda olduğu kimi Aşıq Ələsgər yaradıcılığında da qabarıq görünür.
Bütün dövrlərdə xalq fəlsəfəsindən gələn haqqa çağırış, haq sız lığa nifrət,
yaxşılığın, mərdliyin, savab işlərin təbliği, pisliyə, namərdliyə, günah işlərə
nifrət yaratmaq ədəbi əsərlərin əsas ideyası olmuşdur. M.H.Təhmasibin
qeyd etdiyi kimi: “Mərdlik, namərdlik fəlsəfəsi çox qədimdən gələn möv -
zudur”. Aşıq yaradıcılığında ustadnamələr məhz bu məqsədlə – tərbiyəedi-
ci vasitə kimi yaranıb inkişaf etmişdir. Ustad na mələr insanlarda milli-əxlaqi
dəyərlərə söykənərək düzlüyü, sədaqəti, zəh mətsevərliyi, sülhü, el-obanı,
vətəni, mərdliyi, ədaləti, xeyirxahlığı sev mək hissini qorumaq və yaşatmaq
üçün yaradılmışdır. Ustadnamələr bir tərbiyə vasitəsi kimi minillər boyu
formalaşmış bu mənəvi dəyərlərin gələcəyə ötürülməsində əvəzsiz rol oy -
nayır (18, 290).

Aşıq Ələsgərin ustadnamələrinə nəzər saldıqda bu poetik sənət nü mu -
nələrində məzmun əlvanlığının, forma müxtəlifliyinin, millilik və bə şə ri -
lik kontekstində harmoniyanın, dilin poetik imkanlarından istifadə tex ni -
kasının, özündən sonrakı dövr aşıq yaradıcılığına təsir imkanlarının nə
qədər möhtəşəm olduğunun şahidi oluruq. Ustad sənətkarın poetik irsi
uzaqdan görünən ağ yola bənzəyir. Tapşırma bəndi (möhürbənd) olmasa
belə öz üslubu, deyim, ifadə tərzi ilə özünü tanıda bilir.

Dədə Ələsgər ustadnamələrinin böyük bir qismi heca vəzninin qoşma
formasındadır. Bu, qoşma şəklinin ən çox yayılmış, şöhrət tapmış, daha
çox yadda qalan olması ilə bağlıdır. Bununla bərabər aşığın digər şeir for -
malarında deyilmiş ustadnamələri də vardır. Ustad sənətkarın hansı for ma -
da olan ustadnaməsini nümunə kimi götürsək, orda misra və bəndlər ara -
sında daxili bağlılıq, sözün çəkisini bilmək, sözə hörmətlə yanaşmaq ki mi
yüksək keyfiyyətlər görünməkdədir. Aşıq Ələsgər ustadnamələrinin yu xa -
rıda sadaladığımız keyfiyyətlərini əyani nümunələrdə nəzərdən ke çirək.

Dostluq hissi insanlığın ən müqəddəs hisslərindəndir. Dədə-baba la rı -
mız insanların dostluğuna həmişə yüksək qiymət vermişlər. Dostluq haq -
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qında yaranmış atalar sözlərindən biri belədir: “Hər şeyin təzəsi, dostun
köhnəsi”, “Arasında” rədifli ustadnamədə aşıq bu atalar sözünə çox usta -
lıqla poetik don geydirərək yeni bir deyim yaratmışdır:

Təzə aşnalıqla, köhnə dostluğun
Fərqi var qış ilə yaz arasında (10).

İkinci bənddə yenə atalar sözlərinə müraciət və dostluq anlayışı haq -
qında fikirlərin davamı:

Qüdrətdən ucalan zülm ilə enməz,
Haqdan yanan çıraq bad ilə sönməz.
Dost dostdan inciyər qəlbində dönməz,
Olar bir az ərki-naz arasında (10).

Deyimlər o qədər təbii alınır ki, birinci və ikinci misradakı fikirlərin
xalqdanmı gəldiyinin, yaxud ustadın özününmü yaratdığının fərqinə var -
madan əsas məqsədə bağlanırıq: əsil dost dostdan incisə də, qəlbində dos -
tun yerini saxlayar, dost qayıtsa orda öz yerini tapa bilsin, görsün ki, bu
əslində incimək deyil, ərk eləməkdir”. Və bunun ardınca daha dərin mət -
ləbin ifadəsi:

Ələsgərəm, qəmü möhnətdi yüküm,
Fil çəkməz bu dərdi, mən necə çəkim?!
Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim,
Tapar qulaq ilə göz arasında (10).

Dostdan dosta, insandan insana deyilən sözlərin haqmı-nahaqmı, ya -
lanmı-gerçəkmi olduğunu təsdiqləmək, inanmaq üçün eşitməklə gör mə -
yin böyük fərqi var, təkcə eşitmək aldada bilər, gözlə görmək inandıra bi -
lər. Bu misralar da hər eşitdiyinə inanma, ta gözünlə görənə qədər” xalq
deyiminin poetik və özünəməxsus şəkildə ifadəsidir.

İnsan ömür adlı bir yolu görə-görə, götürə-götürə gedir. Dünyanın üzü -
nü-astarını gördükcə həyat təcrübəsi qazanır, həyat təcrübəsi qa zan dıqca
müdrikləşir, müdrikləşdikcə bu təcrübə sözə çevrilir – nəsihət şəklində,
atalar sözü şəklində, ustadnamələr şəklində:
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Nələr gördüm gəşt elədim dünyanı,
Hər bir işin qilü-qalı varıymış.
Yaxşı günün olurmuşsa yamanı,
Yaman günün yaxşı halı varıymış (10).

Bu misralar insana verilən ümidin, “hər qaranlıqda bir işıq” fəlsə fə si -
nin diqtəsidir. İnsanların haqqa çağırışı, insanlığa, səxavətə çağırışı, in sa -
ni keyfiyyətlərin dünya malından üstünlüyü ideyası “Varıymış” adlı şeirin
növbəti bəndində öz əksini tapır:

Haqq sözə gərəkdi düz qiymət olsun,
Qiyməti verməyə mərifət olsun,
İnsanda insanlıq, səxavət olsun,
Neylərəm ki, cah-cəlalı varıymış (10).

İnsan ləyaqətinin, şərəfinin var-dövlətlə ölçülməsinin səhv olduğunu,
ağılla, idrakla dünyanı dərk eləməyin vacibliyini ustad başqa şeirlərində
də vurğulamışdır:

Dövlətə güvənib gül tək açılma,
Çox sənin tək güllər soldu dünyada.

Və yaxud:
Guşumda sırğadı, sinəmdə dağdı,
Ağıllı unutmaz necə ki, sağdı,
Dövlətdən qismətin beş arşın ağdı,
Çəkdiyin qovğadı, qaldı dünyada (10).

Tanrıya tapınmaq, tapınıb saflaşmaq, tapınıb düz yolu görmək, düz yo -
la düşüb ədaləti görmək, tapınıb bəlalardan qurtarmaq, bəşəriyyəti xilas
etmək fəlsəfəsi Aşıq Ələsgərin bir çox ustadnamələrində aparıcı xətt ro lu -
nu oynayır:

Yeri, göyü, ərşi, kürşü yaradan,
Adil padşahsan ədalət eylə.
Könlümün nöqtəsin çıxart qaradan,
Məni doğru yola dəlalət eylə (10).
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“Eylə” rədifli ustadnamədə bu ruh sona qədər davam etdirilir.
Forma etibarilə dialoq şəklində qurulan “Eyləməynən” rədifli ustad na -

mədə nəfs ilə mərifət qarşı-qarşıya qoyulur və mərifətin dili ilə insanlar
haqqa tapınmağa çağrılır. Bu xətt “Eylər” rədifli şeirdə davam etdirilir:

Mən istərəm alim, mömin yüz ola,
Meyli haqqa doğru, yolu düz ola,
Diliylə zəbanı üzbəüz ola,
Ələsgər yolunda can qurban eylər (10).

Ustadnamənin ikinci bəndində ənənəvi mərd-namərd fəlsəfəsinə üz tu -
tulur. Namərdin səxavətsiz, “nütfədən qarışıq” olması, özünün özünü ta -
nımaması ön plana çəkilir:

Nakəs adam danışıqda saz olar,
Kərəmdən kəm, səxavətdən az olar.
Nütfədən qarışan şeyitbaz olar,
Mərd də sığışdırmaz nahaq qan eylər (10).

Ümumiyyətlə, ustadnamələr üçün ictimai məzmun xarakterikdir. Sırf
bu tipli ustadnamələrdə sənətkar yaşadığı dövrün mənzərəsini verir, bəzən
təəssüf, bəzən ümidsizliyə səbəb olan amilləri göstərir, bütövlükdə cə -
miyyətin problemlərini fərdi-psixoloji səpkidə çatdıra bilir. 

İşin elmi nəticəsi. Aşıq Ələsgər ustadnamələrinin bir qismi millilik və
bəşrilik kontekstində araşdırılmış, həm xalq müdrikliyinə söykənən fikir
dərinliyi, həm də ifadə tərzi baxımından əsl sənət inciləri olduğu diqqətə
çatdırılmışdır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında ustadnamələr
özündən əvvəlki və özündən sonrakı dövrdə yaranmış ustadnamələr ara -
sında körpü rolunu oynayır. Ustadnamələr xalqın dünyaya baxış tərzini,
tarixini, adət-ənənəsini, sənətkarın yaşadığı dövrə münasibətini öyrənmək
baxımından olduqca dəyərlidir.
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HƏNƏFİ ZEYNALLI NAĞIL JANRI HAQQINDAHƏNƏFİ ZEYNALLI NAĞIL JANRI HAQQINDA
XÜLASƏ

Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında misilsiz  xidmətləri olan Hənəfi Zeynallının
nağıl janrı  haqqında fikir və mülahizələrinə  həsr olunmuşdur. Məqalədə Hənəfi Zeynal -
lının müxtəlif kitablarda, məcmuələrdə və toplularda nağıl janrı haqqında söylədiyi  qiy -
mətli nəzəri fikirlərdən bəhs edilir.

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Azərbaycan folklorşünaslığı, nağıl janrı, nağılların təs-
nifatı

HANAFI ZEYNALLI ABOUT TALE GENREHANAFI ZEYNALLI ABOUT TALE GENRE
SUMMARY

The article devotes to the thoughts and ideas of the tale genre by Hanafi Zeynalli who
had a lot of services in Azerbaijan folklore-study. In the article it is said about the valu-
able theoretical thoughts by Hanafi Zeynalli about tale genre published in different
books, journals.

Key words: Hanafi Zeynalli, Azerbaijan folklore-study, tale genre, the classification
of tales

ХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ О ЖАНРЕ СКАЗКИХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ О ЖАНРЕ СКАЗКИ
РЕЗЮМЕ

Статъя посвящена мыслям и рассуждениям известного азербайджанского фоль -
клориста Ханафи Зейналлы о жанре сказки. В статъе освящаются теоре ти ческие
суждение Ханафи Зейналлы о сказках, опубликованные в разных сбор никах и науч -
ных изданиях.

Ключевие слова: Ханафи Зейналлы, азербайджанская фолклористика, жанр
сказки, анализ сказок

Məsələnin qoyuluşu. Folklorşünas Hənəfi Zeynallının çoxsahəli  fol -
klorşünaslıq fəaliyyəti  diqqətlə araşdırılmalıdır. Onun bu sahədə  fəaliy -
yə  ti nin əsas ideya ağırlığını təşkil edən məqalələri, kitabları və toplama
ma te rialları geniş təhlil və tədqiq edilməlidir. Hənəfi Zeynallının folklor -
şü nas lıq fəaliyyətini müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək Azər bay -
can folklorşünaslığının başlıca problemlərindəndir.

İşin məqsədi. Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi çoxyönümlü
fəaliyyətinin folklorda öz əksini tapmasını müəyyənləşdirmək və bu sa hə -
də araşdırma aparmaq.

Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində boyük xidmətləri olan Hənəfi
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Zeynallının folklorumuzun bir çox janrlarının-nağıllar, tapmacalar, atalar
sözü və məsəllərin  toplanmasına və eləcə də onların nəzəri əsasda təd qi -
qinə həsr etiyi əsərləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. O, 1935-ci ildə müxtəlif
böl gələrdən topladığı Azərbaycan nağıllarını tərtib edərək rus dilində
nəşr etdirir. Kitabı görkəmli foklorşünas M.Y.Sokolov redaktə edir. Hə -
nəfi Zeynallının  rus oxucuları üçün tərtib etdiyi  nağıllar kitabının mü qə -
d diməsində Azərbaycan nağıllarında ölüm-dirim mübarizəsi aparan xe yir
və şər qüvvələr haqqında verdiyi məlumat olduqca maraqlıdır.  Hənəfi
Zeynallı  bu kitabında  həmçinin şifahi xalq ədəbiyyatının keçmiş tarixi,
inkişaf mərhələləri, eləcə də forma və məzmun xususiyyətləri haqqında
qiymətli fikirlər və mülahizələr irəli sürür (1, 68).

H.Zeynallının şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış janrlarından bi -
ri olan nağıllara həsr etdiyi və müasir dövrümüzdə də öz elmi əhə miy yə -
tini itirməyən əsərlərindən biri də nağıllarımızın mühüm bir qismi ni əha -
tə edən “Azərbaycan nağılları” toplusudur. Müəllif  həm toplama, həm də
nəzəri əhəmiyyətə malik olan bu əsəri 1936-cı ildə toplayıb tərtib et miş
və çapa hazırlamışdır. Lakin H.Zeynallının həbsi ilə əlaqədar olaraq bu
qiy mətli toplama-tərtib işi 2005-ci ilə qədər  işıq üzü görməmişdir. Nəş rə
hazır vəziyyətdə olan bu kitab müəllifin həbsindən sonra- yəni 28 yanvar
1937-ci ildən sonra onun digər bir sıra əsərləri ilə yanaşı Azər bay can
Elmlər Akademiyasının xüsusi fonduna göndərilmişdir. Toplama-tərtib
işinin əlyazması (latın əlifbasında olan makina yazısı) hazırda Azər bay -
can Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Ədəbiyyat və İncəsənət Ar xi vinin
H.Zeynallının adı ilə bağlı xüsusi fondunda (sa yı,160, N:1) sax lanılır.

H.Zeynallının tərtibçisi oduğu “Azərbaycan nağılları”  beş  cildliyinin
I cildinə professor İ.Abbaslının yazdığı ön sözdən məlum olur ki, “H.Zey -
nallı bu tərtib işini üç cilddə nəşr etdirməyi nəzərdə tutmuş, bu məqsədlə
I cildə 21, II cildə 23, III cildə 28 xalq nağılı (cəmi) daxil etmişdir. Özünü
hər üç cildin toplayıcısı kimi təqdim edən müəllif, gö rünür, məhz bu
səbəbə görə də nağılların toplayıcısı və söyləyiciləri haq qında məlumat
verməmiş, başqa sözlə, pasportlaşdırma qeydi apar ma mışdır. Bununla ya -
naşı “Azərbaycan nağılları” toplusuna əksəriy yəti nin top layıcısı və söy lə -
yicisi bəlli olan 20 nağıl daxil edilmişdir ki, H.Zeynallı onlar haqqında
aşağıdakı məlumatları vermişdir:

Toplayıcısı H.Əlizadə  – “Axvay” (söyləyəni Əziz Əsgər oğlu, Qazax,
Köçəsgər kəndi); ”Peşə dalınca” (söyləyəni Şamil Aslan oğlu); “Lala-
Nərgiz” (söyləyəni Qədir Mərdan oğlu, Tovuz,1933); “Yeddi qardaşlar”
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(söyləyəni Nazlı İskəndər qızı, Qazax rayonu); “Barxudarın baxtı” (söy -
ləyəni Həsən Həsənov, Qazax, Köşəsgər kəndi); “Şahşan gar” (söyləyəni
Heybət Məhəmməd oğlu, Qaryagin rayonu (indiki Füzuli), 1934); “Kosa”
(söyləyəni Səkinə Kərbəlayı Məhəmməd Əli qızı, Qaryagin (indiki Fü -
zuli), 1934 ).

Toplayıcı Ə.H.Tahirov – “Gül ilə sanavar”(Bakı, Nardaran kəndi);
“Mərdnən Namərdin nağılı” (söyləyəni Fatma Nəsrin qızı, Bakı 1934);
“Dünya gözəli”, “Molla Əli Pənah”(söyləyəni Həbib, Bakı.Buzovna kən -
di 1933); “Keçəl bacıoğlu”(söyləyəni Xədicə Hüseyn qızı, Bakı, Maş tağa
kəndi); “Axundovla keçəl”(Bakı, Binəqədi kəndi,1936); “Keçəllə ta cir”
(söyləyəni Mahmud Əzim oğlu, Bakı, Binəqədi kəndi. 10.V.1936)

Toplayıcı M.H.Təhmasib – “Şahzadə İbrahimin nağılı”, ”Üç şahzadə”,
“Ha zaran dastan bülbülü” (söyləyəni Baxşəli Sultanov, Bakı, 17. VII. 1934).

Toplayıcı Bagi Hüseynov – “Həzər”, “Keçəlin divanı” (söyləyəni Zi -
beydə, Naxçıvan, Ordubad rayonu) (2, 4)

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, H.Zeynallı kitabın tərtib işində na ğıl -
ları folklorşünaslıqda qəbul edilmiş  təsnifata – yəni məzmun və  ideya la -
 rına görə (sehirli nağıllar, heyvanlar haqqında nağıllar, tarixi nağıllar, ai -
lə-məişət nağılları və s.) (1, 247-248;  3, 115;  4, 12-68) təsnif etmədən
düzmüşdür. Ona görə də kitabda əksini tapan  belə düzülüşün  hansı prin -
sipə əsaslandığı  məlum  olmur. Halbuki  H. Zeynallı “Xalq ağız ədə biy -
yatı” məqaləsinin(5) “Nağıllar neçə cür olur?” bölməsində nağıllar haq -
qın da geniş məlumat verimiş  və  nağılları belə qruplaşdırmışdır: ”Mövzu
eti barilə nağılları bu cür bölmək olur:   

1. Əsl nağıl mənasında olan fantastik nağıldır.
2. Heyvanlar haqqında nağıllardır. Bunlar da iki qrupa bölünürlər. Biri

totemizmi anladan ən qədimi nağıllardır ki, bu zamana kimi insanların
han sı heyvana necə baxdığını, hansına daha çox xarüqələr verdiyini gör -
mək olur. Məsələn, ilanın küp üstündə oturub, gizli yerdə qalan xəzinələr
sax ladığını və yalnız müəyyən simalar buraxıb getdiyini anladarkən xalq
için də ilanın müəyyən bir zəka və əql sahibi olduğuna qənaət hasil edilir.
İkinci qrupda böylə heyvan nağılları ancaq təmsil olaraq ibrət üçün gös -
tərilir. Böylə nağıllar çox zaman bizim balalar üçün söylədiyimiz heka yə -
lərdir. Burada heyvanların xasiyyətini seçmiş və anlamış xalq öz təcrübə -
lə rini övladına öyrətdiyi kimi, hekayədən çıxan nəticə ilə də eşi dən də tə -
sir etmək istəmiş olur.

3. Yaşayışdan alınan nağıllardır ki,bunlar sadə hekayə kimi qəbul
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etmək olur. Burada da yaşayış qaydalarına, ailə, əqrəba və el adətlərinə
olan əlaqə göstərilmiş olur.

4. Qaravəllilərdir. Bunlar əksəriyyətlə məclisi güldürmək və məzəlik
olmaq üçün söylənilir. Bunların içinə Kəl İnayətin lətifələri, Molla Nəs -
rəddin və yaxud Bəhlulun məzhəkələri də daxildir.

5. Rəvayətlər və tarixə qarışan nağıllardır.
6. Təkərləmə, qırx yalan nağıllarıdır ki, bunların çoxu başqa nağıllara

qarışıb gedir. Hal-hazırda qırx yalan nağılı Azərbaycanda çox pərakəndə
bir haldadır. Yalnız nağıllar arasındakı parçalarından belələri vardır:

Dərələrdən sel kimi,
Təpələrdən yel kimi,
Badi-sərsər kimi,
Az getdim, üz getdim
Dərə-təpə düz getdim,
İynə yarım yol getdim.

və i.a.,bunlar da ancaq nağılın yaraşığı üçün deyilirsə də, özünün başqa
bir nağıldan olduğunu bilən çox az adam var. Başqa türk ellərində isə böy -
lə nağıllar bütünlükdə saxlanmışdır” (5, 243-244).

H.Zeynallının bu ümumi təsnifatını bütünlüklə olmasa da, əsasən,
məq  bul hesab etmək olar. Konkret bir janr daxilində aparılan təsnifatda
mütləq ölçülər və sərhədlər aparmaq doğru deyil. Çünki həmin janrın elə
ümumnəzəri prinsipləri var ki, onlar bütün növlər üçün müştərəkdir. Əks
halda janrın mövcudluğundan danışmaq olmaz. Nağıllar da belədir. H.
Zeynallının da bölgüsündə bir çox elementlər, məsələn nağıllarla daha
çox atalar sözü və zərbi-məsələ yaxın olan lətifələr qarışdırılmışdır. Hətta
lətifələr onun təsnifində konkret bir bölgü əmələ gətirir. Bununla belə
H.Zeynallının təsnifini folklorşünaslığın müasir təsniflərindən biri ilə
müqayisə etsək onların, təxminən, oxşar olduğunu görərik. P.Əfəndiyev
yazır: “İndiki dövrdə nağıllarımızı təxminən aşağıdakı kimi qrup laş dır -
maq olar: heyvanlar haqqında nağıllar, sehrli nağıllar, tarixi nağıllar, ailə-
məişət nağılları, satirik nağıllar” (3, 115-116).

H.Zeynallı “Xalq ağız ədəbiyyatı” məqaləsinin (5) “Nağılın  parçaları”
bölməsində ayrı-ayrı nağıl növləri arasında da təsnifat aparır. Məsələn, o,
əsl nağıl hesab etdiyi fantastik nağılları mündəricə etibarilə 16 yerə bö lür:
“Mündəricə etibarı ilə fantastik nağıllarda çoxdan-çox məzmun nəzərə
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çarpırsa da, ümumiyyətlə,  böylə  bölmək olur: 1. Təqsirsiz məz lum lar. 2.
Tənbəl və ya axmaq qəhrəmanlar .3. Üç qardaş (Məlik Məm məd kimi) və
ya üç oğul. 4. Əjdaha öldürən. 5. Qaranlıq dünyaya gedən (qu  yu ya düş -
dükcə “yandım” demək). 6. Ağıllı qız (bəzən padşah, alim və dərviş kimi
adamları belə sözlə və işlə məbhut edən). 7. Əfsun və tilsimə dü şənlər. 8.
Tilsim sahibi olan qəhramanlar. 9. Əcaib şeylər sahibi olmaq (Sü  leyman
peyğəmbərin xalçası, üzüyü, ənküşt cahannuma və bu kimi Hin distan
məzmunları). 10. Vəfasız arvadlar haqqında (qaravəlli şəklində ol mamaq
şərtilə). 11. Sitəmkar bacı və məzlum qardaşı. 12.Ölməz qəhrəman (abi-
həyat haqqında). 13. Təqdirin oyunu və alına yazılma (qəd ri yə lər).14.
Əcayib bir surətdə üstü açılan xəyanətlər. 15. Zəngilər və yam yam lar
(heyvanlar haqqında deyil). 16. Alarvad.

Hər bir nağılda əvvəl mövzu aranılır. Mövzu daim bir şəkildə qalmaz
və oynaq olar. Nağılların neçə  cürlərini düzəldən mövzulardır. Mövzu ən
sadə təhkiyə vahidlərinə ayrıldıqda motivlər əmələ gəlir. Motivlərin to -
xunması ilə əmələ gələn nağıl mövzuları bir-birindən ayrılmış olur. Bun -
lara da nağılın cürbəcür olması və yaxud variantları deyirlər. Hər nağılın
beş-altı variantı tədqiq edildikdən sonra, müəyyən nağıl üçün əməlli-başlı
motivlər qrupu olur ki, bu da həmişəlik olur. O zaman nağıl məzmunu dü -
zəlmiş deməkdir. Məsələn: 1. Əsl əfsanə qəbilindən olan motivlər: gü nəş -
lə ayın qardaş və bacı, ər və arvad kimi təsvirləri, ayın üzündəki lə kələr
haq qında. Ayın və Günəşin tutulması. 2. Yaşayış əsasları: qız qaçırmaq,
ay rı lıq...

Bir motiv müxtəlif nağıla girə bilər və hər bir məzmun içində özü -
nəməxsus bir mövqe tuta bilər. Məzmunlarda bir-birləri ilə birləşərək çox
mükəmməl bir surətdə toxuna bilərlər. Nağılın mövzusu nə qədər qüv -
vətli, məzmunu və mündəricəsi nə qədər geniş və mürəkkəb olursa, o na -
ğı lın gəlmə olduğuna çox inanmaq olur (5, 244-245). 

Göründüyü kimi, bu təsnifata əsaslansaq,  az qala hər nağılın payına
bir bölgü düşər. Ona görə də belə təsnifatı nağılların tədqiqi üçün əlver-
işli hesab etmək olmaz. Çünki burada hər cür təsnifat üçün xarakterik olan
başlıca cəhət-ümumiləşmə, tipoloji əlamətlərə görə bölünmə, fərq lən -
dirmə çatışmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bundan başqa, H.Zeynallı “Azərbaycan na ğıl -
ları“ məqaləsində də (6, 7-20) şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayıl mış
növ lə rin dən biri olan nağıl janrı haqqında müasir dövrümüzdə də öz elmi
əhəmiyyətini itiməyən fikir və mülahizələrini söyləmişdir. Bu fi kir lərdən
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bəzilərinə nəzər salaq: “Nağıllar onları yaratmış olan insan cə miyyəti qə -
dər qədimdir. Bunlar el yaradılıcılığının bir növü kimi uzun zamanlar bil -
gi və bədii həyəcanın mənbəyi olmuş, bir sıra həyatı bağları, təbiətlə, ayrı-
ayrı şəxslər və kütlələrlə olan əlaqəni sürətləndirmiş, ibtidai insan isə
bun la rın hamısını öz yaradıcılığı ilə bəzəmiş, şəxsləndirmiş, nə sil dən-
nəs lə söyləyərək əbədiləşdirməyə çalışmışdır. Nağıllara diqqət et dik də bir
sıra mifoloji (əsatiri) süjetlərə təsadüf ediləcəyi bəllidir. Bu sü jet lərin ən
qədim zamanlardan sinifli cəmiyyət təşəkkül etmədən çox-çox əvvəlki
dövrlərdən xəbər verdiyinə şübhə yoxdur. Bu kimi nağıllar onu yaradan,
öz mühitində bəsləyən və yaşadan hər hansı bir elmin tote mik təsəv vür lə -
rini və ya qədim insanın təbiətə qarşı fikir, duyğu və xəyallarını, bir sözlə,
naturalist və sehrli (nağılı) görüşlərini ifadə edir. Bu kimi süjet, yaxud
“motiv”lərin qədimliyini anlamaq üçün nağıllarımızda ən çox təsadüf olu -
nan motivlərə diqqət edilməlidir. Bunlarda möcüzəli  bir surətdə dünyaya
gəlmiş uşaqlar nağılın qəhrəmanı olur, sonradan padşahın taxtına yi yə lə -
nirlər...

Nağıllar hekayənin (novellanın) əksinə olaraq, təsvir etdiyi hadisənin
gerçək, həqiqi olmasını sübut etməyə çalışmayır. Nağılların süjetlərini
ana liz etdikdə onlarda ən qədim iqtisadi stadiyaların və ictimai inki şaf -
ların izlərini tapmaq asandır. Burada bəzən mülkiyyətin törəməsi, şəxsi
əkinçiliyin başlanması, kişi və qadın münasibətləri və i.a. birər-birər göz
önündən keçib gedir. Kəlləgöz nağılları, İskəndər Zülqərneyn haqqındakı
rəvayətlər, əfsanələr indiki Azərbaycanın daxil olduğu Arran ərazi si nin
yunanlar tərəfindən zəbt edilməsi və ya daha başqa tarixi hadisələrin
abidəsi deyildirmi? Xalq yaradıcılığının (folklorun) bütün başqa növləri
kimi nağıllar da ən qədim zamanlardan insan nəsilləri, insan cə miy yətilə
birlikdə inkişaf edərək cəmiyyət quruluşunun dəyişməsilə pə dər şahı, qul -
darlıq və ya feodal mühitlərində  mündəricəsini dəyişə bil mişdir. Lakin bu
dəyişmə nə qədər dərin olur-olsun keçmiş epoxalardakı ictimai əlaqələrin
ayrı-ayrı yönləri nağıla daxil olmuş, yeni ünsürlər ilə çulğalaşaraq bizə
qədər gəlib çatmışdır. Məsələn, nağılın içində bir tərəfdən şəhərdə inkişaf
etmiş ticarət əlaqələri ilə yanyana, kənd yoxsullarının – rəncbərlərin mül -
kədar, padşah, vəzir və s. tərəfindən soyulması, qul əməyinin istismarı və
bunların arasında sinifli cəmiyyətdən əvvəlki dövrləri andıran hadisələr
və mifoloji dünyagörüşləri bir nağıla toplandığı hallarda az deyildir. Bu
da nağılların nə kimi etaplar keçirmiş olduğuna bir dəlildir. Bu kimi ver -
tikal baxış nağılın, belə demək mümkündürsə, “yaşını” təyin etməyə im -
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kan verir, üfüqi baxış isə nağılın eldən-elə, ölkədən-ölkəyə keçməklə nə
kimi də yiş mələrə təsadüf etdiyini göstərir.

Nağıllar hadisələri ümumiləşdirir, haqqında bəhs edilən hadisə Mi -
sirdəmi, Çindəmi və ya İran şəhərlərinin birindəmi baş verir-versin, eşi -
dən üçün maraqlıdır. Nağıllarda adamın dost və düşmənləri, ümumiy -
yətlə, bütün xarakteristikası ilə tanıdılır. Buna görə də nağıllarda bir ha -
disədən bəhs edərkən qəhrəmanın “doqquz ölkə arxasından” gəldiyi söy -
lənilir, nağılçı onu dağlardan yel kimi, dərələrdən sel kimi, badeyi sərsər
kimi atın üstündə gəzdirir, tipik olaraq, “biri vardı, biri yoxdu, Allahdan
başqa heç kəs yoxdu, bir pacçah vardı, bunun üç oğlu vardı”, “Günlərin
birində bir yoxsul kətti getmişdi tikan qırmağa” və s. deyə təqdim edir.

Lakin burada bir “əmma” lazım gəlir. Bəzən nağıl heç bir tarixi hadi sə -
ni söyləmək məqsədini daşımır. Müəyyən iqtisadi əlaqələrə və ictimai mü -
nasibətlərə dair nağıllar bəzən heç bir göstəriş və ya eyham gözləmir (6, 8).

Göründüyü kimi, H.Zeynallı “nağılların insan cəmiyyəti qədər qədim”
olduğunu, “bir sıra mifoloji (əsatiri) süjetlərə təsadüf edildiyini”, “na ğıl -
ların  hekayənin (novellanın) əksinə olaraq, təsvir etdiyi hadisənin gerçək,
həqiqi olmasını sübut etməyə çalışmadığını”, bəzilərində “mülkiyyətin
törəməsi, şəxsi əkinçiliyin başlanması, kişi və qadın münasibətlərinin ol -
duğunu”, nəhayət, nağıllarda “sinifli cəmiyyətdən əvvəlki dövrləri an dı -
ran hadisələr və mifoloji dünyagörüşlərinin olduğunu” və “nağılların  ha -
disələri ümumiləşdirdiyini” xüsusi  olaraq vurğulayır.

H.Zeynallı “Azərbaycan nağılları” məqaləsində (6, 7-20) həmçinin na -
ğılların tarixi, mifoloji obrazları və bir sıra spesifik  xüsusiyyətləri  haq -
qında  da  maraq doğuracaq  digər fikir  və mülahizələrə  geniş yer vermiş -
dir: “Xalqların ta ibtidaidən istər döyüş, istərsə sülh-saziş, ticarət yolları
ilə bir-birləri ilə daimi əlaqədə olduğunu hər kəs bilir. Belə bir qarşılıqlı
əlaqə nəticəsində hər bir tayfa, hər bir cəmiyyət başqasından, qonşu tay -
fadan, özgə bir mühitdən aldığı folklor materialını mənimsəyir, öz
zövqünə uyğunlaşdırır və axırda öz malı eləyir. Lakin yeni mühitə düşən
nağıl, yeni ünsürləri qəbul etməklə bərabər, əvvəlki yerindən gətirdiyini
də saxlaya bilər. Qəhrəmanların adı, iştirak edənlərin xarakteristikası və
nağılın başqa komponentləri bunu aydın göstərir...

Nağıl qəhrəmanlarının məqsədlərinə çatmaları üçün heyvanat aləmi
onlara az kömək etmir; məsələn. it, pişik, ayı, meymun, xüsusən at, bəzən
ağıllı ilanlar, hikmət sahibi olan quşlar, ağ və qara qoyunlar qəhrəmana
yardım edirlər. Bəzən dövlət quşu ən yaxşı bir keçəlin başına qonmaqla
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onu nağıldakı cəmiyyətin ən yüksək pilləsinə çıxarır. Simurq insanın yax -
şılığına qarşı onu dünyanın bir ucundan başqa ucuna qanadları üstündə
aparır, aslan isə ürəyi rəhmli nağıl qəhrəmanına öz balalarını verməklə
onun müvəffəqiyyətinə səbəb olur (6, 9-10).

“Azərbaycan nağılları” toplusunda cəmlənmiş nağılların məzmunun la -
rına nəzər saldıqda isə H.Zeynallının topladığı  nağılları, əsasən, yuxarı-
da özünün göstərdiyi  bölgü və prinsiplərə görə təsnif etməsi qənaətinə
gəl mək olur. Ancaq  H.Zeynallı bu  nağılları  özünün təsnif  etdiyi ardıcıl -
lıq la yox, pərakəndə halda düzmüşdür. Fikrimizcə, toplunun əvvəllərində
verilmiş “Zəmanənin hökmü” (6, 21-26), “Göy Mıncıx” (6, 27-33), “Ke -
çəl Məhəmməd” (6, 34-52), “Məlik Məmmədlə Məlik Əhməd” (6, 53-
61), “Axvay” (6, 62-70)  nağılları  sehrli  nağıllardır. Lakin  onlardan son -
ra gələn nağılllar H.Zeynallının özünün təsnifatında  ikinci  göstərdiyi
“Heyvanlar haqqında nağıllar” yox, üçüncü yerdə təsnif etdiyi “Yaşa yış -
dan alınan  nağıllara”, beşinci yerdə təsnif etdiyi “Rəvayətlər və tarixə qa -
rı şan nağıllara” ikinci yerdə təsnif etdiyi  “Heyvanlar haqqında nağıllar”a
aiddir. Məsələn, yuxarıda adları çəkilən nağıllardan sonra gələn “Bəx -
tiyar” (6, 71-87), “Avçı Məhəmməd” (6, 88-92) ailə-məişət, “Quş  dili
bilən İskəndər” (6, 93-104)  tarixi nağıllara, toplunun ortalarında verilmiş
“Qara at” (6, 227-231), “Cik-cik xanım” (6, 289-291), “Dana, keçi və
qoyun” (6, 292-293), “Qızıl ilan” (6, 294-295) isə  “Heyvanlar haqqında
na ğıllar”a  aiddir və s.

H.Zeynallının toplayıb tərtib etdiyi nağıllarda milli kolorit üstünlük
təşkil etmiş, onların dilində isə əsasən, iki istiqamət özünü göstərmişdir.
Belə ki, örnəklərin bir qismi sırf dialektlə, əksəriyyəti isə xalq danışıq di -
lin də təqdim olunmuşdur. Şübhəsiz ki, bu, ifaçılıq sənətindən, söy lə yi ci -
lərin söyləmə tərzindən irəli gəlmişdir. Belə ki, örnəklərin bir qismi sırf
dialektlə, digər böyük əksəriyyəti isə  xalq danışıq dilində  təqdim  olun -
muşdur. Məsələn, “Keçəl Məhəmməd“ (6, 34-52), nağılındakı  bu dialo-
qa  nəzər salaq: “Sizə kimnən xəvər verim, Fatı qarıdan. Fatı qarı evə gə -
lib gördü ki, kələfin biri yoxdu. Başdadı söyüb qarğamağa.

Qonum-qonşu yığışıb işi bilənnən sora dedilər:
– Ay Fatı qarı, heç kimi söyüb qarğıma, biz hamımız düşəndə sənə əl

kölgəliyi eləyirik, kim sənin malını oğurlayacaq. Bu yenə öz oğluvun işidir.
Fatı qarı öz-özünə dedi: “Motala dadanan köpək bir də gələr. Gör a kö -

pəy oğlu, sənin başına nə gətirərəm”.
Bir gün Fatı qarı Məhəmmədə dedi:
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– Məhəmməd, sabah mən əvdə olmıyacağam, hərdənbir gəl əvimizə
dəy.

Səhər  tezdən Fatı qarı əvdən çıxıb hərrəndi, gəldi otdu qonşunun çəpə -
ri nin dalında, başdadı pusmağa. (6, 34)

Və ya “Məlik Məmmədlə Məlik Əhməd”(6, 53-61) nağılından götü rül -
 müş bu hissəyə diqqət yetirək: “Paçcahın oğlının adı Məlik Məm məd, na -
xırçının oğlının adı da Məlik Əhməd idi. Bulları əvdən çölə qoymır dı lar
çıxsın. Bir molla təyin etmişdilər, gəlip bir əvdə bılların ikisinə də dərs
ve rirdi. Paçcah da aşbaza tapşırırdı ki, nə bada bılların xörəyinə sümük
qoyasan.

Bıllar hər ikisi gəldi, çatdı on beş yaşına. Bir gün aşbaz gətirdi bılların
xörəyinə bir sümük qoydı. Bıllar xörəklərin yedilər. Bu sümüyü oynadır -
dılar. Sümük dəydi aynanın şüşəsinə sındı. Birdən başdadı əvə gün düş -
mə yə. Bıllar gördülər, əvdə difara bir göyçək şey düşür. Başdadılar bını
tutmağa. Nə qədər elədilər, bını tuta bilmədilər.

Molla gələndə gördü ki, bıllar qan-tərin içindədilər. Bıllar mollanı gö -
rən də dedi:

– Bizi niyə bırda qırırsan? Qoymırsan çölü görək? Bax çöldən nə göy -
çək şey düşür?

Molla gətirdi aynanın sınığından çölü bıllara göstərdi. Bıllar gördülər
ki, kimi quş oynadır, kimi gəzir, kimi oynıyır. Hərə bir işinən məşğuldu.
Çöl belə gözəldi ki, nə təər.” (6, 53-54) və s.

Digər bir nağıldan – “Bəxtiyar” nağılından (6, 71-87)  bir hissəyə diq -
qət yetirək: ”Bəxtiyar qalmışdı mat, bilmirdi bı neçə sirdi. Nə desin, bının
adın bı hardan bilir, bı adam kimdi? Axırda “Allaha pənah” diyib mindi
atı, bı adam qabaxcan, Bəxtiyar da bının dalıncan başladılar qaçmağa, ta
sabah oluncan qaçdılar.

Səhər açıldı. Bəxtiyar gördü bı bir qızdı ki, yemə-işmə bının xət ti xa lı -
na, gül cəmalına tamaşa elə. Qız dönüb geri baxanda nə gördü,bının da -
lıncan gələn elə bir çobandı ki, heç ömründə alça turşsu dadmayıb. Qız
mat-məhətdəl qalıp bilmədi nə disin. Birəz sora özün yığışdırıp dedi:

– Oğlan, adın nədi?
Bəxtiyar cavab verdi:
– Xanım, neyə gecə özün çağırmırdın, indi bəs niyə tanımırsan?
Qız dedi:
– Sənin də adın Bəxtiyardı?
Oğlan dedi:
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– Xanım, bəli, necə məndən də başqa Bəxtiyar var idi?”(6, 73)
Nümunə gətirilən bu hissələrdən göründüyü kimi, xalq yaradıcılığı

məhsulu olan nağılların dili ümumxalq dili olub, xəlqiliyi ilə seçilir. Folk -
lorun digər epik janrlarında xüsusilə  nağılların da  əsasını canlı xalq dili
təşkil edir. Nağıllarda  həddən artıq uzunçuluq, sözçülük, artıq ifa dələr və
kəlmələr yoxdur. Poetiklik, bədiilik, canlılıq, səlistlik, aydınlıq və oynaq -
lıq nağılların dilinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Xalq dilinin bütün incə -
likləri və gözəllikləri nağıllarda  öz əksini tapmışdır.

Topluda (6) özünə yer tapan nağılların bir qisminin dilindən (dialekt və
ləhcə xüsusiyyətlərindən), bir çoxunun isə hansı bölgədən toplanmasının
qeyd edilməsindən aydın olur ki, onların toplandığı areal Azərbaycanın
əksər rayonlarını əhatə edir. Şübhəsiz ki, bunlar nağıl söyləyicilərin söy -
ləmə tərzindən, dialekt və şivələrindən irəli gəlmişdir. Mətnlər çapa ha -
zırlanarkən tərtibçilər onların üslubuna, əsasən,  toxunulmamış, H.Zey -
nal lının təqdimatında verildiyi şəkli qorumağa çalışmışdır.

Müəllifin nağıl janrı barədə Azərbaycan və rus dillərində yazmış
olduğu bir neçə giriş məqaləsi, nağıllar haqqında olan izahlı biblioqrafiya,
izah, şərh və qeydlər təsdiq edir ki, H.Zeynallı ötən yüzilliyin 30-cu illə -
rin də Azərbaycan nağılları ilə bağlı çoxyönlü axtarışlar aparan ilk təd qi -
qatçılardan biri olmuşdur. Onun nağıl janrı haqqında söylədikləri fikir və
mülahizələr indi də folklorşünaslığımızda öz aktuallığını və əhəmiyyətini
itirməmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Çoxsahəli fəaliyyət imkanlarına, zəngin təfəkkürə
malik olan Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi nağıl janrı haqqında
fikirləri, bu mülahizələrin nəzəri əhəmiyyəti və onların başlıca müddə a -
 ları məqalədə öz əksini tapmışdır. 

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun ak -
tu allığı ilə müəyyənləşir. Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi Azər -
 baycan folklorşünaslıq tarixində nəzəri fikirləri sistemli olaraq öyrə ni lə -
rək tədqiqata cəlb edilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında  xü -
susi rolu və yeri olan görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının fol klor  şü -
nasığımızda nəzəri fəaliyyətinin təcəssümünü müəyyənləşdirmək is ti qa -
mə tində mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir.
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Etnik mədəniyyətimizdən

LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNİN MƏTBƏX MƏDƏNİYYƏTİLƏNKƏRAN BÖLGƏSİNİN MƏTBƏX MƏDƏNİYYƏTİ

Azərbaycanın qədim maddi mədəniyyətinin zənginliyini göstərən sa -
hə lərdən biri də yeməklərdir. Hər regionun öz adət-ənənəsinə uyğun həyat
tərzi formalaşmış, zəngin mətbəx ənənəsi yaranmışdır. Azərbaycan mət -
bə xi milli, etnik-mədəni özünəməxsusluğu əks etdirir. Xalqımızın mil li
ye  məkləri ərazi cəhətdən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Yemək mə dəniy -
yətinin araşdırılması Azərbaycan xalqının mənşəyi, etnik özünə məx sus lu -
ğu, tarixi barədə zəngin məlumat əldə etməyə imkan ve rir. Bu araş dır ma -
lar xalqımızın məişət mədəniyyətinin qədimliyini bir da ha sü but edir.
«Xalqımızın ənənəvi yemək və içkilərinin etnoqrafik ba xım  dan öy rə nil -
mə si Azərbaycan kulinariyasının öz zənginliyi və rəngarəngliyi ilə həmişə
diqqət mərkəzində olduğunu göstərir»1.

Lənkəran bölgəsi də özünəməxsus mətbəx mədəniyyəti ilə seçilir. Sö -
zü gedən ərazi respublikamızın cənub-şərq hissəsindədir. Talış dağları və
Lənkəran ovalığını özündə birləşdirən bu bölgə şərqdə Xəzər dənizi ilə
əhatələnir.

Uzun ömürlü insanlar diyarı kimi tanınan bu bölgə zəngin mədəni
adət-ənənəsi, bənzərsiz mətbəxi, xalq sənətkarlıq nümunələri ilə tanınır.
Lən kəran mətbəxi öz zənginliyi ilə digər regionların mətbəxlərindən xeyli
fərqlənir. Lənkəran yeməkləri hazırlanma üsullarına, dadına görə Azər -
bay can yeməkləri arasında mühüm yer tutur. «Yurdumuzun hər bölgə si -
nin öz ləhcəsi, tarixi və mədəni adət-ənənəsi olduğu kimi, məhz bu yer -
lərin (Lənkəranın – İ.S.) özünə xas bir-birindən ləziz yemək növ lə rindən
ibarət mətbəx mədəniyyəti vardır»2.

Lənkəran yeməkləri öz rəngarəngliyi və çoxçeşidliliyi ilə diqqəti cəlb
edir. Bu rəngarənglik əhalinin təsərrüfat fəaliyyətindən, habelə ərazinin
təbii coğrafi şəraitindən, etnik-məhəlli ənənələrindən qaynaqlanır. Lən -
kə ran ərazisinin subtropik iqlim şəraitinə, məhsuldar torpağa malik ol -
ma sı əhalinin oturaq həyat tərzi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Bütün
bunlarla yanaşı, zəngin çeşidli yeməklərin meydana gəlməsində xalqın
həyatı, gün-güzəranı, adət-ənənəsi, yaşayış tərzi, məşğuliyyəti, iqtisadi

___________
1. Həvilov H. Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı, 1991, s. 183
2. Azərbaycan kulinariya ensiklopediyası, Bakı, 2007, s. 5-6
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və ziyyəti, qonşu xalqlarla əlaqələri müəyyən dərəcədə əhəmiyyətli rol oy -
na yır.

Lənkəran-Astara zonası qədimdən bəri çəltikçiliyin vətəni sayılır. Yerli
əhalinin təsərrüfat məşğuliyyətində balıqçılıq və quşçuluq da mühüm yer
tutur. Bölgə yeməkləri arasında düyü, quş və balıqdan hazırlanan yemək -
lərin üstünlük təşkil etməsi məhz bununla bağlıdır. Lənkəranda hazırlanan
yeməklərin bəzi çeşidləri qədim ənənəyə uyğun olaraq bölgədə qal maq -
dadır. «Hər bir xalqın məişət və maddi mədəniyyətinin öyrənilməsində
yeməklərin xalq üsulu ilə hazırlanmasının tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir»1.

Biz Lənkəran bölgəsində mövcud olan, qədimdən yerli əhali tərəfin dən
hazırlanan və unudulan, yaddaşlardan silinən yeməklərin ənənəvi üsul -
larla hazırlanmasını və həmin yeməklərin hazırlanması zamanı istifadə
olunan bir çox məişət əşyalarını təsvir etməyə çalışmışıq. Bu istiqamətdə
apardığımız araşdırma məhz bu ənənəvi yeməklərin unudulmaması məq -
sə dinə xidmət edir.

İlahə SALMANOVA
AMEA Folklor İnstitutunun 
kiçik elmi işçisi

__________
1. Xəlilov X. Qarabağın elat dünyası. Bakı, 1992, s.105
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Yeməklər və şirniyyat növləri. 
Sulu yeməklər:
Ayrannı aş. Qazanda ayranı bulayaraq içinə bir ovuc un, düyü və yu -

murta qatırlar. Ayran qaynayan zaman qazana göyləri (qazayağı, cincilim,
quzuqulağı, unnuca, yarpız, pəncər, yolotu, bulaqotu, qızılpəncər, əvəlik,
dağ nanəsi, giləmərzə) doğrayıb tökürlər. Bə’zən ayranlı aşa bir qədər xır -
da-xırda doğranmış boranı da əlavə edirlər.

Xəmir aşı. Əvvəlcə xəmir yoğrulub hazırlanır, kündələr tutulur, nazik
yuxalar açılır. Açılan yuxaları bürmələyib kiçik-kiçik doğrayırlar. Sonra
qazanda qaynayan suya tökürlər. İçinə soğança, gilə turşu əlavə edirlər.
Yemək hazır olduqdan sonra üstünə quru nanə səpirlər. Bə’zən xəmir aşı -
na döyülmüş ətdən hazırlanmış xırda küftələr salınır. Bu yemək sarım saq -
lı sirkə ilə yeyilir.

Turşulu aş. Dən-dün (buğda, noxud, lərgə, yaşıl paxla, mərci, lobya,
xırdaki düyü) axşamdan isladılır. Bunlar qazanda yumşalana qədər bişi ri -
lir. Sonra xırda-xırda doğranmış boranı, quru alça, qara turşu əlavə edilir.
Yeməyi ocaqdan götürməzdən əvvəl giləmərzə, qazayağı tökülür. Turşulu
aşın suyunun mətli olması üçün yarma qatırlar.

Mərci bozbaşı. Axşamdan mərci isladılır. Mərcini noxudla birlikdə
əvvəlcə qaynadıb yumşaldırlar. Sonra qazana kartof, gilə turşu əlavə edə -
rək bişirirlər. Yemək hazır olanda soğança tökülür və quru nanə səpilir.
Bə’zi hallarda mərci bozbaşına tikə qoyun əti də əlavə edilir.

Borani aşı. Boranı xırda-xırda doğranır, qazana qaynayan suyun içinə
tökülür. Yeməyə gilə turşu da əlavə edilir, hazır olduqdan sonra üstünə su -
max səpilir.

Həlim aşı. Əti doğrayıb yumşalana qədər bişirirlər. Qazana yarma, gilə
turşu töküb birlikdə qaynadırlar. Sonra yeməyə soğança əlavə edilir.

Soğan bozbaşı. Əvvəlcə noxud axşamdan isladılır, qaynadılıb təmiz -
lənir. Qazana qaynayan suya doğranmış kartof, bir ovuc sarı alça turşusu
və təmizlənmiş noxud tökülür. Yemək bişməyə qoyulur, hazır olana yaxın
gül zəfəran qatılır.

Ağ aş. Qazanda düyü həlimini salanadək qaynadılır, içinə duz əlavə
olunur, sonra giləmərzə ovularaq tökülür. Hərdən qarışdırırlar ki, dibi
yapışmasın. Düyü bişib horra halına gələndə ocaqdan götürüb, quru
alçadan hazırlanmış turşuya şirni vurur, ağ aşın üzərinə töküb yeyirlər. Ağ
aş ən çox qışda bişirilir. Bə`zən sirkə tökülərək yeyilir.

Omac. Omac üçün unu, yumurtanı, suyu və duzu qarışdırır, əlin içində
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ova-ova xırda yumrular düzəldirlər. Sonra ələkdən keçirib unu yum ru lar -
dan ayırırlar. Qazana su töküb qaynayan zaman omacı töküb qarışdırırlar.
Omac bişən dövrdə içərisinə əvvəlcədən hazırlanmış soğançanı əlavə
edirlər. Yeyiləndə quru nanə və sirkə tökülür.

Plovlar:
Lənkəran bölgəsində düyü çörək əvəzi kimi işlədilmişdir. Bu, bölgə

ərazisində becərilən düyünün bolluğu ilə əlaqədar idi.
Plov adları dialekt və şivələrimizdə müxtəlif variantlarda işlənir. Azər -

baycan dilinin Lənkəran şivəsində aşağıdakı plov adları qeydə alınmışdır:

Süzmə plovlar.
Mərci polo. Mərci axşamdan təmizlənib isladılır. Çölməyə tökülür,

yumşalana qədər qaynadılır. Sonra çölməyə düyü əlavə edilir, birlikdə
qaynara düşənə qədər bişirilir, süzülərək dəmə qoyulur. Plov bişdiyi za -
man ona bol ərinmiş yağ tökülərək süfrəyə verilir.

Paxla polo. Bu plov yaşıl paxladan hazırlanır. Ocağın üstündə qay na -
yan qazana düyü ilə birlikdə paxla tökülür. Düyü yumşalanda qazana xır -
da-xırda döyülmüş şüvid də əlavə edilir və plov süzülüb dəmə qoyulur.

Lərgə polo. Lərgə axşamdan isladılaraq yumşaldılır. Qaynayan qazana
əvvəlcə lərgə, sonra düyü əlavə edilir. Plov süzülərək ocağın üstünə dəmə
qoyulur. Lərgə plov da mərci plov kimi bol yağ tələb edir. Bu plov süfrəyə
quru balıqla birlikdə verilir.

Kartof polo. Çölməyə düyü kartof ilə birlikdə tökülür. Sonra düyü sü -
zülərək ocağın üstünə dəmə qoyulur.

Şeşəndaz polo. Ərinmiş yağda bol miqdarda soğança edilir, zəfəran,
bir az şirni və abqora qatılır. Üstünə çalınmış yumurta əlavə edilib bi şi ri -
lir. Düyüdən adi qaydada plov süzülərək hazırlanır, qayğanaqla yeyilir. 

Daşma plovlar.
Adi daşma polo. Bu plov süzülmədən hazırlanır. Çölməyə düyü, duz

və üstünə çıxacaq qədər su əlavə edilərək plov ocağın üstünə bişməyə qo -
yulur. Bu daşmanı hər növ qərə ilə yemək olar.

Borani polo. Əvvəlcə, boranını dilimləyib qabığını soyurlar. Sonra bo -
ranını xırda-xırda doğrayıb düyü ilə birlikdə qazana yığırlar. (Bəzən düyü
yarma ilə əvəz olunur, xırda kütüm balığı ilə süfrəyə verilir.) Çölməyə bir
qədər süd əlavə edib ocağın üstünə dəmə qoyurlar. Boranı plov quru ba -
lıqla yeyilir.
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Süddü polo. Çölməyə təmizlənmiş düyü tökülür, üstünə süd əlavə edi -
lir, ocağa bişməyə qoyulur. Bu plov üçün qaysi, kişmiş və xurmadan iba -
rət qərə hazırlanır. Südlü plov quru balıqla yeyilir.

Yarmalı südlü polo. Bu plov yarmadan hazırlanır. Əvvəlcə, çölməyə
yarma tökülür, sonra üstünə süd əlavə edilərək plov ocağa qoyulur. Yar -
malı südlü plov da öz buxarında hazırlanır.

Qərə polo. Düyü yuyulur, su və duz tökülmüş tasda bir qədər is lan ma -
ğa qoyulur. Eyni zamanda qazana quş əti, turş nar, qara turşu və duz ata -
raq bunların üzərinə at nalını qızdırıb qoyur, quş bişənə qədər qaynadılır.
Sonra qazanı yerə qoyub quşu və nalı çıxarır, qalan qarışığı ələkdən ke çi -
rir, suyunu süzüb, islanmış düyünün üzərinə töküb vamda dəmə qoyurlar.
Qara plov quş əti, kişmiş qovurması və heyva rubu ilə yeyilir.

Kəllə-paça polo. Bu yemək üçün heyvanın baş-ayağından istifadə edi -
lir. Kəllə-paçanın əti yumşaq bişdikdən sonra onun sümükləri çıxarılır və
çölməyə düyü töküb birlikdə bişirilir, sarıkök də əlavə edilir. Bə’zən bu
plov yarma ilə də bişirilir.

Döşəmə plovlar.
Basdırma polo. Bu plovun döşəməsi toyuq ləvəngisindən hazırlanır.

Düyü adi qayda ilə süzülür. Toyuq ləvəngi süzülmüş düyünün altına dö -
şənir və dəmə qoyulur. Bu plov dəmdə çox saxlanır.

Quş polo. Bu plovu çöl ördəyindən, qaşqaldağdan (çingir) və ya kər -
rafdan hazırlamaq olar. Əvvəlcə təmizlənmiş quşu doğrayıb, turşulayırlar.
Sonra quş hazırlanmış ləvəngi ilə birlikdə süzülmüş düyünün altına yığılır
və dəmə qoyulur. Bu plov da dəmdə çox saxlanır.

Döymə döşəməli polo. Yağlı ət qiyməkeşlə döyülür, duzlanır. Dö yül -
müş ətdən girdə küftələr tutulur və yastılanır. Çölməyin içinə yığılır, üs -
tünə süzülmüş düyü tökülür. Plov ocağa dəmə qoyulur.

Çiy döşəmə. Mərci plovda olduğu kimi, bişmiş düyü ilə mərci qarış -
dırılır. Düyünün altına doğranıb turşulanmış ət tikələri yığılır. Düyü ilə
mərci qarışığı ətin üstünə tökülür və plov ocağın üstünə  dəmə qoyulur.

Lənkəran bölgəsində plov əsasən sirkə badımcan və sarımsaqlı süzmə
ilə yeyilir.

Südlə hazırlanan yeməklər:
Düyü tərəyi. Düyü axşamdan isladılır. İçinə zəfəran, bir az duz və süd

əlavə edilərək sıyıq şəklində bişirilir. Düyü yumşalana yaxın üzərinə bal
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və ya şərbət tökərək, yenidən vam alovda ocağa qoyurlar. Arabir ağzını
açaraq, tərəyin üstünü alta, altını üstə çevirirlər ki, hər iki üzü qızarsın.

Lökü. Lökü düyü yarmasından bişirilir. Düyünü dingdə əzirlər, höv sü -
yürlər. Xırdaki düyü (kəsmə) süddə isladılır, xəmir yoğrulur. Lökü közdə
ocağ üstdə bişirilir. Lökü şirin çayla yeyilir. İki növ hazırlanır:

Tavalökü. Düyü yarması, süd, yağ, şordan horra halında xəmir hazır la -
nır. Horranı qara tavanın içərisinə töküb yayır, hər iki tərəfi qızardılır.  

Patalökü. Düyü yarması, yağ və süddən xəmir yoğrulur. Xəmirdən ba -
laca girdə kündələr tutulur, yastılayaraq qara tavada hər iki üzü qızardılır.

Çənquru. Çənquru düyü unundan bişirilir. Çölməyə düyü unu, ərinmiş
yağ, süd əlavə edilir, möhkəm qarışdırılır. Sonra çənquru tavasında ərsin-
lə çevrilərək hər iki üzü qızardılır.  

Şıtni. Un südlə qarışdırılıb duru sıyıq halına salınaraq tavada əridilmiş
yağın içərisində fətir formasında bişirilir. Üzərinə şirni səpilərək yeyilir.

Həsi. Düyü unundan süddə horra bişirilir.
Quymaq. Tavada ərinmiş yağın içinə un tökülür, rəngi qızılı olana qə -

dər qovrulur. Sonra tavaya süd tökülür. Ərsinlə tez-tez çevrilir ki, dibi
qazmağa düşsün. Quymaq dəmə qoyulur, hazır olanda şirni əlavə edilir.

Xəmirdən hazırlanan yeməklər:
Mürəssəni. Xəmiri xırda-xırda kəsib ayrıca qovurur, sonra onu aşa qa -

tırlar. Ya da ayrıca suda qaynadıb üstünə bol miqdarda soğança töküb ye -
yirlər.

Ətdən hazırlanan yeməklər:
Qiymə-qatıq. Əvvəl çoxlu soğan doğrayırlar. Sonra tavaya yağ töküb

doğranmış soğanı qızarana qədər abqora ilə qovururlar. Qabaqcadan ətlə
soğanı döyüb fındıq boyda hazırlanmış küftələri həmin qızarmış soğanın
üzərinə tökür, bir az su, duz, istiot, sarıkök və darçın əlavə edirlər. Bişənə
az qalmış şəkər tozu töküb, ocaqdan götürürlər. Bu yemək plov və qatıq
ilə yeyilir.

Nar qovurma. Əti parça-parça doğrayıb soğanla bir yerdə qaynadırlar.
Su bir az qaynayıb çəkiləndən sonra əti soğanla qovurub üzərinə bol nar
giləsi, duz, istiot səpərək dəmə qoyurlar. Bu yeməyi çörəklə yeyirlər.

Şirin qourma (qərə). Bu yemək yağlı qabırğalı qoyun ətindən ha zır -
lanır. Əvvəlcə ət qazanda öz buxarında yumşaldılır. Ət suyuna (iş gə nə si -
nə) döyülmüş ət və soğandan tutulmuş xırda küftələr salınır. Sonra üstünə
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yarıbişmiş halda təmizlənmiş şabalıd və gavalı turşusu tökülür. Kənarda
bol miqdarda soğança edilir. Bir az şirni və rub əlavə edilərək qazanda
bişmiş ətə qatılır.

Mütəlcəm. Qazana doğranmış yağlı qoyun əti tökülür. Ət yumşalanda
yeməyə qaysi, kişmiş, xurma, turşu və soğança əlavə edilərək bişməyə
qoyulur.

Turşu kabab. Əvvəlcə doğranmış qoyun əti qazanda öz buxarında bi -
şirilir. Sonra ətin üzərinə döyülmüş cəfəri, göy sarımsaq qatılır. Kənarda
bir hissə döyülmüş ət götürülür, ətə bir az döyülmüş göydən qatılır və xır -
da küftələr tutulur, qazana ətin yanına tökülür. Bə’zi hallarda turşu kaba-
ba alapört qızardılmış badımcan əlavə edilir. Yeməyə bir az da abqora tö -
kü lərək bişməyə qoyulur.

Tava kababı. Yağlı qoyun əti qiyməkeşlə döyülür, ondan girdə küf tə -
lər tutulur və yastılanır. Tavada bişirilərək üstünə yumurta vurulur.

Ləvəngili tavakababı. Ət qiyməkeşlə döyülərək yumşaldılır. İçinə lə -
vəngi qoyulur və tavada hər iki üzü qızardılır.

Şirin qiymə. Əti suda pörtüb, soğanla birlikdə döyürlər. Tavaya yağ
töküb döyülmüş əti qovururlar. Sonra da bunun üzərinə qabaqcadan dö -
yülüb hazırlanmış kişmiş töküb birlikdə qovura-qovura darçın, sarıkök və
duz əlavə edirlər. Qiymə bol miqdar yağda bişirilir. Şirin qiyməni plovla
yeyirlər.

Əvəlik dolması. Döyülmüş ətə quyruq, xırdaki düyü qatılır. Sonra ona
döyülmüş kişniş, şüvid, göy sarımsaq, nanə əlavə edilir. Hazırlanmış ət
əvəlik yarpağına bükülür. Yemək hazır olduqdan sonra dolmanın suyu da
kasalara tökülərək süfrəyə verilir.

Şirin kələm dolması. Bu dolma Lənkəran bölgəsində fərqli hazırlanır.
Döyülmüş ətə xırdaki düyü, sarıkök, duz, istiot vurulur. Ət pörtlədilmiş
kələm yarpağına bükülərkən bir kənarına şabalıd, o biri kənarına isə al bu -
xara turşusu qoyulur. Yeməyin üzərinə sirkə-şirə (su, sirkə və bir az şirni)
töküb vam od üzərində bişirilir. Bə’zi hallarda yeməyə şirni qatılmır, üs -
tünə heyva dilimlənərək yığılır.

Qiymə badımcan. Bu yeməyi hazırlamaq üçün əvvəlcə yağlı qoyun
əti qaynadılır. Ət qiyməkeşlə xırda-xırda döyülür, ona pomidor və so ğan -
ça əlavə edilir. Hazırlanmış qiyməyə bir az da darçın tökülür. Kənarda ba -
dımcan təmizlənərək duzlanır, acı suyu çıxarılaraq alapört qızardılır. Ba -
dımcanlara qiymə yığılaraq yemək bişməyə qoyulur.

Şamı. Lənkəran bölgəsində bu yemək iki növ hazırlanır:
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1. Yağlı qoyun əti öz buxarında yumşaldılır. Sonra qaynadılmış ət taxta
üstündə qiyməkeşlə döyülür. Ona bir girvəngə də qoz ləpəsi taxta tabağ-
da döyülərək qatılır. Ətə yumurta və bir az sarıkök əlavə edilərək girdə
küf tələr tutulur, yastılanaraq qızardılır. 

2. Əvvəlcə qoyun əti qiyməkeşlə döyülür. Sonra qiyməyə döyülmüş
göy sarımsaq, şüvid əlavə edilərək girdə küftələr tutulur və yastılanaraq
tavada qızardılır.

Döymə tas kababı. Bu yemək döyülmüş yağlı ətdən hazırlanır. Ətdən
girdə kotletlər tutulur, qazana yığılır, üstünə lay-lay doğranmış soğan, po -
midor dilimləri düzülür, ərinmiş yağ, bir az da su əlavə edilərək bişməyə
qoyulur. Bu yeməyi yağa düşənəcən bişirirlər. Tas kababı yağlı tikə ətdən
də hazırlanır.

Küşvərə. Yağlı qoyun ətini soğanla döyürlər. Qiyməni duz, istiot, quru
na nə ilə qarışdırırlar. Mayasız xəmirə yumurta vurub, nazik yuxa açaraq
2-3 sm boyda dörbucaq şəklində kəsib ortalarına ət qoyur, kənarını büküb
çevirirlər. Qaynamaqda olan suya küşvərələrlə birlikdə qabaqcadan bi şi -
rilib hazırlanmış noxud da tökülür. Küşvərə quru nanə və sirkə-sarımsaqla
yeyilir.

Cız-bız. Ləzzətli yemək növlərindən biri sayılan cız-bız qoyunun iça -
latından hazırlanır. Qazana əvvəlcə xırda-xırda doğranmış quyruqla bir -
likdə ürək, sonra isə qara ciyər, böyrək, şirin bağırsaq və ağ ciyər tökülür.
Yemək suyu çəkilib yağa düşənədək bişirilir.

Toyuq və quşdan hazırlanan yeməklər:
Cücə kababı. Əvvəlcə toyuq turşulanır, duz-istiot vurulur. Sonra lə -

vəngi hazırlanaraq cücənin içinə yığılır, cücə şişə keçirilib təndirdə qı zar -
dılır. Təndirdə yanmasın deyə üstünə yağ sürtülür.

Qədimdən Lənkəran bölgəsində ləvəngi iki ən’ənəvi üsulla hazır la -
nardı:

1. Qırmızı soğan taxta tabağda qara daşla döyülür, suyu sıxılaraq çı xa -
rılır. Döyülmüş soğanın ortasına qoz əlavə edilərək tabağda birlikdə əzilir.
Ləvəngiyə palçıq turşu, duz-istiot da vurulur.

2. Qırmızı soğan nazik halqa şəklində doğranır, qiyməkeşlə ət taxtada
döyülür. Sonra döyülmüş soğana qoz əlavə olunur, birlikdə narın hala gə -
lənədək döyülür. Döyülmüş içliyə duz, istiot və bir az palçıq turşu qa tı la -
raq ləvəngi hazırlanır.

Fisincan. Bu yemək quşdan (geer) hazırlanır. Quş doğranaraq soğanla
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birlikdə öz buxarında bişirilir. Əvvəlcə soğanlar çıxarılaraq taxta tabağda
döyülür. Sonra bir girvəngə qoz döyülərək soğanla birlikdə quşa qatılır və
yemək bişməyə qoyulur. Bə’zi hallarda fisincana doğranmış boranı da
qatılır, bişdikdən sonra onu da əzib yeməyə əlavə edirlər. Fisincanı qar-
altmaq üçün rub tökülür (Bu adi rubdan fərqlənir, xüsusi olaraq fisincan
üçün daha tünd hazırlanır.). Əvvəllər Lənkəranda fisincanı qaraltmaq
üçün nal saxlanılırdı.

Murğu turş. Toyuq doğranaraq duzlanır. Kənarda cəfəri, şüvid, göy
sarımsaq və baş soğan ət taxtasında qiyməkeşlə döyülür. Tavada göyərti
pörtlədilir və ona abqora tökülür. Yeməyə bir girvəngə qoz döyülərək
əlavə edilir. Qazana toyuq tikələrini yığaraq ərsinlə çevrilir. Murğu turş
yağda o qədər bişirilməlidir ki, toyuq qazmaq bağlasın. Sonra yeməyə bir
az şirni və su qatılaraq dəmə qoyulur.

Ləvəngili çölmək kababı. Çölmək kababının bütün hazırlanma qay -
dası cücə kababı kimi gedir. Ancaq bu yemək quşdan hazırlanır. Ləvəngi
doldurulmuş quşu çölməkdə yağ və buğla bişirirlər. Çölmək kababı əsa -
sən plov ilə yeyilir.

Çığırtma. Bu yeməyi hazırlamaq üçün çolpa doğranaraq pörtlədilir.
Sonra çolpa qara tavaya yığılır, üstünə bol miqdarda soğança, sarıkök, gi -
lə turşu və bir az abqora tökülür, yemək dəmə qoyulur. Çığırtma hazır
olanda yumurtası vurulur. Bir çox hallarda çığırtmaya badımcan da əlavə
edilir. Kənarda lay-lay kəsilib duza qoyulmuş badımcanın acı suyu sıxılır,
alapört qızardılır və yeməyə qatılır.

Balıqdan hazırlanan yeməklər:
Girdəvic balıq ləvəngi. Bu yemək əsasən ziyad balığından hazırlanır.

Ziyad balığını bişirmək üçün əvvəlcə soğan, qoz ləpəsi və palçıq turşudan
ləvəngi hazırlanaraq balığın kürüsü ilə qarışdırılır. Sonra ləvəngi balığın
içərisinə doldurulur. Balıq turşulanaraq təndirdə sacaq üzərində bişirilir.

Ləvərəng. Bu yemək şor balıqdan hazırlanır. Balığın içinə doğranmış
soğan, pomidor, cəfəri, quru nanə doldurulur, qazanda buxarda bişirilir.

Ləvərüvə qourma. Balığın içalatı yuyulub təmizlənir, soğança ilə qı -
zardılır.

Balıq sırdağı. Balığı doğrayıb qazana yığırlar. Üstünə halqa şəklində
pomidor düzülür, ərinmiş yağ əlavə edilir, sarımsaq taxta tabağda daşla
əzilir və balıq sırdağına qatılır. Bu yemək əsasən çapaq, kütüm balığından
hazırlanr.
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Çəki qorabici. Çəki balığı doğranaraq qazana yığılır, bir ovuc sarı alça
turşusu, ərinmiş yağ, qara istiot, dəfnə yarpağı, bir az su əlavə edilir və
buxarda bişirilir.

Balıq turşu kababı. Balıq doğranır, qat-qat qazana düzülür, üzərinə
cəfəri, göy sarımsaq (qiyməkeşlə taxtanın üstündə döyülür), ərinmiş yağ,
bir az su və abqora əlavə edilərək bişirilir.

Qara tava kababı. Bu yemək nərə balığından hazırlanır. Balığı bir ne -
çə yerdən deşdəkləyərək qoz batırılır. Üstünə soğan, bibər, pomidor bi şi -
rilərək tökülür. Sonra yemək qara tavada dəmə qoyulur.

Balıq küküsü. Bu kükü növü quru balıqdan (rəci balıqdan) hazırlanır.
Əvvəlcə quru balıq buğda bişirilir, qabığı və sümükləri təmizlənir. Sonra
balıq xırdalanır, üzərinə döyülmüş göy (göy sarımsaq, şüvid, kişniş) əlavə
edilir və yumurta vurularaq yaxşıca qarışdırılır. Tavaya tökülərək bişirilir,
kəsilərək ərsinlə çevrilir, hər iki üzü qızardılır.

Balıq mütəlcəmi. Bu yemək qızılxallı və xəşəm balığından hazırlanır.
Balığı təmizləyib doğrayır, doğranmş soğanla qarışdırıb çölməyə yığır,
üstünə yağ və sirkəli su əlavə edib öz buğunda vamla bişirirlər. Balıq mü -
təlcəmi plov qərəsi olaraq süfrəyə verilir.

Qızarma balıqlar. Bu yemək şahmayi, külmə kimi xırda balıqlardan
hazırlanır. Lənkəran bölgəsində xırda balıqlar iki növ qızardılır.

1. Xırda-xırda döyülmüş göy (kişniş, şüvid) və soğan balıqların içinə
doldurulur və qızardılır. 

2. Pomidor və soğan xırda-xırda doğranır, balıqların içinə doldurularaq
qızardılır.

Quru balığın hazırlanması. Quru balıq ən çox kütüm balığından ha -
zırlanır. Balıq təmiz yuyularaq içalatı, qəlsəmələri təmizlənir. Ona duz
vurularaq üst-üstə yığılır. Bir həftə sonra balıqları ipə düzüb kölgə yerdən
asırlar. Balıq düzümlərinin altında çəltik samanı yandırılaraq hisə verilir. Lən-
kəran bölgəsində quru balıq rəci balıq adlanır. Quru balığı yeməzdən əvvəl
onu üzüm və ya əncil yarpağına büküb ocaqda közün üstündə bi şi rirlər.

Şor balığın hazırlanması. Balığa çoxlu duz vurulur və saxsı küplərə
doldurularaq ağzı möhkəm bağlanır. Duza qoyulmuş balıq üç aydan sonra
hazır olur. Şor balıq küp və ya xumb balığından hazırlanır.

Tərəvəzdən hazırlanan yeməklər:
Musamma. Bu yemək üçün əvvəlcə badımcan lay-lay kəsilir, tavada

alapört qızardılır. Sonra qızardılmış badımcan enli tavaya yığılır, üzərinə
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bol soğança, lay-lay doğranmış pomidor, ərinmiş yağ, bir az şirni əlavə
edilir və yemək dəmə qoyulur. Musamma toyuq və ya qoyun ətindən də
hazırlanır.

Badımcan sırdağı. Badımcan təmizlənərək lay-lay kəsilir, tavada qı -
zardılır. Sonra qazana yığılır, üstünə lay-lay doğranmış pomidor, tabağda
əzilmiş sarımsaq və ərinmiş yağ əlavə edilərək yemək bişməyə qoyulur.

Pomidor sırdağı. Pomidor fal-fal doğranıb qazana tökərək bişirilir.
Son ra üzərinə döyülmüş sarımsaq və duz töküb qarışdırılır, bir az da qay -
nadılır.

Tərə. Əvvəlcə xırdaki düyü qazana tökülərək öz buxarında bişirilir.
Kənarda şomu, göy sarımsağ doğranıb hazırlanır. Düyü yumşalanda göy
qazana əlavə edilir, suyu çəkilənədək bişirilir. Sonra yeməyə ərinmiş yağ,
bir az palçıq turşu və yumurta tökülür, qarışdırılaraq bişirilir.

Tərə Şirvanda turşu-sıyıq; Şəki, Göyçə gölü və Qərb bölgələrində isə
balva adı ilə tanınır.

Kükü.
Səbzi kükü. Kişniş, şüvid, göy sarımsaq, göy soğan qiyməkeşlə dö yü -

lür. Döyülmüş göyə bir az palçıq turşu və beş-altı yumurta əlavə edilərək
yaxşıca qarışdırılır. Sonra qara tavaya tökülür, hər iki tərəfi qızardılır, so -
yuduqdan sonra doğranır. 

Qoz küküsü. Soğan qozla birlikdə tabağda qara daşla döyülür. Sonra
ona bir az palçıq turşu, beş-altı yumurta qatılaraq çalınır və tavada hər iki
tərəfi qızardılaraq bişirilir.

Badımcan küküsü. Badımcan təmizlənərək duzlanır, acı suyu çı xa rı -
laraq qiyməkeşlə döyülür. Üstünə bir girvəngə döyülmüş qoz, bir az pal -
çıq turşu və beş-altı yumurta əlavə edilir. Sonra qara tavada bişirilir.

Kürüdən hazırlanan kükü. Bu yemək üçün balığın kürüsünə kişniş,
şüvid, göy soğan və yumurta qatılaraq tavada qızardılır.

Nar nümrüsü. Soğan doğranaraq tavada ərinmiş yağa əlavə edilir, so -
ğança hazırlanır. Sonra tavaya təmizlənib dənələnmiş nar tökülür. Nar ya -
ğa düşüb bişəndə üstünə yumurta vurulur.

Pətə. Badımcan təmizlənir, doğranır, qaynayan duzlu suya tökülür. Son -
ra badımcan aşsüzəndən süzülür, sıxılaraq acı suyu çıxarılır. Kənarda qa tı -
ğın (və ya süzmənin) içinə bol miqdarda sarımsaq əzilərək qatılır. Ba dım -
can tabağda əzilərək sarımsaqlı qatığa əlavə edilir.

Qəylə. Boranı dilimiləri qazanda öz buxarında bişirilir. Yumşalandan
sonra tabağda əzilir. Boranıya bir az palçıq turşu, bol miqdarda soğança
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və döyülmüş qoz əlavə edilərək dəmə qoyulur.
Badımcan ləvəngi. Badımcan təmizlənir, ortası kəsilir, qazana duzlu

suya tökülərək yumşalana qədər bişirilir. Əvvəlcə badımcan tənzif üzə ri -
nə yığılaraq daş altına qoyulur. Badımcanın acı suyu çıxarıldıqdan sonra
içərisi turşulanır və ləvəngi yığılır. Yemək qazana düzülür və dəmə qo yu -
lur. Badımcan ləvəngi yemişlə süfrəyə verilir.

Qaysava. Bu yemək qurudulmuş ərikdən və ya kişmişdən (yaxud tut
qurusundan) hazırlanır. Tavada ərinmiş yağa ərik qurusu tökülür, yu mu -
şalıb yağa düşənə qədər bişirilir.

Pomidor kababı. Pomidor təmiz yuyularaq deşdəklənir, tavaya yığılır,
duz, ərinmiş yağ və bir az su əlavə edilərək öz buxarında yağa düşənədək
bişirilir. Pomidor kababı ət yeməklərinin yanında süfrəyə verilir.

Təndirdə borani. Boranının qapağı kəsilir, təmizlənir. İçərisinə ədviy -
yat, kişmiş və albuxara doldurub təndirdə bişirirlər.

Yalançı dolma. Bu dolmanın hazırlanmasında ət mərci ilə əvəz olunur.
əvvəlcə mərci yumşalanadək bişirilir, soyudulur. Sonra ona quyruq, dö -
yülmüş kişniş, şüvid, göy sarımsaq, nanə əlavə edilir. Hazırlanmış içlik
tənək yarpağına bükülür.  

Lənkəran bölgəsinin müxtəlif çeşidli özünəməxsus şirniyyat mə’mu -
latları vardır.

Şirniyyat növləri:
Bişi. Xəmiri un, yağ, qaymaq, yumurta ilə yoğururlar, bir az acıtma qa -

tırlar. Dördayaq üzərində xəmiri hissələrə ayırıb kündələyirlər, oxlovla
dairəvi formada yayırlar. Yuxaları üst-üstə yığaraq hər qatını yağlayırlar.
Sonra qat-qat yayılmış xəmiri 3 santimetr enində kəsib bürmələyirlər, əl
ilə yasdılayaraq tavada ərinmiş yağa salırlar, vam odda hər iki üzünü qı -
zardırlar (yağ xəmirin üstünü örtməlidir). Soyuduqdan sonra üstünə şirni
səpirlər. Bişini oxlovla bir neçə yerdən deşirlər.

Qənd çörəyi. Qənd çörəyinin xəmirini un, yağ və şəkər ilə ovxalaya-
ovxalaya yoğururlar. Xəmirə bir az acıtma da qatılır. Hazırlanmış ovma
xəmirdən girdə kündələr tutulur, üstündən azca yastılanaraq ortasına yu -
murta sarısı vurulur və bişirilir.

Badam çörəyi. Bu şirniyyat üçün un, süd, yumurta, yağ, acıtma ilə xə -
mir yoğrulur. Hazırlanan xəmir dördayaq üstündə bölünür, kündələr tu tu -
lur. Sonra xəmirə ərinmiş yağ, un, yumurta, şəkər və bir az hildən ibarət
içlik düzəldilir. Kündələr açılır, içlik qoyulur. Xəmirin ortasına zəfə ran -
lanmış badam batırılır, yumurta sarısı çəkilir. Əvvəlcə hazırlanmış şir niy -
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yat acıtmaya qoyulur və vam odda bişirilir.
Şirin qoğal. Lənkəran bölgəsində qoğal əsasən şirin içliklə hazırlanır.

Qoğalın xəmiri qatıq, yumurta, un və acıtma ilə yoğrulur. Xəmir acı yan -
dan sonra dördayaq üzərində hissələrə ayrılaraq kündələr tutulur. Yuxalar
açılaraq qat-qat yığılır və yağlanır. Kənarda içlik (Əvvəlcə unla yağ qov -
rulur, sonra şəkər və sarıkök əlavə edilərək oddan götürülür.) tavada qov -
rularaq soyudulur. Qat-qat yağlanmış yuxalar 3 santimetr enində kəsilərək
bürmələnir, içlik qoyulur, əl ilə yasdılanaraq üstünə yumurta sarısı çəkilir,
xaş-xaş səpilir və təndirdə bişirilir.

Zeyran. Südlə möhkəm xəmir yoğrulur. Zeyran üçün şirin içlik ha zır -
lanır. Dördayaq üzərində xəmirdən kündələr tutulur. Kündələr bir az açı -
laraq içlik qoyulur, kənarı burulur və təndirə yapılır. Zeyran qədim za -
mandan ancaq Lerik rayonunun Zuvand və Əlyabad kəndlərində bişirilir.
Zeyran həftələrlə xarab olmadan qalır.

Kətə. Xəmir un, süd, şəkər, yağla yoğrulur, acıtma da qatılır. Kətə üçün
yağ, yumurta, şəkər və sarıkökdən içlik hazırlanır. Acıyan xəmir dördayaq
üstündə ərsinlə hissələrə bölünür, iri kündələr tutulur. Kündələr əl ilə yas tı -
lanır və içlik qoyulur. Sonra kətənin üstünə külçəbasanla naxışlar vurulur,
yumurta sarısı çəkilir.

Külçə. Külçənin xəmiri un, yağ, şəkər və südlə möhkəm yoğrulur,
acıtma da vurulur. Xəmir acıdıqdan sonra ərsinlə hissələrə bölünür, iri
kündələr tutulur. Kündələrdən uzunsov formada çörəklər hazırlanr, ba sı -
laraq yayılır, üzərinə külçəbasanla naxışlar vurularaq zəfəranlı yumurta
çəkilir. Külçə halva ilə birlikdə süfrəyə verilir.

Fətir. Un, duz, qatıq və bir az acıtma ilə xəmir yoğrulur. Kündələr tu -
tulur, bir neçə dəfə qatlanıb içərisinə yağ qoyulur, yayılaraq fətirlər ha zır -
lanır. Ocaqda sacın üstündə hər iki tərəfi bişirilir. 

Kuka. Xəmiri un, yağ, bir az şəkərlə yoğururlar, acıtma da qatırlar.
Dörd  ayaq üzərində xəmiri ərsinlə hissələrə bölüb orta boy kündələr tu tur -
lar. Sonra kiçik çörəklər hazırlanır, üstünə külçəbasanla naxışlar vurulur,
təndirə yapılır.

Bamiyə. Bunun üçün xəmir yumurta və yağla yoğurulur. Xəmirdən
uzunsov formada bükmələr hazırlayıb qızardırlar.

Əyirdək. Xəmiri südlə bərk yoğurur, şəkər qatırlar. Sonra xəmirdən
kündələr tutulur, yuxa açılır. Yuxanı bürmələyib noğul şəklində doğ ra yır -
lar. Həmin hissələri qazanda qaynayan yağın içinə töküb qızardırlar.

Səməni halvası. Buğda yuyulub məcməyiyə sərilərək üstü yaş dəs mal -
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la örtülür. 6-7 gündən sonra buğda 1 santimetr göyərəndə onu qiyməkeşlə
teştdə döyürlər, suyun möhkəm sıxırlar. Suyuna un töküb horra edirlər.
Səməni halvası mis tiyanda bişirilir. Vamla ocağda kotala ilə (ağac dəstəli
ərsinə oxşar alət) qarışdırırlar. Bişib bərkiyir, sonra qablara tökülür. Üs tü -
nə qoz ləpəsi, doşab, darçın, razyana tökülərək yeyilir.

Nişəsdə halvası. Əvvəlcə buğdanı göyərdirlər. 0,5 santimetr cücər dən -
dən sonra onu döyərək birinci suyunu götürüb, sərib qurudurlar. Sonra alı -
nan çöküntünü un halına gətirib torbaya töküb quru yerdə saxlayırlar. La -
zım olanda isladıb işlədirlər. Tavaya yağ töküb qaynayan zaman üzərinə
sarıkök, ayrılıqda hazırlanmış nişəsdəni qarışdıraraq ağzını örtüb dəmə
qoyurlar. Qovrulmağa düşəndə şirə tökürlər. Arabir ağzını açıb altını üstə
və üstünü alta çevirirlər. Bu iş o vaxta qədər təkrarlanır ki, nişəsdə, yağ və
şirə bir-birinə qarışaraq qızarmış olsun. Onda nişəsdə halvası hazır olur.

İsfahan halvası. Buğdanı yuyub məcməyiyə sərərək üstünü yaş dəs -
malla örtürlər ki, tez cücərsin. 6-7 gündən sonra buğda 1 santimetr gö yə -
rəndə onu döyüb birinci suyunu götürub, qalan döyülmüş buğdanın üzə -
rinə az su töküb yenidən əllə sıxaraq alınan suyun üzərinə un tökür, xəmir
edirlər. Sonra bişirilən qaba yağ sürtərək xəmiri odun üzərinə qoyurlar. O,
yavaş-yavaş qaynamağa başlayır. Bişənədək bir neçə dəfə ərsinlə altını
üstə, üstünü alta çevirərək dibinə bol miqdarda yağ atırlar. Sonra birinci
suyu az-az onun üzərinə tökürlər. Beləliklə, halva qaynayıb qazmaq bağ -
laya-bağlaya çevrilir və qazmaq bağladıqca onu çıxardaraq, bir qaba yı -
ğırlar. Buna hil, mixək, zəncəfil, şərbət və darçın qataraq qarışdırırlar. Alı -
nan qarışığdan 100 qramlıq kündələr tutulur, əldə yumrulayaraq qoz lə pə -
sinə batırılır.

Şorabalar, məzələr: pomidor rubı, heyva rubı, palçıq turşu, abqora
(kal üzümdən hazırlanır), sirkə badımcan, kahı-sirkə, şor nar armudu, şor
üzüm (xımbı üzüm növündən hazırlanır) əzgil, şalğam, dahar, salat (həftə-
bicar), sarımsaqlı süzmə.

Şalğam. Şalğam əsasən Lənkəran zonasında əkilir. Bir qədər tünd ta -
mına və azacıq sarıya çalmasına baxmayaraq, ağ turpa o qədər oxşayır.
Şalğamı hazırlamaq üçün yuyur, tər yarpaqları ilə kökünü kəsib ayrıca yı -
ğırlar. Qalan gövdəsini iriliyindən asılı olaraq, 4, 6 yaxud 8 hissəyə doğ -
rayırlar. Bişirilən qaba su və duz töküb qaynadırlar, hazırlanmış şalğamı
qaynar suda daha 15-20 dəqiqə qaynadırlar, sonra aşsüzəndə süzürlər. Tə -
mizlənmiş kökləri ət taxtasında əzib üstünə şalğam, qaynar su töküb ocaq
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yanında qoyurlar ki, qıcqırsın. Qaynadılmış şalğamı − miqdarına görə ba -
lona və ya bəsdiyə tökürlər. Həmin qaba şalğamın üzərinə qalxana qədər
isti su əlavə edirlər. Onun üstündən isə şalğamın döyülüb qıcqırdılmış
köklərini töküb qarışdırırlar. Bütün bunların da üzərinə sirkə-şirə (sirkəyə
şirni və ya doşab qatmaqla hazırlanır) qarışığı tökürlər. Bu minvalla hazır -
lanmış şalğam 10-12 gündən sonra istifadə üçün tam yetişir.

Rub. Rubu bişirməkdən ötru dərilmiş heyvanı yuyandan sonra (nö vün -
dən asılı olmayaraq) dilim-dilim doğrayır, çəyirdəyindən (lüğəbindən)
ayırırlar. Doğranmış heyvanın miqdarına görə götürülən qaba (qalaylı,
mis, çuğun və ya bürünc qab olmalıdır) su töküb qaynadırlar. Bişəndən
sonra teştin üzərinə sıra ilə ensiz taxtalar düzüb üzərinə tə miz bir kisə qo -
yub qaynamış heyvaları hissə-hissə kisənin içərisinə tö kürlər. Heyvanı sı -
xıb suyunu süzəndən sonra puşu (cecəsi) atırlar. Alınan heyva suyunu teş -
tə töküb ocağa qoyurlar, su qaynayıb quruduqca qalan heyva suyundan
ona əlavə edilir, sonra o vaxta qədər qaynadılır ki, su mətə çevrilir, yə`ni
qatılaşır. Teşt yerə qoyulub soyuyandan sonra qablara tökülür. Rubu bü -
tün xörəklərlə yeyirlər. Bu məzə ancaq Lənkəran zonasında hazırlanır.
Onu uzun illər saxlamaq olar, ancaq həmişə sərin yerdə saxlanmalıdır. 

Palçıq turşu. Palçıq turşu turşməzə meyvələrdən (alça, göyəm) ha zır -
lanır. Bunun üçün meyvələri iri qazanlarda qaynadıb, çəyirdəyini və qa bı -
ğını kənar edir, qatı sıyıq formasında qalan kütləni süzüb soyudurlar. 

Kahı-sirkə. Doğranmış kahıya alça əzilərək qatılır. Sirkə, bir az şəkər
və dahar da əlavə edilir.

Dahar. Göy nanə duzla tabağda yaxşıca döyülür. Xiyar dahara batırı -
la raq yeyilir. Dahar ət yeməklərinin yanında süfrəyə verilir.

İçkilər: reyhanlı şərbət, səhləb, şalğam suyu, əzgil suyu, isgəncəbi.
İsgəncəbi. Üzüm sirkəsi və ya qora suyunu şəkər və nanə (və ya kahı)

qatıb qatılaşana qədər qaynadılır. İsgəncəbi süfrəyə verilərkən su ilə qa -
rışdırılır, turşməzə tamlı içki əldə edilir. İsgəncəbi ətli-yağlı yeməklərin
yanında süfrəyə verilir. 

Lənkəran bölgəsində yeməklərin hazırlanması zamanı istifadə
olu nan məişət əşyaları

Uzun əsrlər boyu Azərbaycan xalqının istifadə etdiyi məişət qabları
hör mə, toxuma, saxsı, ağac, metal və dəri qablardan ibarət olmuşdur.
Qab  lar hazırlandığı materialın növünə, ölçüsünə, məişətdə istifadəsinə
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gö rə fərqlənirdi. Lənkəran bölgəsində dulusçuluq, həsir hörmə, ağaciş lə -
mə kimi sənətkarlıq sahələri geniş yayılmışdır. Qədim tarixə malik olan
sə nət nümunələrində xalqın əməyə münasibəti, məişətlə bağlı düşüncələri
öz əksini tapmışdır.

Lənkəran bölgəsində istifadə olunan qədim məişət əşyaları:
qulaqlı fırçın (kündəni formaya salmaq üçün), qara daş, nəməkdan,

qa ra tava, həpçuş (çuğun tava), ət qiyməkeşi, qəməlti (böyük bıçaq), das-
dar (kirkirə, əl dəyirmanı), ding (çəltik döyən qurğu), maşa.

güdə, küçərə, həsir kosara – «düyünün saxlanması üçün həsirdən to -
xu nan qab».

cəvərə, qoysara – «meyvə daşımaq üçün toxuma və hörmə qablar».
saqqur, samara – «məişət yüklərini daşımaq üçün qablar».
Mis qablar: tavasar (qulplu tava), şərbəti (kiçik dərin nimçə), çöəcə

(mis kasa), peşqon (iri padnos), piyalə, tas, cam, məcməyi, tayqulp, qo ra -
palan (aşsüzən), qəzo:c (ərsin), kotala (ağac dəstəli ərsinə oxşar alət), mis
tiyan, mis teşt, sapılca, sərpuş, satıl, güyüm, sənək, döyrə, aftafa-ləyən,
gülabdan.

Ağacdan hazırlanan məişət əşyalarının istehsalı Azərbaycanın meşə
örtüyü ilə zəngin olan bölgələrində geniş yayılmışıdr. Lənkəran bölgə sin -
də təbii xammal olan meşə sərvətlərinin bolluğu burada sənət sahələrinin
meydana gəlib inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur.

Ağacdan hazırlanan məişət əşyaları: məlağa (taxta qaşıq), luka
(tabaq), küçəli (taxta çömçə), rəfətə (təndirə çörək, yuxa, lavaş yapmaq
üçün), kül çəbasan, vərdənə, arxıd (nehrə), urva qabı, sələ (çubuqdan
hörülmüş qab), taxta tabağ, taxta kəpgir, dördəyağ/duvaq (yuxayayan),
hövsər (dü yü arıtlamaq üçün), oxlov/qalax, ələk, xamır təknəsi,
həvəngdəstə, dol, çanax, tosar, cəhrə, daraq, qəlib, məhəccər, şana, dır-
mıx, kürək, yaba, kir şə, bel sapı, balta, beşik, sandıq.

Sarı gilli torpaqdan hazırlanan əşyalar: günk, nehrə, sərnic, bəsdi,
bar dağ, küpə, səkcə, bərni, gil sac, çəllək, su tüngləri.

Saxsı qablar: abxur, çənquru tavası, qapaqlı çölməy (və ya dizə çöl -
məy), sıpıl (yağ, bal, quru dənəvər ərzaq saxlamaq üçün), küçükatan (qa -
tıq çalınan saxsı qab), ət taxtası (ağacdan düzəldilmiş kötük), dalyar (içə -
risinə plov çəkilirdi), güvəc, həlimdan, çilovsüzən, əngənək, qənd doğra -
yan taxta çəkici ilə, lüleng, gödüş, qumquma, parç, ləh.

Saxsı qablarda hazırlanan yemək daha keyfiyyətli bişir, saxlanan su sə -
rin və təmiz qalır. Həm də bu qablar paxır atmır, zəhərlənmə vermir.
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr

KOROĞLU HAQQINDA YENİ BAYATILARKOROĞLU HAQQINDA YENİ BAYATILAR

İstedadlı şair Abbas Əmbalanı oxuculara xüsusi təqdim etməyə ehti yac
yoxdur. O, artıq çoxdan şeirsevərlərin dərin rəğbətini qazanmışdır. Hə -
mişə müxtəlif mövzularda yazan və rəngarəng poetik formalardan istifadə
edən şairin son dövrlərdə xalq poeziyasının ən işlək janrı olan bayatıya
müraciət etməsi diqqəti cəlb edir. Onun dərin lirizm və səmimiy yət lə yoğ -
rul muş şirin bayatıları xalq arasında yayılmışdır: 

Əndamı dolu gözəl, 
Ayağı, qolu gözəl.
Tək qalıb üşüyürdü,
İsitdin yolu, gözəl. 

Tikanı çoxlu qızdı,
Batdı, qəlbimi cızdı.
Məlhəmi elə qoydu,
Canım pul kimi qızdı.

Şəkinin qalası var,
Dağı var, talası var.
Gözəllərin nazını,
Çəkən Əmbalası var. 

Şairin yaradıcılığında belə nümunələr çoxdur. Ancaq o öz bayatı la rın -
da yalnız incə məhəbbət duyğularını tərənnüm etməklə qalmır, onların
mövzu dairəsini getdikcə genişləndirir. Abbasın “Şəki sənətkarlıq ba ya tı -
ları” silsiləsindən olan və el sənətinin  demək olar ki, bütün sahələrini
əhatə edən 63 bayatısı həm geniş oxucu kütləsinin, həm də mütəxəs sis lə -
rin diqqətini cəlb etmiş, onların rəğbətini qazanmışdır. Sənətkarlıq ba ya -
tları şairin etnoqrafiya sahəsində ətraflı  biliyə malik olduğunu göstərir. 

Abbas Əmbala indi də möhtəşəm “Koroğlu” eposuna üz tutmuş və
“Koroğlu” mövzularını bayatılarda əks etdirmişdir. “Koroğlu” eposunun
poetik vətəni dastan janrıdır, yəni Koroğlunun qəhrəmanlığını vəsf edən
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əsas janr dastandır. Bununla belə, istər Azərbaycan xalq musiqisinin, is -
tərsə də şifahi xalq ədəbiyyatının elə bir janrı yoxdur ki, Koroğlu möv zu -
su orda fəxri yer tutmasın. Koroğlu adı ilə bağlı aşıq havaları, muğam gu -
şələri, zurna havaları, xalq mahnıları bir tərəfdən, nağıllar, rəvayət və əf -
sanələr, digər tərəfdən isə  atalar sözü və məsəllər xalq qəhrəmanının bə -
dii obrazını yaratmaqdadır. Koroğlu xalq bayatılarında da tərənnüm olu -
nur: 

Yerdən dursa Koroğlu,
Torun qursa Koroğlu.
Qan sel kimi tökülər,
Bir qıy vursa Koroğlu.

Bu, hərbə-zorbadır. Belə nümunələr göstərir ki, düşmənlə üzbəüz du -
rarkən Koroğlunun qılınc davasından əvvəlki söz savaşı yalnız qoş ma lar -
da və gəraylılarda yox, bayatılarda da ifadə oluna bilər. Daha bir bayatıya
nəzər salaq:

Boya-başa çatasan,
Kəhər atlı olasan.
Koroğlu tək əlində,
Misri qılınc çalasan.

Bu isə öz  məzmununa görə eyni zamanda həm oxşama, həm də arzu -
lamadır. Ana balasını Koroğlu kimi igid və vətənpərvər görmək istəyir.
Əsrlər boyu yadelli işğalçılara qarşı mübarizə aparmaq məcburiyyətində
qalan Azərbaycan xalqının uşağa beşikdən başlayaraq qəhrəmanlıq ruhu
aşılaması çox təbiidir. O da təbiidir ki, belə məqamlarda məhz Koroğlu
yada düşür:

İgidin bir zatıdır,
Bir də təmiz adıdır.
Koroğluda qocalıq,
Onun ehtiyatıdır.

Göründüyü kimi, bu bayatı igidlik manifestidir, ərlik nizamnaməsidir:
qoy el sənə zatıqırıq deməsin, adının təmizliyini qoru və döyüşdə ehtiyatı
əldən vermə, çünki “ehtiyat igidin yaraşığıdır”. Koroğlu özü də deyib ki,
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ehtiyatlı igidin anası ağlamaz. 
Elin söz xəzinəsindən belə dərinmənalı bayatıları çox seçmək olar. İs -

te dadlı şair Abbas Əmbala da xalqımızın poetik ənənələrinə sadiq qala raq
özünün Koroğlu bayatılarını yaratmış, möhtəşəm eposun 24 qoluna aid
motivləri (süjet parçalarını) bayatı dili ilə vəsf etmişdir. Yeri gəlmiş kən
qeyd edim ki, həmin nümunələr şagirdlər, tələbələr və ümumiyyətlə, “Ko -
roğ lu”nu öyrənənlərin hamısı üçün gərəkli və faydalıdır, çünki onlar epo-
sun motiv və süjetlərinin yadda qalmasına və qarışdırılmamasına kö mək
edir. Ümidvaram ki, bu bayatılar yalnız oxumaqla qalmayacaq, həm də
seviləcək və yayılacaqdır, çünki “Koroğlu”ya ruhi ehti yacımız var.

Faiq ÇƏLƏBİ
Sənətşünaslıq doktoru, professor

“KOROĞLU” DASTANINA AİD BAYATILAR

Ali kişi

Göydə ulduz toqquşdu,
Bulaq qaynadı, çoşdu.
Rövşən içdi, yuyundu,
Köpük quş kimi uçdu.

Vaxt ötdü, əcəl yetdi,
Alının ömrü bitdi.
Rövşən Qoşabulaqda
Atasını dəfn etdi.

Koroğluynan Dəli Həsən

Basdı Dəli Həsəni,
Yeddi il yol kəsəni.
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Koroğluya pay verdi
Yığdığı xəzinəni.

Koroğlunun İstanbul səfəri

Nigar çox etdi töhmət,
Əhmədə verdi zəhmət.
Koroğluya məktubu
Çatdırdı Bəlli Əhməd. 

Aşıq Cünun

Tacirbaşı vurnuxdu,
Koroğludan bərk qorxdu.
Aşıq Cünun sazıyla
Dəmir sandıqdan çıxdı.

Koroğlunun Türkman səfəri

Ərəb Reyhan yoruldu,
Qəfil yerə vuruldu.
Eyvaz köynəkdən keçib
Nigara oğul oldu.

Dəmirçi oğlunun Çənlibelə gəlməyi

Koroğlu nalı cırdı,
Dəmirçi pulu qırdı.
Fənd Dəmirçioğlunu
Qıratdan yerə vurdu.

Koroğlunun Ərzurum səfəri

Dəmirçioğlu yendi,
Qara pəhləvan endi.
Cəfər paşa bac verib,
Nə danışdı, nə dindi.
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Koroğlu çapdı, çatdı,
Cəfər paşa lap batdı.
Dəmirçioğlu, Telli
Axır murada çatdı. 

Durna teli

Bağdadın durna teli,
Kabab, şərabın feli.
Gözü yollarda qoydu
Çardaxlı Çənlibeli.

Koroğlu gəlib dilə,
Tərifin yaydı elə.
Giziroğlu eşitdi,
Gəldilər Çənlibelə.

Koroğlunun Rum səfəri

Qıratınla çaparsan,
Məni Rumda taparsan.
Sənə kişi deyərəm,
Çənlibelə aparsan.

Bəlli  Əhməd var oldu,
Dəli Həsən qor oldu.
Məhbubla Şirin xanım
İgidlərə yar oldu.

Koroğlu ilə Bolu bəy

Camal paşa biçara,
Məktub yazdı xotkara.
“Koroğlunu tutmuşam,
Göndərim onu ora?”
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Onlar gedən yol deyil,
O qatlayan qol deyil.
Qəcər pəhləvan, mehtər,
Bolu girən kol deyil.

Gedəmmərik əliboş,
Mehtər Murtuzu da qoş.
İsabalıyla Dünya
Evlənib oldular xoş.

Həmzənin Qıratı aparması

Toqatlı Mahmud paşa,
Arzun dəyibdi daşa.
Yığılsa paşa, xan, bəy,
Niyyətin gəlməz başa.

Koroğlu, min Qıratı,
Lərzəyə sal Toqatı.
Misri qılıncı endir,
Qırılsın xanın zatı.

Qırat sıçradı, səkdi,
Xotkar, qoşun dad çəkdi.
Koroğlu dəlilərlə
Yurdlarında turp əkdi.

Koroğlu ilə Ərəb Reyhan

Eyvaz damarı sıxdı,
Ərəb Reyhanı yıxdı.
Namərdin başın kəsdi,
Qanı daşlara axdı.

Qız Eyvaza vuruldu,
Hürü Eyvazın oldu.
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Qırx gün qırx gecəlik toy
Çənlibeldə quruldu.

Koroğluynan  Aypara

Yaralandı Aypara,
Səməndə edin çara.
Sənəmi tapan kimi
Satqını çəkin dara.

Koroğlunun Bəyazid səfəri

Əmudu işə saldı,
Köhnə qısası aldı.
Xotkar Əhmədi vurdu,
Yıxıldı yerdə qaldı.

Atları qanad açdı,
Ceyran dalıyca qaçdı.
Bəyaziddə Koroğlu
Paşanın qanın içdi.

Qulun qaçması

Çoxbilmiş Ələmqulu
Qorudu canı, pulu.
Dəlilərin xətrinə
Qaytardı atı, qulu.

Koroğlu igid ərdi,
Xan gəlib onu gördü.
Tək qızı Ruqiyyəni
Gürcü oğluna verdi.



1572012/ III

Ağcaquzu

Bilqeysin nübarı,
Onu bəslədi qarı.
Qolunda bazubəndi,
Koroğlu yadigarı.

Öldürdü ox yarası,
Qaldı ciyərparası.
Ağ qoyun südü içib
Ağcaquzu balası.

Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməsi

Pərizad, gəl olma tərs,
Caduların edər bəs.
Harda olsan aparram,
Məni incitmə əbəs.

Koroğlu yetirdi dil,
Vətənindir Çənlibel.
Ağcaquzu oğlumdur,
Qaynatanam, bunu bil.

Mahru xanımın Çənlibelə gəlməsi

Döyüşçüləri gördü,
Çənlibelə at sürdü.
Təbrizli Xoca Yaqub
Hücum xəbərin verdi.

Qırx min ləşkəri biçdi,
Hasanın taxtı çökdü.
Giziroğlu Mahruyla
Eşqin badəsin içdi.
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Koroğluynan Bəylər

Koroğlu darda qaldı,
Dəli Həsən bac aldı.
Bəylər ilə Dinməzin
Yeddi gün toyu oldu.

Koroğlu ilə Bolluca səfəri

İlxı baş aldı getdi,
Koroğlu dada yetdi.
Qara xanın ömürü
Misri qılıncla bitdi.

Koroğlunun Dərbənd səfəri

Dəlilər azad oldu,
Dərdə-qəmə yad oldu.
Həsən bazubənd verdi,
Koroğlu çox şad oldu.

Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi

“Bülbüllü bağ”dan ötdü,
Aşqardor çapdı getdi.
Qurdoğlu Zərnişana
Aşıq Cünun toy etdi.

Hasan paşanın Çənlibelə gəlməsi

Qıy vurdu Dəli Həsən,
Qoşunu biçib-kəsən.
Qırat, Düratın innən,
Mehtəri oldu Hasan.
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Koroğlunun qocalığı

Tüfəng görüb mat qaldı,
Dəlilərə hay saldı.
Xotkar, paşadan, bəydən
Qocalıqda bac aldı. 

Abbas ƏMBALA
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Qardaş türk folklorundan

AĞ TAYÇI
(Əvvəli ötən sayımızda)

Yuxarı qaldırıb
Üç dəfə sıçrayıb
Yerin yeddi qat altına
Temir Xaqanın qapısına
Fırladıb atdı.
Bahadur Ağ Tayçı
Beləcə düşmənini məğlub edərək
Təkrar geri döndü.
Çox zaman keçmədən
Arvadı Altın Tanaya
Qoca ana və atasına
Yenidən qovuşdu.
Ağ Tayçı yenidən
Hüzurlu, rahat yaşamağa başladı.
Beləcə yaşayarkən
Qiymətli at Ağ Boro
Su şırıltısı kimi kişnəyərək gəldi.
Milçək kimi uçaraq gəldi.
«Yazıq Ağ Tayçı,
Temir Xaqan kinlənmiş.
Qanı tökülməz,
Canı alınmaz,
Can1mak qara ayqırlı
Can1mak Bökö bahadurunu göndərmiş
Onunla necə döyüşərsən?
Oturub çarəsini düşün
Silahını, zirehini hazırla!»
Bahadur Ağ Tayçıya
Atı Ağ Boro bunları söylədi.
Təkrar dönüb, uçub getdi.
Çox zaman keçmədən
Göy gurultusu kimi bir şırıltı duyuldu.
Dəmir səsi kimi şaqqıltı duyuldu.
Altayın üstü tutuldu.
Ağaclar, daşlar silkələndi.
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Təkrar baxıb gördü ki,
Çan1mak qara ayqıra minən
Çan1mak Bökö bahadur gəldi
Atından enmədən bağırdı:
«Kağanın elçisini heçə sayan
Sən necə bahadursan?
Də’vət etməyə gələni
Atıyla birlikdə öldürən
Aydan, günəşdən qorxmayan
Yeraltı ölkəsindən qorxmayan
Sən necə bahadursan?
İndi mənimlə gəlməsən,
Zorla apararam».
Bunu eşidən Ağ Tayçı
Ağ saraydan çıxdı.
Ucu şiş qara qarğısına söykənib
Can1mak Bököyə diqqətlə baxıb
Səssizcə durdu
Bunu görən Çan1mak Bökönün
Gözlərinə qan yığıldı.
Alt dodağını dişləyərək qanatdı.
Acı-acı bağırdı:
«Xaqanın əmrini saymaz
Sən necə pəhləvansan?
Mənim kimi böyükdən qorxmaz
Necə ürəkli bahadursan?»
Çan1mak Bökö bunları söyləyib
Ağ Tayçı bahadura
At qamçısıyla vurdu.
Qəzəblənməyən Ağ Tayçı
Bərk qəzəbləndi.
Çan1mak Bökö bahaduru
Çan1mak Qara ayqırıyla
Bərk tutub
Üç dəfə silkələyərək
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Yeraltı yoldan ağzıaşağı
Qaşıq kimi fırlatdı.
«Bir daha bura gəlmə!» – dedi
Coşğun qara dənizdə
Əlini, üzünü yudu.
Ondan sonra Ağ Tayçı
Rahat, hüzurlu yaşadı
İndi beləcə yaşarkən
Bir gün qiymətli atı Ağ Boro
Su şırıltısı kimi kişnəyərək gəldi.
Milçək kimi vızıldayaraq gəldi.
Onu eşidən Ağ Tayçı
Yeraltında yaşayan
Ərlik Biylə Temir xaqan
Gəlib səni öldürmədikcə
Bizə rahatlıq yoxdu deyirlər.
Buna görə hazır ol.
Yayını hazır tut.
Nə zaman gələcəklərini
Bilmək çox çətindi.
Onlar buraya gələrkən
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü atana
Gedib xəbər vermədən olmaz» – dedi.
Bunu eşidən Ağ Tayçı
Ağ Borosunu yəhərlədi,
Döyüş paltarını geyindi.
Ana-atasıyla, arvadıyla
Vidalaşıb
Ağ Börünün yurduna doğru
Yola çıxıb sür’ətlə getdi

***
Atların ən yaxşısı Ağ Boroya minən
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Ağ Tayçı bahadur
Gecə-gündüz durmadan
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börünün yurduna çatdı
Ağ Boronun ayaq səsini eşidib
Ağ Tayçının kojonunu eşidib
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börü
Qara dağ sarayından
Çıxıb onu qarşıladı
Salamlaşıb yumruqlaşdılar
Yanaqdan öpüşdülər
Bahadur Ağ Tayçı
Atası Ağ Börüyə
Dərdini söylədi
«Ərlik Biylə Temir xaqan
Mənə rahatlıq vermir,
Qapıma dayanırlar – dedi.
Üç dəfə hücum etdilər
Üçündən də qalib çıxdım – dedi.
İndi isə Temir xaqan gəlir.
Ona qarşı döyüşmək üçün
Güc almağa gəlmişəm.
Onları sözlə yenmək üçün
Şirin söz soruşmağa gəlmişəm».
Bunu eşidən Ağ Börü
Yumşaq səsiylə bunları dedi:
– Yerin üstünə rahatlıq verməyənin
Axacaq qırmızı qanı yox.
Öləcək canı yox.
Ərlik Biy səni izləyirmiş.
Dördüncü elçisini sənə göndərmədən
Onları yer üstünə çıxartmadan
Sən qarşılarına get.
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Temir xaqan gəlsə,
Sənin ata yurdunda
Qırılmayan iynə qalmaz.
Yeraltı cəhənnəminə çatanda
Nəylə qarşılaşırsan, qarşılaş
«Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü atam» - deyə bağır
Səsin yetməydiyi yerdə yardım edərəm! –
Ağ Börü bunları söyləyərək
Səsin yetmədiyi yerdə duyaram
Əl yetişməyən yerdə yardım edərəm! –
Ağ Börü bunları söyləyərək
Köhnə bir palto verdi.
Köhnə bir əlcək verdi.
Köhnə bir şalvar verdi.
Köhnə bir ayaqqabı verdi.
«Böyük döyüşə gedəcəyin zaman
Bu geyimləri geyin» – dedi.
Bahadur Ağ Tayçı
Atası Ağ Börüdən
Belə gözəl alqış alaraq
Əl verib vidalaşdı.
Ağ Boronun yüyənini
Təkrar geri çevirdi.
Öz elinə yol aldı.
Çox zaman keçmədən
Ata yurduna çatdı.
Atından enərək
Altın Tananı öpdü.
Altın saçına sığal çəkdi.
«Ölsək, nəfəsimiz bir
Yaşasaq, ömrümüz bir,
Qurban olduğum Altın Tanam,
Hər şey yaxşı olsa, qovuşarıq,
Böyük yolculuğa çıxıram.
Kədərlənib düşünmə,
Hər zaman qeyrətli yaşa!» – deyə.
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Bahadur Ağ Tayçı
Arvadı Altın Tanaya söylədi
Sağ əliylə salamlaşdı,
Sağ yanağından öpdü.
Yenidən geri dönərək
Qaçaraq ana-atasının yanına getdi
Əlini uzatdı.
«Böyük yola çıxıram
Salamat qalın, atam, anam.
Xaqanların də’vətinə gedirəm
Pis söz söyləməyin
Rahat gedib-gəlim deyə
Xeyirli dua edin!»
Ağ Tayçı bunları deyib
Anasıyla, atasıyla öpüşdü.
Ağ Boro atına minib
Sür’ətlə uzaqlaşaraq gözdən itdi.
Arvadı Altın Tana
İki qoca ata-anası
Arxasından baxdılar.
Göz yaşlarını saxlaya bilmədilər:
«İki böyük qardaşını Ərlik almamış olsaydı,
İndi yoldaş olardı, deyilmi?
Ərlik Biyin yurduna
Tək getməzdi, deyilmi» – deyə
Anası Altın Topçu
Öz-özünə söyləndi.

***
Qiymətli at Ağ Boro
Dayanıb dinləmədən yola çıxdı.
İgid Ağ Tayçı
Yatmadan yola getdi.
Sağlam qurşağı şaqqıldayıb,
Zireh sinəliyi alovlanıb,
Dəmir silah şınqıldayıb,
Bürünc zireh qıcıldayb,
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Ağ Tayçı sürətlə getdi.
Oxu-yayı kojon söylədi
Ağ Boronu mahmızladığı yerdə
Dərin göllər yarandı.
Böyük dağlar alçaldı.
Beləcə gedib durdu.
Yerin altına çatdı.
Bahadur Ağ Tayçı
Ağ Boronun yüyənini çəkdi
Aylı, günəşli göylə
Ağaclı, daşlı Altayla
«Sağ olun» deyə vidalaşdı
Qara qunduz dərisindən papağını
Başına yan taxdı.
İki yüyəni birlikdə tutub
Sürətlə yerin altına endi.
Hər tərəf qaranlıq oldu.
Ağ Boronun iki qulağında
İki gümüş inci
Biri günəş kimi parlayaraq,
Digəri ay kimi parlayaraq
Gedəcəkləri yolu işıqlandırdı
Beləcə bir neçə gün keçdiyini
Ağ Tayçı da anlamadı
Bir də baxıb gördü ki,
Temir Xaqanın yeddi qatlı
Daş sarayı göründü.
Qapısında at bağlanan
Səkkiz budaqlı dəmir qovağın
Dəmir yarpaqları sallanırdı.
Daş saraya girəndə
Onu qarşılamağa kimsə çıxmadı.
At bağlanan dirəyin dibindən
Atını götürəcək kimsə yoxdu.
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Ağ Tayçı atından endi.
Atını dirəyə bağlamadan
Yüyənini boşaldaraq
Daş sarayın qapısını açdı.
Altın eşiyi addımlayıb girdi.
Dəmir eşiyi təpikləyib girdi.
Pəhləvan Temir Xaqan
Doqquz qatlı daş taxta
Sıxıntılı görünürdü.
İki gözü qara göl kimi,
Ər üzü palçıq kimi,
İki məməsi qırma dəri kimi,
İki qulağı ələk kimi
Temir Xaqanın görünüşü beləydi.
Hal-əhval soruşub oturdu.
«Niyə çağırdın?» – deyə soruşdu.
Temir Xaqanın xatunu
Yer altının insanı deyildi.
Aylı, günəşli Altaydan
Zorla gətirilmiş kimiydi.
«Mən səni bahadur deyə
Tək qızının toyuna çağırdım.
Sən isə elçini öldürdün.
Sən necə insansan? – deyə
Temir Xaqan sonda
Ay Tayçı dalaşdı.
«Qonağımızı döyür» – deyə
Xanımına əmr etdi.
«İlk gələn elçilərin
Yadigar atımı öldürməsəydi,
Sonrakı elçilərə də toxunmazdım.
O zaman gəlməzdinmi?
Çarəsiz qəzəblənərək
Belə oldu xaqanım!» – deyə
Ağ Tayçı söylədi.
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Qızıl masaya qoyulan yeməklərdən
Yeməməyə israr etdi.
«İnsanın ətini yeyib, qanını yeyən
İnsanların yediyini necə yeyim?
Onun yerinə mənə söyləyin:
Oyun, əyləncə harda olur?
Tə’cili oraya gedim – deyə
Ağ Tayçı danışdı.
Geri çıxmaq üçün ayağa qalxdı.
«Sarayların açarlarını
Ağ Tayçıya ver deyə
Temir Xaqan xatununa söylədi.
Özü qımıldandı.
Buradan irəli gedərsən,
Orada önünə ağ saray çıxar.
Onu açıb bax,
Oradan irəli gedərsən.
Orada gümüş saray durur,
O saraya girmədən davam et.
Oradan irəli gedərsən,
Qara daş saray qarşına çıxar.
O saraya gir.
Oyun əyləncə ordadır deyə
Temir Xaqan Ağ Tayçıya buyurdu.
Ağ sarayla daş sarayın
Açarlarını alıb verdi.
«Gözü atəşli yaradılmış
Bu qəribi necə öldürəcəksən? – deyə
Temir Xaqanın xatunu
Ərinə pıçıldadı.
İki gözü döndü
«Oo! Sus!» Sən səs çıxartma! – deyə
Temir Xaqan qaşını çatıb,
Arvadına əsəbləşdi.
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(Ardı gələn sayımızda)
Çevirəni Qumru Şəhriyar

Bu sözləri Ağ Tayçı
Eşitməmiş kimi davranıb qalxdı.
Temir Xaqanın söylədiyi kimi
Daş saraydan geri çıxdı.
Atı Ağ Boroya minib
Söylənən saraylara yönəlib.
Sür’ətlə gözdən itdi.
Beləcə gedərkən
Ağ Boro anidən durdu.
Ağac kimi dayandı
«Sən qoltuğumun qanadısan
Sən birlikdə yaşadığım dostumsan
Nəyi bildin, nəyi sezdin?
Tez ol, de» – deyə
Ağ Tayçı atına dedi.
«Ölümü bilmirəm
Əyləncəni də sezmədim.
Qara daş sarayda toy olduğu
Yalan söylənmiş söz imiş.
Səni sıxışdıracaq yerdi.
Yenilirsən bizim məğlubiyyətimizdir.
İlk ağ sarayda
Temir Xaqanın qızı var.
O, yeraltının hakimidir.
Ortadakı gümüş sarayda
Yer üstündən zorla gətirilmiş
Yeddi gəlin var» –
Ağ Boro atı bunları söylədi.
«Çarəsini sən tap» – deyə.
Ağ Tayçı cavab verdi.
Oradan irəliyə getdi.
Gedərkən yaxşıca düşündü.
Çox vaxt keçmədən
Ağ saraya yetişdi. 
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Folklorşünas təqvimi

Ağaverdi   
Xəlilov 50

50 YAŞ NƏDİR Kİ?        50 YAŞ NƏDİR Kİ?        
Böyük alman psixoloqu,  dünyada  psixoana li zin

banisi  hesab edilən  Ziq mund  Freyd  insanları ün -
siyyət  xarakterlərinə görə üç  qrupa bölmüş dür. O,
birinci qrup insanlara qısa müddət ərzində  xa rak te -
ri tanınan in san  ları, ikinci qrupa müəyyən vaxtdan
sonra daxili aləmi bəlli olan şəxsləri və nəhayət,
üçüncü qrupa isə  hətta uzun illər keçsə belə, xa siy -
yəti doğru-dürüst bilinməyən insanları daxil et miş -
dir. Ziqmund  Frey din fik rin cə, bu üç qrupun içə ri -

sində ən yaxşı insanlar birinci qrupa daxil olan  in sanlar hesab edilir. Belə
insanlar öz səmimiliyi və sadəliyi  ilə di gər qrup insanlardan  fərqlənirlər.
Mənim yaxşı tanıdığım, 31 illik tələbəlik dostum, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, AMEA Folklor İnstitutunun “Mə ra sim folkloru” şöbəsinin müdiri
Ağaverdi Xəlilov  Frey din  müəy yən ləş dir diyi birinci  qrup insanlardandır...

Ağaverdi ilə mənim ilk tanışlığım 31 il bundan əvvəl, 1981-ci ilin sent -
ya brın 1-də olub. O vaxt mən Azərbaycan  Dövlət Universitetinin (in di ki
BDU-nun) filologiya fakültəsinin I kursuna təzəcə qəbul olunmuşdum.
Fakültəyə qəbul olunanların hamısı – 75 nəfər  tələbə tədris ilinin ilk günü
Universitetin 209-cu auditoriyasına yığışmışdı. Hamının üzündə   in tə ha -
sız bir sevinclə bərabər, sanki sonsuz bir xoşbəxtlik də vardı. Dünən ki
tələbə olmaq arzusu ilə alışıb-yanan abituriyentlər – bugünkü tə ləbə lər isə
tez bir zamanda bir-birləri ilə tanış olmağa, xoş bir ünsiyyət qur ma  ğa ça -
lışırdılar. Mənim qısa bir vaxtda və ilk olaraq  tanış olduğum şəxslərdən
biri Ağaverdi oldu. O, ağbəniz, gülümsər sifətli, tez ünsiyyət qurmağa
meyl li və bir az da dalğın görkəmə malik bir oğlan idi. Buna görə də mən,
o cümlədən qrupun digər tələbələri onunla daha tez ünsiy yət qurduq və
dost  laşa bildik. Bu ünsiyyətin daha səmimi, uzunömürlü və daha möh kəm
olmasında isə Ağaverdinin həmyerlisi, mənim köhnə dostum, əslən Kür -
dəmir rayonunun Sığırlı kəndindən olan Şahin Muradovun böyük rolu
oldu. Sonralar biz Ağaverdi ilə eyni bir qrupa – 910-cu qrupa düşəcək,
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BDU-nun 3 nömrəli yataqxanasında eyni otaqda – 34-cü  otaqda qalacaq,
Tələbə İnşaat  Dəstəsinin  tərkibində Rusiyanin müxtəlif şəhər, rayon və
kənd lərində olacaq və tələbəlik illərinin ən xoş xatirələrini yaşa ya caq dıq...

Bir azdan BDU-nun filologiya fakültəsinin o vaxtkı dekanı, profes sor
Ağamusa Axundov auditoriyaya daxil olub, bizi tələbə olmağımız mü na -
sibəti ilə təbrik etdi və 75 nəfər tələbənin üç qrupa–908, 910 və 912-ci
qruplara bölündüyünü bildirdi. Mənimlə Ağaverdi, qeyd etdi yim kimi,
eyni qrupa – 910-cu qrupa düşdük. Aylar,  illər, eləcə də, müha zi rə lər, se -
minarlar və nəhayət, kurslar bir-birini əvəz etdi. Bizə tələbəlik il lə rində
Azərbaycan elminin nəhəng simaları – professorlar və müəllimlər: Bəx ti -
yar Vahabzadə, Tofiq Hacıyev, Pənah Xəlilov, Əlövsət Abdul layev, Samət
Əlizadə, Fərhad Zeynalov, Vaqif Vəliyev, Cəlal Abdul layev, Qara Na -
mazov, Yusif Seyidov, Firudin Hüseynov, Kamil Vəli Nəri man oğlu, Azad
Nəbiyev, Firudin Cəlilov və onlarla başqaları dəyərli müha zi rələr oxu du -
lar, elmin sirlərini öyrətdilər. Onların  hər birinin isə  öz üslu bu, öz dəsti-
xətti və pedaqoji ustalığı vardı. Belə elm korifey lərindən  “əla” qiymət al -
maq, onları razı sala bilmək, semestrlər də  əlaçı olmaq elə də asan məsələ
deyildi. Bunlara nail olmaq hər bir tələbə dən gərgin mü taliə, yuxusuz
gecələr, günün böyük bir hissəsini kitabxanalarda  kitab və  dərslikləri
oxumaqla keçirməyi və bu elmləri dərindən mənimsəməyi tə ləb edirdi.
Mübaliğəsiz demək olar ki, Ağaver di bunları bacardı və 1986-cı ildə
ADU-nun  filologiya fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirdi.

Tələbəlik illərində  keçilən bütün  fənlər Ağaverdinin maraq dairəsində
olsa da, onun əsas diqqəti dilçiliyə idi. Heç də təsadüfi deyildi ki, tələbə-
lik illərində gənc bir dilçi kimi Ağaverdi Tələbə Elmi Cəmiy yətinin iclas -
la rında fəal iştirak edir, dilçiliyin ayrı-ayrı vacib məsələlərinə dair  ma -
raqlı məruzələri ilə diqqət mərkəzində olurdu. Buna görə də o, tələbəlik
döv  ründə Rusiyanın bir sıra şəhərlərində – o cümlədən Moskva, Sankt-
Pe ter burq və Kazan şəhərlərində düzənlənən müxtəlif  Ümumittifaq sə -
viyyəli elmi konfranslarında, simpoziumlarda dilçiliyin az tədqiq edi lən
və ya de mək olar ki, tədqiq edilməyən bir sıra sahələrinə dair maraqlı elmi
mə ru zələrlə çıxış etmişdi. Universitetin son kurslarında A.Xəlilov BDU-
nun “SSRİ xalqları ədəbiyyatı” kafedrası nın göndərişi ilə Rusiyaya –
Kazan Dövlət Universitetinə Tatar dili və ədəbiyyatı öyrənmək üçün
göndərildi. O, həmin illərdə Tatar dili və ədəbiyyatını öyrənmiş və eyni
zamanda Azərbaycan–Tatarıstan elmi əlaqələrinə həsr olunmuş məqa -
lələrlə çıxış etmişdir. Bu uğurlu elmi fəaliyyətinə görə A.Xəlilov iki dəfə
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– 1986, 1987-ci illərdə Kazan Dövlət Universitetinin fəxri-fərmanına la -
yiq gö rül müşdür.

Biz tələbə olduğumuz 1980-ci illərdə  filologiya fakultəsinin tələbələri
IV kursda öz arzularına uyğun olaraq  üç ixtisas qrupuna – dil, ədəbiyyat
və ədəbi tənqid qruplarına bölünürdü. Maraqlıdır ki, Ağaverdi Xəlilov  o
zaman öz istəyinə görə əsas ixtisas kimi dil  qrupunu seçmişdi. Ancaq
son radan tale elə gətirdi ki, Ağaverdi  AMEA-nın Nizami adına Ədəbiy -
yat İnstitutunda  və AMEA-nın Folklor İnstitutunda çalışdı,  ədəbiy yat şü -
nas və folklorçu kimi tanındı. Bütün bunları mən əbəs yerə yada salma -
dım. Bu nüansları  ona görə xatırlatdım ki, Ağaverdinin  maraq dairəsinin,
elmi potensialının hansı səviyyədə və hansı istiqamətlərdə inkişaf etdiyi-
ni nəzərə çatdırım. 

İllər ötüb keçdi. Biz BDU-nu bitirib ayrı-ayrı  rayonlarda və müxtəlif
sa hə lərdə çalışası olduq.  Sonralar tale elə gətirdi ki, mən Ağaverdi  il eyni
yerdə – AMEA Folklor İnstitutunda  işləyəsi oldum. Onunla işlədiyim 12
il ərzində isə tələbə ikən tanıdığım Ağaverdinin şəxsiyyətinə yeni-yeni
çalarlar, çizgilər əlavə olundu. Bu müddətdə müşahidə etdim ki, Ağaver di
ge niş elmi erudisiyaya, aydın təfəkkürə və hərtərəfli elmi potensiala ma -
lik bir alimdir. Onunla ayrı-ayrı tədbirlərdə, yığıncaq larda bir yerdə olan -
da, müxtəlif ölkələrdə keçirilən elmi konfranslarda iş ti rak edəndə onun
özünəməxsus, spesifik xüsusiyyətləri daha qabarıq şə kil də üzə çıxır. Fol -
klor İnstitutunun Elmi Şurasının iclaslarında, müxtəlif səviyyəli konfrans -
larda, simpoziumlarda, eləcə də dissertasiya mü za  kirə lərin də, elmi se mi -
narlarda onun çıxışları, məruzə və tezisləri hə mi şə maraqla qarşılanır və
diqqətlə dinlənilir. Bunlar Ağaverdini yetkin bir alim kimi  səciy yə lən di -
rən cəhətlərdəndir...

Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov 1962-cı il avqust ayının 30-da  Kür də   -
mir rayonunun Məhərrəmli kəndində andan olmuşdur. 1981-1986-cı illər -
də Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsində təhsil almışdır.
1998-2006-ci illərdə  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi
əməkdaşı olmuşdur. 2002-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“İnternet–İntellekt nəzəri-eksperimental laboratoriyası”nın müdiri işlə -
mişdir. 1998-2000-ci illərdə A.Xəlilovun M.Kaşqarlının “Divani lüğət-it
türk” kitabındakı ədəbi mətnləri geniş tədqiqatla birgə nəşr edilmişdir. O,
2006-ci ildə “M. Kaşqarlının “Divanı”nda paremioloji vahidlərin struk -
tur-semantik təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla  mü -
dafiə etmişdir. Ağaverdi Xəlilov qədim türk dilini mütəxəssis  səviyyə sin -
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də bilir. A.Xəlilovun  müasir  dünya humanitar elminin nailiyyətlərini də -
rindən mənimsəməsi və milli elmi dövriyyəyə daxil etməsi onu yalnız
İnstitut miqyasında deyil, həm də respublika miqyasına da tanıtmış dır.
Müasir azərbaycanlı mentalının qədim türk ədəbiyyatında  daşlaşmış ide -
ya məzmun və dil-üslub xüsusiyyətlərinin, lokal və qlobal konteksdə milli
folklor səciyyəsinin ən müasir metod və üsullarla, strukturalizm və  se  mi -
 otik tədqiqat üsulu vasitəsilə tədqiqi onun elmi yaradıcılığının əsas tə  ma -
yülünü, səciyyəvi xüsusiyyətini təşkil edir.  

Bunlardan əlavə, Ağaverdi Xəlilov həm də yaxşı  ictimaiyyətçi və təş -
kilatçıdır. Son illər istər beynəlxalq, istərsə də respublika və institut miq -
yasında keçirilən elmi konfrans, simpozium, müzakirə və seminarların
təşkilində, onların elmi problematikasının müəyyənləşdiril məsin də və
yük sək səviyyədə keçirilməsində onun xüsusi rolu vardır. Yalnız elmi de -
yil, ümummilli maraqlar çərçivəsində müxtəlif problemlərə həsr olunmuş
ictimai tədbirlərdə də  A.Xəlilov həmişə ön sıralarda olmuşdur. O, 2004-
2006-ci illərdə AMEA Folklor İnstitutunun  “Folklor laboriyatoriyası”nın,
2007-2012-ci illərdə həmin İnstitutun “Folklor nəzəriy yəsi”, şöbəsinin
müdiri olmuşdur.  A.Xəlilov 2012-ci ildən isə Folklor İns ti tu tunun “Məra -
sim folkloru” şöbəsinə rəhbərlik edir. O,“Mahmud Kaş ğarlının «Türk dil-
lərinin divanı kitabı»nda ədəbi mətnlər”. Bakı, «Səda», 2001, “Əski türk
savlarının semiotikası”. Bakı, “Səda”, 2006, “Folklor termin lə ri”,Bakı,
“Nurlan” 2009, “Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz”. Bakı,
“Nurlan”, 2012,  “Folklordan  fayllar”. Bakı, “Nurlan”, 2012  kimi  kitab
və monoqrafiyaların, 100-dən çox elmi və elmi-publisistik  mə qa lənin
müəllifidir. Bu məqalələrdən 20-yə yaxını xarici ölkələrin – qardaş Tür -
ki yənin, Rusiyanin və Tatarıstanın mətbua tın da dərc olunmuşdur. Ali min
araşdırmalarında bir sıra sahələr, eləcə də folklor-şifahi xalq ədə biy yatı,
onun ayrı-ayrı sahələri  xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Bunlar Ağaverdi Xəlilovun qısa, statistik faktlarla sadalanan ömür  yo -
ludur. Bu yay – 2012-cı il avqust ayının 30-da  bitkin alim, gözəl dost olan
A.Xəlilovun 50 yaşı tamam oldu. İndi o, ömrünün 51-ci ilini ya şa yır. Ötən
bu 50 il isə öz izlərini  Ağaverdinin müəllifi olduğu onlarla  elmi mə qa lə -
lərdə, kitablarda və monoqrafiyalarda  qoyub.

Deyirlər, ötən illər bizi istəsək də, istəməsək də, sınağa çəkir, bərkə-
bo şa salır – bir növ həyat imtahanından  keçirir. Kimi bu həyat imtahanın -
dan nikbin,  üzüağ çıxır, kimi isə  bədbin, məyus  halda... Ağaverdini  yax -
şı tanıyan bir insan kimi bu deyimə onu əlavə edə bilərəm ki,  o, ötən bu
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illərin sınağından alnıaçıq,  üzüağ  çıxdı. Necə deyərlər, dosta dost oldu,
sirdaşa da sirdaş. Qarşıdan  isə, sağlıq olsun, hələ bütöv bir 50 il də gəlir.
Şair Məmməd İsmayıl demiş: “Hələ yaşamağa dəyər bir az da!” Bir də ki,
Ağaverdi, axı 50 yaş nədir ki? İnanıram ki, sən Uca Tanrının sənə bəxş
edəcəyi qalan ömrünü də şərəflə başa vuracaq, Azərbaycan elminin, Azər -
baycan folklorşünaslığının daha da inkişafı naminə əlindən gələni əsir -
gəməyəcəksən. Yolun açıq, uğurun xeyir olsun!

Tahir Orucov
Fil.f.d., dos.,  AMEA Folklor 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
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