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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NIN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ
YENİ TƏHLİL ÜSULLARI
XÜLASƏ
«Dədə Qorqud kitabı» Azərbaycan epik folklorunun dastan janrında yaradılmış qiymətli sənət incisidir. Ulu əcdadlarımız olan oğuzların ailə-məişət həyatı, adət-ənənələri,
milli düşüncə və psixologiya, vətən duyğuları, humanist dünyagörüşü ayrı-ayrı boylarda
sənətkarlıqla əks olunmuşdur. Qəhrəmanlıq dastanlarına məxsus başlıca əlamətlər – vətənpərvərlik, vətənin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə, igidlik, mərdlik, qəhrəmanlıq, daxili və xarici düşmənlərə qarşı amansız mübarizə «Dədə Qorqud kitabı» eposunun ideya-məzmun özəlliklərini açıqlayır. Uzun illərdən bəri orta və ali məktəblərdə
təlimin ənənəvi metodları əsasında öyrədilən bu monumental ədəbi abidə Azərbaycan
xalqının milli azadlıq mübarizəsinin canlı salnaməsi olub, şagird və tələbələrin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində aktuallığını bu gün də saxlayır. «Dədə Qorqud kitabı» eposunun ali məktəblərin filologiya fakültələrində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək
üçün məntiqi-psixoloji və riyazi-morfoloji təhlil metodlarına üstünlük verilməlidir. Bu
metodlar dastan poetikasının məntiqi özəlliklərinin öyrədilməsində, tələbələrin məntiqi
və yaradıcı təfəkkürünün inkişafında olduqca önəmlidir.
Açar sözlər: Dastan, məntiq, riyazi, morfoloji, struktur
NEW METHODS OF THE ANALIYSIS IN “THE BOOK OF
DEDE GORGUD”
SUMMARY
“The book of Dede Gorgud” is a valuable art work created in the epos genre of the
Azerbaijani epic folklore. The household living, traditions, national thoughts and psychology, patriotic senses and humanistic worldview of our ancient ancestors, Oghuz
turks, are skillfully described in separate chapters of this epos. This epos, which has been
taught for a long period at schools based on traditional educational methods, is the living chronicle of the national liberation struggle of the Azerbaijani nation, and in this
regard, it keeps its actual role in the education of the pupils at schools. In order to increase the quality of the education of the “The book of Dede Gorgud” epos at high
schools, the logical-psichological and mathematical-morphological analysis methods
should be preferred. These methods are very important for the teaching of the logical
specifications of the epos poetry and development of the logical and creative thingking
of the students.
Keywords: epos, logic, mathematical, morphological, structure
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НОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ “КНИГИ ДЕДЕ ГОРГУДА”
РЕЗЮМЕ
«Книга моего Деда Горгуда» является жемчужиной искусства созданной в эпическом жанре азербайджанского эпического фольклора. Бытоваая жизнь, традиции,
национальное сознание и психология, патриотические чувства, гуманистические
взгляды наших древних предков огузов мастерски изображены в разных главах
этого эпоса. Этот монументальный эпос, преподaяющийся в течение долгих лет в
школах и университетах, представляет собой живую хронику национально-освободительной борьбы азербайджанского народа, и в этой связи по сей день сохраняет
свою актуальность в воспитании учеников и студентов в духе национально-духовных ценностей. Чтобы увеличить качество преподавания этого эпоса в учебно-образовательных учреждениях, необходимо уделять внимание методам логическипсихологического и математическо-морфологического анализа. Данные методы
очень существенны для преподавания логических особенностей эпической поэтики и развития логической и созидательной мысли у студентов.
Ключевые слова: эпос, логика, математический, морфологический, структура

Məsələnin qoyuluşu. «Dədə Qorqud» dastanının öyrənilməsində çoxlu metodlardan istifadə olunur. Bu vaxta qədər qorqudşünaslıqda dastanın
riyazi-morfoloji strukturunun araşdırılması heç kimin diqqətini cəlb etməmişdir. Halbuki dastanın təkcə riyazi strukturunu öyrənməklə bütöv
tarixi sivilizasiyanın ibtidai riyazi biliklərini öyrənmək olar.
İşin məqsədi «Dədə Qorqud kitabı»ndakı boyların riyazi strukturunu,
morfoloji xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır.
Mif – epos münasibətlərinin «Dədə Qorqud kitabı» boylarındakı riyazimorfoloji strukturunun aşağıdakı səviyyələri diqqət çəkir: Dastanın müqəddiməsinin morfoloji səciyyəsi, «Buğac boyu»nun riyazi-morfoloji
struktur modeli, «Dəli Domrul» boyunun riyazi-morfoloji struktur modeli, «Qazan xanın evinin yağmalanması boyu»nun riyazi-morfoloji struktur modeli, «Qazan xanın oğlu Uruzun dustaq olduğu boy»un riyazi-morfoloji struktur modeli, «Salur Qazanın dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı
boy»un riyazi-morfoloji struktur modeli, «Bəkil oğlu Əmranın boyu»nun
riyazi-morfoloji struktur modeli, «Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu»nun riyazi-morfoloji struktur modeli, «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»un riyazi-morfoloji struktur modeli…
«Dədə Qorqud kitabı» boylarının hər birinin özünəməxsus morfoloji
strukturundan əlavə, riyazi strukturu da vardır.
«Dəli Domrul» boyunun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Dəli Domrul» boyunun riyazi-morfoloji tərkib hissələri,
ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
1. Dəli Domrulun körpüsü, körpünün xərci – 33 və 40 ağça
2. Dəli Domrul və xəstə cavan – birinci və ikinci fəaliyyət sferası ara-
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sında uzlaşma pozulmuşdur. Ona görə ki, xəstənin canını Dəli Domrul
yox, Əzrayıl almışdır, demək, körpü fəaliyyətsizdir. Xəstə ilə Domrul arasında tabesizlik əlaqəsi yaranmışdır.
3. Əzrayıla münasibət – tabesizlik əlaqəsi
4. Əzrayılın gəlməsi – funksional asılılıq
5. Dəli Domrulun Əzrayılla vuruşması – ziddiyyət
6. Dəli Domrulun Əzrayıla məğlub olması – ziddiyyətlərin həll olunması
7. Dəli Domrulun Allahın birliyini tanıması – tabelilik əlaqəsi
8. Allahdan bağışlanmasını istəməsi – uzlaşma əlaqəsi
9. Can əvəzinə can tələb olunması – idarə əlaqəsi
10. Ata-anasının canını qıymaması – inkar
11. Xatunun öz canını Dəli Domrula verməsi – arzu və yanaşma əlaqəsi
Bu tərkib hissələri arasında morfoloji asılılıq tabelilik, tabesizlik əlaqəsi, yanaşma və uzlaşma əlaqələri ilə bir-birinə bağlanır. Hər hissənin öz
morfoloji funksiyası vardır:
1 – A; 2 – A1; 3 – A2; 4 – B; 5 – B1; 6 – B2; 7 – S; 8 – S1; 9 – S2; 10
– Q; 11 – Q1.
A və A1-də funksiya tamamlanmışdır. 3 – A2 –nin situasiyası və 4 – Bnin funksiyası qiymətcə bərabərdir. 5 – B1; 6 – B2; 7 – S; 8 – S1; 9 – S2;
10 – Q; 11 – Q1 –də situasiyalar bir-birinin davamıdır. Boyda semantik
cərgənin işarələri bir-birinə bərabər olduğu kimi (Allah-təala və Əzrayıl,
Dəli Domrul və xatunu funksionallığı) bərabərlikdə də semantik cərgənin
qiymətlərinin cəmi bir-birinə bərabərdir (yəni, +1, +2 və +1 - (-2) rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabərdir).
0 – 1 x (1+2) = (-2) – 1 bərabərliyi (açımı 0 – 1 +1 +1=(2) – 1); tərəflər
bir-birinə bərabərdir, yəni 3 = 3.
Riyazi işarələr:
0 – Tanrı
-1 – Dəli Domrul
+1 – Allah-təala (boyda bir funksiyası vardır – bağışlama)
+ 2 – Əzrayıl (boyda iki funksiyası vardır – öldürmək və kömək etmək)
- 2 – Dəli Domrulun ata-anası
+ 1 – Dəli Domrulun xatunu
Boyun əvvəlində özünün mənfi işarəsi ilə Dəli Domrul sıfır həddində
olan Tanrıya yaxınlaşır. Dəli Domrul qədim türk panteonuna məxsus allahlardan biri statusundadır. +1 işarəsi ilə qeyd olunan Allah-təala orta əsr
türk mifologiyasında çarpazlaşmış tanrı – Allah formulunu ifadə edir: 0
–1 = Dəli Domrul və Tanrı bərabərliyi; 1 +2 = Allah-təala və Əzrayıl bərabərliyi eyni zamanda (+1)-in (-2)-yə nisbətinə bərabərdir. İfadədəki
Dəli Domrulun (-1) işarəsi onun ata-anasının (-2) işarəsi ilə eyni riyazi
nisbətdədir. Boyda və tənlikdə Dəli Domrulun əvvəlki mənfi işarəsi öz
xatununun müsbət işarəsinin köməyi ilə müsbətə çevrilir. Tərəflərin arasındakı qiymətlərin cəmi 3-dür. Bu isə o deməkdir ki, Allah-təalanın Əz-
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rayılla semantik cərgəsi Dəli Domrulun xatunu ilə semantik cərgəsinə bərabərdir. Dəli Domrul boyda öz mənfi işarəsindən çıxaraq müsbət qəhrəmana çevrilir. Ümumiyyətlə, dəlilik folklorda müsbət qiymətləndirilir.
«Buğac» boyunun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Buğac» boyunun riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət,
situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi
məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
1. Övladsızlıq (situasiya), səbəb
2. Uşağın doğulması (funksiya), nəticə
3. Bayındır xanın (tanrının) buğası, səbəb
4. Buğacın buğanı yenməsi və öldürməsi (funksiya), nəticə
5. Buğacın lənətlənməsi (ölümə məhkum olunması) (situasiya), səbəb
6. Buğacın ovda atası tərəfindən oxlanması (situasiya), nəticə
7. Xızırın Buğaca məsləhəti (funksiya), inam
8. Anasının südü və dağ çiçəyi ilə Buğacın sağaldılması, inam
Boyun tərkib hissələri üç morfoloji asılılıqda birləşmişdir (birinci,
ikinci və üçüncü sıra uzlaşma semantik cərgəsində, dördüncü, beşinci və
altıncı sıra tabelilik semantik cərgəsində, yeddinci və səkkizinci sıra yanaşma semantik cərgəsindədir). Bu sıralar həmçinin səbəb, nəticə və inam
funksional cərgələrini özündə birləşdirir.
Hər sıranın öz morfoloji funksiyası vardır:
1 – A; 2 – A1; 3 – A2; 4 – B; 5 – B1; 6 – B2; 7 – S; 8 – S1.
A, A1, A2 səbəb funksiyası rolunu oynayır.
B, B1, B2 nəticə funksiyası rolunu oynayır.
S, S1 inam funksiyasını daşıyır.
2, 4 və 7 funksiyadır, 1, 5 və 6 situasiyadır, 3 və 8 arasında proses uyğunluğu vardır.
Riyazi işarələr:
Övladsızlıq – 0
Uşağın doğulması – (+1)
Buğa – (-1)
Buğacın buğanı yenməsi – (+1)
Lənətlənmə – (-1)
Buğacın oxlanması – (-1)
Xızır – (+1)
Ana südü, dağ çiçəyi – (+1)
Riyazi qiymətləndirmə:
0 – (+1) x (-1) + (+1) = (-1) ∙ (-1)
2 = (+1) + (+1)
Alınan bərabərlikdə diaxron və sinxron nəticələr də eynidir. «Buğac»
və «Dəli Domrul» boylarının daxilində, həm də boyların arasında funksional əlaqə vardır.
«Salur Qazanın evinin yağmalanması» boyunun riyazi-morfoloji təhlili:
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Struktur: «Salur Qazanın evinin yağmalanması» boyunun riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Uruzun inkişaf dinamikası sıfıra bərabərdir.
Ov (situasiya)
Qazan xan – (+1)
Dustaqlıq (mənfi situasiya)
Uruz – 0
Anası – 0
Şöklü Məlik – (-1)
Qaraca çoban (+1)
Yuxu (səbəb)
Qazan xan – (+1)
Yurd, su, qurd, köpək (simvol)
Bu boyda qəhrəmanlıq səviyyəsinə görə əmsallar 0 və 1-ə bərabərdir.
Müsbət əmsallar 2-yə bərabərdir. Uruzun qəhrəmanlıq əmsalı sıfırdır.
Şöklü Məliyin qəhrəmanlıq əmsalı mənfi 1-dir. Riyazi bərabərliyin ca-vabı mənfi 1-ə bərabərdir.
Riyazi qiymətləndirmə:
(0 x 1) = 0; (-1) x (+1) x (+1) = - 1
«Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy»un riyazi-morfoloji
təhlili:
Struktur: «Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy»un riyazimorfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə
əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Boyda Uruzun inkişaf dinamikası mənfi 1-ə bərabərdir.
Divanxana (ziddiyyət)
Ov (situasiya)
Qazan xan – (+1)
Uruz – (-1)
Burla xatun – (+1)
Boyda müsbət əmsallar 2-dir.
Riyazi qiymətləndirmə:
Riyazi bərabərliyin cavabı ziddiyyət üçün sıfırdır, situasiyada isə 2-yə
bərabərdir: (+1) + (-1) = 0. (+1) + (+1) = 2.
«Salur Qazan dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı boy»un riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Salur Qazan dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı boy»un riyazimorfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, motiv, situasiya və funksiyaları, birbiri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Boyda Uruzun inkişaf dinamikası müsbət 1-ə bərabərdir.
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Ov (situasiya)
Yuxu (səbəb)
Dustaqlıq (mənfi situasiya)
Kafirlər – (-1)
Uruz – (+1)
Quyu (funksiya)
Qazan – (+1)
Ata ilə oğulun vuruşması (motiv). Burada Qazan xanın işarəsi ilə Uruzun işarəsi eynidir.
Hər ikisinin riyazi işarəsinin cəmi müsbət 2 bərabərdir.
(-1) x 1 + 1 = 0
Qələbə (+)
Hər üç boyda Uruzla bağlı riyazi əmsallar (0, -1, +1), cavabların cəmi
1-dir.
«Bəkil oğlu Əmranın boyu»nun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Bəkil oğlu Əmranın boyu»nun riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadi-sələrin
boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Divanxana (ziddiyyət)
Ov (situasiya)
Bəkil – (0)
Bayındır xan – (0)
Əmran – (0)
Boyda 4 şəxsin qəhrəmanlıq funksiyası (təkur da daxil olmaqla) 0
bərabərdir. Əmranın funksiyasına hazırlıq məqsədi daşıyır. Boydakı iştirakçıların əmsalları aşağıdakı kimidir:
Qazan – (-1)
Tanrı – (+1)
Təkur – (-1)
Əmran – (+1)
Kafir – Əmran + Tanrı bərabərliyi kafirin müsəlmanlığı qəbul etməsi
ilə yekunlaşır, yəni kafirin (-1) işarəsi müsbət 1 çevrilir. x = (-1) ∙ (1)+(1+1); x = 3
Bəkilin düsturu:
x = (+0) ∙ (-1) – (+0) ∙ (-1) = 0. Bəkilin hünəri onun ayağını sındırması
ilə nəticələnir (yəni Bəkilin hünəri sıfıra bərabərdir).
«Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu»nun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu»nun riyazi-morfoloji tərkib
hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Divanxana (ziddiyyət)
Çapqın (situasiya)
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Dustaqlıq (situasiya)
Əkrəg (- 0)
Səkrəg (+1)
Təkur (-1)
Boyda Əgrəyin qəhrəmanlığı sıfır həddindədir. Onun qəhrəmanlıq əmsalı dustaqlıqda mənfi 1-ə bərabərdir. Tanımadığı qardaşı ilə vuruşmağa
göndəriləndən sonra onun qəhrəmanlıq əmsalı müsbət 1-ə çevrilir.
Riyazi qiymətləndirmə:
x = (-1) + (+1) ∙ (-1).
x = -2
«Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»un riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»un riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Təpəgöz ilə Oğuz arasında ziddiyyət yaranmışdır.
Təpəgöz – (-1)
Basat – (+1)
Basatın (torpaq) kökü = Qaba ağac + Qoğan Aslan.
Həlli sıfıra bərabər olan məsələdə mötərizədəki rəqəmlər bi-birinə bərabər deyil, çünki onlar bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Basat Təpəgözü
öldürdükdən sonra onun üzünü barmağına keçirir, bununla da onun mənfi
qüvvəsinə yiyələnir.
Riyazi qiymətləndirmə:
x = (-1) ∙ (+1)
x = (-1)
«Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»da da Təpəgözlə Oğuz eli arasındakı ixtilaf onun Dədə Qorquddan günə yeməyə 2 adam və 500 qoyun istəməsi ilə başa çatır. Boyda Təpəgöz Xaosu təmsil edir. O, Oğuz elini məhv
edən qüvvədir, işarəsi sıfırdır. Basat boyda Kosmosu bərpa edir, məkanı
torpaqdır və 1 rəqəmini işarələyir. Oğuz eli öz-özünü daxilən tənzimləyən, artıran fasiləsiz hərəkətdədir. 2 rəqəmi ilə məhv olan Oğuz eli 1 rəqəmi ilə özünü yenidən bərpa edir. «Dədə Qorqud kitabı»nda Təpəgözün
Oğuzdan 2 adam və 500 qoyun istəməsi formal məntiqin hökmü ilə təsdiq və nəticə olaraq Oğuz dünyasının məhv olmasının (qiyamətin) tariximüqəddəm şərtlərinin epos düşüncəsində yaşamasını göstərir.
«İç Oğuza Dış Oğuz asi olub Beyrək öldüyü boy»un riyazi-morfoloji
təhlili:
Struktur: «İç Oğuza Dış Oğuz asi olub Beyrək öldüyü boy»un riyazimorfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə
əlaqəsi və hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Yağma (situasiya)
Düşmənçilik (ziddiyyət)
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Qazan – (+1)
Aruz – (-1)
Beyrək – (+1)
Dış oğuz (-)
İç Oğuz (+)
Boyda iki qarşıdurma – Beyrək və Aruz, İç Oğuz və Dış Oğuz qarşıdurması vardır. Buna görə də boyda cavabı sıfır olan iki bərabərsizlik vardır: Beyrək (+1) və Aruz (-1), (+1) – (-1) = 0; İç Oğuz (Qazan) – Dış Oğuz
(Aruz) = 0. Sıfır həddinə yaxınlaşandan sonra Oğuz eli yenidən birləşir.
Bu boyda «Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»nun həndəsi fiqurunun
tərs proyeksiyasını görürük. Boyda Qazan xanın öz evini yağmalatmasını
başlanğıc A nöqtəsi, Aruzun yağmalanmaya gəlməməsini, Beyrəyi öldürməsini B nöqtəsi ilə işarə etsək, Qazan xanın xaosu aradan qaldırması ilə
bu üçbucaq S nöqtəsində tamamlanır.
«Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»nun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»nun riyazi-morfoloji
tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və
hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Bayındır xanın toplantısı (situasiya)
A – Baybörə bəyin oğul arzusu
B – Bəylərin alqışı
A1 – Baybecan bəyin qız arzusu
B1 – Bəylərin alqışı
B2 – Beşikkəsmə
A + A1 = B + B1
A-nın qiyməti 1, A1 –in qiyməti 1-dir.
A + A1 = B2 . 1 + 1 = 2
S – Bəzirganların soyulması (situasiya)
Q – Beyrəyin qəhrəmanlığı (funksiya)
Q – Adqoyma (funksiya)
D – Yarış (situasiya), D1, D2, D3
D = D1+ D2 + D3
Elçilik (funksiya)
Evlənmə (funksiya)
Dustaqlıq (ziddiyyətin səbəbi)
Bəzirganların Beyrəyi axtarması (tapşırıq, situasiya)
Dustaqlıqdan qaçma (nəticə)
Beyrək – (+1)
Banıçiçək – (+1)
Qazan xan – (+1)
(+1) + (+1) + (+1) = 3
Şöklü Məlik – (-1)
Yalançı oğlu Yalıncıq – (-1)
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(-1) – (-1) = 0
Beyrəklə Yalıncıq arasındakı ziddiyyət (+1) + (-1) = 0
Oğuzla Bayburd qalasının bəyi arasında ziddiyyət
(+1) + (-1) = 0
Sıfırlarla müsbət işarələrin əmsalı bərabərdir (3 sıfır və 3 bir)
Beyrəyin boyunun riyazi düsturu:
1 + 1 = (+1) + (+1) + (+1) 2 = 3
(+1) + (+1) + (+1) ≠ (0) + (0) + (0)
Boyda Beyrəyin həndəsi fiquru belə alınır: Beyrəyin doğulması üçün
bəylərin alqışı ilə onun qəhrəmanlıq göstərməsinə qədərki dövrü (16 il)
başlanğıc A nöqtəsi, qəhrəmanlıq göstərməsindən toy gərdəyinin qurulmasına qədərki dövrü B, Beyrəyin gərdəkdən qaçırılmasından dustaqlığa
qədərki dövrü (16 il) S ilə işarə etsək, 32 dərəcəli üçbucağın alınmasını
görərik. 32 dərəcənin riyazi qiymətinin 9 olduğunu bilsək və 9 rəqəminin
tanrı işarəsini təyin etdiyini düşünsək, boyda Beyrəyin qədim totem tanrının qəhrəmanlaşmış (antropomorflaşmış) obrazını təcəssüm etdirməsi
qənaətinə gələ bilərik. Üçbucağın A və S nöqtələrini yarımdairə ilə birləşdirsək, kosmos və xaosu yaradan göy qübbəsinin alındığını görərik.
Beyrək 16 il Xaosda qalandan sonra Oğuzdakı Kosmosu bərpa etməyə
gəlir. Beyrəyin Xaosdakı riyazi əmsalı sıfırdır (4 = 0), Kosmosdakı əmsalı
isə 1 ilə işarələnir (5 = 1).
«Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu»nun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu»nun riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və
hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
Qanturalı (+1)
Qanturalının qəhrəmanlığı – 3
Selcan xatun (+1)
Selcan xatunun qəhrəmanlığı – 1
1 + 1 = 2 (Qanturalı və Selcan)
1 : 1 = 1 (Sınaq)
3a = 1b (Qanturalının 3 qəhrəmanlığı (a) Selcanın bir qəhrəmanlığına
(b) bərabərdir)
3 + 1 = 4; 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 4 rəqəminin daxili cəmlənməsinə uyğun
olaraq boydakı hissələrin düzümü də 10-dur. Onları belə düzmək olar:
1. Qanlı Qocanın oğlu Qanturalı ilə evlənmək haqqında söhbəti;
2. Atasının oğluna qız axtarması;
3. Qanturalıya qız tapıb Təkurun şərtini oğluna xəbər verməsi;
4. Qanturalının səfər etməsi;
5. Qanturalının qarşılanması;
6. Qanturalının heyvanlarla vuruşması;
7. Selcan xatunun onu bəyənməsi, Qanturalının qızı götürüb Oğuza
gəlməsi;
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8. Təkurun onların ardınca gəlməsi;
9. Qanturalı və Selcanın onlarla vuruşması;
10. Qanturalının Selcan xatunu sınaması.
Göründüyü kimi, boyda riyazi düstur olmasa da, oradakı rəqəmlərin
daxili cəmlənməsi ilə hadisələrin düzümü bir-birinə bərabərdir.
«Qazılıq Qoca oğlu Yeynəyin boyu»nun riyazi-morfoloji təhlili:
Struktur: «Qazılıq Qoca oğlu Yeynəyin boyu»nun riyazi-morfoloji tərkib hissələri, ziddiyyət, situasiya və funksiyaları, bir-biri ilə əlaqəsi və
hadisələrin boyun ümumi məzmununda birləşməsi.
Boyun morfologiyası:
A – Qanlı Qocanın diləyi və Düzmürd qalasına hücumu
B – Arşun oğlu Dirəyin ona qalib gəlməsi
A≠B
Dustaqlıq (situasiya)
A1 – Yeynəyin böyüməsi
A2 – Atasını xilas etməyə getməsi
Situasiya A1 – A2 funksiyasını törədir.
Yuxu (səbəb). Yuxu vuruşmanı stimullaşdırır.
Vuruşma (situasiya)
Yeynək – (+1)
Arşun oğlu Dirək – (-1)
Qanlı Qoca – (+1)
Oğuz igidləri – (+24)
Boyda Oğuzlarla Düzmürd qalası arasında ziddiyyət, qarşıdurma hiss
olunur. Boyda 24 Oğuz bəyinin qəhrəmanlığı sıfıra bərabərdir. Qanlı Qocanın qiymətləndirilməsi sıfır olsa da, sonda müsbət 1-ə çevrilir. Buna
görə də Yeynəyin müsbət işarəsi ilə Qanlı Qocanın müsbət işarəsi toplana
bilir, müsbət 2 olur. Boydan göründüyü kimi, Yeynəyin müsbət işarəsi ilə
Arşun oğlu Dirəyin mənfi işarəsi toplana bilmir, onun mənfi 1 işarəsi
sıfıra bərabər olur (1 – 1).
NƏTİCƏ
«Dədə Qorqud kitabı» bu vaxtadək folklor informasiyaları baxımından
təhlil olunmuşdur. Son zamanlarda isə dastanın mifologiyası daha dərindən öyrənilmişdir. Lakin bunlar «Dədə Qorqud kitabı» informasiyalarının
elmi təhlilində açar rolunu oynayır. Dastanın morfoloji, riyazi, psixoloji
və s. üsullarla təhlili oradakı boyların daxili inkişaf xəttini, riyazi strukturun morfoloji xüsusiyyətlərlə bağlılığını da öyrənməyə kömək edir. Boylarda riyazi kodlar çoxdur. Onların şifrələrinin açılması nəticəsində dastanın yaranma dövrünün riyazi rəqəmi, Oğuz zamanının müqəddəs rəqəmlərinin nəyə bərabər olması üzə çıxmış olur, boylardakı mənfi və
müsbət xarakterlərin riyazi işarələri, hər boyun riyazi tənliklərlə işarələnməsi aydın görünür. «Dədə Qorqud kitabı» Oğuz dünyasındakı əcdadlarımızın riyazi biliklərinin hansı səviyyədə olmasını da göstərir.
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İşin elmi nəticəsi. Tədqiqat nəticəsində «Dədə Qorqud kitabı»nın bütün riyazi strukturu açılmışdır. Boylardakı riyazi şifrələrin onun morfoloji xüsusiyyətlərindən asılılığı aşkar edilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. «Dədə Qorqud kitabı» ibtidai insanların analitik riyazi biliklərə sahib olmasını göstərir. Boylardakı riyazi kodlaşdırma, şifrələr tərəfimizdən açılmış, qədim oğuzların bildikləri düstur və tənlikləri
poetika dili ilə izah etməsi sübut edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Alınan nəticələr qorqudşünaslıqda yenidir.
Dastanın həm tədrisində, həm də yenidən öyrənilməsində, aparılacaq tədqiqatlarda daha yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Bunun üçün gələcək
folklorşünasların riyaziyyatı bilməsi tələb olunur.
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Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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“DƏDƏ QORQUD” OĞUZNAMƏLƏRİNDƏ MİFOLOJİ
TƏFƏKKÜRÜN İLKİN FORMALAŞMASI VƏ DAİRƏVİQAPALI TSİKLİNİN ƏKSİ
XÜLASƏ
Məqalədə ilk dəfə Azərbaycan xalqının təfəkkür tarixi yaranış çağından elmi səviyyəyə yüksəlməsinə qədərki mərhələsi arxeoloji və folklor materialları əsasında şərh olunur. Qədim paleolitdən tunc dövrünə qədərki qapalı, dairəvi xətt üzrə mövcud olmuş ilk
mərhələdə toplum özünü ancaq təbiətə eyniləşdiyi üçün bitki, heyvan, torpaq, su, göy,
yer, Ana kultunu və Allahları yaradır. Tunc dövrünə keçid mərhələsində yaranan ilkin
refleksiyanın təsiri altında mifik təfəkkürün qapalı, dairəvi xətt üzrə mövcudluğu dağıdılır təfəkkür eninə və dərininə inkişaf edir. Həmçinin ilkin refleksiyanın təsiri altında
etnik mənlik şüuru, Ata kultu, kişi obrazlı Allahlar yaranır. Ata kultu ilə eyniləşən ilkin
etnonim, bu ideologiyanın təsiri altında tayfa və tayfa ittifaqları yaranır. Ana xaqanlıq
dövrünün bədii təfəkkür vasitəsi nağıl, mif, əfsanədən fərqli Ata xaqanlığı tərənnüm
edən epos janrı yaranır. «Dədə-Qorqud» oğuznamələrində qədim paleolitdən tunc dövrünə qədər yaranmış ilkin inam və etiqadlar, bitki, heyvan və b. totem və kultlar, Ata
xaqanlığın yaratdığı ata Oğuz əcdadı kultu, onun yaratdığı Oğuz etnonimi, etnosu, onun
qəhrəmanlıq ənənələri tərənnüm olunmuşdur. «Dədə-Qorqud» oğuzları mifik təfəkkür
səviyyəsində idi, az hallarda empirik təfəkkür özünü biruzə verir.
Açar sözlər: Mif, təfəkkür, totem, kult, Oğuz, xətti zaman
THE STAGES OF MYTHOLOGICAL THOUGHT IN THE EPOS OF “DEDEGORGUD” IN TERMS OF THAT PERIOD
SUMMARY
In the article on the basis of archeological and folklore materials for the first time is
elucidated the stage of the Azerbaijani people’s history of thinking from the creation up
to the development to the scientific level. In the initial stage covering from the ancient
Paleolithic period up to the Bronze Age and existing in a closed, circular line, as the
community had identified itself to the nature they created the cults of plant, animals,
earth, water, sky, soil, Mother and gods. Under the influence of the initial reflexion
formed in the phase of transition to the Bronze Age the existence of mythical thinking
according to the closed, circular line was destroyed and the thinking began to develop to
width and depth. In addition, under the influence of the initial reflexion the ethnic selfconsciousness, the cult of the Father, gods in the image of men were formed. The first
ethnonym identical (same) to the cult of the Father, under the influence of this ideology
tribes and tribal unions were formed. Unlike the means of artistic thinking –tale, myth
and legend of the Mother khakanate (the territory ruled by a khakan – sovereign) period
was formed the genre of epos glorifying the Father khakanate. In the Oghuznameh
“Dede-Gorgud” the first faith and beliefs, plant, animals and other totem and cults created from the ancient Paleolithic period up to the Bronze Age, Father Oghuz ancestor’s
cult created by the Father khakanate, the ethnonym Oghuz created by it, ethnos, its hero-
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ic traditions were described. “Dede-Gorgud” Oghuzes were at the level of mythical
thinking, empirical thinking manifested itself rarely.
Key words: Myth, thinking, totem, cult, Oghuz, linear of time
ЭТАПЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕННОЙ ОСИ В ДАСТАНАХ "ДЕДЕ ГОРГУД"
РЕЗЮМЕ
В статье на основе археологических и фольклорных материалов впервые комментируется история формирования мышления азербайджанского народа с момента зарождения до возвышения, до научного уровня. На начальном этапе, с периода древнего палеолита до бронзового века, общество, существовавшее как замкнутое, идентифицирует себя с природой и создает божества и культы, связанные с
растительностью, животным миром, землей, водой, небом, матерью. В переходный
период к бронзовому веку под воздействием возникающей в этот период первичной рефлексии замкнутость, цикличность мифологического мышления исчезает, и
мышление развивается вширь и вглубь. В то же время под воздействием первичной рефлексии возникает этническое сознание, культ Отца, боги в образе мужчины. Обусловленные этой идеологией возникают отождествляемый с культом отца
первичный этноним, а также племена и племенные союзы. В отличие от характерного для периода матриархата художественного мышления в форме сказок, мифов,
легенд, возникает прославляющий патриархат жанр эпоса. В эпосе "Деде Горгуд"
прославляются первичные верования, растительные, животные и др. тотемы и
культы, созданный патриархатом культ предка Огуза и этноним Огуз, этнос, возникшие в период с древнего палеолита до бронзового века. Огузы "Деде Горгуда"
были на уровне мифического мышления и в редких случаях эмпирическое мышление проявляло себя.
Ключевые слова: миф, мышление, тотем, культ, Огуз, временная ось

İşin elmi yeniliyi. Təfəkkürün ilkin təzahüründən qapalı-dairəvi xətt
üzrə yaşam dövrünü, qapalı xəttin dağılması mərhələsi və xətti zamanı
kəşf edib təfəkkürün mifik səviyyədən elmi və dini səviyyəyə yüksəlməsini Azərbaycan oğuzlarının tarixində mərhələlərdə, proses kimi necə inkişaf etdiyini, şərh etmək, əsaslandırmaq.
İşin məqsədi. «Dədə Qorqud» oğuzlarının təfəkkür səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
Tarix elmi varlığın bütün formalarının doğuluş, yaşam, inkişaf, bir haldan başqa hala keçmə ölümü və s. haqqında elmdir. Tarix özü varlıqlar
prosesindən ibarət olduğu üçün tarix elmi də bu prosesləri, onu doğuran,
bir haldan başqa hala keçirən səbəblərdən bəhs edən elm kimi çıxış edir.
Elə bu səbəbdən də bütün elmlərin fövqündə dayanır. Dünyanın bütün qabaqcıl xalqları tarixə və tarix elminə həssaslıq dərəcəsinə görə dünya
xalqları arasında, sırasında ön yerdə dayanır.
Varlığın ən mühüm yaradıcı formalarından, növlərindən biri təfəkkür,
onun tarixi formalarıdır. Elə bu səbəbdən də etnik-milli tarixi təfəkkür
formaları tarix elminin tədqiqat predmetidir. Qədim dövr və orta əsrlərdə
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təfəkkür formalarının öyrənilməsinə Şərq ölkələri elmi həmişə xüsusi
önəm vermişdi. Azərbaycan isə onun aparıcı elmi mərkəzlərindən biri idi.
XVI-XVII əsrlərdə Şərq İslam dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda
elmlər tənəzzül etdi. Elmin mərkəzi Şərq ölkələrindən Avropaya keçdi.
XVIII əsrdə Avropada elmlər sürətlə inkişaf etsə də, özünün ən yüksək
mərhələsinə XIX əsrdə çatdı. Elmlərin yeni bölgüsü, təsnifatı və nəzəriyyələr yaranırdı. Tarix elminin inkişafı təbii olaraq bu proseslərdən doğurdu. Tarix elmi bu inkişaf, yeni dərketmə prosesini əks etdirirdi. Bu dövrdə
tarix elminin yeni sahələri yaranır. İlkin olaraq təfəkkür formalarını fəlsəfə öyrənirdi, XIX əsrdə tarix elminin yeni yaranan sahəsi etnologiya və
folklorşünaslıq bu işə qoşulur. Təfəkkürün tarix öncəsi və son çağ kollektiv yaradıcılıq formalarını öyrənən sahəsi mifologiya adlanır.
Avropada elmlərin sürətli inkişaf çağı zəngin milli elmi xəzinəyə malik
Azərbaycan mütəfəkkirləri A.A.Bakıxanov, M.Kazımbəy və b. Avropa ilə
təmasda onun təzyiqinə cavab olaraq elmi ideyaları, ictimai fikri yenidən
canlandırdılar. Ən qədim və qədim çağın mifoloji təfəkkür yaradıcılığını
yenidən canlandırmağın əhəmiyyətindən bəhs edən M.Kazımbəy yazırdı:
“Əfsanəsi olmayan xalq, rəvayəti olmayan ölkə yoxdur. Köçərilərdə bu,
nəsildən-nəsilə şifahi şəkildə keçir.
Yarımmədəni xalqlarda bu nümunələr onların etiqadlarının əsasını,
yazılı ədəbiyyatın, tarixin əsas məzmununu təşkil edir. Mədəni xalqlarda
isə müqəddəs bir şey kimi onların təxəyyülü üçün zəngin qida mənbəyinə
çevrilir” (2, 306).
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai fikri nəhəng
yaradıcılıq yolu keçdi. Lakin Azərbaycanda ilk sistemli elmi tədqiqatlara
Azərbaycan Cümhuriyyəti illərində başlandı. 1920-ci il 27 aprel Kommunist rus işğalı ilə milli elmi araşdırmaya, ümumiyyətlə azad düşüncəyə qadağa qoyuldu. İctimai inkişaf haqqında marksizmdən başqa bütün baxış və
nəzəriyyələr qeyri-elmi, antibəşəri elan edildi. İmperiyada, birinci növbədə
əsarət altına alınmış xalqların tarixinin hər hansı bir sahəsində tədqiqatın
nəyi aşkar etməsindən asılı olmayaraq nəticə kimi imperiyanın əvvəlcədən
verdiyi ustanovka göstərilməli, deyilməli idi. Bu dövrdə artıq 1815-ci ildə
alman şərqşünası H. Dits tərəfindən Drezden kitabxanasında Azərbaycan
türklərinin mənşəyi, mədəniyyəti, ilkin təfəkkür tarixini özündə əks etdirən “Kitabi – Dədə Qorqud əla lisani – tayfeyi – oğuzan” (Oğuz tayfasının
dilində “Dədə Qorqud kitabı”) eposunu aşkar edilmiş və elmi tədqiqata
cəlb etmişdi.
“Dədə Qorqud” oğuznamələri sürətlə elm aləminin, xüsusən şərqşünasların diqqətini cəlb edirdi. H. Dits “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u almancaya tərcümə etmiş və ona əhatəli şərh yazmışdı. O, dastanın
yaranma tarixindən bəhs edərkən yunan Polufeminin “Dədə Qorqud”
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Oğuznaməsindəki Təpəgözün təsiri altında yaranması mülahizəsi ilə çıxış
etmişdir. Avropa mərkəzçilik ideyalarının coşqun inkişaf etdiyi, türk düşmənçiliyi, Osmanlı imperiyasını məhv etmək ideyalarının alovlandığı bir
dövrdə Avropada belə bir mülahizə ilə çıxış etmək tarixə, elmə hörmətlə
yanaşmağın alman nümunəsidir. Beləliklə, Avropada “Dədə Qorqud”
oğuznamələrinə maraq artır. 1857-ci ildə V.Qrimm Təpəgözü “yeni Oğuz
siklopunun kəşfi” kimi mövcud beynəlxalq siklop süjetinə daxil edir
(4,5). Oğuznamələrə növbəti ən böyük maraq böyük alman şərqşünası
T.Neldeksdə özünü göstərir. O, “Dədə Qorqud” oğuznamələrinin bütövlükdə tərcüməsinə girişir, lakin az sonra işi başa çatdırmağa enerjisinin
çatmayacağını duyub, 1892-ci ildə etdiyi tərcüməni yarımçıq vəziyyətdə
gənc şərqşünas V.V.Bartolda bağışlayır. Tərcüməni davam etdirməyi ona
tövsiyyə edir. V.V.Bartold 1894-1904-cü illərdə eposun I, II, III və V boylarını ruscaya tərcüməsi ilə nəşr etdirir (6, 3-4). 1922-ci ildə V.V.Bartold
“Dədə Qorqud” oğuznamələrinin ruscaya tərcüməsini başa çatdırsa da,
onun nəşrinə nail ola bilmir. 1930-cu ildə onun oğuznamələrin Drezden
variantının almancaya tərcümə edilməsi təşəbbüsünün nəticələri və dastanların yaranma tarixi, formalaşdığı coğrafi və etnososial-siyasi mühit
haqqında “Türk eposu və Qafqaz” adlı məqaləsi nəşr olunur” (5).
Məqalədən göründüyü kimi, V.V.Bartold etnososial qanunlara məhəl
qoymadan, alman şərqşünası H.Ditsin “Dədə Qorqud” Oğuznamələrindəki Təpəgöz boyunun yunan polifemini yaratması haqqında elmi mülahizəsinə münasibət bildirmədən türk xalqlarının folklorunda ən qədim
mifoloji obraz Xızır-Qorqud, ölümdən qaçan Qorqud, Şaman Qorqud,
ozan Qorqud, Məhəmməd peyğəmbərin müasiri, görücü imam Qorqud,
XVIII əsrdə Dağıstan ləzgiləri arasında İslamı yayan imam Qorqud, onların müxtəlif ölkələrdəki fərqli dövrlərdə yaranmış məzarlarından, məlumatlardan çıxış etsə də, bunların “Dədə Qorqud” oğuznamələri ilə bağlılığı, əlaqə və münasibəti haqqında heç bir elmi mülahizə irəli sürmədən,
oğuznamələrlə bağlı qaldırdığı problemlərin heç birinə cavab vermədən
“Dədə Qorqud” oğuznamələrini orta əsr eposu onun baş qəhrəmanı Bayındır xanın XV əsr Ağqoyunlu türkmən hökmdarı olması mülahizəsi ilə
çıxış edir. Göründüyü kimi, V.V.Bartold Avropa elmi ideologiyasından
imtina etmiş marksist – bolşevik ideoloquna çevrilmişdir. Odur ki, onun
“Dədə Qorqud” oğuznamələrinin yaranma tarixi haqqında mülahizəsinə
Azərbaycan qorqudşünasları (Ə.Sultanlı istisna olmaqla – X. X.) nəinki
Sovet imperiyasının varlığı illərində, müstəqillik illərində belə toxunmağa cəsarət etmirlər.
“Dədə Qorqud” oğuznamələrində ifadə olunan etnososial həyat, ictimai inkişaf səviyyəsi və dastanların yaranma tarixi haqqında sosial struktur yanaşma və kompleks elmi yanaşma tədqiqat metodu ilə əsərlər yaz-
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mışıq (Bax: 8; 9; 10). Bu məqaləmizdə isə Oğuznamələrdə əks olunan
təfəkkür tarixinə istinadən “Dədə Qorqud” oğuznamələrində ifadə olunan
təfəkkür laylarına, mərhələlərinə əsasən dastanlardakı etnososial struktur
layları və onun tarixi dövrlərini fərqləndirməyə, ayrılıqda göstərməyə çalışacağıq.
Dünya elmində mifoloji, dini və fəlsəfi (elmi) olmaqla təfəkkürün üç
forması göstərilir. Sonuncu iki təfəkkür forması tarixin ən dərin qatlarından başlayaraq, ən uzun dövrü əhatə edən mifoloji təfəkkürün müəyyən
səviyyəsində din və elm ondan törəmişdir (11, 18-19, 32-33, 241-243; 12,
12; 13; 14; 15).
Təfəkkürün yaranma tarixinə kiçik bir ekskursiya edək. Yer kürəsində
insan əcdadının formalaşması dördüncü geoloji dövrü əhatə edir. Bu dövrdə Azərbaycanda insan əcdadının fəaliyyəti haqqında zəngin maddi mədəniyyət qalıqları var. İnsan əcdadının fəaliyyət göstərdiyi ən qədim dövr
(paleolit) milyon illəri əhatə edir. Paleolit dövründə Şimali Afrika, Ön Asiya və Zaqafqaziya (Azərbaycan) bəşəri sivilizasiyanın ilk mənəvi dəyərlərini yaratmışlar. Paleolit dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin Ön Asiyada üstün mövqeyə malik olması, Şumerlərin neolit dövründə Azərbaycandan miqrasiya etmiş əkinçilər olması Azərbaycanın ilkin bəşər mədəniyyətinin yaranmasında mühüm mövqeyə malik olduğunu göstərir (23,
44-251; 24; 25, 14-19; 26).
İndi konkret problemin həllinə, cavablandırılmasına keçək. İlkin, ən
qədim mifoloji təfəkkür tarixin hansı mərhələsində, necə yaranmışdı?
“Dədə Qorqud” oğuznamələrində ilkin mifoloji təfəkkür, ümumiyyətlə
mifoloji təfəkkürün mərhələləri necə əks olunmuşdur?
İnsanın yaranma tarixi haqqında iki nəzəriyyə mövcuddur. Birinci nəzəriyyəyə görə insan əcdadı elə yaranışdan insan olmuş, təkamülün müəyyən mərhələsində təfəkkürə, nitqə, mədəniyyətə yiyələnmişdir. İkinci
nəzəriyyəyə görə insan təkamül prosesində meymunun bir növündən yaranmışdır. Biz birinci nəzəriyyəni məqbul hesab edirik, mülahizələrimiz
də bu nəzəriyyədə mövcud olan elmi müddəalara söykənir.
Əslində mifik təfəkkürün və nitqin yaranması haqqında bu iki nəzəriyyənin arasında ciddi fərq yoxdur. Biri insan əcdadında təfəkkür və nitqin
tarixin müəyyən mərhələsində yaranmasını deyir, digəri həmin dövrdə
meymunun insana çevrilməsi ilə təfəkkür və nitqin yaranmasını söyləyir.
Beləliklə hər iki nəzəriyyəyə görə insan ilk əmək aləti istehsal etdiyi, mən
və qeyri-mən düşüncəsi ilə çıxış etdiyi vaxtdan bəşəriyyətin təfəkkürü,
mifoloji təfəkkürü yaranır (21, 29-64; 27; 13; 14; 23; 24; 26). Əvvəllər bu
tarixin 3 milyon il bundan əvvəl başladığı ehtimal olunurdu, son dövr
elmi tədqiqatlar bu tarixin 6 milyon il bundan əvvəl başladığını göstərir
(26,5). Azərbaycanda bu tip insanın yaşı isə 1,5 milyon il bundan əvvəl
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başlandı. İdealist və materialist filosofların hər iki qrupu “əmək aləti istehsalı”nı təfəkkürün, onunla birlikdə insanın yaranmasına keçid tarixi
kimi qiymətləndirirlər. Buna müvafiq əmək nəzəriyyəsini yaradan marksist materialistlər maddi istehsalı, əmək fəaliyyətini mənəvi, sosial-iqtisadi, maddi həyatın, bütün istehsal sahələrinin əsası hesab edirlər. İdealist
filosoflar bütün istehsal formalarını, o cümlədən maddi istehsalı mənəvi
istehsalın məhsulu olmasını əsaslandırırlar. İzah edirlər ki, insan o zaman
hər hansı əşyanı istehsal edə bilir ki, onu əvvəlcə beynində, təfəkküründə
qura, canlandıra bilir. Hər hansı əşya təfəkkürdə qurulduqdan, canlandırıldıqdan sonra onun istehsalına başlanır. Əmək nəzəriyyəsi ilə proletariatı, kütləni manipulyasiya edən K.Marks da bunu etiraf edərək yazırdı:
“Hörümçək toxucunun əməliyyatını xatırladan bir əməliyyat icra edir, bal
arısı da mumdan şan qayırması ilə bəzi memar adamları utandırır. Lakin ən
pis memar da ən yaxşı bal arısından lap əvvəldən bununla fərqlənir ki, memar hələ mumdan şan qayırmazdan əvvəl bunu öz beynində qayırıb hazırlamış olur. Əmək prosesinin sonunda alınan nəticə artıq bu prosesin əvvəlindən insanın təsəvvüründə, yəni ideal surətdə mövcud olur” (22, 33-34).
İlkin təzahür çağında insanların təfəkkürü o qədər zəif idi ki, mövcud
varlıqlar arasında ciddi fərqləndirmə apara bilmirdi. Daşı – daşa vurmaqla
parçalayır, onun nazik kəsici hissəsindən kəsim aləti kimi istifadə edirdi.
Sınmış ağac budağından və ya sındırdığı budaqdan ov zamanı hücum və
müdafiə silahı kimi istifadə edirdi. “Hissi əyani təfəkkürə malik idi”,
“başqa canlılar kimi kəsik-kəsik qışqırıqlarla” bir-biri ilə əlaqə saxlayırdı.
Birgə fəaliyyət tədricən eşidilən səsin mahiyyətini anlamaq imkanı yaratmışdı. Lazımi mənalar bu cür müəyyən səslərlə mənimsənilmişdir. Başqa
canlılardan fərqli olaraq, insan rəngarəng səslər tələffüz edə bilmiş və
onların birləşmələri tədricən söz şəklində formalaşmışdır. İnsan zərurət
nəticəsində elə əşyaları adlandırmalı olmuşdur ki, onunla daim əlaqədə
olmuş, həmin əşyalar onun məişətinə daxil olmuşdur. Dil tədricən, yavaşyavaş inkişaf etmişdir” (21, 60-61; 28, 9). Qədim və orta paleolit dövründə insan əcdadının sosial-mənəvi inkişafı çox ləng getmişdir. Nəhayət e.
ə. 35-ci minillikdə, üst paleolitdə sürü icması, ana xaqanlıq – qəbilə icması strukturunu alır, dilin yaranması prosesi tamamlanır (21, 61; 28, 9). Dilin
yaranması insanlığın tam formalaşması, fikir və mülahizələrin, ideyaların
olması deməkdir. Dilin yaranması ilə sosial-mənəvi münasibətlərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə qat-qat sürətlə getdiyini deməyə əsas verir.
Təəssüf ki, mifologiya elmində mifoloji təfəkkürün inkişaf mərhələləri
haqqında dəqiq bölgü yoxdur. Qədim paleolitdən ata xaqanlığına qədər
zamansız və məkansız insanlıq qapalı xətt (dairə) üzrə özünü təbiətlə
eyniləşdirilməsi, özünü təbiətin bir hissəsi hesab etməsi göstərilir (14,
100-101). Tədqiqatçılar totemizmin, fetişizmin, animizmin, allahların ya-
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ranmasının qədim paleolitdən başlanması qənaətindədirlər. Paleolit dövrü
mağaralarında ayı və digər heyvanların kəllə və başqa sümüklərinin xüsusi toxunulmaz yerdə saxlanması, üzərində edilmiş xüsusi nişanları, xətləri totemik görüşlərlə izah edirlər (26, 129-144). Təbii ki, qədim və orta
paleolit dövrü insan əcdadı gərgin şəraitdə ətraf aləmi dəyərləndirməyə,
ad verməyə, ifadə etməyə cəhd edirdi. Nəhayət son paleolitə keçid mərhələsində – e. ə. 40-35-ci minillikdə “üzvlənməyən” nitqdən üzvlənən nitqə keçid prosesində (28, 9) onunla birlikdə instiktiv fəaliyyətdən şüurlu
fəaliyyətə keçid istiqamətində yeni bir addım atmışdı. Artıq o, totem hesab etdiyi heyvan, ağac, müqəddəs hesab etdiyi varlıqlar (əşyalar) haqqında dünyagörüşünü dünyaya gələn övladına danışır, izah edir, onun müqəddəsliyi haqqında fikir söyləyirdi. Ətraf aləm haqqında baxışların yaradılması və gələcək nəsillərə ötürülməsinin instiktiv mərhələsindən şüurlu
mərhələyə keçmə prosesi başlayır. Bizcə mifoloji təfəkkür tədqiqatçılarının qədim daş dövründən ata xaqanlığa qədər (e. ə. IV minilliyin sonu –
III minilliyin əvvəli) insan təfəkkürünün onu təbiətdən ayıra biləcək səviyyəyə yüksələ bilməməsi, qapalı dairəvi xətt üzrə getməsi həqiqi elmi
mülahizədir (13; 14; 15). Lakin ümumən bu dövrü (qədim paleolitdən
tunc dövrünə qədər) sistemləşdirmədən, dövrləşdirmədən (buna cəhd
olunub, lakin çox pərakəndə və nəticəsizdir) totemlər, ruhlar, allahlar və
qəhrəmanlar dövrü adlandırmaları problemin dərkində nizamsızlıq
yaradır, onun sistemli ardıcıl dərkinə imkan vermir.
Qədim paleolitdən tunc dövrünə qədər təfəkkürün inkişaf səviyyəsi
insanı təbiətdən ayrılmağa imkan vermir, o, özünü təbiətin müxtəlif
əşyaları ilə – heyvanlarla, bitkilərlə, su, torpaq, daş və s. ilə eyniləşdirirdi. Bu prosesdə özünün törəmə, ikinci hesab edən insan, özünü eyniləşdirdiyi heyvan, bitki və əşyanın nəsli hesab edirdi. Bununla da totem
əcdadını yaradırdı. Təfəkkürün inkişafı qapalı, dairəvi xətt üzrə getsə də,
təbiətin bəzi hadisələrinə nüfuz etməyə imkan verir, onun davranış norma
və qaydalarını müəyyənləşdirib, yaşamını ona uyğunlaşdıra bilirdi.
İnsanlar totemləri və ruhları qədim paleolit dövründə yaratdısa, allahların və qəhrəmanların yaradılması bundan sonrakı dövrün məhsuludur.
Dilin yaranması əvvəlki dövrlərlə müqayisədə təfəkkürün inkişafında bir
sıçrayış idi. Elə bunun nəticəsidir ki, insanlıq sürü icmasından qəbilə icmasına keçdi, sosiallaşma kifayət qədər sürətləndi və təkmilləşdi. Əvvəl
kortəbii özünü hər hansı heyvanın, bitkinin törəməsi hesab edən insan
əşyaların necə yaranması haqqında düşünəndə qadın doğduğunu anladı.
Artıq ana xaqanlıq dövründə insan konkret hadisələrin, varlıqların doğuluşunu izah etmək iddiası ilə çıxış etdi. Onlar bu nəticəyə gəldilər ki,
qadın adamı doğduğu kimi bulud yağış doğur, günəş, ay işıq doğur, meşə
ağac doğur, bitki toxum, meyvə doğur. Lakin doğanların onu necə yarat-
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dığını təsəvvür edə, izah edə bilməyən insanlar hər bir varlıq formasının
özünün bir yaradanı olması qərarını verdi və yaradanı Allah adlandırdı.
Beləliklə, üst paleolitdə qadın allahı, günəş allahı, su allahı, meşə allahı
və s. yarandı və allahların yaranması davam etdi. İnsanı yaradan qadın qəbilənin də başçısı idi. Qəbilədə bütün işlərə o başçılıq edirdi. İdarəçilikdə,
qəbilənin işlərini tənzimləməkdə fərqlənən qadınların obrazları yaradılmağa başlandı. Beləliklə, üst paleolit dövründə allahlar və qəhrəmanlar
yaradılır.
İnsan allahları yaratsa da, qadın allahlaşdırılsa da həyat tərzi və təfəkkürün səviyyəsi onun heyvan, bitki və başqa totemlərə şübhə ilə yanaşmağa kölgə salmağa imkan vermirdi. İnsan və təbiət münasibətləri, insanın
təbiətdən dərkolunmaz asılılığı, heyvan, bitki və digər əşyaların ən çətin
məqamlarda insana yardımı, himayəçiliyi, tələbatını ödəməsi (praktiki, fiziki və mənəvi) onun ilkin əcdad – totem olması haqqında ideyaları daha
da gücləndirirdi.
Nəhayət, mezolit dövründən (e. ə. XII minillikdən) təbiətdə baş verən
dəyişikliklər, insan artımı, bununla bağlı miqrasiyalar, istehsal təsərrüfatına keçid yeni həyat tərzi doğurur və yeni həyatın yeni tələblərinin dərkini bir vəzifə olaraq irəli sürürdü. Heyvanların əhliləşdirilməsi, primitiv
əkinçilik təbiətin dərk edilməsi istiqamətində dönməz bir ideya ortaya
qoymuşdu. Neolit dövründən əkinçiliyin kütləviləşməsi, onunla bərabər
heyvanlardan yeni məqsədlərlə istifadə təbiətin, bitki və heyvanlar aləminin daha dərindən dərk edilməsini tələb edirdi. Əkinçilik, maldarlıq, gəmiçilik, neolitdə yeni yaranan dulusçuluq və toxuculuq tədricən əmək
sahələrini ixtisaslaşdırırdı. Mezolit dövründən başlayan miqrasiyalar, yeni ərazilərdə məskunlaşma, təsərrüfat işləri cəmiyyətdə qadının birmənalı
üstün mövqeyinə şübhələr yaradır. Yeni həyat tərzinin, təsərrüfat sahələrinin tələblərinin tələbatlarının ödənilməsində kişinin daha yararlı olması
haqqında reallıqlar üzə çıxırdı. Qadın istər-istəməz yeni həyat tərzinin,
yeni yaradılan təsərrüfat və sənət sahələrində yavaş-yavaş kişinin üstünlüyünü etiraf etməli, nüfuzunu qəbul etməli olur. Əkinçilik, maldarlıq,
sənətkarlıq inkişaf etdikcə qadın ardıcıl olaraq cəmiyyətdə hakim funksiyasını kişiyə güzəşt etməli olur. Nəhayət e. ə. IV minilliyin sonu – III
minilliyin başlanğıcında (ilk tunc dövründə) qadın cəmiyyətdə hakim
mövqeyini bütünlüklə kişiyə tərk edir. Ana xaqanlıq dövründə cəmiyyətdə qadınla bağlı təsəvvürlər, hisslər, ideyalar sponton olaraq qəbilədə hakim mövqeyə çıxmaq kişiyə aid edilir. Beləliklə, bu dövrdən cəmiyyətdə
kişilərin hakim mövqedə olduğu ata xaqanlıq dövrü başlayır. Ata xaqanlığa keçidlə cəmiyyətin dairəvi, qapalı xətt üzrə inkişafı özünün ancaq təbiətlə eyniləşdirilməsi istiqamətində axtarışlara son verildi. Cəmiyyətdə
qapalı, dairəvi xətt üzrə onu təbiətlə eyniləşdirən qapalı dairəvi xəttin da-
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ğıdılması prosesi başlayır. Cəmiyyətin bütün sahələri üzrə eninə, dərininə
inkişafına imkan verən yenidən qurulması prosesi gedir. Yeniləşmə iki
formada gedirdi – keçmiş forma və məzmuna, yeni forma və məzmun
verilməsi üsulu ilə, bir də ata xaqanlığın doğurduğu, cəmiyyətə gətirdiyi
orijinal yeniliklərlə. Qadın allahların kişi allahlarla əvəz edilməsi, kişi
qəhrəmanların yaradılması hakimiyyət dəyişikliyindən doğan forma dəyişikliyi idi. Tək kəbinlilik, doğulan övladın ataya mənsubluğu, kişilərin
nəsil yaradıcısı funksiyasının qəbul edilməsi, buna müvafiq hər bir qəbilənin, qəbilə ittifaqının (tayfanın) konkret kişi nəslinin, tayfanın nəsli olması etnik mənsubiyyət şüuru, ata, əcdad kultunu yaratdı ki, bu, ata xaqanlığın cəmiyyətə gətirdiyi özünəməxsus yenilikləri idi. Kişilərin hakim,
üstün mövqeyi onların tək kəbinlilik iddiasında daha qabarıq şəkildə üzə
çıxır. Qadınların sərbəst cinsi əlaqədən məhrum edilməsi, konkret kişiyə
mənsub olması sürətlə onu məğlubiyyətlə razılaşmağa məcbur edir. Əvvəllər qəbilədə kollektiv nikahdan törənən uşaqlar kollektiv də olaraq qəbilənin övladı idi. Ata xaqanlığa keçidlə təkkəbinli ailənin qurulması və
ondan doğulan uşaqlar, qəbiləyə deyil bilavasitə ataya mənsub hesab olunurdu. Qəbilə başçısının, qəhrəman döyüşçünün qadını ona məxsus olmalı idi, onun başqaları ilə ümumi arvadı ola bilməzdi. Neçə min il hakim
mövqe uğrunda mübarizə aparan kişi, qəbilə başçısı, döyüşçüsü buna razı
ola bilməzdi. Beləliklə, ana xaqanlıqdan ata xaqanlığa keçidlə qəbilə daxilində kollektiv nikaha son verildi, tək kəbinliliyə keçildi. Uzun müddət
qəbilədaxili, kollektiv nikahın ziyanı da cəmiyyəti “düşündürürdü”. Kollektiv nikahdan doğulan uşaqları irsi xəstəlik məhv edirdi. Ata xaqanlığa
keçidlə qəbilədaxili nikaha da qadağa qoymaqla ekzaqam nikah forması
yarandı. Bir qəbilənin kişiləri ancaq başqa qəbilənin qadınları ilə evlənə
bilərdi (29, 160-173). Digər sosial iqtisadi səbəblərlə bərabər ekzoqam
nikah, monoqom ailə qəbilələrarası əlaqələri daha da canlandırdı, etnokonsolidasiya prosesini əvvəlki dövrlərlə müqayisəolunmaz səviyyədə
sürətləndirdi, yeni etnososial birlik forması – tayfa yarandı. Tarixi etnoloji ədəbiyyatda orta paleolitin sonu üst paleolitin ilkin çağlarından sürü
icmasından qəbilə icmasına keçidlə ilk etnik birliyin, etnosun yarandığını
bildirsələr də, sürü icması ilə qəbilə icmasının əsaslı fərqini göstərmirlər.
Tarixi etnoloji, arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, sürü icmasından qəbilə
icmasına keçid toplumun etnik mənsubiyyət anlayışını, simvolunu dəyişməmiş, əvvəlki totem, əcdad kultu yaşamaqda davam etmişdi, hər bir
qəbilə toteminin adı ilə adlanmışdı, totemin adını daşımışdı (27, 105-107,
109-111, 129-151).
Ana xaqanlıqdan ata xaqanlığa keçid prosesi toplumda yeni sosial-mənəvi keyfiyyətlərlə müşaiyət olunur, toplumu bildirən, ümumi ifadə edən
etnonimlər və antroponimlər yaranır. Ana kultu ata kultu ilə əvəz olunur,
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ata kultu həmçinin etnik başlanğıcı bildirən əcdad kultu kimi də çıxış edir.
İlk refleksiya, mənlik şüurunun yaranması prosesi onu nəslin insan, kişi
başlanğıcı kimi irəli sürsə də, özünü heyvan əcdad totemindən ayıra bilmir, ilk ata əcdad kultu özünə qədər totemlərin məcmusu obrazında meydana çıxır. Ona əcdad totemlərinin bədəninin ayrı-ayrı hissələrini əks etdirən heykəllər qoyulur. Ata xaqanlığı əks etdirən Misir, Şumer, Yunan
miflərini əks etdirən çoxsaylı heykəllər zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Ana xaqanlıqdan ata xaqanlığa keçid zamanı oğuz türklərinin ata əcdadı kimi yaranan Oğuz xalqının dastanı da üzü göy, ağzı atəş kimi qırmızı, gözləri ala, saçları, qaşları qara, ayağı öküz (buğa – X. X.), beli qurd
belinə, kürəyi samur kürəyinə, köksü ayı köksünə bənzəyirdi. Bədəninin
hər yeri sıx tüklə örtülmüşdü” (13; 14, 109-110; 15, 23-34; 27, 104-152;
31, 6-12; 30, 41-42; 32, 124-137). Göründüyü kimi ata, kultu ona qədər
totemlərin məcmuu kimi onu daim canlandırılan, yaşadan bütün gücün
simvolu kimi meydana çıxırdı. Sürətlə kişi qəhrəmanlar yetişirdi. Bu, ata
xaqanlığının yaranması prosesində formalaşan həyat tərzindən doğurdu.
Ata xaqanlığı dövründə yeni-yeni təsərrüfat sahələrinin yaranması, əkinçilik və maldarlığın sürətli inkişafı, ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi
ilə maldarlığın əkinçilikdən ayrılması, silah istehsalının sürətli inkişafı,
monoqom ailə, qəbilə ekzoqam, tayfanın endoqam qurulması cəmiyyətin
strukturunu sürətlə yeniləşdirir, etnokonsolidasiya prosesi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə qat-qat sürətlə gedirdi. Əhali artımı, əkinçilikdən ayrılmış maldar əhalinin yeni ərazilərdə məskunlaşması prosesi kişinin rolunu
artırır, onun cəmiyyətdə mövqeyini daha da möhkəmləndirirdi. Cəmiyyətin hərbi formada qurulması prosesi gedirdi. Bu forma, mərhələ dünya tarixşünaslığında hərbi demokratiya, türkcə ordu adlanırdı.
İnsan cəmiyyəti yarandığı gündən onun diqqət göstərdiyi, qayğısına
qaldığı əsas problem toplumda əsas tutulan münasibətləri yeni nəslə aşılamaq olmuşdur. Bununla onlar cəmiyyəti, onu yaşadan yaddaşını yaradırdılar. Cəmiyyətin yaddaşının yaradılması elə cəmiyyətin yaradılması deməkdir. Göründüyü kimi, hələ ən qədim insan ilkin yaratdığı ideyaları,
inam və etiqadları müəyyən işarələrlə ayı və digər heyvan sümükləri, qayalar üzərində rəsmiləşdirməklə yaşadır, yeni nəsillərə ötürürdülər. Nəhayət səsli dilin yaranması ilə insanlar müqəddəs inam və etiqadları daha ətraflı təsvir edib canlandırırdılar. İnam və etiqadların, qəhrəman və allahlar
haqqında ideyaların gələcəyə ötürülməsi həssas bədii formalar alırdı. Mifik təfəkkür çağının tədqiqatçıları ata xaqanlığa qədər xüsusi rəğbətləndirilən, yaşadılmasına çalışılan inam və etiqadları, allahlar və qəhrəmanları,
digər hadisələrin təsvir və tərənnümü üsulunu nağıl, rəvayət və əfsanə
janrları hesab edirlər. Ata xaqanlığa keçilməsi ilə inam və etiqadların, allah və qəhrəmanların tərənnümünə həsr olunan əvvəlki janrlarla müqay-
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isə mükəmməl, tərənnüm etdiyi dövrü və qəhrəmanları bütün zamanların
və qəhrəmanların fövqündə görən epos janrı yaranır (13, 54-69; 14; 15).
Bizə elə gəlir ki, qədim insanların inam və etiqadlarını, allah və qəhrəmanlarını tərənnüm edən mif, əfsanə və nağılların yaranması üst paleolitdən mezolit dövrünə keçid çağından başlana bilərdi. Belə ki, bu çağda artıq təfəkkür mif istehsalı ilə bərabər, konkret yaradıcılıq göstərərək istehsal təsərrüfatına keçirdi. Deməli hadisələri, inam və etiqadları, allahları və
onlara bərabər qəhrəmanları müəyyən formalarda təqdim və nəql etməyə
təfəkkürün səviyyəsi imkan verə bilərdi.
Ata xaqanlıq dövründə suvarma əkinçiliyi, köçəri və köçmə maldarlığın
sürətli inkişafı, maldarlığın, onun ardınca ticarətin əkinçilikdən ayrılıb müstəqil təsərrüfat və peşə sahələrinə çevrilməsi, peşə və sənət sahələrinin təkmilləşməsi əmək məhsuldarlığını yüksəldirdi. Bu da öz növbəsində əhali
artımı və firavan həyata şərait yaradırdı. Köçmə maldarların yeni yaylaq və
qışlaqlarda, ərazilərdə məskunlaşması prosesi, etnik mənlik şüuru və refleksiyanın inkişafı prosesi, bizdən olanlar və başqaları ideyası etnokonsolidasiya prosesini sürətləndirir, böyük yaşayış məskənləri, ilkin şəhər tipli qalalar, orta dağ qovşağında köçmə maldarların oğuz qalaları adlanan siklop
qalaların tikilməsi yeni sosial struktur doğurur, sosial təbəqələrin yaranması
prosesi gedirdi. Ardıcıl yüksəlmədə olan etnik mənlik şüuru və refleksiyanın təsiri altında varlığa baxışda dəqiqləşmə prosesi gedirdi. Ardıcıl gedən
etnomənəvi proses, inkişaf totemlərdən azad, milli şüura malik xalqın və
dövlətin yaranması, tam formalaşmış refleksiyanın təsiri altında olan fəlsəfəni (elmi) və tək allahlı dini doğurdu (11, 18-19, 32-33, 241-243; 12, 12;
13; 14; 15).
Bütövlükdə mifoloji təfəkkür dövrü kimi qiymətləndirilən sinfi cəmiyyətə qədər mifoloji təfəkkürün yaranması, inkişaf mərhələləri, ifadə olunma
üsulları və ədəbi janrlarından bəhs etdik. Sinfi cəmiyyətin fəlsəfə (elm) və
dinin yaranmasından sonra, yeni sosial-iqtisadi, etnomənəvi və siyasi şəraitdə mifoloji təfəkkürün yaşaması xüsusiyyəti, yaranan folklorun ifadə
olunduğu janrların daxili strukturunda, məzmun və formasında yaranan yeniliklər, onun sinfi cəmiyyətə qədər eyni adlı janrlarla fərqi haqqında F. X.
Kessedi və Q. D. Qaçevin istifadə etdiyimiz əsərlərində yetərli cavablar var.
Problemin bu cəhətini, dünya elminin nailiyyətlərindən istifadə etməklə
Azərbaycan ictimai elmlərinə gətirmək elm və millət qarşısında məsuliyyətini dərk edən tədqiqatçılarımızın borcu və vəzifəsidir.
Azərbaycanda mifoloji təfəkkürün yaranması və tarixi formalarını diqqətə çəkdik. Azərbaycanda mifoloji təfəkkür tarixini A. Nəbiyev “Sehrli
sünbüllər” (B., 1990) kitabına yazdığı “Azərbaycan mifləri” adlı ön sözdə, sonra isə “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” – 1-ci hissə (B., 2002) adlı
dərslikdə təkmilləşdirməyə təşəbbüs etmiş, A. Şükürov isə bu təsnifatı ol-
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duğu kimi qəbul etmişdir (34, 3-6; 33, 113-217; 17, 22-23). A.Nəbiyev
Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında xidməti olmuş tədqiqatçılardandır. Lakin onun Azərbaycanda mifoloji təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətləri haqqında mülahizələri pərakəndə, natamamdır və təsnifatı qeyri-elmi
olmaqla qəbul edilməzdir.
İndi konkret olaraq “Dədə Qorqud” oğuznamələrində təfəkkürün hansı
formaları və mərhələləri ifadə olunmuşdur. Bu, Azərbaycanda təfəkkür
tarixinin hansı mərhələsini əks etdirir? – sualını cavablandırmağa çalışaq.
“Dədə Qorqud” oğuznamələrinin girişinin sonradan yazılıb dastanlara
daxil edildiyini deyən müəlliflərlə bütünlüklə həmfikirəm. Bu giriş humanist ideyalar ifadə etsə də, oğuznamələrin obyektiv dərkinin qarşısına yetərli bir sədd çəkir, tədqiqatçını qeyri-obyektiv yola istiqamətləndirir. Odur
ki, dastanların təhlili zamanı ona toxunmağa lüzum görmürük.
“Dədə Qorqud” oğuznamələrindəki etnomənəvi hadisələri obyektiv
dəyərləndirmək üçün birinci növbədə onların həyat tərzi, təsərrüfat məişəti aydın müəyyən edilməlidir. Dastanlarda “qatar-qatar dəvələrdən, ağır
qoyun sürüsündən, şahbaz atlardan təşkil olunmuş at ilxıları, çox zəif görünən qaramal (inək) naxırından ibarət maldarlıq təsərrüfatından ibarətdir.
Bu sahədə çox yüksək təcrübəyə malikdirlər. Hətta heyvanların cins fərqi
də diqqəti çəkir. İstehsal sahəsi olaraq digər məşğuliyyətləri yoxdur. Tələbatlarını ödəmək üçün vaxtaşırı kollektiv ova çıxırlar; Bayındır xanın,
Qazan xanın icazəsi ilə vaxtaşırı qənimət əldə etmək üçün basqınlar, qarətlər edirlər. İyirmi dörd oğuz qəbiləsindən ibarət Oğuz eli hər birisi
ayrılıqda öz təsərrüfatı, kollektiv ovu və vaxtaşırı qarətlər zananı əldə etdiyi qənimətlə dolanır. Hər hansı vergi sistemi yoxdur. Yalnız hərbi qənimətdən əldə edilən maldan hərbi başçıya (Qazan xana) müəyyən hissə
pay verilir. O, ildə bir dəfə oğuz bəylərini qonaq çağırır, yaxşı qonaqlıq
edir, sonda halalı Burla xatunun əlindən tutub evdən çıxır, onun evində
toplanmış bütün əmlak 24 sancaq Oğuz bəyləri arasında bölünür. “Dədə
Qorqud” oğuznamələrində təsvir olunan oğuzların həyatında başqasının
əməyinin hesabına yaradılmış xüsusi mülkiyyət yoxdur. Kişilərlə bərabər
qadınlar da hərbi yürüşdə iştirak edirlər. Cəmiyyətin belə bir inkişaf mərhələsi dünya tarixşünaslığında, sinfi cəmiyyətə qədər hərbi-demokratiya
mərhələsi adlandırılır, dastanlarda isə ordu adlanmışdır (35; 27; 13; 14;
10; 9; 36; 37).
Yuxarıda bəhs etdiyimiz dünya elmində təfəkkürün etnososial inkişaf
səviyyəsini əks etdirən formalarının təsnifinə uyğun “Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkkürün hansı inkişaf səviyyəsində olduğunu müəyyən etməyə
çalışaq. Bütün oğuznamələrin təməl əsası, “Oğuz xaqan” dastanıdır. Dastan kimi qeydə alınan bütün oğuznamələr onun varisidir.
Oğuz xanın ata kultu kimi meydana çıxması və sonda bir milləti yara-
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dacaq etnonimə çevrilməsinin təməl əsasları “Oğuz xaqan” dastanında
çox obyektiv təsvir olunmuşdu. Yuxarıda istifadə etdiyimiz elmi-nəzəri
ədəbiyyata tam müvafiqdir. Ana xaqanlıqdan ata xaqanlığa keçid prosesində hakimiyyət iddiası ilə çıxış edən atalar uzun tarixi dövr ərzində
hakim ideologiyaya çevrilmiş bir çox inam və etiqadları, kultları unutdurmalı, daha güclülərin nəsli, simvolu kimi meydana çıxmalı idi. Oğuz
xan kimi üzü göy, ağzı atəş kimi qırmızı, gözləri ala, saçları, qara, ayağı
öküz (buğa – X. X.) beli qurd belinə, kürəyi samur kürəyinə, köksü ayı
köksünə bənzəyirdi. Bədəninin hər yeri sıx tüklə örtülmüşdü. Göründüyü
kimi, dövrünün bütün güclülərinin, çeviklərinin vahid simvolu idi. Azərbaycanda mifologiya elminin yaranmasında xidməti olan M. Seyidov yazır: “Özündə Oğuz qəbilə birləşmələrinin onqonlarının, totemlərinin bəzi
mifik səciyyələrini, zahiri m ifik sifətlərinin müəyyən əlamətlərini təcəssüm etdirən Oğuzun insan sifətində çıxış etməsi də tarixi-ictimai şəraitlə
əlaqədar yaranmış baxışların törətdiyi, yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz
sarsıntının məhsuludur. Sübh çağının ilkin şüası, üfüqün qızarması, Günəşin çıxması, danın sökülməsi kimi təbii hadisələrin onqonu, totemi olan
Oğuz sonralar daha dəqiq desək, onqonun, totemin zoomorfik, antropomorfik sifəti dəyişilib insan cildinə düşdüyü çağdan əvvəl, özündə cəmləşdirdiyi qəbilə birləşmələrinin tərkibinə daxil olan qəbilələrin onqonlarının sifəti ilə birlikdə həmin sarsıntıya məruz qalır və insan sifəti alır.
Deməli zoomorfik, antropomorfik onqonların, totemlərin ya yarıinsan, ya
da insan cildində çıxış etməsi onun cəmiyyətdə mövqeyinin artması ilə,
insanın yüksəlməsi, ucalması fikri, idealı ilə də səsləşir” (38, 158-159).
Tədqiqatçılardan Əfzələddin Əsgər düzgün olaraq yazır: “Sözün etnik
mənasında oğuz oğuznamələrin nüvəsidir”, “Oğuz xaqan” dastanının bir
etnos olaraq oğuzların varlığından belə xəbəri yoxdur” (39, 148). Ona görə
ki, “Oğuz xaqan” dastanında Oğuz etnosundan deyil, bu etnosu yaradacaq
Oğuz atanın, onun nəslinin yaranması və hakimiyyətini qurmasından bəhs
olunur. Cəmiyyətin Ana xaqanlığı məğlub etməsindən sonra kişi, Ata xətti
ilə qurulacaq, yaşayacaq toplumun ata əcdadının, onun nəslinin yaranması
təsvir və tərənnüm olunur (32, 124-137).
Toplum olaraq insan cəmiyyəti yarandığı gündən onun sosial-mənəvi
sistemində ana məhəbbəti, təbiətlə bağlı inam və etiqadlar istisna edilərsə,
bütün sosial-mənəvi sistemin və təfəkkür formalarının yaranması ata xaqanlığı dövründən başlanır. Ata xaqanlığa keçidlə sürətli vüsət alan etnokonsolidasiya, birləşmələrin, başlıca olaraq könüllülük əsasında getməsi
tarixin dərin qatlarından, xüsusən dilin yaranmasından başlayan, dildə ifadə olunan eyni dəyərləndirmələrdən ibarət mədəni-mənəvi qohumluğun
nəticəsi idi. Eyni mədəni-mənəvi dəyərlər sisteminə malik qəbilələr təbii
olaraq birləşir və özünü eyni ata nəslinə, xəttinə aid edirdi. Avrasiya ma-
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terikində ilk etnosların tarix səhnəsinə çıxması xəritəsinə nəzər salsaq,
sonradan türk mədəniyyəti adı altında tanınacaq qədim sosial-mənəvi sistemin daha geniş, böyük ərazini əhatə etdiyini göstərir. Oğuz etnonimi,
türk mədəniyyəti anlayışı da bu qanunauyğunluğun nəticəsidir.
“Dədə Qorqud” oğuznamələrində “Oğuz genə əyyamla gəlib, yurdına
qondı. Oğuz xanın ilqıçısı gəlib xəbər gətirdi. Aydır: “Xanım, sazdan bir
aslan çıqar, at urar, apul-apul yürüşi adam kibi. At basub, qan sümürərək”
(36, 98). Oğuz xana məlumat verilməsi istisna olmaqla dastanlarda xatırlanmasa da, Dədə Qorqud oğuznamələri “Oğuz xaqan” dastanının varisi
və müasiri idi. Dastanların yaranması arasında məsafə çox azdır. “Oğuz
xaqan” dastanı, birmənalı ata xaqanlığa keçidin ilk çağı, e. ə. IV minilliyin sonu – III minilliyin ilkin çağının məhsulu isə, “Dədə Qorqud” oğuznamələri ata xaqanlığın formalaşmış çağının, bəzi anlarda onun ilk varislərinin zamanındakı etnososial hadisələri təsvir edən eposlardır. “Basatın
Dəpəgözü öldirdigi boy”da Oğuz xanın ilxıçısı sazdan qaçmağı adam kimi, atların qanını sümürən bir şirin çıxıb qaçması xıbərini şəxsən Oğuz
xana bildirir. Lakin Oğuz xanın zamanında baş verən hadisələri Bayındır
xan tənzimləmək istəsə də, bu mümkün olmur, Oğuz xanın zamanında
Oğuz nəslindən olan, ancaq aslanın tərbiyə etdiyi Oğuz xan obrazına yaxın Basat yoluna qoya bilir. Baxmayaraq 24 sancaq Oğuz elinin, ittifaqının başçısı Bayındır xan da “Tülü quşun yavrusu! Amit soyunun aslanı!
Qaracığın qaplanı! (36, 95) adlanırdı, soy aöcı totem idi. Görünür canlı
insanların gözü qarşısında aslanın bəsləyib böyütdüyü igidin qələbəsi daha inandırıcı idi. Həm də nadir və fövqəladə kimi qiymətləndirilirdi. Bəhs
olunan minilliklərdə aslan, bozqurd yuvalarında, himayələrində uşaqların
bəslənməsi, böyüməsinə gec-gec rastlaşılsa da, real hadisələr idi.
Təsadüfi deyil ki, dastanda hadisələrdən danışılanda “Oğuz zamanında”, “Ol zamanda” deyə hadisənin çağı xüsusi vurğulanır (36, 52, 53; 57;
71; 85, 90, 110).
Ana xaqanlıqdan Ata xaqanlığa keçid zamanı, cəmiyyətin strukturu
tamamilə yenidən qurulmalı, yeni sosial-mənəvi normalar yaradılmalı idi.
Bunların arasında ən çətini, pozulması qanlı hadisələrlə müşaiyət olunan
tək kəbinlilik idi. Pərakəndə və zorakı cinsi əlaqəyə son qoyulması məsələsi idi. Ata xaqanlığın qoyduğu yeni qayda təsadüfi cinsi əlaqəni və zorlamaları qadağan edirdi. Belə hallardan doğulan uşaqları cəmiyyət təqdir
etmir, onlara ikrah hissi ilə yanaşırdı. Odur ki, bu tip adamlar imkan düşən kimi fərdlərə, icmaya ziyan vururdular. Beləliklə, ikrahla üzləşən zinadan doğulanlar qəbilənin gözü qarşısında sosial “təpəgöz”lər kimi yetişirdilər. Bütün sosial-mənəvi normalar Tanrı adından elan edilirdi. Tək
kəbinliliyin törətdiyi bədbəxt hadisələrin bir gün Tanrının qəzəbi ilə qaşınacağı ideyası yaranmaqda idi. Yaylağa ilk çıxan çobanlardan Sarı çoban
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bulaq başındakı pəri qızlardan birini zorladı. Qız çobana dedi: “Çoban, yil
təmam olacaq məndə əmanətin var, gəl, al! – dedi – Əmma Oğuzun başına zıval gətirdin” – dedi. İl tamam oldu. Sarı çobanın Pəri qızı zorlamasından Təpəgöz doğuldu. Təpəgöz Oğuz elinin bütün qəhrəmanlarını
məhv etdi, təsadüfən aslanın tərbiyə etdiyi Basat gəlib çıxmasa, Təpəgöz
Oğuz nəslini məhv edib qurtaracaqdı. Beləliklə, zinadan Təpəgöz doğulacağına inanan oğuz elində monoqon nikah elə tənzimləndi ki, kişilər
arvadlarını “halalım” deyə adlandırırdılar. Beləliklə, toplumun təfəkkür
səviyyəsinə uyğun Oğuz elinin epik üsulla yaratdığı Təpəgöz obrazı cəmiyyətin ailə-nikah münasibətlərini tənzimlədi. Basatın Təpəgözün gözünü çıxardıqdan sonra ardıcıl onu üstələməsi zamanı öz əcdadı haqqında ona dediyi sözlər oğuz cəmiyyətində etnik şüurun səviyyəsi,
təfəkkürün inkişaf pillələrini müəyyən etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
Basat öz əcdadı, eli haqqında Təpəgözə deyir:
– Qalarda - qoparda yerim Günortac!
Qazanu dün içrə yol azsam, umum allah! (görünür redaktor Tanrı
sözünü allahla əvəz etmişdi – X. X.).
Qaba aləm götürən xanımız Bayındır xan!
Qırış güni ögdin dəpən alpımız Salur oğlı Qazan!
Anam adın sorar olsan – Qaba ağac!
Atam adın deirsən Qağan Aslan!
Mənim adım sorarsan – Aruz oğlı Basatdır! – dedi (36, 102).
İfadələrdən göründüyü kimi, Ata xaqanlığın elə bir çağıdır ki, etnik
mənsubiyyət şüuru hələ tam formalaşmayıb. Ən qədim çağda özünü təbiətlə eyniləşdirdiyi, əşya, heyvan əcdadı müasir əcdadla eyni zamanda
ifadə olunur.
“Dədə Qorqud kitabı”nda oğuzların təfəkkür səviyyəsini müəyyən
etmək üçün “Salur Qazanın evi yağmalandığı boy”, “Salur Qazan dustaq
olub oğlu Uruz çağırdığı boy”, Qazan xanın soy ağacı haqqında dedikləri
və başqa məlumatlar xüsusilə qiymətlidir.
Qazan xan Trabzon təkuruna əsir düşür. Onu bir quyuya salıb, quyunun
ağzına ağır bir daş qoyurlar. Bir gün təkurun arvadı deyir: “Varayın, Qazanı görəyin, nə hallu kişidir, bunca adamlara zərb urarmış?!” – dedi. Xatun gəlib zindançıya qapuyı açdırdı. Çağırdı aydır: “Qazan bəg, nədir halın? Dirligin yer altındamı xoşdur, yoxsa yer üstündəmi xoşdur? Həm
şimdi nə yeyərsən, nə içərsən və nəyə binərsən?” – dedi. Qazan aydır: “Ölülərinə aş verdiyin vəqt əllərindən aluram. Həm ölülərinizin yorğasın binirəm, kahillərin yedərəm” – dedi. Təkur övrəti aydır: “Dinin içün, Qazan
bəg, yedi yaşında bir qızcığazım ölmişdir, kərəm eylə, ana binmə!” – dedi.
Qazan aydır: “Ölülərinizdə ondan yorğa yoqdur, həp ana binirəm!” –
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dedi. Övrət aydır: “Vay, sənin əlindən nə yer yüzində dirimiz və nə yer
altında ölümiz qurtulırmış!” – dedi. Gəldi, təkura aydır: “Kərəm eylə, ol
tatarı quyudan çıqar. Qızcığazın belini üzər, yer altında qızcuğazıma
binərmiş. Qazan ölülərimizi cəm edərmiş. Həm ölülərimiz içün verdigimiz aşı əllərindən çəkib alıb yegər imiş. Anun əlindən nə ölümüz, nə dirimiz qurtularmış! Dinin eşqinə, ol əri quyudan çıqar”, - dedi (36, 116-117).
İbtidai animizmi bütün incəliyi, aydınlığı ilə əks etdirdiyi üçün bu parçanı olduğu kimi məqaləmizə daxil etdik. Oğuzlarla düşmənçilik yaratmamaq üçün təkur təklif edir ki, bizi öy, oğuzları alçaqla, səni buraxaq.
Qopuzu əlinə alan Qazan xan soy-kökü haqqında bunları söyləyir:
Ağ qayanın qaplanının erkəgində bir köküm var,
Ağ sazın aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yundını turğrmıya
Əzvay qurd ənügü erkəgində bir köküm var,
Ağca bəkil tümən qoyunın gəzdirməyə.
Ağ sunqur quşı erkəgində bir köküm var,
Ala ördək, qara qazun uçırmaya.
Qalın Oğuz elində bir oğlum var, - Uruz adlu
Bir qataşım var, - Qaragünə adlu.
Yenidən toğanını dərgürmiyələr.
Əlinə girmişikən, mərə kafər, öldür məni, yetür məni.
Qılıncından saparım yoq!
Kəndü əslim sımağım yoq! – dedi (36, 118-119).
Beyrək isə Qazan xanın soy – kökü haqqında deyir:
Qalmış yigit arxası! Bizə miskin umıdı!
Bayındır xanın, göygüsi!
Tülü quşun yavrısı!
Türküstanın dirəgi!
Amit soyunun Aslanı, Qaracuğın qaplanı!
Qonur atın ayası!
Xan Uruzın babası,
Xanım Qazan ünüm anla, sözüm dinlə (36, 63).
Göründüyü kimi, istər Qazan xanın öz soy – kökü haqqında dedikləri
və istərsə Beyrəyin onun söy – kökü haqqında söylədikləri etnik mənşəy,
əcdad haqqında ilkin totemlərin yarandığı çağda, insanın özünü əşyalarla
eyniləşdirdiyi, özünün təmasda olduğu bitki və heyvanın, ilk totemin
yarandığı çağın anlayışlarıdır. Oğuz tayfa ittifaqının liderləri, birinci nəsli
Bayındır xan, bəylərbəyi Qazan xanın nəinki atasının adı çəkilir, tək bir
boyda Qazan xanın atasının adı totemləri ilə birlikdə “Ulaş oğlu tülü
quşun yavrısı, bizə miskin umıdı, Amit soyunun aslanı, qaracuğun qapla-
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nı, qonur atın yiyəsi” - deyə, bir boyda iki dəfə atasının adı çəkilir, digər
bütün hallarda, soy ağacı totemləri bildirilir (36, 42, 44). Göründüyü
kimi, onların soy ağacında vahid totem belə yoxdur. Ataya mənsubluq, etnik mənsubiyyət anlayışı, şüuru yenicə yaranır. Qazan xan oğlu Uruz,
Baybörə oğlu Bamsı Beyrək, Qanlı qoca oğlu Qanturalı, Uşun qoca oğlu
Səyrək, Bəkil oğlu İmran və s.
Nəticə. İnsanın təbiət qüvvələri ilə, heyvan, bitki və başqa əşyalarla
danışması, özünü danışdığı əşyalarla eyniləşdirməsi, onun özünü təbiətdən ayıra bilməməsinin, ilkin əcdad bitki, heyvan və təbiət totemlərinin
təfəkkürdə hakim olmasının nəticəsi və göstəricisidir. Salur Qazanın
yurdu, su, qurd və itlə danışması, oğlu Uruzun ağacla sözləşməsi Qazan
xan və digər oğuz qəhrəmanları nəinki şadlıq məclislərində, düşmənlə
mübahisədə, hətta onların əsirləri olduqda belə heyvan, bitki, quş və b.
totemlərini fəxrlə saymaları, bu əcdadların ruhunun onların məğlubiyyətinə yolverilməzliyinə inamları “Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkküründə
ilkin heyvan, bitki və b. əşya totem əcdadların hakim mövqedə olmasının
özünü eyniləşdirmənin göstəricisidir. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində
təfəkkürün qapalı-dairəvi xətt üzrə mövcudlugunu göstərən ilkin layı çox
aydınlıqla izlənilir. Maddiləşmiş, hələ unudulmuş sosial-mənəvi normalar
təbəqəsi bütün aydınlığı ilə görünür.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ “DƏDƏ QORQUD KİTABI”
XÜLASƏ
Məqalədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının misilsiz mədəniyyət abidəsi olan “Dədə Qorqud kitabı” haqqında fikirləri təhlil olunur, dahi öndərin dastana verdiyi təkrarsız və dəyərli qiymətləndirməsi və təhlili araşdırılır, dastanın dünyada
tanıdılması yolunda apardığı məqsədyönlü fəaliyyətindən bəhs olunur. Bu məsələnin
Azərbaycan xalqının ümummilli mənafeyinə xidmət etməsi faktı müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, “Dədə Qorqud kitabı”, folklor, epos, epik təfəkkür, millilik
ГЕЙДАР АЛИЕВ И “КНИГА ДЕДЕ ГОРГУДА”
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются идеи общенационального лидера Гейдара Алиева об
уникальном памятнике азербайджанского народа «Книге Деде Горгуда», исследуeтся оценка великого лидера с различных аспектов и говорится о целенаправленной деятельности в общепризнании эпоса во всем мире.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, “Книга Деде Горгуда”, фольклор, эпос, эпическое мышление, национальность
HEYDAR ALIYEV AND “THE BOOK OF DEDE KORKUT”
SUMMARY
In the article is analyzed thoughts of national leader Heydar Aliyev about «Dada
Gorgud Book» unexampled cultural monument of the Azerbaijan people, is investigated
to the epos from different aspects valuing of geniuses leader. İt is talked from expedient
activities carried out of introducing in the world of the epos. This is defined serving to
general national interest of the Azerbaijan people of the problem.
Key words: Heydar Aliyev, Dada Gorgud, folk-lore, epos, epic thin king, nationalness

Məsələnin qoyuluşu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsi kimi ədəbi-mədəni sahədəki fəaliyyəti də mühüm tədqiqat obyektidir. Eyni
zamanda “Dədə Qorqud kitabı”nı müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının təxirəsalınmaz məsələlərindəndir.
Bu baxımdan Azərbaycan xalqının misilsiz mədəniyyət abidəsi olan “Dədə Qorqud kitabı” çox diqqətlə araşdırılmalı, eposun əsasını təşkil edən
ideyalar Heydər Əliyev konsepsiyaları prizmasından təhlil və tədqiq edilməlidir.
İşin məqsədi. “Dədə Qorqud kitabı” haqqında ümummilli liderin fikirlərini muəyyənləşdirmək və bu sahədə araşdırma aparmaq.
“Heydər Əliyev və “Dədə Qorqud kitabı” mövzusu həm ədəbi, həm
publisistik, həm də siyasi-ideoloji cəhətdən aktuallıq kəsb edir. Məlumdur
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ki, ümummilli lider həyatı və fəaliyyəti boyu ədəbiyyata diqqət və qayğı
göstərmiş, onu milli-etnik, siyasi-ideoloji, mənəvi cəhətdən xalqın formalaşma yolu, metodu hesab etmişdir. Uzun əsrlər boyu hakim saraylarda və poeziyada başqa dillərin hökmranlığı səbəbindən xalq öz mövcudluğunu şifahi yaradıcılıqla saxlamış, bunu bütün dünyaya təlqin etmişdir.
Xalq yaradıcılığının tarixə çevrilmiş və yazıya alınmış ən böyük nümunəsi “Dədə Qorqud kitabı”nı möhtərəm liderin “Milli varlığımızın mötəbər qaynağı” adlandırması təsadüfi deyildir. Xalqın tarixini əks etdirən
əsərlər daim ümummilli lider Heydər Əliyevin diqqətini cəlb etmişdir.
Dahi öndər yazarlara müasirliklə yanaşı tarixiliyi də əks etdirməyi tövsiyə
edir, öz ədəbi fikirlərində örnək olaraq tarixi qəhrəmanlıq dastanlarına istinad edirdi: “Xalqın istedadı, onun yaradıcılıq dühası “Dədə Qorqud kitabı”, “Koroğlu” və başqa epik əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə təcəssüm
tapmışdır (1, 293). Dahi rəhbər ədəbi fikirlərində Dədə Qorqud, Manas,
Alpamış kimi dastanların adlarını böyük qürur və fəxarətlə çəkir, onları
türk xalqlarının özünəməxsus mənəvi sərvəti sayır, türklərin dərin köklərinin çox dəyərli nümunəsi hesab edirdi. Bu eposların tarixi, elmi, fəlsəfi, ideoloji, tərbiyyəvi əhəmiyyətini qabardır, dünya sivilizasiyasını mədəni inciləri sayır, onların geniş şəkildə təbliğinə çalışır, həmçinin bu
əsərlərin ümumtürk birliyinə xidmət etməsi faktını önə çəkirdi.
Bu baxımdan, “Dədə Qorqud kitabı”na olan münasibət daha yüksək və
təqdirəlayiqdir. 1997-ci ilin 20 aprelində imzaladığı “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ümummilli liderin folklorumuza, ümumiyyətlə, ədəbiyyatşünaslığa etdiyi ən böyük xidmətdir. Bu fərmanın əhəmiyyətindən danışan Tofiq Hacıyev yazırdı: “Azərbaycan
Respublikasının dövlət rəbbəri öz fərmanı ilə Dədə Qorqudu Azərbaycan
vətəndaşı elədi” (2, 9). Bu yubileyin ümumdünya mədəniyyət nümunəsi
kimi YUNESKO səviyyəsində keçirilməsi, türk dünyası folklorşünaslarının, dövlət başçılarının iştirak etməsi həm elmi, həm də siyasi mahiyyət daşıyırdı. Bununla Azərbaycan xalqının dünyanın qədim və oturaq xalqlarından olması fikri bir daha təsiqləndi. Bu abidənin ümumdünya, ümumtürk
xarakteri ilə yanaşı həm də milli mahiyyəti aşkarlandı və Azərbaycan mədəniyyəti nümunəsi kimi dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirildi.
Ümummilli liderin xidməti bu fərmanla məhdudlaşmamış, “KitabiDədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley
mərasimindəki nitqi, “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasına yazdığı ön
sözlə qorqudşünaslığa öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Bu mənbələrdə dahi
öndər dastanın elmi-bədii və tarixi-fəlsəfi təhlilini vermiş, onu müxtəlif
prizmalardan dəyərləndirmişdir:
1. “Dədə Qorqud kitabı” bizim ana kitabımızdır. Dədə Qordud bizim
ulu babamızdır, əcdadımızdır.
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2. “Dədə Qorqud kitabı” özündə böyük elmi, mədəni, mənəvi fikirləri
cəmləşdirən abidədir.
3. “Dədə Qorqud kitabı” qəhrəmanlıq dastanıdır. Bir cəngavər igid
haqqında yox, bütöv xalqın qəhrəmanlığını özündə cəmləşdirən eposdur.
4. “Dədə Qorqud kitabı” sülh carçısıdır.
5. “Dədə Qorqud kitabı” birliyə çağırış sədasıdır.
6. Etnik yaddaşın, arxaik təfəkkürün güzgüsüdür.
7. Nitqimizin, dilimizin, mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsidir.
8. Milli estetikamızın qaynağıdır.
9. Etika kitabımız, əxlaq kodeksimizdir.
10. “Dədə Qorqud kitabı” epik təfəkkürün başlağıcıdır.
11. “Dədə Qorqud kitabı” bizim tarix kitabımızdır.
12. “Dədə Qorqud kitabı” bizim azadlıq kitabımızdır.
Bu yanaşmalar təsadüfi xarakter daşımır. 12 boydan ibarət olan dastana 12 cür yanaşma metodu yalnız Heydər Əliyev təfəkkürünə xas ola
bilərdi. “Dədə Qorqud kitabı” bizim ana kitabımızdır, əcdadımızdır - ifadəsi tarixi köklərimizin, xalqımızın genetik mənsubluğuna xidmət edir.
Özündə mədəni, elmi və mənəvi fikirləri cəmləşdirdiyinə görə “Dədə
Qorqud kitabı” tarixilik, millilik və dünyəvilik baxımından araşdırılmalıdır. Dahi öndər öz çıxış və nitqlərində bu dastanın müxtəlif araşdırma yollarını müəyyənləşdirmişdir:
Rus-Sovet imperiyası dövründə müştərək türk abidəsi kimi öyrənilən
“Dədə Qorqud kitabı” məhz Azərbaycan xalqına məsub olan abidə kimi
öyrənilməlidir. Xalqın formalaşma taixini əks etdirən abidə kimi araşdırılmalı, dastanın milli mənsubiyyəti qabardılmalıdır.
“Dədə Qorqud kitabı”nın türkləri birləşdirən cəhətləri aşkara çıxarılmalıdır.
“Dədə Qorqud kitabı” dilçilik baxımından araşdırılmalı, nitq hadisələri
öyrənilməli, dastanın dərin qatlarında yaşayan, bu gün də dilimizdə, məişətimizdə işlədilən ifadələr tapılmalı, dilimizə xas olan lakoniklik, melodika, şeiriyyət dastan materialları əsasında təhlilə cəlb olunmalıdır.
Gözəllik və hikmət, gözəllik və qeyrət, gözəllik və sədaqətin qırılmaz
daxili harmoniyasının dastanın əsas fəlsəfi qayəsi olması ümummilli liderin diqqətindən yayınmamışdır. Milli estetik dəyərlərin əks olunduğu
dastan gözəlliyə yazılmış bir himn xarakeri ilə öyrənilməlidir. Bəşəriyyəti
müşayiət edən bir ikilik – xeyir və şər, gözəllik və eybəcərlik, komiklik
və faciəvilik, məhəbbət və nifrət kimi dastanın mahiyyətini əks etdirən
kateqoriyalar aşılanmalıdır.
Milli mentalitet fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən milli və bəşəri dəyərlərin yeri “Dədə Qorqud kitabı”nın etik prinsiplərindən çıxış etməklə müəyyənləşdirilməlidir. Gəncliyin bu dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi əsas
qayə olmalıdır.
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Xalqın epik təfəkkürünün yaranması və formalaşması tarixinin “Dədə
Qorqud kitabı”nın tarixinə əsaslanaraq daha dərin qatlarda araşdırılmalıdır. Belə ki “Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan ədəbiyyatında ilk epik əsər
sayılmalıdır. “Dədə Qorqud kitabı”nın 1300 illik tarixinin qəbul edilməsi
ilə bu tarix daha da qədimdən hesablanmalıdır. 1997-ci il 20 aprel tarixli
fərmanı ilə Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illik yubileyinin həm
respublika, həm də YUNESKO səviyyəsində keçirilməsi Azərbaycan epik
təfəkkürünün formalaşma tarixini bir neçə əsr əvvələ apardı. Bu zamana
qədər Azərbaycan dilli ədəbiyyatımızda ilk epik əsər XIII əsrdə yazılan
anonim “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisi sayılırdı. Lakin dahi liderin
fəaliyyəti nəticəsində bu tarix bir qədər də qədimləşdi, həmçinin bu fikirlər dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirildi.
Xalqımızın zəngin tarixi, qədim mədəniyyəti bu eposda öz əksini tapmışdır. Etnik xarakterimizdəki, mentalitetimizdəki azadlıq əzmi, iradəsi
dastanda əks olunmuş, məhz başdan-başa azadlıq ruhunda köklənmişdir.
Tədqiqatlar zamanı bu cəhət mütləq nəzərə alınmalıdır.
Ümummilli lider “Dədə Qorqud kitabı” dastanının xalqın həyatında və
tarixindəki rolunu qabardır, əhəmiyyətini, təsir gücünü yüksək dəyərləndirirdi. 2003-cü ildə keçirilən Dünya azərbaycanlılarının I qurultayındakı
nitqini də məhz Dədə Qorqudsayağı yekunlaşdırırdı: “Qoy, çaylarımız
qurumasın! Qoy ağaclarımız kəsilməsin! Qoy çırağınız sönməsin! (3, 438)
Dahi öndər “Dədə Qorqud kitabı”nın keçdiyi yola nəzər salaraq onun
1300 il ərzində xalqımızın yaşamasında, öz milli mənliyini dərk etməsi və
qoruması yolunda mübarizədə mənəvi qida mənbəyi olmasını vurğulayırdı. Çox maraqlıdır ki, ümummilli lider “Dədə Qorqud kitabı”nın tədqiq tarixini də açıqlayır, ən görkəmli tədqiqatçıların adlarını hörmətlə çəkirdi. 1950-ci ildə dastanın xalqa zidd əsər kimi qadağan edilməsinin səbəb və nəticələri – 1951-ci ildə Yazıçılar İttifaqının iclasında Mirzə İbrahimov, Səməd Vurğun, Mikayıl Rəfili, Mikayıl Rzaquluzadənin öz tarixi
səhvlərinin “etirafı” kimi hadisələrin xatırlaması bu dahi şəxsiyyətin dastanın tədqiq tarixinə də bələd olmasının göstəricisidir. Bütün bunlar dahi
öndərin ədəbi biliklərinin nə qədər dərin və əhatəli olduğunu göstərir.
Bu dastanı xalqın qədim tarixinin daşıyıcısı kimi qiymətləndirirdi:
“Azərbaycan xalqının, bütün türkdilli xalqların böyük tarixi abidəsi olan
“Dədə Qorqud kitabı” 1300 ildir ki, yaşayır. Əgər 1300 ildən öncə “Dədə
Qorqud kitabı”nın yaranması üçün xalqlarımızın nə qədər səylər qoyduğunu və nəhayət, bu tarixi abidəni yaratdıqlarını nəzərə alsaq, onda təsəvvür
edə bilərik ki, bizim xalqlarımızın nə qədər dərin kökləri və nə qədər zəngin mədəniyyəti vardır (4, 319).
Bu fikirlərin tarixi-siyasi və ədəbi əhəmiyyəti göz qabağındadır. Qədim və zəngin tarixə malik türk xalqları həm də zəngin ədəbi təfəkkürə,
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mədəniyyətə malikdirlər. Xalqın qədim mədəni və dövlətçilik ənənələrinin mövcudluğunu göstərən bu dastan öz tarixi qiymətini almalı, dünya
mədəni inciləri sırasında öz yerini tutmalıdır.
Ümummilli lider qürur, şərəf və ləyaqət simvolu kimi dəyərləndirdiyi
“Dədə Qorqud kitabı”nı gənc nəslin tərbiyəsində əvəzolunmaz vasitə sayaraq onu dövlətçilik prinsiplərinin inkişafı üçün zəruri hesab edirdi.
“Dədə Qorqud dastanının fövqəladə əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o,
bizim tariximizin 1300 illik dövrünü həm əks etdirir, həm də təsdiq edir.
O, tarixi köklərimizi dünyaya göstərir, oğuz, türk mənşəyimizi və zəngin
tariximizi sübut edir. Bunlar bizim hamımız, xalqımızın bu günü, gələcəyi
üçün əhəmiyyətlidir” (1, 18).
Fikrimi “Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabından gətirilmiş bir sitatla tamamlamaq çox doğru olardı: “Bu möhtəşəm folklor abidəsində öz inikasını tapmış milli-mənəvi dəyərlər xalqımızın tarixi kimliyini qürurverici bir görüntü ilə əks etdirdiyindən müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyi baxımından dünəni, bu günü və sabahı çevrələyən bütün
zamanlar üçün böyük siyasi-ideoloji əhəmiyyətə malikdir” (5, 79).
İşin elmi nəticəsi. Möhtərəm dövlət xadimi Heydər Əliyevin “Dədə
Qorqud kitabı”nda əks olunan tarixi, elmi-fəlsəfi və həyati konsepsiyalar
haqqında fikirləri məqalədə öz əksini tapmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə dövlətçilik tariximizdə əvəzolunmaz
şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin ədəbiyyat sahəsindəki fəaliyyətini, eyni
zamanda milli folklorşünaslıq düşüncəmizdə böyük yeri olan “Dədə Qorqud kitabı”nı öyrənmək baxımından elmi əhəmiyyətə malikdir.
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AŞIQ ƏLƏSGƏR USTADNAMƏLƏRİNDƏ POETİK İFADƏ
KOMPONENTLƏRİNİN HARMONİYASI
XÜLASƏ
Məqalədə Aşıq Ələsgər ustadnamələrində bədii ifadə tərzinin əsas şərtlərindən olan
forma, məzmun və bədii ifadə vasitələrinin daxili bağlılığından, bir-birini tamamlamasından bəhs edilir. Aşıq yaradıcılığında ustadnamənin forma yox, məzmun anlayışı daşıdığı diqqətə çatdırılır. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında məcazlardan istifadə texnikasının
özünəməxsusluğu və əsərdə ümumi ahəngdarlığın təmin olunmasında rolu nümunələr
əsasında təqdim olunur.
Açar sözlər: ustadnamə, Aşıq Ələsgər, forma, məzmun, məcaz
HARMONY OF POETIC EXPRESSION COMPONENTS
IN MASTERPIECES OF ASHIG ALASGAR
SUMMARY
The article deals with internal connection of form, content and means of artistic
expression which are main terms of literary expression style, completion each-other in
masterpieces of Ashig Alasgar. It is mentioned in Ashig creativity that, maspiece has the
concept of content but not form. Specificity techniques of the use of metaphor in Ashig
creativity and its role in ensuring the overall harmony in the work are presented in accordance with examples.
Key words: masterpiece, Ashig Alasgar, form, content, metaphor
ГАРМОНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
В УСТАДНАМЕ АШЫГА АЛЕСКЕРА
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена форме, содержанию, являющихся основным условием художественного выполнения в устаднаме Ашыга Алескера и внутренней согласованности средств художественного выражения, друг друга дополняющих. В творчестве Ашыга уделяется внимание понятию не формы, а содержания устаднаме. В
творчестве Ашыга Алескера представляется своеобразие техники исполнения метафор и на основе примеров роли обеспечения общего, созвучия в произведении.
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Məsələnin qoyuluşu. Ustadnamələr ictimai-siyasi və didaktik məzmun daşıdığından dinləyicilərin və oxucuların diqqətini daha çox cəlb etmişdir. Aşıq yaradıcılığında ustadnamə anlayışı məzmunla bağlı olaraq
bir çox formalarda özünü təcəssüm etdirmişdir. Forma və bədii ifadə va-
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sitələri məzmunun daha anlaşıqlı, yüksək bədiiliklə çatdırılmasına xidmət
etmişdir.
İşin məqsədi. Aşıq Ələsgər ustadnamələrinin sənət inciləri baxımından kamilliyini, mükəmməlliyini bir daha təsdiq etmək, aşıq yaradıcılığında bu nümunələrin sənətkarın mövqeyinin müəyyənləşməsində rolunu
nəzərə çatdırmaqdır.
Hər bir ədəbi nümunənin poetik səviyyəsinin müəyyənləşməsində bədii
ifadə tərzi, yəni mövzuya hansı baxış bucağından yanaşma, forma və məzmun arasında uzlaşma, bədii ifadə vasitələrinin istifadə olunmasında özünəməxsusluq əsas amillərdən sayılır. Bu anlayışlar içərisində forma ilə
məzmun bir-birini daha çox tamamlayır. Ədəbiyyatşünas alim Pənah Xəlilov qeyd etdiyi kimi: “Məzmunla forma ona görə vəhdət halında götürülür
ki, onlar ayrılıqda mövcud ola bilməzlər. Məzmun özünə uyğun forma doğurur, forma isə məzmunun təzahür şəkli kimi diqqəti cəlb edir” (4, 61).
İstər lirik, istərsə də epik növdə yazılmış ədəbi nümunələrdə formaməzmun vəhdətini bədii ifadə vasitələrindən istifadə bir qədər də bütövləşdirir və gözəlləşdirir. “Bədii formanın gözəlliyi və yaxud məzmuna uyğunluğunu düzgün müəyyənləşdirmək üçün həm məzmunu, həm də onun
təcəssümünə cəlb olunmuş bütün ifadə vasitələrinin ahəngdar əlaqəsini
nəzərə almaq lazımdır” (4, 63).
Aşıq yaradıcılığının tərkib hissəsi olan ustadnamələrdə poetik ifadə
komponentlərinin harmoniyası olduqca diqqətçəkəndir. “Ustadnamə” anlayışı birinci növbədə bir çox tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi məzmunla bağlı anlayışdır, yəni şeirə “ustadnamə” statusu şeirin öz məzmununda daşıdığı missiya əsasında verilir. Ustadnamələrin forma-məzmun
vəhdəti haqda A.Nəbiyev yazır: “Təbii ki, onlarda aşığın zamana, dövrə,
ictimai hadisələrə münasibəti, dünyagörüşü, qabaqcıl baxışları əks olunur.
Bütün dəyərlər isə həmin poetik nümunələrdə məzmunda əksini tapır,
qoşmaya məxsus əlamətlər formal olaraq qorunub saxlanır” (3, 242).
Məntiqi nəticə budur ki, “ustadnamə” anlayışı öz təsdiqini məzmunda
tapırsa, burada vahid forma (tutaq ki, təkcə qoşma forması) axtarmağa
ehtiyac qalmır. Belə ki, öz məzmununda ictimai-fəlsəfi, didaktik ölçüləri
daşıyan müxtəlif formalı şeirləri ustadnamə hesab etmək olar. A.Nəbiyevin də qeyd etdiyi kimi, “ustadnamələr ictimai-fəlsəfi və didaktik şeirlər
əsasında formalaşır” (3, 243). İstər qoşmalarda, istərsə də divani, müxəmməs və s. şeir formalarında ustadnamə sayılacaq nümunələr çoxdur. Ustadnamələr, əsasən qoşma, divani və müxəmməs kimi növlərdə yazılır.
Ustadnamələrdə poetik ifadə komponentlərinin ahəngdarlığı klassik
aşıq yaradıcılığında özünü daha qabarıq göstərir. Aşıq poeziyasında ustadnamə söyləməkdə Dədə Ələsgərin xüsusi çəkisi var.
Aşıq Ələsgər ustadnamələr yaratmaq sahəsində müxtəlif şeir formala-
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rına müraciət etmişdir. Aşıq yaradıcılığı üçün xarakterik olan əksər formalarda – təcnislərdə, divanilərdə, həcv və hərbə-zorbalarda, bağlamalarda, qəzəllərdə, deyişmələrdə, müxəmməslərdə, hətta gəraylılarda ustadnamələrin təkrarsız nümunələrinə rast gəlirik. Aşıq Ələsgərin ustadnamələrində məzmun nə qədər əlvandırsa, forma da o qədər müxtəlif, cəlbedicidir. Sənətkarın ustadnamə məzmunlu qoşmalarında “mərd-namərd”,
“halal-haram”, “yaxşı-yaman”, “günah-savab” və s. kimi əksliklər müqayisə fonunda verilir və müqayisədə bu anlayışların mahiyyəti üzə çıxır.
“Olmaz” rədifli qoşmada bu ədəbi üsul daha aydın görünür:
Bu dünyanı mən təcrübə eylədim,
Nakəs körpüsündə heç bünyad olmaz.
Bir mərd ilə ağı yesən şirindi,
Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz (1).
Dünyada pozulmaz və dəyişilməz qanunauyğunluqlar var. Hər bir canlının və cansızın təbiətdə öz yeri, öz funksiyası var. Qanunauyğunluqları
pozmaq istədikdə sünilik, bayağılıq yaranır. Bayağılıq eybəcərliyə aparır.
Ustadnamələrin mahiyyətində bayağılığa nifrət hissi, tərbiyəetmə dayanır. “Olmaz-olmaz” rədifli ustadnamədə olduğu kimi:
Zikrsiz mömini şeytan aldadar,
Sayğısız iyidi düşmən aldadar,
Ağılsız cahili kirşan aldadar,
Günü keçmiş qarı qız olmaz-olmaz (1).
Cinaslar əsasında qurulan qoşmalarda – təcnislərdə üslubi xüsusiyyət
elədir ki, məzmundan çox formaya, münasib sözlərin tapılıb işlədilməsinə
fikir verilir. Bu xüsusiyyətinə görə təcnis formasında ustadnamə yaratmaq
xeyli çətindi. Lakin Aşıq Ələsgər bütün formalarda ustad olduğu kimi bu
şeir formasında da ustaddır. “Nəqa nə mindi” rədifli təcnisdə ustad yersiz
gülməyi, danışanda sözünün yerini bilməməyin utanc gətirməsini qeyd
edir, daha sonra müxənnət insanla bir süfrədə yeyilən çörəyə heyfsilənir.
Çünki dədə-babadan xalqımızda çörək müqəddəs sayılmışdır, and yeri
olmuşdur. Bir süfrə başında çörək kəsmək dostluq, etibar, sədaqət, inam
mənalarında başa düşülmüşdür – ən azı çörəyə hörmət xatirinə. Və bu
fikrin məntiqi davamı olaraq nadanlıqdan şikayətlənir. Nadanlığın insanlıq aləmi üçün böyük bəla olduğunu qeyd edir:
Nə əysik din, nə artıq gül, nə dannan,
Müxənnətə zəhər olmur nədən nan?!
Dərdbilməzdən, dilqanmazdan, nadannan,
Nə qandım əzəldən, nə qanam indi?! (1).
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Şeirdə cinasların gözəlliyi qədər də məna gözəlliyi var. Ustadın bu bacarığı – məzmunla forma arasında necə daxili bağlılıq yaratdığını “Ha
bular bular”, “Həmayil eylə” və s. təcnislərində də görürük:
Səba dost zülfünə şanə çəkəndə,
Yayılar gərdənə, ha bular, bular,
Hər kim ki sidq ilə dilək diləsə,
Əlbəttə, mətləbin ha bular, bular (1).
Bu yöndə əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər silsiləsi ustadın başqa təcnislərində
də davam etdirilir.
Qoşmalardan sonra divani qəlibləri, ustadnamə söyləmək üçün olduqca
yatımlı, biçimli formadır. Bu şeir formasının heca bölgüsündə, ritmində bir
ləngər, ağayanalıq, nəsihət vermək intonasiyası olduğundan, eyni adlı saz
havasının müşayiəti ilə ustadnamələrin ruhunu dinləyicilərə çatdırmaq
baxımından olduqca effektlidir. Təsadüfi deyil ki, məclislərdə aşıqlar əsrlərdən bəri qorunub saxlanmış ənənəyə uyğun olaraq məclisi “Divani” saz
havası və bu hava üstündə divani- ustadnamə oxumaqla açırlar.
Aşıq Ələsgərin yaratdığı divani-ustadnamələr əxlaqi-etik dəyərləri
özündə cəmləməklə bərabər, ürfani dünyagörüş sistemi ilə də üst-üstə düşür. Aşığın divanilərində ustadnamə cəhətdən xarakterik olan bir neçə nümunəyə nəzər salaq. “Baş endirir” rədifli divaninin möhürbəndində doğruluğun, düzlüyün gözəlliyi təbliğ olunur. Doğru danışmaq ona görə gözəldir ki, yalan gec-tez üzə çıxır və insanı çıxılmaz vəziyyətə salır, bir atalar məsəlində deyildiyi kimi: “Yalanın mənzili yoxdur”. Doğru söz isə
uzaq mənzillidir. Sonrakı misralarda “mal-dövlətə baş endirməyin” əfsanə bir şey olduğu, insan dünyadan gedəndə “beş arşın ağdan başqa heç
nə apara bilməyəcəyi” reallığı diqqətə çatdırılır:
Biçarə Aşıq Ələsgər,
Olma elmə nabələd.
Danışanda doğru danış,
Sözün çıxmasın qələt.
Çox qazansan, az qazansan,
Beş arşın ağdı xələt.
Mal-dövlətə baş endirən,
Əfsana baş endirir (1).
“Gözlə, gözlə sən” rədifli divanidə də aşığın dünyaya öz baxış fəlsəfəsinə sadiqliyini görürük. Aşağıdakı bənddə ifadə olunan fikirlər “Ehtiyat
igidin yaraşığıdır” atalar sözünün ideya çalarları ilə səsləşir:
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Səyyadısan tor qurubsan,
Dağı gözlə, gözlə sən!
Bəzirgansan yolun kəsər,
Yağı gözlə, gözlə sən!
Hərcayıyla aşna olma,
Namərdə bel bağlama.
Müxənnət qatar aşına,
Ağı gözlə, gözlə sən! (1).
Ustad sənətkar öz yaradıcılığında müxəmməsə də tez-tez müraciət etmişdir. Divanilərdən fərqli olaraq müxəmməslər eyni adlı saz havasının
müşayiəti ilə məclisin axırında dinləyicilərin şən əhvali-ruhiyyəsinə, şənlikdə yaranmış ovqata uyğun olaraq ya elin hörmətini qazanmış bir şəxsiyyətin, ya bir gözəlinin mədhi üzərində deyilir. Əlbəttə, bu fikri aşıq yaradıcılığı nöqteyi-nəzərindən deyirik. Lakin Aşıq Ələsgərin yaratdığı müxəmməslər içərisində ustadnamə nümunəsinə də rast gəlirik. “Aparır” rədifli müxəmməsdə aşıq “ölüm haqdı” hökmünü xatırladır və bu həqiqətin
dərki istiqamətində insanları kamilliyə səsləyir:
Bilirsən ki, ölüm haqdı,
Bu nə təlaşdı dünyada?!
Və bu fikri “alın yazısı” fəlsəfi düşüncəsini xatırlamaqla tamamlayır:
Kimi gördün ki, qəzadan
Qurtardı, qaçdı dünyada.
Çoxlarını fələk qoyub,
Gözü qan-yaşdı dünyada.
Sonuncu misralarda insanları daha bir kamillik ölçüsünə – səxavətli
olmağa çağrılır:
Səxavətsiz dövlət, bilin,
Barsız ağacdı dünyada.
Nəfi yox, zəhməti çox,
Sel gəlir, afat aparır (1).
Aşıq Ələsgər yaradıcılığında klassik şeirin ən məşhur, ən bitkin şəkli
olan qəzəlin iki nümunəsinə rast gəlirik. Hər iki nümunəni ustadnamə hesab etmək olar. Qəzəllərin də əxlaqi-tərbiyəvi məna tutumu digər ustadnamələrlə eyni səviyyədədir. “Bilin, bu dəhri dünyada hərə bir növ calal istər” başlıqlı qəzəldə insanların dünyaya, həyata, arzulara, istəklərə fərqli
baxış tərzinə ustad sənətkarın müdriklik, kamillik zirvəsindən yanaşması
və gəldiyi fəlsəfi nəticə əks olunmuşdur. İnsanların hamısının arzusu xoşbəxt yaşamaqdır. Amma nisbi anlayış olan xoşbəxtliyi hərə bir cür başa
düşür. Xoşbəxtliyi kimi axirəti qazanmaqda, kimi mal-dövlət toplamaqda,
kimi sidq-ürəkdən haqqa bağlanmaqda, həqiqətə qovuşmaqda, kimi təmtəraqlı yaşamaqda, zahirən gözəl görünməkdə görür:
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Bilin, bu dəhri dünyada hərə bir növ calal istər,
Kimi talibdi üqbaya, kimi dünyada mal istər.
Kimi sidq ilə könüldən tutub haqqın damənindən,
Kimi məddahi-mövladı, kimi göyçək camal istər.
Öz qismətini, ruzusunu hərə bir tərəfdə – kimi dəryada, kimi dağda axtarır. Uca Tanrı onsuz da hamının ruzisini yetirir və burada insan üçün bir
şey qalır – bu həqiqəti dərk edib haramdan qaçmaq, halala üz tutmaq:
Kimi qəvvas olub cummuş qəhərlə qəri-dəryaya,
Kimi səyyad olub çıxmış, uca dağdan qəzal istər.
Ona dağdan verir ruzi, buna ol qəri-dəryadan,
Bu mətləbi qanan kimsə haram gəzməz, halal istər.
Ustad sənətkarı narahat edən odur ki, bu mətləbi başa düşənlərin də bir
çoxu inanmaq, etiqad etmək istəmirlər və ustad belələrini qafil, həqiqətdən xəbərsiz adlandırır. Aşıq bu məsələyə də müdriklik, kamillik zirvəsindən yanaşaraq qeyd edir ki, bu həqiqəti dərk etmək, etiqad bəsləmək insandan “dərin mərifət, kamal” istəyir, “beş arşın ağ” xalq ifadəsini misal
gətirməklə dünya malına, insanı düz yoldan sapdıran vasitələrə uymamağa çağırır:
Bu mətləbi qanan çoxdur, mütəlləq etiqad etməz,
Bu əmrə etiqad etmək, dərin mərfət, kamal istər.
Bilirsən dünyada qafil, qalır bu dünyanın malı,
Beş arşın ağ geyən kimsə, utanmaz yaşıl, al istər (1).
Aşıq Ələsgərin sırf ustadnamələrində deyil, şeirlərinin də bir çoxunda
ustadnamə xüsusiyyəti daşıyan bəndlərə, beytlərə, bəzən də misralara rast
gəlirik. Bu, ustadın müdrikliyindən, sənətkarlıq səviyyəsindən irəli gələn
bir əlamətdir. Müxtəlif formalı şeirlərdə bu tipli elementlərə diqqət yetirək: “Başa-baş” rədifli cığalı təcnisdə axırıncı bənd bu qəbildəndir:
Ələsgərəm, dərdim budu, ay ağa!
Eynim yaşı leysan kimi a yağa.
Mən aşığam, ay ağa,
Piltə yanar a yağa,
Mərd sözün üzə söylər,
Heç yapışmaz ayağa.
Gah baş olan, gah da düşər ayağa,
Kimsə varmaz fələk ilə başa-baş (1).
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Aşığın söylədiyi gəraylılarda da bu elementləri tapmaq mümkündür.
“Üzün məndən niyə döndü” rədifli gəraylıda “Ayrılıqdan ölüm yeydi”
ifadəsi, “Tellərin” rədifli gəraylıda “Bağban ağlar bar ucundan” ifadəsi də
bu qəbildəndir.
Ustadın həcvlərində və hərbə-zorbalarında da bu xətt aydın görünür.
Həcv və hərbə-zorbaların konkret obyekti olduğundan, belə şeirlərin məğzində mənfini müsbətə doğru dəyişdirmək, qınamaq, utandırmaq yolu ilə
tərbiyə etmək durur. Məqsəd islah etmək olduğuna görə, təbii olaraq bu tipli
şeirlərin bəzi bəndlərində ustadnamə xüsusiyyəti özünü göstərir. “Düşərsən” rədifli həcvdə insanın bacardığı işə girişməyi məsləhət görülür:
Alçaqda dayan ki, çıxasan başa,
Tülküsən, aslanla girmə savaşa.
Əlin vurma gücün çatmayan daşa,
Götürə bilməzsən zora düşərsən (1).
“Hayıfsan” rədifli həcvdə qafil yaşamaq insana xas olmayan həyat
tərzi kimi qiymətləndirilir:
Mövlam məni nəzərindən salmayıb,
Huşum cəmdi, ağlım heç azalmayıb.
Fani dünya Süleymana qalmayıb,
Oyan bu qəflətdən, yatma, hayıfsan! (1).
“Sığışmaz” rədifli hərbə-zorbanın ikinci bəndində deyilmiş:
Tanı adamını, bil müştərini,
Qarğı mizraq, qıl çuvala sığışmaz (1) – fikri “Cidanı çuvalda gizlətmək
olmaz” el məsəli ilə səsləşir.
Aşıq Ələsgər irsinin tədqiqatçısı İslam Ələsgərin dediyi kimi: “Əxlaqi
cəhətdən çox böyük əhəmiyyətə malik olan didaktik, tərbiyəvi fikirlər,
aforistik ifadələr Aşığın bütün yaradıcılığı boyunca qırmızı xətt kimi uzanır” (2, 149).
Dədə Ələsgər ustadnamələrinin gücü onların xalqın ruhundan qopub
gəlməsi, xalqın ruhunun ifadəsi olmasındadır. Bu ustadnamələr xalqın anladığı və sevdiyi, minillər boyu işlətdiyi ifadələrlə zəngindir. Ustad yaratdığı bütün şeirlərdə sözə məsuliyyətlə yanaşmış, ifadələrin işlənmə yerini zərgər dəqiqliyi ilə hesablamışdır. Aşıq Ələsgər ustadnamələri poetiküslubi xüsusiyyətlərinə görə bənzərsizdir, özünəməxsusdur. Aşığın poeziyasının hamısında ahəngdarlıq, yığcamlıq, qafiyələrdə orijinallıq, psixologizmlərin dəqiq ifadəsi heyrətamiz səviyyədədir, məcazlardan ustalıqla
istifadə olunmuşdur.
Aşıq Ələsgər ustadnamələrində bu sənət incilərinin ümumi ruhuna, xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq atalar sözləri və aforizmlərdən tez-tez və ye-
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rində istifadə etmişdir. Bu situasiya o qədər güclüdür ki, bəzən aşığın özü
tərəfindən yeni atalar sözlərinin yaranmasına gətirib çıxarır, bəzən isə
məlum bir atalar sözünün yeni tərzdə ifadəsi meydana gəlir.
“Bu dünyada üç şey başa bəladı” adlı şeirdə birinci bənddə işlənən ifadələr sonradan aforizmə dönən ifadələrdir:
Bu dünyada üç şey başa bəladı,
Yaman oğul, yaman arvad, yaman at.
İstəyirsən qurtarasan əlindən,
Birin boşla, birin boşa, birin sat (1).
“Olmuşam mən” rədifli şeirdə “dərdə yol olmaq” ifadəsi işlənir. Bu
ifadə olduqca obrazlı ifadədir. Ustad sadəcə “dərd çəkirəm” demir, “dərdə
yol olmuşam” deyir, yəni geniş mənada dünyanın dərdini öz ruhunda hiss
eləyir. Dərdlərin bir yolu var – o da sənətkar ömrü, ustad yoludu – dərdlər
yolçu. Bu ifadə həm də aşığın özünün yaratdığı aforizm kimi qəbul olunmalıdır.
“Narın üz” rədifli təcnisdə “Ləzzət verər bal qatanda qaymağa” ifadəsi
artıq çoxdan aforizm statusu qazanmışdır.
“Başa-baş” rədifli cığalı təcnisdə:
“Can” deyənə “can” deginən mərdana,
Baş qoyanın, qoy yolunda başa-baş (1) –
misraları aşığın poetik tərzdə yaratdığı atalar sözüdür.
“Üzhaüz” cığalı təcnisində “qarı düşmən bir də gəlib dost olmaz” misrası «Dədə Qorqud kitabı» dastanı ilə səsləşir və atalar sözü kimi işlənir.
Ustad “Ay eylər qıj-qıj” rədifli, ustadnamə ruhlu təcnisində “qara və
qar” ifadələrini poetik tapıntı kimi cilalamışdır:
Aşıq çaşsa dildə “qara” “qar” qalar,
Dağlar sinəsində qara qar qalar.
Gəştə çıxsa ərşə qara qarğalar,
Çalar qanadların ay eylər qıj-qıj (1).
Birinci misrada deyilir ki, aşıq fikri dağınıq olub çaşsa “qara” sözünü
“qar” kimi deyər və bu da aşığı gülüş hədəfinə çevirə bilər, ona görə də
huşu, fikri həmişə cəm olmalıdır. İkinci misrada işlənmiş “qara qar qalar”
ifadəsi xalq arasında işlənir, yəni dağların quzey hissəsində olan qar
yayda da ərimir, bu ildən o biri ilə qalır və qışda bu qarın üstünə təzə qar
yağır. Amma həmin ifadəni bu cür poetikləşdirmək imkanı Dədə Ələsgərə
məxsusdur. Dördüncü misrada qara qarğanın uçuş zamanı qanadlarının
havada səslənməsi, qulaqla eşidilən səsin tələffüzdə həmin səsə oxşar
sözlə ifadəsi çox gözəl alınmışdır.
Aşıq öz yaradıcılığında simvollardan da istifadə etmişdir. “A yüzə təktək” rədifli təcnisdə bir bəndə diqqət yetirək:
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Məskən saldım astanada, dərində,
Dost bağını becərin də, dərin də.
Gövhər olar dəryalarda, dərində,
Onu qəvvas çəkər ay üzə tək-tək (1).
Üçüncü misrada “gövhər”i qiymətli söz anlamında başa düşmək olar.
Qəvvas gövhəri dərinlərdən necə tapıb üzə çıxarırsa, qiymətli sözü də
məqamında tapıb üzə çıxarmaq sənətkardan zəhmət və bacarıq tələb edir.
Aşıq Ələsgər yaradıcılığında alleqoriyadan da bir məcaz kimi istifadə
etmişdir. Aşıq yaradıcılığında, xüsusilə ustadnamə xarakterli şeirlərdə alleqoriyadan istifadə novatorluq təsiri bağışlayır. “Eyləməynən” rədifli qoşmada mücərrəd anlayışlar olan Nəfslə Mərifətin əxlaqi mövzuda söhbəti,
mübahisəsi alleqoriya nümunəsidir. Bu şeir forması etibarilə klassik ənənəyə söykəndiyi qədər də yeni görünür, əlbəttə, ustadnamə yaratmaq baxımından: “Qozqara kötüyü ilə deyişmə” şeiri də alleqorik səpkidədir, qozqara
kötüyünün şəxsləndirilməsi, danışdırılması alleqoriya nümunəsidir.
Ümumiyyətlə, aşıq yaradıcılığında sənətkarın qüdrəti, kamilliyi, istedadı, səriştəsi, aşıqlar arasında nüfuzu onun yaratdığı təcnislərlə ölçülmüşdür. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Aşıq Ələsgəri təcnislər yaratmaqda, o cümlədən ustadnamə məzmunlu təcnislər yaratmaqda əlçatmaz hesab etmək olar. Belə nümunələrdə aşığın omonimlərdən, eyni cür səslənən
sözlərdən istifadə etməklə necə heyrətamiz məna çalarları yaratmasının
şahidi oluruq:
Sərrafın dəstində nə danə - dedim,
Könül can quşuna nə danə - dedim.
Dərdimi dilbilməz nadanə dedim,
Anlamaz başını ha bular, bular (1).
Birinci misrada “danə” – “daş-qaş”, ikinci misrada “danə” – “dən”,
üçüncü misrada “nadana” sözü “anlamaza” mənalarında işlənmişdir. Aşıq
sözün məna təsirini, ifadələrin gözəlliyini artırmaq üçün ustadnamələrində sinonimlərdən, antonimlərdən də yerli-yerində istifadə etmişdir:
Ələsgərəm, qəmü-möhnətdi yüküm,
Fil çəkməz bu dərdi, mən necə çəkim?!
Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim,
Tapar qulaq ilə göz arasında (1).
Təkcə bir bənddə həm sinonimlərdən (qəm, möhnət), həm antonimlərdən, həm də bədii sualdan istifadə olunmuşdur.
Ustadnamələrin əksəriyyəti “mərd-namərd”, “dost-düşmən”, “yaxşıpis”, “günah-savab” fəlsəfəsi üzərində qurulduğundan antonimlərdən istifadəyə daha çox rast gəlirik.
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Aşıq Ələsgər yaradıcılığında təzadlardan istifadə etməklə fikri ifadə
etmək üsulundan da geniş şəkildə istifadə etmişdir. “Ola bilməz” adlı şeirdə muş-pələng, tülkü-aslan, dana-kəl müqayisələrindən istifadə etməklə
fikir sərrast ifadə olunmuşdur:
Qafil olma, dilim, düşmə həvəsdən,
Hərcayı sözüylə incimə dostdan,
Muşlar pələng olmaz, tülkülər aslan,
Danalar meydanda kəl ola bilməz (1).
“Eylər” rədifli qoşmada isə bu məqsədlə “can” deməklə “çor” deməyin
qarşılığından, “mehriban” sözü ilə “pərişan” sözünün məna çalarlarından
istifadə olunmuşdur:
“Can” deməklə candan can əysik olmaz,
Məhəbbət artırar, mehriban eylər.
“Çor” deyənin nəfi nədi dünyada,
Abad könül yıxar, pərişan eylər (1).
Ustad sənətkarın şeirlərində qafiyələnmə sistemi də öz gözəlliyi ilə
fərqlənir. Cinas qafiyəli şeirlərdə qafiyə xatirinə məna dərinliyinin pozulmaması diqqəti cəlb edir. Cinas olmayan qafiyələrdə təkrardan uzaqlıq,
qeyri-adi ahəngdarlıq, təravət diqqəti cəlb edir:
Xəstə könül sürün dost irahına,
İslam sərdarına, din pənahına.
Ələsgər, yön çevir şahlar şahına,
Yapış ətəyindən şikayət eylə (1).
Bu nümunələrdə “dost irahına”, “din pənahına”, “şahlar şahına” qafiyələri olduqca gözəl səslənir.
“İtibdi” rədifli qoşmanın ikinci bəndində işlənən qafiyələr də bu cəhətdən olduqca maraqlıdır:
Şər işdən nə tapdın söyləsən, qanam,
Necoldu büsatım, dəmim, dəmxanam?!
Tülkü havalanıb deyir aslanam,
Tüf dağıdan ac aslanlar itibdi.
Aşıq Ələsgər yaradıcılığında məcazın bütün növlərindən məharətlə istifadə etmişdir. Nümunələrdə məzmun gözəlliyi ilə forma gözəlliyinin
üzvi vəhdəti, orijinal ifadə tərzi, bədii sənətkarlıq səviyyəsinin yüksəkliyi
hər misrada, hər bənddə aydın görünür. Onun sənətkarlığının bənzərsizliyindən danışanda xalq yazıçısı Anarın ustad sənətkar haqqında İ.Ələsgərin də öz kitabında verdiyi bir fikrinə təkrar qayıtmaq yerinə düşərdi:
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“Aşıq Ələsgər yaradıcılığının əhəmiyyəti xalqın həyatını, taleyini, sevinc
və kədərini ifadə etməsindədir” – demək azdır. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü
xalq həyatını, insan taleyini, sevinc və kədər hisslərini necə ifadə etməsindədir. Ələsgərin böyüklüyü ondadır ki, minillik bir ənənənin axarında
öz yönünü tapmış, öz sözünü deyə bilmiş, min dəfə təkrar olunmuş formalarda, heç kəsi təkrar etməmiş, hamının işlətdiyi adi sözlərdən hamını
heyrətdə buraxan qeyri-adi poeziya yaratmışdır” (2, 171).
Aşıq Ələsgər irsinin toplanmasında və tədqiqində böyük xidməti olan
İ.Ələsgər yuxarıdakı fikirləri inkişaf etdirərək yazır: “Bu, doğrudan da
belədir. Aşığın əsərlərində bədii don geydirilməmiş çılpaq fikirlərə təsadüf olunmur. Canlı danışıq dilinin geniş imkanlarından məharətlə istifadə
edən sənətkar istər klassik yazılı ədəbiyyatda, istərsə də aşıq şeirində
dəfələrlə işlədilmiş olan bir sıra bədii ifadələri heç kəsin ağlına gəlməyən
yeni şəkildə dinləyicilərə təqdim edir” (2, 171).
Doğrudan da ustad sənətkar dilimizin poetik imkanlarından maksimum
istifadə etməklə minillərə örnək ola biləcək sənət nümunələri yaratmışdır.
İşin elmi nəticəsi. Ustad sənətkarın bəzi ustadnamələri müxtəlif şeir formaları kontekstindən araşdırılmış, poetik ifadə imkanları işıqlandırılmışdır.
Sırf ustadnamə sayılmayan ayrı-ayrı şeirlərdə ustadnamə elementlərinə aid
nümunələr verilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə Aşıq Ələsgərin çoxşaxəli yaradıcılıq arenası fonunda yalnız ustadnamə hesab etdiyimiz bəzi nümunələrə
müraciət olunmuşdur. Məhdud çərçivədə müşahidə etdiyimiz bu qədər
böyük yaradıcılıq potensialı ustad sənətkarın ədəbiyyatda yüksək mövqeyini, bənzərsizliyini bir daha sübut edir.
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KOSMOS VƏ XAOS OPPOZİSİYASI ŞAH VƏ VƏZİR
MÜNASİBƏTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ
XÜLASƏ
Məqalədə şah və vəzir arasında münasibətlərin mifoloji mahiyyəti araşdırılmışdır.
Müəyyən olunmuşdur ki, bu münasibətdə həm də əkizlər mifi aktuallaşır. Odur ki, şah
və vəzir arasında münasibət zəminində kosmik nizam təşkil olunur. Məqalədə konkret
motivlər üzrə şah-vəzir münasibətləri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: şah və vəzir, kosmik nizamlayıcı, əkizlər mifi, xaos, kosmos.

THE SHAH AND VİZİER COSMOS AND CHAOS OPPOSİTİON
SUMMARY
The article studied the relations between the shah and the vizier. Determined that
both these relations source from twins myth. So shah and the vizier relations serve cosmic regulator. In the article investigated shah-vizier`s relations according to various
plots.
Key words: the shahs and the vizier, cosmic order , twins myth, chaos, cosmos.

ОТНОШЕНИЯ ШАХА И ВИЗИРА КАК ОППОЗИЦИЯ
КОСМОСА И ХАОСА
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется мифологическая сущность отношений шаха и визиря. В
результате проведенного исследования было выяснено, что в этих отношениях
активизируется миф о близнецах. Следовательно, на фоне отношений шаха и визиря организуется космический порядок. В данной статье на конкретных примерах
анализируются отношения шаха и визиря.
Ключевые слова: шах, визирь, космический порядок, близнецы, хаос, космос.

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə şah və vəzir münasibətləri tarixi şüur
kontekstində deyil, mifopoetik aspektdən araşdırılmışdır.
İşin məqsədi. Məqalədə məqsəd şah və vəzir münasibətlərinin alt layında yatan oppozisional qütbləri araşdırmaqdır.
İstər ritualda, istərsə də epik mətndə kosmik səviyyə bir-birilə qarşıdurmada olan ikiliklər arasında münasibət əsasında davamlı olaraq təşkil
olunur və davam etdirilir. Bundan savayı oppozisional qütblər arasındakı
münasibətlər kosmik aktın mütəhərrikliyini də təmin etmiş olur. Bu model yaradıcılıq aktlarında çoxsaylı ənənəvi münasibət və modellərdə özünü təsbit edir. Bu baxımdan nağıllarda rast gəlinən şah-vəzir münasibətlərinin araşdırmaya cəlb olunması maraqlı nəticə verə bilər. Məlumdur ki,
nağılların sonunda xeyir şər üzərində qələbə çalır və nəticədə kosmik ni-
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zam təşkil olunur. Nağıllar üçün ənənəvi olan bu kontekstdə şah və vəzir
arasında müxtəlif səviyyəli münasibətlər aktuallaşır ki, yazının da əsas
məqsədi bu münasibət səviyyələrini araşdırmaqdır.
Ümumiyyətlə, nəzəri ədəbiyyatlardan şahın mədəni qəhrəmanın davamçısı (6, 34 ), kosmik nizamı təşkil edən obraz olması bizə bəllidir (7, 245).
Ümumilikdə götürəndə nağıllarda vəzir obrazı birbaşa olaraq şah ilə
əlaqədar obrazdır və onun bütün mahiyyəti şah və ailəsi ilə bağlı məsələlərdə açıqlanır. Amma bütün hallarda burada vəzir siyasi hakimiyyət bölgüsündən daha çox folklor obrazıdır və onun bütün mahiyyətini də bu kontekstdə axtarmaq lazımdır. Vəzir obrazının nağıldakı yerinə nəzər salanda
aydın olur ki, onun əsas mahiyyəti aşağıdakı aspektlərdən açıla bilər:
1) Şahı devirməyə və onun yerinə keçməyə çalışır.
2) Şaha qeyri-adi, sirlər dünyasından məlumat verir.
3) Şahla cəmiyyət arasında əlaqələndiricilik funksiyasını həyata keçirir.
Fikrimizcə, burada şah obrazı kontekstində məsələyə yanaşmaq lazımdır. Adətən, şah nağıllarda statikdir. Onun bu keyfiyyəti şahın mifoloji
fəaliyyəti ilə üst-üstə düşür. Kosmik nizamın qoruyucusu olan şah Tanrı
kimi yalnız müəyyən obrazlar vasitəsilə ətraf dünyadan məlumat alır.
Ətraf dünyadan məlumat verənlərdən biri də məhz vəzir obrazıdır.
Yuxarıda dediyimiz kimi, şah və vəzir münasibətlərində həm də əkizlər
mifini görmək olar. Kosmoqonik planda ikilik vasitəsi ilə dünyanın nizamı yaradılır, qorunur və davam etdirilir. Bu ikilik arasında nizamın itməsi
zamanı destruksiya, pozulma ortaya çıxır. Bu pozulma özünü həm kosmoloji planda, həm də cəmiyyət planında göstərə bilir. Məlumdur ki, nağıllarda hər hansısa bir cəmiyyət təsvir olunur. Və bu cəmiyyəti idarə edən
iki qüvvə, əsasən, şah və vəzir vasitəsilə modelləşdirilir. Şah ədalətsizdirsə, təsvir olunan vəzir ədalətlidir, yox, əgər vəzir ədalətsizdirsə, onda biz
ədalətli şah obrazı ilə qarşılaşırıq. Onu da nəzərə alsaq ki, adətən şah və
vəzir qardaş olurlar, onda burada əkizlər mif modeli özünü daha qabarıq
şəkildə göstərdiyi aydın olur. Bütün hallarda şah və vəzir münasibətləri
zəminində ortaya çıxan nağıllarda onlar arasında münasibətlərin nizamlanması ilə kosmik nizam qorunur. Nizamı dağıdan tərəfin fəaliyyəti
sonda müsbət qütbün mövqeyinə tabe etdirilir. Amma şah və vəzir
həmişə qarşıdurmada təsvir olunmur. Bəzən onlar bir qütbə aid olmaqla
digər tərəflə qarşıdurmada olurlar. Bu məsələni daha aydın təsvir etmək
üçün “mənfi və müsbət” qütblər üzrə qruplaşdırdığımız aşağıdakı sxemə
nəzər salmaq məqsədəuyğundur:
Mənfi
müsbət
Şah---------------------------------------------------------vəzir
Vəzir-------------------------------------------------------şah
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Şah və vəzir-----------------------------------------------müsbət qəhrəman
Mənfi obraz------------------------------------- ----------şah və vəzir
Yuxarıdakı sxemdən o da bəlli olur ki, şah və vəzir həm də bir mahiyyətin ayrı-ayrı üzləridirlər. Yəni bəzi məqamlarda onların hər ikisi müsbət
qəhrəman və mənfi qəhrəman ola bilirlər. Bu özü də əkizlər mifi kontekstində anlaşıla bilər. Yəni onların əkizlik semantemi bəzən onların bir mövqeyindən çıxış etməsinə imkan verir.
Elə buradaca şah Abbas obrazının mənfi və müsbət tipli olması məsələsinə münasibət bildirmək istərdik. Xatırlatmalıyıq ki, nağıl sxemində tarixi həqiqət heç də həmişə əsas kimi götürülə bilməz. Yuxarıdakı sxemə nəzər salanda Şah Abbas obrazının mənfi və müsbət tipdə olması məsələsi
daha aydın olar. Nağıl üçün aktuallaşan tarixi Şah Abbas deyil, nağıl poetikasının şah obrazıdır. Nağılın şah obrazı qütblər üzrə (müsbət və mənfi
planda) hərəkət edə bildiyi üçün təyin etdiyi adı da (Abbas) özü ilə bərabər ayrı-ayrı qütblərdə təqdim edə bilir. Və nəticədə Abbas gah müsbət,
gah da mənfi obraz kimi göz önündə canlanır. Belə ki, yuxarıdakı sxem
şüurun nağıl poetikasını “qurma” modelidir. Bu model üçün şəxslər önəmli deyil, daha çox şəxslərin daşıdıqları “vəzifə”nin funksionallaşa bilmə
sərhədləridir. Şüur spesifik mətndə (yəni janrlarda) simvola, “vəzifəyə”
hara qədər və hansı formada işləməyə imkan verirsə, onun təyini də ora qədər işləyə bilir.
Bəllidir ki, nağıl bədii hadisədir və odur ki, onun bütün obrazları kimi
vəzir obrazının da poetikası bu kontekstdə anlaşılmalıdır. Yəni şah və vəzir arasında mifik və psixoloji qarşıdurmalardan gələn keyfiyyətlərin bütün çalarları nağılın bədii poetikasına hopmuş və bədii detala çevrilmişdir.
Odur ki, məsələyə bu baxımdan yanaşmağı məqsədyönlü hesab edirik.
Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, vəzir obrazı özünün mürəkkəb xarakteri, davranış manevri ilə diqqəti cəlb edir. Nağıl mətnlərini
araşdırarkən vəzir obrazının ədalətli və ədalətsiz tiplərinin mahiyyəti aydınlaşır. Ədalətsiz vəzir obrazları da öz növbəsində müxtəlif mənfi keyfiyyətləri özündə ehtiva etdirir.
Ədalətsiz vəzir obrazlarını tədqiq edərkən onların mənfiliklərinin mətnlərdə yaltaqlıq, paxıllıq, namərdlik, tamahkarlıq, əxlaqsızlıq, acgözlük,
hakimiyyətə hərislik kimi mənfi kontekstlərdə ortaya çıxdığını görürük.
Bütün bu keyfiyyətlərin hamısı ədalətsiz vəzir obrazının xarakterinin
çalarlarını rəngarəng şəkildə bizə təqdim edir. Nağıllarda vəzir obrazının
mənfilikləri müxtəlif obrazlarla münasibətə əsasən müəyyənləşir. Konkret konfliktlərin yarandığı məqamda ortaya çıxan bu münasibət vəzir obrazının mənfiliklərini açaraq təqdim edir. Belə nağıllardan bir də “Xayın
vəzir” (1, 333) nağılıdır. Nağılda təsvir olunur ki, şah həddindən artıq bilikli və sehrkardır. O sehrlər oxumaqla müxtəlif heyvanlara çevrilərək ət-
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rafındakı insanları təəccübləndirir. Bir gün şah öz vəziri ilə ova gedir. Ovdan qayıdarkən şah öz vəzirinə sehr göstərərək əylənmək fikrinə düşür.
Şah tilsim oxuyaraq ovda vurduğu ceyran cildinə düşür və həyətdə otlamağa başlayır. Bunu görən vəzir təəccüblənir və şahdan bu tilsimi ona da
öyrətməsini xahiş edir. Vəzirin sözünü yerə salmayan şah ona tilsimin sirrini öyrədir. Bir müddət keçdikdən sonra şah bu əhvalatı unudur. Bundan
istifadə edən hakimiyyətpərəst vəzir bir gün şahdan xahiş edir ki, bir sona
quşuna çevrilsin. Vəzirin hiyləsinə aldanan şah sona quşuna çevrilir və
bunu görən vəzir tilsim oxuyaraq şah olur. Və quşun dalına düşərək onu
meşəyə salır. Sonra fikirləşir ki, yəqin ki, quş meşədə öldü. Taxt-taca sahib olaraq ölkəni idarə etməyə başlayan vəzir şahın arvadına da sahib olmaq istəyir. Lakin şahın hərəkətlərindən şübhələnən qadın ərinin əməllərinə göz qoymağa başlayır. Başa düşür ki, burada bir hiylə vardır. Odur ki,
bir gün quş cildində evə gələn əri ona hər şeyi açıb danışır. Onun cildinə
girmiş vəzirdən xilas olmanın yolunu göstərir. Qadın hər şeyi bildikdən
sonra ərinin bütün tapşırıqlarımı yerinə yetirir. Yalançı ərindən canını qurtarmaq üçün ondan xoruz cildinə çevrilməyi xahiş edir. Vəzir bir xoruz kəsib tilsim oxuyub xoruz cildinə girir. Bu zaman köhnə şah quş cildindən çıxıb öz əvvəlki cildinə düşür. Bundan istifadə edən qadın xoruzu sıxaraq öldürür. Beləliklə, hiyləylə şahın yerinə keçən vəzir öz cəzasına çatır. (1, 34)
Nağılın qısa təsvirindən göründüyü kimi, estetik planda vəzir bir çox
keyfiyyətlərlə xarakterizə olunur. Bu situasiyaları aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:
1. Vəzir şaha qarşı münasibətdə ikiüzlü, yalançıdır. Belə ki, şahın ona
qarşı olan etimadından istifadə edərək ondan sehrin sirrini öyrənir.
2. Vəzir hakimiyyət iddiasındadır. Aydın olur ki, o, şahı aldadaraq onun
taxt-tacına sahib olur.
3. Vəzir xəyanətkardır. O, şah cildində şahın xanımına yaxınlıq etmək
fikrinə düşür.
Deməliyik ki, burada şah və vəzir münasibətləri bir sıra başqa kontekstdə də izah oluna bilər.
Burada şah və vəzir qarşıdurmasında aydın olur ki, şah “sirr” dünyasının bilginidir. O ölən təbiət obrazlarının cildinə girərək onları dirildir.
Və şahın “sirr” dünyasına səyahəti zamanı onun əvəzedicisi kimi vəzir
çıxış edir. Diqqət edilsə görmək olar ki, məhz əsl şah qu quşuna çevrilən
kimi, vəzir şah cildinə düşür. Və köhnə şahı cəmiyyətin sərhədlərindən
kənara, meşəyə qovur. Bu zaman o şahın bütün funksiyalarına sahib olur.
Hətta şah cildinə girmiş vəzir onun arvadı ilə bir yatağa girmək “hüququna” malik olur. Vəzirin xoruz cildinə girməsi, yəni simvolik olaraq ölməsindən sonra quş cildinə düşmüş köhnə şah öz əvvəlki vəziyyətinə-şahlığa
qayıdır. Bu nağılın tərkibində qalan ritual modeldir. Bəzi mədəniyyətlərdə
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şahın taxtdan salınması və onun yalançı şahla əvəzlənməsi, sonda yenidən
taxta qayıtması ölüb-dirilməni simvolizə etməklə xüsusi magik dəyərə
malikdir. Buradan görünür ki, vəzirin şaha yaxınlığı təkcə siyasi yox, həm
də ritual-mifoloji dəyərə malikdir. Nağıl mətnindən görünür ki, şahın hakimiyyətdən getməsi dərhal vəziri onun əvəzedicisinə çevirir. Və burada
şah və vəzir münasibətləri kontekstində əkizlər mif modelinin qarşıdurma
səviyyəsi aktuallaşır. Diqqət edilsə görərik ki, bu iki obraz qarşıdurmanın
müəyyən mərhələsində eyni bir görkəmi, görünüşü paylaşırlar. Bu nöqtə
əkizlər mifindən irəli gəlir. Belə ki, əkizlərin istənilən səviyyəsi “ortaq
paylarının”lərinin olması ilə xarakterizə edilə bilər. Odur ki, iki obrazın
eyni bir görünüşdə təzahür etməsi və müəyyən bir mövqe uğrunda ( şahlıq
və qadın) bir-birləri ilə mübarizə aparması da əkizlər mif modeli izah oluna bilər.
Əkizlər mif modelinin təsiri ilə nağıllarda geniş şəkildə qarşılaşdığımız münasibət səviyyələrindən biri də şahın vəzir tərəfindən öldürülməsi
motividir. Bu halda da əkizlikdən doğan şahlıq və vəzirlik arasındakı qarşıdurma başqa bir şəkildə təzahür edir. Yuxarıdakı mətndə görürük ki, vəzir şah cildinə girərək onu əvəz edir. Digər bir halda isə həmin qarşıdurma modeli vəzirin şahı öldürərək şahlığı ələ keçirməsi kimi özünü büruzə verir. Və burada da şahın hakimiyyətə yenidən qayıtması modeli başqa
bir formada yer alır. Fikrimizi konkret mətn üzərində izah etməyə çalışaq:
“Ağ quş” nağılında təsvir olunur ki, bir şahın övladı olmurmuş. Amma
bir gün şahın həyat yoldaşı hamilə olur və dünyaya uşaq gətirir. Bundan
sonra belə bir səhnə təsvir olunur: “Padşahın bir xəbis vəziri var idi. Çoxdan fürsət axtarırdı ki, onu öldürüb özü padşahlığa keçsin. Bu tərəfdən
gördü ki, yox, padşahın oğlu da oldu, ta padşah ölsə də buna bir şey çatmayacaq, qət elədi ki, gərək padşahı öldürüb onun nəslini yer üzündən
kəsə. Bəli, bir gecə öz adamların götürüb hücum elədi padşahın sarayına.
Padşahı öldürüb özü keçdi onun yerinə, əyləşdi taxtda. Sabahısı gün öz
adamlarından bir dəstə göndərdi padşahın zənəninin yanına. Bir namə də
yalandan padşahın dilindən yazdı ki, bəs naxoşam, gərək durmayıb gələsən. Padşahın külfəti kəcavəyə minib bu qasidlərlə yola düşdü. Gəlib bunlar bir dağın ətəyində düşərgə elədilər. Elə ki, gecə yarıya gəldi, bu qasidlərin başçısı durub gəldi padşahın arvadının çadırına. Vəzir ona tapşırmışdı ki, arvadı da, uşağı da orda öldürsün. Gəlib girdi içəriyə, tutdu arvadın
qolundan. Arvad gördü ki, bu məlunun fikri pisdi, üzün ona tutub dedi:
– Sən nə kimsən ki, öz padşahının arvadına sataşmaq istəyirsən.
Qasidbaşı gülüb dedi:
-Nə padşah, nə padşah arvadı? Sənin ərin çoxdan o dünyaya təşrif
aparıb. İndi padşah sənin ərinin vəziridir. Biz də onun əmr ilə gəlmişik ki,
səni də, uşağını da göndərək atasının yanına. Arvad bunu eşitcək uşağı
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qarmalayıb özün atdı bayıra. Qasidbaşı bir səs vurdu, keşikçilər oyandılar,
düşdülər arvadın dalına. Arvad gördü yox, az qalıb ki, çatsınlar, bir yerə,
bir göyə baxıb uşağı atdı dərəyə. Keşikçilər çatıb arvadı öldürdülər, tay
uşağın dalınca dərəyə enmədilər, bildilər ki, o da hökmən orda daşlara
dəyib ölüb” (3, 103). Buradan göründüyü kimi, şahın övladı yoxdur və o,
bundan çox pərişandır. Övladsızlıq fürsətindən istifadə edən vəzir şahı
əvəz etmək istəyir. Amma övladı olduğunu bildikdə şahı qətlə yetirərək
onun yerinə keçir. Və şahın dilindən arvadını saraya çağırır. Yolda yalançı
şahın göndərdiyi adam qadını qətl etdiyi vaxt ana uşağı dərəyə atır. Hamı
elə bilir ki, bu uşaq ölüb. Əslində uşağı bir şir götürüb saxlayır. Daha
sonra görürük ki, o atasının taxt-tacını geri qaytarır: “Qoşundan qırılan qırıldı, təslim olan oldu, padşahı öldürüb şəhəri aldılar. Şirzad padşahlığı
əmisinə verib, özü başladı keyf eləyib, gün keçirməyə” (3, 104). Əgər burada o dərəyə atılan uşaq öldürülsəydi, “şahın taxta salınıb yalançı şahla
əvəzlənməsi və yenindən taxta çıxması” modeli təhrif olunmuş olardı. Bu
məsələni dərindən izah etmək üçün dilimizdəki övladı olmayan adam barədə deyilən “sonsuzluq” anlayışına nəzər salaq. Ümumilikdə bu söz
“əbədi” “daimi” mənasına uyğun gəlir. Amma onun söz olaraq anlaşılması məsələnin mahiyyətinə aydınlıq gətirmir. Belə ki, əgər biri sonsuzdursa, bundan niyə kədərlənməlidir? Bu sözün mənasını tam şəkildə ritual
qəlibdə izah etmək mümkündür. Övladı olmayan “sonsuz” şəxs övladı olduqdan sonra “sonlu” olur, başqa sözlə ölür. Amma ritual baxımından bu
ölüm “sonun” (övladın) timsalında doğulmanı təmin edir(diqqət et: doğum zamanı ana ölür; adətən uşaq ana bətnində olarkən ata ya uzaq bir səfərə çıxır, ya da öldürülür, Koroğlu Qoşabulaq suyundan özü içir və o
sudan atasına gətirmir, nəticədə onun sonunu gətirir, yəni ölümünə səbəb
olur.) Yəni şəxsin “sonsuzluq” qorxuları birbaşa olaraq onun “yenidən doğulmamaq” qorxularının simvolik ifadəsidir. Bu baxımdan övladı olma,
həm də yenidən doğulmadır. İndi isə gələk yuxarıdakı nağılın üzərinə, Şahın övladı olmaqla, əslində, elə o, simvolik planda ölmüşdür. Amma mətndə bu əməli olaraq həm də vəzir tərəfindən həyata keçirdilir, yəni öldürülür. Bu zaman vəzir onun yalançı əvəzedicisinə çevrilir. Taxtdan salınmış əsas şah ritual qəlib daxilində öldürülərkən doğulan uşaq timsalında
yenidən taxta çıxır. Bizə görə, burada da “şahın taxtdan salınaraq yenidən
taxta çıxarılması modeli” realizə olunmuşdur. Şah taxtda olmadığı müddətdə isə onu mənfi əkiztayı-vəziri əvəz edir.
Şah və vəzir arasında əkizlər mif modelinə uyğun olan ritual-mifoloji
qarşıdurma nağıllara “ədalət” və “ədalətsilik” kontekstində transformasiya olunmuşdur.
“Avçı Məhəmməd” nağılında ov eləməklə gün-güzəranını keçirən Məhəmməd bir gün şaha hədiyyə gətirir. Və şah bunun müqabilində ona ə-

2013/ I

54

nam verir. Ənama gözü düşən vəzir onun bir qədərini istəyir. Lakin Məhəmməd ona bir quruş da vermir. Və bu məqamda vəzir fitnəkarlığa başlayır. “Padşah dedi:
- Vəzir, apar bu avçıya üç min tümən ver.
Vəzir pulu gətirib Məhəmmədə verdi.
Vəzir dedi:
- Bizə bir şey ver.
Məhəmməd dedi:
- Bir qara quruş belə verməyəcəyəm.
Vəzir dedi:
- Yaxşı, gör sənə neyləyəcəyəm?
- Əlindən gələni elə.
Məhəmməd evlərinə döndü. Qız Məhəmmədi qucaqladı:
- Məhəmməd gəlibsən?
Məhəmməd dedi:
- Bəli, gəlmişəm.
Aradan bir neçə gün keçmişdi, padşah vəzirə dedi:
Əmma...
Padşah
- Necə əmma?
- Bu bağın bir şeyi əksikdi, o da Hindistan padşahının qızı gərək bu
Gülü firəngidə ola. Ta ki, sora sənin adın tarixlərdə söyləmiş ola.
Padişah dedi:
- Bunu kim gətirə bilər?
Vəzir:
- Əlbətdə, ördəgi, ceyranı gətirən oğlan” (2, 91).
Göründüyü kimi, burada qisas almaq üçün vəzir Məhəmmədi şahın əli
ilə gedər-gəlməzə yollamağa çalışır. Və, həqiqətən də, aydın olur ki, həmin yol keçilməsi çətin, qanlı-qadalıymış. Bu kimi situasiyalardan aydın
olur ki, “şah-vəzir” paralelində təmsilçisi kimi ora gedən yolları, çıxılmaz
vəziyyətləri yaxşı bilir. Əslində vəzirlə qarşılaşan qəhrəman xaos, o dünyaya hazırlaşmalı olur. Bunun da əsas səbəbi, sözsüz ki, cəmiyyətdə kosmik nizamın, tarazlığın qorunma simvolu olan “şah- vəzir” paralelində
vəzirin xaosu təmsil etməsidir. Məhz bununla əlaqədardır ki, “o dünya”
güclərinə qalib gələn qəhrəmanın fəaliyyəti nəticəsində həm də vəzirin
boynu vurulur. Mahiyyətcə “o dünya” gücləri və vəzir eyni semantik bütövə daxildir və birinin məhvi digərinin də məhvinə səbəb olur. Nağılda
görürük ki, şah vəzirin sözü ilə qəhrəmanı o dünyaya göndərdiyi zaman
onu ölümlə hədələyir: “Padişah Məhəmmədə dedi:
– Oğlan, durma bu saat get Hindistan padişahının barigahında yaşayan
dünya gözəli qızı gətir. Yoxsa, başuvu daldan vurduraram (2, 91). Hər
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dəfə də Məhəmməd “o dünyadan” gətirdiyi qızın köməkliyi ilə onun çətin
tapşırıqlarını yerinə yetirir. Pəri qızın “o dünya”dan gətirlməsindən sonra
belə bir səhnə təsvir olunur: “Padişah əmr etdi ki, vəzirin boynun vursunlar. Məhəmmədə də vəzirligi verdilər (2, 92)”. Göründüyü kimi Məhəmməd də o dünyaya gedib-gəldikdən sonra vəzir seçilir. Yeni seçilmiş vəzir
də “o dünyaya gedib-qayıtmış şəxsdir”. Yuxarıda dediyimiz kimi, köhnə
vəzirin də “qəhrəmanı” o dünyaya göndərməsi onun da o dünya sirlərinə
vaqif olduğunu göstərir. Nağıldan bəlli olur ki, yeni vəzir də “o dünya”
sirlərinə vaqif olan biridir. Nağıllardan bizə bəllidir ki, qəhrəman “ö dünya”ya gedib-gəldikdən sonra şah seçilir. “Məlikməmməd” nağılını yadımıza salaq. Nümunələrdən az olsa belə aydın olur ki, həmin model eyni
zamanda vəzirə də aiddir: vəzir də o dünyaya gedib-gəldikdən sonra həmin statusu qəbul edir. Yəni şah və vəzir əkizlər mif modelinin tərkibi
kimi eyni formada aktuallaşma qabiliyyətinə malikdir. Köhnə şah yeni
obraz timsalında doğulduğu kimi, köhnə vəzir də yenisinin timsalında
təkrar doğulur.
Şah-vəzir qarşıdurmasının mətnin estetik planında realizə olunmasının
başqa çalarları da vardır. Məsələn, “Acgöz vəzir” nağılında şahla yaxın
olan pirani kişi şahın xahişilə hər gün gəlib ona “ölüm var” deyir. Və hər
dəfə də şah namə verərək onu xəzinədarın yanına göndərir. Paxıllıq edən
vəzir qocanı tələyə salmaq qərarına gəlir. O bir gün qocanı aldadaraq
yeməyə aparır və sarımsaqlı yemək təklif edir. Yemək yedikdən sonra
şahın yanına gəlməli olan qoca ağzını dəsmalla bağlayır. Qoca getdikdən
sonra padşah vəzirdən qocanın ağzının bağlamasının səbəbini soruşur.
Vəzir cavabında deyir: qoca dedi ki, padşahın ağzından sarımsaq qoxusu
gəlir. Vəzirin fitnəsinə uyan padşah qocanı cəzalandırmaq istəyir. Qoca
yenidən onun yanına gələndə şah ona bir kağız verir ki, apar bunu ver
xəzinədara sənə ənam versin. Lakin kağıza yazır ki, bu adamın boynu
vurulsun. Acgöz, tamahkar vəzir yenə də nəfsinə aldanaraq kağızı qocanın
əlindən alır. Və aparıb verərkən onun boynunu vururlar (4, 322.) İlk baxışdan burada vəzir şahla qarşıdurmada deyildir və şahın vəziri öldürməsi
yalnız qocanın əlindən acgözlüklə naməni alması nəticəsində meydan gəlir. Burada şah və vəzir qarşıdurması maraqlı tərzdə əks olunmuşdur:
Birinci hissə, yəni şah-qoca qarşıdurması mətnin estetik səviyyəsinin
qarşıdurmasıdır. Yəni mətnin estetik səviyyəsində şah qocanı öldürmək
istəyir. Amma ikinci səviyyədəki qarşıdurma mətndə dolayısı yolla ifadə
olunmuşdur. Vəzirin acgözlüyü nəticəsində şahın ölüm hökmü vəzirə şamil edilir və o öldürülür. Amma qocanın öldürülməsinin vəzirə şamil
olunması heç də təsadüfi deyildir. Bu mətnaltının, yəni şah və vəzir qarşıdurmasının estetik səviyyədə əsaslandırılmasıdır. Estetik səviyyədə şahqoca qarşıdurması, mifoloji səviyyədə şah-vəzir qarşıdurmasıdır. Odur ki,
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sonda şahın fərmanı qocanın deyil, vəzirin ölümü ilə nəticələnir. Fikrimizcə, bu da mətnaltında yatan əkizlər mif qəlibinin qarşıdurma səviyyəsindən xəbər verir.
Həmin modeli qismən fərqli şəkildə “Qismət Allahdandır” nağılında
da görmək olar. Nağılda təsvir olunur ki, bir gün Şah Abbas ova çıxarkən
mağarada bir kişinin yaşadığını görür. Bir qədər yaxına gələndə onun
burada ailəsi ilə yaşadığını görüb ona yazığı gəlir. Saraya qayıdandan
sonra aş bişirtdirərək altına da qızıl düzdürüb bir məcməyidə kasıba göndərir. Kasıb Qara Vəzirin qorxusundan aşı verir ona. Qara vəzir aşı yeyib qızılları da götürür. Bir müddətdən sonra Şah Abbas kasıbın yanına
gedir və görür ki, yenə həmin vəziyyətdədir. Bu dəfə balığın içinə qızıl
qoydurub göndərir ona. Kasıb bu dəfə də balığın irilərin verir Qara Vəzirə. Şah kasıbın bu dəfə də varlanmadığını görüb bu işdən şübhələnir. Və
aydın olur ki, qızılları Qara Vəzir ələ keçirirmiş. Şah Abbas qəzəblənərək
Qara Vəzirin boynunu vurdur və kasıbı özünə vəzir qoyur (5, 211). Burada da şah vəzir qarşıdurması vəzir-kasıb qarşıdurması zəminində ortaya
çıxır. Estetik planda görünür ki, şah kasıba hədiyyələr göndərir, amma
vəzir isə kasıbdan onu alır. Buradan görünür ki, şah və kasıb bir qütbdədir.
Vəzirin kasıbla qarşıdurması əslində mətnaltında onun həm də şahla qarşıdurmasını göstərir. Məhz bu mətnaltı qarşıdurma nəticəsində şah kasıbın mənafeyini müdafiə edərək vəzirin boynunu vurdurur. Bizə elə gəlir
ki, elə bunun da əsasında əkizlər mif modelinin şah-vəzir paralelinin təzahürü dayanır.
Ənənəvi olaraq Şah Abbasın iki vəziri təsvir olunur ki, bunlardan biri
Allahverdi vəzir, digəri isə Qara vəzirdir. Lakin nağıllarda Allahverdi vəzir, çətin vəziyyətdən çıxış yolları göstərirsə, şaha ədalətli olmağı aşılayırsa, Qara vəzir tamamilə bunun əksinə olan fəaliyyətləri həyata keçirir.
Bizə elə gəlir ki, bu məqamda əkizlər mif modeli şah-vəzir modelində
yox, müxtəlif xarakterli iki vəzir timsalında kodlaşmışdır.
Şahla vəzir arasındakı “əvəzedicilik” qabiliyyətinin təzahür formalarından biri də şahın qərar verməli olduğu məqamda vəzirin tədbir tökərək
qərar çıxarmasıdır və şahın da bununla rahat şəkildə razılaşmasıdır. Yuxarıda dediyimiz kimi, əkizlər mif modelində iki tərəf həmişə bir-birilə
qarşıdurmada olmur. Bəzi məqamlarda onlar bir mövqedən çıxış edirlər.
Bizə elə gəlir ki, əkizlər mifinin bu modelinin nağıllarda paradiqması şah
və vəzirin eyni bir fikir ətrafında, eyni bir mövqedə birləşmələri şəkilində
təzahür edir. Belə ki, şahın ikiüzlülük, namərdlik nümayiş etdirdiyi hallarda və sözündən qaçmalı olduğu məqamda vəzir ona kömək edir. Və bu
kömək sayəsində nağıl süjetini geniş lövhələri canlanmış olur. Belə ki,
şah müxtəlif çətin məqamlara düşdükdə vəzirim köməyə çağıraraq onunla məsləhət edir və ya çıxış yolu axtarır. Və bu zaman vəzirin məsləhətlə-
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rini o öz məqsədi üçün istifadə edir. Sanki nağıllarda şahların bütün düşünmə qabiliyyətləri vəzirlərə ötürülmüşdür. Nağıllarda bunun müxtəlif
təzahür formalarına rast gəlmək olur ki, bütün bunlarında əsasında şah və
vəzirin əkizlər mifi kontekstində bir-birlərini əvəzetmə qabiliyyətinə
malik olmalarıdır. “Keçəl Məhəmməd” nağılında təsvir olunur ki, Məhəmməd çox böyük əzab-əziyyətdən sonra özünə xudmani bir ailə qurmuşdur. Ailədə hər şeyin qaydasında getdiyi bir məqamda belə bir hadisə
baş verir:“ Məhəmmədin arvadı çıxdı eyvana. Paçcah qızı görən kimi, bir
ox qızın iki qaşının arasından qurtarıp dəydi paçcahın ürəginin başınnan.
Paçcah, bildirmi ölübsən, bu ilmi? Yıxılıp ürəyi getdi. Vəzir paçcahı birtəhərnən özünə gətirdi. Dedi, evin yıxılmasın nə qəyirisən?
Paçcah dedi:
- Vəzir, tədbir! Mən gərək qızı alam!
Vəzir dedi:
- Qibleyi-aləm nə tədbir, gücnən ala bilməzsən. El diyər paçcah kişinin
kəbinni arvadın zornan aldı. Gərək Məhəmmədə elə bir qullux buyurasan
ki, yerinə yetirə bilməyə, boynun vurdurasan. Ayrı əlacı yoxdu.
Paçcah dedi:
- Nə buyurux buyurax?
Vəzir cavaf verdi:
- Qibleyi-aləm sabah Məhəmmədi çağırarsan, deyərsən ki, Məhəmməd, sən qoçaq oğlansan, sənnən başqa heç kəs bacarmaz. Gərək mənə
nar içində huri gətirəsən, gətirməsən boynunu vırdıracağam. Əlacı yoxdu,
gedəcəg, ya ölər, ya da gətirə bilməz, sən boynun vırdırarsan.
Paçcah dedi:
- Çox yaxşı tədbirdi” (2, 46).
Gözlənilənin əksinə olaraq Məhəmməd “nar içində huri”ni gətirir.
Bundan sonra çətin vəziyyətə düşən padşah yenə də vəzirə üz tutur:
“Vəzir dedi:
- Qibleyi-aləm sabah çağırax, deyək bı dəryanın ortasının bir ev tiksin.
Hamı – vəzir, vəkil, arvad-uşağın da orda olax” (2, 51). Vəzirin bu tələsindən də üzüağ çıxan Məhəmməd tapşırığı yerinə yetirir və sonra həm
şahı, həm vəziri, həm də onların ailəsini dəryada qərq edir. Burada maraqlı məqam şahın bütün tədbirləri vəzirin məsləhəti ilə görməsidir. Burada
bir semantikaya diqqət yetirmək lazımdır ki, vəzir şahın yerinə fikirləşir,
onun situasiyası haqqında vəzir qərar çıxardır. Başqasının yerinə fikirləşmək elə özünü onun yerinə qoymaqdır. Yaxud da şah heç bir tərəddüd
etmədən vəzirin məsləhətini qəbul edir. Yəni şah da öz növbəsində özünü
vəzirin yerinə qoyur. Demək istəyirik ki, vəzir və şah arasında bəzən ilk
baxışdan görünməyən bir əvəzedicilik funksiyası vardır. Bu, şahın yerinə
vəzirin düşünməsi, şahın isə vəzirin dediklərini qeyd-şərhsiz qəbul etmə-
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sində özünü göstərir. Bizim fikrimizcə isə, belə olduqda əkizlər mif qəlibində təzahür edən şah-vəzir münasibətlərinin ortaq payı “düşüncə”dir.
Sanki şah və vəzirin düşünən yalnız “bir başları” vardır. Yuxarıdakı nağılda şah və vəzir birlikdə mənfi qütbə aiddirlər. Yəni onlar vəhdət halında mənfi qütbdə birləşərək müsbət qütbə - Məhəmmədə qarşı mübarizə
aparırlar. Göründüyü kimi, burada da vəzir şahın əxlaqsız davranışlarına
şərait yaratmaq üçün müxtəlif fitnə-fəsadlar düşünür. Belə ki, şahın başqasının arvadına göz dikməsi kimi qeyri-etik bir məqamda vəzir də fəallaşaraq şahla paralel xüsusiyyətləri ortaya qoyur. Məhz bu xarakter ona
şahın arzusunun reallaşdırmaq üçün müxtəlif hiylələr, çətin tapşırıqlar
fikirləşməsinə imkan yaradır. Sonda hiyləgər vəzirin şahla birlikdə cəzalandırılması da onların vahid bir semantika ətrafında birləşdiyini göstərir.
Nağıllarda rast gəlinən ənənəvi şah-vəzir münasibətlərindən birini də
belə təsvir etmək olar. Şah və vəzirin övladı olmur. Nəzir-niyazdan sonra
birinin oğlu birinin qızı dünyaya gəlir. Və bunlar övladlarını göbəkkəsmə
və yaxud da evləndirməyi planlaşdırırlar. Amma adətən şah (bəzən vəzir)
xəstələnərək ölür və sağ qalan qardaş dünyasını dəyişmiş qardaşının ailəsinə yaxşı baxmır. Bir vaxt evlənmək vaxtı gəlib çatanda qardaş öz əhdindən dönür və qızını öz qardaşı oğlunu verməkdən boyun qaçırdır. Amma
buna baxmayaraq oğlan böyük səydən sonra öz istəyinə çataraq qardaşı
qızı ilə evlənir. Və burada maraqlı bir çox məqam vardır:
1) Qardaş öldükdən sonra sağ qalan qardaş əhdindən dönərək qızını
qardaşı oğluna ərə vermək istəmir.
2) Oğlan çox böyük səydən sonra əmisini də məğlub edərək tax-tacla
birlikdə onun qızını alır.
Estetik planda qardaş qızını ona görə vermir ki, digər qardaşı artıq ölüb
və onun ailəsi kasıb vəziyyətdə yaşayır. Amma burada yeni doğulan vəzir
və qardaşoğlu, şah və qardaşoğlu oppozisiyasına birinci münasibət səviyyəsindəki (şah və vəzir) gizli oppozisiyanın davamı kimi baxmaq lazımdır. Oppozisiyanın vəzifə ierarxiyasına sıxılaraq yumşalmasına baxmayaraq (birinin şah, digərinin vəzir olması ilə tabeçiliyin təşkilini nəzərdə
tuturuq) vəziyyətin dəyişməsilə gizli qalan qarşıdurma aktuallaşır. Belə
nağıllarda məhz ölən qardaşın oğlunun olması təsvir olunur. Ölən şəxs
əslində məhz oğlunun timsalında doğulur. Amma vəziyyət dəyişən kimi
gizli qalmış oppozisiya baş qaldırır və qızı oğlana vermirlər. Bu zaman
oğlan atasının əkizlər mifindən doğan qarşıdurmasını davam etdirərək
əmisini məğlub edir və həm taxt-tacı, həm də əmisinin qızını alır. Burada
semiotik olaraq başqa bir məna da diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, evlənmək kosmoqonik aktın işarəsidir. Bu süjetdə oppozisiyanın aradan qalxması ilə (xain qardaşın ölümü ilə) gənclər evlənir ki, bu da kosmoqonik
yaradılış modelinə uyğun gəlir: istənilən yaradılış aktı ziddiyyətlərin ara-
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dan qalxması ilə baş tutur. Bu isə əkizlər mif modelində həm də yaradılış
modelinin realizasiya olunması ilə əlaqədardır.
Nəticə olaraq deməliyik ki, nağıllarda şah və vəzir münasibətləri tarixi-siyasi idarəçilik kontekstində deyil, ritual-mifoloji kontekstdə izah
olunmalıdır. Yəni şah və vəzir obrazları tarixi idarəçilikdən deyil, ritual
modeldən nağıla keçmişdir. Bu baxımdan məsələyə yanaşdıqda aydın
olur ki, nağıldakı şah və vəzir obrazları müəyyən mənada əkizlər mifinin
paradiqmasıdır. Məhz bununla əlaqədardır ki, nağıllarda şah və vəzir bəzən qarşıdurmada, bəzən isə bir semantika ətrafında realizə olunur. Qarşıdurmada təsvir olunan zaman (bəzən onlar qardaş kimi təsvir olunur ki,
bu da əkizlər mifi kontekstində anlaşılmalıdır) biri digəri üzərində (əsasən şah vəzir üzərində) qələbə çalaraq nizamı bərpa edirsə, bir mövqedə
birləşdikləri zaman hər ikisi eyni taleyi yaşayırlar. Bir mövqedə birləşdikləri zaman hər ikisi mənfi obraz kimi əsas qəhrəman tərəfindən
məhv edilir və beləliklə, hər iki şəxs bir semantika çərçivəsində aradan
qaldırılır. Bütün hallarda nağılın sonunda ədalətli şah və vəzir münasibətlərinin təmin olunmasının təsviri ilə kosmik nizamın bərpası vurğulanır.
Sonda həm də onu deməliyik ki, mədəniyyətdə əkizlər mif modelinin
ətraflı öyrənilməsi bəzi məsələlərin dərindən anlaşılmasına imkan verə bilər. Çünki bu model: 1) İnsanın daxili-psixoloji mühitidir; 2) insanın özünüifadə üsulu və dinamikasıdır; 3) insanın daxili-psixoloji dünyasının sabit model və simvollarda təzahürdür. Odur ki, əkizlər mif modelinin araşdırılmasına sadəcə bir-birilə müxtəlif münasibətdə olan ikiliklərin faktoloji ümumiləşdirilməsi kimi baxmaq primitiv yanaşma olardı. Bu ikilik
kontekstində insanın daxili-psixoloji mühiti obrazlaşır ki, həmin obrazlar
timsalında da ritual dinamika, şüuraltı semantikalar, fəlsəfi nəticələr aktuallaşır. Həmçinin bilmək lazımdır ki, əkizlər arasındakı münasibət öz əsasını insan şüurunun “ikilikləri emosional düzmə” modelindən alır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, əkizlər mif modeli timsalında şüur hadisəsi dil hadisəsinə, bədii hadisəyə, memarlıq hadisəsinə və s. hadisələrə çevrilir. Bəzən
mətnlərdə əkizlərə məxsus olan ikilik konkret mətn daxilində vahid bir
obraz timsalında (androgen əkizlər) bəzən isə çoxluqlar formasında (məs.
Beyrək və 40 igid, üç qardaş və s.) obrazlaşır. Bir sözlə, əkizlər mif modeli yalnız ikiliklərin faktoloji yığımında anlaşıla bilməz. Mövzunun araşdırılması faktoloji ümumiləşdirmə ilə yanaşı dərin nəzəri-metodoloji yanaşmanı da qaçılmaz edir.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə şah və vəzir münasibəti əkizlər mifinin
təzahürü olan qoşalıqlardan biri kimi tədqiqata cəlb edilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə şah və vəzir münasibətləri ilk dəfə olaraq
əkizlər mifi kontekstində araşdırılmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin filologiya fakül-
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tələrində folklor, eləcə də mifologiya üzrə tədris aparılmasında istifadə
oluna bilər. Eyni zamanda əkizlər mifi, şah-vəzir münasibətləri kimi problemlərin araşdırılmasında yararlı ola bilər.
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MÜDRİKLİK VƏ AXMAQLIQ KONTEKSTİNDƏ GÜLÜŞ
XÜLASƏ
Məqalədə müdriklik və axmaqlıq gülüş aspektindən araşdırılmışdır. Gülüşə ritual
mahiyyətli fenomen kimi yanaşılmış və onun folklorda qazandığı mahiyyət diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Problem mifoloji və tarixi şüur aspektindən təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: gülüş, müdrik, axmaq, ritual, mifopoetika, mifoloji və tarixi şüur, lətifə.
СМЕХ – В КОНТЕКСТЕ МУДРОСТИ И ГЛУПОСТИ
РЕЗЮМЕ
В статье изучается смех в аспекте мудрости и глупости. Смех рассматривается,
как феномен с ритуальной значимостью, и особое внимание уделяется его значению в фольклоре. Проблема анализируется с точки зрения мифологического и исторического мышления.
Ключевые слова: смех, мудрец, глупец, ритуал, мифопоэтика, мифологическое и историческое мышление, анекдот.
LAUGHTER – İN THE CONTEXT WİSDOM AND FOLLY
SUMMARY
In the arcticle laughter studied aspect of wisdom and folly. Laughter considered as a
phenomenon with ritual significance and emphasizes its meaning in folklore. The problem is analyzed from the perspective of mythological and historical thinking.
Key words: laugh, wisdom, foolishness, ritual, mythopoetic, historical and mythical
thought, anecdote.

Məsələnin qoyuluşu. Mədəniyyətdə müdriklik və axmaqlıq anlayışları universal mahiyyət kəsb etməklə bərabər, paralel yaşam imkanı da qazanmışlar. Təsadüfi deyildir ki, müdriklik və axmaqlıq obrazın bütövlüyünün, onun qeyri-adi və ya fövqəladəliyinin təminatçısına çevrilmişdir.
İşin məqsədi. Məqalədə məqsəd müdriklik və axmaqlıq semantemlərini gülüş kontekstində araşdırmaqdır. Hesab edirik ki, problemə bu aspektdən yanaşma mədəniyyətin (gülüş kontekstində) həm sintaqmatik,
həm də paradiqmatik strukturunu diqqət mərkəzində tutmağa imkan verir.
Mədəniyyətin emosional (gülüş emosiyası) yükünü işarələyən mühüm
janrlardan kimi lətifə xüsusi diqqəti cəlb edir. Janr kimi lətifənin müəyyənedici keyfiyyəti məhz gülüşlə bağlıdır. Mətn vahidi olaraq lətifə özündə gülüş emosiyasının müxtəlif çalarlarını saxlamaqdadır. Bu mətnin aktuallaşma məqamı və yaddaşda yaşama xarakteri də gülüş fenomeni ilə
əlaqədardır. Gündəlik məişət həyatında lətifə daha çox xoş əhval-ruhiyyə
zəminində söylənilir. Eyni zamanda lətifə gerçəkliyə ironik münasibətin
ən operativ, mobil və dinamik növü kimi spesifik xarakterə malikdir. Folklor janrı olaraq lətifənin tərbiyəedici, islahedici, yönləndirici keyfiyyətləri də vardır. Lakin bu keyfiyyətlər lətifənin əsasını təşkil edən gülüşün
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arxaik semantikası ilə bağlı deyildir. Folklor yaradıcılığının bütün növ və
janrlarında olduğu kimi, lətifələrdə mifoloji çağ dünya modelinin bu və
ya digər simvol, işarə və detalları yaşatmaqdadır: “Folklorun bir çox başqa janrları ilə müqayisədə real hadisələri daha çox əks etdirsə də, lətifələrin alt qatında arxaik düşüncə tərzi ilə səsləşən motivlər gizlənir, lətifələrin aparıcı qəhrəmanları mifoloji obrazlardan xəbər verir” (5, 82).
Ümumiyyətlə, arxaik cəmiyyətlər üçün gülüş ritual semantikaya malik
idi. M.V.Vorobyova yazır ki, “Karnaval gülüşünə universallıq (gülüşün
gülənlərin özləri də istisna olmamaqla gerçəkliyin bütün hadisələrinə yönəlməsi) və ambivalentlik keyfiyyəti xas idi” (9). Daha sonra o fikrini davam etdirərək bildirir ki, gülüş bütün ierarxiyalardan, sosiokulturoloji
oppozisiyalardan müvəqqəti imtina vasitəsilə cəmiyyət üzərində hakimlik
edir və ələsalma heç də öz obyektini birdəfəlik məhv etmək xarakteri daşımır, əksinə onları yeni keyfiyyətdə həyata qaytarır (9).
Cəmiyyət gülüş və onunla bağlı olan mərasimlər vasitəsilə bir mərhələdən digərinə keçir. Bu məqamda gülüşün psixoloji mahiyyəti aktuallaşmış olur. Belə ki, cəmiyyət üzvləri gülüş ritualı vasitəsi ilə psixoloji
“yığılma”lardan xilas olur. Beləliklə, gülüş emosiyası ilə sosium psixoloji olaraq sıfır həddinə enir – bütün sosial stratifikasiyalardan, sinfi və ictimai münasibətlər fərqindən, tabu və yasaqlardan daha yüksəkdə durmaqla
psixoloji boşalma - ölüm nöqtəsinə çatır və yenidən yeni keyfiyyətdə doğulur. Bu mənada gülüş arxaik cəmiyyət həyatında müxtəlif formalarla
ifadə olunan ölüb-dirilmə ritualının tərkib hissəsidir. Alan Dandes aprelin
birində həyata keçirilən zarafatların (təbii ki, bu zarafatlar gülüşlə müşayiət olunur – H.Q.) ritual əsaslı olduğunu deyir və bu zarafatlar vasitəsilə
yeni gələn fərdin və ya ailənin cəmiyyətə, yeni kollektivə qəbul olunması
prosesinin həyata keçirildiyini əsaslandırır (8, 100-107). Bu məqamda
M.Kazımoğlunun Molla Nəsrəddin haqqında dediyi fikir yerinə düşür:
“Bu gülməli adamın hərəkətlərində dünyanın böyük bir hikməti gizlənir:
hər ölüm bir doğumun başlanğıcıdır” (3, 65).
Diqqət edilməsi vacib olan digər bir məsələ də məhz gülüşün cəmiyyət
həyatındakı davranışlar zəminində imkan verdiyi aktlardır. Adi halda
cəmiyyət üzvləri öz mövqeyinə, xarakterinə, sosial statusuna uyğun davranış nümayiş etdirirsə, gülüş məqamında məhz xüsusi bir “gülüş mühiti”
yaranır ki, bu mühitdə triksterik davranış detalları ortaya çıxır. Belə demək mümkünsə, situasiyanın özü iki mühit və ya iki hal arasında keçid
xarakteri daşıyan gülüşlə müşayiət olunur:
Oppozisiya -------------------- Gülüş --------------- Oppozisiyanın həlli
Xaos --------------------------- Gülüş --------------- Kosmos
Ölüm --------------------------- Gülüş --------------- Doğuluş
Psixoloji gərginlik ---------- Gülüş ---------------- Psixoloji sabitlik
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Göründüyü kimi, gülüş iki tərəf arasında durmaqla onlar arasındakı keçidi ifadə edir və eyni zamanda hər iki tərəfin keyfiyyətini özündə birləşdirə
bilir. Bu da gülüşün ambivalentliyini təmin edir. Bütün hallarda gülüş keçid
mövqeyində durmaqla keçid semantikalı, mediativ obrazları, liminal xarakterləri də özündə cəmləyir. Bu zonanın davranış prinsipləri məhz kələkbazlıq, oyunbazlıq, yalançılıq, özünü müxtəlif status və vəziyyətlərdə təqdim
etməkdir ki, bütün bunlar da triksterik davranış aktlarını doğurmuş olur.
Necə ki, nağıl mətnini yaradan, daşıyan və ötürən yaddaş fenomeni süjetin
konkret məqamlarında (və ya keçid situasiyalarında) Müdrik Qoca arxetipinin obraz təcəssümlərini – dərviş, qarı və s.-ni “işə salırsa”, gülüş fenomeni
də triksterik davranış və obraz “tələbini” ortaya qoyur.
Hətta ən ciddi epos qəhrəmanı da gülüş mühitinə (və ya zonasına)
daxil olmaqla davranış spesifikasını buna uyğun müəyyənləşdirmiş olur.
Artıq qəhrəmanlıqla bağlı aktlar zarafat, kələk, hoqqabazlıqla əvəz olunur
ki, məhz gülüş mühiti bu davranışlara icazə verə bilir. Yadımıza «Dədə
Qorqud kitabı»nda Qazan xanın əsir alınıb quyuya salınarkən etdiyi hərəkətləri yada salaq. Əvvəlcə bir haşiyə çıxaraq onu deyək ki, bu boyun
mifopoetik strukturu gülüş ritualı ilə sıx bağlıdır. Boy başdan-başa ilk
baxışda paradoks kimi görünən, lakin alt qatda arxaik gülüş semantikasına malik olan detallarla zəngindir. Hətta bir qədər də irəli gedərək deyə
bilərik ki, bu boy gülüş ritualı üzərində qurulmuşdur.
Diqqət yetirək. Xəlvətcə ova çıxan Qazanın şahini qazları ovlamaq
əvəzinə Tumanın qalasına qonur. Qazan pərt olur və irəli getməyi tələb
edir. Bir qədər getdikdən sonra bir qala görürlər və bu məqamda Qazan
“Bəglər, gəlin yatalum” (6, 168) deyir. (Birinci paradoks). Düşmən Qazanın iyirmi beş bəyini öldürərək özünü də əsir aparır. Yolda arabanın səsindən oyanan Qazan əl-qolunu açaraq gülür. Səbəbini soruşduqda “Mərə
kafərlər, bu ərəbəyi beşigim sandım. Sizi yamrı-yumru tadım-dayəm sandım” (6, 169). (İkinci paradoks. Qazan xan düşmənlə vuruşmaq əvəzinə
zarafat edir, gülüş yaradır). Bundan sonra Qazan “əlini-qolunu sallayaraq” Tumanın qalasına əsir gedir.
Boyun gülüş semantikası Təkurun arvadının davranışları ilə davam
edir. Necə olursa, Təkurun arvadı Qazanı görmək istəyir və deyir görüm
bu Qazan necə kişidir ki, bu qədər adamlara zərb vururmuş. O Qazandan
soruşur: “Qazan bəg, nədir halın? Diriligin yer altındamı xoşdur, yoxsa
yer yüzündəmi xoşdur? Həm şimdi nə yiərsən və nəyə binərsən?” (6,169.)
Qazan xanın verdiyi cavab birbaşa olaraq gülüş və məzə xarakteri daşıyır:
“Ölülərinə aş verdigin vəqt əllərindən aluram. Həm ölülərinizin yorğasın
binərəm, kahillərin yedərəm” (6, 169). Qazanla Təkur arvadı arasında dialoq belə davam edir: “Dinin içün, Qazan bəg, yedi yaşında bir qızçuğazım
ölmüşdür, kərəm eylə, ana binmə!”
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Qazan aydır: “Ölülərinizdə andan yorğa yoqdır, həp ana binərəm!” dedi. Övrət aydır: “Vay, sənin əlündən nə yer yüzində dirimiz və nə yer altında ölümüz qurtulurmış! - dedi” (6, 169). Göründüyü kimi, bu dialoq
başdan başa gülüş, zarafat üzərində qurulmuşdur: “Təkur arvadının sadəlövhlüyü Qazan xanın bicliyi ilə toqquşub gülüş doğurur” (4, 234). Boyda
izlədiyimiz üçüncü paradoks ondan ibarətdir ki, Qazan xanın bu “zarafatı” nəinki Təkurun arvadı tərəfindən “ciddi” qəbul olunur, hətta Təkurun
bəyləri də Qazanı quyudan çıxarmaq qərarına gəlir. Qazanın quyudan çıxması mifopoetik olaraq gülüş vasitəsilə yenidən bu dünyaya qayıtması,
yəni dirilməsidir.
Daha sonra Qazana təklif olunur ki, and içsin və Təkur bəylərini öyməklə, Oğuzları xəcil eləsin. Qazanın belə and içir: “Vallah, billah toğrı
yolı görər ikən əgri yoldan gəlmiyəyin!”. Təkur bəyləri “Vallah, Qazan
eyü and içdi” (6, 169) deyirlər. Yenə də Qazan bu andıyla Təkur bəylərinə
kələk gəlir. Maraqlısı da budur ki, Təkur bəyləri Qazanın bu andını “normal” qəbul edirlər. Qazan əlinə qopuz alaraq özünü öyür və düşməni belə
“tərifləyir”:
“İt kibi gu-gu edən çərkəz xırslı
Küçicik tonuz şülənli,
Bir torba saman döşəkli,
Yarım kərpic yasdıqlı,
Yonma ağac tənrili
Köpəgim kafər” (6, 173).
Təkur bəyləri Qazanın bu “tərifini” bəyənmirlər (mətndə istifadə olunan söz və ifadələrə nəzər yetirsək görərik ki, bu, birbaşa olaraq kafiri ələ
salmağa, ona gülməyə xidmət edir. Daha çox qaravəlli mətnlərində rast
gəlinən söz və ifadələr semantik baxımından da eyni mahiyyətlə bağlıdır.
Boyun mifosemantikası məhz qaravəlliyə uyğun gəlir. (Qeyd. “KDQ”də
qaravəlli mətni ilə bağlı bax: Rüstəmov İ. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qaravəlli. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslararası
folklor konfransının materialları. Bakı: Səda, 2010, 520 s. s. 219-220).
Kafirlər: “Bu bizi ögmədi. Gəlün bunı öldürəlim” deyirlər. Lakin növbəti
bir paradoks meydana çıxır: “Bunun oğlı var, qardaşı var: bunı öldürmək
olmaz,” – dedilər. Gətirdilər, tonuz tamına həbsə saldılar” (6, 173). Belə
çıxır ki, Qazan xanın oğlu və qardaşı olduğuna görə onu öldürmək olmaz.
Təbii ki, məsələnin əsasında bu faktor durmur.
Gülüşün arxaik semantikasına əsasən Qazan bu ritualdan sağ çıxmalıdır, yəni öldürülə bilməz. Mifin məntiqi isə zamanın spesifik münasibəti biçimində mətn təzahüründə öz izahını tapır. Yəni Qazanı ona görə
öldürmək olmaz ki, onun oğlu və qardaşı var. Təbii ki, zahirən kafirlərin
Qazanı öldürməməsi paradoks kimi görünür.
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Atasının Bayandır xan deyil, Qazan xan olduğunu və onun Tumanın
qalasında əsir qaldığını bilən Uruz Oğuz igidlərini toplayaraq Təkurun
üzərinə gedir. Təkur bəyləri qərara gəlirlər ki, düşmən üzərinə Qazanı çıxarsınlar. Növbəti paradoksal situasiya – Oğuz igidlərinin və Uruzun qarşısına Qazan xan çıxarılır. Qazan xan yenə də birinci dəfəki kimi and içərək (“Vallah, billah toğrı yolı görər ikən əgri yoldan gəlmiyəyin!”) döyüşməyə razılaşır. Və Təkur bəyləri yenə də bu “and”ı qəbul edirlər.
Qazan xan boyun gülüş ritualının prinsipləri ilə müşayiət olunan “qaydalarına” əsasən döyüş meydanına gəlir. Qazan xan növbə ilə əvvəlcə
Beyrəklə, sonra İlək qoca oğlu Dönəbilməz Tüləkvuranla, daha sonra Dözən oğlu Alp Rüstəmlə, sonda isə Uruzla meydanda döyüşə girir. Hər
igidlə döyüşməzdən əvvəl onun adını, kimliyini soruşan Qazan, sanki hər
igidi ələ salmaqla gülüş ritualından keçirir. Onları məğlub edərək hər
dəfə: “Mərə qavat, var, bəgünə de, gəlsün”, deyir. Yenə də gülüşün arxaik
semantikasına uyğun olaraq Qazan Uruzla döyüşdən sonra da sağ qalır,
ölmür. Qazan xanın hər bir igidi “ələsalma” kontekstində döyüşə çağırması bütövlükdə Oğuz igidlərini gülüş ritualından keçirməsinə işarədir.
Məhz gülüş ritualı vasitəsilə əsir alınan, yer altına (quyuya salınan), xaosa
düşən Qazan kosmosa məhz gülüş, məzhəkə, kələkbazlıq donu ilə qayıdır.
Onu xilas etməyə gələn igidləri də, gülüş koduna saldıqdan sonra Qazan
xan dirilir, xaosdan, ölümdən kosmosa qayıdır. Bütövlükdə isə, bu boyla
Qazan xan və igidlərin simasında Oğuz cəmiyyəti gülüş ritualına daxil
olur və ölüb-dirilmə ritmini təkrarlayır.
Qazan xanın bütün bu davranışları gülüş mühitinin imkan verdiyi triksterik davranış şəklidir. Göründüyü kimi, “gülüş mühiti” Qazan xana triksterik davranışlar etməyə və bu yolla xilas olmağa yardım edir. Əslində
mətn bu informasiyanı üst planda verməsə də, buradakı gülüşün arxaik
semantikasını məhz xilas olmaq, bir mərhələdən başqa bir mərhələyə
keçmək, ölüb-dirilmək təşkil edir.
Göründüyü kimi, Qazan xan əsir düşür ki, bu, mifoloji düşüncə üçün
ölmək deməkdir. Qazan xan quyuya salınır. Bu detal da təsadüfi deyil.
Çünki quyu yeraltı dünya ilə, yerüstü dünya, xaosla kosmos arasında keçid zonası, liminal məkandır. Bu məkanda Qazan xan da təbii olaraq liminal situasiya davranışı nümayiş etdirməlidir ki, bu da triksterik hərəkətlərlə müşahidə olunur. Deməli, situasiya, məkan, obraz, davranış bir
mühitdə - “gülüş mühiti”ndə birləşməklə mifopoetik mənzərəni meydana
çıxarmışdır.
Deməli, burada gülüş ritualı iki səviyyədə özünü göstərir. Birincisi, boyun strukturu səviyyəsində. Belə ki, bu boy bütövlükdə gülüş fenomeni
vasitəsilə ölüb-dirilmə (mətn təzahürü kimi əsirlik və əsirlikdən xilas olma, qalaya və quyuya salınma və oradan xilas olma) ritualını reallaşdır-
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mış olur. İkincisi, boy əvvəldən axıra gülüş və bu semantika ilə bağlı olan
zarafat, kələk, məzhəkə ilə doludur. Boyda izlədiyimiz paradoksal məqamlar məhz gülüşlə öz izahını tapır.
Gülüşün ritual keyfiyyəti folklorun müəyyən janrlarında (məsələn, lətifə, qaravəlli və s.) mifopoetik biçimdə qəliblənmişdir. Xüsusən lətifə
janrı arxaik gülüşün folklor transformasiyası kimi daha çox bu modellə
işləməkdədir. Molla Nəsrəddinin adı ilə əlaqəli söylənilən lətifələrdə də
gülüşün arxaik semantikası tam şəkildə reallaşmışdır. Molla Nəsrəddin
obrazı bütün səviyyələrdə gülüşün mədəniyyət üçün xarakterik olan keyfiyyətlərini təcəssüm etdirməkdədir.
Lətifələrdə Molla Nəsrəddin obrazının davranış modelləri məhz gülüş
fenomeni ilə bağlı semantikada ortaya çıxır. Molla heyvan-insan, təbiətcəmiyyət, ölü-diri, axmaq-ağıllı sərhədlərini pozur, müxtəlif ipostalarda
(həm insan tipli, həm də heyvan tipli) çıxış edir, xaotik davranış nümayiş
etdirir, gerçəkliyi xüsusi bir biçimdə - gülüş donunda qavrayır. Təbii ki,
bütün bu aktlar gülüş fenomeni daxilində reallaşmış olur. Başqa sözlə,
Molla Nəsrəddinin bütün bu davranışları mətn təcəssümündə məhz gülüş
fenomeni ilə öz “izahını” tapır. A.Əmrahoğlu mədəniyyətdə gülüş məsələsindən danışarkən yazır ki, “Molla Nəsrəddinin gülüş dünyasında ən
ağıllı adam ən “axmaq” adamdır, ən hökmlü adam ən “hökmsüz” adamdır, bu da ki, Molla Nəsrəddinin özüdür” (1, 13). Ən axmağın, ən ağıllı və
ya əksinə, ən hökmlünün isə hökmsüz olması situasiyasını məhz gülüş
fenomeni təmin etmiş olur.
Lətifə janrı ilə bağlı bir məsələyə də yerindəcə münasibət bildirmək
istərdik. Ümumiyyətlə, texnikanın inkişafı, eləcə də kütləvi informasiya
vasitələrinin cəmiyyət həyatına təsiri və s. kimi faktorlar bu gün folklor
yaradıcılığının spesifikasını dəyişmişdir. Bir tərəfdən klassik folklor ənənəsinin “öləziməsi” fonunda bir sıra folklor janrlarının (nağıl, dastan və
s.) yaranma prosesi demək olar ki, dayanmış, digər tərəfdən isə folklor yaradıcılığı öz “işini” davam etdirməkdədir. Folklor yaradıcılığı dünyanı
dərk etməyin forması kimi, şübhəsiz ki, heç vaxt dayana bilməz. Sadəcə
olaraq gerçəkliyin şərtlərini özündə ifadə edə biləcək janrların yaranması
istiqaməti daha çox güclənmişdir. Artıq gerçəkliyin dərkinin və ifadəsinin
forma və məzmun xarakteri müəyyən şəkildə dəyişmişdir ki, bu da konkret folklor janrlarında təcəssüm olunmuşdur.
S.Y.Neklyudov “klassik” folklor ənənəsinin ölməsindən danışarkən
yazır ki, “Folklor ənənəsinin ölməsi bütövlükdə qeyri-bərabər baş verir.
“Səmərəsiz” (“məhsuldar olmayan”, gerçəkliyin şərtləri ilə uyğunlaşmayan janrlar nəzərdə tutulur – H.Q.) janrlar aradan çıxır, hətta araşdırıcılar üçün gözlənilməz olanlar öz mövcudluğunu büruzə verirlər. Müasir
folklora nəzər yetirsək, xüsusilə süjetli nəğmələr (balladalar, romanslar),
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lətifələr, həmçinin “neofolklor” nəsrinin çoxsaylı növlərinin dözümlü olduğunu görərik” (11) Göründüyü kimi, alimin müasir folklor yaradıcılığında dözümlü hesab etdiyi janrlardan biri də, heç şübhəsiz ki, lətifələrdir.
Təbii ki, bu ilk növbədə lətifə janrında gerçəkliyə münasibətin çevik formada olması ilə əlaqədardır. Gerçəkliyin gülüş kodunda dərkinin mətn
təzahürü kimi lətifə emosional münasibəti ifadə edir ki, bu da janrın spesifikasına çevrilir. Lakin lətifənin tematikası, obraz qalereyası “klassik”
ənənəyə nisbətdə nə qədər dəyişsə də, janrın işləmə mexanizmi, gerçəkliyin dərkindəki xarakteri dəyişməz olaraq qalmışdır. Bu mənada Molla
Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə, Hacı dayı kimi lətifə personajları ilə bağlı
süjet və motivlərin bəzən “qarışdırılması” və ya əslində kimə aid olması
kimi sualların meydana çıxması bütün hallarda lətifə janrının poetikası ilə
bağlıdır. Gerçəkliyin gülüş kodunda dərki, şüurun gülüş emosiyasını ifadə
edən zonasının obrazlarından birinin aktuallaşması hesabına baş verir ki,
bu məqamda obrazın konkret adının Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə və
yaxud hər hansı digər biri olması elə də böyük “əhəmiyyət” kəsb etmir.
Canlı folklor toplama müşahidələrimizdə dəfələrlə qarşılaşdığımız hallardan biri də məhz, bizim Molla Nəsrəddinə “aid olduğunu” düşündüyümüz
lətifənin Bəhlul Danəndə və ya başqa birinin adından danışılması olmuşdur. Həmin obrazlardan hansının daha çox işlədilməsi və ya lokal çərçivədən çıxaraq “qlobal” xarakterə malik olması isə başqa məsələdir. Bu elə
məhz folklorun işləmə spesifikasıdır. Bu halı nağıllarda qarı, dərviş, Həzrət Əli, Şahmərdan, Ağa, göy atlı, Xızır, Nurani qoca, pirani kişi, abid və
s. obrazların biri-birini əvəz etməsində də görə bilərik.
Deməli, lətifə janrının poetikasına uyğun olaraq onun özünəməxsus
obrazlar aləmi vardır ki, söyləmə zamanı həmin obrazlar reaktuallaşır. Bu
baxımdan hansı lətifənin kimə aid olması ilə bağlı aparılan araşdırmalar
metodoloji baxımdan düzgün deyildir.
Ümumiyyətlə, lətifə janrı və gülüş fenomeni ilə bağlı fikirlərimizi
ümumiləşdirərək deyə bilərik ki:
- Gülüş mifoloji çağ faktına tarixi şüur münasibətinin həm ifadəsi, həm
də izahı kimi fenomenal keyfiyyətə sahibdir.
- Lətifə mifoloji və tarixi şüuru paralel şəkildə saxlamaq baxımından
mifopoetik struktura malikdir.
- Lətifə janrı gerçəkliyin dərkinin və ifadəsinin nümunəsi kimi həm
mifoloji, həm də bədii-estetik informasiyanı paralel yaşada bilir.
- Lətifə poetikası daxilində mifoloji şüur tarixi şüurda parodik, imitativ semantika qazanmışdır.
- Gülüş fenomeni hesabına gerçəkliyin gülüş kodunda dərkinin spesifik obraz təcəssümləri və davranış modelləri meydana çıxmışdır.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə müdriklik və axmaqlıq semantemlərinin
gülüş ritualı tərkibində yeri müəyyənləşdirildi. Bəlli oldu ki, gülüş fenom-
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enoloji keyfiyyətə malikdir və gerçəkliyə münasibətin bir forması kimi
spesifik xarakter daşıyır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə gülüş fenomeni kontekstində müdriklik
və axmaqlığın münasibət səviyyələri, mətndə təzahür semantikası müəyyən olunmuşdur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin filologiya fakültələrində folklor, eləcə də mifologiya üzrə tədris aparılmasında istifadə
oluna bilər. Eyni zamanda gülüş, gülüşün arxaik strukturu, mifopoetik təfəkkür məsələlərinin araşdırılmasında da məqalədən bəhrələnmək mümkündür.
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ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏNİN YARADICILIĞINDA TARİXİ
ŞƏXSİYYƏTLƏRİN TƏRƏNNÜMÜ
XÜLASƏ
Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılıq dövrü 60-cı illərin sonunda başlamışdır. Yazıçının hələ sağlığında dərc etdirdiyi bir neçə hekayələri, povestləri və tarixi romanları ona
geniş oxucu rəğbəti qazandırmışdır. Əzizə xanımın tarixi şəxsiyyətlər haqqında işlədiyi
silsilə əsərləri xüsusilə təqdirəlayiqdir.
O təkcə yazıçı deyil, həm də gözəl müəllim və yüksək səviyyəli nəzəri biliyə malik
tədqiqatçı alim olmuşdur.
Açar sözlər: yazıçı, tədqiqatçı, alim Əzizə Cəfərzadə, Şirvanın tarixi şəxsiyyətləri,
Şamaxı şəhəri
THE DESCRIPTION OF HISTORICAL PERSONALITIES IN THE ACTIVITY
OF AZIZA JAFARZADE
SUMMARY
The literary activity period of Aziza Jafarzade began at the end of the 60 years. When
she was alive some publishing stories, novels and historical novels she got the reader
sympathy. Some string works about historical personalities by Aziza khanum are especially perfect. She is not only a writer but also a perfect teacher and a scientist.
Key words: writer, scientist, investigator Aziza Jafarzade, historical personalities of
Shirvan, Shamakh
ВОСПЕВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ
АЗИЗЫ ДЖАФАРЗАДЕ
РЕЗЮМЕ
Художественное творчество Азизы Джафарзаде началась в конце 60-х годов
ХХ столетия. Очерки, повести исторические романы, которые были напечатаны
ещё при жизни писательницы завоевали широкую популярность среди читательской массы. Заслуживает особое внимание цикл произведений Азизы ханум, посвящённые историческим личностям.
Она была не только писателем, но ещё oбладала великолепным теоретическим
знанием.
Ключевые слова: писатель, исследователь, учёный Азиза Джафарзаде, исторические лица Ширвана, город Шемаха

Məsələnin qoyuluşu. Yazıçı Əzizə Cəfərzadənin bütün əsərləri dərindən araşdırılır, onların Azərbaycan ədəbiyyatında yeri, mövqeyi fərdi baxımdan bir daha yenidən vurğulanır. Hekayələrindən tutmuş ən böyük
həcmli əsərlərinin demək olar ki, əksəriyyəti araşdırılır, mövzu yönümündə təhlil edilir. Yazıçının ədəbiyyata gəlişi və ömrünün sonuna qədər yazdığı bütün əsərlərindəki ideya bütövlüyü açıqlanır.
İşin məqsədi. Əzizə Cəfərzadənin əsərlərində zaman-zaman yetişən
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tarixi şəxsiyyətlərin bariz tərənnümü. Onların hər birinin xalqın maariflənməsi, inkişafı yollarında gördükləri işlər yazıçı tərəfindən lakonik şəkildə öz təsvirini tapır.
İstər sağlığından, istərsə də cismani yoxluğundan sonra yazıb qoyduqlarını nə qədər araşdırsan da bitib tükənən deyil. Heç olmasa onların
bir qismi haqqında söz söyləmək də böyük məsuliyyət istəyir bizdən.
Şair Qasım Qasımzadə hələ 1950-ci ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 8 mart tarixli nömrəsindəki “İşıqlı yollar” adlı məqaləsində yazırdı:
“Hamı Azərbaycan qızları içərisində ədəbiyyat üzrə ilk dəfə dissertasiya
müdafiə edən bu gəncin istedadına heyran qalmışdı” (9).
Bəli, hələ neçə illər bundan əvvəl öz nadir istedadı ilə hamını heyran
qoyan həmin gənc qız sonralar geniş oxucu kütləsinə yaxşı tanış olan və
əsərləri sevilə-sevilə oxunan məşhur yazıçı Əzizə Cəfərzadə idi. İndi isə
o, təkcə yazıçı deyil, həm də gözəl müəllimə və yüksək səviyyəli nəzəri
biliyə malik olan bir tədqiqatçı alim kimi xatirələrdə yaşamaqdadır. Çünki
onun yaradıcılıq dairəsi çox əhatəlidir, genişdir.
Əzizə Cəfərzadə ədəbiyyata 1937-ci ildə nəşr olunmuş “Əzrayıl” adlı
hekayəsilə gəlmişdi. Bundan sonra arabir mətbuat səhifələrində xırda hekayələri ilə çıxış etsə də, onun bədii yaradıcılıq dövrü əsasən 60-cı illərin
sonundan başlamışdır. Yazıçının bir-birinin ardınca müxtəlif vaxtlarda
dərc etdirdiyi “Natəvan” haqqında hekayələr, “Qızımın hekayələri”, “Sahibsiz ev”, “Qızıl sahilə səyahət” və “Əllərini mənə ver” kimi neçə-neçə
kitabları oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Onun ilk hekayələrindəki inamlı addımları sonralar özünü doğrultmuş, Əzizə xanım oxucularını daha kamil əsərləri olan povestləri və geniş epik planda yazılan tarixi romanları ilə sevindirmişdir. Bu baxımdan yazıçının Şirvanda yaşayıb
yaratmış Azərbaycanın görkəmli sənətkarları haqqında danışan trilogiyası
xüsusilə diqqətəlayiq olmuşdur.
Trilogiyanın “Vətənə qayıt” adlı birinci hissəsi XVII əsrin sonu XVIII
əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Nişat Şirvaninin keşməkeşli həyatından bəhs edir. “Aləmdə səsim var mənim” Seyid Əzim Şirvaninin, “Yad
et məni” adlı üçüncü hissədə isə Abbas Səhhətin həyatı fonunda baş verən
mühüm hadisələr qələmə alınmışdır.
Əzizə Cəfərzadə tarixi şəxsiyyətlərin həyatına müraciət etsə də onun
trilogiyası bədii tərcümeyi-hal xarakterində yazılmamışdır. Yalnız hər üç
sənətkarın həyat və fəaliyyəti Ə.Cəfərzadə üçün bədii vasitə rolu oynamış, o, bu görkəmli adamların həyatı ətrafında Azərbaycan xalqının mübarizələrlə dolu tarixinin ən mühüm dövrlərini təsvir etmişdir. Lakin məlum olduğu kimi bu çox böyük və gərgin əmək sayəsində başa gəlmişdir.
Bunun üçün Ə.Cəfərzadə əsl tədqiqatçı zəhmətinə qatlaşmış, arxivləri
araşdırmış, arxeologiyanı, etnoqrafiyanı və başqa sahələri öyrənməyə ça-

2013/ I

71

lışmışdır. Xalqın bədii təfəkkürünə yaxından bələdlik yazıçıya kömək etmiş və buna görə də “Vətənə qayıt” əsərində hadisələrin cərəyan etdiyi tarixi dövr haqqında oxucudan bitkin təsəvvür yarada bilmişdir. Bu baxımdan romanın başlanğıcı olan “Beş qız idik...” hekayəsi xüsusilə nəzəri
cəlb edir. Təsvir edilən hadisə xalqın faciəvi həyatını öyrənmək üçün oxucunu keçmişə aparır.
Əsil ismət timsalı olan Sürəyya xanımın gözəl qızı Nisəbəyimin yad
ellərə düşməkdənsə övladı ilə birlikdə od içində yanması xalqın sonsuz
qəzəbindən xəbər verir. Nə Əsir Sumaya, nə şair təbiətli Şəhid Gülşad, nə
də elin qəzəbini ifadə edən Sevgili qarı oxucunun və eləcə də əsərin
qəhrəmanı Nəcəfin gözləri önündən gedirlər.
Romanda təsvir olunan hadisələr əsasən qədim Şamaxıda cərəyan edir.
XVIII əsrdə artıq böyük ticarət şəhəri olan Şamaxı həm də elm, mədəniyyət və memarlıq sahəsində böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı. Sonralar
Nadir şahın Şirvana hücumu Şamaxını bərbad vəziyyətə salmışdır. Bir
müddət istiqlaliyyət qazana bilməyən Şirvan Türkiyə sultanlığının əlinə
keçmiş, beləliklə ümumiyyətlə Zaqafqaziyada İran və Türkiyəyə qarşı
münasibətin kəskinləşməsi Rusiyaya tərəf meylin yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə ziddiyyətli bir dövrdə Şirvanda yaşayıb-yaradan Nişat Şirvani, Zülali, Ağa Məsih Şirvani, Raci, Şirvanlı Rəşid və digər şairlər özlərini bu mübarizələrə həsr etmiş, hamısı vətəndən didərgin düşmüşlər.
Əsərin süjet xətti dediyimiz tarixi hadisələrə uyğun inkişaf etsə də, bəzi tarixi şəxsiyyətlərin adları olduğu kimi saxlanılsa da, müəllifin hadisələrə qabarıq münasibəti aydın nəzərə çarpır. Əslində elə romanda bu iki
cəhət gözlənilmiş, biri digərini tamamlamışdır. Xüsusən Nişat Şirvaninin
qəzəllərinin təsiri, Maro əhvalatı, onların romantik məhəbbətlərinə inamı
daha da gücləndirmişdir.
Əsərdə təsvir edilən Əsgər bəy və Şəbnəm yazıçı tərəfindən çox xarakterik təsvir edilmişdir. Feodalizmin nümayəndələri olan bu bacı-qardaşın
xarakterləri psixoloji vəziyyətləri ilə qarşılaşdırılmışdır. Belə halda oxucu
Şəbnəm bəyə rəğbət hissi ilə yanaşır.
Müəllif Əsgər bəyin də ziddiyyətli xarakterini çox böyük ustalıqla qələmə almışdır. Zahirdə Türkiyə sultanının Şamaxıdakı hakimi Ehsan bəyin ən yaxın adamı olan Əsgər bəy daxilən müstəqil hakimiyyətə can atır.
Nişatın qardaşları Qələmşah və Ələmşahın rəhbərliyi ilə baş verən el üsyanına qoşulur və son halda üsyana xəyanət edir. Onun xarakterindəki
bütün bu ziddiyyətlər yazıçı tərəfindən məharətlə işlənmişdir.
Filologiya elmləri doktoru, professor Xalid Əlimirzəyev “Şirvan” trilogiyası qəhrəmanları haqqında deyir ki, “Şirvan” trilogiyasının əsas qəhrəmanları xalqımızın yaxşı tanıdığı, sevdiyi Nişat Şirvani, Seyid Əzim
Şirvani, Abbas Səhhət, Sabir kimi böyük sənətkarlar, ölməz şəxsiyyət-
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lərdir. Yazıçı bu qəhrəmanların xarakterlərini, dünyagörüşlərini, fərdi ictimai simalarını hərtərəfli açmaq, tamamlamaq üçün onların həyat və fəaliyyətlərini geniş planda götürmüş, dövrlərinin ən vacib ədəbi, ictimai, siyasi, mədəni hadisələri fonunda təsvir etmişdir. Onların şəxsiyyə-tinə,
əməllərinə xalq, vətən qarşısındakı xidmətlərinə xüsusi qayğı və səmimiyyətlə yanaşmışdır. Müəllifin öz qəhrəmanlarına olan dərin ehtiramı,
məhəbbəti romanları oxuduqca bizim də qəlbimizə yol salır, ürəklərimizi
isidir, gözlərimiz önündə sevgili sənətkarlarımızın parlaq ob-razları canlanır, reallaşır.
Doğrudan da bu romanı oxuduqca təzədən bizdə rəhmətlik Əzizə xanım Cəfərzadənin şairanə qəlbinə qarşı xüsusi bir rəğbət hissi oyanır. Duyuruq ki, onun sinəsi xalqımızın səs xəzinəsinin gözəl incilərilə doluymuş. Trilogiya oxucunun belə bir qənaət hissinə də səbəb olur ki, Əzizə
Cəfərzadə Şirvanın keçmiş adət ənənələrinə, etnik xüsusiyyətlərinə, toy
və mərasimlərinə son dərəcə dərindən bələd imiş. Bu cəhət romanın bədii
dəyərini bir qədər də artırmış və onun təsirini daha da gücləndirmişdir.
Əsasən tarixi mövzulara müraciət edən Ə.Cəfərzadə bir növ öz povestlərinə də bu baxımdan yanaşmışdır. “Hun dağı” adlı povestində yazıçı eramızdan əvvəl Azərbaycanda yaşayan ulu babalarımız hunların bu torpağa
gəlişindən bəhs edir. “Cəlaliyyə” povestinin süjet xətti XII əsrdə Naxçıvanda hökmdarlıq etmiş Cəlaliyyə Xatunun həyatı və yaşadığı dövrdə baş
verən ictimai-siyasi hadisələrlə bağlıdır. XVIII əsrin sonu, XIX əsrin ilk
otuz illərində Orta Asiya, Yaxın Şərq və başqa yerlərə səyahət etmiş
coğrafiyaşünas alim Hacı Zeynalabdin Şirvaninin uşaqlıq illərindən danışan “Xoş gördük, səyyah” povesti də oxucu diqqətinə layiq bir əsərdir.
Bunlardan başqa Ə.Cəfərzadənin müxtəlif vaxtlarda yazdığı “Əllərini
mənə ver” və “Səməndər quşu” əsərləri də vardır ki, onlar nisbətən son
dövrlərə həsr edilmişdir. Müasir qurucuların, gəncliyin həyatından, məhəbbətindən bəhs edən bu povestlər həm mövzu, həm də bədii quruluş cəhətdən maraqla oxunmaqdadır.
Biz bir yazıçı kimi Ə.Cəfərzadənin bədii yaradıcılığına nəzər salanda
görürük ki, o, 200-dən artıq elmi-publisistik məqalənin, oçerk və tədqiqatların müəllifiymiş. İstedadlı alim həmişə axtarışdaydı. Onun 1971-ci
ildə “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Fatma xanım Kəminə”
(3), “Azərbaycanın aşıq və şair qadınları” (1), “Şirvanın üç şairi” (4),
“Sünbülüstan” (5) və “Abdulla Padarlı” (6) adlı kitabları son dərəcə ağır
və gərgin zəhmətin bəhrəsidir.
Ə.Cəfərzadə oxuculara ilk tədqiqat əsəri kimi təqdim elədiyi “Fatma
xanım Kəminə” adlı əsərində XIX əsrin ikinci yarısında yaşayıb-yaratmış, zahirən gözəl və qəlbən təmiz, əxlaqlı Fatma xanım Kəminənin həyatından və eyni zamanda yaradıcılığından danışır. Məlum olur ki, Fatma
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xanım Kəminə Şərqin Məhsəti, Nigar xanım, Nuricahan bəyim, Ayişə və
Teyyibə kimi şairləri içərisində xüsusi yeri olan şairlərdən imiş. O, Şuşada Mir Möhsün Nəvvabın başçılıq etdiyi “Məclisi Fəramuşan” kimi dövrün ədəbi məclislərində özünün ictimai-fəlsəfi fikirlərini ifadə edən saqinamə və qitələr söyləmişdir.
Ədəbiyyat tarixindən öyrəndiyimiz kimi inqilaba qədərki dövrlərdə
yaşayıb yaratmış Azərbaycan aşıq və şair qadınlarımız bizim ədəbiy-yatımızın inkişafına çox mühüm təsir göstərmişdir. Bu mənada 50-yə yaxın
aşıq və şair qadının haqqında bizə maraqlı məlumatlar verən “Azərbaycanın aşıq və şair qadınları” (1,2) kitabı Əzizə xanımın ən gözəl sənət incilərindən biri hesab edilə bilər. Bir-birindən uzaq əsrlərdə yaşamış Məhsəti
Gəncəvi, Natəvan və Heyran xanım haqqında sətirləri həyəcansız oxumaq
mümkün deyildir. Onların hər birinin özlərinəməxsus həyat faciələri vardır. Gənclər arasında musiqini təbliğ etdiyinə görə Məhsəti Gəncəvi sürgün etdirilib, məhəbbəti özünə qəbahət sayılan Heyran xanım sevdiyinə
görə bəlalara düşüb, Natəvanın qəlbi isə el və övlad dərdilə döyünüb.
Əslində onların hər üçünün kədəri ümumxalq kədərinin timsalına çevrilir,
onlarla birləşir. Belə ki, XVII əsrin əvvəllərində Türkiyəyə sürgün olunan
şairə Gülşadın əldə qalan yeganə əsəri yüzlərlə əsir azərbaycanlı qızının
fəryadından xəbər verir. Fətəli şaha ərə verilmiş Ağabacı da qürbətdə ahnalə çəkən bir şairə kimi ürəklərə od salır.
Bunlarla bərabər “Azərbaycan aşıq və şair qadınları” kitabında adları
çəkilən və şifahi ədəbiyyatımızın nümayəndələri olan aşıq və şair qadınların da yanıqlı nidalarını eşidirik. Aşıq Pəri, Aşıq Həmayıl, Aşıq Bəsti və
bir çox başqa Azərbaycan aşıqları öz ağılları, cəsarətləri və hazırca-vablıqları ilə nəzəri cəlb edirlər. Zamanın keşməkeşli yolları bu qadın sənətkarlarımızın arzularını gözlərində qoymuşdur. Lakin onlar heç də mütiləşib qalmırlar. Öz qoşmalarında, təcnislərində və gəraylılarında dövrün və
ictimai mühitin daxili mahiyyətini cəsarətlə təsvir edirlər.
Kitabı oxuduqca hiss edirik ki, istedadlı alim Ə.Cəfərzadə tədqiq etdiyi aşıq və şair qadınların yaradıcılığına son dərəcə diqqətlə yanaşmışdır.
Haqqında bioqrafik məlumat olmayan Qızyetər, Əsmər, Göyçək, Leyla,
Nabat, Nazlı, Saribəyim, Sədət və Şəhrəbanı kimi şair qadınların əsərləri
baxımından çıxış edilir, onlar haqqında inandırıcı mülahizələr söylənilir.
Uzun illərin gərgin axtarışları, ağır zəhməti və səyi nəticəsində toplanıb işlənmiş bu kitab bir növ Azərbaycan qadınlarının poetik salnaməsidir. O cümlədən “Fatma xanım Kəminə”, “Şirvanın üç şairi”, “Sünbülüstan” və “Abdulla Padarlı” kitablarında canlanan lirik və təbii yazılar geniş
oxucu kütləsi üçün ən gözəl örnək hesab edilə bilər.
Ə.Cəfərzadə “Hun dağı” povestinin proloqunda deyir ki, “...Əziz oxucum, səndən suçum varsa üzr istəyirəm, nə tapmış, nə toplamışamsa, əski
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dünyamızın bir parçasında canlandırmaq istəmişəm. zövqünü oxşasa, ürəyində bircə qığılcım yandırsa, demək istəyimə çatmışam. Məndən xoşbəxti elə mən özüməm” (7, 41). Bizə elə gəlir ki, bu sözlərdə dərin bir sənətkar səmimiyyəti vardır. Əslində nəbzi həmişə oxucuların qəlbi ilə döyünən, daim axtaran, həm də bu axtarışın bəhrəsini görən və onu şirin bir
dillə qələmə almağı bacaran hörmətli yazıçımız Əzizə xanım bizim ürəyimizdə qığılcım yandıra bilib. Deməli o, həmişə istəyinə çatmış və öz gərgin əməyindən zövq almağı bacarmışdır....
Neçə illər qabaq onun sorağı dağlardan, uzaq kəndlərdən gələrdi. Azərbaycanımızın elə bir bucağı olmazdı ki, sevimli yazıçının orada sözü-söhbəti düşməyəydi. Çünki o, bütün varlığı, özünün yaradıcılıq şaxələri ilə
elə, obaya bağlı bir sənət fədayisiydi...
Gözəl müəllim, istedadlı alim və əbədiyaşar yazıçı Əzizə xanım Cəfərzadə ömrünün son günlərində həyatının ən müdrik çağlarını yaşayırdı.
Dərya tutumlu ürəyi gəncliyin min bir arzuları ilə döyünür, yazıb yaratmaq həvəsilə çırpınırdı.
Amma sənətkarın ömrü onun sənətinin ömrü qədərdir. Əgər belədirsə,
o halda Əzizə xanım Cəfərzadə də ölməz sənətkarlarımızdan biri olaraq
daim xatirələrdə yaşayacaqdır.
İşin elmi nəticəsi. Bütün bu axtarışların elmi, nəzəri nəticələri Əzizə
xanımın yorulmazlığı, ömrünün son anlarına qədər apardığı gərgin axtarışlarının nəticəsidir. O, bütün bunları təkcə bir yazıçı kimi yox, həm də
nəzəriyyəçi alim kimi tərənnüm edib, əsil mütəxəssis nəzərilə ərsəyə gətirib. Xalqın tarixi keçmişində gördüyü işlərlə hər bir tarixi şəxsiyyətin
özünəməxsus yeri, sanbalı Əzizə xanımın fərdi təsvir baxımında gördüyü
xidmətlərin qiymətini alır.
İşin elmi yeniliyi. Yazıçının vəfatından sonra da bu tarixi şəxsiyyətlərin bariz tərənnümü nəinki öz əhəmiyyətini itirmir, əksinə, daha da nəsilbənəsil qədirbilən oxucuların gərəyi olur.
Əzizə xanımın əsərlərində tərənnüm edilən bu adamların hamısı real
tarixi şəxsiyyətlərdir və onların heç biri bədii təxəyyülün məhsulu de-yildir. Gördükləri işlərin müqabilində əbədiyyət qazanan şəxsiyyətlərin gördükləri işlər də yazıçı tərəfindən bütün xırdalıqları ilə qələmə alınmışdır.
İşin tərbiyəvi əhəmiyyəti. Yazıçının tarixi şəxsiyyətləri tərənnüm edən
bütün əsərləri zaman keçdikcə öz ictimai və tərbiyəvi əhəmiyyətini daha
da artıracaq. XVII əsrin sonu, XVIII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaradan
Nişat Şirvani də, səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani də, Natəvan və Heyran
xanım, Məhsəti Gəncəvi də qoyub getdikləri örnək yollarında tarixlər boyu
nəsillərimizə nümunə olacaqdır. Abbas Səhhətin hələ çoxlarına məlum
olmayan, Əzizə xanımın aydın qələmində güzgü kimi açılan mübarizələrlə dolu həyatı gələcək nəslin həyat dərsinə dönəcəkdir.
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FOLKLORUMUZDA MİFOLOJİ OBRAZLILIQ
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində – mifoloji mətnlədə, əfsanələrdə, rəvayətlərdə epizodik kimi görünən göy atlının əski inanc yaddaşına aid mifoloji obraz statusu araşdırılmışdır. Mifik qoruyucu göy atlı obrazı müqəddəslik bildirən rəng
anlayışının məzmununu da ifadə edir. Əslində Tanrının olduğu məkandan yəni göydən
gələn bu obraz müqəddəs ruhların dünyasını, göy iyəliyini bildirən qoruyucu obrazdır.
Açar sözlər: Folklor, Göy atlı, mifologiya, obraz, rəvayət, ayin
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В НАШЕМ ФОЛЬКЛОРЕ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется мифологический образ голубого всадника, эпизодически
появляющегося в образцах Азербайджанского устного народного творчества: мифологических текстах, легендах, преданиях. Образ мифологического защитника
голубого всадника проявляется также и в его цвете, выражающем благородство. В
легендах и преданиях это образ защитника, который олицетворяет царство священных духов, ниспoсланных Богом.
Ключевые слова: Фольклор, голубой всадник, мифология, символы, предание,
ритуал
MYTHOLOGICAL FIGURATIVENESS IN OUR FOLKLORE
SUMMARY
Seeming as episodically in Azerbaijan folklore samples – mythical texts, myths, legends the blue horseman’s status of mythical character belonging to ancient belief memory is searched in the paper. The mythic protective blue horseman character also expresses the content of colour conception that denotes holiness. In essence this character coming from the place where the God is that is from heaven is the protective image expressing the Holy Ghost’s world, heaven mastery.
Key words: folklore, blue horseman, mythology, character, legend, rite

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan türklərinin şifahi ədəbi nümunələri
içərisində bir sıra kod ünvanlaşma mövcuddur. Bunların araşdırılması
ümumi mətn baxışından, sosiallaşan və filoloji məzmun qazanan nümunə
statusundan zamanın cilaladığı amma əski alt düşüncə layını ifadə edir.
Daha öncəki araşdırmalarda ağ atlı, boz atlı nümunələrinin obraz xüsusiyyəti, mif düşüncəsi baxımından izah edilmişdir. Bizim obraz olaraq irəli
sürdüyümüz göy atlı geniş şəkildə araşdırılmamışdır. Bizə görə bunun
həm siyasi, həm də mənəvi tərəfləri məsələyə ağırlıq qazandırmış və qadağa xofu gətirmişdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan türklərinin zamanzaman Cənubi Qafqazda sıxışdırılması və aborigen sayılmaması hətta,
törəmə azlıq kimi qələmə verilməsi burada əsas rol oynayır. Bəs obrazın
əhəmiyyəti nədir? Məsələnin siyasi ölçüsü varmı?
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Məlum olduğu kimi milli düşüncənin ağırlıq qazandığı bir sıra nümunələr vardır ki, bunların dəyişməsi, təhrif olunması arxasında yanlış meyilləri doğura bilər. Milli- etnik ənənənin ritual ayinlərdə ifadəsi, mifik
görüşlər və bunların ən açıq şəkildə göstərildiyi əfsanə, nağıl, ovsun,
rəvayət, inamlardı. Ayin və mərasimlər yuxarıda qeyd etdiyimiz nümunələrdə sərgilənməklə yanaşı hər bir ritual ayinin də inanc qaynağı onu
yaşadan və ya törədən səbəb kimi görülməkdədir.
İşin məqsədi. Janrlararası keçid mərhələsini izləyərək epizodik obrazın əsas mifoloji xarakterinin açılması ilə məsələyə aydınlıq gətirmək.
Uzun zaman müşahidələri göstərdi ki, Azərbaycan mifoloji düşüncəsində
ağ atlı, boz atlı obrazı ilə yanaşı göy atlı obrazı da vardır. Lakin bu obrazı
daha əhəmiyətli edən bir neçə səbəb də mövcuddur.
a) Ağ atlı obrazı nağıl qəhrəmanlığının törədici səbəbi kimi. Ağ atlı
qəhrəman dünya xalqlarının bir çoxunda vardır. Azərbaycan nağıllarının
əksəriyyətində də ağ atlı əsrarəngiz qəhrəman xilaskar obrazdır.
b) Boz atlı obrazı mifik obraz- real qəhrəman kimi görülməkdədir. Xızırın boz atı, Nəbinin boz atı, ağ və ya boz saqqallı qoca təsviri mifik obraz kimi bilinməkdədir.
Bəs Göy atlı hansı statusdan çıxış etmiş və mövcudluq dərəcəsi nədir?
Öncəliklə qeyd etmək istərdim ki, bu obrazın ən yayqın şəkildə rast
gəldiyimiz sözlü mətn nümunələri xalqın tarixi mövzuda söylədiyi rəvayətlərin mifoloji inanc əlavə etməsi ilə tanış olduq. Sonra əski inancların Tenqriçilikdən İslama keçid aldığı və ya ümumtürk ortaqlığını sərgiləyən nümunələrdə ifadə olunmaqdadır. Göy atlı nümunəsi hardadır və
necə ifadə olunmaqdadır?
a) Savaş rəvayətlərində obraz mifoloji qəhrəman kimi verilməkdədir.
Ermənilərlə aparılan döyüşlər, peyğəmbərimizin qızı Fatimə(ə) soyundan
gələnlərə qarşı aparılan savaşlar, haqsız döyüşlər (burada çox vaxt kimlik
bəlli edilmir).
b) Əski inancların əsas obrazı, qoruyucu- mediator, pirlərlə bağlı topladığımız nümunələrin əksəriyyətində verilmişdir.
b) Yuxugörmə miflərində dəyişdirilmiş obraz şəkillənməsi ilə qarşımıza çıxır.
Ən əsası isə bu ilkin düşüncə qaynaqlarının yazılı sözlü mətnlərə-dastanlara köçməsi ilə kimlik qazanmasıdır.
Göy atlı obrazının əfsanəviliyi Naxçıvanda apardığımız toplama işləri
zamanı müxtəlif kəndlərdə fərqli yaş qrupundan olan insanların ümumi
şəkilləndirmə təsvirinə dayanır. Culfa rayonunun Camaldın kəndindən bir
qədər aralıda yerləşən, хаlq аrаsındа Alməmməd, Аli Məhəmməd, Ərməmməd аdlаrı ilə аdlаnаn pir bütövlükdə müхtəlif kultların məcmusudur. Epiqraf alim F. Səfərli Аlməmməd pirinin оrtа əsrlərdə müхtəlif böl-
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gələrdən gələn аdаmlаrın ibаdət və ziyаrət yеri оlduğunu yаzmışdır. Аlim
оrtа əsrlərdə bir sırа sufi təriqətlərinə mənsub оlаn аdаmlаrın insаnlаrdаn
kənаr yеrlərə-dаğlаrа, mаğаrаlаrа çəkilərək tərki-dünyа həyаt kеçirdiyini
qеyd еtmişdir (7, 232). Kənddə söylənən rəvayətlərin məzmunu da bu
fikirlərlə üst-üstə düşür. Lakin burada diqqətçəkən bir neçə məqam vardır.
Bu möhtəşəm pir dağla, daşla, ağacla, su ilə bağlıdır. İslami еtiqаdlа əlаqələndirilməyinə bахmаyаrаq pirlə bаğlı icra olunan ziyarətin məzmunu
əski türk inanclarını ifadə edir. Pirə çatmamışdan bir-biri üzərinə səliqə ilə
qoyulan balaca kərpici xatırladan daşlar diqqətimizi çəkdi. Ziyarətə gedənlər niyyət edir- kərpicləri üst-üstə qalaqlayıb gedirlər. Ziyarətgaha girəcəkdə çayın sağ sahilində nəhəng qaya parçasına niyyət edilərək daş atılır. Daş qayanın çökəklərində ilişib qalаrsa, dеməli diləyin hasil olacaq.
Ziyarətgah hər tərəfdən nəhəng qayalarla əhatəli dağdadır. Adamlar burada mömin, Allah adamı оlаn bir müsəlman qəbri olduğu üçün müqəddəs
sayıldığına inanırlаr. Təbii, yerli əhali müsəlmandır və Allahın adına qurbanlar kəsir, namaz qılır, Quran oxuyub ibadətlərini yerinə yetirirlər.
Lakin pirdə əsаs mərkəz dağdır və dağ kultunu ifadə edən bir sırа аyinlər icrа оlunur. Pirə gələnlər ağaclara toxunmur. “Düyməli təndir” də niyyət edir. Buranın yeri çətin keçilən qayalıq olması da ritualın əsrarəngiz
görüntüsüdür. Bеz pаrçаlаrı bаğlаnmış armud ağacı niyyət ağacıdır. Pirdə
təbii bulaq vаr. Söyləyicilərin məlumаtınа görə qızlar ürəklərində ərə getmək üçün dua edib, niyyət tutmalı və sonra da bulаğın suyundan içməlidirlər. İnama görə niyyətlər mütləq gerçəyə çеvrilər. Bu dağ haqqında
söylənən əfsanəyə görə Ərməmməd pirinin müqəddəsliyi göy аtlının
görünməsi ilə də bаğlıdır. Əlbəttə, Tanrı yolu dağlarda müqəddəs rəng sayılan və məhz üzü niqablı оlаn göy atlının ziyarəti dini-mifoloji baxışların
üst-üstə düşməsidir. Dağlar və qayalıqlar eyni mənalı anlayışdır.
Əfsanəyə görə pir ziyarətçiləri göy atlı, üzü niqablı şəxsin dağın yüksək qayalığından atı ilə enib ziyarət etdiyini görmüş və bu mənzərə qarşısında danışa bilməmişlər. Göy atlının sərt qayalıqlar üzərində atı ilə gəzməsi ibadət şəkli kimi dəyərləndirilmişdir.
Monoteist düşüncəli türklər dağlara Tanrıya yaxın bir yer kimi baxmış,
adı çəkilən bir çox əfsanələrdə darda olanlar dаğı sığınаcaq yeri etmişlər.
Əfsanəyə görə dağa sığınanlar dilək tutarlаrsа, dilək hasil olar. Müqəddəs
ziyarətgahların, pirlərin, оcaqların dağlarda olması təsadüfi hadisə de-yildir. Fikrimizcə, göy atlı obrazın şəxs anlayışından daha ziyadə digər atributlarla simvollaşan obraz mövcudluğu vardır. Məlum olduğu kimi göy
rəng Tenqriçilikdən gələn anlayışdı. Tenqri məkansızdı, amma göylər
məkan yeri kimi bilinməkdədir. Tengri sahib olduqları ilə məkan yəni yerləşmə yeri onu ifadə etməkdədir. Bu rənglə bilinir. Səma Tenqri sonsuzluğunu ifadə edən rəngə bürünmüşdür. Göy-mavi Tenqri mənsubluğunu
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əks etdirir. Göy atlının yüksəkdən enmə kimi hisslə əsfanələşdirilmiş təqdimatı obrazın məkan və zamanda yerini bildirmiş olur. Bu sahədə araşdırma aparan Dr.Yaşar Kalafat göyün müqəddəslik ehtiva edərək göy iyələri ilə yanaşı göyün iyə olduğunu Göy Tanrı inanc sistemindəki mövqeyi
ilə üst-üstə düşdüyünü deyir (2, 13). Təbrizdə Göy məscid, Naxçıvanda
Göy dağ pirləri, ümumiyyətlə, göy türbə, göy baba kimi yerlərin məkan
olaraq adlarını çox saymaq olar.
GÖY YER-MƏKAN- GÖY RƏNG
Tanrının olduğu yer, yəni məkan onu sahib olduğu ilə ifadə edir. Demək, rəng də buna görə əhəmiyyət daşıyır. Nəzərə alsaq ki, Yaradılış dastanı “Oğuz xaqan”da Oğuz xaqanın doğum rəngi göy, Törəyiş dastanlarında ağacdan törəmə mavi işıq, türklərin qurtuluş və yürüş zəfərlərində
mavi tüklü, gök böri əsas qüvvədi. Demək, göy atlının birdən təzahür edib
yox olması göydən gəlməsinə işarədi. Göy dağ piri ilə bağlı əfsanəyə görə
Culfa ətrafında olan döyüşlərdə düşmən qalib gəlmiş və üstünlük qazanmağa başlamışdı. Birdən-birə Göy dağdan göy atlı peyda olub yel kimi
gəlmiş, qat-qat çox olan yağı düşməni məhv etmişdi. Üzü niqablı göy atlı
kimsəyə görünmədən də geri qayıtmışdı. Varlığı əsrarəngiz olan bu obraz
yaşlıların təsvir etdiyi bir çox döyüşlərin qəhrəmanıdı. Yəni qəhrəman zaman və məkansızdı.
Samsunun Ladik bölgəsində Dikilidaş türbəsi ilə bağlı rəvayətlərə görə
“74 Barış Hərəkatında Dikilidaş Türbəsi və Seyyid Əhməd-i Kəbir Türbələrinin qapılarını ziyarətçilərə bağlamışlar. Hərbi müdaxilənin başladığı
vaxtda Ladik üzərindən böyük bir işıq topası gurultulu bir şə-kildə Kipr
adasına doğru uçub getmişdir. Xalq bu mübarək insanların savaşa, əsgərlərə sipər olmağa getdiklərini söyləyirlər. Müharibə sırasında iki düşmən
əsgəri arasında belə bir dialoq keçir: ‘Biz Türk ordusunu önlərindəki ağsaqqallılar üzündən məğlub edə bilmirik” (1, 6). Şalbazarı qəsəbəsində
yerləşən Həsən təkkəsində yatan mübarək insanın qurtuluş savaşında şəhid olduğu və Kipr Barış Hərəkatı sırasında məzarın olduğu bu təpədən
qırmızı bir işığın Kipr tərəfinə getdiyi də rəvayət olunur (1, 12). Ermənilərlə XX əsrin əvvəllərində və I Qarabağ savaşında qarşı-qarşıya gətirilən
qəhrəman Göy atlı Göy dağın pirinin də yaranma səbəbi kimi göstərilməkdədir. Peyğəmbər övladlarını Qafqaza-Azərbaycana qədər təqib edən
düşmənlər son olaraq Göy atlı obrazının qılıncı, gücü ilə məğlub olmuşlar. Pirin müqəddəsliyinin bir səbəbi kimi də bura Göy atlının gəlişidi.
Diqqətçəkən məqamlardan biri də göy libasla yanaşı göy atlı ifadəsidi.
Fikrimizcə, Göy atlı ümumi bir yanaşmadı, yəni şəxs anlamında olmayıb
bütöv məna daşımaqdadır.
Ümumiyyətlə, GÖY-YER-ORTA insanın yerləşdiyi məkanda zamanla
uzlaşma sisteminin mövcudluğudur. Gültəkin abidələrində ıduk yer kutsal-
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lığı və qoruyucu iyələrdən bəhs edilməkdədir. Üçlü mifoloji sistemin əsas
lay və fikir qatında qoruyucu olan iyələr bütün zamanlarda məkansızdır.
Obrazın fərqli ad və boyutları yaşıl sarıklılar olaraq Türkiyədəki istiqlal savaşında əsgərlərin yanında yer almış ulu insanlar-ruhlardı. Araşdırmaçı alim Y. Kalafata görə bu yer iyəsi Anamaygildi. Alim bu iyəni Anadolu türk kültür coğrafiyası hüdudlarına uyğunlaşdırır (2, 42).
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, yuxugörmə inanclarımızda göy yerinə yaşıl geyimli (bəzən bu geyim əba deyə səsləndirilir) adamın qeybdən xəbərlərinin doğruluğu söylənməkdədir. Yaşıl geyimli obraz etibarilə göy atlıdan fərqli anlatılmaqdadır. Daha ziyadə yaşlı və bilgin üz surəti görünmədən qeybdən xəbər verən obrazdır. Bu obraz xalq arasında vergiverən
kimi də bilinir. Vergi verilməsi seçilmişlik əlamətidir. Eyni ilə qeybi anlayan, bilən deməkdir. Lakin bu yuxuları inamı və imanı sabit olanlar görə
bilər. Demək, rənglər iyəlik xüsusiyyətini bildirməyə xidmət edir. Göy
rəngin ifadə xüsusiyyəti əski dini inanc Tenqriçilikdirsə, yaşıl daha çox
İslamı bildirir. Yozqatda gəlin alma günü bəzək düzəldilir və yaşıl və al
bayraq bağlanır. Burada yaşıl muradı, al Türk bayrağını təmsil edir. Yaşılın ifadə mənasındakı muradına yetişməyi yuxugörmələrdəki “vergi verildi, seçildi” ifadələriylə bilirik. Yuxuda yaşıl rəng görmək muradına çatmaq deməkdir. Qarsda uşaqlar göy qurşağını görəndə “yaşıl mənim” deyib yarışırlar. Çünki göy qurşağının altından keçməklə cənnətə gediləcəyi
inamı vardır (3, 187-236).
Bəzi hallarda yuxugörmə miflərində və ya pirlərlə bağlı inanclarda
obraz Xızır(ə) ümumiləşdirilir. Lakin mətnlərdən aydın olur ki, obrazlar
arasında fərqliliklər vardır. Demək, İslamiyyətdən öncəki ağ saqqalı dədə,
pir surəti İslam mədəniyyətinin əski inanclarla kəsişməsində ümumiləşmiş obrazlılıq qazanır. Təbii ki, fərqləndirmələr inam şəkli inanc qaynağı
ilə müqayisə olunmalıdır. Manas dastanında ağ saqqalı ay qoca gəlir və
oğlana Seytek adını verib qeyb olur. Qədim Altay dastanında da qayın
ağacından enən ağ saqqallı pir oğlana ad verir (5, 90). Bütün türk boylarında pir-ağsaqqal, nurlu dədə obrazı mövcuddur. Həmçinin adı keçən qoruyucu ruhlar da vardır. Televüt türk boyunun qoruyucu ruhunun söyüd
ağacından əsası, yaşıl parçadan isə geyimi vardır. «Dədə Qorqud kitabı»nın “Dirsə xanın oğlu Buğacın boyunu bəyan edər” boyunda deyilir;
“oğlan onda, yıxıldıqda boz atlı (yaşıl donlu) Xızr (İlyas) oğlana hazır
oldu. Üç qatla yarasın əli ilə sığadı.
– Bu yaradan qorxma, oğlan, (sənə) ölüm yoxdur dedi. Dağ çiçəyi
anan südü ilə sənin yarana məlhəmdir dedi, qayıb oldu” (4, 23). Lakin
maraqlı odur ki, adqoyma ənənəsindən fərqli olaraq göy atlı (mif mətnləri), yaşıl geyimli pir (yuxugörmələr) iki surət, obraz olmaqla yanaşı iki
dünya arasında mediator rolunu oynayır. Bu obrazlar qeybdən gəlir, xəbərdarlıq edir və insanüstü güc göstərir.
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Yaşıl Həzrət Məhəmməd (s.ə.s) peyğəmbərin üz örtüyünün rəngi kimi
də bilinməkdədir. Yaşıl və göy rənglərin ifadə mənası Göy obrazla bütünlük təşkil etdiyindən rənglərlə bağlı bəzi açıqlamalar da önəmlidir. M.Seyidov bir çox türkdilli xalqların müqəddəs yaşıl dağ baxışlarının gənclik
və yaşıllıq ilahəsi Öləngin rəngi kimi, dağı isə yenilməyən qala olaraq dəyərləndirdikləri qənaətinə varmışdır (6, 264).
İşin elmi nəticəsi. Burada məqsədimiz fərqli olduğundan rənglərə deyil, obrazların zaman və məkanda yerinə baxıldı. “Yaşıl sarıklılar” - yəni
Anamaygillər yer iyələri olaraq, qoruyucu ruhlar kimi qəbul edilərsə,
Azərbaycan mifoloji mətnlərində bir çox rəng və anlayışla zaman bildirimi ilə eyni məzmunda, lakin fərqli formada götürməliyik. Dastan, yuxugörmə, nağıl obrazı mifik qoruyucu obraz yaşıl və göy qəhrəmandan fərqli iyəlik daşımaqdadır. Zamanla zamansızlıq duyğusu sözə çevrilməzdən
əvvəl nəzəri fikri və mətnləri formalaşdırır. Təsəvvüfi anlayışda məndən
özgə mən, ruhun imanla bədəndə bütünlük qazanması, ruhun cismi ayrılışı, müvəqqəti qopma, amma varolma, əbədi olma duyğusu obrazın zamansızlığını ifadə edir. Müqəddəs ruhların dünyası ruh gücündə dünyaların birləşimi obrazı müqəddəs məkan iyəsi adlandırmağa əsas verir. Yenə
Azərbaycan mifoloji düşüncə dünyasına baxaq: Ordubad, Şahbuz, Culfa
və s. bölgələrdə insanların təbiət varlıqlarına yiyə, əyə, sahib kimi güc biçimi və bunların fövqündə BÖYÜK YARADAN varlığı kimi tohid düşüncələri kimlərə isə İslami inam, bilgi olaraq görünə bilər. Lakin dinlərin
yaranma, formalaşma tarixi yenə tohid inancları ilə üst- üstə düşməkdədir.
Yer üzündə heç nə yoxudu, bu heçlik əslində yoxluqdan varolma yenə
tohid inamını – Allahın mövcudluğu və tək varlığı ilə bağlı məlumat verməkdədir. Bizdən əvvəl və sonra var olmuş, olacaq hər bir canlı –cansız
dünyaların varlığında yaşayır fikri müqəddəs ruhlara məkan, çevrə verir.
Bura gözün görməyəcəyi və fikrin qavramayacağı ruhla duyulacaq yer olduğundan obraz sirli şəkildə görünüb qeyb anlayışı ilə bilinməkdədir.
İşin elmi yeniliyi. Folklor mətnlərindəki mifik obrazlılığın dini mifoloji düşüncə tərzini formalaşdıran vasitə olduğuna diqqət yeti-rilmişdir.
İslami inam adlandırılan, lakin əski inanclardakı ritual ayinlərin icrasının
fərqli yönləri göstərilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Əski inancların araşdırılması, öyrənilməsi,
janrlararası keçid mərhələsinin izlənilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik
olması.
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AMEA Folklor İnstitutunun
“Azsaylı xalqların folkloru” bölməsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
FOLKLOR VƏ ETNOQRAFİYA VASİTƏSİLƏ TURİZMİN
İNKİŞAF YOLLARI
XÜLASƏ
Məqalədə folklor və etnoqrafiya vasitəsilə Azərbaycanda turizmin inkişaf yollarından bəhs olunur. Hər iki sahənin qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirilməsi üçün təkliflər irəli
sürülür.
Açar sözlər: folklor, etnoqrafiya, turizm, kənd turizmi, bayram, xalq tamaşaları
ПУТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРА И
ЭТНОГРАФИИ
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о развитии туризма путем фольклора и этнографии.
Выдвигаются предложения о скорости развития обеих сторон.
Ключевые слова: фольклор, этнография, туризм, деревенский туризм, праздник, народные спектакли
WAYS OF DEVELOPMENT OF TOURIZM BY MEANS OF FOLKLORE
AND ETHNOGRAPHY
SUMMARY
İn the article it is said about the development ways of tourism in Azerbaijan by means
of folklore and ethnography. İn order to develop both branches the orders are given in
mutual form.
Key words: folklore, ethnography, tourism, country tourism, holiday, folk performances

İşin məqsədi: Folklor və etnoqrafiya vasitəsi ilə turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi ənənəsi dünyada çoxdan mövcud olsa da, bu məsələ Azərbaycanda demək olar ki, heç araşdırılmayıb. Bu yolla həm daxili, həm də
xarici turizmin inkişafına xeyli təkan vermək mümkündür. Məhz buna görə də biz qarşımıza folklor və etnoqrafiya vasitəsilə turizmin inkişafı yollarının araşdırılmasını məqsəd kimi qoymuşuq.
Müasir dövrdə turizm dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Turizmin inkişaf sürəti durmadan artır, bu sahə dünya iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməkdədir. Son illərdə Azərbaycanda da turizm sahəsi günü-gündən inkişaf edir. Ölkəmizdə istər turizm sahəsinə aid
kadrların hazırlanmasında, istər mehmanxanaların tikilişində, istərsə də
turizmin müxtəlif qollarının (idman turizmi, dini turizm, sağlamlıq tu-rizmi, çimərlik turizmi və s.) inkişafında yüksək bir canlanma müşahidə olunur. Bütün bu sahələrlə yanaşı, bizlərdə belə bir təsəvvür var ki, gələn turistlərə ancaq abidələri, istirahət mərkəzlərini, təbiəti və s.-i göstərmək lazımdır. Yəni bizim turizm anlayışının içərisində xalq, xalqla ünsiyyət ya
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heç yoxdur, ya da çox azdır. Halbuki biz xarici ölkələrdən ölkəmizə gələn
turistlərə təbiətimizin gözəllikləri, abidələrimiz və sairlə yanaşı, xalqımızı, folklorumuzu, etnoqrafiyamızı da təbliğ edə bilsəydik, həm bu sahədə
iqtisadi bazamızı daha da gücləndirmiş olardıq, həm də xalqımızı daha
dərindən tanıtmış olardıq. Məsələn, dekabrın 21-ci gününün gecəsi ilin ən
uzun gecəsi − “Çillə gecəsi” sayılır. Bunu bəzən “Yelda gecəsi” də adlandırırlar. Bu günü xalqımız bayram edərmiş. Səbəb də bu idi ki, qarşıdan
ilin ən çətin dövrü gəlir, böyük çillə girir. Bu gecəni səhərə kimi yatmaz,
hamı bir yerə yığışar, yeyər, içər, şənlənərdi. Balacalara tapmacalar söyləyər, kim tapmacanın cavabını bilməsə, yanında oturanlara bir kənd və
yaxud ərazi “bağışlamağa” məcbur olardı. Bu, simvolik xarakter daşıyardı. Yəni tapmacanın cavabını tapmayanlar ətrafda nə qədər yer-yurd adları vardısa, hamısını növbə ilə sadalamağa məcbur olardılar. Bu da kiçikyaşlı uşaqlara yaşadığı ərazini daha yaxşı tanıtmaq və sevdirmək məqsədini güdərdi. Çillə gecəsi bundan başqa oyunlar da oynayar, mahnılar
oxuyardılar. Bu gecə çillə qarpızı da kəsərdilər. Bunları söyləməkdə məqsədimiz nədir? Təsəvvür eləyək ki, dekabrın 21-də hansısa xarici ölkədən
gələn turist həm də çillə gecəsinin keçirilməsini görür, burada özü də iştirak edir, bu gecə üçün hazırlanmış yeməklərdən yeyir. Təbii ki, həmin gecədən zövq alacaq və növbəti ilin bu günü yenidən Azərbaycana can atacaq. Eyni sözləri digər bayramlarımız – Xıdır Nəbi, Novruz və s. haqqında da söyləmək olar.
Bütün bunları nəzərə alaraq aşağıdakı təklifləri irəli sürürük:
1) Şəkidə Hacı dayının adı ilə bağlı lətifə bayramı və müsabiqələrin
keçirilməsi məqsədəuyğundur. İlin ən yaxşı lətifə deyəninin mükafatlandırılması da gözəl olardı. Şəki şəhəri ilə Bolqarıstanın Qabrova şəhərinin
qardaşlaşmasını bir daha qabartmaq da yerinə düşərdi.
2) Lətifələr əsasında kiçik səhnəciklər hazırlanması məqsədəmüvafiq
olardı.
3) Lətifə qəhrəmanlarını əks etdirən kiçik fiqurların hazırlanması və
satışının təşkil edilməsi həm iştirakçılarda maraq oyadar, həm də turizmin
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirməsinə xidmət edərdi (məsələn,
Molla Nəsrəddin eşşəyə tərs oturan vəziyyətdə və s.).
4) Tapmaca yarışmalarının keçirilməsi iştirakçılarda maraq yaradar.
5) Müxtəlif bölgələrimizdə yerləşən inanc yerlərinə (Bibiheybət ziyarətgahına, Xıdır Zindəyə və s.) turlar təşkil etmək, zənnimizcə, həm daxili, həm də xarici turizmin inkişafına kömək edərdi.
6) Kənd turizmini inkişaf etdirmək bu sahədə irəliyə doğru atılmış addım olardı. Bunun üçün turizm bölgələrindən bir neçə kəndi seçərək elə
etmək lazımdır ki, həmin kəndlərin əhalisi turizmi başlıca məşğuliyyət sahəsinə çevirsinlər.
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7) Qədim xalq tamaşaları əsasında bərpa olunmuş səhnələrin göstərilməsi, bizcə, turistlərdə maraq yaratmaqla bərabər, Azərbaycan folklorunun, etnoqrafiyasının təbliğinə gözəl şərait yaradırdı. Məsələn:
a) Qax rayonuna məxsus Tunqay Məlik, Dunbul Bəkir xalq oyunlarının səhnələşdirilməsi;
b) Kəlbəcər rayonuna məxsus Kilimarası və Maral oyununun səhnələşdirilməsi;
v) Qaragöz tamaşaları göstərilməsi;
c) Ordubad rayonuna məxsus “Xanbəzəmə” oyununnun səhnələşdirilməsi;
d) Əksər bölgələrimiz üçün xarakterik olan “Qodu-qodu” oyununun
səhnələşdirilməsi və s.
8) Şərur “Yallı”larının bütün variantlarının videolaşdırılması həm bu
yallıların itib-batmasının qarşısını alar, həm də bu rəqslərin təbliğinə yardım edərdi.
9) Milli güləş sahəsinin – zorxana oyunlarının yenidən dirçəldilməsi
maraq oyadardı.
10) Xalq yaradıcılığı paytaxtlarına turlar təşkil olunması iştirakçılara
gözəl təsir bağışlayardı.
11) Müxtəlif bölgələrimizdə məhsul yığımı bayramları keçirilməsi də
məqsədəmüvafiqdir (Qax-Zaqatala bölgəsində fındıq, Göyçay rayonunda
nar, Lənkəranda çay, Qubada alma yığımı və s.).
12) Turistlərin iştirak etdiyi səhnəciklərin (kiçik həcmli folklor mətnlərini − tapmacalar, bayatılar və s. əzbərlətmək) təşkil edilməsi iştirakçılarda yüksək əhval-ruhiyyə yaradardı.
13) İsmayıllının Lahıc, Basqal kəndlərində, Şəki şəhərində və s. yerli
sənətkarların hazırladıqları müxtəlif sənətkarlıq məhsullarının nüma-yişinin keçirilməsi və onlarla bağlı yaradılmış folklor nümunələrinin təbliğ
edilməsi məqsədəuyğundur.
14) Milli mətbəximizin təbliğinə geniş yer verilməsini də düzgün hesab edirik. Müxtəlif regionlarımıza xas yeməklərin nümayişi (Şimal bölgəsinə xas qaxac ət, bağırsaq dolması, piti, sürhüllü və s., Qərb bölgəsində
daha məhşur olan olan əriştə aşı, qurut və s., Cənub bölgəsinə xas olan ləvəngi, ləvərəng, turşu kabab, qiymə qatıq və s., Şərq bölgəsi üçün xarakterik olan xəmir xörəklərinin – qutab, düşbərə və s.) həm daxili, həm də
xarici turizmin inkişafına təkan verə bilər.
15) Müxtəlif bölgələrimizdə yaşayan azsaylı xalqların milli rəqsləri,
oyunları, hazırladıqları sənətkarlıq nümunələri, milli yeməkləri və s. nümayiş etdirilməsi maraq doğurardı.
16) Arxeoloji turizm – arxeoloji qazıntıların aparıldığı bölgələrə turlar
təşkil edilməsi məqsədəmüvafiqdir (Qubada arxeoloji qazıntılar zamanı
aşkara çıxmış erməni vəhşiliklərini özündə əks etdirən qəbiristanlığa sə-
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yahət və s.). Bu, eyni zamanda Azərbaycan tarixinin xaricilərə təbliğində
əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
17) Turistlər üçün milli geyimlərin kirayəsinin və ya satışının təşkil
edilməsi turizmin maddi-texniki bazasının inkişafına xidmət edərdi.
18) Dünya üzrə turist axınlarının zamanını müəyyənləşdirmək və yuxarıda sadaladığımız mərasimlərin bir hissəsini o zamana uyğunlaşdırmaq olduqca səmərəli olardı. Eyni zamanda turistlərin özlərini də həmin
mərasimlərin iştirakçısına çevirmək maraq yaradardı.
Bunlardan başqa, açıq hava muzeyləri təşkil etmək də yaxşı olardı. Şəhərlərə yaxın yerlərdə və ya turistlərin daha çox səfər etdikləri ərazilərdə
Azərbaycan etnoqrafiyasına aid əşyaların nümayişi həm mədəniyyətimizin təbliğinə, həm də turist axınını gücləndirməyə kömək edərdi. Bu təcrübə dünyada uzun müddətdir ki, mövcuddur. Türk tədqiqatçısı Alparslan
Santur bu məsələdən danışarkən 1985-ci ildə Ankarada keçirilmiş “Folklor Açıq Hava Muzeylərinin Türkiyədə Qurulma İmkanları Simpoziumu”
iştirakçılarının fikirlərinə də toxunur, onlardan misallar verir: “Bu muzeylərdən Avropada irili-xırdalı 250-yə qədər qurulmuş olduğunu öyrəndiyimiz zaman bizim bu məsələdə nə qədər gecikdiyimizə üzülməmək mümkün deyil. Bununla belə, bu məsələdə avropalılardan daha şanslıyıq. Çünki etnoqrafiyamızın önəmli bir hissəsi hələ də xalq arasında canlı şəkildə
yaşayır. Bu, işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Amma nəzərə almalıyıq ki, zaman dayanmır, çox sürətlə maddi və mənəvi mədəniyyətimizi yox edir.
Bugünkü fürsətlər bir daha əlimizə keçməyə bilər. Daha sürətlə hərəkət
etmək məcburiyyətindəyik” (1, 200).
Alparslan Santurun sitat kimi verdiyi cümlələri eynilə Azərbaycanda bu
sahənin, eləcə də mədəniyyətimizin digər sahələrinin tədqiqinə və təbliğinə
aid edə bilərik. Bu fikirlər 1985-ci ildə keçirilmiş konfransda ürək ağrısı ilə
söylənilmişdir. Nəzərə alsaq ki, indi 2012-ci ildir, artıq bu fikirlərin üzərindən nə az, nə çox 27 il keçib, onda bizim nələri itirdiyimiz bir daha aydın
olar. Nə qədər ki gec deyil, həm folklor sahəsinin, həm də turizm sahəsinin
mütəxəssisləri bu sahələrin təbliği üçün öz sözlərini deməlidirlər.
Nəticə: Folklor və etnoqrafiyanın köməyi ilə Azərbaycanda turizm sahəsini xeyli inkişaf etdirmək mümkündür. Bu sahədə həm dünya təcrübəsindən istifadə etməklə, eləcə də yerli xüsusiyyətləri nəzərə almaqla daha
uğurlu nəticələr əldə etmək olar.
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ƏRƏB XALQ SİRƏLƏRİNİN GENEZİSİ VƏ İNKİŞAFI
XÜLASƏ
Məqalə ərəb ədəbiyyatında sirə janrının genezisi və inkişafına həsr olunmuşdur. Xüsusilə, sirə janrının genezisi və inkişafı təhlil olunaraq, onun dünya ədəbiyytında yeri
müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: İnkişaf, tarix, sirə, xalq romanı, janr, ədəbiyyat, şair, təşəkkül, tarixi kökü, genezis
GENESİS AND DEVELOPMENT OF JENRE SIRA
SUMMARY
This article is devoted genesis and development to jenre sira in arabic literature.
Specially is investiqated genesis and development of jenre sira in arabic literature and
determined its place in arabic literature.
Key words: Development, history, sira, national novel, jenre, literature, poet, forminq, historical rootf, genesis
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЯ ЖАНРА СИРЫ
РЕЗЮМЕ
Статъя посвящена генезису и развитию жанра сиры арабского романа. Особенно анализируется генезис и развитие жанра сиры и определяется его место в мировой литературе.
Kлючевые слова: Развитие, история, сира, народный роман, жанр, литература,
поэт, исторический корень, генезис

İşin məqsədi orta əsr mədəniyyətini öz obrazında canlandıran məşhur
ərəb xalq romanları – sirələri araşdırmaqdan ibarətdir.
Hər bir xalqın öz millətinin, xalqının adını dünya hüdudlarında tanıdan
mədəniyyəti mövcuddur. Xalqın mədəniyyəti və tarixini layiqincə tərənnüm edəcək yaradıcılıq irsi hər xalqın özünə məxsus qədim ədəbi abidələridir. Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuş, tarixin dərin köklərini öz mətnində şaxələndirən ədəbi abidələr adına layiq görülmüş epik
əsərlər yetərincədir.
“İliada və Odisseya” qreklərin, “Gilgameş”(Bilqameş) şumerlilərin,
assuriyalıların və vavilyonların, “Ramayan” və “Maxabxarata” hindlilərin, “Şahnamə ”- iranlıların, “Şinto” yaponların, “Rolande haqqında mahnı”fransızların, “Nibelunqa haqqında mahnı” almanların, “Kalevala” finlərin, “Narti”- osetinlər,abxazlar, adıqeylər və cənub Qafqaz xalqlarının,
“Əmiraniani” gürcülərin, “Maaday Kara” altayların eposu, “Kablandı Ba-
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tır” – qazaxların dünya epik yaradıcılıq nümunələridir. Digər dəyərli mənbədə oxuyuruq: «Almanların “Nibеlunqi”si, “Меssiаdа”sı, hindlilərin –
“Махаbхаrаtа”sı, farsların “Şаhnамə”si, ərəblərin isə “Əntərə”»si vardır.
Dünya xalqlarının ədəbi irsini nəzərdən keçirdikdə, şərq xalqlarının
böyük ədəbi irsə sahib olduğunu görməmək qeyri-mümkündür. Qoca şərqin qapısı sayılan ərəb dünyasının hər istənilən daşı, divarı mədəniyət
ocağı, ədəbiyyat və əbədiyyət yuvasıdır. Və ədəbi irsinin dərin köklərinin
gedib çıxdığı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini, ərəb dünyasını, ərəb
dühasını dünyaya hayqıran «Min bir gecə», «Əntərə» kimi ədəbi abidələrin vətənidir.
Söhbət orta əsr mədəniyyətini öz obrazında canlandıran məşhur ərəb
xalq romanları – sirələrdən gedir.
Sirə - ərəb epik irsinin qəhrəmanlıq şücaətlərinin şöhrət qazandırdığı
hər hansı əfsanəvi igid və cəngavər haqqında bəhs edən bir-birindən oxunaqlı hekayətlərdən ibarət nümunəsidir. Hal-hazırda bu romanlardan
«Əntərə sirəsi», «Əbu Seyf sirəsi», «Həmzə əl-Pəhləvan sirəsi» kimi romanlar dünya xalq ədəbiyyatında tanınmışlar. Onlardan bir çoxu xalq
ədəbiyyatı tədqiqatçılarının tədqiqat obyektinə çevrilmişlər. Ərəb xalqı
digər dünya xalqları ilə müqayisədə öz epik əsərlərinin milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq şərti ilə sirələrin dünya xalqlarının epik əsərləri
ilə qaynayıb-qarışması, səsləşməsinə imkan yaratmışdır. Sirələr, əsasən,
şifahi xalq ədəbiyyatının spesifik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu və ya digər janrların genezisini araşdırsaq, onların xalq ədəbiyyatının yer üzündə inkişafına təkan verdiyinin şahidi olarıq.
Hər bir qəhrəmanlıq eposu sadə xalqın həyatını işıqlandıran miflərdən,
əfsanə və hekayətlərdən, şirin nağıllardan ibarət epik əsərdir. Yəni, sirələrdə bəhs edilən mövzu ətafında cərəyan edən hadisələr sırf mətnin daxilində yerləşdirilmiş və epik janrın bütün funksiyalarını əhatə etmişdir.
Janrın genezisi, sirələrin yaranma mənbəyinin üzə çıxarılması istəyi, əsərdə cərəyan edən hadisələrin ümumi xarakteriskasini tələb edir.
Məlumdur ki, islamaqədərki ərəblərin mifik görüşləri, şifahi yaradıcılıqları çox zəngin idi. Lakin ərəblərin şifahi yaradıcılığı öz əhatəsini genişləndirə bilmirdi. Əsasən, ərəblərin şifahi yaradıcılığı məşhur Bəsrə filoloqu Əbu Übeydə Məmər ibn əl-Müsənnənin (728-825) ərəb qəbilələrinin qəhrəmanlıq şücaətlərindən bəhs edən epik hekayətlərdən, atalar sözü
və hikmətli deyimlərdən, qəbilə döyüşlərində xüsusi xidmətləri olan, qəhrəmanlıq göstərən igidlərə həsr olunmuş şeir parçalarından ibarət «ماّي
»ابارعلا- «Əyyəm əl-ərəb»- (ərəblərin günü) adlı böyük bir topludan ibarət idi (11). Qədim tarixi köklərə malik bu məşhur əsər ərəblərin şifahi söz
sənətini, adət-ən`ənələrini, xalq yaradıcılığını, milli-etnik kökünü nəsildən-nəslə ötürən böyük bir salnamədir.
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VIII əsrin sonu – IXəsrin əvvələrində ərəb filoloqları onları xüsusi toplu halına salırlar. İki topludan biri yuxarıda adını çəkdiyimiz Bəsrə filoloqu Əbu Übeydəyə (728–825) məxsus «( – »ابارعلا ماّيərəblərin günü) adlı
birinci toplusu 75 gündən, ikincisi isə 1200 gündən ibarət idi. Çox əfsuslar olsun ki, bu topluların heç biri qorunub saxlanılmamışdır.
Şərqşünaslıq elminə bu gün məlum olan «( – »ابارعلا ماّيərəblərin
günü) toplusu Əbu Übeydə irsindən çox sonrakı illər erkən ərəb müəlliflərinin əsərləri vasitəsilə daxil olmuşdur. Onun adı məşhur səyyahlar
Bəkri və Yaqutun coğrafi əsərlərində, orta əsr müəlliflərindən Əbü-l-Fərəc əl-İsfahaninin «Nəğmələr kitabına» yazılmış şərhlərdə dəfələrlə xatırlanmaqdadır. Əsərdən bir çox iqtibaslara digər orta əsr müəlliflərindən
İbn Əbd Rəbbihinin «Əl-İqd əl-fərid» və İbn əl-Əsirin «əl-Каmil fi-t-tərix» əsərlərində rast gəlinir.
Bir faktı qeyd etmək yerinə düşərdi ki, istər İbn Əbd Rəbbihinin və istərsə də İbn əl-Əsirin adlarını çəkdiyimiz bu məşhur əsərlərinin quruluşu
« » ماّي ا- «günlər»də olduğu kimi xronoloji şəkildə qurulmuş, əsas xüsusiyyətlərinin səsləşməsinə çalışılmışdır.
« »ابارعلا ماّي- (ərəblərin günü) haqqında daha ətraflı məlumat ƏnNüveyrinin « » بدالا نونف ىف بارعلا ةياحن- «Nihəyətu-l-arаb fi fununil-ədəb» («Ədəbin
öyrənilməsində ərəblərin rolu») ensiklopediyasında verilmişdir.
Qədim ərəblərin poeziyasında bir sıra məsələlərin aydınlaşdırılmasında bu topludan istifadə edən antologiya müəlliflərindən və şərhçilərindən
biri də orta əsr müəlliflərindən Əbu Təmmam olmuşdur. O, öz məşhur
«Kitab əl-Həmаsə» antologiyasında məs, bu topluya toxunmuş və ondan
tutarlı yararlanmışdır.
Bundan başqa « »ابارعلا ماّيtoplusunda müxtəlif məzmunlu atalar
sözü və hikmətli kəlimələrdən ibarət hissələrə məşhur ərəb mütəfəkkirlərindən - Əbu Mənsur əs-Səalibinin «  »ليثمتلاةرضاحملا و- «Ət-təmsil
vа-l-muhаdаrаt» (təmsil və mühazirə), Əl-Meydaninin «» لثمالا ءومجم
«Məcmu‘əl-əmsаl» (Nümunələr toplusu) əsərlərində səsləşən süjetlərə
rast gəlmək mümkündür.
Katiblər topluda qədim ərəb qəbilələrinin adlarını çəkmiş və onların
kəsb etdiyi mənaların göstəricilərini qeyd etmiş və ordu sıralarında iştirak
edən qəbilələrin adlarını sıralamışlar.
«Əyyəm əl-arab» haqqında Ət-Təbrizinin «Şərh əl-Həmаsə», İbn Rəşikin «Hizаnаt əl-ədəb əl-Bağdadi», «Ümdə», Əl-Mübərridin «Əl-Каmil
fi -l-luğаtu-l-ədəb», və Məhəmməd ibn Əhməd əl-Ənbərinin«Əl-Muxtar
fi nаhаdiri -l-əхбər» əsərlərində dəyərli məlumatlarla qarşılaşmaq mümkündür.
«Əyyəm əl-arab»in öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən mən-
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bələr sırasında, toplunu əhatə edən «günlər»i adlandıran, şairlərin şeirlərinə şərh yazan Əbu Übeydənin «Nəqа’id Cərir Əl-Fərəzdək» əsərinin
adını çəkə bilərik.
Müasir Misir tədqiqatçısı Məhəmməd Əbu-l-Fəzl İbrahim və Əli Məhəmməd əl-Bəjavi orta əsr müəlliflərindən islamaqədərki döyüşlərdən
çoxlu məlumatlar toplamış və « ةيلهاجلا يف برعلا مايأƏyyаm əl-arаb fil-cаhiliyyə » (11) adlı toplu hazırlamışdı. O, 83 «gün»ü əhatə edən 10 hissədən ibarətdir . Və hər bir «gün» ərəb qəbilələrinin - cənub və şimal qollarının iştirak etdiyi dəqiq hadisələrdən bəhs etmişdir. Əsərin əsas başlıqlarından « Ərəb və farsların günləri» /”  أ.ّ . ا.  ا. ع. او ب. ف.”س/, «Аdnаn
və Kahtаn qəbilələrinin günləri»/ ”  أ.ّ . ا.
” نيّيناندعلا و نيّيناطحقلا/, « Rаbi‘ə və Təmim qəbilələrinin günləri» /” ” ماَّيأ ميمت و ةعيبر/ adlarını çəkmək olar. Daha sonra onu ərəblərin
əslindən, genezisizindən, /” باسنأ
” برعلا/ cənubi ərəb və şimali ərəb qəbilələrindən (himyar, kahlan, rabiə, xəndək, təbihə, təmim, və müdruk) bəhs edən 8 başlıq izləməkdədir.
1983-cü ildə Moskvada «Аравийская старина» adlı topluda rus tərcüməçisi V.V. Polosininin çox məharətlə tərcümə etdiyi «Əyyəm əl-arab»
adlı başlıq bu dəyərli toplu haqqında ən dəyərli əsərlərdən hesab oluna
bilər (6).
Adı çəkilmiş əsərin ön sözündə А. Dolinina « Əyyəm əl-arab » haqqında yazır: «…bu nə əfsanə, nə eposdur, o, emosional rəng qatılmış, dəqiq
faktlar daşıyan real hadisələr haqqında məlumatlar verən tarixi hekayətlərdir» (6).
İ.M. Filştinskinin məşhur «Ərəb ədəbiyyatı tarixi» kitabında «Əyyəm
əl-arab» toplusundan bir neçə hekayətlərdən nümunələr verilmiş və nəticədə demişdir: «Ərəb qəbilələrinin, ərəblərin taleyini həll edən ümumi
hərbi yürüşlərin, yürüşlərdə iştirak edən ümumxalq qəhrəmanlarının şücaətləri xalq yaddaşına həkk olunur, döyüşçülərin qəhrəmanlıq günləri
haqqında hekayətlər isə nəsildən-nəslə ötürülməkdədir.... » (7).
Bu gün dünya şərqşünaslıq aləmində «Əyyəm əl-arab» toplusuna qəbilələrin islamaqədər dini etiqadları, qəbilələrarası münasibətlər və sosial
quruluşları, məşğuliyyətləri, coğrafi arealı, dəqiq tarixi faktları məlumatlandıran, cahiliyyə dövrü ensiklopediyası kimi tanınmaqdadır (8).
«Əyyəm əl-arab» haqqında dəyərli araşdırmalardan biri də L.V. Neqryaya məxsus «V-VII əsrlərdə Şimali və Mərkəzi Ərəblərin ümumi quruluşu» əsəridir. Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi islamaqədərki ərəblərin
tarixinin öyrənilməsinə yönədilmişdir. L.M.Neqrya yazır: «Əyyəm əlarab» – qəbilə qaçaqlarının dəqiq faktlara söykənən məlumatları, qəbilələrarası münasibətləri, mal-qara qaçaqlarının xarakterlərini təsvir edən,
sosial strukturunu əhatə edən yeganə tədqiqatdır. «Əyyəm əl-arab»ın di-
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gər maraqlı cəhəti də hekayətlərdə ətraf və məişət mühitində eposa xarakterik olan insanların obrazı, şəxsiyyəti aydınlaşdırılmışdır» (9).
Bundan başqa, tədqiqatçılar diqqətini topluda yer almış çoxsaylı şeir
parçalarının tədqiqi və təhlilinə yönəltmişlər (12 ).
Topluda yer almış şeirlərin uzun illərin keçməkeşli sınaqlarından keçərək bugünə qədər gəldiyi müddətdə uğradığı dəyişikliklər ətrafında ziddiyyətli fikirlər, şeirlərin qədim mətnə uyğunluğu haqqında mübahisələr
mövcud idi. Nəticədə, bu gün tədqiqatçıların gəldikləri yekdil fikir şeirlərin mənalarının və ölçülərinin şifahi və yazılı inkişaf dövründə olduğu
kimi, ciddi dəyişikliyə uğramadığından ibarətdir (10 ). «Əyyəm əl-arab»
toplusunun süjet və obrazlarına ərəb xalq sirələrində rast gəlinir ki, bu da
sirələrin genezisinin adı çəkilmiş qədim topludan qaynaqlandığını bir da
sübut etməkdədir.
Bir çox alimlərdən-N.İbrahimovun«Ərəb xalq romanı» (3), T. Muxtarovun «Orta əsr ərəb eposlarından - « Qissət əl-əmir Həmzə əl-Pəhləvan
məqaləsi» (4), Məşhur rus şərqşünası İ.M. Filştinskinin « Ərəb ədəbiyyatı tarixi» kitabının II hissəsində «sirə» lərə həsr etdiyi « xalq ədəbiyyatı»
bölümü (7), Şidfarın «Hekayətdən romana» (1) adlı qiymətli tədqiqatlar
ərəb xalq sirələrinin «Əyyəm əl-arab» toplusundan bəhrələndiyini təsdiq
etməkdədir.
Bir sözlə, bu toplu, islamaqədər ərəblərin milli şüurları, psixologiyası,
orta əsr və islamaqədər ərəb şairlərinin yaradıcılığı, ərəb ədəbiyyatının
əsas süjet fonunda araşdırılması, motiv və süjet təhlilində epik janrın ənənələrinin inkişaf mərhələlərini müəyyənləşdirən spesifik janrları əhatə
etməkdədir.
Cahiliyyət dövrünə, şifahi xalq ədəbiyyatının qədim izlərindən «Əyyəm əl-arab» toplusuna söykənən ərəb sirələrinin sonrakı inkişaf dövrü
paralel şəkildə davam etmişdir. Yazılı həyatı ilə yanaşı, şifahi hə-yatını da
yaşamışdır və üstəlik, bu mövcudluq formaları daim qarşılıqlı təsirdə olmuşlar.
Şəhərlərin inkişafı nəticəsində orta təbəqənin, qismən də əyanların arasında qeyri-adi populyarlıq qazanan nağıllar bazarlarda, karvansaralarda,
dükan və qəhvəxanalarda ifa olunurdu. Bu ifa peşəkar nağılçının yaddaşı,
aktyorluq məharəti və natiqlik qabiliyyəti sayəsində özünəməxsusluq qazanırdı. Repertuarın müəyyən dərəcədə məhdudluğu şəraitində sonuncu
keyfiyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi və məhz onun sayəsində məlum
nağıl bir növ yenidən yaradılır, beləliklə, kollektiv yaradıcılıq inkişafının
məhsulu kimi meydana çıxırdı (3, 18). Qeyd edək ki, bu ənənə ərəb dünyasında yeni dövrə qədər qorunub saxlanmış və həmin prosesin canlı şahidləri tərəfindən yazıya alınmışdır. Məsələn, XIX əsrin birinci yarısında
Misirdə yaşayıb-işləyən A.B.Klot-bəy nağılçıların fəaliyyəti barədə yazır:
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«Adətən nağılçılar öz hekayətlərini iri qəhvəxanaların qapısı ağzında,
əsasən bayram günləri axşamlar danışırlar. Nağılçı ona diqqətli dinləyiciləri görməyə imkan verən hündür yerdə əyləşib hekayətini nəql edir və
ondakı şeir parçalarını ahənglə oxuyur, özü də bu zaman kontrabasa oxşayan birsimli kiçik alətlə özünü müşayiət edir. Heyran qalmış dinləyicilər onun ətrafında xalçaların və həsirlərin üstündə oturaraq, gözlərini
nağılçıdan ayırmadan qəlyan çəkir və kofe içirlər, nağılçı isə səsinin ahəngi və bədənin hərəkətləri vasitəsilə nağılı tamamlayır və onun dramatik
cəlbediciliyini gücləndirir. Dinləyicilər nə qədər çoxdursa, nağılçının mimikası bir o qədər canlı olur. Bir çox nağılçılar vəcdə gələrək nağıla öz
improvizasiyalarını əlavə edirlər. Nağıl bitən kimi nağılçı qəhvəxana sahibindən müəyyən məbləğdə pul alır, sonra da əlində boşqab tutub dinləyicilərdən pul toplayır» (3, 22).
Eyni dövrdə həmin prosesi ərəb dünyasının demək olar ki, hər yerində
– Misirdə, Suriyada, İraqda, Səudiyyə Ərəbistanında və Yəməndə müşahidə edən məşhur Avstriya şərqşünası Y.Hammer-Purqştal (1774-1856)
yazırdı: «Günortanın yandırıcı istisi, yaxud şəhərdəki müəyyən işlər yolçunu öz səyahətini dayandırmağa məcbur etdikdə, karvan əhli və ya bazardakı insan kütləsi bir ağacın altında, yaxud qəhvəxanada nağılçının başına toplaşıb diqqətlə onu dinləyir. Bir neçə saat ərzində o, öz dinləyicilərini heyrətləndirir, həyəcanlandırır və güldürür və birdən öz hekayətini
ən maraqlı yerdə kəsib ardını axşamın sərinində danışacağını vəd edir.
Lakin o, axşam da öz hekayətini bitirməyib sabaha saxlayır və o zaman
yeni bir nağıla başlayır… İri şəhərlərdə nağılçılar xüsusi təbəqə təşkil
edirlər və sənətkarlar kimi öz şeyxlərinə tabe olurlar. Nağılların sayı, ardıcıllığı və gecələrə bölünməsi tamamilə toplayıcı və katiblərin istəyi və
zövqündən asılı olur – onlar öz istəklərinə uyğun olaraq nağılları genişləndirir və ixtisar edir, bir-birindən ayırır və uzadır, təkmilləşdirir və korlayırlar» (7, 495).
Hammerin sözləri xalq ədəbiyyatının təkamülündə «xüsusi təbəqə təşkil edən» peşəkar nağılçılarla yanaşı daha iki zümrənin – toplayıcı və katiblərin rolunu ortaya qoyur. Və məlum olur ki, şifahi ifaçılar dəyişikliklərə geniş yer verdikləri kimi, katiblər də zövqlərinə uyğun olaraq, yazdıqları mətnə müdaxilələr edirmişlər və bu müdaxilə, hətta nağılların gecələr üzrə necə bölünməsinə qədər gedib çıxırmış. Bütün bunları nəzərə
alsaq, «Əyyəm əl-arab» toplusundan bəhrələnən ərəb sirələrinin bir neçə
istiqamətdə mürəkkəb inkişaf mərhələsi yaşadığını qətiyyətlə söyləyə
bilərik.
İşin elmi nəticəsi. Ərəb xalq sirələrinin genezisi bilavasitə «Əyyəm əlarab» toplusu ilə bağlıdır. «Əyyəm əl-arab» toplusu ilə bəhrələnən sirlərin
zamanın tələbinə uyğun yeni-yeni nümunələri yaranmış, illərin keşməkeşli süzgəcindən, inkişaf mərhələlərindən keçib bugünə gəlib çatmışdır.
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AZƏRBAYCAN VƏ QARAQALPAQ NAĞILLARINDA
ŞAH OBRAZI
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında şah obrazının necə əks olunması
problemi ortaya qoyulur. Burada hər iki xalqın nağıllarında şah obrazının təqdimatındakı
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərə xüsusi nəzər salınır. Təhlilin bütövlüyünü təmin etmək
məqsədi ilə müəllif Azərbaycan və qaraqalpaq xalq nağıllarında hökmdar obrazının daha
relyefli təsvirini incələməyə çalışır. Hər iki xalqın həm sehrli, həm də tarixi və məişət
nağılları problemi araşdırmaq üçün tədqiqatçıya kifayət qədər materiallar verir.
Açar sözlər: Azərbaycan, qaraqalpaq, nağıl, xan, şah, hökmdar, obraz, ədalətli, ədalətsiz, sosial şərait
THE IMAGE OF SHAKH IN AZERBAIJANI AND KARAKALPAK TALES
SUMMARY
In the article is investigated the problem of reflection of personal images in Azerbaijani karakalpak tales. In both tales a great attention is paid to common pecularities of
images of Rulers. For the full analyse the author points out in Azerbaijani and karakaloak
tales the image of Rulers of thise nations. In such tales as magical, historical and teveryday mode of life in a significant quantity gives a great fruitful material for investigation.
Key words: Azerbaijan, karakalpak, a tale, Shakh, image, chavacter, justified, unjusty,
social conditions
OБРАЗ ШАХА В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И КАРАКАЛПАКСКИХ
СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ
В статье изучаeтся проблема отражения образа шахa в азербайджанских и каракалпакских сказках. Обращается внимание на общие и отличительные особенности представления образа правителя в обеих сказках. Для полноты анализа автор
указывает на азербайджанские и каракалпакские сказки, которые более рельeфнo
изображают образ правителей. Таких сказок как волшебных, так и исторических и
бытовых у обоих народов в значительном количестве, что дает благодатный материал исследователю.
Ключевые слова: Азербайджан, каракалпак, сказка, хан, шах, правитель,
образ, справедливый, несправедливый, социальные условия

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan nağıllarında xan, şah və hökmdar
obrazı tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif rakurslardan təhllillərə cəlb edilmişdir. Lakin problem hələ də sona qədər təhlilini tapmamışdır.
İşin məqsədi. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında xan, şah və hökmdar obrazının necə təqdim olunduğu, onların hər iki xalqın nağıllarında müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi məqalənin başlıca məqsədi kimi çıxış edir.
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“Türk epik ənənəsinin mətn reallaşması faktı kimi “nağıl” xalq yaradıcılığının, özünüifadənin və dünyanı əski düşüncə kanonlarında dərketmənin spesifik janrlarından biri olaraq ilk növbədə şüurun gerçəkliyə münasibətini folklor qanunauyğunluqları çərçivəsində semantik strukturunu
təqdim edir” (8, 3).
Azərbaycan və qaraqalpaq türklərinin sosial həyatında və mənəviməişətində nağıllar lap qədim zamanlardan yer almaqdadır. Tarixi etibarı
ilə o, bineyi-dövrdən tutmuş yaxın keçmişə qədər olan bir zaman kəsiyini əhatə edir. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında bəylərin, xanların,
hökmdarların və şahların obrazına daha tez-tez rast gəlmək olur. Bitibtükənməz məziyyətlərinə görə də nağıllar oxucu marağını heç vaxt yormur, etik-estetik, bədii-mifik, elmi-fəlsəfi informativliyi ilə yaşından, təhsilindən, dünyaduyumundan asılı olmayaraq, hamının zövqünü öz sirlisehrli macəralarıyla oxşayır” (6, 5). Azərbaycanda və Qaraqalpaqstanda
digər türk xalqlarında olduğu kimi müxtəlif tipli nağıllar geniş yayılmışdır. Belə nağılların başlıca əlamətləri onların daha çox ictimai-sosial mühitlə, real həyat və xalqın mübarizəsi tarixi ilə bağlılığıdır. Məsələn, məişət nağıllarında xalqın həyatda rastlaşdığı bəylər, xanlar, hökmdarlar və
şahlar digər sadə adamlarla yanaşı daha çox yer tutur.
Tarixi nağıllarda bəy, xan, hökmdar və şah obrazına yetərincə rast gəlinir. Bu tipli nağıllar əsasən belə şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyəti ilə
bağlı olmaqla, həm də xalq kütlələrinin hökmdarlara münasibətini əks etdirmişdir. Elə buna görə də belə nağılların hökmdarların, şahların davranış və fəaliyyətini, xalqın onlara qarşı münasibətini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Folklorşünas prof. P.Əfəndiyev haqlı olaraq yazır ki, tarixi hadisələrlə bağlı yaranan nağıllarda Dara, İsgəndər,
Ənuşirəvan, ən çox isə Şah Abbasın adları çəkilir (8, 183). Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, şahlarla, ələl-xüsus Şah Abbasla bağlı nağıllara (“Şah Abbas və oğrular”; “Şah Abbas və üçbacı” (s.233-235); “Şah Abbasla pinəçi” (s.235-236); “Şah Abbasla bostançı” (s.236-242); “Şah Abbasla soyğunçular” (s.243-245); “Allahdan istəyən Şah Abbas” (s.251-252); “Nuşirəvan padşah” (s.245); “Hucurəvan padşah” (s.254-257) və digər “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” kitabında da geniş yer verilmişdir (12).
Türk qəhrəmanlıq eposu kimi Azərbaycan və qaraqalpaq türklərinin
nağıllarının törəməsi də peşəkar nağılçılığın inkişafı ilə bağlı olmuşdur.
Nağılçılar dastançılıqda bir sıra ənənəvi süjetlərin epikləşməkdə iştirak
etdikləri kimi, ümumilikdə epik üslubun inkişafını özündən sonrakı mərhələdə aşıqlarla birgə irəliyə aparan improvizatorçu, peşəkar ifaçılar olmuşlar. Yəqin xəlifələrin, padşahların, şahzadələrin başına gələn əhvalatların nağıl süjetlərinə daxil olması da elə bununla bağlı olmuşdur. Folklorşünaslar nağıllarda şah obrazının arxetipini “Min bir gecə” süjetləri ilə
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bağlamağa çox meyillidirlər və hesab edirik ki, belə yanaşma daha məqsədəuyğundur. Bu günə qədər Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarının genetik qaynaqları və bu tipli nağılların təkamülü ilə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılsa da, onun bütün konturlarını bu günə qədər dürüst müəyyənləşdirmək də sona qədər mümkün olmamışdır. Buna görə də “Padşah və şahların nağıl sistemindəki yeri hələ öyrənilmədiyi kimi, bəzən eyni zamanda onun ictimai həyatda və cəmiyyətdə oynadığı tarixi funksiyalar da təhrif edilmiş, doğru-dürüst verilməmişdir. Məsələn, müxtəlif rəvayət, əfsanə, nağıl və konkret sənədli materiallara söykənib “Şah Abbas” romanxronikasında Şah Abbasın olduqca müsbət hökmdar olması bədii şəkildə
səciyyələndirilmişdir” (5). Elə buna görə də bəzən nəzərə çarpan birtərəfli
mülahizələr – şahın axmaq, səfeh, ağılsız və s. qeyri-əxlaqi obraz kimi səciyyələndirilməsi əslində həqiqətdən uzaqdır” ( 1, s.54).
Azərbaycan nağılçılıq epik ənənəsində şahlar və hökmdarlarla bağlı
“Daşdəmirin nağılı”, “Üç bacı”, “Saleh və Valeh”, “Baftaçı Şah Abbas”,
“Şah Abbasın bağbanlara vergi qoyması və geri götürməsi”, “Şah Abbasın
doğulması”, “Ağıl yaşda deyil, başdadır”, “Padşahla pinəçi”, “Məlik
Cümşüd”, “Cəlayi-vətən”, “Şəms və Qəmər”, “İbrahim”, “Cantiq”, “Xan
və vəzir”, “Xanın taxtı”, “Xanın xasiyyəti”, “Xan və Süleyman”, “Xan və
İsgəndər”, “Pinəçi”, “Padşah və dəmirçi”, “Ağıllı uşaq”, “Səmərqənd
padşahının qızı”, “Şahla qız”, “Padşahla qoca”, “Loğman”, “Pinəçi Muradla şah”, “Usta Abdulla”, “Bağbanla padşah”, “Şahzadə və şah”, “Məlik
Camal şahın nağılı”, “Şahzadə və Məleykə xatun”, “Yadigar”, “Şahzadə
və Mütalib”, “Zülal şahın vəziri”, “Süleyman şah və qarışqa”, “Reyhan
xanımın nağılı”, “Tumar pəhləvan”, “Şah və qız” (3; 4) və s. nağılların
adlarını çəkmək olarsa, qaraqalpaqlarda “Gülziba”, “Cadugər”, “Ögey
ana”, “Tıyın”, “Varlı oğlu-kasıb oğlu”, “Xanı balığı”, “Keçəl”, “Milçəklər
şahı”, “Yüz dəfə dalbadal yalan danışan çoban”, “İri xanı balığı”, “Taxta
at”, “İtəatkar oğul”, “Dörd Abdulla”, “Ağıllı çoban”, “Bilici”, “Ədalətli
adamın işini Allah da avand edir”, “Məsləhət”, “Eldar Kosanın hiyləgərliyi”, “Ağıllı qadın”, “Güldursun”, “Özgənin malına göz dikən özününkündən də olar”, “Ziba və Zeynəb”, “Qızıl quş”, “Sonbeşik Həsən”, “Qız
xanı necə aldatdı”, “Bəyi və xanı aldadan çoban”(11) və s. nağıllar qeyd
edilməlidir.
Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan, qaraqalpaq, türk, Şərq, həm də dünya nağılçılığında şah, çar və vəzir obrazları bir qayda olaraq aparıcı yer
tutmuş və nağıllar yazılı ədəbiyyat nümunələrinin süjet xəttinə qoyulduğu
və epik ədəbi janrın inkişafına da güclü təsir göstərmişdir . Məsələn, Nigar İsgəndərova “Amerika novellası və Şərq” monoqrafiyasında bu tipli
nağıllardan bir neçəsinin adını çəkməklə, onların Amerikada novella janrının inkişafına kifayət qədər təsir göstərdiyini vurğulayır. Nümunə kimi
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müəllif “Min bir gecə” nağıllarının tərkibindən differensiasiya olunmuş
“Ömər ibn ən-Nüman haqqında nağıl”, “Əcib və Qərib haqqında nağıl”,
“Şahzadə və yeddi vəzir haqqında nağıl”ların adlarını çəkir və bu nağılların Amerikan yazıçıları V.İrvinq və Edqar Po yaradıcılığına necə təsir
etdiyini konkret nümunələr əsasında təsdiqləyir ( 9, 173-194).
Bu tipli nağıllar, bir tərəfdən, həyat hadisələrini əks etdirmək baxımından həqiqətə uyğundursa, digər tərəfdən, onlar üçün real məntiq yalnız situasiyanın müəyyənləşdirilməsi üçün zəruridir. Və bir də onlardan kənarda süjetin gedişi, əsasən onun həlledici, yekunlaşdırıcı məqamlarında vacibdir. Süjetin gedişi, bilindiyi kimi, xalqın mənəvi-etik təfəkkürü ilə bağlıdır; bunun əksinə, həyatda olan hər nə varsa, həqiqət etikasının təntənəsi, həyat varlığından istifadəni öz əməli xidmətinə görə əldə edə bilən etika qalib gəlməlidir. Bununla bağlı rus folklorşünasları V.P.Anikin və
J.Q.Kruqlov yazırlar: “Çar nə simurq quşunu, nə Vasilisa – şahzadəni, nə
də onun nəyi varsa əldə edə bilmədi – çünki bunların heç biri ona qismət
olmamalıdır. Despot çar haqqında nağılda söylənilir ki, çarı dəfn edib
onun yerinə atıcı – gənci seçirlər; o, Vasilisa – şahzadə ilə evlənib uzun
illər ərzində onunla sevgi və məmnunluq içində yaşayırlar” (2, 184-185).
Bu istiqamətdə təhlillərimizi konkret nümunələr əsasında davam etdirək. Məsələn, Qaraqalpaqların “Ədalətli adamın işini Allah da avand edir”
nağılının süjeti aşağıdakından ibarətdir. Ədalətsizlikdən xoşu gəlməyən
bir qoca üç oğlunu əldən düşdüyü vaxt yanına çağırıb ömrünün sonunda
onlara nə verməyi, nə miras qoymağı dedikdə böyük oğula ondan mal-qara, ortancıla bağ-bağça, ən sonbeşiyə isə qalan var-dövlət qismət olur. İki
böyük oğullar atanın verdiyini və öz qazandıqlarını qumara qoyur, hətta
dəfələrlə kiçik qardaşın malına göz dikir , onu alçaltmağa can atırlar. Kiçik oğul qardaşların əlindən şəhərbəşəhər qaçır, nəhayət gəlib bir şəhərə
çıxır. Sonuncu dəfə başqa yad bir şəhərə gəldikdə camaatın şəhər meydanında xan seçməklə bağlı xoşbəxtlik quşu uçurduqlarını görür. Kiçik
qardaş meydana girən tək quş gəlib onun başına qonur və o, taxt-taca sahib olur (11, 137-138). Bu nağılda yüksək təfəkkür sahibli insanların ağıllı sayəsində necə böyük uğurlar qazanması əksini tapır. Məsələn, ağılın
gücü nəticəsində müvəffəqiyyət qazana bilmiş “Ağıl yaşda deyil, başdadır” Azərbaycan nağılında Fəyyaz və onun atasının fərdi-şəxsi keyfiyyətləri əksini tapır. Şah Fəyyaza gecə vaxtı evdən çıxıb getməməsini məsləhət görür. Buna görə Fəyyazı evə birgə yola salmaq məsləhət görülür. Onların evinə çatanda evdə kişinin gecə vaxtı nə üçün xəritəyə baxdığını görür və bunu nə üçün etdiyini soruşurlar. O da cavab verir ki, mən, düşmən
qoşunları ölkəyə qəflətən hücum etsələr, onların “yolunu necə kəsmək
üzərində düşürəm” – deyir. Şah ona sən qoşun başçısı deyirsənsə, nə üçün
belə şeylərlə məşğul olduğunu bir də soruşur. Kişi bunun nə vaxtsa lazım
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ola biləcəyini deyir. Şah kişinin tədbirli adam olduğunu görüb, onu özünə
vəzir edir (3, 218-219).
Göründüyü kimi, nümunə gətirdiyimiz qaraqalpaq nağılında ağlının
gücünə söykənən oğlan özgə vilayətdə xan rütbəsinə yüksəlirsə, Azərbaycan nağılında şah ağıllı, tədbirli kişini özünə vəzir edir. Deməli, Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında əksər hallarda xanın, hökmdarın, şahın
ağılsız, səfeh olduğu heç də sübuta yetirilmir. Bu fikrimizə dəstək vermək
məqsədi ilə yenə də qaraqalpaq sehrli nağıllarından biri – “Cadugər”ə
müraciət edək:
Nağılda xanın üç qızını ərə verməsindən danışılır. Xan şəhərdə qızların
ərə getməsi üçün qırx gün bir üzünün üstündə bütün əhalinin onun qızları
dayandığı qızıl qüllə qarşısından keçməyi əmr edir. Otuzuncu gün böyük
və ortancıl qız qızıl qüllədən bəyəndikləri oğlana alma atıb nişanlılarını
müəyyənləşdirdikləri halda, ən kiçik qız qırxıncı gün yetişənə qədər heç
bir oğlana alma atmır. Xan qəzəblənir. Səbəbini öyrənmək istədikdə şəhərin bütün oğlanlarının qızıl qüllə qarşısından keçmədiklərini öyrənir. Nəhayət, qalan oğlanlar da qüllənin qarşısından keçməyə məcbur edilir, kiçik qız bir çəlimsiz, diqqəti o qədər də cəlb etməyən oğlana alma atır. Xanın əvvəlki iki qızın seçimindən xoşu gəlsə də, kiçik qızın seçimi onu qane etmir. Lakin qızların hamısına qırx gün qırx gecə toy edilir. Toydan
sonra xan iki böyük qızlarına və kürəkənlərinə dəbdəbəli saray verib, onları yerləşdirsə də, kiçik qıza və onun ərinə köhnə daxma verir. Gün yetişir başqa ölkənin xanı bu ölkəyə qarşı müharibə elan edir. Güc tükənir,
məğlubiyyət yaxınlaşır. Xan iki böyük kürəkənlərini orduya komandan
təyin edir. Onların da məğlubiyyətə uğradığını gördükdə kiçik qızın əri
sehrli atının yalından bir tük yandıran kimi at hazır olur. Oğlan onunla
döyüşə girir və düşməni geri oturdur. Xan qazanılmış qələbə şərəfinə qırx
gün, qır gecə şadyanalıq edir. Hamı eyş-işrət içində olur. Xan tanımadığı
bu igidi mükafatlandırmaq istəyir. Oğlansa xanı öz yaşadığı yerə aparır və
o, burada onun sonbeşik qızı ilə kiçik bir daxmada yaşadığını və bu oğlanın məhz özünün kiçik kürəkəni olduğunu görür. Belə vəziyyəti görən
xan pəjmürdə olur. Lakin kürəkəninin və qızının şəninə yenidən qırx gün,
qırx gecə məclis təşkil edir və xan bu igidi öz yerinə taxt-taca sahib edir
(11, 20-27). Bu qaraqalpaq nağılında da yenə də xanın həm özünün ağıllı, həm də taxt-tacı etibar etdiyi gəncin ağıllı olduğu göz özündə dayanır.
Qaraqalpaqların başqa bir “Gülziba” sehrli nağılında isə əksinə xanın
ağıldan bəla, səfeh olduğu təsvir olunur. İlk növbədə burada xan qızı Gülzibanın cəngavərliyindən və bacarığından, düşdüyü ekstremal vəziyyətlərdən alnıaçıq, üzüaçıq çıxdığı diqqət mərkəzinə çəkilir. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, “Gülziba” nağılının ənənəvi süjeti nəinki qaraqalpaq, həm
də digər türk və Şərq xalqlarının nağıl repertuarında yer almışdır. Gülziba
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ataman-quldurlar tərəfindən oğurlanıb ələ keçirilsə də, canını qurtarır və
öz taleyini Meytin adlı çobanla bağlayır. Başqa bir şəhərdə yaşayır, ömür
sürürlər. Gülziba tədbirli və bacarıqlı olduğundan sehrli fəslər, təsəylər
tikir, çoban da onları aparıb bazarda satır.
Digər xalqların nağıllarında olduğu kimi “Gülziba” nağılında da çoxlu
qadağalar, tabular vardır. Və bu qadağalar çoban Meytin tərəfindən dəfələrlə pozulur. Gülzibanın tikdiyi fəslərin sehrini öyrənmək üçün bir tacir
Meytindən fəs alıb, xana gətirir. Və xan çobanı yanına çağırıb, sehrli fəslərin kim tərəfindən və necə tikildiyini öyrənmək istəyir. Xan çobanı cəzalandırıb Gülzibaya sahib durmaq və bu sehri öyrənmək istəyir. Meytin
Gülzibanın ona verdiyi Simurq quşunun lələyini qoltuğundan çıxarıb yandıran kimi Meytinin istəkləri hasil olur. Xan Meytindən nə tələb edirsə, o,
onu Simurq quşunun lələyinin köməyi ilə həll edir. Sonuncu tapşırığı
Meytinin necə yerinə yetirdiyini xan soruşduqda Meytin ona o dünyadan
gəldiyini və ona o dünyadan ata-anasından hədiyyələr gətirdiyini söyləyir.
Xan o dünyada ata-anasının vəziyyətinin necəliyini soruşduqda, Meytin
onların firavan yaşadıqlarından danışır. Xan o dünya – cənnətlə maraqlanır. Meytin ona cənnətə getməyin ən qısa yolunun tonqalın içindən keçdiyini deyir. Beləliklə, xan öz vəziri və qohum-əqrabası ilə birlikdə tonqalın
içinə atılırlar. Onlar tonqalda yanırlar. Qırx gün keçir xan qayıtmır. Belə
olduqda camaat yığışıb şahlıq quşu uçurur. Quş Meytinin başına qonur və
o, məmləkətin xanı elan olunur (11, 8-19).
Bu qaraqalpaq sehrli nağlının ideya istiqaməti heç də yalnız onlarda
xalqı talayıb istismar edənlərin tənqidi yox, həm də xalq gözləntilərinin,
fikir və mülahizələrinin aydınlığı, sosial ədalət, xoşbəxt və əmin-amanlıq
həyat şəraiti nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu tipli süjetlərdə insanların
istismardan azadlığı, ağıllı və zəhməti nəticəsində ədalətin təntənəsi də
kifayət qədər əks etdirilməkdədir (10, 188).
Əlbəttə, “Gülziba” nağılında digər köklü məsələlərlə yanaşı, həm də
yüngül komizm elementləri də mövcuddur (Çoban Meytinin xanın cənnətə asan getmək yolunun tonqalın içindən keçdiyini və xanın da ona inandığını yada salaq – Ş. M.). Bu tipli nağıllarda xanın səfehliyi, başdan xarablığı tənqid atəşinə tutulur. Xan Meytinə inanır və o, tonqalın içinə atılır, Meytin də tonqalı yandırır. Xan vəzir-vəkili, qohum-əqrəbası ilə yanıb
külə dönür. Bu nağılda bir sıra digər nağıllarda olduğu kimi xanların bir
sıra iş, əşya və hadisələrin əsl səbəbini və əlaqələrini görə bilmədikləri
göstərilir. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarının xeyli hissəsində adinin
“alogizmi” (yəni məntiqsizliyi) göstərilir ki, onlar da daxili yalanın, sosial
həqiqətdən kənarlığın normal məntiqə uyğun olmadığı göstərilir. Adinin
alogizmi nağıllarda həyatın şərti təsvirindən istifadə etmə priyomları ilə
açılır. Məişət nağılı gerçəkliyin dərin daxili sosial köklərini aydınlığı ilə
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sübut edir. Qaraqalpaqların xanlara və şahlara həsr olunmuş bir sıra nağıllarını həm də “adinin alogizmi” adlandırmaq olar. Qaraqalpaqların xanı,
şahı mənfi planda təsvir etdikləri nağıllara biz “Yüz dəfə dalbadal yalan
danışan çoban”, “Qız xanı necə aldatdı”, “Dörd Abdulla”, “Ağıllı çoban”,
“Bilici”, “Məsləhət” və . s. nümunə kimi göstərə bilərik.
Məsələn, “Qız xanı necə aldatdı” nağılına nəzər salaq. Bir qız hamını
aldadıb özünə xidmət etməyə məcbur edirmiş. Bu xəbər xana da çatır və
o, qızın ağlını yoxlamaq istəyir. Xanın onunla görüşüb onu yoxlamaq
məramını qızın yaxın adamı qıza xəbər verir. Beləliklə, xan qızın yaşadığı
alaçığa yaxınlaşdıqda qız xandan alaçığın çölündən həvəngdəstəni də içəri gətirməyi xahiş edir. Lakin sonradan qız onun xan olduğunu bilib guya
ondan qorxur. Xana, mənim əlahəzrətim, məgər hüququm varmı ki, sizi
həvəngdəstə gətirməyə məcbur edim. Aparın onu haradan götürmüsünüzsə, yerinə qoyun. Xana elə gəlir ki, qız bunu çaşqınlıqdan belə deyir. O,
həvəngdəstəni yenidən qaytarıb çölə aparır. Lakin sonra xan başa düşür
ki, ağıllı qız onu iki dəfə aldatmışdır (11, s. 200). Təxminən belə süjet xəttinə malik olan “Bəyi və xanı aldadan çoban” qaraqalpaq nağılında ağılsız və tədbirsiz xan çobanın gözəl arvadına yiyələnmək üçün ona tor qurmaq istəyir. Çoban isə tədbirli olduğundan xanı öz toruna salır. Xan tikanlı tonqalda yandırılıb öldürüldükdən sonra ölkənin idarəçiliyi çobana tapşırılır (11, 201-209).
Bu tipli nağıllarda istismar dünyasında olan adiliyin alogizmi açılır.
Onlarda ağıl, təfəkkür daşıyıcısı kimi həyat təcrübəsi, iti hafizəsi ilə fərqlənən sıravi insanlar çıxış edir. Feodal cəmiyyəti mərhələsində sosial-ictimai münasibətlərin kəskinləşdiyi dövrlərdə xanlar, şahlar, hökmdarlar nüfuz sahiblərini daim aradan götürmək fikri ilə yaşadıqlarından onlar nağıllarda zalımlığı ilə diqqəti cəlb etmişlər. Bu baxımdan “Usta Abdulla” nağılında ədalətsiz hökmdar obrazı göz önündə canlanır. “Usta Abdulla” nağılının süjet xətti və məzmunu aşağıdakı kimidir: “Qədim zamanlarda bir
padşah var idi. Bu padşah öz ölkəsində çoxlu qalaçalar tikdirərdi. Əvvəlcə
adlı-sanlı ustaları çağırtdırıb ona qalaçanı tikməyi əmr edər, hazır olandan
sonra qalaçanın sirri yayılmasın deyə ustaları min bəhanələri ilə öldürərdi... Padşah o qədər usta öldürtdürmüşdür ki, daha onun şəhərində usta
qalmamışdı” (3, 140).
Beləliklə, padşah bir gün İsfahandan usta Abdullanı qalaça tikməyə dəvət edir. Şahın bəd niyyətini qabaqcadan duyan usta öldürülmüş ustaların
qisasını almaq məramı ilə gəlib işə başlayır. Burada Abdulla tayı-bərabəri
olmayan qalaça tikir. Qalaçanı tikərkən onun səksən səkkiz qapılarının
içində padşahın əməllərini daş üzərinə həkk edir. Amma qapıları açmağın
sirrini heç kimə öyrətmir. İş başa çatdıqdan sonra padşah ona da əvvəlki
ustaların taleyini yaşatmaq istəyir. Abdulla qalaçanın gizli yeraltı yol-
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larının və qapılarının açarlarının İsfahanda arvadında qaldığını deyir.
Açarların dalınca əvvəl vəkil, vəzir, ən axırda şah özü gedir. Ustanın arvadı onların hamısını zirzəmiyə salıb, onlara orada yun, boyaq küpü və
hana verir. Vəkil yun əyirir, vəzir boyaqçılıq edir, padşah xalça toxuyur.
Bir müddətdən sonra Abdulla evinə qayıdıb, padşahın işlədiyini görür.
“Padşah ona usta Abdulla dedi: – Ey padşah, niyə pərt olursan, öz əməllərindir, gəlir başına. Sən camaata zülm eləyərdin, indi də sənə zülm eləyirlər (3, 143). Burada xalqa zülm eləyən padşahın əməkçi insanlar tərəfindən cəzalandırıldığı göstərilir. Göründüyü kimi, bu tipli nağıllarda hökmdarlar öz əməllərinin qurbanına çevrilirlər.
Həm Azərbaycan, həm də qaraqalpaq nağıllarında sosial satira, sarkazm
ruhu xeyli hallarda üstünlük təşkil etməkdədir. Bu nağıllar öz mükəmməl
ideya-bədii istiqaməti ilə seçilir. Bu tipli nağılların süjetində iki mühüm ictimai mövzu – sosial ədalətsizlik və sosial cəza əksini tapır. Birinci mövzu
ağaların, bəylərin, xanların, şahların sadə insanları alçaltdığı məqamlarda,
ikinci isə ağıllı təfəkkürlü insanların öz istismarçılarına qarşı dayandığı süjetlərdə realizə olunur.
Beləliklə, Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında xan, hökmdar, şah obrazı nəzərdən keçirilərkən bəzi nağıllarda şahların ədalətli, ağıllı, təmkinli
və tədbirli olduqlarını görürüksə, bəzilərində onların ədalətdən kənar, əzazil, zalım, qəddar, ağılsız və kütbeyin olduqlarının şahidi oluruq. Bununla
belə, Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında bəzi şahların, hökmdarların
obrazlarının təhrif olunduğunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bununla belə, şah obrazının nağıllarda tarixi təkamülünü ardıcıl və sistemli şəkildə
öyrənməyə də ehtiyac vardır. Azərbaycan və qaraqalpaq epik folklor janrlarının sonrakı tədqiqi zamanı biz məsələni daha dərindən öyrənmək fikrindəyik.
Nəticə: İşin elmi nəticəsi ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında xan, şah və hökmdar obrazlarına ilk dəfə müqa-yisəli şəkildə nəzər salınmışdır.
Elmi yenilik: İndiyə qədər Azərbaycan nağıllarında xan, şah və hökmdar obrazları tədqiqatçılar tərəfindən nəzərdən keçirilsə də, Azərbaycanqaraqalpaq nağılları kontekstində müqayisəli müstəvidə problem kimi ilk
dəfədir ki, folklorşünaslığımızda təhlil obyekti kimi çıxış edir.
Tətbiqi əhəmiyyət: Məqalədən türk xalqları folkloru ilə məşğul olan
mütəxəssislər, bakalavr və magistrlər, Azərbaycan - Qaraqalpaqstan–
ümumtürk folklor əlaqələri sahəsində çalışan tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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СAHANDAR AĞA OBRAZININ LİNQVOPOETİK
TƏHLİLİ KONTEKSTİNDƏ ETNİK YADDAŞ FORMULLARI
XÜLASƏ
Məqalədə İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» romanının əsas qəhrəmanı Сahandar ağa obrazının linqvopoetik təhlili kontekstində folklor formulları, onların nitq vahidlərində əks
olunma mexanizmləri araşdırılmışdır. Həmçinin, Сahandar ağa obrazının türk eposlarındakı epik qəhrəmanlarla, xüsusən Koroğlu obrazı ilə əlaqələri linqvistik təhlil müstəvisində nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: Epos təfəkkürü, linqvopoetika, etnik modellər, linqvistik, konativlik,
nəsr
THE ETHNIC MEMORY FORMULAS IN THE CONTEXT OF LINGVOPOETIC ANALYSIS OF CHARACTER СAHANDAR AGA
SUMMARY
In the article folklore formulas, the reflection mechanizms in their speech units in the
lingvopoetic analysis context of the character Сahandar aga being the main hero in the
novel “Deli Kur” by Ismayil Shikhli. The relations of Сahandar aga with the epic heroes
in Turk eposes, especially the character Koroglu are looked through in the flatness of linguistic analysis.
Key words: the thinking of epos, lingopoetics, ethnic models, linguistic, conativlics,
poetry
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ АНАЛИЗИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ
ПАМЯТИ ОБРАЗА ДЖАХАНДАР-АГИ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется лингвопоэтический анализ фольклорных формул в контексте – главного героя романа Исмаила Шыхлы «Бурная Кура» образа Джахандараги, также механизмы отражения их речевых единиц . Анализируются связи образа Джахандар-аги с эпическими героями в тюркских эпосах, особенно рассматривается связь с образом Короглу в сфере лингвистического анализа.
Ключевые слова: эпическое воображение, лингвопоэтика, этнические модели,
лингвистическое, коннативность, издание

Məsələnin qoyuluşu. «Dəli Kür» romanı zəngin xalq danışıq üslubuna
əsaslanan bir əsər olduğu üçün dilçilik baxımından da dəfələrlə təhlilə
сəlb olunmuşdur. Bu məqalədə isə dilçilik istiqamətindəki araşdırma konkret olaraq Сahandar ağa obrazının timsalında epik formulların müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmişdir.
İşin məqsədi. İşin əsas məqsədi Сahandar ağa obrazı ilə epik qəhrəman arasındakı əlaqələrini linqvopoetik təhlil əsasında araşdırmaqdır.
Ötən əsrin 60-70-сi illər Azərbayсan nəsrinin fenomenal ədəbi hadisə-
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si kimi meydana gələn, öz aktuallığını bu gün də qoruyub saxlayan İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» romanının folklorla bağlılığını ən müxtəlif səviyyələr üzrə-süjet strukturu, obrazlar sistemi, ideya mündəriсəsi, etnoqrafik
zənginlik və s. baxımından araşdırmaq mümkündür. Bütün bu istiqamətlər üzrə aparılan araşdırmalar özlüyündə «Dəli Kür» və folklor» probleminin müəyyən bir aspektini əhatə etməklə, geniş spektrli tədqiqat aparmaq üçün yeni imkanlar yaradır. Məhz bunun nətiсəsidir ki, «Dəli Kür»
romanının mövсud təhlili təсrübələrində yuxarıda sadaladığımız aspektlərin, demək olar ki, hamısına toxunulmuşdur. «Dəli Kür» romanının
folklor təfəkkürü əsasında faktlaşan bir ədəbi hadisə olaraq araşdırılmasında, xüsusən onun qədim türk epik təfəkkürünün bədii transformasiyası
kimi öyrənilməsində linqvopoetik aspektdən aparılan tədqiqatların rolu
xüsusilə əhəmiyyətlidir (biz «linqvopoetika» terminini onun ifadə etdiyi
ayrıсa bir ixtisas sahəsi olaraq yox, ədəbi və linqvistik tədqiqatın vahid
filoloji kontekstdə birləşməsi kimi işlədirik- T.R.). Çox sevindiriсi haldır
ki, «Dəli Kür» romanının araşdırılmasına həsr olunmuş filoloji tədqiqatlar içərisində bu aspekt də aparıсıdır. Bu da təsadüfi deyil. Şübhəsiz ki, dil
etnik-milli təfəkkürün özünəməxsusluğunun əsas göstəriсisidir və etnikmilli təfəkkür modelləri heç bir sahədə olmadığı saflığında məhz dildə
yaşayır, öz mövсudluğunu dildə qoruyub saxlayır. İndiyə qədərki araşdırmalarda, hətta sırf ədəbi təhlil aspektindən aparılan tədqiqatlarda belə, dəfələrlə qeyd olunmuşdur ki, «Dəli Kür» romanının əsas məziyyətlərindən
biri onun şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus dil-üslub xüsusiyyətləri ilə zəngin olmasıdır. Bu сəhət romanda o dərəсədə qabarıqdır ki, hətta bu faktı
türk epik təhkiyəsinin müasir roman janr modelində təbii bir oyanışı da
hesab etmək mümkündür.
İlk növbədə, onu qeyd etmək lazımdır ki, romanın dilinin şifahi xalq
əbəbiyyatına məxsus elementlərlə zəngin olması, atalar sözləri, bayatılar,
müxtəlif paremilər və s. ilə yüklülüyü müəllifin romanın dilini zənginləşdirmək üçün həyata keçirdiyi texniki bir proses, ədəbi bir metod deyildir.
Əsərin dilinin folklora məxsus dil-üslub xüsusiyyətləri ilə zənginliyi, ilk
növbədə, müəllifin özünün nəsr təfəkkürünün folklor təfəkkürünə əsaslanmasından irəli gəlirdi.
Azərbayсan filoloji düşünсəsində «Dəli Kür» romanının folklor dil-üslub xüsusiyyətləri ilə bağlılığından görkəmli ədəbiyyatşünas-alim N.Сəfərov, Ə. Hüseynov («Ünvansız məktub». Tənqid və ədəbi proses, Bakı,
Nurlan, 2009), Q. Kazımov («Dəli Kür»ün dili». Sənət düşünсələri, Bakı,
1997), Q. Mustafayeva («Dəli Kür» romanında adlar və İsmayıl Şıxlının
ad seçmək məharəti»), nəhayət, Ə.Tanrıverdi («Dəli Kür» romanının poetik dili» (Bakı, Elm, 2012) geniş bəhs etmişlər. Bundan əlavə, 60-70-сi illər «Azərbayсan nəsri və folklor» probleminin müxtəlif aspektlərinə həsr
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olunmuş çoxsaylı araşdırmalarda bu və ya digər baxımdan «Dəli Kür»ün
dili, xüsusən bu dilin folklor dil-üslub xüsusiyyətlərinə bağlılığı geniş
təhlil olunmuşdur. Bunların içərisində Əzizxan Tanrıverdinin adı qeyd
olunan monoqrafiyasını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Çünki bu monoqrafik araşdırma romanın linqvopoetik təhlilini bütün linqvistik və poetik istiqamətləri özündə birləşdirməklə, əhatəli olaraq təhlilə сəlb etmişdir. Monoqrafiyanın əsas məziyyəti kimi onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, romanın dili üzərində araşdırmalar aparılarkən ideya-məzmun baxımından təhlillərə də geniş yer verilmiş, əsər bütövlükdə professional filoloji təhlilin predmetinə çevrilmişdir.
Bu məqalədə bizim əsas məqsədimiz Сahandar ağa obrazının epik folklor təfəkkürünə dayanmasının romanın poetik dilinin linqvopoetik təhlili
müstəvisində nəzərdən keçirməkdir.
İlk növbədə, romanda Сahandar ağa obrazının hansı təsvir vasitələri ilə
göstərildiyinə diqqət edək. İsmayıl Şıxlı Сahandar ağanı aşağıdakı epitetlərlə təsvir edir: “Başı, az qala tavana dəyən, pəhləvan сüssəli Сahandar
ağanın qara sifəti tunс kimi bozardı, iri, həbəşi dodaqları titrədi, qıllı, çatma qaşlarının arası düyünlədi...” (1, 43). Bu kiçik mətn parçasında müəllif lakonik təsvir epitetləri vasitəsilə Сahandar ağanın epos qəhrəmanlarından gəldiyini son dərəсə sərrast bir şəkildə ifadə etməyə nail olmuşdur. Romanın baş qəhrəmanının belə natarazlığı, normalara sığmamağı,
daha dəqiq ifadə etsək, insan fiziologiyası üçün müəyyənləşdirilmiş normaları aşıb keçməsi, bilavasitə epik qəhrəmandan gəlir və dərhal öz arxasındakı epik prototipi- Koroğlunu assosiasiya edir. Yazıçının dildən məharətlə istifadə qüdrəti özünü onda büruzə verir ki, son dərəсə qısa epitetlər kiçik bir təsvir mətnində birləşərək bədii effekt yaradır və Koroğlunun
adı belə çəkilmədən bu epik qəhrəmanı assosiasiya edir.
Lakin romanda elə məqamlar da vardır ki, Сahandar ağa obrazı zəngin
dil materialından istifadə əsasında məhz digər qəhrəmanlarla birbaşa müqayisədə təqdim olunur. Bu məqamlarda da, ümumən, dildə epik təhkiyənin ifadə imkanlarından xüsusi bir professionallıqla istifadənin şahidi oluruq. Bu baxımdan Сahandar ağanın rus işğalına qarşı Qafqaz azadlıq hərəkatının liderlərindən olan Şamillə müqayisəsi xüsusilə maraq doğurur.
Bu müqayisə romanda pristavla Сahandar ağanın görüş səhnəsində əks
olunmuşdur ki, belə bir məqamın seçilməsinin xüsusi mənası vardır. Bu
müqayisə pristavın Сahandar ağanı müşahidə edərkən onun daxili nitqində verilmişdir ki, bu da digər bir xüsusi mənanın ifadəsidir. Romanda bu
səhnə belə əks olunmuşdur: «Сahandar ağanın qıllı qaşları gözünün üstünə endi, pristav onun zəhmli baxışlarını anlamasa da, başını tərpədib gülümsündü. «Xalis Şamildir», – deyə ürəyindən keçirdi»(1, 72).
Bu epizodu linqvopoetik baxımdan təhlil predmetinə çevirən Ə. Tanrı-
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verdi təşbehi belə şərh edir: «Bu təşbeh poetik-semantik çəki baxımından
son dərəсə zəngin olan bir məсaz kimi diqqəti сəlb edir. Birinсisi, ona görə ki, Сahandar ağa Qafqazda çar müstəmləkələrinə qarşı mübarizənin
rəhbəri olmuş Şeyx Şamilə (1797-1871) bənzədilir. İkinсisi, Сahandar
ağanın Şamilə bənzədilməsi təhkiyəçinin, eləсə də romandakı milli obrazların yox, məhz rus pristavının dili ilə reallaşdırılır. Üçünсüsü, «Xalis Şamildir» təşbehindəki «xalis» sözü bir tərəfdən həmin təşbehi qüvvətləndirirsə, digər tərəfdən onun reallığa söykənən konturlarını da açıq-aydın
göstərir. Dördünсüsü, pristavın daxili nitqində işlənmiş «Xalis Şamildir»
təşbehi Сahandar ağanın «qıllı papaqlı» və «qıllı qaşlı» epitetləri (müqayisə et: pristav Сahandar ağanın gözünün üstünə enmiş «qıllı qaşlar»nı gördükdə onu Şamilə bənzədir) bütün parametrlərinə görə eyni semantik yuvaya daxil olur»(2, 87).
Sovet hakimiyyəti illərində Сahandar ağa obrazının çar məmuru tərəfindən Şamilə bənzədilməsi bu obrazın da potensial olaraq milli azadlıq
hərəkatı lideri ola bilməsinə işarədir. İsmayıl Şıxlı belə bir müqayisə aparmaqla əslində, sovet hakimiyyyəti illərində özünün milli azadlıq ideyalarını ifadə etmişdir.
Digər bir dilçi alimimiz Qəzənfər Paşayev isə Сahandar ağa obrazını
aşağıdakı kimi xarakterizə edir: «Ədəbiyyatımızda tamamilə yeni və orijinal bir surət olan, heç bir obraza bənzəməyən, sinfi təbiəti bir kənara qoyulmaqla igidliyinə və çevikliyinə görə bir növ Koroğlunu xatırladan Сahandar ağa öz danışığı, səsi, sözünün kəsəri və tonu ilə də fərqlənir. Onun
“yoğun, zəhmli səsi”, “gur və heybətli səsi” qarşıdakıların сanına qorxu
salır» (1.41).
Qəzənfər Kazımovun təqdimatında görürük ki, Сahandar ağanın zahiri
əlamətlərindən digər bir element- onun səsi əsas götürülərək obrazın epik
qəhrəman arxetipinə сiddi bir işarə vardır.
Məlum olduğu kimi, səs, nərə Koroğlunun əsas qəhrəmanlıq əlamətlərindən olmaqla, «Koroğlu» dastanında xüsusi bir obraz səviyyəsinə qaldırılmışdır. Koroğlunun timsalında epik qəhrəmanın bu atributiv elementi qədim türk mifoloji arxetipinə dayanır. Сahandar ağa obrazının səsindəki heybət, heç şübhəsiz, həmin səsin obrazlı şəkildə ifadə etsək, əks-sədasıdır.
Məsələn, «Koroğlu» dastanından bir səhnəyə diqqət edək: «Ərəb Reyhan atın Сövlana gətirib Koroğlunun üstünə sürdü. Dava başlandı. Yetmiş
yeddi fəndin hamısını işlətdilər. Amma biri o birinə dov gələ bilmədi. Nə
qılınсdan kar aşmadı, nə nizədən iş çıxmadı, nə də əmuddan murad hasil
olmadı. Axırda Koroğlu qəzəblənib atdan düşdü. Paltarlarının ətəklərini
belinə sanсdı. Qollarını çırmadı, meydanda gərdiş etməyə başladı. Ərəb
Reyhan da atdan düşdü, güşt başlandı. Gah onun dizləri meydanı kotan
kimi sökürdü, gah bunun dizləri. Koroğlu gördü yox, Ərəb Reyhan da bal-
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aсa сanavar deyil. Axırda qəzəblənib elə bir nərə çəkdi ki, dağ-daş lərzəyə
gəldi» (4, 98). Göründüyü kimi, nərə, səs funksional keyfiyyətinə görə fiziki güсdən və texniki təсrübədən, fəndgirlikdən daha üstündür. Qəhrəman bu vasitədən artıq bütün ümidlər kəsiləndə istifadə edir və bütün hallarda bu vasitə qəhrəmanın düşmən və ya rəqib üzərindəki qələbəsini təmin edir. Səsin, nərənin belə qeyri-adi qüdrəti sakral mahiyyət daşıyır.
Belə ki, bu sakrallığın səbəbi vaxtilə Koroğlunun Qoşabulağın suyundan
içməsi ilə əlaqələndirilir. Belə bir sakral mahiyyətli keyfiyyət Koroğluda
olduğu səviyyədə olmasa da, Сahandar ağada da vardır. Lakin Koroğludan fərqli olaraq Сahandar ağa bu səsdən döyüş məqamlarında istifadə etmir. Сahandar ağanın timsalında həmin sakral mahiyyətli səs onun nitqinin konativliyinə transformasiya olunmuşdur. Сahandar ağanın nitqi linqvistik baxımdan xüsusi bir tədqiqatın mövzusudur. Bu nitq, daha çox
lakonikliyi və hökmlülüyü ilə seçilir. Bu сəhət romandakı dialoqlarda
özünü daha çox büruzə verir. Məsələn, Molla Sadıqla Сahandar ağa arasındakı aşağıdakı dialoqa diqqət edək: «Сahandar ağa səsinin ahəngini
dəyişib məzəmmətə keçdi:
- Adam bir iş görəndə fikirləşər. Hər yetənin sözünə baxıb bəy toğlusu
kimi ortalığa düşməz. Bir də qonağa əl qaldırmazlar».(146) Bu nümunədə
Сahandar ağanın nitqi etnik təсrübəni özündə akkumulyasiya edən folklor yaddaşının ifadəçisi statusunda çıxış edir. Əgər diqqət etsək görərik ki,
Сahandar ağanın əxlaq və davranış kodeksi kimi irəli sürdüyü prinsiplər
onun öz şəxsi həyat təсrübəsinin qənaətləri deyil, xalq yaddaşında daşlaşmış davranış formullarıdır. Bu сəhəti həmin formulların daşlaşmış folklor
dil-üslub xüsusiyyətləri də bilavasitə sübut edir. Molla Sadıqla Сahandar
ağa arasındakı mükalimənin sonrakı gedişi daha çox onun nitqinin konativliyi istiqamətində inkişaf edir:
« - O, qonaq deyil.
- Qonaqdır.
- Kimin qonağıdır?
- Mənim.
- Sənin?
- Bəli. İndi kimin hünəri var, qabağa çıxsın!
- Elə sənin kimilər deyilmi сamaatın evini yıxan.
- Ə, сadugər haramzada, dilini qarnına qoy!»(1,146)
Bu dialoqlarda Сahandar ağanın nitqinin lakonikliyi və kəsərliliyi yenə
də xalq yaddaşında daşlaşmış formullara əsaslanır. Lakin əvvəlkindən fərqli
olaraq, epik qəhrəman timsalında əyaniləşən dil-üslub xüsusiyyətləri daha
da qabarıqlaşmağa başlayır. Bu dialoqun sonunda Сahandar ağanın Molla
Sadığa «Dınqıra süzən qurumsaq!» - deməsi isə artıq konativliyin kuliminasiya məqamı kimi çıxış edir.
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Сahandar ağanın nitqinə sözü xalq təfəkkürundən süzülüb gəldiyi təbiiliyindəсə demək xüsusiyyəti xasdır. Bu nitq xalq yaddaşından gələn təbiiliyi demək olar ki, heç bir halda əxlaqi reqlamentliliyə tabe etdirmir. Məsələn, Сahandar ağa başqa bir üzləşmə məqamında Molla Sadığa elə beləсə də deyir: «Bilirsən, nə var, Molla Sadıq, mənim elə uşaqlıqdan səndən
xoşum gəlmir, oğraş adama oxşayırsan». İnsanın şəxsiyyətini və ya şəxsiyyətsizliyini müəyyənləşdirmək üçün xalq yaddaşında olan hazır qəliblər
Сahandar ağanın nitqində belə təbiiliyindəсə faktlaşır.
Əgər «Koroğlu» dastanında səs, nərə düşmən üzərində qələbənin əsas
təminatçısı kimi çıxış edirsə, «Dəli Kür» romanında da Сahandar ağanın
zəhimli səsində ifadə olunan daşlaşmış formullar, əminlik ifadə edən qısa
əmr сümlələri istənilən adamı tüfəngsiz-gülləsiz məğlub etmək güсündədir. Сahandar ağanın nitqində ifadə olunan bu ötkəmlik elə əslində epik
təfəkkürün dərinliklərindən süzülüb gələn sakral mahiyyətli həmin səsin
konkret tarixi şəraitdə konkret tarixi şəxsiyyətdə ifadəsidir.
Сahandar ağa daim əmr verir, onun məsləhəti də əmr xarakteri daşıyır.
«Ağır otur, batman gəl», «A bala, adam bir iş görəndə əvvəlсə məsləhətləşər», «Sözümə qulaq as, mənim söz güləşdirən adamdan xoşum gəlməz», «Kəndə gələn qonaq mənim evimdə çörək kəsməmiş gedə bilməz»
və s. əmr məzmunlu şifahi ədəbiyyat paremilərinə əsaslanan nitq bütövləri Сahandar ağa nitqi üçün xarakterikdir. Bu, əslində Сahandar ağanın
davranışını şərtləndirən əsas epik formullardır ki, onun nitqində daim təkrarlanır. Сahandar ağa dostu ilə düşmənini bu nitq formulları vasitəsilə
müəyyənləşdirir. O, ailə-məişət kontekstində davranışlarını da bu formulların diqtəsi altında reallaşdırır, kiçik bir sosial çevrə olaraq Göytəpə
sosial mühitində özünün konsentrativ funksiyasını da bu formullara minnətdar olaraq qoruyub saxlaya bilir. Göytəpə lokal bir sosial mühit olaraq
hələ yeni dövrün müdaxilələri nətiсəsində tamamilə deqradasiyaya uğramadığından, özünün etnik identikliyini qoruyub saxladığından bu formullar bu mühitdə funksionaldır.
Сahandar ağanın dialoqlar kontekstindəki nitqindən fərqli olaraq daxili nitqləri isə tamamilə fərqli semantikanı daşıyır. Əgər başqaları ilə münasibətlərdə Сahandar ağa primitiv kəndli diplomatiyasının diqtəsindən
irəli gələrək daha çox etnik yaddaş formullarına əsaslanırsa və daim öz
nitqində etnik yaddaş formullarını mühitə ötürməklə təhtəlşüuri olaraq
onun etnik sistem bütövlüyünü qorumağa сəhd edirsə, daxili nitqlərində
isə daha çox zamanın yeni axarlarının doğurduğu təbəddülatları «yaşayır». Məsələn, Koroğluya məxsus «Mənmi qoсalmışam, ya zəmanəmi?»
sualı dərin iсtimai-fəlsəfi məzmun daşıyan daxili nitq faktı kimi özünü
göstərir. Bu tip сanlı xalq danışıq üslubuna məxsus ifadələr Сahandar
ağanın nitqini zənginləşdirməklə yanaşı, həm də onu təbiiləşdirir.
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Nəticə. Beləliklə, linqvopoetik aspektdən «Dəli Kür» romanı üzərində
elmi müşahidələr, xüsusən romanın əsas qəhrəmanı Сahandar ağa obrazının bu yöndən təhlil predmetinə çevrilməsi bir daha göstərir ki, ən kiçik
nitq vahidlərindən tutmuş iri mətnlərə qədər romandakı nitq bütövləri etnik-milli yaddaşın müxtəlif folklor janrları kimi formalaşmış formullarına əsaslanır. Сahandar ağanın bir bədii obraz olaraq türk epos təfəkküründəki epik qəhrəman obrazının bədii transformasiyası olması da həm onun
təhkiyəçi tərəfindən təsviri və dəyərləndirilməsini əks etdirən təhkiyə
mətnlərdə, həm də obrazın öz nitqində (dialoq və monoloqlarda) əyaniləşmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə dil vahidləri aspektindən bədii obrazın timsalında etnik folklor modellərinin araşdırılmasını yenilik kimi dəyərləndirmək olar.
İşin tətbiq sahəsi. Məqalədən folklorşünaslar, xüsusən eposun tədqiqi
ilə məşğul olan mütəxəssislər, müasir ədəbiyyat araşdırıcıları, xüsusən linqvopoetika sahəsində araşdırma aparan tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNDƏ NOVRUZ BAYRAMI
Novruz Azərbaycanda keçirilən ən qədim mərasimlərdəndir. Bu bayram günlərini xalqımız hər zaman hədsiz təntənə və şadyanalıqla qarşılamışdır. «Xalqımız bu bayramı insanı əməyə, zəhmətə, maddi nemətləri
yaratmağa çağıran təsərrüfat bayramı kimi əsrlər boyu yaşatmışdır. Novruz bayramı xalqımızın həyata, təbiətə, torpağa, zəhmətə məhəbbətinin
təzahürüdür» (1, 115).
Novruz bayramı Azərbaycanın bütün bölgələrində bir sıra özünəməxsus
adətləri ilə qeyd olunmaqdadır. O cümlədən, Lənkəran bölgəsində Novruz
bayramı çox təmtəraqla keçirilir. Bayram ərəfəsində taxçaya xüsusi çıraqlar düzülür, evlər ağardılır, həyət-baca səliqə səhmana salınır, təmizlik işləri görülür. Bütün ev əşyaları həyətə çıxarılır, təmizlənir. Bölgədə bu adət
«ev atmaq» adı ilə tanınır. Novruz bayramına hər kəs təzə paltar tikdirir,
çərşənbə günü çaydan su gətirmək üçün təzə bardağ (və ya lüləyin) alır.
İlin axır çərşənbəsi mərasimlərinin zənginliyi ilə daha çox seçilir. Bölgə ərazisində daha təmtəraqla qeyd olunmuşdur. Əvvəlcə tonqal üçün çırçırpı hazırlanır, üstünə tikanlı kol əlavə olunur. İnanca görə, bu zaman şər
qüvvələr ocağa yaxınlaşa bilməzdi.
Çərşənbə axşamı həyətlərdə yeddi yerdə küləş topası yandırılar, üstündən atılır və bu sözləri oxuyurlar:
Ağırlığım-buğırlığım tökül-tökül,
Ay qulu-qulu, qulu qul.
Bu gün çərşənbə sabahı,
Pəncəşənbə ha pəncəşənbə.
İnanca görə bununla da ilin ağrı-acısı, xəta-bəlası, uğursuzluğu oda düşüb yanır.
«Torpağın canlandırıcısı sayılan ilk çərşənbədə adamlar yandırdıqları
tonqalın üstündən hoppanmaqla bərabər, öncədən düzəltdikləri lopanı
həmin odda alışdırıb üç dəfə ev-eşiyin dövrəsinə dolandırıb:
Qaçın-qaçın, şeytanlar,
Sizi oda qalaram
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- deyə-deyə ovsun edərmişlər. Bununla guya şər qüvvələrin qorxub qaçması, bir daha həmin evə yaxın düşə bilməyəcəyi ifadə olunub» (2, 114).
Bayrama iki-üç gün qalmış uşaqlar axşam hava qaralanda ev-ev gəzərək Novruşudluq* edərdilər:
Baharaməd, baharaməd, xoşaməd,
Sizin bu tazə bayramınız mübarək,
İliniz, ayınız, gününüz mübarək!
Ev sahibi də çıxıb onların mahnılarına qulaq asar, bayram payı verib
yola salardı.
Bölgədə yayılmış adətə görə, xeyir məclislərində, Novruz bayramı ərəfəsində qadınlar kişi libası geyərək nəğmə oxuyur, oynayır, məzəli söhbətlər danışır, məclisdəkiləri əyləndirir.
Tədqiqatçı A.Səfərova göstərir ki, Neftçalada Novruz bayramında qadınlar özlərini Kosaya bənzədərək yalançı saqqal-bığ qoyar, qonşuların,
tanışların evinə gəlib bahar mahnıları oxuyarmışlar (3, 120).
Axırıncı çərşənbə günü səhər tezdən hər kəs çay kənarına yığışar, axar
su üstündən tullanar və “Ağırlığım-buğırlığım tökül-tökül” deyərdilər. Bu
əziz bayram günlərində axar su üstündən tullanmaq həm də günahları yumaq anlamını daşıyırdı. Çayın düzənlik sahəsində atlıların çarpışması**
olardı. Cavanlar güləşmə meydanı düzəldib güləşərdilər. Uşaqlar yumurta döyüşdürər, küfdə yellənər, «hil-hil», «çaxfərəng», «lingi-lingi», «boymayoxun» kimi maraqlı oyunlar oynayardılar.
Cavan qızlar dəstə ilə bulaq başına gedərdi. Onlar başlarına çiçək tacı
taxar, təzə paltar geyib çaydan bardağları su ilə doldurub evə gətirərdilər.
Həmin sudan evə səpər, əl-üzlərini yuyardılar. Bununla da yeni ili təmizlik və aydınlıqla qarşılayardılar. İnanca görə, Novruz axşamında kim bu
sudan içərsə, o, il boyu xəstələnməz. Əvvəllər axırıncı çərşənbə günü bulaq başına, çay kənarına yığışmaq ənənə halını almış olsa da bu adətə indi
əvvəlki qədər əməl olunmur.
Şəki bölgəsində də İlaxır çərşənbədə səhərə yaxın, hava hələ işıqlanmamış çaya, bulağa – zəmzəm suyuna gedirlər. Suyu götürəcək adam təmiz olmalıdır. O, suyu götürdükdən sonra çaya daş atır və ya bulağın başına daş qoyur. Suyu götürərkən ürəkdə arzu tuturlar. Niyyəti hasil olanlar
növbəti il su başına xonça ilə gedirlər (4, 108).
Bayram günlərində arzu-niyyət nişanəsi kimi yetişdirilən səməni, bayram şamı, novruzgülü Novruz bayramı süfrəsinin bəzəyi hesab edilərdi.
_________________
*Novruşudluq – Novruz şadlığı
** atlıların çarpışması - atlıların yarışması
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Çərşənbə günləri qız-gəlinlər yığışıb bayram şirniləri bişirərdilər. Bunlardan bamiyə, əyirdək, çanquri, lökü, badam çörəyi, bişi, kətə, külçə,
zeyran, qənd çörəyi, nişəsdə halvası, səməni halvası və s. qeyd etmək olar.
Lənkəran qadınlarının bayram süfrəsində çanquri, əyirdək xüsusi yer tuturdu. Bayram süfrəsi üçün qovurğa qovrular, yumurta boyanar, şərbət hazırlanardı. Xonçaya noğul-nabat, əmir badam, rahat hulqum, peşmək, alma, ərik, əncir qurusu düzülərdi (yeddiləün yemiş).
Qeyd etdiyimiz kimi bayram şirniləri içərisində səməni halvası da vardır ki, onun hazırlanma prosesi çox maraqlıdır. Buğda yuyulub məcməyiyə sərilərək üstü yaş dəsmalla örtülür. 6-7 gündən sonra buğda 1 santimetr göyərəndə onu qiyməkeşlə teştdə döyür, suyunu möhkəm sıxırlar.
Suyuna un töküb horra edirlər. Səməni halvası mis tiyanda bişirilir. Vamla
ocağda kotala ilə (ağac dəstəli ərsinə oxşar alət) qarışdırırlar. Bişib bərkidikdən sonra üstünə doşab, darçın, razyana tökülür.
Səməni halvasını boşqablara çəkər, qonşu evlərə paylardılar. Səməni
halvasını əməli-saleh adamlar bişirməli idi. Evində səməni halvası bişirtdirən insan ürəyində niyyət edərdi.
Cavan qız-gəlinlər «lo-lo», «ərxiştək», «dik halay», «zupa» oyunları
oynayardılar.
Axır çərşənbə axşamı bəxtlərini sınamaq istəyən cavan qızlar niyyət
tutub qapı pusardılar. Buna «baxt falı» deyilərdi.
Çərşənbə axşamı cavanlar qonşu evlərə «dəsmalatdı» edərdilər. Ev sahibi də dəsmala bayram sovqatı (düyü, kəllə qənd) qoyub yiyəsinə verərdi. Bəzən dəsmalın sahibini tanıyardılar. Bu evdə nişanlısı olduğuna görə,
o qızın əl tikmələrindən də (araqçın, pul kisəsi, tütün kisəsi və s.) əlavə
edib bəy oğlana pay hazırlayardılar.
Beləliklə, axır çərşənbə günü hər kəs bir yerə toplaşaraq qışı elliklə yola salar, yazın gəlişini isə bayram edərdi.
O axşam cavan qızlar, oğlanlar dan yeri sökülənəcən yatmayıb gözləyərdilər. İnanışa görə bu səhər dan üzünü görən insanın ömrü işıqlı, aydın olar.
Novruz bayramı günündə evin bayır qapısı, bir qayda olaraq, bağlanmazdı. Novruzun birinci günü bütün gecə işıq yanardı. Qədimdən bəri Novruz axşamı tüfənglərdən atəş açılar. Beləliklə, Bahar bayramı başlanardı.
Novruz bayramı üçün nişanlı olan qızlara oğlan evindən bayram payı
aparılardı. Adətə uyğun olaraq məcməyiyə girdəbic balıq qoyub düyü,
qaysi, kişmiş, xurma ilə birlikdə bəzəyər, balığın ağzına qızıl üzük keçirərdilər (Məcməyinin üzərinə zərli qırmızı xara örtük sərərdilər.). Xalq
etiqadına görə bu uğurlu nigah, uzun ömürlü ailə mənasını daşıyır. Bundan əlavə, bəzəkli bir torbaya bayram çörəkləri yığılar, torbanın ağzına
qızıl qoyulardı.
Burada bayramqabağı adətən Lənkəran bölgəsinə xas ənənəvi bayram
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yeməkləri bişirilərdi: qiymə qatıq, süddü plov, ləvəngili girdəbic ziyad
balığı, tərə, səbzi kükü, fisincan, şirin qourma plov, cücə kababı (ləvəngili), tərək-şirinplov. Bunlar ən çox mərasim yeməkləri sayılmaqla bayramqabağı hazırlanırdı.
Lənkəran bölgəsində plov çölməklərdə* bişirilirdi. Ağbirçək qadınların fikrincə, çölməkdə bişirilən plov daha ləzzətli olurdu. Bu bölgədə düyü çörək əvəzi kimi işlədilmişdir.
Digər bölgələrimizdə, konkret desək, Şəki ərazisində bayram günlərində çığırtmalı aş, lobyalı aş, Bakı ərazisində süddü plov quru balıqla, Neftçala ərazisində isə mütəlcəm plov bişirərdilər.
Novruz bayramı ərəfəsində yaşlı insanlar ilin quraqlıq, yoxsa yağmurlu; məhsuldar, yaxud qıt olacağını müəyyən edərdilər. Əgər birinci gün
hava aydın olsa, deməli, il məhsuldar olacaqdır.
Bayramın səhəri günü camaat qəbir üstə gedərək öz yaxınlarını ziyarət
edər, apardıqları bayram payından fəqirlərə paylayıb qayıdardı.
Novruz bayramında bütün küsülülər barışar, çərşənbə günündən başlayaraq, bütün qohum, dost-tanış bir-birinin evinə bayramlaşmağa gedərdilər.
Qədimdən bəri bahar günləri əziz günlər hesab olunub. Bu əziz bayram
günlərində bayram payı vermək, kasıbı, köməksizi şadlandırmaq, qəlbi sınıqları yada salmaq, yaslı-yaralı adamları yoxlamaq savab iş olmaqla yanaşı həm də pay verilən ocağa bərəkət, bolluq arzulamaq idi.
Bu bayramda xalqın uzun illər ərzində qoruyub saxladığı milli ənənələr yaşadılmışdır. Novruz xalqın ənənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən
bayramdır. Bu bayram özündə bir sıra mərasimləri ehtiva etdiyi üçün çox
zəngin və rəngarəngdir.
Biz mümkün qədər çalışmışıq ki, XX əsrin 50-60-cı illərinə qədərki
bölgədə keçirilən Novruz bayramını təsvir edək. Hazırda bölgədə Novruz
mərasimlərinin çox az bir hissəsi qorunub saxlanmışdır.
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TƏRTƏR FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR
2012-ci ilin iyun ayında AMEA Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşları
Tahir Orucov, Xəzangül Məmmədova ilə Tərtər şəhərində və rayonun Evoğlu, İsmayılbəyli, Qaraqoyunlu kəndlərində 10 günlük folklor ezamiyyətində olduq. Olduğumuz müddət ərzində 20 nəfər folklor söyləyicisi ilə
söhbət edə bildik. Onların böyük əksəriyyəti rayonunun yerli sakinləri olsalar da, aralarında Qarabağın müharibə getmiş digər bölgələrindən qaçqın düşmüş insanlar da var idi. Apardığımız müşahidələrə əsasən deyə bilərik ki, Tərtər rayonu folklor nümunələri ilə olduqca zəngindir.
Bu bölgədə Azərbaycan folklorunun, demək olar ki, bütün janrları ilə
üzləşmək mümkündür. Bununla belə, pirlər və ocaq sahibləri ilə bağlı mətnlər, bayatılar, türkəçarələr, oyunlar, lətifələr, dini rəvayətlər və s. daha aktiv
şəkildə söylənilirdi. Bizə toplama zamanı yaxından kömək edən Evoğlu
kənd sakini Orucov Azad Talıb oğluna və onun ailəsinə, Tərtər şəhər sakini Məmmədov Zahir Əli oğluna və onun ailəsinə, eləcə də İsmayılbəyli
kənd orta məktəbinin direktoru Zamanova Yeganə Xanlar qızına və onun
şəxsində həmin məktəbin bütün kollektivinə, həmçinin bütün folklor söyləyicilərimizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Aşağıda Tərtər rayonundan
qeydə aldığımız folklor mətnlərindən az bir hissəni veririk. Bəzi mətnlərdəki söyləyici əlavələrini kursivlə verməyi məqsədəuyğun saydıq.
Ləman Vaqifqızı (Süleymanova)
Bayatılar
Əsgərənin dağı var,
Bağının bağmanı var.
Ora gedən qayıtmaz
Orda yaman yağı var.
Oğlannar girib bağa,
Çiyni dəyər yarpağa.
Oğlannara nə qaydadı,
Vaxsız gedər torpağa.
Bajılar bajısıyam,
Şirinnər ajısıyam.
Kimin qardaşı ölüf,
Mən onun bajısıyam.
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Yaşım özümdə qaldı,
Axdı, üzümdə qaldı.
Çoxlu niyətdərim varıdı, diləhlərim varıdı,
Hamsı gözümdə qaldı.
Zalın dalında mən,
Əlçatmaz yerində mən.
Zəhmət çəhdim, bala böyütdüm
Yemədim barın da mən.
Hamsını elə fikirrəşif özümə görə deyirəm. Çox zəhmət çəhdim, indi
əlləri çörəyə çatanda adam özü düşür yatağa.
Əzizinəm dan üzü,
Quşdar oxur dan üzü.
Ay balalarım, sizə bir nala çəkərəm,
Sizə çatar dan üzü.
Yanı tezdən eşidif gələrsınız da.
Oyrəli (ötən dəfə - L.V.) ağrıyanda isdədim çağıram hamsını uşaxların. Amma demədim, helə fikrimnən keçirdim.
Gələn haradan gəldi?
Göydən, qaradan gəldi.
Göydə bulud yoxudu,
Bu sel haradan gəldi?
Gedirdim qırağınan,
Ot biçdim orağınan.
Bir cüt qardaş itirmişəm,
Gəzirəm sorağınan.
Bir ev tihdim dəyirmi,
Çuvuxları iyirmi.
Köçüf hara gedirsən?
Bu ev sənin döyülmü?
Mən əzdim asda yeri,
Xəsdəsən, asda yeri.
Neçə gündü evin yuxarı başınnan,
Yığılıf xəsdə yeri.
Fikirrəşdim ki, yeri evin yuxarı başınnan salıflar də. Mən gedənnən
sora yığışdırajaxlar. Nə bilim, helə hamsını öz-özümnən oturuf fikirrəşif
gəlir mana. Deyirəm, bir az yadımda qalır, sora huşumnan çıxır.
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Bajılar bajısıyam,
Şirinnər ajısıyam.
Kimin anası, qardaşdarı ölüf,
Mən onun bajısıyam.
Ay başına döndüyüm,
Gün başına döndüyüm.
Sənin kimi ölənnən,
Var, başına döndüyüm?
21 yaşım vardı, min ağaş qulağınnan uzax, anam irəhmətə gedəndə.
Ana isdərəm,
Yana-yana isdərəm.
Yadıma sən düşəndə,
Ağlamağa xəlvətxana isdərəm.
Aşıx, mən görəndimi?
Zülfün mən hörəndimi?
Götür üsdünün ağır yükün,
Görüm mən görəndimi?
Qardaş mənim əliyim,
Yaxamda düyməliyim.
Köçəndə, köçüm qardaş,
Düşəndə gündəliyim.
Başında ağ şalı var.
Ağ şalın göy xalı var.
Sənin belə ölümünün,
Anana oxşarı var.
Alma könlüm, nar könlüm.
Heyva könlüm, nar könlüm.
Ölüfdü gəlin anam, bir cüt qardaşım,
şaddıxnan işim yoxdu,
Ağlamaxnan var könlüm.
Arxalıx aldırmışam,
Yaxalıx saldırmışam.
Bir cüt qardaş itirənnən sora,
Ürəyimi aldırmışam.
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Gəlifdi yaralılar,
Göylülər, qaralılar.
Ağlasın dərdi olannar,
Dinşəsin yaralılar.
Raya xala bu bir neçə bayatını və şeiri deyəndən sonra əlindəki kiçik
kağızı mənə göstərdi. Kağızda hər bayatının birinci misrası yazılmışdı.
Mən evə qayıdana qədər yadına sala bildiyi bayatıların birinci misralarını yazmışdı ki, yadından çıxmasın – L.V.
Söylədi: Orucova Raya İslam qızı. 1942-ci ildə Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində anadan olub. Təqaüdçü.
Ağlaram ağlar kimi,
Yaram var dağlar kimi.
Ağlaram ağlar kimi,
Yara vurdum dağlar kimi.
Göynən gedən sonalar,
Bir-birini yan alar.
Qoy sənə qurvan olsun,
Bala itirmiş analar.
Ay laylay, belə laylay,
İlləllah belə laylay.
Heç bəndələr çalmasın,
Siz çaldınız belə laylay.
Maral meşəli yerdə,
Güllü, bənövşəli yerdə.
Vuran elə vurdu ki,
Qaldım döşəli yerdə.
Girişim budu,
Gülüm, dərişim budu.
Ağla, öldür özünü, ay bacı,
Axır gedişin budu.
Bağa su düşdü neynim?
Bağdan su içdim neynim?
Aləmə pay paylandı,
Mana bu düşdü neynim?
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Çəkilə bax, çəkilə,
Çəkil yerə tökülə.
Qiyamat o gün qopar
Adın eldən çəkilə.
Bağa girmərəm sənsiz,
Gülü dərmərəm sənsiz.
Bağda ahu mələsə,
Bil ki, o mənəm sənsiz.
Bağımdır mənim.
Qəm oylağımdır mənim.
Dindirmə qan ağlaram,
Yaman çağımdır mənim.
Əzizinəm, Ay doğdu,
Ay doğdu, aydın oldu.
Mübariz tək oğulu,
Analar bir tək doğdu.
Əziziyəm, bir də gəl.
Dolan yurdu bir də gəl.
And verirəm Allaha,
Bizim evə bir də gəl.
Əziziyəm, Ağdamdı,
Tüstülənən Ağdamdı.
Yollara göz dikməkdən,
Gözlərimə ağ damdı.
Dağlara çən düşəndə,
Sünbülə dən düşəndə.
Can bu bədənnən oynar,
Yadıma sən düşəndə.
Arxalığı badalı yolda,
Yoldan eylər adamı.
Əvvəlcə özüm qurban,
Sonra kəndin adamı.
Göydən uçan quşa bax,
Qanadı sınmışa bax.
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Aləmə yaz gəlifdi,
Bizə gələn qışa bax.
Söylədi: Quliyeva Suğra Qasım qızı. Müəllim. 1923-ci ildə Tərtər rayonunun İsmayılbəyli kəndində anadan olub.
Mən aşıq yada qaldı,
Yada yağıya qaldı.
Allah tikdiyim evlər,
O da yağıya qaldı.
Mən aşıq oda yandı,
Su gəldi oda yandı.
Zülümlə, zəhmətlə dəridini çəhdiyim
ellər, obalar, əzizdədiyim həyətdər,
Bağlar oda yandı.
Mən aşıq elə çatdı,
El gəlib elə çatdı.
Mübarizin cəsədi,
Gəlib elimizə çatdı.
Söylədi: Əliyeva Nigar Köçəri qızı. 57 yaşındadır. Tərtərin İsmayılbəyli kəndində doğulub. Müəllimdir.
Ay doğdu peşman-peşman,
Gün çıxdı oldu ona düşman.
Ürəyimdə bir dərdim var.
Nə dost bilir, nə də düşman.
Mən aşıx, sən gəlincən,
Sənət verərəm sən gəlincən.
Azreyıl gəlsə, can vermərəm,
Gözdərəm sən gəlincən.
Azreyıl bostançıdı,
Bostançı, dastançıdı.
Dəymişi qoyuf, göy kəsir
Yaman da bostançıdı.
Mən aşığam, al mənnən,
Sarı mənnən, al mənnən.
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Mən bu cana borcluyam,
Məni nahax yerə gejikdirdin, gə bu canı al mənnən.
Mən aşığam, ha səni,
Hac saxlasın ha səni.
Baxca gonlum bar görmür,
Mənim gonlum ha səni.
Mən aşıx belə neylər,
Yel əsər, belə neylər.
Çarxı çönmüş fələy,
Adamın axırın beləmi eylər?
Dağları gəzdim, gəldim,
Daşdarın düzdüm gəldim.
Gözdədim heş kəs gəlmədi,
Əlimi üzdüm gəldim.
Gəl gedək dağa, qardaş,
Qar yağa-yağa, qardaş.
Sən duman ol, mən çiskin,
Çəkilək dağa, qardaş.
Sarı çiçək əlimdə,
Sahatım biləyimdə.
Allah, məni öldürmə,
Arzum var ürəyimdə.
Xoruzun ban səsinə,
Bannıyar ban səsinə.
Nənə, Allah, səni öldürməsin,
Mən deyim can səsinə.
Gə gedək daş bulağa,
Suyu sərin xoş bulağa.
Birin sən de, birin mən,
Tökək qan, yaş bulağa.
Layla dedim adına,
Allah yetsin dadına.
Allah dadına yetəndə,
Məni də sal yadına.
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Qalanın yolu sərvan,
Torpağı gözə dərman.
Yardan bir kağız almışam,
Yarsı dərt, yarsı dərman.
Kağızın ağına bax,
Baxdıxcan ağına bax.
Əgər yadına düşsəm,
Çöyür kağızın arxasına bax.
Ölkə, sənnən kim keşdi?
Kim qarq oldu, kim keşdi?
Məjnun gonullu canım,
Gör gonlunnan kim keşdi.
Axşamlar, ay axşamlar,
Şamlar yanar axşamlar.
Yerri yerində axşamlar,
Qərib harda axşamlar?
Qərib öldü götürün,
Dar küçədən ötürün.
Qəribin vay xəbərin,
Kəndinə-kəsəyinə yetirin.
Bu dağlar ulu dağlar,
Çeşməli, sulu dağlar.
Burda bir igid ölüfdü,
Göy kişnər, bulud ağlar.
Basma yaralarıma,
Nə ki sağam ağlaram.
Qalsam, özüm ağlaram,
Ölsəm, torpağım ağlar.
Bostan əkdim xiyarsız,
Gülünü dərdim sənsiz.
Yatdım bir vayğa gördüm
Oyandım ixtiyarsız.
Qızılgül həşəm oldu,
Dərdikcən həşəm oldu.
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Sizi itirənnən bəri,
Ağlamax peşəm oldu.
Qardaş demə, qan olar,
Yel əsər, fəğan olar.
Qardaş gələn yollara,
Bajılar qurvan olar.
Söylədi: Əliyeva Dursun Aslan qızı. 1912-ci ildə Tərtərin Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. Hal-hazırda vaxtilə gəlin gəldiyi Evoğlu
kəndində yaşayır. Təqaüdçüdür.
Buxarı qurum olar,
Od yanar, qurum olar.
Oğlu ölən anaya,
Çox yaman zulum olar.
Əzizinəm nələr keçər,
Ahular mələr keçər.
Oğulsuz anaların,
Qəlbindən nələr keçər.
Söylədi: Orucova Mənsurə Çərkəz qızı. 1951-ci ildə Tərtərin Evoğlu
kəndində doğulub. Təqaüdçüdür.
Bayatı-deyişmələr
Ceyran, çölə bir də gəl.
Ördək, gölə bir də gəl.
Körpə balalarım var, nadan yarın var,
Qayıt elə bir də gəl.
Ceyran, çölə gəlmərəm.
Ördək, gölə gəlmərəm.
Elə yerə getmişəm
Bir də elə gəlmərəm.
Çilovlar, ay çilovlar,
Çil kəklik çilovlar.
Burdan bir tərlan keçdi
Əldə qaldı çilovlar.
Çilovlar, ay çilovlar,
Çil kəklik çilovlar.

123

2013/ I

Tərlan özgə malıdı,
Yel qalmasın çilovlar.
Söylədi: Quliyeva Suğra Qasım qızı. Müəllim. 1923-ci ildə Tərtər
rayonunun İsmayılbəyli kəndində anadan olub.
Tapmacalar
Dam dambıldar,
Su gumbuldar.
Heyva çalar,
Nar oynuyar. (Dəyirman)
Ay baba, dur gedəh,
Karvanını vur gedəh.
Səhsən səkgiz qapıya
Bir qıfılı vur gedəh. (Qəbiristanlıq)
Söylədi: Mammədova Zöhrə Əli qızı. 1955-ci ildə Tərtər rayonunun
Qaraqoyunlu kəndində doğulub. Bağçada tərbiyəçi işləyir.
Dam dambıldar,
Su gumbuldar.
Heyva çalar,
Nar oynar. (Nehrə)
Südü sağılar,
İkisi xaç qırmızı.
Dördü mazan darayı,
Səkkizi san darayı. (İnək, qoyun, it və donuz
məmələri)
Bapbalaca boyu var,
Dam dolusu toyu var. (Çıraq)
Taxçadan düşdü tap elədi
Qızxanım onu hap elədi. (Siçan, pişik)
Damda dana böyrüşər
Qızlar ora yürüşər. (Toy)
Söylədi: Quliyeva Suğra Qasım qızı. Müəllim. 1923-ci ildə Tərtər
rayonunun İsmayılbəyli kəndində anadan olub.
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Türkəçarələr
Çiban
Qırığıydı, sınığıydı … Yarası, çıxma çibannar. Qavaxlar çox olurdu
ey. İndi çiban çıxmır, qoymurlar çıxmağa. Onu yarırdılar, təbii dərmannarnan sağaldırdılar. Xamır qoyurdular, gülxətmi xamırı. O, çibanı deşif
sağaldırdı.
Ruh tutmaq
Adicə uruf tutmax, urufa baxmax budu bax. Axşamtərəfləri, gün dönənnən sora əziz ölülərdən də, indi onu anmırsanmı, yoxsa danışıf xatırrıyısanmı. Deyirlər ki, uruf tutuf. Gün dönəndə görürsən ki, baş gijəllənir, özün halsız hiss eliyir. Tempratura olur, üşüyür. Üşütmə gəlir, titriyir.
Üşütmə az tempratura verir də. Onda baxanda deyirlər, hə, filan ölünün
urufu tutufdu. Quran isdiyirmi, halva isdiyirmi, hansısa yeməyi isdiyirmi? Ona mən özüm də baxıram.
Raya xala: Bunun anası irəhmətdiy də baxırdı.
O gün Zahid Bakıdan zəng eliyif ki, mənim urufuma baxginan. Mən
axşamtərəfləri özümü pis hiss eliyirəm.
Qurandı, çörəhdi, kömürdü. Oları qoyursan, üş dəfə salavat çöyürürsən.
Onnan sora deyirsən ki, əl mənim əlim döyül, Fatma nənənin əlidi. Filankəsin urufuna baxıram. Hə, o ruf tutufsa, nəsibə-qismətə getsin. Hər yeri
tərpədirsən. Çörəyə gedəndə qismətə gedir. Deməli, qismət isdəyən var.
Onnan sora ölüləri bir-bir sadalıyırsan, kimə düşsə, odu. Onnan sora
ölüyə birinci Quran, onnan sora halva, onnan sora əziz yeməhlərdən sayırsan, hansı düşsə, birini bişirirsən. Deməli, o ölü ya Quran isdiyir, ya
halva, ya da əziz yeməhlərdən birini, bişirirsən. Bişirməsən də, da bilinir.
Bişirəndə onuynan da ötüf keşməlidi.
“Kimnən öyrənmisən?”- sualına “anam baxırdı” cavabını verd – L.V.
Ziyil
I mətn
Sora adicə bu ziyillərin duası var. Əldə ziyil olur, uşaxda ziyil olur,
heyvanda ziyil olur. Bunnarın özünün də duaları var. O duanı Ay təzələnəndə, Ay təzələnnən təzələnə o dualar oxunur. O ziyilə də əl çəkilir. Nar
ağacının şüylərinnən (balaca zoğlarından) eşib qatdıyıf qoyursan. Ya o
narın çubuğu qurumalıdı, ya da ziyil qurumalıdı.
Duanı oxumasını xahiş etdiyimizdə yaxşı bilmirəm dedi və oxumadı.
Qurannan oxunan duadı, amma yaxşı bilmirəm, gərəh onu yaxşı öyrənif
deyən ola. Hansı surə olduğunu da bilmirəm dedi – L.V
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Ziyil
II mətn
Mənim yadıma gəlir, əlim ziyil olmuşdu. Nənəm götürdü çirhli süpürgəni, Ay çıxanda əlimə çəhdi, dedi:
- Ayım, səni xoş gördüh,
Ziyilin yerini boş gördüh.
Səhər yuxudan qaxanda ziyil yox iydi. Ancax Ay təzələnəndə bu, oxunmalıdı. Da başqa vaxd oxusan, o alınmır.
Söylədi: Əliyev Baxşeyiş Süleyman oğlu. 1949-cu ildə Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində anadan olub. Təqaüdçüdür.
Qurdağzı bağlama
Çöldə heyvanın qalanda gərəh heş şıkqıldamıyan pıçaxnan qurd ağzı
bağlıyasan. Onu da köhnə kişilər oxuyurdu. O cindarrıxnan məşğul olannar. Də o işi bilənnər o işdərin hamsını bilirdilər. Mən onu bağlamağı bilmirəm də. Mənim uşax vaxdıma düşdü. O qurd ağzı bağlananda o bıçağın ağzı açılmayana qədər heyvan nə qədər çöldə olur olsun ona xələl yetirə bilmir. Gəlifdilər Tajəddinin anası Xeyransa xalıya gəliflər. Əslində
atamın dalınca gəliflər. Deyif:
– Ged axşam sahat onda, on ikidə gəl götür.
– Bəs mən gələ bilmiyijəm axı.
– Sən indi bağlaginən. Səhər heyvanı sağ-salamat tapım.
Söylədi: Əliyev Baxşeyiş Süleyman oğlu. 1949-cu ildə Tərtər rayonun Evoğlu kəndində anadan olub. Təqaüdçüdür.
A it, niyə hürürsən?
(Təmsilcik)
İtə sual verillər, a it, niyə hürürsən? Deyir qortduğumnan hürürəm.
Deyillər:
– Axı sən itsən, nədən qorxursan?
Deyir:
– Bə niyə qorxmuram ki? Mənnən güjdü maa ras gələr, məni qovar,
mən də bəri başdan hürürəm ki, qoy mənnən uzaxlaşsınnar. Bir də ki it
görür ki, sən qorxursan, onnan gora saa cumur.
Söylədi: Mammədova Zöhrə Əli qızı. 1955-ci ildə Tərtər rayonunun
Qaraqoyunlu kəndində doğulub. Bağçada tərbiyəçi işləyir.
Xalq təbabəti
Qırxbığım var, cincilim var, çöl kişnişi var. Bağayarpağının şirəsi,
deyillər, mədə xorasına, mədə yarasına xeyirdi. Bağayarpağını, yaranın
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üsdünə qoyursan, mədə yarasına, mədə xorasına xeyri var. Bağayarpağını barmaxda çivan olanda, yara olanda, onu helə ilıx suynan isdadıf qoyursan onun üsdünə, sorur, içindəki çirki-zadı çıxardır. Qıpbığım böyrəyin daşını-duzunu əridir tökür. Dəmliyirsən içirsən, hə. Çay dəmliyən
kimi dəmliyirsən, qaynatmırsan də, dəmə qoyursan. Qalır, bir sahatdan
sora, para sahatdan sora içirsən.
Qantəpər ciyər xəsdəliyinin dərmanıdı. Ağciyərin dərmanıdı, soyuxlamasın çəkir. Bax belə var. Onnan sora...
Baldırğan da yelə dərmandı. Qılça-zad ağrıyanda, elə mənim qaynanam e, özü orda isdadırdı, qoyurdu qılçasının ağrıyan yerinə. Bax heylə.
Bu yemişandı, qanın tənzimlənməsinə xeyirdi, ürəyə xeyirdi. Çiçəyini dəmlə iç, özünü ye. Mən həmişə onnan mürəbbə bişirirəm.
Hə, tutun da der xeyri var. Qaraciyara dərmandı bax onun bəhməzi.
Onnan sora, nəvilim ma heylə deyiflər. Qaynanan vaxdı o lap qatılmamış, qatılmamış onu... Tutu yuyuf təmizdiyif tökürdüh içinə bir az qaynadırdıx ta mürəbbə kimi olana qədər.
Söylədi: Cavadova Şərafət Cavanşir qızı.1947-ci ildə Kəlbəcərin Qamışlı kəndində anadan olub. 1964-cü ildə Tərtər rayonunun Evoğlu
kəndinə gəlin gəlib.
Lətifələr
Ölənnən soreymiş
Molla Nəsrəddinin bir qonşusu varmış, xəsisimiş. Evi ikimərtəbeymiş. Görür ki, elə gündə bının evinə qonax gələndə badnusa bir toyox
qoyur, belə başın alır, çıxardır yuxarı, düşür yerə. Ama onu yemillər.
Molla deyir ki, mən də gedəjəm bının evinə qonax. Gedir genə həmən
toyox genə gəlir. Deyir ki, “Ay ev yeyəsi,– ev yeyəsinə deyir: “Bı toyoğun xoşbaxlığı ölənnən soreymiş e”.
Söylədi: Hümbətova Sima Həşim qızı. 1938-ci ildə Ağdərə rayonunda doğulub. Hal-hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 45 il uşaq bağçasında aşpaz işləyib.
Mat qalmışam
...Elə bil üş nəfər oluflar. O, mənim ulu babam olur da elə bil. Babamın babası olufdu. Mərc eliyiflər, bı xaşdarına nəhlət, yer üzündə salıflar
bı düz, dərə-zad... Bir erməni xış əkir. Deer ki, mərc eliyəh. Da indi öz
aralarında nə deyifsə. Bax o öküzü mən onun əlinnən alajam, birini kəsəjəm. Öz aralarında nə mərcə gəliflər, neyniyiflər.
Gedir bı erməninin başını qatır. Ama o biri yoldaşı yanındeymiş da.
Deyif ki, mən bını elə gipnoz eliyəjəm ki, bı təmiz özünü unudajax. Erməni söhpətinən məşğul olajax. Sən də yavaçcaca öküzü açıf apararsan.
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Öküz yoldan təmiz gözdən itənnən sora mən bı erməniyə deyəjəm ki:
– Mən bı işə mat qalmışam ki, sən bir öküzünən yer xışdıyırsan.
Deyif :
– Əşşi, nətər?
Erməni belə çönür görür ki, həqqətən bir öküzdü.Öküzün axı biri gedifdi.
Atım cin oldu
İndi yoldaşdarı arasında yenə məşdəşiplər. Yaxşı o vaxdı o adamlar
dana bir az zadımış, çox mərc eliyirmişdər. Deyif ki, bı erməni deyif ki,
mən o atı, atın üsdündə də ter dellər də, bi xurcun varıdı. Bu terrərdə də taxıl varmış. Mən elə eliyəjəm ki, o atı onun əlinnən alacam. Nətər elyəssən?
İndi öz aralarında der ki, mən indi gedəcəm bı işi...Gedif girif çaya,
palçıx da sürtüf canına, çıxıf. Çıxıf bu atın, erməninin dalıncan gedirmiş... Bir müdət gedif. Hə, atın quyruğunnan tutuf, atı buraxıf, çıxardıf
yüyəni salıf öz başına. Deer kəndə çatanda ki, getmiyiv, əyağın diriyif.
Görüf at dööl də, tez buraxıf deyif ki, bəs atım cin oldu, getdi. O biri
yoldaşı atı aparıf. Atım cin oldu. Sora bir müddətdən də sora, indi der ki,
gör mən neyniyəcəm. Atın yalın, sora quyruğun qırxır həmin atın, gedir
o ermənigilə. İndi çox belə məzəkarıdı e söhbəti. Hə, gedifdi ermənnin
qapısına hə, düşüfdü.
− Xoş gəlmisınız.
− Elə dedim ki, yolnan keçirdim dedim elə bir istikən çayını içəh,
neyniyəh. Hə çayını içəh.
Deyir:
− Kirvə, deer, o atın deer quyruğu qırxılmasaydı, deərdim mənim
atımdı.
Deyir:
− Kirvə, nə danışırsan? Elə şey olar? Mənim atımdı bu.
− Yo, gözümüzün qabağında cin oluf. Cin olmasa, deərdim bu at mənimdi.
Altısı sənin, altısı mənim
Sima xala: İndi həmən kişi, bının bavası gedir on iki dənə inəh oğurruyur. Bını gətirillər deuillər ki, bəyə deyillər ki, bı kişi on iki inəyi oğurruyuf. Deer ki yoxdu də. Deer ə, bı köpöh oğluna qırx çubux vırın. Deer,
a bəy, on iki imamımız var, altısı saa qənim, altısı maa qənim. Deer ki,
bını açın bıraxın. Yanı inəyi oğurramışam da, altısı sənin, altısı mənim.
Arif dayı: Mənim ulu babamın sərgüzəşdəri oluf. Adı Cahangiriydi.
Sima xala: Anası danışıv e, nənəsi.
Söylədilər:Hümbətov Arif Hilal oğlu. Hümbətova Sima Həşim qızı.
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Nağıl
Yetim qız
Məsəlçün, deer biri vardı, biri yoxudu, bir kişi varıdı. Bı kişinin bir
dənə qızı var, bir də yoldaşı olur. Nəysə, qız uşaxkən bı rəhmətə gedir.
Kişinin yoldaşı. Rəhmətə gedir, qızı bir əz saxlıyır, böyüdür, bir on yaşon beş yaş arası. Bı gedir təzdən məjbur olur, uşağı saxlıya bilmir, yeni
bir qadın alır. Bı da gəlir qızı dolandırmır. Qız da hədsiz gözəlimiş. Öz
qızdarı da olur, çirkin olur, ona bənzəmillər.
Hə, der indi kişini başdan aparır ki, yox e, bını apar neynirsən elə,
mənim gözümnən uzağ elə. Kişi götürür qızı aparır meşiyə. Ta əlacı kəsilir. Aparır meşiyə der gedəh bir az odun qırax gətirəh. Gedillər bir meşənin bir dərin yerində qıza der ki, dur bırda sən məni gözdə, gəlləm. Gəlir bı tərəfdən bir dənə nəsə şey düzəldir asır ağaşdan. Bının adı yadımnan... toxmax der, nə der belə bir zad. O elə bil, hər dəfə küləh onu tərpədəndə, o səs salır. Bı da elə bilir ki, atası orda odun yığır. Nəsə, aradan xeylax keçir, şər qarışır, görür atası yoxdu. Qız gəlir fırranır həmən
o səs gələn tərəfə, baxır görür ki, atası nə gəzir, atası yoxdu, nəsə bir
ağaşdı, gedir dəyir takqıldıyır. Ələci kəsilir, deyir mən hara gedim, neyniyim, nətər eliyim. Gedir çıxır bir dənə çinar ağacının altına. Çinar ağacının altına çıxır, der, yox e, neynəsəm mən məsəluçün, gəlip vəhşi heyvannar meşədə məni yeə bilər. Çıxır çinarın üsdünə. Ağacına çıxır ora.
Ora çıxanda elə qalır orda yuxu munu tutur. Səhər tezdən səsə ayılır,
görür ki, yox, nəhlət şeytana. Onnan əvvəl də bir padşahın oğlu gəlir zadnan, atnan. Bu çinar ağacının altında bir dənə bulağ olur. Gəlir ora atı sulamağa, nə qədər eliyir, görür at getmir, suya yaxın getmir. Nə qədər
munu vurur gorür yo, at yaxın getmir. Deyir, qoy görüm bı nəyə görə
görə bı sudan işmir. Əyilif baxır görür ki, suyun üzərinə bir dənə gözəl
bir qızın şəkili düşüf. Bı şəklə görə at ora getmir, su işmir.
Nəysə, ora-bıra baxır görür yoxdu, bu hardandı, nətərdi, bir də əyilir
baxır görür ki, çinar ağacının başındadı. Qıza deyir ki, ordan düş də, ora
niyə... Deyir, mən çıxa bilmərəm, belə düşə bilmirəm. Deyir, nətər bəs
çıxmısan ora? Onnan əvvəl bağışdıyın orda bir söz deyir, qıza dellər ki,
elə bil ki, ağaca çıxanda, indi qızdar ağaca çıxa bimir ki. Deyir, əyil, çinarım, əyil, müşgülüm sa düşüf. Ağaca deyir, ağac əyilir, bu minir qalxır
yuxarı əvvəlcədən. Nəysə, nəkqədər eliyir ki, qıza nəqədə eliyir düş, deyir yox. Bə nətər çıxmısan? Deyir, yox, belə. Nəysə, qız düşməy isdəmir
də. Deyir yoluynan çıxsın getsin. Deyir:
– Əyil, çinarım, əyil.
Çinar əyilir, qız ağaşdan düşür. Ağaşdan düşür, nəysə bunnan söypət
eliyir, əyən-bəyən, əhdi-peyman bağlıyıllar. Bı, çıxır gedir. Oğlan deer,
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gedirəm, elə bir şey olsa qayıdajam. Bı gedir. Qız da elə bil çinara əyil,
çinarım, əyil deyir, qalx, çinarım deyəndə, qalxır də, gedir ağacın başında durur.
Aradan bir xeylax keçir, görür ki, bir səs gəlir aşağdan. Qaraçı köçü
düşür bıra, siqannar gəlif yığışıv ağacın divinə. Baxıllar yenə suya gedif
baxanda görüllər ki, bırda bir gözəl qızdı. Şeydi, gözəl bir qızdı, deyillər,
düş aşağı. Deyir, yox, düşmürəm, nəyəs, məjbur eliyir bir də əyil, çinarım, əyil deyir, çinar əyilir, bı qız düşür. Bı qız düşəndə, bı qızın yaxasında mirvari olur, mirvari dənələri. Boynunda mirvari olur, qıza dellər ki,
bu mirvarini ver ma. Bı da vermir. Dartıllar qızın mirvarisin qıranda bu
mirvarilər tökülür həmən bulağın içinə. Bu bulağın içinnən qızıl güllər
əmələ gəlir. Qız elə bil yoxa çıxır də. Nəysə gedir. Bu qaraçı qızının biri
çıxır çinarın ağacının başında oturur orda. Oğlan gəlir, o şahın oğlu gəlir,
gəlir görür ki, ə, çinarın başında bir qız oturuf, üzünə baxılası döl. Nəysə, qıza deer, düş, der düşə bilmirəm. Axı bı bilmir nə olan şeydi. Deer:
– Düş yerə.
Deer:
– Yox.
Nəysə, birtəhər bını düşürdüllər, çinar ağacın kəsillər. Bı qızı düşürdüllər, deer qıza, deer ki, sən niyə bı günə düşmüsən? Sən axı dünən belə
döldün, büyün niyə belə olmusan? Bı siqan qız deer ki, qaraçı qız deer:
– Nətər olmalıydım ki, günnən gün vuruf məni, yağışdan yağış, küləhdən küləh. Bı şəklə düşmüşəm.
O vaxdı da şah oğluynan o gözəl qız söhpət eliyir, aralarında söhpət
olanda der ki, vaxt olar, evlənirihsə, mən dilimdə saa şey verəjəm, necə
bı uşaxlar yatanda nəsə qoyullar e, gejə var ki, nə bilim zad kimi də belə,
yellənçəh kimi də, beşih. Dilimdə hörəjəm onu mən saa. Dilimnən deyiftoxuyajam da. Nəysə bu qız der ki, ma söz vermisən də, indi biz getməliyih belə, qızı götürür gedir. Qızı götürüf gedəndə bı çinarı ağacını kəsəndə, çinar ağacınnan bir dənə kəsih baltanın ağzınnan çıxır. Kəsih çıxır, tullanır qırağa, düşür qırağa. Nəysə bıllar, şahın adamları bı dəsdəni
– qızın dəsdəsini götürüf gedənnən sora bir qoja arvat gəlir bulağa. Gəlir
bulağa, gələndə bu həmən o kəsiyi götürür gedir. Qırağa düşəndə götürür, bir meşox odun yığır aparır. Taxda kəsiyi də bınnarın içində...
Hə, nəysə, gedir ora... Qadın bı odunu yığır aparır evinə qoyur, yoxsul bir qadın olur. Heş nəyi olmur. Gətirir ojağı yananda, da yandırır bırda qamqaları yandıranda, bı qamqaların biri çəkilir durur kənarda. Arvad
yandırır, çayın zadın qaynadır eliyir, çıxır çölə, der ki, mən gedim işə də
iş adamıdı, kalxoz işiymiş, nəyiymiş, nəvilim o vaxdı-əkinə. Hə, nəysə,
oruya gedəndə bı qız, həmən qız demə bir kəsih qamqalax qız olur. Bı
gedənnən sora durur, elə bil ki, dəyişir. Qız başdıyır ev-eşiyi yığışdırır,
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süpürməyə. Bı arvat gəlincən çayın qaynadır, yeməyin bişirir hazır qoyur. Arvat gəlir görür ki, ə, ev-eşih, qapı-baja hamsı gül kimidi, ama heş
kəs yoxdu. Bı nə olan işdi? Nəsə, bir gün belə, beş gün belə. Axırda arvat der ki, yox, bir gün bını mən pusuf tutajam.
Bir gün də gedir hərrənir gəlir, qız işin görüf qutarana yaxın qız görür
tapbıltı gəlir. Nəysə tez iynə olur sancılır divara. İynə formasında bir pərdiyə taxılır durur orda. Arvat gəlir yenə tapbır, sora deer, yox e, bının illaf qəsdinə durur ki, mını tutajam. Bir də gəlir işin hamsını görüf qutarır
hər bir şeyi nizama, intizama salannan sora qəfildən qızı tutur. Görür bir
dənə gözəl qızdı. A bala, bə sən niyə belə, nətər, hardan gəldin, nejə gəldin? Qız başdıyır hadisəni bu arvada nağıl eləməyə başına gələn hadisəni. Nağıl eliyənnən sora uje başdıyıllar bırda arvatnan bir yaşamağa. Bir
günnəri bullara xəbər gəlir ki, şah oğluna toy eliyir. Eliyip qutarannan
sora bını bir oğlu olur da. Uje evləmmişdi qavaxcadan. Bının bir oğlu
olur, şah der, şah oğlu der ki, o vaxdı o maa söz vermişdi ki, di-limdə beşih toxuyajam, indi bı camat yığılmalıdı ki, bı nəsə danışmalıdı ki, bı özözünə hörülə. Bına da gərəh öz həyatını danışasan da, bı öz həyatını nəzərdə tutuf ki, mən bını elə bil danışmalıyam ki, bı tamam başa gələcəhdə də nökdəsi qoyulsun. Arvat deer ki, dur gedəh.
Deer:
– Yox, mən getmirəm.
Deer:
– Yox, dur gedəh.
Qəşəh mını geyindirir, kejindirir aparır, məclis quruluf, camatın hamsı
gəlir, uşax da var. Bir oğlu oluf. Nəsə, nəkqədər elir, qız der ki, mən heylə
söz deməmişəm, mən toxumuram, nəysə belə-helə. Neyniyir, alımmır.
Axırda qız deyir ki, mən eliyərəm, onu mən toxuyaram. Nəsə, qız çıxır başdıyır, elə bil ki, mən sizə əvvəldən danışdığım kimi əvvəldən axıra öz həyatını danışmağa. Elə bil axır toçqasında ki arvat mını tutuf gətimir toya qədər onda o tamam toxunur başa gəlir ki yanı mənim başıma belə hadisələr
gəlif də. Hə, indi yadıma düşdü. Orasın da demədim ki, oğlan gəlif o ki qızı
aparır e, siqan qız, demirəm orda bir qızılgül pitir. Həmən o qızılgüldən oğlan gedəndə onnan bir dəsdə yığır aparır həyətinə. Həyətdə bütün həyət olur
qızılgül kolluğu əmələ gəlir orda. Hə, elə onu deyənnən sora dilinnən hali
olannan sora tam o beşihdi, o hazır olur. Hazır olannan sora elə bil ki oğlan
başa düşür ki, bu dediyi qız budu, istədiyi qız budu. Bı ozü də elə bil onun
yerini tutupdu. Onu uzaxlaşdırır elə uşaxlı-zaddı, bı siqannan olan uşağın
da, onu da hamsın uzaxlaşdırır. Bı qıznan elə bil aylə həyatı qurur, xoşbəxt
yaşıyır.
Söylədi: Mammədova Zöhrə Əli qızı.
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Seyidlər və ocaqlar
I mətn
Bir Şıx Məmmədin ojağıdı, Şəhləbatdı. Hə, bir də Qaraqoyunda Bəyim aganın ojağıdı. Seyit Hüseyn ağanın ojağıdı, seyit Hüsen ağanın hə,
vaxdilə. Sora elə bil ki o qızına verdi vergisini. Seyitdi də, o da ojaxdı.
Sora kimdi bırda? Hə, mənim papam deerdi, uşax vaxdı yadıma gəlir danışırdı e, der xəsdələnmişəm, məni aparıflar seyid Hüsen aganın ojağına,
anasıynan gedif. Deyf ki, uşax bir gün bırda qalmalıdı, bir gejə. Elə bil
əgər o duruf yuxuda çörəh isdəsə, süd-çörəh isdəsə, bil ki bı uşax salamat olajax. Yox, isdəməsə, heç. Səhər tezdən də papam duruf süd-çörəh
isdiyif. Hə, elə bir gejə qalıf, hə atası da aparıf onu ojağına imam verif
də, kəsif qurvan. Kəsif heylə camata paylamışdı.
Söylədi: Məmmədova Zöhrə Əli qızı.
II mətn
Seyitdər hakqında danışmax istiyərdim – eştdiyimi yəni. Mən seyit
Yasin ağa hakqında eşitmişəm. Seyit Yasin ağa ağır seyitdərdən biri olup.
Eşitdiyimə görə də böyüh hörmət qazanıp, hörmət eliyiplər. Bir dəfə də
məclisdərin birində olarkən həmişə yaşlılara baxmayaraq başa keçirdərdilər. Başda oturardı. Bir dəfə də necə olursa, qəflətən ayağını uzadır, bına görə də hamı onnan soruşur ki, hörmətsizdih əlaməti olarax soruşullar
ki, sən niyə bəs heç nə demədən, eləmədən ayağını uzatdın? Buna gora
da o da cavaf verir ki, mən, mənim adımı biri çəhdi, ona gora. Yanı biri
dəvə karvanı gedərkən onun sahibi adımı çəhdi, yəni adımı çəhdi ki, köməh elə. Ona gora mən ayağımla həmin dəvənin büdrəməsini qoymadım,
yıxılmadı, büdrəmədi. Bı heç.
Bına heç kim inammır. Sonra deyir ki, əlavə eliyir ki, həmin adam dördüncü gün gəlip mənə nəzir verəcəh, onda hamınız görüb bilərsiniz. Bir
neçə gün keçir, həmin dördüncü gün gəlir. Bı zaman hamı yığışır deyilən
yerə. Həmin dəvə sahibi gəlir, tanımır həmin adamı. Yasin ağanı tanımır,
üzünü də görmüyüp, adın eşidipdi elə, çəkiv adını. Buna görə də gəlillər,
dəvə bilməyərəydən Yasin ağnı tanıyır, onun qarşısında diz çökür. Ağ dəvə
olur, qarşısında diz çökür, bililər, həmin dəvəni dəvə sahibi ona nəzir vermək isdəyir, ama o dəvəni... Hə, dəvə sahibi gəlir, qarşısında diz çökür,
onun üsdündəkiləri, yəni nəzir kimi verməh istəyir Yasin ağaya. Yasin ağa
qəbul eləmir, onu qaytarır, var, üsdündə götürülən bəxşişi də paylayır insannara. Bir neçə müddətdən sora Yasin ağa yuxu görür, yuxuda ona ölümünü
bildirillər, müddət qoyullar. O, Quran kitabı oxumağa başdıyır, üç oğlu olur,
oğlunu çağırır yanına üç dənə oğlunu da. Deer, mən Quran kitabı oxuyacam, bir axund çağırın, əgər mən ölsəm, dayananda axund Quran kitabını
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yarımçıx qoymasın, davam elətdisin. Onun dediyi kimi eliyillər. Quran kitabını oxumağa başlıyır, axund da gəlir, deyiən vaxda da, özü bildiyi vaxda
ölür, həmin axund da davam elətdirir. Bir onu dəfn eləməyə aparıllar. Həmin zaman, üç oğlu da apardığı zaman görüllər ki, atın başında bi gəlir, yaxınnaşır, sadəcə üzü örtülü olur. Axırıncı oğlu bını gözünnən atasına oxşadır, yəni Yasin ağaya oxşadır gözünnən, intası fikirrəşir özüçün. Bir az keçir, sonra aparıllar, aparıllar, dözməyip həmin adam - atlı dəfn qəbrə, tabuta yaxınnaşır. Tabuta yaxınnaşır, cəsədə baxmağ isdəyir, üçüncü oğlu da axırıncı dözməyib onun üzünü açır, görüllər ki, Yasin ağanın özüdü. Yəni
həmin adam atlı vəzyətində gəlir. Bu zaman ona gorə də həmin adam ona,
nətər deyim, başdyır ona qarğış eliyir. Öz oğluna yəni elə bil qarğış eliyir,
sora gedir. Həmin tabutu aparanda görüllər ki, artığ onun qəbri orda hazırdı.
Qəbri də qoyulup, baş daşı da qoyulub. Həmin qarğışdan sora hamı bunnan
pis olur da. Deyir, yəni necə olacax. Qarğış olur da, ağır qarğış olur. Oğluna
qarğış olunannan sora həmin oğlu həmin müddətdən itib bir daha tapılmıyıp. Eştdiyimə görə. (Kimdən eşitdiyini soruşanda mamamgil işdə danışırdılar deyə cavab verdi – L.V.).
Söylədi: Nəcəfli Nərgiz Vahid qızı. 16 yaşındadır. Tərtər şəhərində
yaşayır.
III mətn
Eşitdiyimə görə, Bəyimağanın yəni qardaşı olur, o da Seyid olur, Bəyimağa da seyid olur. Həmin o seyidi, qardaşını cəphəyə çağırırlar, döyüş
zonasına. O da gedir getməyinə, prosdu, Bəyimağa dua eləməyə başlayır
Allaha ki, yəni qardaşına heç bir şey olmasın, sax-salamat qayıtsın, buna
görə də altı övladı olur, altı övladın da qurban verir. Yəni qurban der ki,
əgər qardaşım sağ-salamat qayıtsın bu övladlarımın hamsı qurbandı.
Başdayır bundan sonra bir-bir oğlannar, uşaxlarının hamsı ölməyə, qurban gedir. Qardaşı gələnə yaxın yoldaykən ən axırıncı oğlu azyaşdı, on
dört yaşdı oğlu ölür. Bütün qurbanı yerinə yetirdi. Qardaşı sax-salamat
evə qayıdır.
Söylədi: Nəcəfli Nərgiz Vahid qızı.
Qaçaqlarla bağlı xatirələr
Kürdoğlu Məhəmməd
Kürdoğlu Məhəmməd qaçağ olub. 17-18 il nə qədər adam öldü, demədi nə qardaşımın bacımın qanını alım. Dedi hələ alay itdərinin qanını
alıram. Elə bil ki, oların atasıgilin ferması olub, o vaxtı hökümət gəlib
şey eliyib. Bu, qaçaqlıq etdi nə qədər adam qırdısa, dedi, hələ alay itdərin
qanın alıram elə bil ki, 7-8 dənə itdərin qırıblar, varı, dövləti sıyrıb apa-
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rıblar. Bir gündə bizim kəntdən bəri o kəndin uşağı bizim kəndə dərsə
gəlib. Alış var milisiyada general zvaniyası verilib miliyisyaya yaxınlaşa bilmir ki, Kürdoğlu Məhəmmədi öldürə. Nolsun veriblər qorxur da bu
Alış var, bu gəlir ki, bu milisyanın birin çağırıb min manat pul verə diyələr ver maa mən gedib Kürdoğlu Məhəmmədi öldürəjəm. Gedir ki,
“Qaban qayası” var bizdə qəşəng maral, keçi nə bilim hər bir şey olur
orda. Kürdoğlu Məhəmmədin orda zağası vardı- daşdan. Oturub qabağında qoynun cəmdəyin asıb. Deyib:
– Alış, xoş gəlmisən.
Deyib ki:
– Məhəmmməd dayı, yadıma düşmüsən ona görə gəlmişəm. Deyib,
yaxşı eləmisən. Bu gecə yuxusuzam, aftafanı götür, get, orda bulağ var,
ordan su gətir, gələndə sənnən söhbət eliyərəm. Aralaşannan sora duruf
ağajdan peyjama düzəltmişmiş, pəncəyi də keçirib papağı qoyub başına
ojağın qırağına belə uzadır, keçir bir yekə fıstığ ağacının dalına. O tərəfdən gəldi deyir, sən öl, səni də əldən yerə qoymağ olmur. Bu yatıf bunu
ateyjam tapança çıxarır güllə qutaranacan döşüyür. Ağacın dalınnan çıxır. Deyir:
– Əə Alış, atan belə atmır, belə atır.
Təpəsinə atır, kəndə də xəbər yolluyur ki, gəlin, bu iti aparın. Axı bu
qaçaxdı, sən bunu öldürə bilmərsən, bu, elə bir qaçaxdı, savaddı qaçaxdı.
Söylədi: Allahverdiyev Məhiyəddin Hümbət oğlu. 1965-ci ildə Kəlbəcər rayonu Mərcimək kəndində doğulub. Hal-hazırda Tərtərin İsmayılbəyli kəndində məskunlaşıb.
Dini rəvayətlər
Kətəməz
Bir də o vaxtlar Musa Peyğəmbərə deyillər ki, bir adam buna deyir
ki, mənim qismətimi de, mən nə yeəjəm? Deyir kətəməz yeəjəhsən. Dəəndə deyir ki, a kişi, sən nə danışırsan sən, mən ömrüm boyu bu yaşa gəlmişəm, kətəməz yeməmişəm. Ta, sən qismətini istədin, mən də qismətimi dedim. Özün bilərsən. Hə, bu örüşdən evə gəlmir. Deyir, günorta evə
getmiyəjəm, bir də axşam gedəjəm. Görüm bu maa qismət olur, yoxsa
yox. Hə, bu günü keçirirmiş, bir çoban da qoyun otarırmış, bircə dənə
bunun heyvanı varıymış özünün. Bu heyvan doğmağına az qalmışımış.
Yoxsa, elə əvvəldən demiş imiş. Deyif ki, Allah təala mənim bu qoyunumnan maa bir bala versin, and olsun pərvərdigara, onun kətəməzin dodağıma vurmayajam. Onun kətəməzin yolnan keçənə verəjəm. Hə, bu
gəlif bunun yannan gəlif keçir, deyir:
– Qağa, hara gedirsən?
Deyir:
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– Evə gedirəm?
Deyir:
– Ə, heç hara getmə, gəl bəri, mən Allahnan əhdi-peyman bağlamışdım, hə, qoyunum doğsun, onun kətəməzin yolnan gedənə verəjəm.
Deyir:
– Ə, get, işinnən, peşənnən məşqul ol. Mən hələ anadan gələnnən
ağzıma kətəməz vurmamışam. Çoban qəzəblənir, deyir ki, helə şey olar?
Mən Allahnan əhdi-peyman bağlamışam, səni hara boşduyuram? Bu deyir, yemiyəjəm, o deyir yeyəssən. Çoban ağacı hərriyir ki, bunun kürəyinə bir ağac çəkə. Ağacı göydə tutur, deyir ki, ə, bir kətəməzə görə məni
öldürəcəksən, qoy yeyim. Deyir ki, Xudabəndi aləm, şükür sənin böyüklüyünə. Deyir, demək qisməti qəbul eliyən eliyir, eləmiyəni məjbur elətdirillər.
Söylədi: Sadıqov Güloğlan İbrahim oğlu. 1968-ci ildə Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində anadan olub. Arıçılıqla, təsərrüfat işlərilə
məşquldu, yas mərasimlərini aparır.
Peygəmbər və bal arısı
Bir gün də Peyğəmbərimiz Əmirəl Möminnən bağda gəzirmişlər. Bal
arısı gəlib peyğəmbərin yanına. Arı gələndə, arının özünün səsi var. Hə,
peyğəmbərimiz deyir ki, ya Əli, bilirsən, arı gəldi, nə dedi? Arı gəldi dedi
ki, yaxınnığda mənim balım var, gedin onnan istifadə edin. Yerini Əmirəlmöminə dedi. Əmirəlmöminin getdi, balı gətirdi, baldan tam elədilər,
peyğəmbərimiz arıdan soruşdu kü, ey Allahın heyvanı, sizin qidanız gülün acı gönçəsinnəndi, necə olur ki, belə acı qönçə belə şirin, gözəl tama
çevrilir? Deyəndə deyir ki, ey Allahın peyğəmbəri, o ki, gülün acı qönçəsinnən ki, gətirib biz istifadə eliyiriy, biz onnan istifadə eliyən vaxtı bizə ilham gəlir ki, sənin gül camalına salavat zikr eliyək, sənin gül camalına salavat zikr eliyənnən sora, o bala bir bal kimi şirinnik əmələ gəlir.
Söylədi: Sadıqov Güloğlan İbrahim oğlu
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Qardaş türk folklorundan
AĞ TAYÇI
(Əvvəli ötən sayımızda)
Bu sözləri dəstəklədi.
Fəqət sonunda
Fəlakət olacağını bilmədi.
Atası Ağ Börünün verdiyi
Pis geyiminin bağını açdı.
Alp, pəhlivan Ağ Tayçı
Hamısını geyindi.
Təkrar davaya başladı.
Tutduğu yerdən
Bir ovuc ət qopdu.
Tutduğu yerdən
Qan fışqırdı.
Paltarları yanmadı,
İsti od dəymədi,
Qiymətli at Ağ Boronun
İki qulağındakı gümüş inci
Ay kimi, günəş kimi parladı.
Ora-bura yüyürdü.
Elə də olsa, Ağ Tayçının
Gücü azaldı
Yerə daha çox yıxıldı.
Bax o zaman Ağ Tayçı
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börünü düşündü.
Gəl, yardım et atana» – deyə Bağırdı.
Qarşıya baxdı, yenə baxanda
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börö yetib gəldi.
Yatıb yuvarlandı.
Heybətli bahadura çevrildi.
«Ər yaşına yetməmiş
Gənc dəliqanlıyla savaşma,
Əgər ər isən
Mənimlə savaş» – deyə.
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Ağ Börü bağırdı.
Bunu eşidən Ağ Tayçının
Tutduğu əli maqqaş kimi,
Boyu pəhləvan kimi
Ər düşüncəli igidə,
Əti, qanı isti dəmirə
Çevrildi.
«Yavaş, ata sən qarışma
Mən özüm həll edərəm» – deyə
Ağ Tayçı bağırdı
Otuz başlı bahadur Ox Çilanı
Üç sıçrayışda qaldırdı
Doqquz qat dəmir xırman
Torpaq kimi ovuldu.
Otuz başlı bahadur Ox Çilan
Bütövlükdə torpağa batdı.
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börü
Yox olub, itdi.
Otuz başlı bahadur Ox Çilan
Yalvarmazdı, yalvardı.
Kədərlənməzdi, kədərləndi.
«Eh Ağ Tayçı bahadur
Atın atların yaxşısıymış
Mən indi heç bir zaman
Sənin adını ağzına almaram.
Keçdiyin yolu tapdalamaram.
Əsla Altayına çıxmaram»–deyə. Yalvardı.
İki gözündən yaş töküldü.
Bahadur Ağ Tayçı,
Otuz başlı bahadur Ox Çilanın
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Baldırına yazı yazdı.
Alnına möhür qoydu.
Qarğı başını qoxladıb and içdirdi.
Qılınc ucunu yaladıb and içdirdi.
Bahadur Ağ Tayçının
Adını anmaz oldu.
Altayına çıxmaz oldu.
Ondan sonra
Yuxarı baxmadan soruşdu.
Kədərli getdi
Bahadur Ağ Tayçı
Ağ Boro atına mindi,
Yeddi gəlini aparan
Ərlik Biyin yurduna yönəlib
Sürətlə gözdən itdi.
«O, yeddi gəlini
Yer üzünə aparmayınca
Andına əməl etməyincə
Geri dönüşü yox!» – deyə
Öz-özünə düşündü.
Beləcə gedir, durur
Atı Ağ Boro qəflətən dayandı
Ağac kimi dayandı
«Nəyi bildin, nəyi sezdin?
Sən qolunun qanadı.
Birlikdə yaşadığım dostum» – deyə
Ağ Tayçı ondan soruşdu
Atı Ağ Boro bunları dedi:
«Ərlik Biyin yurduna
Getməyə mənim gücüm yoxdu.
Sən yalnız gedəcəksən.
Pis vəziyyətə düşərsən,
Mənim adımı çağırarsan.
Elə də olsa, mənim
Sağ qulağımdakı gümüş incini
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Al, get.
Günəş kimi parlayanda
Yolunla rahat gedərsən.
Atəş kimi istisində
İsinib yol alarsan».
Ağ Boronun bu sözlərini
Ağ Tayçı təsdiqlədi.
Sivri qara qarğısını alaraq.
Sağa-sola çevirdi,
Ağ Boro ata çevrildi.
Ondan sonra gedib gözdən itdi.
Çox zaman keçmədən
Ərlik Biyin düzəltdiyi
Açılıb bağlanan keçidə çatdı.
Yeddi qat tunc qapını
Parçalayıb keçdi.
Oradan keçəndə gördü ki,
Ərlik Biyin dəmir sarayı
Yaxında durur.
Onu görən Ağ Tayçı
Qapısına gəldi.
Dəmir sarayın qapısının qarşısına
Qara dəmir əsasını sancdı.
Altın yarpaqlı qovaq oldu.
Gümüş incini sehirləyib
Onu günəşdən parlaq etdi.
Özü qızıl bir ququk quşu oldu,
Altın yarpaqlı qovağa oturub
Dayanmadan oxudu.
O ququğun ötməsinə dözə bilməyib
Ərlik Biyin dəmir qapısı
Buz kimi əriyib töküldü,
Sarayın içi aydınlandı
Onu görən Ərlik Biy
Yeddi sarı oğluyla
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Yeddi sarı qızıyla
Yer altına yendilər.
Sonra qaranlıq qalaya qaçdılar
«Ərlik Biyin xalqıyla
Neçə-neçə bahaduru
Gümüş incinin işığına
Altın ququk quşunun ötməsinə
Dayana bilmədilər.
Qaranlıq yerdə gizləndilər.
Günəşli yerdən gələn yeddi gəlin
Dəmir saraydan qaçaraq çıxdılar.
Qızıl yarpaqlı qovağa gəlib
Əlləriylə sığalladılar.
Altın ququk quşunun səsini dinləyib
Ürəkləri fərahlandı.
İsti, aydın günəş görüb
Çəkdikləri əziyyəti unutdular.
Onlar beləcə sevinərkən
Altın ququk quşu silkindi.
Ağ Tayçıya çevrildi.
Altın yarpaqlı qovaq silkindi,
Ağ Boro ata çevrildi.
Günəşli yerin yeddi gəlini.
Günəşdən yaxşı günəş gördülər.
Günəşli yerlərinə dönmüş kimi oldular.
Aydan parlaq ay gördülər
Ana-atalarına dönmüş kimi oldular.
Aydan parlaq ay gördülər.
Ana-atalarına dönmüş kimi oldular.
Bahadur Ağ Tayçı
Yeddi gəlini tutaraq
Yeddi bənzər çaxmaq daşına çevirib.
Şəkillərini dəyişdirib cibinə qoydu.
Yenidən uçdu.
Ərlik Biy qaranlıqdan çıxdı
Yeddi gəlinin olmadığını gördü.
Qanadlı qara buğasına mindi.
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Doqquz dişli tunc oltayı
Sağ əlinə aldı.
«Məni öldürməyə gələn iti
Öz yerimdən çıxarmam
Gəlib məni qəzəbləndirən iti
Öldürmədən buraxmaram» –
Ərlik Biy bağırdı.
Yeddi oğlu ardından gəldi.
Ağ Borolu Ağ Tayçı
Açılıb bağlanan keçidə çatanda
Qəzəblənən Ərlik Biy
Doqquz dişli tunc oltasını
Sehirləyərək fırlatdı.
Ağ Tayçının belinə
Tunc olta gəlib saplandı.
Bahadur Ağ Tayçı
Çox fikirləşmədən
Qara dəmir əsasını aldı.
Turc oltayı kəsdi.
Sonra sürətlə uzaqlaşdı.
Qiymətli atı Ağ Boro
Qaçaraq ona qarşı gəldi.
Ağ Tayçıya bunları dedi:
«Səndə də incə zəka varmış!
Ərlik Biyə yenilmədin.
İndii səni yenəcək
Gücdə bahadur yoxdu!»
Bahadur ağ Tayçı
Ağ Boro atına mindi.
Oradan sürətlə uzaqlaşıb
Yerüstünə çıxdı.
Fəqət güclü Ərlik Biy
Tunc oltası qırılsa da,
Doxsan qulac qara xalatı
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Kəmənd düzəldib fırlatdı
Ağ Tayçının arxasından
Qanadlı qara buğasının
Sağını, solunu qamçılayıb
Sürətləndirdi.
Beləcə gedərkən
Qiymətli at Ağ Boro
Yeraltı cəhənnəmin dibindən
Yüksəlib çıxdı.
Ən sonda Ərlik Biy
Doxsan qulac qara xalatı
Sehirləyərək fırlatdı.
İndi Ağ Boro atın
Qalın boynuna dolandı.
Ağ Boro at qəflətən sürətləndi.
Qanadlı qara buğasıyla birlikdə
Ərlik Biyin özünü
Sürükləyib yerin üstünə çıxartdı.
Ağ Tayçı atdan endi.
Ərlik Biyin topa saqqalından
Bərk-bərk tutdu.
Doqquz ovuc tikandan
Çubuq düzəldib
Ərlik Biyi döyməyə başladı.
Ərlik Biyin bağırtısı
Yuxarıya çıxıb
Üç Kurbustana çatdı.
Aşağıya enib
Yerin altına yaxınlaşdı
Ağ Tayçı onu döyəndə
Ərlik Biyin halına yanmadı.
Baxıb gördü ki,
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü buraya gəlib.
Altmış qulac quyruğuyla
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Ərlik Biyə vurdu.
Ər gücü artdı.
Bunu görən Ağ Tayçı
Qüvvəsini topladı.
Ərlik Biyin qara əti
Palçıq kimi dağıldı.
Sonunda Ərlik Biy
Pis səsiylə bağırdı.
Yalvarıb mərhəmət dilədi:
«Atların ən yaxşısı Ağ Boronu
Heç bir zaman pisləməm,
Ağ Tayçı bahaduru.
Heç bir zaman izləməm,
Təkrar məni yeraltına
Yuvarlayıb göndərin.
Məni yerimə döndərin» –
«Xeyir, səni yer altına
Damğalamadan göndərmərik»– deyə
Ağ Tayçı söylədi.
Qara dəmir əsasını alaraq
Günəşdə qızdıraraq
Ərlik Biyin alnına
Ağ Tayçı öz rəsmini
Qızğın əsasıyla çəkdi.
Bahadurlarına yazı yazdı:
«Kirli, pis ayağımla
Altaya bir daha gəlmərəm» – deyə
Paslanıb qırılmaz əsasına
Ərlik Biyə əl basdırdı.
«Mən də surətimi çəkərəm» – deyə
Ağ Börü qəflətən söylədi.
Qızğın olaraq
Ərlik Biyin ürəyimin qarşısına
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börünün rəsmini əks etdirdi.
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Ağ Tayçıyla Ağ Börü
Ərlik Biyi damğalayaraq,
Qanadlı qara buğasının
Səkkiz buynuzunu kəsərək.
Yer altının dərinliyinə
Fırladıb atdılar.
Qara dağı kəsərək
Yer altının ağzını yaxşıca bağladılar.
Ərlik Biyi yenərək
Ağ Tayçıyla Ağ Börü
Yenidən əl sıxdılar.
Yanaqlarından öpdülər.
Hal-xətir soruşdular.
Söhbət etdilər.
İndi baxıb gördülər ki,
Ağ Börünün quyruğunun altında
Yeraltındakı Temir Xaqanın
Qızı Temene Koo
Eləcə dayanırdı
«Otuz yerindən kəsmişdim» – deyə
Bahadur Ağ Tayçı
Qara dəmir palasını
Sürətlə çəkib gəldi.
«Ah, Ağ Tayçı
Öfkənə yenilmə
O, düşman xaqanın qızı deyil.
O, intiqam almağa gəlmədi.
Aylı, günəşli Altaydan
O, zorla gətirilmiş bir gənc qız.
Onda pislik yoxdu.
Sən onu öldürmə» – deyə
Ağ Börü söyləyib
Ağ Tayçını durdurdu.
İndi gənc qız Temene Koo
İki bahadura qarşı baxdı.
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O baxarkən iki gözü
Sabah ulduzu kimi parladı.
Sıx meşə kirpikli
Aya bənzər kirpikli
Gözəl, düz burunlu
Qızıl maral üzlü
Qızıl ipək paltarlı
Çox gözəl yaradılışlı Temene Koo
Dayandı.
Yumşaq səsiylə
«Mənə pis baxmayın,
Məndən sizə zərər gəlməz,
Altınıza yataq döşəyərəm,
Başınızın altına yastıq qoyaram,
Mən də sizin kimiyəm.
Aylı, günəşli Altayda doğuldum.
Yer altının alpları
Məni zorla qaçırdı
Ağ saraya kilidləyib.
Altmış cür əziyyət etdilər.
Atın yaxşısı Ağ Boro
Yerin altına enməmiş olsa,
Ərlərin ən yaxşısı Ağ Tayçı
Yeraltı ölkəsinə enməmiş olsa,
Gözəl Altayı görməzdim
Aydın günəşdə isinməzdim!»
Onu eşidən Ağ Tayçının
Qatı ürəyi yumşaldı,
Buzlu ürəyi əridi.
Gənc qız Temene Koo ilə
Sağ əli ilə yumruqlaşdı.
Altmış qulac quyruqlu
Atası Ağ Börü də salamlaşdı.
«Mənim atəşim, mənim günəşim!»
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Qəflətən Temene Koo
Ağ Börünün əlini buraxmadan
Bağıraraq bunları söylədi
«Yeraltı ölkəsinə
Sənin yerinə mən getdim.
Aylı, günəşli Altayda
Sən xoşbəxt qaldın.
Bu gündən sonra artıq
Ölsək də, bərabərik,
Yaşasaq da, bərabər!»
Onu eşidən Ağ Börünün
Belindəki tükü qabardı
Azı dişləri göründü.
Sonra bunları söylədi:
«Ağ Bökönün evinə çatanda
Danışarıq Təmənə Koo!» – deyə
Ağ Börü söyləyərək,
Ağ Tayçının atından
Bir qıl qoparıb
Altın geyimli Ağ Boro atı
Bəzədi.
Gözəl qız Təmənə Konu
Ata mindirdi.
Bu hadisəni hamı gördü.
Ağ Tayçı çaşdı.
Ondan sonra üç dost:
Altmış qulac quyruqlu Ağ Börü.
Ağ Boro atlı Ağ Tayçı,
Ağ Boro atlı Təmənə Koo,
Ağ Börünün yurduna doğru
Sürətlə gedib gözdən itdilər.
Çox zaman keçmədən
Ağ Börünün yerinə
Gəldilər.
Atların səsini duyan
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Bahudur Ağ Bökö
Arvadı Altın Topçuyla
İki qoca
Əsalarına dirənib qalxdılar.
Gənc gəlin Altın Tana
Qaçaraq qarşılamağa çıxdı.
Atların ən yaxşısı Ağ Boro
Başını sallayıb oynadaraq gəldi.
Bahadur Ağ Tayçı
Ağzıyla qopuz çalaraq gəldi.
Ay kimi gözəl qızı görüncə
Altın Tananın üzü dəyişdi.
Mənə günü gətirmiş» – deyə
Öz-özünə düşündü.
Sağ əllə yumruqlaşıb
Hamı sevinclə
Salamlaşdılar.
«Sönən atəşim alovlandı.
Ölən yurdum dirildi.
Altay dağının yiyəsi
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börüyə şükür olsun!» – deyə
Qoca Ağ Bökö bağırdı.
Ağ Börünü öpdü.
«Mən Altay dağının yiyəsi deyiləm,
Sizin böyütdüyünüz uşağınızdım!
İlk doğulan öğlunuzdum!
Ərlik Biyin elçisi
Temir Xaqan məni tutub
Yeraltına apararkın
Qızıl milçək olub
Mən qaçdım.
Telben1 Xaqanın tək qızı
Gözəl Temene Konu
Mənə hirsləndiyi üçün
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Temir Xaqan əsir aldı.
Yeraltındakı Ərlik Biyə
Öz gücüm yetmədiyi üçün
Qardaşımın doğmasını gözlədim.
Elə güclü bahadursa,
Ən sonunda doğulan
Ağ Tayçı idi.
Mən sizin oğlunuzam
Bu da arvadım Temene Koo!» – deyə
Ağ Börö söyləyib
Durduğu yerdə silkindi.
Bir yanından baxanda ay şəkilli,
O biri yanından baxanda günəş şəkilli
Bahadur pəhlivan oldu.
Onu görən ana və atası
Üzüstü yıxıldılar.
Sevinclərindən gözyaşları
Yanaqlarından yuvarlandı.
Söz söyləmədən dondular.
Sonra qalxıb
İki oğullarını sırayla
Sağdan, soldan öpdülər.
«İlk doğulan oğlumuza
Omok Mergen adını vermişdik.
Onu Ərlik Biy çaldığında
İki gözümün yaşını tökdük.
İkimiz kədərləndik.
Bu nə böyük xoşbəxtlik!
Gün başımıza dəydi!» – deyə
Ağ Bököylə Altın Topçu
Yarışmaqçün sözləşdilər.
***
Ondan sonrakı əyləncəni
Anlatmağa güc yetməz.
Böyüklərdən eşitdiyinə görə,
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Böyük qardaş Omok Mergen
Ağ Tayçının yanına
Ağ saray tikdirmiş
Gənc qız Temene Koonu alıb
Üç il toy eləmiş
Yerin altından gətirdiyi
Yeddi gözəl gəlini
Ağıllı-başlı dəliqanlılarla
Evləndirmiş.
Ondan sonra iki qardaş
Rahat, hüzurlu yaşamış
Ağ malına isə
Uzun quyruğunu sürüyüb
Qurd girməmiş.
Xalqı isə
Uzun qarğı tutub
Döyüşmədən yaşamış.
Eşitdiyim bu qədərdi.
İnsanlar məndən küsməsin.
Yatanlar oyansın.

Çevirəni: Qumru ŞƏHRİYAR
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Folklorşünas təqvimi
KAMRAN ƏLİYEV – 60
ƏSRİN BEŞDƏ ÜÇÜ
İctimai-siyasi arenada, sənət aləmində, eləcə də
elm, təhsil sahəsində tanınmış yaradıcı insanların istedadı, yaradıcılığı, elmi səviyyəsi və dünyagörüşü həmişə cəmiyyətdə diqqət mərkəzində olub. Belə insanların həyatı, xarakteri, şəxsiyyət kimi bütövlüyü, onların insani xüsusiyyətləri, həm də müasirlərinin onlar
barəsində fikirləri tədqiqatçılar, eləcə də sadə insanlar
üçün həmişə maraq kəsb edib. Heç kəsə sirr deyil ki,
belə tanınmışların arasında elələri olub ki, onların yaradıcılığı insanlığını
üstələyib, ya da insanlığı yaradıcılığından önə keçib. Çox az tanınmışlar
olub ki, yaradıcılığı ilə insanlığı üst-üstə düşsün. On iki ilə yaxın şəxsən
tanıdığım professor Kamran Əliyev məhz üçüncü qəbil insanlardan, yəni
yaradıcılığı ilə insanlığı, şəxsiyyəti üst-üstə düşən nadir ziyalılarımızdandır.
Kamran İmran oğlu Əliyev 1953-cü il mart ayının 5-də Naxçıvan MR
Şərur rayonunun Diyadin kəndində anadan olmuşdur. O, 1969-cu ildə orta
məktəbi, 1974-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. K.Əliyev 1976-1979-cu illərdə Azərbaycan MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur. 1993-2001-ci illərdə ali məktəblərdə kafedra
müdiri, prorektor vəzifələrində çalışmış və mühazirələr demişdir.
K.Əliyev 1980-ci ildə 27 yaşında namizədlik, 1990-cı ildə 37 yaşında isə
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Kamran Əliyev “XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-nəzəri görüşləri” (Bakı, 1985), ”Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası” (Bakı,
1997), ” Mirzə Fətəlidən Hüseyn Cavidə qədər” (Bakı, 1998), “Cavid
möcüzəsi” (Bakı, 2002), “Azərbaycan romantizminin poetikası” (Bakı,
2002), “Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi” (Bakı, 2006), “Romantizm və folklor” (Bakı, Elm, 2006), “Hüseyn Cavid” ( Bakı, 2008), “Abbas Zamanov olmasaydı” (Bakı, 2011) və s. kimi fundamental elmi əsərlərin və monoqrafiyaların, 200-dən artıq elmi və elmi-publisistik məqalənin, o cümlədən “Yalquzaq”, “Zəli” və “Vağzal” kimi dəyərli povestlərin
və “Sədərək döyüşləri” (1992) kimi publisistik kitabın müəllifidir.
Kamran Əliyev Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının, Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Hal-hazırda Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunda “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin müdiridir.
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Professor K.Əliyev Azərbaycan filoloji elm tarixində xüsusi üslubu,
özünəməxsus dəst-xətti ilə tanınan, zəngin, hərtərəfli elmi təxəyyülə malik
olan, məşğul olduğu sahəni professional səviyyədə və dərindən bilən dəyərli elm xadimlərimizdəndir. Uzun illər boyu tanıdığım bu alimdə ötən illər ərzində əksər elm adamında müşahidə etmədiyim bir cəhəti özüm üçün
müəyyən etmişəm: orijinal və maraqlı düşüncə sahibi olan Kamran Əliyev
nədən yazırsa yazsın – istər şifahi xalq ədəbiyyatından olsun, istər yazılı
ədəbiyyatdan, fərqi yoxdur, – yazılarında hökmən bir yenilik, bir novatorluq, yeni bir söz, fikir deməyə meyllilik hiss olunur. K.Əliyevin ədəbiyyat
tariximizin müxtəlif, eyni zamanda az öyrənilmiş sahələrinə marağı hər
zaman ciddi səciyyə daşımışdır. O, həmişə aktual olan elmi məsələlər
barəsində vaxtında və eyni zamanda orijinal fikirlər, mülahizələr söyləmək
xüsusiyyəti ilə də həmişə diqqət mərkəzində olmağı bacarmışdır.
Kamran Əliyev, əsasən, romantizm problemlərinə həsr olunmuş qiymətli tədqiqatları, eləcə də yazılı ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqələrinə həsr edilən dəyərli əsərləri ilə ədəbi ictimaiyyət arasında tanınır.
Professor K.Əliyevin “XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-nəzəri
görüşləri” (Bakı, 1985), “Azərbaycan romantizminin poetikası” (Bakı,
2002), “Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi” (Bakı, 2006), “Romantizm və folklor” (Bakı, Elm, 2006) kimi monoqrafiyaları romantizm məsələlərinə, yazılı ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqələrinə həsr edilən
dəyərli tədqiqatlardır. K.Əliyev bu monoqrafiyalarında XX əsr Azərbaycan romantizminin ümumnəzəri mənzərəsini vermiş, o dövrün Azərbaycan romantikləri olan Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət,
Abdulla Şaiq kimi görkəmli sənətkarların ədəbi-nəzəri görüşlər sistemini
əhatəli və hərtərəfli şəkildə təhlil etmişdir. Kamran Əliyev vurğulamışdır
ki, bu sənətkarların ədəbiyyata baxışları dövrün ictimai-siyasi hadisələrinin, həmin dövrdə baş verən ədəbi-mədəni fəaliyyətin təsiri altında olsa
da, istiqamət baxımından bilavasitə romantizmin özü ilə, romantik metod
və romantik üslubla əlaqədar olmuşdur.
Alim həmçinin göstərmişdir ki, XX əsr Azərbaycan romantiklərinin
hər hansı bir məsələyə öz spesifik baxışları vardır. Bu baxışlar sistemi,
heç şübhəsiz, onların dünyagörüşündən və mənsub olduğu romantizm
ədəbi cərəyanından irəli gəlirdi.
Bu kitablarda müəllifin XX əsr Azərbaycan romantikləri olan Hüseyn
Cavid, Məhəmməd Hadi, Əli bəy Hüseynzadə, Abbas Səhhət, Abdulla
Şaiq və başqa ədiblərin əsərlərindəki romantizm problemlərinə həsr olunmuş axtarışları öz əksini tapmışdır. Monoqrafiyalarda Kamran Əliyev
həm də XX əsr Azərbaycan romantizmini ayrı-ayrı sənətkarların ədəbinəzəri görüşləri, o cümlədən həmin ədiblərin spesifik yaradıcılıq xüsusiyyətləri səviyyəsində tədqiq etmişdir. Bütün bunlar isə alimin romantizm
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haqqında bitkin, tamamlanmış, bütöv bir baxışlar sisteminin yaranması
ilə nəticələnmişdir.
Ancaq bununla belə Kamran Əliyev qeyd edirdi ki, romantizmin aktual problemləri çoxdur. Bu problemlər içərisində kifayət qədər öyrənilməmiş məsələlərdən biri də romantiklərin folklorla əlaqəsidir. Buna görə də
müəllif bu problemə ayrıca bir monoqrafiya – “Romantizm və folklor”
kimi dəyərli bir tədqiqat əsəri həsr etmişdir. “Romantizm və folklor” monoqrafiyasında professor Kamran Əliyev romantizmi bütöv bir sistem
kimi götürərək, onu Azərbaycan folkloru ilə müqayisədə öyrənmişdir.
Müəllifin fikrincə, romantiklərin folklorşünaslıq görüşlərinə ötəri bir görüşlər kimi baxmaq kökündən səhv olardı. Kamran Əliyev apardığı tədqiqatlar nəticəsində bu qənaətə gəlir ki, XX əsr Azərbaycan romantikləri
folklora münasibətdə də elə əsl romantiklər olmuşlar.
Azərbaycan romantiklərinin folklorşünaslıq görüşlərini səciyyəvi faktlar əsasında nəzərdən keçirən müəllif onların aktuallıq dərəcəsinə də toxunaraq yazmışdır: “...XX əsr Azərbaycan romantiklərinin estetik baxışları, o cümlədən folklora dair düşüncələri müasir dövrümüzün folklorşünaslıq nailiyyətlərindən heç də geri qalmır, əksinə, bugünkü elmi fikirdə
onlardan bəhrələnmək faydalı olardı”.
Qətiyyətlə demək olar ki, “Romantizm və folklor” monoqrafiyası Azərbaycan folklorşünaslığının və ümumfiloloji düşüncəsinin aktual probleminə həsr olunmuş çox qiymətli tədqiqat əsəri olmaqla yanaşı, həm də bütövlükdə Azərbaycan folklorşünaslığının nailiyyətidir.
Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı, ən mütərəqqi ənənələrini davam
və inkişaf etdirən, onu daha da zənginləşdirən qüdrətli söz ustası Hüseyn
Cavid öz dərin məzmunlu əsərləri ilə Azərbaycanda milli şüurun inkişafına çox mühüm xidmət göstərmişdir. Dahi sənətkarın yaradıcılığındakı romantik əhvali-ruhiyyə, hər şeydən əvvəl, türk millətinin gələcəyinə olan
sonsuz inamdan qaynaqlanırdı.
Mütəfəkkir şair, görkəmli dramaturq H. Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində orijinal yaradıcılığı olan ədəbi simalardan biridir. Çoxəsrlik
Azərbaycan ədəbiyyatının XX əsr Azərbaycan romantizmi daha çox Hüseyn Cavidin adı ilə bağlıdır.Onun “Şeyx Sənan”,“İblis”, “Xəyyam”, “Səyavuş” və s. bu kimi əsərləri Azərbaycan dramaturgiyasında romantizmin
bütün problematikliyi, ideya və məzmun xüsusiyyətləri ilə təzahür etdiyi
əsərlərdəndir. Öz yaradıcılığı ilə H.Cavid Azərbaycan dramaturgiyasının
mövzu sərhədlərini müxtəlif istiqamətlərdə genişləndirmiş, onu insani,
humanist, nəcib və bəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirmişdir. Onun ölməz əsərləri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının mürəkkəb, çoxşaxəli və
zəngin mühitində öz səsi və nəfəsi ilə seçilən mühüm bir ədəbi hadisə
kimi bu gün də öz məna və əhəmiyyətini saxlamaqdadır.
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Hüseyn Cavidin zəngin və parlaq yaradıcılığı, qeyri-adi istedadı və nakam taleyi daim böyük maraq doğurub. Bəlkə də, Azərbaycan ədəbiy-yatında xüsusi tədqiqata, geniş təbliğə Hüseyn Cavid qədər ehtiyacı olan
ikinci bir yazıçı yoxdur. Bununla bağlı professor Yaşar Qarayevin fikrini
yada salmaq yerinə düşər: «Bu gün belə obyektiv aynada, tarixi və elmi
həqiqət güzgüsündə yenidən görünməyə Hüseyn Cavid qədər ehtiyacı
olan ikinci böyük ədəbi simamız bəlkə də yoxdur».
Görünür, məhz bütün bunlara görə də professor Kamran Əliyevin dörd
monoqrafiyası – “Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası” (Bakı, 1997),
“Mirzə Fətəlidən Hüseyn Cavidə qədər” (Bakı, 1998), “Cavid möcüzəsi”
(Bakı, 2002), və “Hüseyn Cavid” (Bakı, 2008) monoqrafiyaları Azərbaycan dramaturgiyasında orijinal dəsti-xətti olan bir dramaturq, qüvvətli bir
faciənəvis, mənzum və romantik dramın yaradıcısı kimi unikal və şərəfli
bir yer tutan H.Cavidin həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir. Kamran
Əliyev bu monoqrafiyalarda H.Cavidin həyatının ayrı-ayrı məqamlarını,
onun zəngin və parlaq yaradıcılığını və demək olar ki, bütün əsərlərini
təhlil etmiş, hətta aydın və hərtərəfli başa düşülsün deyə müəllifin əsərlərinin qısa məzmununu da oxuculara təqdim etmişdir.
Bu baxımdan, professor Kamran Əliyev H.Cavidə həsr edilən monoqrafiyalarında Cavid yaradıcılığında ümumbəşəri problemlərin qoyuluşu,
onların təhlili, tədqiqi və həlli yollarının göstərilməsi baxımından orijinal
və təqdirediləndir. Müəllifin ayrı-ayrı mövzulara Azərbaycançılıq, bütövlükdə “Böyük Turançılıq” ideologiyası zəminində yanaşma prinsipləri
əsasında münasibət bildirməsi isə H.Cavidə həsr edilən tədqiqatların leytmotivi, ana xətti kimi qiymətləndirilə bilər.
Hər bir xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər, fikrimizcə, onun ən qiymətli sərvətidir. Hər bir xalq özünəməxsus,
spesifik milli mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Qlobal mənada bu milli-mənəvi dəyərlər hər bir xalqın, o cümlədən bizim xalqımızın da ta-rixi,
dili, dini, adət-ənənələri, mentaliteti, mədəniyyəti, ədəbiyyat və incəsənətidir. Lokal anlamda isə milli-mənəvi dəyərlər keçmişə, xələflərə, ağsaqqala, böyük-kiçiyə ehtiram, öz milli “mən”ini yaşatmaq və ona hörmət etmək deməkdir. Bu mənada Kamran Əliyevin
“Abbas Zamanov olmasaydı”(Bakı, 2011) monoqrafiyası bir növ milli-mənəvi dəyərlər sisteminə, konkret olaraq onun daşıyıcılarından biri
olan böyük bir ZİYALIYA, dünyaca tanınmış bir ALİMƏ, nəhayət, sözün
hər mənasında böyük hərflərlə yazılan bir İNSANA- BÖYÜK ŞƏXSİYYƏT Abbas Zamanova həsr edilmişdir.
...İllər öncədən - orta məktəb illərindən qiyabi tanıdığım, yazdığı əsərlərin sanbalından və dəyərindən nəzərimdə böyük, nəhəng bir insan təsəvvür etdiyim professor Abbas Zamanovu Azərbaycan Dövlət Universiteti-
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nin (indiki BDU-nun) filologiya fakültəsinin I kursunda oxuyan zaman1981-ci ildə ilk dəfə şəxsən görəndə bilmirəm, nədənsə, istər-istəməz bu
sözlər fikrimdən keçib: ”Bəstəboy adamın nəhəngliyi”. Bəlkə də, bu “nəhənglik” fikrini məndə formalaşdıran onun kitablarını oxuyarkən təsəvvürümdə canlandırdığım ucalıq və əzəmət olub. Ancaq onu şəxsən tanıyanda - boyunun bəstə olmasını görəndə məndə məhz belə bir fikir- ”Bəstəboy adamın nəhəngliyi” fikri yaranıb. Abbas Zamanovun böyüklüyünü
və əsl bir pedaqoq kimi qayğıkeşliyini bir də 1986-ci ildə Bakı Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinin V kursunu qurtaranda-diplom müdafiəsində görmüşəm. Əhvalat belə olub:diplom işimi tamamlayıb onu
oxuyub rəy vermək üçün elmi rəhbərimə – Qara Namazova təqdim etdim.
O, qısa bir müddətdə diplom işini oxuyub geniş və müsbət bir rəylə mənə
qaytardı. Diplom işinin müdafiəsi zamanı isə o vaxt imtahan komissiyasının rəhbəri olan Abbas Zamanova mənim diplom işim haqqında elə gözəl, elə tərifli sözlər dedi ki, Abbas müəllim sorğusuz-filansız diplom işimə «əla» qiymət yazdı. Abbas Zamanovun qayğıkeş bir insan, əsl bir
ziyalı, ünlü bir elm adamı və nəhayət, əsl bir vətəndaş olduğunu isə məhz
Kamran Əliyevin “Abbas Zamanov olmasaydı” monoqrafiyasını oxuyandan sonra daha dərindən duydum və hiss etdim.
Qeyd etdiyimiz kimi, monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri
doktoru, professor Abbas Zamanovun həyat və yaradıcılığından bəhs edir.
Kamran Əliyev monoqrafiyanın “Sözə sahiblik zirvəsi” hissəsində yazır:
“Hər bir xalqın tarixi keçmişi və gələcəyi onun yaratdığı söz xəzinəsinin
zənginliyinə və gücünə borcludur. Tanıtma və tanınma yazılan və deyilən
sözdən, ona yiyəlikdən və sahiblikdən daha çox asılıdır. Bu söz yalnız siyasətçinin, filosofun və yazıçının deyil, tənqidçi və ədəbiyyatşünasın da
sözü ilə ola bilər. Necə ki professor Abbas Zamanov tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar içərisində öz sözünə sahiblik edən və bu sözə yiyə duran nəhəng bir şəxsiyyət idi”.
Monoqrafiyada Abbas Zamanovu “Vətən cəmiyyəti”, “Canlı bir məktəb”, “Bu məktəbin ən əsas dərsliyi” kimi xarekterizə edən, onun yaradıcılıq fəaliyyətini “Böyük bir elmi-tədqiqat institutu”, mənzilini “Hamının
üzünə açıq olan məbədgah” adlandıran Kamran Əliyev Abbas Zamanovu
böyük sevgi və ehtiramla yad edir. Müəllif kitab boyu onun Azərbaycan
elminə verdiyi töhfələri, etdiyi xeyirxahlıqları xüsusi minnətdarlıqla və
son dərəcə dəqiqliklə xatırlayır. Kamran Əliyev monoqrafiya boyu sadaladıqlarını kitabın “Abbas Zamanov olmasaydı” adlı sonuncu bölməsində
ümumiləşdirərək belə yazır: ”Professor Abbas Zamanov bütün ömrünü
gileysiz və yorulmadan yaşadı. Mən həmişə Abbas Zamanov haqqında
düşünəndə Cəlil Məmmədquluzadənin Eynəli bəy Sultanova yazdığı
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məktubundan bir cümləni xatırlayıram: «Yəqin bilirəm ki, sən olmasaydın, mən də qeyri-sadəcə kənd müəllimlərinin içində yaddan çıxmışdım».
Doğrusu, “Abbas Zamanov olmasaydı, mən də qeyri-sadəcə kənd müəllimləri içində yaddan çıxmışdım”. Bu, əslində qədirşünas bir tələbəninprofessor Kamran Əliyevin qayğıkeş bir insan- professor Abbas Zamanov
haqqında təvazökarcasına dediyi son dərəcə səmimi fikirləri idi...
K.Əliyevin elm aləmində böyük marağa səbəb olan sonuncu monoqrafiyası “Eposun poetikasi: “Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” adlanır. Bu əsər
Azərbaycan xalqının epik düşüncəsinin ən qiymətli abidələrindən hesab
olunan ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposlarının ayrı-ayrı məqamlarına
aydınlıq gətirməsi baxımından son dərəcə dəyərlidir. Bu da onunla bağlıdır ki, hər iki eposun poetikası çox zəngindir, əhatə etdiyi mövzu dairəsi,
daşıdığı informasiya yükü böyük, tədqiqatçılar üçün açdığı imkanlar isə
geniş və tükənməzdir. K. Əliyev bu monoqrafiyası ilə sübut etdi ki, "Dədə
Qorqud" və "Koroğlu" eposları dönə-dönə öyrənilsə də, araşdırılsa da, onlara yenidən müraciət etmək, hər dəfə də yeni fikir və mülahizələr söyləmək mümkündür.
Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsi olan
«Dədə Qorqud» eposu təkcə öz təşəkkül tapdığı dövrlərdə deyil, eyni zamanda çağdaş dövrümüzdə də milli mənəviyyatımızın, ədəbiyyat və incəsənətimizin ideya bünövrəsi olaraq qalır. Azərbaycan tarixinin bütün milli-mənəvi dəyərlərini özündə birləşdirən bu qədim abidə elə bir enerji
mənbəyidir ki, çağdaş milli mədəniyyət tariximizi bu epossuz təsəvvür
etmək qeyri-mümkündür. «Dədə Qorqud» eposunun milli mədəniyyət tariximizin dünəni və bugünündəki rolunu müdikcəsinə «Milli varlığımızın
mötəbər qaynağı» kimi səciyyələndirən dövlət xadimi Heydər Əliyevin
söylədiyi kimi: «Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli
mənəvi dəyərlərimiz «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir azərbaycanlı onunla
haqlı olaraq fəxr edə bilər. Dastanın məzmununu, mənasını, onun hər kəlməsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir. Bu, bizim
ana kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini,
xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir o qədər də çox sevəcəkdir».
Doğrudan da, “Dədə Qorqud” eposu çağdaş dünya mədəniyyətinə “Kül
tiqin” və “Bilqə kağan” dastan-dilogiyaları və s. abidələr kimi yazılı şəkildə
çatan qədim türk eposudur. “Dədə Qorqud” nəhəng, eyni zamanda mükəmməl, sinkretik tarixi sənəddir: oğuzun bütöv bir tarixi olan qiymətli salnamədir. Bu epos həm də bədii əsərdir, şifahi yaradıcılıq nümunəsidir və
yazılı ədəbiyyatdır. «Dədə Qorqud kitabı»» milli ədəbi düşüncənin başlanğıcı olduğuna görə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olub, əvəzsiz bir folklor abidəsidir. Eposun Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri elmi baxımdan «folk-
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lor və yazılı ədəbiyyat» problematikasına aid olduğu üçün o, həm folklorşünasların, həm də ədəbiyyatşünasların daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu cəhətdən Ə.Abid, H.Araslı, T.Hacıyev, B.Nəbiyev, Y.Qarayev,
A.Nəbiyev, P.Əfəndiyev, N.Cəfərov, Ş.Cəmşidov, Q.Namazov, K.Abdulla,
K.V.Nərimanoğlu və başqa dəyərli folklorşünas, ədəbiyyatşünas və dilşünas alimlər eposun məzmun və mündəricəsinə, obraz və motivlər sisteminə,
poetik quruluşuna, kompozisiya sisteminə, bədii dilin semantik məna aləminə və s. təsiri haqqında qiymətli tədqiqatlar aparmış, dəyərli fikirlər söyləmiş, ideya və mülahizələr irəli sürmüşlər.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qiymətli əsərlərindən olan
“Koroğlu” dastanı da ədəbi fikir tariximizin qiymətli yazılı salnamələrindəndir. Xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, huma-nizm, dostluq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz parlaq bədii ifadəsini bu dastanda tapmışdır. “Koroğlu” eposunun əsas qəhrəmanı və ayrıayrı surətləri ilə bağlı ilk məlumatlar, rəvayətlər, əfsanələr, kiçik epizodlar, həmçinin dastandakı mövcud qolların hamısı, müxtəlif illərdə toplansa da, onların hamısında qiymətli informasiya daşıyıcıları mövcuddur.
Mənəvi irsimizin möhtəşəm abidəsi, Azərbaycan poetik söz sənətinin –
aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Koroğlu” dastanı uzun onilliklərdir
ki, respublika və dünya eposşünaslığının tədqiq obyektindədir.
”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposları Azərbaycan xalqının epik düşüncəsinin ən möhtəşəm ədəbi-bədii təzahürlərindən hesab olunur. Bu
eposlar çox qiymətli epik abidələr olduğundan, onlarda daşınan epik məlumatların çəkisi də olduqca böyükdür. “Dədə Qorqud” və ”Koroğlu”
eposları xalqın milli və mənəvi ehtiyatlarının çeşidli ünsürlərini özündə
ehtiva edir. Bu mənada ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposları epik məlumatlarının zənginliyi baxımından bütün digər oxşar abidələrdən fərqlənir.
Məlumdur ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının janrları içərisində
epos və onun poetikası, eləcə də eposun araşdırılma problemləri, Azərbaycan folklorşünaslığında tədqiq aktuallığını itirməyən mövzulardandır.
Monoqrafiyada “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposları milli ədəbi düşüncənin ilkin mərhələsi və ilkin qaynağı kimi götürülmüş, onun milli ədəbi
fikrin inkişaf tarixindəki yeri və rolu öyrənilmiş və bu eposlar elmi-mədəni tərəqqimizin mühüm amillərindən biri kimi tədqiq olunmuşdur.
Professor K. Əliyevin bu mövzulara həsr olunmuş “Eposun poetikasi:
“Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyası iki hissədən ibarətdir: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu”. Bir neçə onilliklərdir ki, ayrı-ayrı tədqiqatlarda, müxtəlif dərsliklərdə, monoqrafiyalarda «Dədə Qorqud» eposunda iki
boyun “Dəli Domrul” və “Çoban oğlu Təpəgöz” boylarını “süjetdənkənar”,”yad”, “qalan boylarla əlaqəsi olmayan” və s. epitetlərlə oxuculara
təqdim etmişlər. Bu kimi fikirlər isə, təbii olaraq, qorqudşünaslıqda bir

2013/ I

156

çox mübahisələrə, fikir ayrılıqlarına və müxtəlif polemikalara səbəb olmuşdur.
Buna görə də Kamran Əliyev kitabın "Dədə Qorqud"la bağlı hissəsində əsas diqqəti yuxarıda qeyd olunan fikirlərə rəğmən, eposun poetik
strukturunun bütöv və tam olmasına, eposda heç bir “süjetdənkənar”lığın
olmaması və s. bu kimi çox vacib problemlərə yönəltmişdir. Burada müəllifin əsas məqsədi «Dədə Qorqud» eposunu vahid, tam, bütöv halda tədqiq etmək və onu elə bu şəkildə oxuculara çatdırmaq olmuşdur. Çünki
məhz bu şəkildə təqdim edilən «Dədə Qorqud» eposu daha möhtəşəm,
daha əzəmətli görünür. Kamran Əliyev kitabdakı "Dəli Domrul" boyu:
təsadüf, yoxsa zərurət?" və "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazılarını bu
iki boyun eposun ümumi quruluşu, süjeti və kompozisiyasının eposun
ümumi poetikası, ahəngi ilə bağlılığı problemlərinə həsr etmişdir. Alim
mübahisə və polemika doğuran məsələləri inandırıcı elmi dəlillərlə sübut
və həll etməyə çalışmışdır. Qətiyyətlə demək mümkündür ki, elmi intuisiyası və elmi eridusiyasi dərin, zəkası iti olan professor K. Əliyev bunu
məharətlə bacarmışdır. Belə ki K.Əliyev tutarlı dəlil və sübutlarla aydınlaşdırmışdır ki, “Dəli Domrul” boyu «Dədə Qorqud» eposunun strukturundan-süjetindən, kompozisiyasından, poetika elementlərindən ayrılmaz və təcridolunmazdır. Tədqiqatçının fikrincə, hətta “Dəli Domrul” boyu olmasaydı, sözsüz ki, epos öz bitkinliyini, dərin məna siqlətini, əzəmətini və monumentallığını xeyli itirmiş olardı. Çünki digər boylarda addabudda və epizodik səviyyədə olan Oğuz elinin dinc, sakit dövrü yalnız
“Dəli Domrul” boyunda özünün tam həllini tapmışdır. «Dədə Qorqud»
eposu üçün zəruri olan “Dəli Domrul” boyu ilə qədim türklərin həyatının
bitkin və bütöv mənzərəsini əks etdirmək və-zifəsi həyata keçirilmiş və
eyni zamanda, eposun ədəbi-bədii məntiqi tamamlanmışdır.”
"Dədə Qorqud" eposunun boyları arasında onları bir-birinə bağlayan
elə incə məqamlar mövcuddur ki, dəfələrlə oxunsa da, çox vaxt onları sezmək, hansısa bir hadisənin, əhvalatın, xırdaca bir məqamın mahiyyə-tinə
varmaq, onları duyub hiss etmək mümkün olmur. K.Əliyev eposdakı bu
incə məqamları yaxşı hiss edib duyduğuna görə, Təpəgözlə bağlı hələ də
qaranlıq qalmış bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirə bilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra tədqiqatçıların "Dədə Qorqud" eposunun ümumi kompozisiyasından ayrı hesab etdikləri ikinci boy "Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy" dur. "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazıda K. Əliyev Təpəgözün eposda əhəmiyyətli yer tutduğunu və Təpəgöz obrazının mənşəyinin
müəyyənləşdirilməsi yolunda bir sıra maraqlı elmi qənaətlərini qeyd etmiş,
dəqiqləşdirmələr aparmış və maraqlı nəticələr əldə etmişdir.
Təpəgöz obrazının qədimliyi və bu eposun Homerin «Odisseya»sı ilə
oxşarlığı barədə elmi ədəbiyyatda fikirlər çoxdur. Filologiya üzrə elmlər
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doktoru Flora Əlimirzəyeva yazır ki, tanınmış şərqşünas və tərcüməçi
Ə.Şmidenin, haqlı olaraq, «qorqudşünaslığın atası» saydığı F.Dits «on
bənddə Təpəgözlə Polifemi müqayisə edir və bu müqayisələrdə çox uyğun oxşarlıqlar tapır. Nəticədə F.Dits «Dədə Qorqud kitabı»ndakı Təpəgözün Homerin «Odisseya»sındakı Polifemdən daha qədim olması
qənaətinə gəlir». F.Ditsə görə, «Homer Asiyaya səyahəti zamanı Təpəgöz
hekayəsini eşitmiş, onun natamam cizgilərini, adətən tərcüməçinin dediyinə əsasən, öz Polifeminə vermişdir. Bəlkə də, o, rəvayəti Yunanıstanda
özü eşitmişdir. Bəlkə də, oğuz nəslindən olan bir nəfər hansı ad altında isə
Yunanıstana gəlmiş və onun dilindən yayılan Təpəgöz hekayəti Homerə
qədər yaddaşlarda qalmışdır. Homer isə bu surəti öz dövründə danışanlardan eşitmiş və yazıya almışdır». Professor Ə.Sultanlı da «Dədə Qorqud»u
qədim yunan eposları olan «İliada» və «Oddisseya» ilə müqayisə etmiş,
onlarda motiv oxşarlıqlarının olduğunu xüsusi vurğulamışdır.
«Dədə Qorqud» eposunun poetika sistemi son dərəcə mükəmməl bədii
bir sistemdir. Eposa daxil olan boyların süjet strukturu fərqlərdən çox yaxınlıqları əks etdirir. Obrazlara gəldikdə isə onlar da bir-biri ilə sıx əlaqəli
formadadır. Buna görə də eposun əsl məzmun və mahiyyətinin meydana
çıxarılması boylar arasındakı fərqlərin deyil, yaxınlıq və əlaqələrin tapılmasından, onların təhlil və şərhindən xeyli dərəcədə asılıdır. Həmin asılılığın və təmasın əyani formada nümayişi Beyrək obrazı ilə bağlı məsələlərdə bir daha bütün aydınlığı ilə görünür. Eposun ən kamil bədii obrazı
Bamsı Beyrəkdir. Beyrək bütün Oğuz igidləri kimi, təbii ki, birinci
növbədə, məhz qəhrəmandır. Ancaq görünür, qol gücü ilə yanaşı, o həm
də xüsusi ağıl, düşüncə sahibidir ki, Qazan xanın inağı (ən yaxın, ən inanılmış adamı) sayılır.
Məlumdur ki, əvvəllər yaranmış hər hansı böyük bir abidə özündən
çox-çox sonralar özünə bənzər onlarla əsərin yaranıb meydana gəlməsində böyük rol oynayır. Aşıq yaradıcılığında da yeni yaranan dastanlar əvvəlki dastanlardan istifadə edilərək meydana çıxır. «Koroğlu» dastanı da
özündən əvvəl yaranmış və bütün boyları ilə, heç şübhəsiz ki, xalq içərisində dildən-dilə gəzən «Dədə Qorqud» dastanlarından bilavasitə qüvvət
almışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin qiymətli abidəsi, Azərbaycan poetik söz sənətinin – aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Koroğlu”
dastanı bir çox türk, eləcə də qonşu xalqlar arasında geniş yayılmışdır.
Müxtəlif tədqiqatçı və alimlər - V.Xuluflu, H.Əlizadə və M.H.Təhmasib,
İ.Abbaslı, U. Ənvər, və A. Xodzko və b. tərəfindən yüksək dəyərləndirilmiş “Koroğlu” dastanı Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsinin nadir incilərindəndir. Bu dastanın geniş yayılan versiyaları içərisində Azərbaycan
“Koroğlu”sunun özünəməxsus mövqeyi olmuşdur. K.Əliyevin “Eposun
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poetikasi: “Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyasında təhlilə “Koroğlu” dastanının məhz Azərbaycan versiyası cəlb edilmişdir. Zəngin obrazlar sisteminə malik olan “Koroğlu” eposunun poetikasında mühüm yer
tutan, lakin az öyrənilmiş bir sıra məsələlərin, müəyyən məqamların ciddi
təhlil və tədqiqata, araşdırmaya ehtiyacı var idi.
K.Əliyev “Koroğlu” eposunun poetikasının bir sıra maraq doğuran
məqamlarını yüksək professionallıqla üzə çıxarmış, eposun poetikasını
bir neçə istiqamətdə araşdırmışdır. Belə istiqamətlərdən biri də “Koroğlu”
eposunda bədii məkanın xarakteri məsələsidir. Təsadüfi deyil ki, monoqrafiyanın ikinci hissəsinin üçüncü məqaləsi də “Bədii məkanın xarakteri” adlanır. K.Əliyev bu məqalədə eposdakı simvollar, işarə və sözlərdə
verilən məkanları üç yerə bölür: 1.Real məkan. 2.Ara məkan və 3. İdeal
məkan. Əgər real məkan İstanbul, Toqat, Qars və basqalarıdırsa, ideal məkan isə Çənlibeldir. Ara məkan isə Real məkanla İdeal məkanın arasında
olub, münaqişələrin həlli məkanıdır.
Məlumdur ki, “Koroğlu” eposunda əsas ideal məkan Çənlibeldir. O,
dəlilərin, Koroğlunun tərəfdarlarının məskən saldıqları bu ideal məkan
möhtəşəm bir qala kimi təsvir olunmuşdur. Tədqiqatçılar onun harada
yerləşməsi, nə üçün Çənlibel adlanması barədə maraqlı mülahizələr söyləmişlər. Çənlibelin coğrafi istiqaməti, mövqeyi barədə də müxtəlif versiyalar söylənmişdir. Ümumiyyətlə, Çənlibel “Koroğlu” dastanında mühüm yer tutur. “Koroğlu” dastanının bütün boylarında Çənlibelin adı çəkilir və bu məkan həm də Çənlibel dəlilərinin vətən rəmzidir. K.Əliyev bir
məkan kimi Çənlibel haqqında belə yazır: “Koroğlu” eposunda baş qəhrəmanın hərəkəti ilə bağlı olaraq məkanlar tez-tez dəyişir və müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. Şübhə yoxdur ki, bu, bilavasitə epos poetikası ilə
bağlı məsələdir. Amma eposda bir məkan da var ki, həmişə dəyişməz qalır. Belə bir məkan Çənlibeldir”.
Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər ki, K.Əliyevin monoqrafiyalarının, kitablarının və məqalələrinin tədqiqat üslubu orijinal, orada söylənən fikirlər elmi və yenidir. Bu isə aparılan tədqiqatların geniş əhatə dairəsini, əsas tədqiqat obyektlərini təsəvvür etməklə yanaşı, bu sahə ilə
məşğul olan tədqiqatçılarda ətraflı və əhatəli təəssürat yarada bilir. Kamran Əliyevin monoqrafiyaları bu mövzuda yazılmış əsərlər içərisində elmi
çəkisi, dəyəri və sanbalına görə xüsusi yer tutur, daim tədqiqatçılar və
oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanır.
Nə vaxtsa Fransız yazıçısı Jül Renarın yazılarının birində onun maraqlı
bir fikrini oxumuşam. O yazır ki, baharda anadan olan insanlar daha çox
səmimi olur və hər bir əşyada, həyatda gördüyü hər bir hadisədə və nəhayət, hər bir insanda bir gözəllik, bir məna axtarır və kövrək olurlar.
Doğrusu, bu fikri ilk dəfə oxuyanda mənə qəribə gəlmişdi ki, necə yəni,
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yayda, payızda, qışda anadan olanlar “səmimi” və ”kövrək” ola bilməzlərmi?! Ancaq yazıdakı “daha çox” ifadəsinə diqqət yetirəndə və baharda
anadan olan dostlarımın, tanışlarımın, nəhayət, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin
müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 1953-cü il mart ayının
5-də baharda anadan olan Kamran Əliyevin xarakterinə fikir verəndə hər
şey mənə aydın olmuşdu. Mənə aydın olmuşdu ki, doğrudan da, baharda
anadan olanlar daha səmimi, daha qayğıkeş və bir az da kövrək olurlar...
Bu bahar – 2013-cü il mart ayının 5-də əsl elm fədaisi, yorulmaz folklor tədqiqatçısı və nəhayət, qayğıkeş və mehriban bir insan olan Kamran
Əliyevin 60 yaşı tamam olur. O, ömrünün 61-ci baharına qədəm qoyur.
Bir də ki, 60 yaş hələ əsrin beşdə üçü və demək olar ki, hələ, təxminən,
yarısıdır. Deməli, əziz Kamran müəllim, bu hesabla sağlıq olsun, qarşıdan
hələ ən azı əsrin beşdə ikisi – yəni bütöv bir 40 il də gəlir. Bu illər isə ömrün müdriklik çağı hesab olunur. Sizi yaxşı tanıyan, yaradıcılığınıza azdan-çoxdan bələd olan bir adam kimi qətiyyətlə deyə bilərəm ki, yaşadığınız bu 60 il bütöv bir əsrə bərabər illərdir. Əminəm ki, Ulu Tanrının
Sizə bəxş edəcəyi qalan illəri də şərəflə, alnıaçıq yaşayacaq, əsl gənclik
həvəsi ilə yazıb-yaradacaq və daha bir əsrə bərabər olacaq bir ömür
yaşayacaqsınız. Və nəhayət, inanıram ki, Siz bundan sonra da problem
məsələlərin həlli ilə seçilən tədqiqat əsərlərinizlə, elmi dəyəri, tutum yükü
böyük olan monoqrafiyalarınızla, yeni məqalə və kitablarınızla oxucuları
sevindirəcək, Azərbaycan ədəbiyyatını və folklorşünaslığını isə daha da
zənginləşdirəcəksiniz.
Tahir ORUCOV
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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İtkilərimiz
«SON…» ADLANDIRA BİLMƏDİYİM YAZIM
Ölüm xəbərin qəfildən gəldi, Məhərrəm müəllim.
Səninlə uzun illər ərzində dostluq etmiş başqa bir dostum xəbər verdi. Əslində, o, bu xəbəri axşamdan bilirmiş və həmin axşam mənimlə telefonda danışanda
onu neçə dəfə dilinin ucunda dolaşdırıb, amma deyə
bilməyib, sabaha saxlayıb.
Səninlə sonuncu dəfə ölümündən bir neçə gün qabaq görüşdük. Rəngin qaralmışdı, ürəyin sözünə baxmırdı. Türkiyədəki dostlarının əməliyyata gəlməklə
bağlı təkid etdiklərini söylədin. Əslində, əməliyyatın
yüngül əməliyyat idi: xəstəxanada cəmi bir gün qalmalı idin. Ancaq ürəyin
dözmədi… Və o ürək ki səndə var idi, o çox şeyə dözmürdü. Ancaq sən
hamıya dözməyi, səbr etməyi, Allaha təvəkkül etməyi öyrədirdin…
Bir neçə gün xəbərin sarsıntısını yaşadıq. Hər şeyi başa düşsək də,
ölümün Allahın əmri olduğunu bilsək də, ölümü artıq yaşımızla, başı-mızla dərk etsək də, yenə də çətin idi. Və bu çətinliyin içərisində bir şey beynimdən, yaddaşımdan, şüurumdan aramsız axırdı: əziz dostun itkisi.
Prof. Məhərrəm Allahqulu oğlu Cəfərli!
O heç mənim yaşıdım da deyildi. Sonradan tanımışdım. Və möhkəm
bağlanmışdım: ağ saçlarına, böyük ürəyinə, müdrikliyinə, təmkininə və
insanlığa dayanan dostluğuna…
Həyatımın çətin günlərində, o günlərində ki, mənim məhz dost məsləhətinə ehtiyacım olurdu, o günlərdə ki, yolların dolanbacında dolaşıb qalır, qərar qəbul etməkdə şaşırırdım, onda Məhərrəm müəllimə telefon açır,
məsləhətini soruşurdum. Nikbinlik və arxayınlıq dolu səslə: «İşuy gör,
heş nəyə fikir vermə, hər şey öz yoluna gedəcək», – deyirdi. O, çoxdan
dərk etmişdi ki, həyatda hər kəsin və hər şeyin öz yolu var. Ən əsas bir
yol tutub getməkdi. Ona görə deyirdi ki, sən öz işində ol, yazılaruy yaz,
heç kəsə fikir vermə, qalanı öz-özünə düzələcək.
O, illərə sığmayacaq, zamanla ölçülməyəcək böyük bir ömür yaşamışdı. Və bu ömründə çox şey görmüş, çox hadisələrdən dərs almışdı. Ona
görə də həmişə arxayınlıqla məsləhət verirdi. «Yazın, yaradın, – deyirdi,
– yazdıqlarınız qalacaq, qalanı boş şeydi. Vaxtuzu belə-belə şeylərə sərf
etməyin, sora özuz heyfislənəcəksiz».
O, yaddaşa bağlı insan idi. Bəlkə, elə buna görə də folklorşünas olmuşdu. İnanırdı ki, özünü yaddaşın bir parçası, yaddaşda həkk olunmuş ulu
tarixin hərəkət ünsürü, zaman içində zaman daşıyıcısı olaraq dərk edən
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insanlar öz içini, dünyanı özünə şifrələyən daxili həqiqətini, ömrünün rahatlıq mənbəyini, ruhani-mənəvi bütövlüyünü tapmışlardır.
Məhərrəm müəllim öz həyat həqiqətini tapmış insan idi.
Belə insanların ömrü həyatları boyu axtardıqları «itiyini» tapmağa çalışanların ömrünə bənzəyir. Ulu Tanrı bizlərin hər birini öz tale «itiyimizlə» yaradıb: kimlərsə bu itiyin həqiqi ünvanını – fərdin, millətin, tarixin
və zamanın qovuşduğu, birləşdiyi «milli yaddaş» qapısını tapa bilib. Keçərək də cismini və ruhunu sakitləşdirən həyat həqiqətini, şəxsiyyət tamlığını və öz ömür yolunu tapıb. Belə insanlar milli yaddaşın ulu zaman yolçularıdır. Bütün titullarına rəğmən cismində və ruhunda «insan» adlı bir
«həqiqəti» yaşadan Məhərrəm müəllim də:
– zaman içində zaman, həqiqət içində həqiqət, tale içində tale yaşadan
ulu şəxsiyyət,
– ulu yaddaş tariximizin yorulmaz yolçusu,
– minillərə sığmayan yaddaş tariximizin yaddaşlılar yoldaşı;
– cismini milli yaddaş yolunda qurban verib, ruhunu ona qovuşduranların sirdaşı,
– öz həyat həqiqətini, mənəvi və ruhani səadətini milli yaddaş yolunun
yolçuluğunda tapanların ruhdaşı,
– insan olub insanlığa yol arayanların insandaşı,
– fikir, məslək, əqidə acılıqları içində yaşayanların fikirdaşı,
– milli yaddaş tariximizin «Məhərrəm Cəfərli» kitabında elmi və həyati həqiqətləri arayanların nurdaşı idi...
Varlığı həm sağlığında, həm də indi yalnız «əziz» sözü ilə dolğun məna kəsb edə bilən Əziz Məhərrəm müəllim ona bağlı olanların, şəxsiyyət
heyranlılarının yaddaşında həmişə özünün nurlu çöhrəsi, mehriban, gülərüz aynası, insanlara münasibətdə «həqiqəti» bütün hallarda «həqiqi» olan
sevgisi ilə boy verəcəkdir...
Məhərrəm məllim haqqında yazmaq indi hər mənada çətindir. Bir tərəfdən itkinin acısı buna imkan vermir. Digər tərəfdən, bütün şəxsiyyət ölçüləri ilə tamlaşmış, bitkinləşmiş, şəxsiyyət dünyası özünün bütün göstəriciləri ilə bütövləşmiş bir insandan yazmaq asan deyil. İlk baxışdan sadə
görünsə də, bu sadəliyin şəxsiyyətin bütün hallarda mürəkkəbliyə və zənginliyə müncər olunan mahiyyətinin təzahür gözəlliyi, həyat estetizmi olması üzə çıxır.
Çətinliyin bütün mahiyyəti də elə bunda – şəxsiyyəti bütün hallarda
bütövlüyə müncər olunan bu elmi və mənəvi simanın təsviri üçün baxış
bucağının düzgün seçilməsinin müşkülə dönməsindədir. Məhərrəm Cəfərli, onun şəxsiyyətinə hansı bucaq altında baxılırsa baxılsın, bütün hallarda bütöv, sabit, müdrik obrazda görünür. Özünün bütün davranışları ilə
Azərbaycan insanının minilləri haqlayıb gələn müdrikliyini bütün daxilimənəvi bütövlüyü və saflığı ilə yaşadırdı.
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O, vüqarlı və müdrik şəxsiyyət idi. Hər iki keyfiyyət cizgisi öz qaynağı
ilə bu fani dünyanın maddiyyat, mövqiyyat, mənsəbiyyat məqamlarına
yox, mənəviyyat dünyasına bağlanırdı. Məhərrəm müəllim, həyat adlanan
məkanın hər bir guşəsində eyni mənəvi halların daşıyıcısı olan dəyişməz
insan idi. Məhz bu keyfiyyətləri onu bütün yaşda olan müasirlərinin dostuna, sirdaşına, pənahdarına, yolgöstərən müəlliminə çevirmişdi.
Məhərrəm Allahqulu oğlu Cəfərli 5 yanvar 1946-cı ildə Azərbaycanın
qədim və ulu diyarı Naxçıvanın Xok kəndində anadan olmuşdu.
Əslində, onun şəxsiyyət kimi hörgüsünün bütün bünövrə daşları bu
kənddə – insanların sərt qışın cəfasına da, bərəkətli yayın səfasına da eyni
dərəcədə şükr etdiyi xeyir-bərəkətli məkanda qoyulmuşdu. İnsanı sevməyin, zəhmətkeşə hörmətli nəzərlərlə baxmağın, cəfakeşi dəyərləndirməyin, dosta arxa durmağın, köməksizə əl uzatmağın, namərdə, müxənnətə
yazıq nəzərlərlə baxmağın, bütün insanların yaşamaq, çörək sahibi olmaq,
onunla bərabər bu havadan udub, sudan içmək hüququnu onların Allahdan gələn haqqı kimi qəbul etməyin məktəbini Məhərrəm Cəfərli məhz bu
kənddə keçmişdi. Və bu kənd onun üçün bütün hallarda fiziki və mənəvi
şəxsiyyətinin yaşam qaynağı olaraq qalmaqda idi. O, harada olursa olsun,
vaxtaşırı kəndinə dönməli, ətrafından heç vaxt əskik olmayan ailə, uşaq,
dost, yoldaş əhatəsindən bir müddətə qopub, Xokun gecələri, gündüzləri
ilə təkbətək qalmalı, atalı-analı, uşaqlıq xatirələrinə dönməli, o çətin, tabaqlarda çörəyin qəhətə çıxsa da, qəlblərdə insanlığın, rəhmin və mərhəmətin heç vaxt itmədiyi günlərin həsrəti ilə gözləri dolmalı, o günlərin xeyir-bərəkətinin bu günlərdə hələ də itmədiyinə görə Allaha şükr etməli idi.
Ölümü də onu Xokdan ayrı sala bilmədi. Doğmalarının, ata-anasının
uyuduğu Xokda onu incidən ürək ağrılarından qurtulub əbədi dinclik və sakitliyə daldı.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra varlığı ilə can atdığı Bakıya – Azərbaycanın məhəlli adət və ənənələrinin, folklor mühitlərinin, lokal-coğrafi kültür areallarının, etno-linqvistik avazların qovuşaraq ortaqlaşdığı, ümumilli səviyyəyə qalxdığı mədəniyyət mərkəzinə gəldi. Ermənilər və ruslarla
dolu olan bu şəhərdə Xokdan gətirdiyi mənəviyyatın bir zərrəsini belə bada verməyib, əsil azərbaycanlı olmağın məktəbini keçdi: 1964-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsində
təhsil aldı. Həmin dövrdə bu fakültədə Azərbaycan dilçiliyi və ədəbiyyatşünaslığının çox möhtəşəm simaları dərs keçirdilər. O, bu gün bizlər
üçün adları və yaradıcılıqları, sözün həqiqi anlamında, yalnız bir şirin xəyal ola bilən görkəmli alimlərdən dərs aldı, Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının vurğununa çevrildi.
1969-1970-ci illərdə hərbi xidmətdə olub fiziki-mənəvi bərkimə məktəbini keçdi. 1970-ci ilin noyabrından 1971-ci ilin iyul ayınadək Xok kənd
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orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işlədi. 1971-ci ildən 1989-cu ilədək Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda metodist, müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışdı.
Azərbaycan dili və ədəbiyatının ana nəhrinə–folklora olan sevgisi M.Cəfərlini Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Folklor şöbəsinə gətirdi və o,
burada 1984-cü ildə «Osman Sarıvəlli və xalq yaradıcılığı» mövzusunda
namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək alimlik dərəcəsi aldı.
1993-1997-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kollecinin Naxçıvan Bölməsinə rəhbərlik etdi.
2003-cü ildə «Məhəbbət dastanlarının poetikası» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini aldı,
daha sonra professor oldu.
2004-cü ildən ölümünə qədər kimi Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Ədəbiyyat kafedrasının professoru qalmaqla, AMEA Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri
vəzifəsində çalışdı.
Prof. M.Cəfərli özünün elmi və pedaqoji fəaliyyəti ilə təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə və İranda da məşhur idi. Monoqrafiyaları İranda
və Türkiydə nəşr olunaraq onu folklor, milli mənəviyyat, etnik-mədəni
düşüncə sistemi kimi aktual problemlər üzrə mütəxəssis kimi tanıtmışdı.
Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildə Azərbaycanda «Qızıl qələm», 2008-ci
ildə Türkiyə Cümhüriyyətinin paytaxtı Ankarada «Türk xalq kültürü və
folkloruna xidmət» ödülü ilə mükafatlandırılmış, 2009-cu ildə isə Avrasiya Dostluq Qurumunun mükafatına layiq görülmüşdü.
1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan M.Cəfərlinin
4 övladı, 30-dan çox kitabı, 160-dan çox məqaləsi var. Folklorşünas alim,
görkəmli pedaqoq olan bu şəxsiyyətin bütün «var-dövləti» onun ailəsi,
vətəni və yaradıcılığı idi.
Prof. M.Cəfərli elə bir alim tipi idi ki, onun üçün yaradıcılıq həyat tərzi, özünü yaşatmağın üsulu, şəxsiyyətinin özünügerçəkləşdirmə me-xanizmi idi. O, müəllimliyindən və alimliyindən zövq alırdı. Və bu zövq
onun üçün heç bir halda başqa bir səviyyə ilə əvəz olunmurdu. Həyatda
çox mənsəblərə çox imkanları olmuşdu. Lakin bu mövqeləri o, bütün hallarda elmə nə dərəcədə yaxınlıq imkanları baxımından dəyərləndirmişdi.
Onu folklor dünyasından, nağıllardan, dastanlardan, bayatılardan... uzaq
salan məqamları və mənsəbləri heç vaxt qəbul etməmişdi. Taleyinə həmişə şükr etmişdi ki, heç vaxt ömrünün qayəsi olan işdən – müqəddəs folklorşünaslıq peşəsindən uzaq düşməyib.
Folklorşünaslıq peşəsi M.Cəfərlinin simasında özünəməxsus hadisə
idi. O – müəllim folklorşünas idi. Əlbəttə, burada söhbət heç bir halda
diplom alıb müəllim işləməkdən getmir. M.Cəfərli öz şəxsində müəllim
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adının tarixi-mənəvi dəyərlərini gəzdirən şəxsiyyət idi. O, «sovet müəllimi» statusunun bütün qüsurlu obrazı içində insanlığını, xeyirxahlığını,
başlıcası, yolgöstərənliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. Heç təsadüfi deyildi ki, böyüklü-kiçikli çoxsaylı dostlarının onu həmişə böyük sevinclə
qarşıladığı paytaxt Bakıda hamı ona «Məhərrəm müəllim» deyə müraciət
edirdi. Prof. M.Cəfərlinin «müəllim» adı təkcə onun özünə yox, dostlarına da bir mənəvi qürur, şərəf gətirirdi.
Müəllimlik prof. M.Cəfərli üçün sadəcə peşə yox, hətta yaşlı vaxtlarında belə öyrəndiyi, təbliğ etdiyi məktəb idi. 1996-cı ildə çap etdirdiyi «Ali
məktəbdə lirik əsərlərin öyrədilməsi məsələləri», 1997-ci ildə çap etdirdiyi «Azərbaycan dastan və nağıllarında fiziki tərbiyə məsələləri» (N.Orucəliyevlə birgə) kitabları müəllim-pedaqoqluğun sirlərinə həsr etdiyi illərin
canlı sübutudur. Bu xüsusda prof. M.Cəfərlinin C.Hacıbəyli və A.Hacıyevlə birgə 2000, 2003-cü illərdə çap etdirdikləri «Nurlu ömürlər» ikicildliyi xüsusi hadisədir. Bu kitablarda ömrünün ən qiymətli illərini, canını və ağlının bütün gücünü təhsilin inkişafına vermiş görkəmli müəllimlərdən bəhs olunur. İkicildliyin adı təsadüfi olmayıb, özü nur saçan Müəllim-Professor M.Cəfərlinin, əslində, bütün ömrü boyu müəllimlikdən nur
aldığının bariz göstəricisidir.
Prof. M.Cəfərli bir alim kimi «folklor» dünyasına onun ayrılmaz paradiqması olan «ədəbiyyat» aləmindən gəlmişdi. 1981-ci ildə «Osman Sarıvəlli və aşıq yaradıcılığı» adlanan kitabdan başlanan ədəbiyyatşünaslıq
yolu 1984-cü ildə «Xalqla bağlılıq», 1995-ci ildə «Abdulla Sur və əsərləri» (prof. C.Qasımovla birgə), 1996-cı ildə «Xalqla bağlı sənətkar», 1999cu ildə «Şeirimizin qoşa qanadı» kitablarından və çoxsaylı məqalələrindən keçərək gələcəyə gedir.
M.Cəfərlinin müəllimliyi heç bir halda onun alimliyindən qıraqda təsəvvürə və təhlilə gəlmirdi. O, həm Azərbaycan folklorşünaslığında, həm
də dünya türkologiyasında türk epos düşüncəsinin genetik strukturu və
prosessual dinamikası üzrə tanınmış mütəxəssis idi.
Adətən, folklorşünas alimlərin fəaliyyətində toplayıcılıqla tədqiqatçılığın nisbəti bərabər olmur. Prof. M.Cəfərli folklorşünaslıq fəaliyyətinə
toplayıcı kimi başlasa da, görkəmli tədqiqatçı alimə çevriləndə də bu sahədəki fəaliyyətini heç vaxt dayandırmamışdı. Və bu, hər şeydən əvvəl
onunla bağlıdır ki, onun toplayıcılığı, əslində, folklora vurğunluğunun
ifadəsi kimi heç vaxt dayanmayan, fasiləsiz hadisə idi. 1970-ci ildən Xok
kənd orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlayanda bu tarix onun
həm də folkloru toplamaq tarixi olur. O gündən bu günə qədər keçən 40
ildən çox müddət ərzində heç vaxt toplayıcılıq fəaliyyətinə bir an da olsun
ara vermədi. Azərbaycanda tək-tük zəngin toplama arxivi olan alimlərdən
idi. Təsadüfi deyildir ki, artıq Azərbaycan mədəniyyəti tarixində funda-
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mental hadisəyə dönmüş «Azərbaycan folkloru antologiyası»nın 1994-cü
ildə çapdan çıxmış ilk cildində – «Naxçıvan folkloru» kitabında M.Cəfərli zəngin və sanballı folklor mətnləri ilə təmsil olunur.
M.Cəfərlinin toplayıcılıq fəaliyyəti onun 2004-cü ildə AMEA Naxçıvan
Bölməsi İncəsənət, Dil və Əədəbiyyat İnstitutu Folklorşünaslıq şöbəsinin
müdiri vəzifəsinə təyin olunmasından sonra daha geniş məzmun və forma
kəsb etdi. Bu istiqamətdə əsas toplayıcılarından biri, eyni zamanda redaktoru və ön sözünün müəllifi olduğu «Azərbaycan nağılları»nın birinci cildini (B., 2005), həm toplayıcısı və həm də tərtibçisi olduğu «Yol gələr
Ordubada» (2005), əsas toplayıcılarından və iki tərtibçidən biri olduğu
«Naxçıvan folkloru» (B., 2007), həm toplayıcısı və həm tərtibçisi olduğu
«Naxçıvan bayatıları» (B., 2009) kitablarını, o cümlədən müasir dövrdə
Azərbaycan folklorunun toplanması və çapı sahəsində sözün həqiqi mənasında fundamental hadisə olan «Naxçıvan folkloru antologiyası» üçcildliyini (I cild. Tərtib edənlər: M.Cəfərli, R.Babayev. Naxçıvan, 2010, 511 s.;
II cild. Tərtib edənlər: M.Cəfərli, Y.Səfərov, R.Babayev. Naxçıvan, 2011,
496 s.; III cild. Tərtib edənlər: M.Cəfərli, R.Babayev. Naxçıvan, 2012, 560
s.), sözün həqiqi mənasında, Azərbaycan çap folkloru xəzinəsinə verilmiş
töhfələr hesab etmək olar.
Prof. M.Cəfərlinin bir alim kimi folklorşünaslıq yaradıcılığı, əsasən,
Azərbaycan eposu ətrafında mərkəzləşir. O, müasir dövrdə Azərbaycan
eposunun öyrənilməsinə layiqli töhfə vermiş görkəmli alimdir. Azərbaycan folklorşünaslığında M.Cəfərlinin eposşünaslıq fəaliyyəti xüsusi mərhələ – dastanşünaslığın özəl səhifəsi kimi qiymətləndirilir. Prof. H.İsmayılov prof. İ.Abbaslının milli dastanlarımızın təsir dinamikası haqqındakı
əsərinə həsr etdiyi ön sözdə yazır: «Azərbaycan folklorşünaslığında Azərbaycan dastanlarının öyrənilməsi dastanşünaslıqda üç elmi əsərlə biri-birindən fərqlənir:
1) Azərbaycan xalq dastanları – M.H.Təhmasib;
2) Eposun poetikası – K.V.Nərimanoğlu;
3) Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası – M.Cəfərli.
Birinci əsər (M.H.Təhmasib – S.R.) dastanlar haqqında faktları toplayır, sistemləşdirir və onları eksperimental laboratoriyaya gətirir. İkinci
əsər (K.İ.Nərimanoğlu – S.R.) əməliyyatın bütün mexanizmlərini hazırlayır, üçüncü əsər (M.Cəfərli – S.R.) isə bilavasitə materiallar üzərində iş
aparır. Məhəbbət dastanlarına struktur təhlil metodunun düzgün tətbiqi,
analizin düzgün istiqaməti ona (prof. M.Cəfərliyə – S.R.) invariant axetipi, məntiqi-semiotik invariantı, oradakı informasiyanın bütövlüyünü və
dastanın nisbi üç bölümünə [şeirlə olan başlanğıc hissə (ustadnamə), dastan mətninin nəsr və şeirlərlə olan əsas hissəsi (dastanın özü) və son hissə:
bu son hissədə aktual üzvlənmə baş verir – sonluq ya toyla («duvaqqap-
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ma»ya uyğundur), ya da faciə ilə («cahannamə»yə uyğundur) bitir] uyğun
məntiqi formulunu (mühakimə-aprobasiya-məntiqi sonluq) müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. M.Cəfərlinin tədqiqatı Azərbaycan dastanlarının janr özünəməxsusluğunu aydınlaşdırır, digər folklor janrları ilə sərhədinin və kəsişən nöqtələrinin dəqiqləşdirilməsi istiqamətindəki işlərin genişləndirilməsi tələbini qoyur» .
Prof. M.Cəfərlinin Azərbaycan dastanlarının, xüsusilə məhəbbət dastanlarının strukturuna, mifoloji genezisinə dair tədqiqatları məzmunu baxımından çox zəngindir. Onların təhlilinə çox asanlıqla bütöv monoqrafiya
həsr etmək mümkündür. Lakin bu tədqiqatlarda bir əsas və aydın xətt var:
məhəbbət dastanlarının struktur poetika baxımından modelləşdirilməsi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetik strukturunun modelləşdirilməsi təcrübəsi prof. M.Cəfərliyə qədər görkəmli eposşünas prof. M.H.Təhmasibin yaradıcılığında həyata keçirilmişdir. O,
məhz M.H.Təhmasibin qoyduğu pilləni inkişaf etdirərək məhəbbət dastanlarının öyrənilməsinə Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində ilk dəfə
olaraq struktur-semiotik yanaşma metodunu tətbiq etmiş və dastanın quruluşuna, onun poetik sisteminə mətn kimi yanaşmış, dastanın quruluşunu
yeni prizmadan anlamış, bu quruluşun tərkib elementlərini məhz mətndaxili sistemdə funksiyaları, funksiyaların gerçəkləşmə məqamı olan funksional dinamika və s.baxımından öyrənə bilmişdir.
Birmənalı şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan məhəbbət dastanlarının tədqiqinə ilk dəfə məhz M.Cəfərli tərəfindən tətbiq olunmuş
struktur yanaşma təcrübəsi (struktur-semantik, struktur-semiotik metod)
müəllifə dastan mətnini epik dünya modelinin dastan paradiqması, gerçəkliyin epik proyeksiyası, etnokosmik düşüncənin davranış kodu və s.
kimi modelləşdirməyə imkan vermişdir. Ümumiyyətlə, prof. M.Cəfərlinin bütövlükdə «Azərbaycan epik düşüncəsinin struktur poe-tikası» adı
altında ümumiləşdirilə bilən bu yanaşması Azərbaycan eposşünaslığında
bir mərhələ olmaqla, əslində, özünün təhlil aparatı, yanaşma sistemi, etnokosmik gerçəkliyi, sufi dünyagörüşünü və Azərbaycan məhəbbət dastanı kodunu bir müstəvidə birləşdirən analitik sistemi ilə bir məktəbdir. Və
bu məktəb alimin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə çap olunmuş «Məhəbbət dastanlarının poetikası» (B., 1997), «Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası» (B., 2000), «Dastan və mif» (B., 2001), «Dastan və
mif» (Təbriz, 2006), «Folklor və etnik milli şüur» (B., 2006), «Folklor və
Etnik-Milli Şuur» (Ankara, 2007), «Dastan yaradıcılığı» (B., 2007) kimi
kitabları və çoxsaylı məqalələrində yaranmış, aprobasiyadan keçirilmiş
və konseptual sistem halını almışdır.
Prof. Məhərrəm Cəfərli haqqında, xüsusilə onun dastanların struktur
poetikası istiqamətindəki əsərləri haqqında çox yazmaq olar. Onun təd-
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qiqatlarında dünya türkologiyasında epos poetikasını irəli aparacaq, fundamental tədqiqatları yol açacaq zəngin və orijinal nəzər baxışlar sistemi,
konseptual tezislər var.
Onsuz da ölüm xəbərini alan gündən beynimdə onun haqqında aramsız yazılar yazılırdı. Ancaq bugünə kimi onların heç birini oturub işləyə
bilməmişdim. Öz xasiyyətimi bilirəm, zamanı qəfildən gələcəkdi.
İndi də belə oldu. Səhər kompüteri başqa bir yazı niyyəti ilə işə saldım.
Gözlərimin qabağına sən gəldin: ağ haləyə bürünmüş nurlu çöhrən. Rəfdən struktur poetikaya dair son kitabını alıb şəklinə baxdım. Ancaq indi
fərqinə vardım ki, bu şəklində bir ağrı da var: yorğun bir ağrı…
Arzuların vardı: «Naxçıvan folkloru» üçcildliyi bitirmək, Bakıya gəlmək, Folklor İnstitutunda adi elmi işçi olmaq, dostlarla birgə sakit alim
ömrü yaşamaq…
Üçcildliyi tamamladın, Məhərrəm müəllim, haqqında «Elm» qəzetində
resenziyam da çap olundu. Ancaq Bakıya özün gəlmədin, xəbərin gəldi...
Hələ də bu xəbərlə yaşayırıq...
Ölümünlə də bir dərs verdin mənə. Bu yazımı «Son yazı» adlandırmaq
istədim. Qoymadın məni: «Yazıları biz yazmırıq, Yazan yazır – dedin. –
Sən öz işində ol, hər şey öz-özünə düzələcək».
İnanıram, Məhərrəm müəllim. Mən həmişə sənə inanmışam. Sən ölümünlə də məni inandırdın. İnandırdın ki, həyat yalnız bu dünyadan ibarət
deyil. Yaddaşla yaşanan ömür əbədidir.
Yazımı sizin də bir yaxın dostunuzun AMEA prezidenti Mahmud müəllim haqqında yazdığı yazının son cümləsi ilə bitirmək istəyirəm: Sağlıq
olsun görüşərik, Məhərrəm müəllim.
Seyfəddin RZASOY
AMEA Folklor İnstitutunun
“Mifologiya” şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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