
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FOLKLOR
İNSTİTUTU

DƏDƏ QORQUD

Elmi-ədəbi toplu

İldə 4 sayı buraxılır

II (47)

BAKI - 2013



Toplu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Folklor İntitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur.

Baş redaktor: Tofiq HACIYEV

Redaksiya heyəti:
Kamal Abdulla, Anar, Şükrü Haluk Akalın (Türkiyə), Aman -

mırat Baymıradov (Türkmənistan), Nizami Cəfərov, Paşa Əfən -
di yev, Əfzələddin Əsgərov, İsa Həbibbəyli, Muxtar İmanov,
Kam ran Əliyev, Hüseyn İsmayılov, Tofiq Məlikov (Rusiya),
Elxan Məmmədli, Törə Mirzəyev (Özbəkistan), Qara Namazov,
Oljas Süleymenov (Qazaxıstan), Osman Fikri Sərtqaya (Tür ki -
yə), Sadık Tural (Türkiyə), Fikrət Türkmən (Türkiyə)

Baş redaktorun müavini: Seyfəddin Rzasoy
Məsul katib: Tahir Orucov

İngiliscəsinə məsul: Seyran Əliyev
Ruscasına məsul: Aslan Məmmədli

Nəşrinə məsul: Əziz ƏLƏKBƏRLİ

“Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, II. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı,
2013

ISBN 5-86874-062-7
© Folklor İnstitutu, 2013



32013/ II

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı
e-mail: tahir_pashazade@mail.ru

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ-MƏNƏVİ QURUCULUQ STRATE-
GİYASI VƏ “DƏDƏ QORQUD KİTABI” 

XÜLASƏ
Məqalədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlı fə aliy -

yəti, fikir və mülahizələri öyrənilir. Ümummilli liderin mənəvi quruculuq sa hə sində gös -
tər diyi misilsiz xidmətlərdən biri milli-mənəvi sərvətimiz olan "Dədə Qorqud kitabı"
eposunun xalqımıza qaytarılması oldu. "Dədə Qorqud" eposu 1930-cu illərdən bəri qa -
da ğan olunmuş, ona pantürkizm damğası vurulmuşdu. Müstəqil Azər baycan döv ləti epo -
sa öz rəsmi münasibətini bildirdi və bu, Prezident Heydər Əliyevin "Kitabi-Dədə Qor -
 qud" dastanının 1300 illiyi haqqında 1997-ci il 20 aprel tarixli fərmanında öz əksini tap -
dı. Yubiley təntənələrindəki çıxışlarında o, türk xalqlarının ümumi tarixi köklərinin "Də -
də Qorqud"la bağlı olduğunu bildirərək, eposun bütün türk xalqlarına, lakin ilk növ bə də
Azərbaycan xalqına mənsub olduğunu vurğuladı və bu qəhrəmanlıq eposunu milli sərvə-
timizin ən əzəmətli və parlaq abidəsi kimi səciy yə ləndirdi. Ümummilli lider Hey dər
Əliyev bu abidəni azərbaycançılıq ideologiyasının mənəvi əsaslarını forma laş dıran xü -
su si bir qaynaq olaraq səciyyələndirmişdir.

Açar sözlər: Heydər Əliyev, “Dədə Qorqud kitabı”, mənəvi quruculuq, azərbaycan -
çı lıq

THE STRATEGY OF THE NATIONAL-SPIRITUAL BUILDING OF HEYDAR
ALIYEV AND “THE BOOK OF DADA GORGUD"

SUMMARY
The nation-wide leader Mr. Heydar Aliyev’s views, activities and thoughts in con-

nection with “The Book of Dada Gorgud” are studied in this article. One of the great ser-
vices of the nation-wide leader in the area of moral building was that his excellency
again returned “The Book of Dada Gorgud” epos to the nation. “The Book of Dada
Gorgud” epos was forbidden over 1930th endorsed under the name of “panturkism”.
Independent Azerbaijan presented its official relationship to the epos and this was reali -
sed by the decree of the President Heydar Aliyev issued on 20 April 1997, on 1300 year
anniversary “The Book of Dada Qorgud” epos. In anniversary speeches he stated that
historical roots of turkish nations are connected to “The Book of Dada Gorgud”, first of
all this epos relates to Azerbaijan people and characterised this epos of heroism as a fan-
tastic and bright monument of our national wealth. Nation-wide leader of Azerbaijan
nation Heydar Aliyev characterised this monument as a special source that formed moral
basis of Azerbaijan ideology. 

Key words: Heydar Aliyev, “The Book of Dada Gorgud”, moral creativity Azer -
baijanianehood ideology
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СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕЙДА-
РА АЛИЕВА И «КНИГА МОЕГО ОТЦА ГОРГУДА»

РЕЗЮМЕ
В статье изучаются научно-политические мысли, рассуждения и деятельность

Общенационального лидера Гейдара Алиева, связанные с монументальной леген-
дой «Kниги Деде Горгуда». Одной из великих заслуг Общенационального лидера
Гейдара Алиева в сфере морального развития является возвращение нашему наро-
ду морально-национального достояния «Kниги Деде Горгуда». Эпос «Kниги Деде
Горгуда» был запрещён с 1930-ых годов и навешан ярлык «пантюркизм». Неза ви -
си мое государство Азербайджан выразило своё официальное отношение к эпо су, и
это отразилось в указе президента Гейдара Алиева от 20 апреля 1997-го года, об
1300-летии легенды «Kниги Деде Горгуда». Под руководством Обще националь -
 ного лидера Гейдара Алиева были проведены несколько юбилейных и междуна-
родных мероприятий. В этих торжествах он нередко отмечал об общих историче-
ских связях корней тюркских народов с легендой «Kниги Деде Горгуда», в том
числе принадлежность легенды в первую очередь к азербайджанскому народу и в
том числе ко всем тюркским народам. Он всегда глубоко характеризировав эпоса
героизма, оценил как Великим и блистательным монументом. Обще националь ный
лидер Гейдар Алиев оценил этот памятник истории нашего народа как, особый
источник, формирующий моральные основы идеологии Азербай джанство.

Ключевые слова: Гейдар Алиев, «Kнига Деде Горгуда», Азербайджанство

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. Ümummilli lider Heydər Əli ye -
vin dövlət quruculuğunda mənəvi dəyərlərin səfərbər edilməsinin xü  su si bir
yeri vardır. Milli-mənəvi dəyərlərimizin əsas qaynaqlarından bi  ri olan “Də -
də Qorqud kitabı”nın müstəqil dövlətin mənəvi əsaslarının formalaşdırıl-
masındakı rolu ayrıca bir tədqiqat mövzusu kimi işlənmə miş dir. Araş dır ma -
da məqsəd Ümummilli liderin bu sahədəki fəaliyyətini müasir folklorşünas -
lıq elminin imkanları ilə təhlil etməkdən və cə miy yətimizin gələcəyi üçün
əsas strateji məqamları müəyyənləşdir mək dən ibarətdir.

XX əsr Türk dünyasının Ziya Gökalp kimi böyük təfəkkür sahiblər,
mil lətçi filosofları türkçülüyün bütün tərəflərini müəyyənləşdirməkdə çə -
tin lik çəkiblər. Amma türkçülüyün inkişafının qanunlarını müəyyən edən
və müasir sivilizasiya qarşısında milli sintezə gətirib çıxaran təklif ləri or -
taya qoya biliblər: Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək. Bun la rı isə
gələcək nəsillərin öhdəsinə buraxıblar. Ziya bəyin Avropadan əxz etdiyi
millətçi cəmiyyətlərin sonrakı inkişafı göstərdi ki, istənilən etnos çu luğun,
o cümlədən də türkçülüyün bir mənası var. Mənsub olduğu millətin yarat-
dıqları ilə fəxr etmək, onları qoruyub, müdafiə etmək - bu mə nada da qə -
dim türklər digər xalqlardan fərqli olaraq dövlət qura bilmişlər. Tarixi in -
kişafın XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xalqının da bəxtinə belə bir
şans düşüb ki, hər cür milli əxlaqi və dini dəyərlərə qarşı barışmaz olan
marksizm – leninizmin hakim ideologiya olduğu bir vaxtda Heydər Əli -
yev kimi şəxsiyyət xalqa rəhbər təyin edilir.
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Türkçülüyün də şərtlərindən biri dövləti olan xalq etnosun mədəniyyə-
tinin yaranmasına xidmət etmiş şəxsləri ideal seçməli, o da Azərbaycan
türkünün tarixi mədəniyyətini, qədim milli-mənəvi qaynaqlarını təbliğ et -
mə li, düşmənlərdən müdafiə etməli və inkişafına qayğı göstərməlidir.
Marksist-Leninçi sovet tarixinin heç özü də bilmədən, qəlbində millətçi-
lik od-alovu ilə çırpınan bir DTK generalını Azərbaycana siyasi rəhbər tə -
yin etdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyə gəldiyi ilk gündən təbliğ etdiyi aşıq
mu siqisi, muğamlar, etnoqrafik irs mənəvi quruculuğun əsas hədəfi oldu
və xalqın tarixində iqtisadi, mədəni yüksəlişə səbəb olmuş insanları təb li -
ğə başladı.Biz yetmişinci illər gəncliyi müstəqillik illərindən sonra öy rənə
bilmişik ki, elə Ziya Gökalp, İsmayıl bəy Akçura və Əli bəy Hüseyn zadə
kimi türkçülüyün əsaslarını yaradanların əsas şərtlərinin həyatında və
fəaliyyətində təcəssüm etdirən ən böyük millətçi Heydər Əliyev olub.
Tək cə onun folklor irsinə və “Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yu bi le -
 yi nin qeyd olunması ilə bağlı fəaliyyətinin bir hissəsinə nəzər sa laq.

Qeyd edək ki, “Dədə Qorqud kitabı” uzun illər Stalinizmin bas qıları
altında xeyli müddət nəinki dastan özü, eyni zamanda da dastanın layiqli
qiymətini verən Əmin Abid sovet irtica maşını tərəfindən təqib edilib və
sonra da əbədi susdurulub. Eyni zamanda Həmid Araslı, Bəkir Çobanzadə
kimi məşhur folklorşünaslara qarşı xüsusi iftira kompaniyaları təşkil edi -
lir.”Milli varlığımızın mötəbər qaynağı”olan (H.Əliyev) “Dədə Qor qud
kitabı”nın gözdən salınıb qadağan edilməsi kampaniyasına 1941-1945-ci
illərdə SSRİ-Almaniya müharibəsi illərində böyük dövlət xadimi H.Əli -
yevin dediyi kimi, ”faşizmə qarşı mübarizəyə qalxan xalqda qəhrəmanlıq
ruhunu canlandırmaq məqsədilə sovet ideoloji maşını “Kitabi Dədə Qor -
qud” və ”Koroğlu”kimi dastanlardan istifadə etməyə cəhd gös tə  rir di. Mü -
haribə qurtaran kimi yeni nəslin bu xalq eposlarının ruhunda tər biyə edil -
məsi sovet ideoloqları tərəfindən qadağan edildi.1951-ci ildə Az.K(b)P-
nin katibi M.Bağırov tərəfindən dastan “təhlükəli və xalqa zidd kitab” ad -
landırıldı. Ulu öndər H.Əliyev qeyd edirdi ki, eposun ünvanına səslənən
ittihamlardan sonra ayrı-ayrı alimlərin mövqeləri kəskin tənqid atəşinə tu -
tulurdu. Artıq epos sözünün özü belə dırnaq içərisində işlədilirdi. “O dövr -
də elə iclas, elə bir qurultay, elə bir konfrans olmurdu ki,orada “Dədə Qor -
qud” tənqid olunmasın”.

Alimlərimizə görə, eposa qarşı sovet ideoloqlarının bu qədər kəskin
düş mən münasibətin kökündə Türkün özünə qayıdışa çağırış ideyası du -
rur. Qorqud atanın son boydakı” türkün türkə inamı, əcdada, babaya eti -
qadı və dəstəyi itəndə vurduğu yara “mesajı, türkün bir mənəvi bayraq al -
tında birləşməsi üçün onun “dədə kitabı” olması məsələsi irəli sürülür (3).

Heydər Əliyev Azərbaycana siyasi rəhbərliyininin ilk günündən xalqın
milli-mənəvi dəyərlərinin ilkin qaynaqları olan aşıq yaradıcılığından baş -
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la yır və ulu ozana doğru gedən yolları müəyyənləşdirir. “Möhtərəm qay-
naq” “Dədə Qorqud kitabı”na aparan böyük yolun ilk addımı kimi ilk ola -
raq 1969-cu ildə Aşıq Şəmşirin on ildən çox nəşr olunmayan kitabının ça -
pından başlayır. Eyni zamanda xalqın milli ruhunun inkişafına təkan ver-
məli olan ədəbi prosesi izləyib, ədəbi tənqid haqda Yazıçılar İttifaqının
rəhbərliyi ilə görüşür. “Ədəbiyyat bizim xalqımıza çox böyük faydalar
gətiribdir. Ədəbiyyatımız bizim böyük milli sərvətlərimizdən biridir. Biz
bununla fəxr etməliyik. Şəxsən mən həmişə belə hesab edirəm ki, bizim
ədəbiyyatımızın, bədii sözün, yazıçı sözünün cəmiyyətə, millətə, xalqa tə -
siri böyükdür” (1). Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün ədəbiyyat ta-ri -
ximizin dövrlərini gözəl öyrəndiyi kimi onun xalq üçün böyük təsirlərinə
də obyektiv yanaşmış, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması işinə
də müasirlik duyğusuyla zəngin söz sənətimizin yaşadılması üçün sənət
adamlarını, görkəmli tədqiqatçıları ətrafına toplamışdı. O, mənəvi dəyər-
lərimizin yaşadılması işində dəfələrlə vurğulamışdır ki, çoxəsrlik tarixi-
mizdə xalqımızı yaşadan, qoruyan və bu günə gətirib çıxaran amillərdən
biri, bəlkə də ola bilər ki, ən əsası bizim mədəniyyətimiz, ədəbiy-yatımız,
deməli, şairlərimiz, yazıçılarımızdır. “Azərbaycan xalqı tarix bo yu insan
həyatının bütün sahələrində öz istedadını, biliyini, bacarığını göstərmiş
elmi ixtiralar, qəhrəmanlıq nümunələri, böyük memarlıq abidə lə ri və bə -
dii əsərləri ilə tarixə parlaq səhifələr yazmışdır. Bunların arasında şairlə -
rimiz, yazıçılarımızın xidmətləri və tariximizin yaranma sında on la rın
əsərlərinin qiyməti çox böyükdür” (2, 370).

Heydər Əliyev xalqın milli tarixi qaynaqlarının öyrənilməsi və təbli ği,
milli özünüdərk siyasətinin qloballaşması və kütləviləşməsi üçün bir-bi -
rinin ardınca görkəmli aşıqların yubileylərinin dövlət səviyyəsində təş ki -
li ilə yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrində şifahi xalq ədəbiyyatının
təbliği işini də sürətləndirməyi tapşırdı. Bu işin ilk uğurları Azər baycan
radiosunda “Bulaq”, Az.Tv-də “Ozan”folklor proqramlarının ya yı mı da
aparılmağa başladı. Folklorun təbliği, nəşri və tədqiqi isti qa mə tin də keçir-
ilən tədbirlər onun şəxsi təşəbbüsü, sərəncamı sayəsində müm kün olmuş-
dur. Professor M.Qasımlı yazır: “Həmin illər bir tərəfdən sistemli və san -
bal lı folklor nəşrlərinin vüsət alması ilə səciyyələnirdisə, baş qa bir tərəf -
dən də xalq yaradıcılığı ilə bağlı təşkilati tədbirlərin – aşıq ların qurultay-
larının çağırılması, “Koroğlu”ya qayıdaq rubrikası altında indiki Heydər
Əliyev adına sarayda silsilə-ozan-aşıq tədbirlərinin, dastan ax şam  larının
təşkil edilməsi, böyük xalq sənətkarlarının yubileylərinin ke çirilməsi,
xalq istedadlarını üzə çıxaran folklor festivallarının, sonralar ən ə nə halını
alan və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə bir çox istedadlar bəxş edən
məşhur “Xarı bülbül” müsabiqələrinin təşkil edilməsi və s. ilə əlamətdar -
dır” (1, 75).
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Heydər Əliyevin rəhbərliyinin Sovet dönəmindəki 1969-1982-ci illərin
siyasi rejiminin marksist-leninçi ideologiyasının daha da gücləndirildiyi
bir vaxtda o, sanki zamanı qabaqlamaq üçün daha da geniş miqyaslı milli-
mənəvi dəyərlərin yeni-yeni qatlarının üzə çıxardılması yollarını arayırdı.
Digər tərəfdən də sovetlərin bir çox respublikalarında “Dədə Qor qud ki -
tabı”na, ”Koroğlu”ya qarşı xain əllər uzadılır, hətta ermənilər də onların
özü nün küləşdirmək yolunda bədnam əməllərindən çəkinmirdilər. 1972-ci
ildə Azərbaycan folklorşünaslığının mötəbər tədqiqat çılarından olan
M.Təhmasibin “Azərbaycan xalq dastanları” adlı sanballı monoqra fi ya sı -
nın çapdan çıxması uğurlu addım idi. Heydər Əliyev tərə fin dən “Xalqın
istedadı, onun yaradıcılıq dühası “Dədə Qorqud kita bı”, ”Koroğ lu” və
başqa epik əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə təcəs süm tapmışdır” – fikrinin
söylənilməsi heç də təsadüfi deyildi (1, 75). Elə həmin dövrlərdən başla-
yaraq elmi idarələrdə və tədris sahə lərində türk mifo lo giyası və qə dim tük
epos mədəniyyəti, xüsusən də “Də də Qorqud kitabı” ilə bağlı el mi müza-
kirələr keçirməyə başlandı. Türk mifoloji təfəkkür tərzi, tarixi-etnik yad-
daş sistemi, soykökə qayıdış, milli tarixi köklərin də rin qatları nın prob-
lemlərinin ardıcıl şəkildə hazırlanması və çap edilməsi elmi həyata da
güclü təkan verdi.

Məhz Dədə Qorqud işinin mənəvi-elmi hərəkata çevrilməsinə Heydər
Əliyev tərəfindən start verilməsi, sonrakı illərdə də bu işin sistemli araş -
dırma obyekti kimi davamı, artıq bütün qadağalara üstün gəlirdi. Ona
görə də alimlərimiz Qorqudşünaslığın kompleks tədqiqatına təkcə Sovet -
lər miqyasında deyil, beynəlxalq auditoriyalarda gerçəkləşməsinə nail ol -
dular.

“Dədə Qorqud kitabı”nın müqəddiməsində deyilir: “Məhəmməd pey -
ğəm   bərin zamanına yaxın Bayat boyunda Qorqud ata deyilən bir kişi var -
dı. O kişi nə deyirdisə olurdu. Gələcəkdən qəribə xəbərlər söyləyirdi. Al -
lah onun könlünə ilham vermişdi. Qorqud ata Oğuz xalqının çətin işlə rini
həll edərdi...O nə buyursa, qəbul edərdilər, Onun sözünü tutub ge dərdilər.
“Ulu öndər isə könlündən keçən xalqın gələcəyi naminə nə qədər arzuları
və planları var idisə, onları ətraflı öyrənər, müzakirələrini hər tərəfli təşk-
il edər, bütün təklifləri qəbul edəndən sonra eləcə qərarıyla bərabər, bu
xeyirli işin gələcəyini də görərdi. Onun siyasətinin məğzin də duran prin-
siplərdən ən önəmlisi kollegiallıq idi. Elə buna görədir ki, ya zıçı Anar de -
yir: “Qalib gəldi, Qalib getdi (Heydər Əliyev)”. Heydər Əliyevinsə “Dədə
Qorqud kitabı” kimi qədim xalq eposunun varlığına ina mı böyük olub.
Çünki bilirdi ki, dastanın mahiyyətində güclü milli ide yalar, milli topon-
imlər, atalar sözləri və s. var ki, xalqımızın bü tün tarixi dəyərlərini, qə -
dimliyini təsdiq edir. Buna görə də düşmənləri miz bunu istəmirlər. İstə -
mirlər ki, bizim belə mötəbər yaradıcılıq işimiz, müqəddəs kitabımız ol -
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sun. Amma bu eposun Avropanın məşhur Vatikan və Drezden kimi kitab -
xanada saxlanmasından da bəlli idi ki, bu çox qiymətli xəzinədir. Və onu
heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Aza cıq da olsa, siyasi vətəndaşlıq
nümunəsi göstərmək lazımdır. “Şifahi xalq ədəbiyyatının şah əsəri “Ki ta -
bi-Dədə Qorqud” bir cəngavərin, bir igi din yox, bütöv bir xal qın qəhrə-
manlığını özündə cəmləşdirən bir əsərdir. Onun ən böyük ide yası baş
sərkərdədən tutmuş, böyükdən kiçiyə kimi bü tün qəhrəmanla rının doğma
torpaqları qorumaq uğrunda canlarından keç məyə hazır ol maqlarını
göstərməkdir.... “Kitabi-Dədə Qorqud” tariximizin qədimliyini və əksini
göstərdi” (1). Heydər Əliyev siyasi rəhbərli yi nin birinci dö nə mini məşhur
tədqiqatçılar arasında keçirmiş folklor şünas alim Məhərrəm Qasımlı de -
yir ki, Qorqudçuluq təkcə elm-təhsil sistemi ilə çərçivələnmədi. Kine ma -
toqrafçılar Dədə Qorqud mövzu və mo tiv lərinə üz tutdular. Anarın ssenari
müəllifi olduğu “Dədə Qorqud” filmi bu sahədə ən böyük uğurlardan
oldu. “Azərbaycan hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da bö yük şöhrət ta -
pan bu gözəl kino əsəri Qorqud obra zının və eposdakı vətənpərvərlik,
qəhrəmanlıq, bahadırlıq ideyalarının təb liğində ölçüyəgəlməz dərəcədə
böyük rol oynadı. Qorqud ruhunun, Qorqud ideyalarının, oğuz mə   nəvi-
estetik dünyasının yenidən xalqın qəlbinə hakim kəsilməsində “Dədə
Qorqud” filmi ilə yanaşı, M.Abdullayev, F.Əliyev, M.Avşarın Də də Qor -
qud motivləri əsasında çəkdikləri silsilə rəsm əsərləri, xalça ustala rının
hazırladıqları Qorqud xalçaları, çağdaş heykəltaraşlıqda Qorqud mo tivləri
əsasında gözəl əsərlər yarandı” (1, 77).

Heydər Əliyevin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlı tarixi dəyərlərimizin
təbliği işi Cənubi Azərbaycandakı yazarlar tərəfindən də güclü dəstəklən-
di. İki yüz ildən çox bir-birindən ayrı düşmüş canı bir, qanı bir qardaş la -
rı mızın milli ruhunun böyük ehtiyac duyduğu dastan bir anda onlarla qə -
ləm əhlini hərəkətə gətirdi. M.Şəhriyar, B.Səhənd, S.Behrəngi yara dı cı -
lığında Dədə Qorqud mövzusu xeyli aktuallaşdı. Bu mövzunun Cənubi
Azər baycan ədəbiyyatında işıq üzü görməsi Türk dünyasında və Avro pa -
da cəsarətli və ədalətli siyasi addımları ilə məşhurlaşan və yaradıcı insan-
ların milli ruhlu əsərlərinə böyük diqqətlə qiymət verməsi ilə tanınan
Heydər Əliyev siyasətinə bir dəstək, bir həmrəylik forması idi. Heydər
Əli yevin ümumi bərabərlik və sosial ədalətin bərqarar olunduğu bəyan
edi lən sovetlər ittifaqında rüşvətə qarşı “Qoy ədalət zəfər çalsın” şüarı ilə
yeni siyasi kursu ortaya qoyması bütün dünyada, xüsusilə də, qonşu mü -
səl man və türkdilli ölkələrdə günün gündüz vaxtında ildırım çaxması kimi
bir hadisəyə çevrilmişdi. Digər tərəfdən də, bütün dünyada xalqların milli
hüquqlarını, milli özünüdərk anlayışlarını əlindən almış SSRİ kimi bir
dövlətdə, Azərbaycanın özünə qayıdış ideyası ətrafında qiyabi də olsa,
bir ləş mək istəyənlərin sayı artmağa başladı. B.Səhəndin “Dədəmin öyü -
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dü” poeması, “Dədə Qorqud kitabı”nın ayrı-ayrı boylarının hər biri nin
nəzmə çəkildiyi “Dədəmin kitabı” adlı gözəl bir folklor poemasını yazdı.

Heydər Əliyev – “Dədə Qorqud kitabı”nın mövzusunun birdən-birə
ətra fında sərhədlərdən o yanda olan böyük qələm əhlini, el sənətkarlarının
aşıb-daşan ilhamlarının səbəbini qısaca anlatdı: ““Kitabi-Dədə Qorqud”
milli varlığımızın mötəbər qaynağıdır”. Bugünkü qloballaşmanın milli-
mə nəvi qaynaqlara artan təhlükəsini o, hələ sovetlərin imperialist gü cü -
nün ucu-bucağı bilinməyən dövrlərindən hiss edir və sovetlərin dağıl ma
sürətinin artdığını aydın gördüyündən hər vəchlə xalqının ruhu nu qo ru -
maq, bizi gözləyən müstəqilliyə, qurulacaq azad, müstəqil döv lətçili yə
ha zır lamaq, bunun üçün möhkəm fundament yaratmaq üçün aydın, uzaq
görən milli folklor proqram siyasətini qururdu. Tarix də sübut etdi ki, Ulu
öndər heç vaxt siyasətində yanılmamışdı. Böyük siyasi xadim deyirdi ki,
folklorumuzun “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi dahiyanə nümunə si nin ma -
hiy  yətində sözün həqiqi mənasında qeyri-adi bir mənəvi qüdrət mövcud-
luğu var. Onun qənaətinə görə, eposda təsvir olunan hadisələrin üzərindən
əsrlər keçsə də, olum və ölüm, insan və zaman, insan və cəmiyyət kimi
bə  şəriyyəti daim düşündürən problemlər bu gün də bizi eposa müraciət et -
məyə vadar edir. Bu əsərdə biz “böyüklərlə kiçiklər, valideynlərlə uşaq -
lar, kişilərlə qadınlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin necə qurulması
barə də tövsiyələr alırıq. Bütün dastan boyu insanda lovğalıq, paxıllıq və
kin lilik pislənir, qonaqpərvərlik, comərdlik, övladların valideynlərlə xoş
münasibəti təriflənir “Heydər Əliyevin bu münasibəti: “Kitabi-Dədə Qor -
qud” dastanı bizi əhatə edən aləmi sanki iki rəngə – ağa və qaraya boy-
ayır, insanların hərəkətlərini xeyrə və şərə bölür. Dədə Qorqud xeyrə tərif -
lər deyir, şəri pisləyir, düz sözü ucaldır, yalanı lənətləyir, nəyin yaxşı, nə -
yin pis olduğunu qiymətləndirmək haqqı əsərdə bu müdrik el ağsaq qa lı -
nın özü nə verilir. “Kitabi-Dədə Qorqud”un bütün məzmunu məhz bu
struk  tur üzərində qurulmuşdur” (6, 7).

Heydər Əliyevin milli özünüdərk siyasətində aparıcı yeri tutan “Dədə
Qorqud kitabı” ilə bağlı proqram fəaliyyətinin uca nöqtəsi kimi tarixə və
bəşəriyyətə Oğuz tayfalarının bir üzvü kimi millətimizin möhürünü vur-
maq üçün “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 1300 illik yubileyinin
qeyd olunması barədə 1997-ci ildə tarixi fərman imzaladı. Azərbaycan
Res publikası adından Prezident Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının 1300 illik yubileyinin YUNESKO tərəfindən dünya miq -
yasın da keçirilməsi təşəbbüsünü qaldırdı və az sonra YUNESKO yubiley -
lə bağlı təklifi qəbul etdi. Dədə Qorqud Yubiley Komissiyasının sədri
Heydər Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə 1300 illik keçirilməsi üçün sis-
temli iş apardı. Görkəmli alim Tofiq Hacıyev abidə ilə bağlı Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında dövlət səviyyəsində görülən işləri belə səciy -
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yələndirir. “1997-ci ilin aprelində Vətən prezidenti “Kitabi-Dədə Qor -
qud”un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi üçün fərman imzaladı. Mən
bunu iki böyük tarixi fərmandan biri sayıram: 1.“Kitabi-Dədə Qorqud” -
1300 və 2.Azərbaycanın dövlət dili, dil qanunun işlənməsi haqqında fər -
man lar. Fərman iki iş görmüş oldu: 1. “Kitabi-Dədə Qorqud” bizim oldu:
2. Yazılı ədəbiyyat abidəmiz altı əsr tarixin dərinliyinə getdi” (9, 8).

“Dədə Qorqud kitabı”nı bütün türk xalqlarının böyük tarixi-mədəni
abi dəsi kimi dəyərləndirən ulu öndər bunu xüsusi olaraq vurğulayırdı:
“Azərbaycan xalqının, bütün türkdilli xalqların böyük tarixi abidəsi olan
“Kitabi-Dədə Qorqud” 1300 ildir ki, yaşayır. Əgər 1300 ildən də öncə
“Ki tabi-Dədə Qorqud” dastanlarının yaranması üçün xalqlarımızın nə qə -
dər çalışdığını və nəhayət bu tarixi abidəni yaratdığını nəzərə alsaq, onda
təsəvvür edə bilərik ki, bizim xalqlarımızın nə qədər qədim tarixi, dərin
kökləri və nə qədər zəngin mədəniyyəti vardır”. 2000-ci ildə keçiri lən
“Kitabi-Dədə Qorqud” – 1300 təntənəli yubileyi Heydər Əliyevin siyasi
liderliyi ilə Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi uğurlu
mədəni tədbiri kimi tarixə düşdü. Bu təntənəli yubiley münasibəti ilə
“Dədə Qorqud kitabı”nın eposunun təkmilləşdirilmiş elmi-tənqidi mətni
və müxtəlif dillərə tərcümələri, bu ölməz folklor abidəsi haqqında Azər -
bay can və xarici ölkə alimlərinin hazırladıqları tədqiqat əsərləri, Dədə
Qorqud mövzusuna həsr olunmuş sənət əsərləri ictimaiyyətə çatdırıldı.
Üç il ərzində AMEA-nın institutlarında, universitetlərdə, elmi-mə dəni
mərkəzlərdə “Dədə Qorqud kitabı” dastanlarının tədqiqinə və təbli ği nə
həsr olunmuş konfranslar eposu geniş miqyasda tanıtdırdı. Ulu ön də rin
xe yir-duası ilə iki cildlik “Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası” qor qud -
şünaslığa böyük hədiyyə oldu. Dövlətçilik düşüncəsi baxımından ya naş -
ma və qiymətləndirmə nəticəsində Heydər Əliyev dühası “Dədə Qor qud
kitabı”nın bir qəhrəmanlıq eposu olaraq əsas məğzində duran alp-ərənlik,
cən gavərlik motivini yeni ölçüdə mənalandırdı: “Kitabi-Dədə Qor qud”
qəhrəmanlıq eposudur, bir igid haqqında yox, bütöv bir xalqın qəhrəman-
lığını özündə birləşdirən bir eposdur. Bu eposun mahiyyətindəki qəhrə-
manlığın igidlik, bahadırlıq mövzusu ideologiya səviyyəsində ol ma sı ulu
öndər tərəfindən uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmişdir: Epo sun əsas ma -
hiy yətini qəhrəmanlıq ideologiyası təşkil edir. Ölkəmizin ya şadığı bu -
günkü mərhələsində xalqımızın qarşısında duran ən mühüm prob lemlərin
həlli, o cümlədən respublikanın suverenliyinin və müstəqilliyi nin möh -
kəm  ləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunması baxımından mü asir
Azər baycan Respublikası vətəndaşlarının bu qəhrəmanlıq ideolo gi ya sın -
dan faydalanmasının nə dərəcədə vacib olduğu gün kimi aydındır (6, 6).

Ulu öndər “Dədə Qorqud kitabı”nı sülh və barışa dəvət edən mənəvi
qay   naq, milli həmrəylik qaynağı, elmi mədəni fikirlər abidəsi, türk mədə -



niy yətinin dünya sivilizasiyasına verdiyi böyük töhfə, milli birlik və sülh
kitabı kimi səciyyələndirirdi.

Ulu öndər “Dədə Qorqud kitabı”nı Ana kitabımız adlandırdı: ““Kitabi-
Dədə Qorqud” bizim ana kitabımızdır. Dədə Qorqud bizim ulu babamız -
dır, əcdadımızdır. Biz fəxr edirik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi ulu əc -
da  dımız vardır (7). 

İşin nəticəsi. Heydər Əliyev böyük türkçü və millətçiliyini yarım əsr -
dən çox qəlbinin dərinliyində gizlədib əməlləri ilə həyata keçirə-keçirə
yal nız arzusunda olduğu müstəqil Azərbaycanı bütün müasir strukturları
ilə qurandan sonra var səsi ilə bütün Türk dünyasına bəyan etdi. O təkba -
şına imperiyanın içindən çıxıb, özü bir sivilizasiya yaratdı. Azər baycan
Türklüyünün Ana kitabı: “Dədə Qorqud kitabı”. Məhz bu- günkü bəşəri
si vilizasiyanın da tələbi budur – etnik mədəniyyətin üzərində siyasi mədə -
niy yətin proyeksiyalanması. Bu da yalnız ulu öndərin düşün düyü və ya -
rat dığı kimi, uzun müddətli dövlət atributlarına malik dövlətçiliklə müm -
 kün  dür, bu gün Osmanlı sivilizasiyasında yaşayan Os man lı türk  ləri kimi,
hazırda Azərbaycan türkləri də Heydər Əliyevin mədəniy yətləşmə siyasə-
tini etnik köklərin qorunması ilə sivilizasiyaya keçidi yox, sivilizasi ya -
ların inteqrasiyasını təmin edir. Bu isə qloballaş ma  nı qabaq layıb, et no su
iqtisadi güc ilə milli-mənəvi dəyərləri yaşatmaq yolundakı millətin bütün-
ləşməsi və dövlətləşməsi ilə birgə uğurlarla dün yanı təəccüblən dir mə yol-
unda bir yeni mərhələyə doğru getmək demək dir.
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: 

“DƏDƏ QORQUD KITABI”NDA DAĞ KULTU

Məqalədə «Kitab»dakı dağ kultu tarixi-linqvistik müstəvidə araşdırılır. Burada dağın
tanrı statusunda çıxış etməsi, dağın ən böyük hədiyyələrdən biri hesab olunması, ana sü -
dü nün təklikdə yox, məhz dağ çiçəyi ilə birlikdə məlhəm sayılması kimi məsələlər Oğuz
cəmiyyəti kontekstində izah olunur.

Açar sözlər: «Dədə Qorqud kitabı», dağ kultu, tanrı, uğur, ana südü

КУЛЬТ ГОРЫ В «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУДА»
РЕЗЮМЕ

В статье исследуется культ горы в «Книге Деде Горгуда» с историко-лингви-
стической стороны. Здесь гора выступает в статусе всевышнего, гора считается
одним из больших подарков, грудное молоко только вместе с горным цветком при-
нимается как нас той ка в контексте Огузского общества.

Ключевые слова: «Книга Деде Горгуда», культ горы, всевышний, успех, мате-
ринское молоко 

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

In the article the cult “mountain” in “The Book of Dede Gorgud” is investigated in
historical-lingvistical form. Here the problem about the cult performing as in the status
God, considering it as the greatest gift, mother’s milk being linimentnot only loneliness,
but just with mountain flower are explained in the context of Oghuz society.

Key words: “The Book of Dede Gorgud”, “mountain” cult, God, success, maternal
milk

Məsələnin qoyuluşu. Xalqımızın möhtəşəm sənət abidəsi olan “Dədə
Qorqud kitabı”nda dağ kultunu araşdırmaq əsas istiqamət kimi götürül -
müşdür.

İşin məqsədi: Məqalədə dağ kultunun “Dədə Qorqud kitabı”nda se -
man tik xüsusiyyətlərinin araşdırılması, həmcinin oxşar motivlərin folklo-
rumuzun digər janrlarında da öz əksini tapmasını başlıca məqsəd hesab e -
tmək olar. 

«Kitab» dağla bağlı söz və ifadələrə görə vərəqləndikcə sanki gen yad -
da şı mıza, qan yaddaşımıza bir güc, qüvvə gəlir. Obrazlı desək, yaddaşı -
mız  da dağla bağlı daşlaşmış vəziyyətdə olan hər nə varsa, hamısı oyan-
mağa, «dil açıb» danışmağa başlayır…

Özünəqədərki ədəbiyyatımızı bütöv şəkildə içində yaşadan, neçə mi -
nil likləri arxada qoyan bu sanballı, əbədiyaşar abidəmizdəki bir sıra sin-
taktik bütövlərdə dağ adları, eləcə də dağla bağlı söz və ifadələr məntiqi
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mərkəz funksiyasındadır Bu vahidlərin bir qismində dağın real olaraq
təqdimi (…Cızığlara, Ağalağana, Gögcə tağa aluban çıqayın), bir qismin -
də dağın qeyri-reallığı ifadə etməsi, yəni dağ kultu (Qazlıq tağınıŋ suçı
yoq  dır), bir qismində reallıqla qeyri-reallığın sintez şəklində təzahürü
(Tağ çiçəgi anaŋ südi saŋa məlhəmdir) müşahidə olunur. Heç şübhəsiz ki,
reallığı əks etdirməyən söz və ifadələrin hər birinə ən azı «Kitab»aqədər-
ki ibtidai inam və təsəvvürlər, daha doğrusu, türk-oğuz mi fo loji görüşləri
kon tekstində yanaşılmalıdır.

«Kitab»dakı «Qarşu yatan qara tağım yüksəgi oğul!» «Qazlıq tağınıŋ
su yınıŋ günahı yoqdır», «Qarşu yatan qara tağlar istər olsa, el yaylar» tipli
poetik ifadələrin hər biri son dərəcə bitkin və dolğundur. Təsadüfi deyil ki,
Qorqudşünaslıqda xüsusi olaraq vurğulanır ki, bu cür poetik ifadələri ya -
ratmış ozan və ya təhkiyəçi uludan ulu əcdadlarımızın inam və təsəv vür     -
lərinə söykənmiş, onları «saf-çürük» edərək daha təkmil, daha zəngin bir
formada təqdim etməyi bacarmışdır. Amma bu da var ki, təbiəti duymayan,
onun dağına, daşına, suyuna bələd olmayan, diş göynədən buz bu laq la rın -
dan doyunca su içməyən, gül-çiçəyini iyləməyən, bəzən isə tə bi ətin bu sir -
li-sehrli dünyasında çaş-baş qalaraq var-gəl etməyən heç bir ozan bu cür
ifadələri yarada bilməzdi. Digər tərəfdən, ozan yaşadığı döv rün, daha də -
qiqi, Oğuzların ictimai-siyasi həyatını, dünyagörüşünü dərin dən bilməsə
idi, Oğuz ərənlərinin dağlarda boz ayğırlarını dördnala çapmalarının, ov
etmələrinin, uca dağları özlərinə yurd yeri – Vətən seçmə lə   rinin canlı şahi-
di olmasa idi, nəinki «Kitab»ı, hətta adi bir cümləni belə obrazlı şəkildə
canlandıra bilməzdi. Bu mənada «Kitab»ın poetik strukturundakı dağla
bağlı vahidlərin semantikası ucalıq, böyüklük, ha mi, qoru yu  cu kontek-
stində araşdırılarkən real olanla qeyri-real olanın sərhədi mü əy  yən ləş di ril -
məli, problemə daha çox diaxronik, bəzən isə sinxronik ba xımdan yanaşıl-
malıdır. İlk olaraq qeyd edək ki, «Kitab»da dağ uca lı ğını, dağ yüksəkliyi-
ni, dağ böyüklüyünü ifadə edən sözlərin intensivliyi mü    şahidə olunur. Bəzi
nümunələri təqdim edirik: yuca – «Qışda-yazda qarı-bu zı ərinməyən Qa -
zılıq tağına gəldi çıqdı. Alçaqdan yuca yerlərə ça pub çıq dı», «Dəpəgöz
Oğuzdan çıqdı, bir yuca tağa vardı»; böyük – «Düg  məsi böyük bizim tağ -
larımız olur»; yüksək-yüksək – Yüksək-yüksək qara tağdan taş yu va lan -
sa»; qara (uca) – «Qarşu yatan qara tağıŋı aş ma ğa gəl mişəm… Qeyd etdiy-
imiz kimi, Qara tağ, Ala tağ, Gögcə tağ ki  mi oronimik vahidlər də böyük-
lük, ucalıq anlamlı sözlər (qara, ala, gög) əsasında yaranmışdır. Bu isə o
deməkdir ki, dağın böyüklüyü və ucalığını ifadə edən sözlər «Kitab»ın
təkcə apelyativ yox, həm də onomastik leksi ka sını əhatə edir.

Müşahidələr göstərir ki, dağın böyüklük, ucalıq, eləcə də gözəllik kimi
mə nalar ifadə etməsi ümumən ədəbiyyatımız baxımından səciyyəvidir.
Bu  ra da bəzi nümunələri xatırlatmaq lazım gəlir:
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Laylalarda:

Dağların lalasına,
Gözlərin qarasına,
Analar qurban olsun
Öz körpə balasına.

Yuxu yozumlarında:
«Yuxuda dağa çıxan həyatda ucalacaq. Dağın başına çıxan xoşbəxt

ola caq, yarı yolda dayananı sınaq gözləyir…».
Bayatılarda:

Dağ başı qala yeri,
Gəz, dolan qala yeri.
Yüz candan yanan olsa,
Heç verməz ana yeri.

«Koroğlu» dastanında:

Ucalardan uca dağı,
Hərgiz gələ bilməz yağı,
Koroğlu tək ər oylağı,
Nigar, Çənlibel budu, bu!

Aşıq Ələsgərdə:

Qarlı dağlar gəldi düşdü araya
Qalmışam qürbətdə, ay ana, ana!..

Səməd Vurğunda:

Binələri çadır-çadır
Çox gəzmişəm özüm, dağlar!
Qüdrətini sizdən aldı
Mənim sazım, sözüm, dağlar!

İ.Şıxlının «Dəli Kür» romanında: «…Dağlar o qədər uca idi ki, səma -
nın bir parçasından başqa, heç nəyi görmək mümkün deyildi. Sıldırım qa -
ya   ların və dağların qatı kölgəsi gecənin qaranlığını daha da tündləşdirirdi».

Göründüyü kimi, bu nümunələrin hər biri «Kitab»la səsləşir. Bu məna-
da dağın böyüklük, ucalıq, gözəllik kimi mənalar ifadə etməsini, eyni za -
manda sakrallığını, hami, qoruyucu statusunda çıxış etməsi kimi məsə lə -
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 ləri «Kitab»ın poetik strukturunda qabarıqlığı ilə fərqlənən parçalar kon-
tekstində nəzərdən keçirməyi daha məqbul hesab edirik:

– dağ tanrı statusunda çıxış edir: «Qarşu yatan qara tağlar istər olsa, el
yaylar». Burada dağa tapınma, onu ilahi bir qüvvə, tanrı kimi görmə qa -
ba   rıq şəkildə ifadə olunub: elin dağda yaylaya bilməsi birbaşa hər şeyə
qa dir olan dağ tanrısının iradəsindən, istəyindən asılıdır. Bu motiv Aşıq
Ələsgərin «Dağlar» şeirində də müşahidə olunur:

Bahar fəsli, yaz ayları gələndə,
Süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar.
Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı
Tutmaz bir-birindən aralı dağlar…

Bu bəndin semantikasından çox bəhs olunub. Məsələn, K.Vəliyev ya -
zır: «…Dədə Ələsgərdə vaxt dərdi, zaman qüssəsi, insan ömrünün mə na -
sı, gözəl günləri, sehrli anları, sevimli çağları yaz sözünə köklənib. Yaz
me   taforası insanı insan eləyən zamanın, həyatın özüdür. Məkanın rəmzi
olan «dağ» anlayışında isə gözəllik, bərabərlik, dinclik, bolluq toplanıb»
(9, 269). Müəllifin sonuncu fikrini təsadüfi hesab etmək olmaz. Belə ki,
Aşıq Ələsgərin «Dağlar» şeirində son dərəcə poetik şəkildə ifadə olunur
ki, dağ öz süsənli, sünbüllü, laləli qoynunda yoxsulu, varlını, şahı, kasıbı
– bir sözlə, hamını bir gözlə görür, heç kimi fərqləndirmir, birini di gərin -
dən yüksəkdə tutmur… Maraqlıdır ki, bu ruh həmin şeirin sonrakı bəndlə -
rin də daha qabarıq şəkildədir: dağlar haramı qəbul etmir (Dinşəməz ha -
ramı, halalı dağlar); dağlar sərdara söz demir, şaha baş əy mir (Sərdara söz
deməz, şaha baş əyməz); dağlar heç kəsin kefinə dəymir (Heç kəsi din  di -
rib keyfinə dəyməz)… Bütün bunlar istər-istəməz belə bir fikri söy lə məyə
imkan verir: Aşıq Ələsgər «Dağlar» rədifli qoşmasında ucalardan uca,
qüd rətli olan «Dağ tanrısı»nın obrazını məharətlə yaratmışdır. Ye ri gəl -
miş kən, dağın ilahi bir qüvvə kimi çıxış etməsi folklorşünas lı ğı mız da xü -
susi olaraq vurğulanır: «…dağ yenilməz igiddir, ilahi gücü var. Belə dü -
şün mək mifoloji baxımdan da təbiidir. Elə buna görə də əski türkdilli
xalqlar inanmışlar ki, kişiyə – insana yüksək hissləri, bir sıra qa bi liy yət -
lə ri onun soyunun, qəbiləsinin tapındığı, aru-tos saydığı dağ ve rir və hətta
ara-sıra o, bu və başqa qabiliyyəti, keyfiyyəti, sifəti, insandan geri də ala
bi lir» (8, 256).
– dağ uğurdur, yurdun dayağıdır: «Qarlı qara tağlarıŋ yıqılmasun!; «Qar -
şu yatan qara tağım yüksəgi oğul!»; «Qarşu yatan qara tağım yüksəgi qar-
taş»… «Kitab»da intensivliyi ilə fərqlənən bu tip nümunələrdə da ğın
uğur, yurdun dayağı mənasını ifadə etməsi aydın şəkildə görünür. Tə sa dü -
fi deyil ki, qorqudşünaslıqda da qara dağla bağlı məhz həmin cə hət lər xü -
susi olaraq qabardılır: «Qara dağ yurdun əsası, dayağı sayılır. Onun ucal-
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ması, qorunması, yad əllərə keçməməsi əslində yurdun ucalma sı, qorun-
ması deməkdir. Qorqud Atanın boysonluğu alqış-dualarındakı «Qa ra
dağın yıxılmasın», yaxud ayrı-ayrı kimsələrin dediyi «Qara dağım yük-
səyi oğul!» öyümü bu yönlə bağlıdır. Sözsüz ki, «Qara dağın yıxılma sın»
alqışının əksi «Qara dağın yıxılsın» qarğışıdır… təyini «qara», yəni
ucalıq, yüksəklik olan bu dağ elə deyilən əlamətləri ilə yurdun, el-obanın,
daha geniş anlamda dövlətin simvoludur» (2, 75-76). Burada bir cəhəti də
qeyd edək ki, «Kitab»da oğulun, həmçinin qardaşın qara dağın yüksəyi,
zirvəsi hesab olunması əski türk inamları ilə səsləşir, daha doğ rusu, həmin
inamların poetik ifadəsidir. «Maaday Qara» barədə sistemli şəkildə araş -
dır malar aparmış M.Seyidovun fikirləri də dediklərimizi təsdiqləyir: «Ge -
niş şəkildə yayılmış dağa, dağ ruhuna inamın güclülüyü ilə əlaqədar, do -
ğulan uşaqları da onun zirvəsinə çıxarıb orada saxlayırmışlar ki, dağ və
da  ğın təpəsində bitən ağac ona ata-analıq etsin, uşaq igid, möhkəm ol -
sun… İgid Maaday Qara lap yaşa dolan, az qala əldən-ayaqdan düşən
vaxt bir oğlu olur. Ömrü boyu uşaq üzünə həsrət qalan nisgilli qoca Ma -
aday Qara tək oğlunu dərhal dağın lap təpəsinə aparıb…» (8, 256-257).

Dağ ən böyük hədiyyələrdən biridir: «Qarşu yatan qara tağlar saŋa
yay   laq olsun!». Beyrəyin atası və anasının dilindən verilmiş bu misra
Bey  rəyin diri olma xəbərini gətirən, muştuluq istəyən Banıçiçəyə ünvan-
lanıb. Burada bir cəhəti də qeyd etmək lazım gəlir: ata-ananın hədsiz se -
vin cini ifadə edən bu misra təkcə semantikasına yox, həm də formasına
görə ən nadir incilərdən hesab olunur.

– Oğuz qəhrəmanının cəsurluğu, igidliyi məhz dağ kontekstində can-
landırılır: Oğuz igidi (Bəkil) Ala dağdan gecə keçir: «Arqu beli Ala tağ-
dan dünin aşdım»; Oğuz igidi (Qazan) böyük dağdan yuvarlanan daşın
qarşısını dizi ilə tuta bilən qəhrəman kimi təqdim olunur: «Yüksək-yük-
sək qara tağdan taş yuvalansa, Qaba öŋcəm – oyluğum qarşu tutan Qazan
ər idim»;

– ana südü təklikdə yox, məhz dağ çiçəyi ilə birlikdə məlhəmdir: «Sa -
ŋa bu yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoqdur. Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ
yaraŋa məlhəmdir»; «Tağ çiçəgilə südi oğlanın yarasına urdılar… Oğ -
lanıŋ qırq gündə yarası öŋəldi, sapasağ oldı…». İlk olaraq qeyd edək ki,
bu cümlələrin semantikası ilə bağlı fikir söyləməyən qorqudşünas tapmaq
çətindir. Bu parçaların semantik yükü isə təkcə mifologiya yox, həm də
etnoqrafiya, tibb və digər elmlər müstəvisində öyrənilib. Burada bəzi təd -
qi qatçıların fikirlərini təqdim etmək lazım gəlir: T.Hacıyevə görə, ana sü -
dü və dağ çiçəyi ilə müalicə birbaşa şamanizmlə bağlıdır: «…həqiqətən
bu boylar müxtəlif dini inamlar zamanı yaradılıb. X-XII əsrlərdə tamam-
lanma zamanı islam ideologiyası baxımından ümumiləşdirmə təshihlərinə
məruz qalıb. Hətta bəzən təshihin izi görünür. Məsələn, Dirsə xan oğlu
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Bu ğacın ana südü və dağ çiçəyi ilə müalicəsi, güman ki, şamanizm əlamə-
tidir ki, dastanda Xızırın ayağına yazılır» (5, 61). Yazıçı Anar yuxarıda
təq  dim etdiyimiz parçanı təkcə «Kitab» və qədim türk mifoloji düşüncə
tər zi yox, həm də qədim yunan mifi prizmasından araşdırır: «…Yaralı Bu -
ğacı ölümün əlindən yalnız «Ana südü, dağ çiçəyi» qurtara bilir. Bu rəmz
məna dərinliyi baxımından Antey haqqında qədim yunan mifini xatırladır.
Anteyin anası torpaq ilahəsi Geyadır, ona görə də Anteyin gücü torpaq-
dadır, torpaqdan aralanan kimi məhv olur. Buğacı da yalnız torpağın
«bitəri» – dağ çiçəyi və Ana südü xilas edir» (1, 84). K.Vəliyev bu cür
epizodları təbiətə tapınma ilə əlaqələndirir: «Dədə Qorqud» qəhrə man ları
təbiətə tapınır, təbiətə baxıb-baxıb sevinirlər. Təbiət bu yurdun adam la -
rının sağlamlığının arğacıdır: «Dağ çiçəyi ilə ana südü qarışdırıb oğlanın
yarasına urdılar… Oğlanın qırx gündə yarası önəldi, sapasağ ol du…» (9,
157). H.Məmmədli «ana südü və dağ çiçəyi» ilə müalicəni xalq təbabəti
ba xımından izah edir: «Dədə Qorqud soylu belə müalicələr indi də el
arasında qalmaqdadır. «Dərd mindir, dərmanı min bir» deyən loğman səx-
avətli nənə-babalar ətirli dağ çiçəklərindən, cürbəcür bitkilərdən, eləcə də
ana südündən bu gün də dürlü-dürlü yaraların, sağalmaz dərdlərin müali -
cə  sində istifadə edirlər. Ana südü ilə bəzi çiçəklərin şirəsindən hazırlanan
məlhəm xalq təbabətində müxtəlif yaraların müalicəsində məsləhət gö rü -
lür (gözü, qulağı ağrıyan körpələrin gözünə, qulağına ana südü sağmaq
şə falı sayılır…)» (6, 302). R.Məhərrəmova da həmin epizodu dağa tapın-
ma və xalq təbabəti ilə bağlayır: «Dağlar göylərə daha yaxındır, gü nəş
birbaşa dağlardan boylanır. Dağ zirvəsi qartallar məskəni sayılıb. Dağ
havası dərdlərə dərman bilinib. Dirsə xanın oğluna da Xızır İlyas ana südü
ilə dağ çiçəyinin (məhz dağ çiçəyi) qarışı ğın dan hazırlanmış məlhəmi
yaraya dərman bilib» (7, 120). R.Əlizadə «ana südü, dağ çiçəyi»ni maral-
la bağlı əfsanə ilə müqayisə edir: «…İnsana xəstəlik bəxş etmiş bədxah
ruh ların qarşısını əcdad-maral alır. «Dədə Qorqud» eposunda Buğaca çarə
olan ana südü və dağ çiçəyi, bu əfsanə mətnində maralın südü və göz yaşı
ilə əvəzlənir. Aydın olur ki, Ana maral obrazı arxaik düşüncədə Ana kultu
kimi status daşımış, yaxud anaxaqanlıq dövrünün aparıcı kultu olmuşdur»
(4, 123). Məqsədli şəkildə, həm də ardıcıl olaraq təqdim etdiyimiz bu si -
tat larda kəsişən detallar olsa da, biri digərini tamamlayır. Ən əsası isə sin -
tak tik bütövün (həmin parçalar nəzərdə tutulur) semantikası ilə bağlı dey-
ilmiş fikirlərdəki ən kiçik detallar da aydın şəkildə görünür… Burada bir
məsələni də xatırlatmaq lazım gəlir: ana südü, dağ çiçəyi bir mövzu ola -
raq müasir ədəbiyyatımız üçün də səciyyəvidir. M.Rzaquluzadə «Ana
ürə yi, dağ çiçəyi» adlı hekayə yazıb, yaxud B.Azəroğlu «Mənə elə ürək
ver ki…» şeirində ana südü və dağ çiçəyi ifadələrindən bədii fiqur kimi
is ti fadə edib:
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Dəyişdilər qəlbini insanın
Nə ana südü,
Nə dağ çiçəyi
Sağalda bilməyən bir ürəyi
Əvəz etdi yenisi.

Yuxarıdakı qeydlərə, eyni zamanda birinci boyun semantikasına isti-
nad edərək bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək lazım gəlir. Heç şübhəsiz ki,
dəqiq və dolğun nəticələr almaq üçün «ana südü, dağ çiçəyi» ilə bağlı se -
mantik dinamika müəyyənləşdirilməlidir. Bu mənada aşağıdakılara diqqət
yetirək:

Dirsə xan övladı olmadığı üçün qəzəblidir: «Xan qızı, səbəbi nədir, de -
gil maŋa! Qatı qəzəb edərəm şimdi saŋa!»;

Dirsə xanın xatunu sakit və təmkinlidir: «…Ola kim bir ağzı dualınıŋ
alqışilə Təŋri bizə bir yetman əyal verə»;

Dirsə xanın xatunu dünyaya övlad gətirir: «…Xatun hamilə oldı. Bir
ne çə müddətdən soŋra bir oğlan toğurdı…»;

Buğac atası Dirsə xan tərəfindən oxlanır (yaralanır): «…Dərsə xan
Qor qut siŋirli qatı yayın əlinə aldı. Üzəngiyə qalqıb, qatı çəkdi, uz atdı:
oğ lanı iki talusınıŋ arasında urub çıqdı, yıqdı. Uc toqundı, alca qanı şor-
ladı…»;

Dirsə xanın xatunu qəzəblidir, süd damarı sızıldamağa başlayır: «…Kə -
silsün oğlan əmən süd damarım yaman sızlar» (qorqudşünaslıqda bu mis-
ranın semantikası belə şərh olunur: «…qədim adət, onun ana orqa niz min -
dəki həssaslıqla bağlı fizio-psixoloji mənbəyi. Deməli, bu xü ra fat deyil,
ana duyğusudur – T.Hacıyev);

Boz atlı Xızır yaralı Buğacın məhz dağ çiçəyi və ana südünün köməy-
ilə sağalacağını deyir: «Saŋa bu yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoqdur.
Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ yaraŋa məlhəmdir» (buradakı «tağ» sözü as -
sosi ativ olaraq Qazlıq dağını yada salır: «Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı».
Bu mənada Anarın qənaətləri inandırıcıdır: «Buğacı da yalnız torpağın
«bitəri» – dağ çiçəyi və Ana südü xilas edir»);

Buğacı yaralı vəziyyətdə tapan ana Qazlıq dağına müraciət edir, ona qar -
 ğışlar yağdırır: «…Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, Bitər ikən bitməz olsun!
Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, Qaçar ikən qaçmaz olsun, taşa dön-
sün!...» (Bu cür müraciətlərə bayatılarımızda da rast gəlinir: Laləsi al qanlı
dağ, Qovğalı dağ, qanlı dağ, Elimin anasıydın, Niyə oldun qanlı dağ?!);

Buğac anasının əksinə olaraq Qazlıq dağının günahsız olduğunu deyir:
«…Bitər ayıda otlarına qarğamağıl, Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır. Qaçar
keyiklərinə qarğamağıl, Qazlıq tağınıŋ günahı yoqdır…» (bu sözləri
deyən Buğac mənəvi qidasını Xızırdan – dağ tanrısından alır);
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Buğac Xızırın söylədiklərini anasına eynilə deyir: «Ana, ağlamağıl,
maŋa bu yaradan ölüm yoqdır, qorxmağıl! Boz atlı Xızır maŋa gəldi. Üç
kərrə yaramı sığadı: «Bu yaradan saŋa ölüm yoqdır. Tağ çiçəgi, anaŋ südi
saŋa məlhəmdir…». Bu parçadakı dil vahidlərinin semantik yükü dəqiq -
ləşdirilərkən «ölüm yoxdur» ifadəsinin mətndəki həlledici roluna aydın-
lıq gətirilmişdir ki, bu da təkcə dastan poetikası yox, həm də qədim türk
mifologiyası baxımından əhəmiyyətlidir. Burada prof. Kamran Əliyevin
fikirlərini eynilə təqdim etmək lazım gəlir: «…ən vacib və əhəmiyyətli
mə qam Xızırın «ölüm yoxdur» kəlamıdır. Əslində, həmin kəlamı ilahi
qüvvədən gələn bir həqiqət kimi də qəbul etmək olar. Yəni Buğaca ölüm
yoxdursa, deməli, Dirsə xana və xan qızına da ölüm yoxdur» (3, 68).

Dirsə xanın xatunu sakitləşərək Xızırın söylədiklərinə əməl edir: «…Tağ
çiçəgi döşürdilər. Oğlanıŋ anası əmcəgin bir sıqdı, südi gəlmədi. İki sıqdı
südi gəlmədi. Üçüncidə kəndüyə zərb eylədi, qanı toldı. Sıqdı, südlə qan
qarışıq gəldi. Tağ çiçəgilə südi oğlanıŋ yarasına urdılar…»;

Buğac sağalır: «Oğlanıŋ qırq gündə yarası öŋəldi, sapasağ oldı».
«Ana südü, dağ çiçəyi…» ilə bağlı təqdim etdiyimiz detallarda «ana

sü dü»nün assosiativliyi belədir: ana süd damarının sızıldadığını deyir; ana
südünün dağ çiçəyi ilə bərabər məlhəm olduğu xatırladılır; ananın sızıl-
dayan süd damarından südlə qarışıq qan gəlir. Burada istər-istəməz belə
bir bərabərlik yaranır: «ana südü=Dirsə xanın xatunu». Digər tərəfdən,
yuxarıda qeyd etdik ki, dağ çiçəyi assosiativ olaraq Qazlıq dağını yada
salır. Bu da «dağ çiçəyi=Qazlıq dağı» modelini reallaşdırır. Sakral sferaya
daxil olan Qazlıq dağının boyun süjet xəttindəki mövqeyi isə bu cür izah
olunur: «…Oğuzların Qazlıq dağının ruh daşımasına olan etiqadına örnək
olaraq inanc toplusuna daxil edilmiş detalı – Buğac yaralandığı zaman
Boz atlı Xızırın peyda olmasını göstərə bilərik. Dağ ruhu Boz atlı Xızıra
transformasiya edilir və onun vasitəsilə ölümdən xilas olmanın əlacı ta pı -
lır” (4, 35-36). Deməli, ananın (Dirsə xanın xatunu) Qazlıq dağına qarğa-
ması, balanın (Buğac) isə Qazlıq dağının günahı olmadığını xüsusi olaraq
qabartması təbii qarşılana bilər. Çünki Dağ ruhu (Xızır) anaya balasının
sağalmağı ilə bağlı heç nə demir (ana Qazlıq dağına qarğayır). Əksinə,
dağ ruhu (Xızır) oğula yaradan sağalmağın, ölümdən qurtarmağın yol-
larını deyir. Bütün bunlar belə bir fikri söyləməyə imkan yaradır: Buğacı
ölüm dən üç qüvvə xilas edir – dağ ruhu (dağ tanrısı), Qazlıq dağının çiçə -
yi, ananın qanla qarışıq gələn südü. Heç şübhəsiz ki, bu qüvvələrdən ikisi
birbaşa dağ kultu ilə bağlanır. Dəqiq desək, «dağ ruhunun, həm ana sü -
dündə, həm də dağ çiçəyində zühur etməsinin mifik qatı görünür» (4, 37).

Araşdırmalar göstərir ki, «Kitab»ın müqəddiməsindəki «Ağ südin toya
əmzirsə, ana görkli» deyimi «boy»lardan doğan məntiqi nəticə kimi çıxış
edir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki «Kitab»da ananın böyüklüyü, müqəd-
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dəsliyi, tanrıya bərabər tutulması daha çox ana südü kontekstində təqdim
olunur: ana oğlunun dara düşməsini qurumuş köksündə oynayan südü,
süd damarının sızıldaması ilə hiss edir, həssaslığı onu duyğulandırır:
«Qurumuşca köksində südim oynar» (Burla xatun); «Kəsilsin oğlan əmən
süd tamarım yaman sızlar» (Dirsə xanın xatunu). «Kitab»da ana südünün
müqəddəsliyi ana və oğul obrazlarının dilində xüsusi olaraq qabardılır:
«To lab-tolab ağ südimi əmzirdigim oğul!»; «Bərü gəlgil, aq südin əmdi -
gim, qadınım ana!» «Kitab»dakı Oğuz qadınları həm də ona görə böyük
və müqəddəsdirlər ki, Təpəgöz kimi vəhşini əmizdirirlər. Amma bu da var
ki, Təpəgöz ilk olaraq məhz onu əmizdirənləri öldürür, vəhşi xislətini
açıq-aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bu qeydləri belə ümumiləşdirmək
olar: ana dünyaya gətirdiyinə doyunca süd verir; ananın böyütdüyü oğul
ana südü ilə ölümdən xilas olur («ana südü, dağ çiçəyi» ilə bağlı yuxarı-
dakı izahlara bax); ana öz ağ südünü vəhşidən də əsirgəmir. Məhz bu cür
detallara görə «Kitab»da ana tanrıya bərabər bir qüvvə hesab olunur,
«Ana haqqı, tanrı haqqı» kəlamı da olduqca təbii qarşılanır.

«Kitab»da Oğuzların təbiətə mifoloji münasibət bəsləməsi kədərli,
qəmli hadisələrin təqdimində, xüsusən də yas mərasimləri ilə bağlı epi-
zodlarda qabarıq şəkildə görünür. Bu cür parçalarda semantik dinamika
daha çox dağ sözü ilə başlansa da, təbiətlə bağlı olan digər varlıqların
adları (su, ot, keyik, aslan…) ilə davam etdirilir:

«Kitab»ın birinci boyunda oğlunu itirdiyi üçün sarsıntılar içərisində
ça  pa laya raq var-gəl edən, ağlayıb-sızlayan ana – Dirsə xanın xatunu
Qazlıq dağına qarğayır:

Qara başım qurban olsun, oğul saŋa!
Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ sularıŋ.
Aqar kibi aqmaz olsun!
Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı,
Bitər ikən bitməz olsun!
Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı,
Qaçar ikən qaçmaz olsun, taşa dönsün!
Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldı, 
yoxsa qaplandanmı oldı?

Qeyd etdiyimiz kimi, bu qarğış bütövlükdə Qazlıq dağına – onun suyu-
na, otuna, keyikinə, aslanına, qaplanına ünvanlanıb. Bu da təsadüfi deyil.
Çünki Oğuz türkləri dağı canlı varlıq, insan hesab etmişlər. Burada R.Əli -
za dənin «Kitab», Altay xalqlarının qədim əfsanələri və B.Ögəlin əsər-
lərinə istinadən söylədiyi fikirləri xatırlatmaq lazım gəlir: «…Oğuz türk-
ləri daş-dağ ruhundan güc almalarına dərin inam bəsləmələrinə görə dağ -
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ları bir torpaq, daş yığını kimi deyil, hisslər və duyğularla yoğrulmuş,
insanlaşmış (insan cildinə düşmüş) varlıq kimi düşünmüşlər. Altay xalq -
la rının qədim əfsanələrindən bəllidir ki, nəhəng igidlər Nuh tufanından
sonra daşa dönürlər. «Kitabi-Dədə Qorqud»un birinci boyunda Dirsə xa -
nın xanımının Qazlıq dağına qarğaması dağların insani duyğularla yaşa -
ma sına işarədir…» (4, 33). Qeyd edək ki, dağın insan, yaxud insan cild-
inə girmiş varlıq hesab olunması bayatılarımızda da qabarıqlığı ilə fərq lə -
nir. Həm də bu tip bayatılarda dağlar, «oyan dağlar» kimi xitablar həlledi-
ci fiqurlardan biri kimi çıxış edir:

Dağlar, maa qar göndər
Əsirgəmə var göndər
Əl dəyməmiş baxçadan
Kəsilməmiş nar göndər.

Aşiqəm, oyan dağlar!
Al qana boyan dağlar!
Bu yan zülmətxanadır,
Necədir o yan dağlar?!

Dəli Domrulun atasının dilindən verilmiş bir parçaya diqqət yetirək:

Qaza bəŋzər qızımıŋ-gəlinimiŋ çiçəgi oğul!
Qarşu yatan qara tağım gərəksə,
Söylə, gəlsün, - Əzrayiliŋ yaylası olsun!
Souq-souq binarlarım gərəksə,
Aŋa içət olsun!
Tavla-tavla şahbaz atlarım gərəksə,
Aŋa binət olsun!
Qatar-qatar dəvələrim gərəksə,
Aŋa yüklət olsun!
Ağayılda ağca qoyunun gərəksə,
Qara mudbaq altında anuŋ şüləni olsun!
Altun-gümüş pul gərəksə,
Aŋa xərclıq olsun!
Dünya şirin, can əziz,
Canımı qıya bilmən, bəllü bilgil!

Bu parçaya Anarın münasibəti belədir: «… Domrulun ata-anası öz
canlarını verib oğlanlarını ölümdən qurtara biləcəkləri halda, ancaq küyə
basırlar: «Qarşı yatan qara dağım gərəksə, söylə, gəlsin – Əzrayıla yay-
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lası olsun» – deyirlər, soyuq-soyuq binarlarını (bulaqlarını), qatar-qatar
dəvələrini, tovla-tovla şahbaz atlarını vəd edirlər, altun, gümüş, pul, axça
– bir sözlə, heç nə əsirgəmirlər, amma «Dünya şirin, can əziz, canıma qıya
bilmən» deyirlər» (1, 86). Fikrimizcə, bu mətnin semantik yükünü «küyə
basma» ilə məhdulaşdırmaq olmaz. Belə ki, ata dağını, bulaqlarını, şah-
baz atlarını, var-dövlətini – bir sözlə, hər şeyini Əzrayıla verməyə ha -
zırdırsa, deməli, «Dünya şirin, can əziz» – deməyinə baxmayaraq, ölməyə
də hazırdır. Çünki həmin varlıqlara – dağa, bulağa, şahbaz at lara… sahib
olmayan ata (türk kişisi), əslində, ölüdür, cansızdır, quru varlıq və ya
müqəvva kimi bir şeydir. Bu fikrə qarşı çıxmaq istəyənlər Dəli Domrulun
arvadının dilindən verilmiş «Qarşu yatan qara tağları səndən sonra mən
neylərəm? Yaylar olsam, mənim gorum olsun!.. Səniŋ ol müxənnət anaŋ-
babaŋ Bir canda nə var ki, saŋa qıymamışlar?» misralarının semantik
yükünü əks arqument kimi gətirə bilərlər. Biz isə bəri başdan mətnin poet-
ik semantikasına söykənərək deyirik ki, bu, bədii təsir gücünün antiteza
(bədii təzad) və akrotezalar (təsdiq olanı xüsusi olaraq nəzərə çarpdırma)
kontekstində canlandırmadan, semantik dinamikanı qüvvətləndirmədən
baş qa bir şey deyil.

Oğlu Uruzu itirən, dərdli, qəzəbli ana – Burla xatun heyfini axan çay-
lardan, qara dağlardan almaq istəyir. Daha doğrusu, Burla xatun oğluna
görə axan çayların mənbəyi və mənsəbini dağıtmaqda, uca dağları kü -
lüng lə yıxdırmaqda israrlıdır. Bu nöqtədə o, Qazlıq dağına qarğışlar yağ -
dıran Dirsə xanın xatunu kimi görünür:

Qarşu yatan qara tağdan
Bir oğul uçurdıŋsa, degil maŋa
külünglə yıqdırayım!
Qamın aqan yügrək sudan
Bir oğul uçurdıŋsa, degil maŋa,
Tamarların toğuldayım!

Burla xatunun dilindən verilmiş bu parçada da semantik dinamika
məhz dağ sözü ilə başlanır.

Beyrəyin bacısı dərdli, kədərlidir, qardaşının ölüm xəbərini eşidəndən
ağ çıxarıb, qara geyir, yas saxlayır, qardaşına məxsus varlıqların heç bi -
rindən, o cümlədən dağından (yaylağından) istifadə etmir, onların hər bi -
rini müqəddəs bilir: Beyrəyin yaylağına getmir, içdiyi sudan içmir, min -
diyi atlara minmir, dəvələrini yükləmir, şülənlərdə (məclislərdə) şənlən-
mir, qaralı-göylü çadırlara getmir:

…Qarşu yatan qara tağı sorar olsaŋ,
Ağam Beyrəgin yaylasıydı.
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Ağam Beyrək gedəli yayladım yoq.
Souq-souq suları soran olsaŋ,
Ağam Beyrəgiŋ içədiydi.
Ağam Beyrək gedəli içərim yoq.
Qaralu-göglü otağı sorar olsaŋ,
Ağam Beyrəgindir.
Ağam Beyrək gedəli köçərim yoq.

Ağılarla səsləşən bu sintaktik bütövdə də təbiətlə bağlı olan varlıqlar
xa tırladılır. Burada da dağ sözü ilə başlanan semantik dinamika aydın
şəkildə görünür. Bir cəhəti də qeyd edək ki, yaylaqla bağlı şeirlər sonrakı
dövr ədəbiyyatımız üçün də səciyyəvidir. Burada Aşıq Alının bir bəndini
təqdim etməklə kifayətlənirik:

Aşıq Alı deyər, üç gözəl dərə,
Çiçəkli, Şaqaylı, xoş gözəl dərə.
Əyricə, Burc dağı, Baş gözəl dərə,
Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən.

Əyrək tutularaq zindana salınır, Oğuz elinin qızı-gəlini ağ çıxarıb, qara
geyir, hönkürtü ilə ağlaşırlar: «Qara-qara tağlardan hənir aşdı. Qanlu-
qanlu sulardan xəbər keçdi. Qalın Oğuz ellərinə xəbər vardı. Uşun qoca -
nıŋ ağ-ban evi ögində şivən qopdı. Qaza bəŋzər qızı-gəlini ağ çıqarub qa -
ra geydi. Uşun Qoca «Oğul, oğul!» – deyü ağca yüzlü anasilə ağlaş dı lar,
bozlaşdılar». Burada təhkiyəçi, ilk olaraq «qara-qara dağlar» (uca-uca
dağlar) ifadəsini işlədir ki, bu da dərdin, kədərin, bəlanın böyüklüyünün
qabardılması, daha doğrusu, dağ kultu kontekstində canlandırılması kimi
düşünülə bilər.

Beyrəyin dilindən verilmiş «Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına çıq -
dın mı, qız?!» misrası ilə başlanın sintaktik bütövdəki «Bam-bam dəpə»
(Bam-bam təpə) oronimi qorqudşünaslıqda xəyali toponim, həm də «dağ-
ayrılıq», «dağ-intizar» mənasını ifadə edən vahid kimi izah olunur (mət-
ndəki mənası nəzərdə tutulur). Bu motiv ümumən ədəbiyyatımız baxı -
mın dan xarakterikdir. Burada istər-istəməz Xəstə Qasımın bir bəndi yada
düşür:

Ay həzarat, ay camaat,
Dağa qar düşdü, qar düşdü.
Özüm düşdüm qürbət elə,
Yada yar düşdü, yar düşdü.

«Kitab»da qəm, kədər və yasla bağlı olan hadisələrin dağa tapınma,
dağa sığınma kontekstində ifadəsi, eyni zamanda Oğuzların təbiətə mifo -



lo ji münasibəti bir sistem təşkil edir. Maraqlıdır ki, bu cür mifoloji ele -
ment lərin izlərinə müasir etnoqrafiyamızda da təsadüf olunur. Məsə lən,
qəmli, kədərli bayatılardan epitafiya (qəbirüstü yazı) kimi istifadə:

Dağlarda dağım yandı,
Aranda bağım yandı,
Dağlara od düşəndə,
Bir dəstə gülüm yandı.

Təqdim etdiyimiz bu kədərli bayatıda da dağa tapınmanın, dağ kultu-
nun izləri görünür.

İşin elmi nəticəsi. Araşdırmada dağ kultunun Dədə Qorqud kitabı”nda
struktur-semantik xüsusiyyətləri elmi-nəzəri mülahizələrlə əsaslandırıl -
mış dır. Tədqiqatda dağın Tanrı statusunda çıxış etməsi, yurdun dayağı,
Oğuz qəhrəmanının igidlik simvolu kimi təsviri məsələsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə “Dədə Qorqud kitabı”nı araşdıran
təd qi qat çılar üçün dəyərli mənbədir. 
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”: TƏHRİFƏ UĞRAMIŞ SÖZLƏR

XÜLASƏ
Drezden əlyazması “Dədə Qorqud” eposunun yalnız on iki boyunu özündə əks etdi -

rən və daha qədim nüsxədən üzü köçürülən variantdır. Abidənin mətnində əski çağ lara
aid arxaizmlərin geniş işlənilməsini məhz bu faktorla izah etmək mümkündür. Araş -
dırmalar göstərir ki, bu arxaizmlərin bir çoxu ya katib tərəfindən təhrifə uğradılaraq kö -
çürülmüş, ya da müasir naşirlər tərəfindən yanlış oxunaraq açıqlanmışdır. Məqalədə belə
sözlərdən bir neçəsi tədqiqata cəlb edilərək əsl mənası açıqlanmışdır.

Açar sözlər: əlyazma, arxaizm, epos, açıqlama, abidə, mətn

“THE BOOK OF DADA GORGUD”: MISINTERPRED WORDS
SUMMARY

Dresden manuscript reflects twelve parts of “Dada Qorqud” epos and it is the copied
version from the ancient variant. Wide use of archaisms of monument is explained by
this factor. Studies show that maxi of these archaisms are misinterpreted and copied or
read and described incorrectly by publishers. Some of these words have been investiga -
ted and the true meaning is disclosed in the article.

Key word: manuscript, archaism, epos, monument, text

«КНИГА ДЕДЕ ГОРГУДА»: ИСКАЖЕННЫЕ СЛОВА
РЕЗЮМЕ

Дрезденская рукопись эпоса «Деде Горгуда», состоящая из 12 сказаний, пе ре -
пи сана из еще более древнего источника (рукописи). Именно этим фактором мож -
но объяснить широкую работу над архаизмами, относящимися к древнему време-
ни текста памятника. Исследования показали, что многие из этих архаизмов уже
искажаясь переписаны в книгу, либо ошибка допущена со стороны современных
составителей. В статье дается и раскрывается истинный смысл нескольких таких
слов.

Ключевые слова: рукопись, архаизм, эпос, комментарий, памятник, текст 

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı” formalaşma, ilkin yazıya
alınma və sonradan üzüköçürülmə mərhələlərindən keçərək dövrümüzə
gə  lib çatmış söz sənəti abidəsidir. Məhz bu səbəbdən onun mətnində bir
neçə arxaik leksik qat müşahidə olunur ki, onlardan bir qismi təhrif edi lə -
rək yazılmış və ya açıqlanmışdır. 

İşin məqsədi sonuncu katib və ya müasir naşirlər tərəfindən təhrif
edil miş sözləri əslinəuyğun şərh etməkdir.

İki əsrlik tədqiqat tarixinə baxmayaraq, “Dədə Qorqud” eposunun mət-
nində işlənmiş bəzi söz və ifadələrin oxunuş və açımında hələ də müba -
hi  səli məqamların olmasını bu möhtəşəm abidənin formalaşma, ilk dəfə
ya  zıya alınaraq kitablaşma və sonradan üzündənköçürülmə prosesləri ara -
sında böyük bir zaman boşluğunun mövcudluğu ilə əlaqələndir mək müm -
kündür. Araşdırmalar göstərir ki, eposa daxil olan əksər boylar Məhəm -
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məd peyğəmbər zamanına yaxın V-VI yüzillikdə yaşamış Qorqud ata tə -
rəfindən düzülüb qoşulmuş, bir neçə yüzillik keçdikdən sonra, təxminən
XI əsrdə yaradıcı bir ozanın dilindən yazıya alınaraq kitab laşdırılmış və
XV-XVI əsrlərdə isə yenidən üzü köçürülmüş nüsxələrdə dövrümüzə gə -
lib çatmışdır. Sözsüz, ilkin mərhələ ilə sonuncu mərhələ arasındakı bu mi -
nillik zaman məsafəsi bəzi boyların məzmununa və dilinə təsirsiz ötüş mə -
miş dir. Oğuz etnosunun islam dinini qəbul etməsi və qazanılmış yeni həy-
ati baxışlar söyləyici ozana bəzi boyların məzmununa yaradıcı müdaxilə
etmək, ona əlavə çalarlar gətirmək imkanı verdiyi kimi, nüsxə katiblərinə
də abidənin arxaik leksikasını dövrün anlam səviyyəsinə uyğun müasir -
ləş dirmək imkanı yaratmışdır. Abidənin mətni üzərində müşahidələrdən
irəli gələn bu mülahizələrə istinad edərək yazılış və məna baxımından
təhrifə uğramış bəzi sözlərə münasibət bildirmək istərdik.

1) 

(D-127, 10-12)
On altı biñ it örməkli, keçə börkli, azğun dinli, qızğun dilli kafir çıqa

gəldi.
Abidənin “Qazan xan oğlı Uruz bəgin tutsaq olduğu boy”dan gö tü rül müş

bu cümlədə “it örməkli” birləşməsi qorqudşünaslıqda fərqli şəkil də oxunub
açıqlanan ifadələrdən sayılır. Təəccüblü də olsa, “Kitab”ın dilində sıx-sıx
rast gəlinən təhriflərin bir qismi daha qədim nüsxənin üzünü köçürən katiblə
bağlıdırsa, bir qismi müasir naşir və tədqiqatçılarla bağ lıdır. Üzərində dayan -
dığımız birləşmədə isə hər iki tərəfin müəyyən təh ri fə yol verdiyi müşahidə
edilir. Birinci mövqedən yanaşdıqda görmək olur ki, abidəni əski nüsxədən
üzünü köçürən katib artıq onun üçün vərdiş halına keçən bir nöqsanı təkrar-
lamalı olmuşdur. Belə ki, sürətli yazı prosesində r səsini ifadə edən     hərfi
üzərinə bir nöqtə qoymaqla onun “z” kimi oxunmasına şərait yaratmışdır.
Bunun nəticəsi olaraq əksər naşirlər katibin buraxdığı bu qüsuru daha da
dərinləşdirərək açıq-aydın yazılmış “it” sözünü “ip”, “örməkli” sözünü isə
“üzəngili” kimi oxumuşlar. Bu oxunuş O.Ş.Gökyay, M.Ergin nəşrlərində “ip
üzengülü” (6, 93; 4, Ic, 157), S.Tezcan-H.Boeschoten nəşrində “ip üzengili”
(15, 98), H.Araslı, F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrlərində isə “ip üzəngili” (8, 74;
9, 69) fonetik variantlarında verilmişdir. 

Yuxarıdakı cümlənin V.V.Bartold tərcüməsindən (“показались тысяч
гяуров в армяках из собачьей кожи, в шапках из войлока, (гяуров)
нечистой веры, с вороньим языком” (11, 55) belə aydın olur ki, gör -
kəm li şərqşünas ifadəni əslinəuyğun oxuya bilmişdir. Lakin kafirin üst
geyimini təsvir edən “it örməkli” (“в армяках из собачьей кожи”), “keçə
börklü” (“в шапках из войлока”) ifadələrinə qorqudşünaslıqda şübhə ilə
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yanaşılmışdır. Belə ki, böyük şərqşünasın həmin tərcüməsinin Bakı nəşri-
ni hazırlayan H.Araslı və M.Təhmasib birgə yazdıqları qeyddə bu məna-
landırmaya inamsızlıqla yanaşmış və həmin birləşmələri “it səsli, gecə
yürəkli” kimi açıqlamışlar (10, 184). Bu yanaşma V.Jirmunski və A.Ko -
nonov kimi alimlərin “Kitab”ın 1962-ci il Moskva nəşrinə verdikləri qey-
ddə də öz əksini tapmışdır. Belə ki, şərhçilər O.Şaiqin 1938-ci ildə hazır-
ladığı nəşrə və H.Araslı-M.Təhmasib birgə qeydinə istinadən həmin bir-
ləşmələrin “лаящих по-собачьи, с черными сердцами” anlamında iş lə -
nilməsini daha məntiqi saymışlar (11, 269). Maraqlıdır ki, nə O.Şaiq, nə
də H.Araslı bu oxunuş və mənalandırmanın üzərində axıracan dayanma-
yaraq, öncə deyildiyi kimi, “ip üzəngili, kecə börklü” variantını seçim et -
mişlər (6, 93; 8, 74).

Ş.Cəmşidov isə ifadəni “it ürməkli” variantında (2, 341) oxumuşdur ki,
bu da onun H.Araslı və M.Təhmasib tərəfindən verilmiş qeyddən çıxış
edərək birləşməni “it hürməkli”, “it səsli” kimi anlamasından irəli gəlir
(2, 190, 262). 

Drezden nüsxəsindən götürülmüş nümunədən göründüyü kimi, ifa də -
nin tərkibindəki ilk sözün “it” şəklində oxunmasında heç bir problem
yox dur. “Kitab”ın mətnində oğuzların düşmənlərini aşağılamaq, alçalt-
maq məqsədilə onlara “it” deyə müraciət etmələrinə bir neçə dəfə rast gə -
li nir. Mə sələn:

“Çoban aydır:
– Alaqırı söyləmə, mərə itüm kafir!” (D-40, 12-13)

“Hərzə-mərzə söyləmə, mərə itim kafir!” (D-248, 7)
“İt kibi gu-gu edən çirkin xırslı...” (D-281, 4)

“Örməkli” kimi transkripsiya etdiyimiz ikinci sözə diqqət etdikdə gör-
mək olur ki, o, hecalara bölünərək sətirdən-sətrə keçirilməklə yazılmışdır.
Üzündənköçürmə prosesində “r” səsini ifadə edən hərfin üzərinə nöqtə
qoyuluşu nəzərə alınmasa belə, onun “üzəngili” kimi oxunmasına heç bir
əsas yoxdur. Müşahidələrimiz göstərir ki, “üzəngi” sözü abidənin mətnin -
də üç dəfə işlənilmiş və hər dəfə də aydın oxunan           (“üzəngü”) forma -
sın da yazılmışdır (D-22, 12; D-149,8; D-189, 8). Gətirilən nümunədə isə
əski əlifbaya uyğun “nun” və “vav” hərfləri əvəzinə, “mim” və ”yey”
hərf lə ri yazılmışdır. Deməli, “örməkli” sözünün “üzəngili” kimi oxun-
ması yalnız ehtimal üzərində qurulmuşdur.

Fikrimizcə, “örməkli” sözü tərkibcə qədim türk geyim növlərindən bi -
rini adlandıran “örmək” sözü və -lü sifət düzəldən şəkilçidən ibarət ar xa -
izmdir. Qədim mənbələrdə geyim adı kimi işlənən bu sözə (3, 389)
“örmök” fonetik variantında “dəvə yunundan toxunmuş üst geyimi” an la -
mında V.V.Radlov lüğətində də rast gəlinir (12, Ic,1h, 1242). Mənşəcə
“hörmək”, “toxumaq” mənalı qədim “ör-“ felinə (7, Ic, 223) -mək ad dü -
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zəl dən şəkilçisinin artırılması ilə yaranmış bu arxaizm müasir dialekt lə -
rimizdə söz sonundakı “k” samitinin düşməsi yolu ilə “örmə” formasını
alsa da, eyni anlamı, yəni “yundan toxunmuş paltar (köynək, jaket və s.)”
mənasını (1, 388) hələ də daşımaqdadır. Görünür, ilkin olaraq “örtük” an -
lamında daha geniş mənada işlənmiş bu söz sonradan məna daralması
yolu ilə həm üst geyimi, həm də İbn Mühənna lüğətində verildiyi kimi
“keçə evin – çadırın örtüyü” (14, 122) mənasında işlənmişdir. Diqqəti çə -
kən cəhət odur ki, bu arxaik söz “армяк” fonetik şəklini alaraq rus dilində
in di də eyni anlamda işlənilməkdədir (13, 41)

Abidənin dilinə gəlincə, “üst geyimi” anlamını ifadə edən “örmək” sö -
zü    nün göstərilən məqamda işlənilməsi olduqca inandırıcıdır və dövrün
ya  şayış tərzinə uyğun olaraq üst geyimlərinin heyvan dərisindən hazır-
lanması ilə tam səsləşir. Mətn boyu geyimlərin qoyun, buğa, dəvə, samur
kimi heyvan dərilərindən hazırlandığı dönə-dönə nəzərə çarpdırılır. Bir
neçə nümunəni nəzərdən keçirək:

Altmış ərgəc dərisindən kürk eyləsə, topuqların örtməyən, altı ögəc də -
risindən külah etsə, qulaqlarını örtməyən qolı-budı xıranca, uzun bal dır -
ları incə, Qazan bəgüñ tayısı at ağızlu Aruz qoca çapar yetdi, “Çal qılı cıñ,
bəgüm Qazan, yetdim!” – dedi. (D-61, 13 – 62,3).

Qaradərə ağzında qadır verən, qara buğa dərisindən beşiginiñ yapuğı
olan, acığı tutanda qara taşı kül eyləyən, bığın yedi yerdə əñsəsində dü -
gən, ərənlər əvrəni Qazan bəgiñ qartaşı Qara Günə çapar yetdi, “Çal qı lı -
cıñ, qartaş Qazan, yetdim!” – dedi. (D-146, 12 – 150,3).

Bir əski dəvə çuvalı buldı, dəldi, boynına keçürdi. (D-107, 6-7).
Samur cübbəsin əgninə aldı. (D-135, 8).
Üzərində dayandığımız cümlədə ozan məişət və düşüncə tərzinə görə

oğuz  la düşməni qarşı-qarşıya qoyur, onun üst paltarının it dərisindən, baş
örtüyünün – börkünün isə keçədən hazırlandığını qabardaraq dinləyicinin
nə zərinə çatdırır.

2)    (D-213, 13)
“Özün biñar” deməklə məşhur bir biñar vardı.
“Basat Dəpəgözü öldürdüğü boy”dan götürülmüş bu cümlədəki ilk söz

də qorqudşünaslıqda təhrif edilərək oxunmuşdur. Abidənin Türkiyə (6,
145; 4, Ic, 207; 15, 146;) və Azərbaycan nəşrlərində (8, 115; 9, 98; 2, 383)
bu söz birmənalı şəkildə “uzun” kimi transkripsiya edilmiş və müa sir dil-
imizdə daşıdığı anlamda şərh olunmuşdur. Bu oxunuş və mənalan dırma
V.V.Bartold tərcüməsində də (“длинного источника”) saxla nıl mış dır
(11, 83). Bulağın “Uzun biñar” deyə adlandırılması olduqca təəccüblü gö -
ründüyü üçün sözün oxşar oxunuş formaları üzərində araşdırma aparmağı
müəyyənləşdirdik. 

Mətnə əsasən, bu, həmin bulaqdır ki, pəri qızlar onun üzərinə qon-
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muşlardı. Deməli, bulaq ərazi baxımından o qədər genişdir ki, burada üz -
mək olur. Ərəb qrafikasının verdiyi imkana görə bu sözü “özün” kimi də
oxumaq mümkündür. Türk dillərinin bir çoxunda “özen”, “üzən”, “ezen”,
o cümlədən “özün” fonetik varintlarında “çay”, “axın”, “çay ya ta ğı” an -
lamlarında işlənən bir sözə rast gəlinir (17, 510-511). Bu sözün eyni an -
lamları ifadə edə “özek” sözü ilə eyniköklü olduğu, “bulaq”-“su mənbə -
yi” anlamını daşıyan “öz” kökündən -(e)k və -(e)n şəkilçiləri ilə düzəldiyi
bildirilir. Fərq ondadır ki, “özek” kiçiltmə mənalı -ek, “özen” isə çoxalt-
ma mənalı -en şəkilçisi ilə yaranmışdır (17, 510). Müqayisəli təhlil gös tə -
rir ki, M.Kaşğari lüğətində “oyularaq hovuz düzəldilən bir yer” mənasın-
da açıqlanan “özük” arxaizmi də bu köklə bağlıdır. Ulu dilçi “özük” sö -
zünün “suv” sözü ilə birləşməsindən yaranmış “özük suv” ifa də  sinin ça -
yın qoluna deyildiyini nəzərə çarpdırmaqla (7, Ic,139) sanki onun çoxmə-
nalı olduğunu qeyd etmək istəmişdir. Bu qədim söz “özən”, “üzən” fo ne -
tik şəkillərində Əbu Həyyan lüğətində də “çay” anlamında verilmişdir (5,
16). Bundan əlavə, Radlov sözlüyündə həm “özök”, həm də “özön” vari-
antlarında “çay” anlamını daşıyan sözlərin olması (12, Ic,2h, 1302) bizi
belə bir qənaətə gəlməyə istiqamətləndirir ki, qədim və çoxçalarlı işlən-
mə məqamlarına malik olan “özən” arxaizmi abidənin dili nə “özün” fo -
netik variantında düşmüşdür. Diqqətlə yanaşdıqda M.Kaşğari lüğətindəki
“özük suv” birləşməsinin “özün biñar” birləşməsi ilə eyni məna və qram-
matik əlaqədə yarandığı üzə çıxır. Bu faktlardan çıxış edərək, “Kitab”dakı
“Özün biñar” mürəkkəb adını “Çay bulaq” və ya “Hovuz bulaq” kimi
açıqlamaq mümkündür. Bulağın axar çayın mənbəyi olması və ya bulağın
qarşısının oyularaq hovuz yaradılması pəri qız lara buraya qonmaq imkanı
verir ki, “uzun” sözünün mənası ilə müqayi sə də bu açıqlamanın daha
məntiqi olduğu şübhəsizdir.

3) (D-200, 4)
Tarıyanda bir oxla təmlər idim.
“Qañlı qoca oğlı Qan Turalı boyu”nda Selcan xanıma aid bir soyla-

madan götürülmüş bu cümlədə ilk və son sözün oxunuş və açıqlanmasın-
da da fikir ayrılığı qalmaqdadır. O.Ş.Gökyay “te” hərfindəki nöqtələrin
yerdəyişik qoyulmasına əsasən ilk sözü “tartanda”, sonrakı sözü isə bir
nöqtə fərqi ilə “neylərdim” variantında (6, 135) oxumuş və müvafiq ola -
raq birincini “çekmek”, ikincini “ne eylemek? ne yapmak?” anlamlarında
izah etmişdir (6, 417, 374). M.Ergin ilk sözün oxunuş və mənalandırıl-
masında O.Şaiq mövqeyindən çıxış etsə də (4, Ic, 198, IIc, 285), sonrakı
sözü “nemler-idüm” kimi oxuyaraq, mübahisəli ola biləcəyini nə zər çat-
dırmaq məqsədilə qarşısında sual işarəsi qoymaqla “hedefe hi sa bet etdir -
mek, vurmaq” mənasında izah etmişdir (4, IIc, 221). H.Araslının misranı
“Darıyanda bir oxla nəmlərdim?” sual cümləsi kimi oxumasından (8,
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107) belə aydın olur ki, o da üzərində dayandığımız sözləri O. Ş.Gök yay
variantında anlamışdır. F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində “Tarıyanda bir
oxla nəmlərdim?” oxunuşu əksini tapsa da, “tarıyanda” sözünə belə bir
şərh verilir: “Bu söz H.Araslı tərəfindən düzgün yazılsa da, oxunuşca
M.Erginə haqq vermək lazımdır. Yəqin ki, “r”dan sonrakı iki nöqtə hərfin
üstünə qoyulmalı imiş; yoxsa bu sözün ortasındakı əlifə də ehtiyac
olmazdı” (9, 245). Bu şərhin müəllifi S.Əlizadə sonuncu sözün də yazı lı -
şını şübhəli saymış, ““nəmlərdim” yox, “neylərdim” olmalıdır” qənaətinə
gəlmişdir (9, 245). Buna görə də cümlə müasir dilimizə “Yay dartanda bir
oxla neyləyərdim?” şəklində çevrilmişdir (9, 190). Ş.Cəmşidov oxunuşu
tamamilə fərqlənir. “Cümləni “Dar yanda bir oxla nemələrdim” şəklində
(2, 376) transkripsiya edən naşir, görünür, “tarıyanda” feli bağlama for-
masını birinci növ təyini söz birləşməsi, yəni “dar yanda”, “nəmələrdim”
sözünü isə guya əslində “neylərdim” mənasında olan “nəmənə”, “nə mə -
niyə” dialekt sözləri kimi şərh edir (2, 213-214).

Mübahisə doğuran sözlərin dəqiq şərhini vermək üçün tərkibində iş -
lən diyi soylamanı və onun deyilmə məqamını xatırlamaq istərdik. Qan
Turalı bir bölük düşmən qüvvəsi ilə tənha savaşında atının oxlanmasına,
göz qapağının sıyrılmasına, üzünün qana bürünməsinə baxmayaraq, yar -
dımına yetən Selcan xatunun izinsiz onun yağısına girib qalib gəlməsini
təqdir etmir. Bu igidliyi özünü öyməyə imkan verən hərəkət kimi düşü nə -
rək sevgilisini öldürmək fikrinə gəlir. “Ögünməklə övrət ər olmaz” (D-
198,4) etirafına Qan Turalı tərəfindən sərt yanaşıldığını görən Selcan xa -
tun onu təkbətək döyüşə çağırır və ucu dəmrənsiz oxla nişana çəkir. Onun
ox atışı boyda belə təsvir olunur: “Qız bir oxla Qan Turalıyı atdı şöylə
kim, başında olan bit ayağına endi” (D-199, 4-5). Qızın bu qətiyyətini gö -
rən Qan Turalı yumşalır, öz canına qıymağa hazır olduğu halda, sevgilis-
inə qıymadığını, onu sınadığını söyləyir. Selcan xatun Qan Turalıya aşağı-
dakı soylama ilə cavab verir:

“Qalqubanı yerimdən turar idim,
Yelisi qara Qazılıq atıma binər idim,
Babamıñ ağ ban evindən çıqar idim.
Arqu beli Ala tağı avlar idim.
Ala-geñ sığın, keyik qovar idim.
Tarıyanda bir oxla təmlər idim.
Dəmrənsiz oxla, yigit, səni sınar idim.
Öldürməgə, yigidim, mən səni qıyarmıdım!” (D-200, 1-6).

Göründüyü kimi, Selcan xatun Qazılıq dağına ova çıxmasından, sığın,
keyik qovmasından danışdıqdan sonra lüğət tərkibindən bəhs etdiyimiz
mis ranı söyləyir. Fikrimizcə, buradakı hər iki söz artıq dilimizdən çıxmış
arxaizmlərdəndir. Abidənin dilində “tarı-” felinə (-anda feli bağlama şə -
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kil  çisidir) “darı-” fonetik variantında “dağıtmaq” mənasında bir dəfə də
olsa rast gəlinir: 

“Səni yağı nerədən darımış, gözəl yurdım?” (D-44, 6-7).
Bundan əlavə, “tarı-“ arxaizmi ilə eyni mənşəli “tar-”, “tara-”, “tarıl-”

fellərinə M.Kaşğari lüğətində “yaymaq”, “yayılmaq”, “dağılmaq” mə na -
larında (7, Ic, 65; IIc, 151; IIIc, 243) rast gəlinməsi onun qədimliyinə və
zəngin məna çalarlarına malik olmasına bir işarədir. “Təmlə-” variantın-
da oxuduğumuz söz isə, ümumiyyətlə, az işlənən nadir arxaizmlər dən sa -
yı  la bilər. M.Kaşğari lüğətində “cəftə” mənasını ifadə edən “təm” sözü
verilmiş və nümunə kimi gətirilən cümlədə isə (“kapuğ təmlətti”) bu kök
əsasında yaranmış “cəftələmək” mənalı “təmlət” (-t feldən fel düzəldən
şə   kilçidir) sözü işlədilmişdir (7, Ic, 348). Qapını içəridən bağlamaq üçün
istifadə edilən cəftənin nədən və hansı formada hazırlanması müasir döv -
rü  müzə qədər kənd məişətində qalmaqdadır. M.Kaşğari sözlüyündə “bö -
yük iynə, çuvalduz” anlamında “təmən” və “tümən” fonetik variantların-
da işlədilən qədim bir söz verilmişdir (7, Ic, 400, IIIc, 37, 319). İbn Mü -
hənna lüğətində “yoğun iynə – çuvalduz” mənasında açıqlanan “tə mən”
(14, 136) arxaizmi “düzuclu qıyıq” anlamında “təmənə” fonetik va ri an -
tında müasir dialektlərimizdə də yaşamaqdadır. Cəftə və qıyıq (çu valduz)
məişətdə müxtəlif funksiya yerinə yetirməyə xidmət etsə də, onların ma -
terialı və forması eynidir. Bu baxımdan “təmən” arxaizminin -ən şəkilçisi
ilə “təm” kökündən yarandığını dü şü nürük. Deməli, “təm” ar xa iz mi nin
ilkin anlamda “qıyıq”, “çuvalduz” mə nasında işlənilməsi müm     kündür və
türk dillərində təkhecalılıqdan çoxhecalılığa keçid döv rü nü yaşayan on -
larca sözün nümunəsində öz təsdiqini tapır (müq. et: oğul-oğlan, ər-ərən
və s). Əgər ehtimalımız doğrudursa, “təmlə(mək)” feli həm də “bizlə
(mək)” anlamında olmalıdır. Yenə də M.Kaşğari lüğətinə müraciət etməli
olacağıq. Ulu dilçi “tümilə-” felini eşşəyin səkərək qaçması kimi şərh et -
mişdir (7, IIIc, 288). Öncə, qıyıq sözünün tarixən “tə mən” fonetik variantı
ilə bərabər “tümən” variantında da işlənməsini qeyd etmişdik. Fikrimizcə,
eşşəyin soncuq ata-ata qaçması onun çuvalduz formalı ucu şiş alətlə
qıcıqlandırılması ilə bağlıdır. Şərh edi lən kontekstdə “təmlə-” feli ilə
“tümilə-” feli arasında semantik məna yaxınlığı duyulur. Görünür, “təm”
və “tüm” söz kökləri eyni semantik yuvadan qopmuşdur. Mü asir dilimiz -
də nəyinsə ucu şiş bir şeylə vurulmasını adlandıran “dümsük” sözünün
kökü də həmin arxaizmlə bağlı ol malıdır (-sük bənzətmə bildirən arxaik
şəkilçidir). Deməli, “təm//tüm” söz kökünün formaca oxa bənzər yoğun
qıyıq və ya çuvalduza deyilməsi qəbul ediləndir. Odur ki, “təmlə-” (və ya
“tümlə-“) felini bu arxaizmdən yaranıb “bizləmək” anlamında işlənmiş
söz kimi düşünmək olar. Bu deyimlə Selcan xatun dəmrənsiz oxla Qan
Turalını qorxutmaq istəyini ov zamanı ətrafa səpələnmiş sığın, keyiki at -
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dığı oxlarla soncuq ata-ata qaçmağa məcbur etməsi ilə müqayisə edir.
Onun məqsədi sığını, keyiki ovlamaq olmadığı kimi, bu ox atışında da
Qan Turalını öldürmək olmadığını bildirməsidir. 

4) 

(D-121, 9-10)
Otuz toquz qız talelü taleinə birər ox atdı.
“Bamsı Beyrək boyu”ndan götürülmüş bu cümlədəki “qız” sözünü ək -

sər naşirlər müasir anlamda şərh etmiş (6, 352; 4, IIc, 184), yaxud heç bir
məna fərqi görmədən üstündən sükutla keçmişlər (8, 71; 2, 339). İstər
V.V. Bartold tərcüməsindən (“тридцать девять девиц выпустили стре-
лы на свое счастье”, 11, 52), istərsə də F.Zeynalov-S.Əlizadə birgə çe -
virməsindən (“Otuz doqquz qız hərə bəxtin-taleyinə görə bir-bir ox atdı”,
9, 165) belə çıxır ki, gərdək qurmaq yerini müəyyənləşdirmək məqsədilə
atılan oxlar Beyrəyin igidlərinə verilən qızlar tərəfindən buraxılmışdır. Bu
isə oğuz adətinə uyğun gəlmir. Belə ki, gəlin otağı bəyin atdığı oxun
düşdüyü yerdə qurulur və bu abidənin mətnində aydın ifadə olunmuşdur.
Məsələn:

“Oğuz zamanında bir yigit ki evlənsə, ox atardı. Oxı <nə> yerdə düşsə,
anda gərdək dikərdi. Beyrək xan dəxi oxın atdı, dibinə gərdəgin dikdi”.
(D-89, 4-7)

Elə haqqqında danışılan nümunədən sonra getmiş cümlədə də bu fikir öz
əksini tapmışdır: “Otuz toquz yigit oxunıñ ardınca getdi” (D-89, 10-11).

“Qız” sözünün bu şəkildə mənalandırılmasının məntiqi səslənmədiyi-
ni ilk dəfə V.Zahidoğlu duymuş və onu “dəliqanlı, evlənməmiş gənc er -
kək” anlamında açıqlamışdır (19, 10). Tədqiqatçı alimə görə, başqa qay-
naqlarda rast gəlinməyən bu mənalı “kız” (//qız) sözü türkcədə və
Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektində “erkək çocuq, dəliqanlı” anla -
mında işlənməkdə olan “kızan” (//qızan) sözünün kökündə yaşamaqdadır.
“Kız” sözünün “kızan” sözünə -an sözdüzəldici şəkilçi vasitəsilə keçmə
ehtimalını nümunələrlə əsaslndırmağa çalışan araşdırıcı aşağıdakı nə ti cə -
yə gəlir: ”Kanaatimizce, kız kelimesi ilk önce “her iki cinsten olan evlen-
memiş genç” anlamı ifade etmiş, daha sonralar anlam daralması sonucu
“dişi genç” kazanmıştır. Destandaki anlam daha eski özelligi yansıltmak-
tadır” (19, 11). Ümumiyyətlə, abidənin əski leksik qatının üzə çıxarılma -
sında özünəməxsus yeri olan V.Zahidoğlunun bu açıqlaması ilə razılaşma -
saq da, onun “qız” sözünün fərqli anlamda işlənilməsini duyması təq di rə -
layiqdir. 

Fikrimizcə, “qız” sözünün hansı anlamı daşıdığını müəyyənləşdirmək
üçün iki mühüm fakta diqqət yetirmək lazım gəlir. Birincisi, Beyrəyin
otuz doqquz yoldaşı elə də gənc deyil. Onlar sədaqətli dost kimi Beyrəyin
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acı taleyini birgə yaşamış, on altı il Bayburd hisarında dustaq qalmışlar.
İkin cisi, verilən nümunədə “otuz toquz qız talelü” birləşməsi cümlənin
mübtədasıdır, yəni oxun kimlər tərəfindən atıldığını ifadə edir. Bu birləş -
mənin əsas tərəfi isimləşmiş “talelü” sifətidir ki, “qız” sözü onu izah et -
mək üçün işlədilmişdir. V.Zahidoğlu bizdən fərqli olaraq, “talelü taleine”
sözlərini sintaktik təkrarlama yolu ilə yaranmış birləşmə kimi götür dü -
yündən ilk sözü “kendi” anlamını ifadə edən əvəzlik kimi şərh etməli ol -
muşdur (19, 10). Bu yanaşma cümləni “Otuz doqquz dəliqanlı öz taleyinə
ox atdı” kimi analamağa imkan verir. Təhlil göstərir ki, əslində, “kəndi”,
yəni “öz” qayıdış əvəzliyinin bu məqamda işlənilməsi “taleinə” sözünün
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsi ilə bağlıdır. Məna və qrammatik ba xı -
mından bir bütöv təşkil edən “otuz toquz qız talelü” birləşməsi cümlənin
mübtədası, “taleinə” sözü isə məqsəd zərfliyidir. Deməli, “qız” sözü bu
birləşmədə təyinedici söz kimi çıxış edır. Qədim türkcədə “qız” sözünün
həm də əlamət, keyfiyyət bildirən bir sifət kimi işləndiyi məlumdur. Belə
ki, M.Kaşğari lüğətində onun “bahalı, nadir tapılan” (7, Ic, 340, IIc, 322),
İbn Mühənna lüğətində “qiymətli, dəyərli, bahalı, əziz” (14, 113), Əbu
Həyyan lüğətində “bahalı, bakirə” (5, 43) mənaları qeydə alınmışdır.
Bundan əlavə, Yusif Balasaqunlunun məşhur “Qudatqu bilik” əsərində bu
sözün “nadir” anlamında işlənilməsinə dəfələrlə rst gəlinir. Məsələn: 

“564 bu mundğ kişiler bolur idi kız
Bu kız kızlıkı kıldı kız atı kız” (18, 178).

(Çevirməsi: bu kimi adamlar çox nadir olur; nadirliyi üzündəndir ki,
adına nadirə qız adı verilmişdir”, 18, 179)

“565 kayu neng kız erse uş ol neng küsüş
Küsüş neng tilep bulmaz emger öküş” (18 , 179)

(Çevirməsi: Hansı şey nadirsə, o şey əzizdir, insan əziz olan bir şeyə sa -
hib olmaq üçün çox zəhmət çəkər, yenə də əldə edə bilməz, 18, 179) və s.

Beləliklə, qaynaqlar göstərir ki, “qız” sözü “az tapılan”, “az rast gəli -
nən” anlamını ifadə edən “nadir” mənasında da işlənilmişdir. Boyun məz -
munundan çıxış edərək otuz doqquz igidin qeyri-adi, az təsadüf edilən bir
tale yaşadığını müşahidə etmək olur. Verilən cümlədə də “qız talelü” bir-
ləşməsi məhz bu fikri önə çəkmək məqsədilə işlədilmişdir.

İşin elmi nəticələri: “Dədə Qorqud” eposunun keçdiyi inkişaf yolunu
nəzərə almaqla onun mətnində qarşıya çıxan bəzi mübahisəli sözlərin əs -
li nəuyğun oxuyub açıqlamaq mümkündür. 

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

Elmi yeniliyi: “Dədə Qorqud” kimi monumental abidənin mətnində
rast gəlinən mübahisəli oxunuşa və məna açımına uğramış sözlərin məna-
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landırılması üçün abidənin ilk dəfə yazıya alındığı dövrlə səsləşən arxa -
izm lər müəyyənləşdirilərək təhlilə cəlb olunmuşdur.
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN XRONOTOP STRUKTURU
XÜLASƏ

“Dədə Qorqud kitabı” özünəməxsus xronotop strukturuna malikdir. M.Baxtinin irəli
sürdüyü nəzəri postulatlarından çıxış edərək, “Dədə Qorqud kitabı”nın epik süjetlərində-
ki müxtəlif dərəcəli və miqyaslı xronotopik dəyərləri fərqləndiririk: 1) yol xronotopu ;
2) ov xronotopu; 3) yol ayrıcı xronotopu; 

Bu xronotoplardan hər biri bir çox kiçik xronotopları da ehtiva edə bilər: axı, hər bir
motivin özü ayrıca xronotopa malik ola bilir. Məqalənin müəllifi belə qənaətə gəlir ki,
“Dədə Qorqud kitabı”nda xronotoplar ritual məzmunludur.

Açar sözlər: epos, xrontop, ritual, epik qəhrəman, epik məkan

СТРУКТУРА ХРОНОТОПА В «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУДА»
РЕЗЮМЕ

«Книга Деда Горгуда» имеет своеобразную хронотопическую структуру . На
основе теории М.Бахтина, мы выделяем в эпических сюжетах «Книги Деде Гор -
гуда» хронотопов разной степени и разного обьема: 

1) Хронотоп дороги; 2) хронотоп охоты; 3) хронотоп перекрестка;
Каждый из этих хронотопов может содержать несколько мелких хронотопов.

Каждый мотив сам может иметь хронотоп. Автор статьи приходит к выводу, что
хронотоп в «Книге Деда Горгуда» в основном ритуального содержания.

Ключевые слова: эпос, хронотоп, ритуал, эпический герой, эпическое про-
странство

CHRONOTOP STRUCTURE “THE BOOK OF DEDE GORGUD"
SUMMARY

“The Book of Dede Gorgud" has a special chronotop structure. According to
M.Bakh tin”s theory we distinguish various degrees and scale chronotopical values:

1)chrontop of the way 2) chrontop of hunting 3) the chronotop of crossroads
I Conclude chronotops in “The Book of Dede Gorgud" carry ritual meaning.
Key words: epic, chrontop, ritual, epic hero, epic space

Məsələnin qoyuluşu. Xronotop bədii dünyanın “ikinci ger çək li” yin -
dən biridir. Ədəbi yaradıcılığın fərqli tiplərinə fərqli məkan-zaman mod-
elləri xasdır. M.M.Baxtin “Romanda zaman və xronotop formaları” adlı
klassik araşdırmasında nəsrdə (antik dövrdən XIX əsrə qədər) mə kan-za -
man münasibətlərinin əsas növlərini təhlil etmişdir. “Dədə Qor qud ki tabı”
fərqli xronotoplara malikdir. "Dədə Qorqud kitabı"nda epik sü jet əsasən
aşağıdakı xronotoplar təşkil edir :

1) yol xronotopu ; 2) ov xronotopu ; 3) yolayrıcı xronotopu ; 4) şəhər
xronotopu və s.

Ancaq hər bir xronotop bir neçə kiçik xronotopu da əhatə edə bilər,
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çünki hər bir motiv xüsusi xronotopa malik ola bilər. "Dədə Qorqud kita -
bı"n da xronotoplar ritual məzmun daşıyır.

İşin məqsədi. "Dədə Qorqud kitabı"nın süjetlərinin təşkilində xro no -
top  ları və onların funksiyasını müəyyənləşdirmək, xronotopların eposun
motiv-obraz sistemi ilə əlaqəsini göstərməkdir.

“Dədə Qorqud kitabı”nda "dastan potensiyası"nı (N.Cəfərov) gerçək-
ləşdirən mühüm kateqoriyalardan biri də xronotopdur. M.M.Baxtin yazır
ki: "İncəsənət və ədəbiyyat müxtəlif dərəcəli və miqyaslı xronotopik də -
yərlərlə zəngindir. Bədii əsərin hər bir motivi, hər seçilən məqamı belə
dəyərə malikdir" (1, 275).

“Dədə Qorqud kitabı” başqa dastanlardan fərqli xronotopik struktur la -
ra malikdir. Burda məkan parametri üstün kimi görünür, məhz məkandan
fərqli zamanların mövcudluğu görümlüdür; məkanda nəsnə – şey konno-
tativ işarə mahiyyəti qazanır, məkan yaddaş kimi işləyir. Eposda Oğuz
xronotopu ayrı-ayrı lokal xronotoplardan təşkil olunur.

Oğuz xronotopu yalnız ritual məkanı və ritual zamanı əhatə etmir, həm
də kommunikativ hadisələrin təsvirindən ibarətdir. “Dədə Qorqud kita -
bı”n dakı xronotopik dəyərlərin bir fərqli cəhəti ondadır ki, burda məkan
epik qəhrəmanların sosial statusu ilə sıx bağlıdır, toposlar ( soyuq – soyuq
sular, aqındılı görklü sular, ala dağ, qara dağ...) mənsubluq prinsipi ilə təq -
dim olunur, yəni məkan qəhrəmanın atributlarından biri kimi çıxış edir.

“Dədə Qorqud kitabı”nın məkan semiotikası üçün sərhəd obrazının
sim volik mənası mühüm şərtdir : sərhəd obrazının bir aspekti qəhrəmanın
Oğuzdan kənara çıxmasıdırsa, simvolik mənada “bu dünya” dan (“özü -
nünkü”) “o dünya”ya (“özgə”) keçməsidir.

“Kafər sərhədinə çıxmaq”, “sərhədi keçmə” inisiasiya, evlənmə aktla -
rının tərkibi elementidir. Qazan xan oğlunu sınaqdan keçirmək üçün ka -
fər sərhədinə ova aparır: “Mən bu oğlanı alayım, ova gedəyim.Yedi gün-
lük azuğla çıqayın. Ox atdığım yerləri, qılınc çalub baş kəsdiyim yerlərin
göstərəyim. Kafər sərhəddinə, Cızığlara, Ağlayana, Gögçə tağa aluban çı -
qayın .Sonra oğlana gərək olur, a bəglər!” – dedi”.

Qanturalı Trapezund təkurunun qızına evlənmək üçün kafər sərhədini
keçməli olur : “Yedi gün yedi gecə yortdılar.Kafərin sərhədinə irdilər ...”.

Sərhəd xronotopu bir-birilə bağlı olan, yaxud bir-birinin davamı olan
məkanlar arasında münasibətləri müəyyənləşdirir. Sərhəd “özgə dün ya” -
nın gizli mövcudluğunu bildirən, personajın sosial statusunu dəyişdirən
simvolik məkan hüdududur.

Sərhəddə dünyalar arasında əlaqə vizual koda gerçəkləşir. Gözçi (gö -
zət çi) sərhəddə oturub, sərhəddə gördüklərini təkura xəbər verir: “Gözçi
göz lədi. Gördi ki, at Bəkilin, bəkil üzərində degil, əmma bir quş dəkil oğ -
landır”. 
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Yuxuya getmə hadisəsi də sərhəddə baş verir. Qanturalı Trabzondan tə -
kur qızını alıb qayıdarkən sərhəddə yuxuya gedir. “Ol zamanda Oğuz yig-
itlərinə nə qəza gəlsə, uyxıdan gəlürdi. Qanturalının uyxısı gəldi, uyıdı”.

Kafirlər bəzirganları sərhəddə – qara Dərbənd ağzında sərhəddə yat-
dıqları yerdə çapıb talayırlar: “Bəzirganlar yatur ikən ğafıllə beş yüz kafər
qoyuldılar, çapdılar, yağmaladılar”.

Qazan xan " qara vaqiəli " yuxusunu qoruqda görür və ovunu yarımçıq
qoyub evə qayıdır.

Dəli Domrul sərhəd xronotopu ilə bağlı obrazdır. Quru çay epik land -
şaftı bildirmir, həm də sərhəd obrazıdır. Tərkibində “quru” epiteti olan
çaylar əslində sulu çaylardır. (Ukraynada Сухой və Мокрые Ялы tipli
hidronimlər həmin mahiyyəti ifadə edir, bu çaylar həmişə sulu olur (Bax
: 2, 495). Dəli Domrulun quru çay üzərində qurduğu körpü dünyaları bir -
ləş dirən mediatorun maddi invariantıdır. “Məgər xanım, Oğuzda Duxa
qoca oğlu Dəli Domrul deyərlərdi, bir ər var idi. Bir quru çayın üzərinə
bir körpü yapdırmışdı”.

Mifo-ritual təsəvvürlərə görə ölənin ruhu mütləq bərə haqqını ödəmə-
lidir, yoxsa geri qaytarırlar: yunan mifologiyasında Xaron mərhumun di -
linin altında saxladığı bir obolu alır (4, 584).

Ruhu çaydan keçirtmə üçün ödəniş haqqının ödənilməsi motivinə, de -
mək olar ki, bir çox xalqların folklorunda rast gəlinir. Dəli Domrulun çay
üstündə yapdığı körpüdən keçəndən “otuz üç qara aqça alması”nı arxa ik
ritualın qalığı kimi izah etmək olar.

Körpü dəfn – yas mərasimi ilə bağlı obrazlardan biridir. Rusiyanın bəzi
bölgələrində, məsələn, Pskovda çay üzərində dəfn afəsi "körpücük" qoy-
maq ənənəsi günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Şərqi slavyanların inancına
görə, mərhumun ruhunun axirət dünyasına keçməsi üçün su üzərində
"körpü "yapırlar (Bax: 3, 753). Yuxularda körpüdən keçmə xəstəlik, ölüm
əlaməti kimi yozulur.

Dəli Domrulun ölüm mələyi Əzrayılla görüşü iki dünyanın sərhədində
– körpüdə baş verir. 

"Qara Dərvənd ağzı", "Gürcüstan ağzı" kimi formullar kafir varlığının
metonomik ifadəsi olub, Oğuz sərhədinin işarələridir.

"Bir yandan dəxi bəzirganlar gəlübəni Dərvənd ağzına qonmışlardı.
Ya rımasun, yarçumasın Evnik qələsinin kafəri casusladı"; "Oğuz köç elə -
di. Bərdəyə, Gəncəyə varub vətən tutdu. Toquz tümən Gürcüstan ağzına
varub qondı. Qaravulluq eylədi. Yad – kafər gəlsə,başın Oğuza ərma ğan
göndərdi"; "Yedi gün, yedi gecə yortdı. Oğuzun sərhədinə çıqdı". Qan tu -
ralı Oğuz sərhədindən atasına xəbər göndərir:

Sarı tonlı Selcan xatunı aldım gəldim.
Xəbər eylən,babam mana qarşu gəlsün ! –dedi.
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"Eşik", "qapı ağzı" sərhəd xronotopunun ritual lokuslarıdır, "oğlan –
qız ", "bəy – gəlin", "özümüzünkü – özgə" qarşıduruşlar arasında sərhədi
bildirir. Beyrək ərə varan qızla – Banıçiçəklə qapı ağzında xəbərləşir.
"Beyrək qalqdı, qızlar yanına varda. Surnaçıları qovdu. Kimini döğdi, ki -
minin başını yardı, qızlar oturan otağa gəldi; eşigin aldı, oturdı".

İki dünya arasında sərhəd obrazlarından biri də dənizdir. Yegnəyin yu -
xuda dayısı ilə görüşü xəbərləşməsi dənizin o tayında baş verir ki, bu da
axirət dünyasının "suyun, çayın o tayında"mənası ilə uzlaşır.

"İlərü yatan Qara dəniz gördüm. Cəmi yapub, kömləgim çıqardım, yel -
kən qurdum. İlərü yatan dənizi dəldim – keçdim".

Yegnəyin gəmi ilə dənizi keçməsi müəyyən mənada ölümü simvolizə
edir. Mifoloji ənənədə gəmi ritual nəqliyyat vasitəsi, dəfn atributudur. Təsa -
düfi deyil ki, bir çox dillərdə mərhumu "o dünyaya" keçirən gəmi "ölüm"
sözü ilə omonim təşkil edir. Altay şamanları da yüzütləri (ruhları) Kancul
və Çaşcul çaylardan körpü vasitəsi ilə deyil, qayıqla keçirirlər (5,334).

Ov xronotopu “Dədə Qorqud kitabı”nda ən vacib xronotop olub, ritu-
al xronotopun davamıdır. Ova çıxma ritual davranış aktlarından biridir.
"Boz ayğırım çəkdirdi, Beyrək bindi. Ala tağa ləşkər ova çıqdı"; "Qazan
oğlını alub qara tağlar üzərinə ava çıqdı"; Dirsə xan da oğlunu götürüb
"köksi gözəl qaba dağa "ava çıxır. Ov xronotopu dinamik hərəkət üçün -
dür. Oğuz bəyləri statikadan – ağban evlərdə,otaqlarda oturmaqdan, yeyib
yatmaqdan bezəndə ova çıxırlar. "İçüb-içüb Ulaş oğlı Salur Qazanın al nı -
 na şərabın itisi çıqdı. Qaba dizin üzərinə çökdü, ayıtdı. Ünim anlan, bəg -
lər, sözüm dinlən, bəglər! Yata-yata yanımız ağrıdı. Tura-tura belü miz qu -
rudı. Yürüyəlim, a bəglər! Av avlıyalım, quş quşlıyalım, sığın-ke yik yıqa -
lum, qayıdalum otağımıza düşəlim: yeyəlim-içəlim, xoş ke çə lim!"

Ov məkanı açıq məkandır. Kişinin açıq məkanda olması türk folklor
düşüncəsi üçün səciyyəvi haldır. Bir sor dastanında arvad ərinə: "Biz
evlənəli üç nəsil dəyişib, sən hələ də altun sarayın qapısından kənara çıx-
mayıbsan. Qadın kimi evdə oturursan!Ancaq sənin şöhrətin, adın-sanın
uzaqlara yayılıb" (5, 77) – deyir. Bayandır xanın məclisindən küsüb gəl -
miş Bəkilə kefinin açılması üçün açıq məkana – Ala dağa ova getməsi
məsləhət görülür: "Sən gedəli, xanım, arqurı yatan Ala tağlarım avlan-
mamışdır. Ava bingil, könlün açılsın! – dedi".

Məgər ol gün Tuman qələsinin təkuru ova binmişdi ..."
Kafər sərhədinə, Duzmurd, Tuman və Əlincə qalalarına axın edən

oğuz bəyləri məhz ovda, qoruqlarda dustaq düşürlər : 
Qazan xan şahini götürüb ova çıxar və bu zaman təkur tərəfindən "ov -

lanır" – yatdığı yerdə əsir götürülür. "Trabzon təkuru bəglər bəgi olan xan
Qazana bir şahin göndərmişdi. Bir gecə yeyüb oturarkən şahinçi başına
aydır: "Mərə, sabah şahinləri al xəlvətcə ava binəlim!" – dedi. Erkən
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bindilər. Av yerinə vardılar. Gördilər, bir süri qaz oturar. Oğlan şahini sal -
dı, alınmadı. Şahin pərvaza ağdı. Gözlədilər, şahin Tuman qələsinə endi.
Qazan qayət səxt oldı. Şahinin ardına düşdü, dərə-təpə aşdı. Kafər elinə
gəldi.

"Yalı Əlincə qələsinə uğramışdı.Qara təkur orada bir qorı yapdırmışdı.
Uçardan qaz, tauq, yürüdən keyik, tavşan bu holəyə toldurub, Oğuz yigit -
lə rinə bunı dam etmişdi.

Uşun qoca oğlının bu qorıya uğradı. Qorının qapusın ovatdılar. Sığın -
sığın,qaz-tauq qırdılar; yedilər-içdilər.Atlarının əyərlərin aldılar, geyim-
lərin çıqardılar.

<...> Altı yüz qara tonlu kafər bunların üzərinə qoyuldılar. Yigitləri qır -
dılar. Əgrəgi tutdılar. Əlincə qələsinə - zindana bıraqdılar".

Qoruq yuxu məkanıdır. Yuxu ölüm metaforasıdır. Rus bilinalarında və
nağıllarında yuxuya getmiş adamla ölmüş adam eyniləşdirilir ( rus dilində
"ölü kimi yatmaq - спать как мертвый" frazemi də bu mənadan gəlir). 

Oğuz bəylərinin qoruğa düşməsi "o dünya "ya, "yuxu – ölüm zolağı-
na" düşməsinə səbəb olur. Qazan xan və oğlu məhz qoruqda sərxoş olub
yatırlar. Üç gen gecə-gündüz at çapmış Əgrək qoruqda yuxuya gedir:
"Dün qatmış, üç gün dünli yortmış yigit, qarannulı gözin uyxı almış yigit,
atının çilbərini biləginə bağladı,yatdı - uyıdı". Qazan xanı ov zamanı kafir
qalasının yaxınlığında yuxu tutur. "Qazanı küçicik ölüm tutdı, uydı. Oğuz
bəgləri yedi gün uyırdı. Anunçün "küçicik ölüm" deərlərdi".

Yegnək qoruqda iki dəfə yuxudan oyanıb kafirlərlə vuruşur,onları qa -
laya basır, yenidən yuxuya gedir : "yenə yuxusun yenməyib,yerinə varub
yatdı - uyıdı".

Yol “Dədə Qorqud kitabı”nda əsas xronotopik obrazlarından biridir.
Yol mifoloji və dini dünya modellərində iki məkan nöqtəsi arasında əla -
qəni, sakral anlayış kimi isə ruhi-mənəvi substansiyanı ifadə edir. Yo la -
çıxma, yoladüşmə epos və nağıl qəhrəmanının taleyində ölüm - həyat,
əsirlik - azadlıq, ölü-diri qarşıdurmalarını aktuallaşdırır. V.Y.Propp yazır:
"Nağılda və eposda hadisə bir çox hallarda qəhrəmanın evdən çıxması ilə
başlayır. Qəhrəmanın yolu bir növ hekayət zəncirini təşkil edir. Bu kom-
pozisiyanın ən qədim formasıdır" (6, 92).

Mifoloji düşüncədə "yol" tale obrazı kimi çıxış edir . Yola çıxan qəhrə-
man taleyinin, bəxtinin dalınca getmiş olur. Ona görə də yolasalma eti ket -
ləri dua – alqış xarakterli olub performativlər kimi səslənir.

"Gördülər ki, namus üçün yenilməz, ayıtdılar: "Oğul, uğurun açıq ol -
sun! Sağəsən varub gələsən" – dedilər". Atası-anası : "Yort,oğul! Uğu run
açıq olsun, sağ-əsən varub gələsən, gələcəyin varsa !" – dedilər. Ata sının
- anasının əlini öpdü. Qaraçuq atına sıçrayıb bindi".

Eposda "qarşu gəlmək" motivi yol xronotopu və qəhrəmanı qarşılama
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situasiyası ilə bağlıdır. "Qarşu gəlmək" qəhrəmanı (neofiti) qarşılama rit-
ualına daxildir. "Qanlı kafər əlində qartaşcuğun tartub aldı. Ağ saqqalı
babasına muştçı gındərdi. "Babam manna qarşu gəlsün !" – dedi.
"Ordusunun ucına gəldi. Oğlancığı Əmrah bəhadır babasına qarşu gəldi";
"Xatun aldı gəldi, oğlu yerinə verdi. Həm "oğlın gəldi "deyü Aruza
muşlatdı. Aruz sevindi. Qalın Oğuz bəğlər ilə Basata qarşu gəldi".

Əsirlik və yolun uzaqlığı qəhrəmana mifoloji özgəlik – yadlıq statusu
verir. Əsirlik həyatı, üç günlük yolun yorğunluğu, aclıq onu tanınmaz hala
salır.

Mifopoetik və sakral mətnlərdə yolun sonu "predmet (ev – məbəd, ya -
xud ev – yad ölkə və s.) və personaj (yolun sonuna çatmış qəhrəman hə -
mişə yolun əvvəlindəkindən daha yüksək statusa malik olur)" baxımından
qeyd olunur (7, 135). Ona görə də yolun sonu mərasim aktları ilə, nitq
janrları ilə tamamlanır. Qəhrəmanın evinə sağ-salamat qayıdışını muştçu-
lar xəbər verir. Qəhrəmanın uzaq, qorxulu yoldan qayıtması şərəfinə Dədə
Qorqud gəlib oğuznamə qoşur: "Dədə Qorqud gəlübən, şadlıq çaldı. Bu
oğuznaməyi düzdü-qoşdu, " Bəkil oğlu Əmrahın olsun!" – dedi ". Yaxud
dualar edilir : "Dədə Qorqud gəlübən şadlıq çaldı. Qazi ərənlər başına gəl -
di gin aydı verdi. Həm Basata alqış verdi .."

Yolayrıcı “Dədə Qorqud kitabı”nda yol xronotopuna daxil olan mikro -
xronotoplardan biridir və mifoloji semantikaya malikdir. Yolayrıcı bir çox
xalqların folklor ənənəsində obraz – simvol kimi diqqət çəkir. Rus mifo -
poetik təfəkküründə və etnoqrafik ənənəsində yolların kəsişməsi – yolay -
rıcı bir xaç işarəsi yaradır, buna "krest" deyilir (8, 12). Zaman keç dikcə
bu işarə xristianlığın ayrılmaz atributuna çevrilmişdir (perekrestok "yol -
ay rıcı" sözü də burdandır). Dönərgə ilə insanın görüşü yalnız meşədə de -
yil, yol ayrıcında da baş verir. Yolayrıcı bir çox xalqların folklor ənənə -
sin də cadugərlərin, falçıların, təbiblərin sevimli yeridir, magik ayinlərin
yerinə yetirildiyi məkan hesab olunur. Yolayrıcında fala baxılır, ovsun va -
sitəsi ilə dönərgəni səsləyirlər və onu "ovsunlayırlar". Ukrayna mifoloji
rəvayətlərində həmin motivin arxaik variantına rast gəlinir. Kilsə məra -
simindən sonra təzə evlənənləri aparan arabanın iki qabaq təkəri yolayrı -
cı na çatan kimi, gənclər ("knyaz " və " knyaginya") qurda çevrilib meşəyə
tərəf qaçırlar.

Üç yol ayrıcı ölümlə, dəfn mərasimi ilə bağlı xronotopdur. Rus folklo -
runun bir çox janrlarında – epik tarixi nəğmələrdə və balladalarda qəhrə-
manı (məsələn: Stepan Razin ) üç yol ayrıcındakı odlu daşın, yaxud xaçın
altında basdırırlar (9, 265).

Maraqlıdır ki, folklor mətnlərində əsasən " üç yol", " üç yolayrıcı" kli -
şesi işləndiyi halda, “Dədə Qorqud kitabı”nda "altı yolayırdı " deyimi yer
alır.
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"Uruz tustaq oldı. Qazanın xəbəri yoq. Eylə sandı ki, yağı basıldı. At
cilavsın döndərdi, gerü döndi; gəldi, oğlını qodığı yerde bulımadı. "A
bəglər, oğlan qancaru getdi, ola?" – dedi. Bəglər aydır : "Oğlan quşyürək-
li olur. Qaçub anasına getmişdir" – dedilər. Qazan qarardı, döndi. Aydır:
Bəglər, (tanrı) bizə bir kür oğul vermiş. Varayın anı anası yanından alayın,
qılıncla paralıyayın, altı böyük edəyin, altı yolun ayırdında bırağayın. Bir
də ki kimsə yazı yerdə yoldaş qoyıb qaçmıya! – dedi".

Səgrəyin nişanlısı altı yol ayırdın çadır tikəcəyinə, ondan xəbər gözlə -
yə cəyinə söz verir.

Yigidim, mən sana bir yıl baqam,
Bir yılda gəlməzsən, iki yol baqam
İki yılda gəlməzsən, üç-dört yıl baqam
Dört yılda gəlməzsən, beş yıl, altı yıl baqam
Altı yıl ayırdında çadır dikəm
Gələndən-gedəndən xəbər sorram
Xeyir gətirənə at, ton verəm, qatanlar geydürəm
Şər xəbər gətirənin başın kəsəm.

Eposda Bayandır xan və Qazan xan “mədəni qəhrəman”a xas olan bir
sıra atributlara və funksiyalara malikdir. Onlardan biri də yurd quruculu -
ğu dur (çadırların, otaqların tikilməsi, müəyyən ritualların keçirilməsi və s.)

Salur Qazanın, Bayındır xanın “qara yer üzərinə ağban evləri, otaqları
tikdirməsi” yaradılış aktına bərabərdir, yəni kosmoqonik akt kimi təqdim
olunur. Bir tərəfdən ağban evlərin (otaqların və çadırların) tikilməsi oğuz
epik dünyasının yaradılmasını bildirirsə, digər tərəfdən sosial strukturun
qurulması da bu hadisə ilə əlaqələndirilir. “Bir güri Qamğan oğlı xan Ba -
yındır yerindən turmuşdı. Şanu günligi yer yüzinə dikdirmişdi”; “Bir gün
Ulaş oğlı Qazan bəg yerindən turmışdı. Qara yerin üzərinə otaxlar tik dir -
mişdi”; “Qamğan oğlı xan Bayındır yerindən turmışdı. Ağban evini qara
yerin üzərinə dikdirmişdi; “Toqsan başlu ban evlərin qara yerin üzə ri nə
dikdirmişdi” və s. “Yurd quruculuğunu əks etdirən bu cümlələr və elə cə
də boyların məzmununda təsvir olunmuş yaşayış tərzi belə bir nə ticə yə
gəlməyə əsas verir ki, konkret sərhəd daxilində yayı yaylaqlayan, qışı
qışlaqlayan köçəri oğuz tayfalarının daimi evləri olma mış dır. Ona gö rə də
«otaq, çadır» adlandırılan bu yurdlar alaçıq kimi qurulub-sökülür, lazımi
məqamda gah qırxı, gah doxsanı ucaldır» (10, 17).

Bayandır xanın, Salur Qazanın ala seyvanlı, ipək xalçalı ağban evləri
oğuz dünyasının mərkəzi olur, metonimik baxımdan isə Qalın Oğuz elini
ifadə edir. Oğuz kosmosunun təşkili ev, yurd quruculuğundan başlayırsa,
kafirlərin Salur Qazanın evini talan etməsi oğuz kosmosunun və oğuz
dün ya nizamının pozulması kimi düşünülür. Qazan xana "qara vaqiəli"
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yuxusunda əyan olur: "Göydən ildırım ağban evim üzərinə saqır gördüm.
Düm qara pusaraq ordımın üzərinə tökülü gördüm".

Epik ziyafət ritual ünsiyyətin baş verdiyi "mikoxronotop"dur. İç Oğuz,
Dış Oğuz bəyləri Bayandır xanın söhbətinə gəlirlər, Salur Qazanın divanı-
na toplaşırlar. Oğuz sərhədində qaravulluq edən Bəkil ildə bir dəfə Ba yın -
dır xanın söhbətinə qatılır. Bütün "nitq hadisələri" burada baş verir.
"Qamğan oğlı xan Bayandır yerindən turmışdı. Qara yerin üstinə ağban
evin dikdirmişdi. Ala sayvan gög yüzine sşsnmışdı.Bin pərdə ipək xalı çə -
si döşənmişdi. İç Oğuz, Taş Oğuz bəgləri Bayandır xanın söhbətinə gəl -
miş dir. Baybörənin dəxi Bayandır xanın söhbətinə gəlmişdi. Bayandır xa -
nın qarşısında oğlı Uruz turmış idi. Sol yanımda Qazlıq qoca bəg Yeg nək
turmışdı".

Oğuz bəylərinin ziyafətlərdə davranış stereotipliyi, davranış etiketliliyi
epik qəhrəmanlıq dünyasının dəyişməzliyi ilə bağlı təsəvvürlərin barız
ifadəsidir. Epik ziyafətin ritual səciyyəli olması təsvir detallarında özünü
göstərir. Burada hər kəsin yeri "rütbəsinə", sosial nüfuzunua və göstərdik-
ləri hünərə görə müəyyən olunur. Etiketlilik personajların davranış funk-
sionallığını şərtləndirən amillərdən biridir.

"Oğuz zamanında Uşun qoca deyərlər, bir kişi var idi. Ömründə iki oğ -
lu vardı. Ulu oğlı vardı Əgrək idi. Bəhadır, dəlü, yaxşı yigid kimi. Ba yan -
dır xanın divanina qaçan istəsə varır-gəlürdü. Bəglər bəgi olan Qazan di -
vanında buna heç qapu-baca yoğdı. Bəgləri basub, Qazan oğındə oturardı.
Kimsəyə iltifat eylemezdi.

Etiketin pozulması oğuz qəhrəmanlıq dünyasının dağılmasına işarəsi -
dir. Qəhrəmanlıq, ərənlik sosiumu özünün ardıcıl və bütöv təcəssümünü
məhz ziyafətlərdə tapır. Məhz ritual – etiket məkanında Bayındır xanla
Qazan xanla bəyləri arasında, atalar-oğullar sözləri arasında Bayındır
xanla, Qazan xanla bəyləri arasında, atalar - oğullar arasında sosial-kom-
munikativ etik münasibətlər formasi təsdiqlənir. 

“Dədə Qorqud kitabı”nın dəyər – məna dünyası, yəni xronotipik də -
yər  lər dünyasında şəhər obrazı xüsusi maraq doğurur.

Oğuz köçəbə düşüncəsi şəhəri yad, uzaq məkan kimi və yaxud gözəl
qız ların məskəni kimi qavrayır. Epik mətndə şəhər obrazının mövcudluğu
iki əsas prinsiplə şərtlənir : şəhər, ya köçəbə məkanına oppozisiyadadır,
ya da bu oppozisiyadan kənarda olan obrazdır.

Arxaik ticarət sadəcə sakral xarakterə deyil, həm də xtonik xarakterə
malik idi. Ticarət mənşəyinə görə dirilər dünyası ilə bağlı olsa da, xtonik
varlıqlar, alt dünyanın tanrıları arasında dəyərlərin sakral mübadiləsini
bildirirdi. Şəhərə getmə başqa dünya ilə mübadilə imkanıdır.

Tarixi mənbələr göstərir ki, Oğuz insanı alış-veriş, ticarət mərkəzləri
olan şəhərlərin topoqrafiyasına, onun marginal aspektinə yaxşı bələd idi.
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Bəybörə bəg sakral nəsnələrin – "yaxşı ərmağanların "gətizdirilməsi üçün
bəzirganları uzaq şəhərə – Rum elinə, İstanbula göndərir : "Baybörə bəg
ba zırqanlarını yanına oxıdı, buyruq etdi : "Mərə bazırqanlar! Allah-təala
mana bir oğul verdi. Varın Rum elinə mənim oğlım içün yəxşi ərməganlar
gətürün, mənim oglım böyüyincə ", – dedi. Bazırganlar dəxi gecə-gün düz
yola girdilər. İstanbula gəldilər. Dan-danışux ilə yəxşi ərməganlar al dı lar".

Qanturalının evlənməsi, elçiliyi uzağa – şəhərə getməsi ilə şərtlənir. İç
Oğuzda, Dış Oğuzda özünə layiq bir qız tapmayan Qan Turalı Sarı donlu
Selcan xatunun eşqilə məhz şəhərə – Trabuzana üz tutur. ("Məgər Trabu -
zan təkurının bir əzim – görklü məhbub qızı vardı "). "Hadisələrin ge -
dişində Trabzon Oğuzdan uzaq, yad bir məkandır. Tədqiqatçılar bu epi-
zodda gerçək tarixi məlumatın əks olunduğunu qeyd edirlər. Oğuz bəylə -
rinin Trapezund – yunan (Bizans) feodallarının qızlarına evlənməsi orta
əsrlərdə ənənə halını almışdı: epos qəhrəmanının adaşı Turalı bəydən
(XIV əsr) tutmuş Uzun Həsənə qədər bir çox türk bəyləri Trapezund şah -
za dələrilə evlənirdilər.

Dastanda şəhər qapalı məkan kimi təsəvvür olunur, ağ divarları (ağ hi -
sar bürcləri) bu qapalığı simvolizə edir (Y.M.Lotman yazır : "Qapalı mə -
kan olaraq şəhər onu əhatə edən yerə qarşı ikili münasibətdədir : yalnız
dövlətin izomorfu deyil, həm də onun təcəssümü ola bilər, ideal mənada
isə özü də ola bilər, həm də onun antitezi ola bilir" (11, 30). Təkrur hər sa -
vaş dan sonra Qanturalının şəhərdən (yəni qapalı məkandan) çıxar dıl ma sı -
nı istəyir. "Təkrur aydır: "Mərə qızı verin !Şəhərdən sürün, çıqsın get sün!"

Eposda adları keçən Bərdə, Gəncə şəhərləri Oğuz sərhədində yerləşən
şə hərlərdir. Epos xronotopunda şəhərin uzaqlığı bilavasitə dənizlə, su
land şaf tı ilə əlaqədar (mifopoetik düşüncədə şəhər mütləq dənizlə,dəniz
sahili ilə bağlı olmalıdır). M.Makovskinin fikrincə, mifoloji düşüncədə
"axirət dünyası" öncə "suya aid olan", yaxud "suyun /çayın o üzündə
olan" mənasında olubdur (12, 102). Orta əsr simvolik dəyər düşüncəsində
şəhər obrazının yadlığı da bu üzdəndir. “Dədə Qorqud kitabı”nda kafər
şəh  ri Əmman dənizinin kənarında təsvir olunur.

Arqıc qurda yıqanır Əmman dənizində 
Sarb yerlərdə yapılmış kafər şəhri .
Sağa-sola çırpındı urar yüzgüçiləri 
Su dibində dönər təcriləri.

Bacılar ozandan uzaqlarda – " ağır adlu " şəhərlərdə qardaşı Beyrəyi
görüb-gormədiyini xəbər alırlar :

"Ağur adlu şəhərlərdən gəldügində 
Beyrək adlu bir yigidə bulaşmadınmı ? "
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Beləliklə, “Dədə Qorqud kitabı”nda xronotoplar epik dünya mənzə rə -
si nin bir hissəsi olmaqla məna – dəyər funksiyasını yerinə yetirir.

İşin elmi nəticəsi. “Dədə Qorqud kitabı”nda boyların semantik-struk-
tur vəhdəti müəyyən xronotoplardan asılıdır və xronotoplar ritual situasi -
ya, ritual hadisələrlə əlaqədardır. 

İşin elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud kitabı”nın xronotopik mahiyyəti açıq -
lanır, xronotopların epik qəhrəmanla əlaqəsi göstərilir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu araşdırmadan epos poetikasının öyrənil mə -
sində istifadə oluna bilər.
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N.XƏZRİNİN DRAMATURGİYASINDA «DƏDƏ QORQUD»
MOTİVLƏRİ

(«Torpağa sancılan qılınc» pyesi üzrə)
XÜLASƏ

Azərbaycan ədibləri içərisində «Dədə Qorqud kitabı»na ardıcıl şəkildə müra ciət edən
sənətkarlardan biri görkəmli Azərbaycan şairi Nəbi Xəzri olmuşdur. Şair-dramaturqun
«Dədə Qorqud» motivləri üstündəki poema və əsərləri eposun ikinci boyu olan «Salur
Qa zanın evinin yağmalanması» oğuznaməsi ilə bağlıdır. Sənətkar bu boy əsasında bir
poema və iki pyes yazmışdır. N.Xəzrinin bu silsilədən birinci əsəri olan «Tor pağa san cı -
lan qılınc» mənzum pyesi 1985-ci ildə ilk dəfə böyük səhnəyə çıxmış və tama şa çı lar tə -
rəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Əsərdə əsas ideya kimi götürülmüş Qadın - Ana
amalı Azərbaycan xalqının milli mənəviyyat tarixinin əsas cizgilərindən bi ri dir. Bu ra da
«Ana - Qadın» ideyası «Ana - Vətən» ideyası ilə ayrılmazdır. Şair-dramaturqun əsər lə -
rin  də Ana ilə Vətən eyniləşdirilmiş, Vətənin müqəddəsliyi və mənafeyi ilə Ananın mü -
qəd dəsliyi və mənafeyi arasında bərabərlik işarəsi qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: «Dədə Qorqud kitabı», «Ana - Qadın» ideyası , «Ana – Vətən» ideyası

THE MOTİVES OF “DEDE GORGUD” İN DRAMATURGY NABİ KHAZRİ
(By play “The sword stuck into the ground”)

SUMMARY
One of the Azerbaijanian skilled recites who regularly appeal to the epos “The Book

of De de Gorgud” is the outstanding poet Nabi Khazri. The poem and works by this poet-
playwright upon the motives of “Dede Gorgud” are connected with Oguzname “The leg-
end about the plunder of Salur Gazan´s house” which is the second legend of the dastan.
The poet wrote a poem and two plays on the basis of this legend. The former is the poet-
ical play “The sword stuck into the ground” that first was staged in 1985 and evoked
great interest of audience. The main idea of this play “Woman-Mother” is the typical fea-
ture of history of national mentality of the Azerbaijanian people. The idea “Mother-Wo -
man” is inseparable from the idea “Mother-Motherland”. In the works by the poet-play-
wright Mother and Motherland are identified. There is a sign of equality between sanc-
tity and interests of Motherland and Mother. 

Key words: “The Book of De de Gorgud”, idea “Woman-Mother”, idea “Mother -
land”

МОТИВЫ “КНИГИ ДЕДЕ ГОРГУДА” В ДРАМАТУРГИИ Н.ХЕЗРИ
(По пьесе “Меч, вонзённый в землю ”)

РЕЗЮМЕ
Одним из азербайджанских мастеров слова, постоянно обращавшихся к эпосу

«Книги Деде Горгуда», является выдающийся поэт Наби Хазри. Поэма и произве-
дения поэта-драматурга по мотивам «Деде Горгуда» связаны с огузнаме «Песнь о
том, как был разграблен дом Салур-Газана», являющемся вторым боем (песнью)
дастана. Поэт на основе этого боя написал поэму и две пьесы. Первое из этих про-
изведений – стихотворная пьеса «Меч, вонзенный в землю», впервые вышла на
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сцену в 1985 г. и вызвала большой интерес зрителей. Основная идея произведения
«Женщина-мать» является характерной особенностью истории национальной
духовности азербайджанского народа. Здесь идея «Мать-Женщина» неотделима от
идеи «Мать-Родина». В произведениях поэта-драматурга Мать и Родина отож-
дествляются между святостью и интересами Родины и Матери ставится знак
равенства.

Ключевые слова: «Книгa Деде Горгуда, идея «Мать-Женщина», идея «Мать-
Роди на»

Məsələnin qoyuluşu: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, forma və məz-
mun baxımından “Dədə Qorqud” dastanına bağlanır. “Dədə Qorqud ki ta -
bı” möhtəşəm epik düşüncə qaynağıdır.

İşin məqsədi: Dastan müasir Azərbaycan ədəbiyyatının əsas ideya mən -
bələrindən biridir. “Ana-Vətən” ideyası “Ana-Qadın” ideyası ilə ay rılmaz dır.

Azərbaycan ədibləri içərisində «Dədə Qorqud kitabı»na ardıcıl şəkildə
müraciət edən sənətkarlardan biri görkəmli Azərbaycan şairi Nəbi Xəzri
ol   muşdur. Maraqlıdır ki, şair-dramaturqun «Dədə Qorqud» mo tivləri əsa -
sın da yazdığı poema və əsərləri eposun ikinci boyu olan «Salur Qaza nın
evinin yağmalanması» oğuznaməsi ilə bağlıdır. Sənətkar bu boy əsa sın  da
bir poema və iki pyes yazmışdır. Onda bu halda təbii olaraq belə bir sual
meydana çıxır: şairi eposun bu boyunda ona təkrar-təkrar qayıtmağa məc -
bur edən nədir? Əslində, bu sualın cavabını prof. T.Hacıyev sənətkarın
«Burla Xatun» dramından danışarkən vermişdir. Azərbaycan yazıçılarının
«Dədə Qorqud» eposuna olan bədii marağının səbəb lərini səciy yə lən di -
rən alim N.Xəzriyə çatarkən yazır: «Nəbi Xəzri qadın-ana obrazını ön
plana çəkdi. Şair «Dədə Qorqud ki tabı»n dakı Ana haqqı - Tanrı haqqı et -
nik-psixoloji düsturunu əsas tutdu. Böyük Oğuz elində Qazan xan bəylər-
bəyi, Burla Xatun isə xanımlar xanımıdır. Bəli, Burla Xatun Böyük Oğuz
elinin baş xatunudur. Döv lət çiliyin bütöv lüyündə əri Qazan xanın Ana-
xatun müşaviridir. Bu mövqe Göy Türk dövlətçiliyindəki təcrübə ilə tam
səsləşir - Bilgə Kağan belə deyir: «Türk xalqı yox olmasın deyə, xalq ol -
sun deyə atam İlteriş xaqanı, anam İlbilgə xatunu Tanrı öz ucalığında tu -
tub yuxarı götürmüşdü – yüksəltmişdi». Deməli, qədim türkün düşüncəs-
inə görə, dövlətin dövlət, millətin millət olması üçün hökmdarla xanımı
müdriklikdə, kamillikdə biri-birini ta mam lamalıdırlar. Nəbi Xəzri qədim
türk adətinə hörmətlə yanaşır, bu tarixi normanı guya hüquq bərabərliyi
xatirinə qadını ictimai müqəvvaya çe virən sovet həqiqətinə qarşı qoyur.
Nəbi dramında vətənin, millətin taleyi üçün qadın – ana harayı qaldırır.
Bu, Vətənimizin bugünkü halı üçün Dədə Qorqud ədəbiyyatına ehtiyacın
real aktıdır. Kimsə «çeçen olmaq gərəkdir» deyir. Nəbi isə deyir ki, ya ra -
larımızı sağaltmaq üçün Qazan xan, Burla xatun, Bamsı Beyrək, Qan tu -
ralı olmaq gərəkdir» (1, s. 6).
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Prof. T.Hacıyev qədim oğuz cəmiyyətində, sosial-inzibati quruluşun-
da qadın-ananın rolunu çox gözəl səciyyələndirib. Elin başçısı Salur Qa -
zan bir başçı olmaqla yanaşı, eyni zamanda oğuz kişiləri - ərləri üçün ide -
al nümunə, ərlik, igidlik simvoludur. Onun xanımı Burla xatun da eyni za -
manda Oğuz elinin xanımları üçün qadınlıq - analıq simvoludur. Sə ciy yə -
vidir ki, biz cəmiyyətin sosial-inzibati zirvəsini təşkil edən rəhbər cüt lü -
yün bu rolunu başqa bir eposda - «Koroğlu» dastanında da müşahidə edi -
rik. Çənlibeldə dəlilərin başçısı - sərkərdəsi Koroğludur. Lakin çənlibel
cəmiyyətində Koroğlu ilə bərabər onun həyat yoldaşı Nigar xanımın da,
az qala, elə Koroğlunun özünə bərabər başçı statusu var: Düzdür, «dastan -
da bir sıra kamil qadın obrazları vardır. Bunların içərisin də diqqəti ən çox
Nigar xanım obrazı çəkir. Diqqətlə fikir verilsə, Nigar xanımın Çənlibel -
də, bir növ, Koroğlu səviyyəsində statusu vardır. Koroğlu bütün dəlilərin
başçısı olduğu kimi, o da, elə bil, bütün xanımların başçısıdır. Ancaq Ni -
gar xanımın nüfuzu təkcə bununla ölçülmür. O, Çənlibelin ağbirçəyidir.
Bu, dastanın müxtəlif epizodlarında aydın şəkildə ortaya çıxır. Çənlibeldə
müəyyən incikliklə və s. bağlı konfliktlər yara nan da o, barışdırıcı rol oy -
nayır... Nigar xanımın istər dəlilərin, istərsə də Koroğlunun yanında çox
böyük nüfuzu vardır.. O, buna ağıllı, ədalətli, haqq tərəfi saxlayan bir qa -
dın kimi ad çıxarması ilə nail olur» (2, s. 135). 

Göründüyü kimi, N.Xəzri öz «Dədə Qorqud» yaradıcılığında (poema
və pyeslərində) qabartdığı, əsərlərinin əsas ideyası kimi götürdüyü Qadın
- Ana amalı Azərbaycan xalqının milli mənəviyyat tarixinin əsas ciz gi lə -
rindən biridir. Ana cəmiyyət tariximizin bütün dövrlərində müqəddəs tu -
tul muşdur. Elə ədəbiyyat tariximizə nəzər salsaq, ulu qaynaq miflərdən
tutmuş günümüzədək ananın uca, əlahiddə varlıq kimi tərənnüm olunma -
sına rast gəlirik. Bu, tariximizin bütün dövrlərində belə olub. Bu məsələdə
«Ana haqqı - Tanrı haqqı» deyən tanrıçı oğuzların anaya bəslədikləri mü -
qəddəs münasibəti islam dininin «Cənnət anaların ayaqları al tın  dadır»
hökmü daha da ülviləşdirib. Bu cəhətdən N.Xəzrinin «Dədə Qor qud» ya -
radıcılığında «Ana - Qadın» ideyası «Ana - Vətən» ideyası ilə ayrılmaz -
dır. Şair-dramaturqun əsərlərində Ana ilə Vətən eyniləşdirilmiş, Vətənin
müqəddəsliyi və mənafeyi ilə Ananın müqəddəsliyi və mənafeyi arasında
bərabərlik işarəsi qoyulmuşdur. N.Xəzri «Vətən - Ana» amalını tərənnüm
etməklə xalqımızın tarixi yaddaşını oyatmağa çalışıb, xalqı mil li tarixin
«Ana» adlanan ən müqəddəs dəyəri əsasında yenidən təmizlənməyə, pak-
lanmağa, «Torpaq Anamızı» «Qan Anamız» bilib, onu göz bəbəyi kimi
qorumağa çağırıb.

N.Xəzrinin «Torpağa sancılan qılınc» mənzum pyesi «Dədə Qor   qud
kitabı»nın “Salur Qazanın evinin yağmalanması» boyu əsasında yazıl mış -
dır. Bu pyes 1985-ci ildə ilk dəfə böyük səhnəyə çıxdı və tamaşa çılar tə -
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rəfindən böyük maraqla qarşılandı. Əsər və onun tamaşası haqqında gör -
kəmli sənətşünas və ədəbiyyatşünaslar mətbuatda təqdiredici mə qa lələr
çap etdirdilər. Məsələn, yazıçı-publisist Hidayətin «Qorqud Dədə, xoş gəl -
misən səhnəmizə» adlı məqaləsində N.Xəzrinin «Dədə Qorqud» möv zu -
sunda «Əfsanəli yuxular» poemasından sonra yenidən əsər yazması və
Ə.Dəmirçizadədən sonra teatrlarımızın bu mövzuya müraciəti böyük coş qu
ilə alqışlanmış və məqalədə bu istiqamətin dramaturqlar və teatrlar tə rə fin -
dən davam etdirilməsinin vacibliyi xüsusi vurğulanmışdır (3, s. 387-395).

Sənətşünas İ.Kərimov uzun müddət repertuardan düşməyən bu əsər və
onun tamaşasının əhəmiyyəti haqqında üstündən bir çox illər keçdikdən
sonra belə yazmışdır: «Kitabi-Dədə Qorqud»... olduqca zəngindir, təcəs -
süm imkanları baxımından dəyərlidir. Şair-dramaturq Nəbi Xəzrinin das-
tanın «Salur Qazanın evinin yağmalanması» boyunun əsasında yaz dı ğı və
1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı səhnəsində tama şa ya qo  yul -
muş «Torpağa sancılan qılınc» əsəri fikrimizin təsdiqi üçün yaxşı sübut-
dur. Nəbi Xəzrinin əsərində «Dədə Qorqud kitabı»nın ruhu sax lanılmış,
onun romantik-qəhrəmanlıq məzmunu, vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq,
insanpərvərlik və humanizm ideyası aydın göstəril mişdir. «Salur Qazanın
evinin yağmalanması» boyundakı əsas hadisələrin daxili mahiyyətini,
ide  ya məzmununu bacarıqla açan müəllif əsas obrazları saxlamış, yeni
ob razlar əlavə etməklə orijinal, gərəkli bir əsər yazmışdır. Çox-çox qədim
zamanlarda yaşamış, yarıoturaq, yarıköçəri həyat keçirmiş Azərbaycan
oğuz larının həyatından bəhs edən «Dədə Qorqud kitabı» «Torpağa san -
cılan qılınc» əsərində daxili ideya məzmunu etibarilə müa sir səsləndi» (4).

«Torpağa sancılan qılınc» mənzum pyesi Dədə Qorqudun oğuzların
vətəni Odlar yurdunun – Şərqin qədim ölkəsi olan ana vətənimiz Azər -
bay canın tərənnüm etməsi ilə başlayır:

Eşidin insanlar, sizə sözüm var,
Bu dağda, bu daşda mənim izim var.
Elin pir oğluyam mən dədə Qorqud,
Xalqımla uluyam mən dədə Qorqud.
Əlvan vətən düzləridir
Ər-ərənlər keçən yerlər,
Mərmər donlu sal qayalar,
Məxmər otlu çəmən yerlər.
Şərqin yanar torpağıdır,
Bura Odlar torpağıdır! (5, s. 116)

N.Xəzri əsərin əvvəlində onun başlıca ideyasını təşkil edən bütün mə nalı
elementləri bədii şəkildə təcəssüm etdirmişdir. Salur Qazanın oğlu Ulus
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(eposda – Uruz) Çiçək adlı qızı sevir. Maraqlıdır ki, Ə.Də mir çi za də nin
«Qaraca Çoban» mənzum dramında Uruzun sevgilisi Gülçin Qaraca Ço ba -
nın qızı olduğu kimi, bu əsərdə də Çiçək Qaraca Çobanın qızıdır. Burla Xa -
tın və Salur Qazan gənclərin sevgisi ilə fəxr edib, bu sevgini oğuz dün ya sı -
nın möhkəmliyinin mənəvi əsası sayırlar. Ona görə də Burla Xatun gənclərə
biri-birinə və oğuz elinə sədaqətli olmaları haqqında and içdirir. Hər iki
gənc oğuzlar üçün müqəddəs dəyər olan «Ana adına» and içirlər:

Ulus:
Mərd ana adına and içirəm mən,
Sən Burla Xatına and içirəm mən!

Çiçək:
Məhəbbət, ilqar
Sizdən miras qalıb bizə yadigar! (5, s. 119)

Müqəddəs qopuzu çox sevən Ulus atasına «Səninki qılıncdır - mənim-
ki qopuz» deyir. Salur Qazan oğluna başa salır ki, qılınc ilə qopuzu biri-
birindən ayırmaq, birini digərinə qarşı qoymaq olmaz:

Qopuz qılınc ilə əkizdir, Ulus!
Onu da silahla qorumalısan! (5, s. 120)

Şair Salur Qazanın dili ilə, əslində, Azərbaycan xalqının tarixi üçün
xarakterik olan ən ulu həqiqəti ifa etmişdir. Doğrudan da, Koroğlunun bir
əlində qılınc, bir əlində saz var idi. O, qılıncı ilə döyüşdüyü kimi, sazı ilə
də mübarizə aparırdı. Qılınc - qol, fiziki güc, saz - ağıl, söz, intellekt, dip -
lomatiya deməkdir. Bunların hər ikisi türk tarixi üçün səciyyəvi olub.
İgidlər döyüşə girməzdən əvvəl biri-birinə sözlə hərbə-zorba gəliblər. Bu -
nun izləri xüsusilə məhəbbət dastanlarımızda qorunub qalıb. Aşıqlar da
biri-biri ilə sənət yarışına girib deyişdikləri zaman onlar biri-birinə hərbə-
zorba gəlirlər. «Hərbə-zorba» sözünün mənasına diqqət edək. «Hərbə» -
ərəbcə «hərb» sözündən olub, hərb, döyüş mənasındadır. «Zorba» sözü
isə fasr dilindəki «zor» sözündən olub, güc, qüvvət mənasındadır. Aşıq la -
rın biri-birinə hərbə-zorba gəlməsi sazla qılıncın vəhdətini ifadə edir. De -
yişmə sənət yarışıdır. Lakin bu yarışmada sənətçilərin bir-birinə hərbə-
zorba gəlməsi deyişmənin öz kökləri etibarilə hərb sənəti ilə, düşmənlə
təkcə, qol gücünə yox, həm də sözlə, sözün magik gücü ilə, sehr qüvvəsi
ilə döyüşməklə bağlı olduğunu göstərir. Yada salaq ki, qədim zamanlarda
döyüşən ordularda kahin-şamanlar olurdu. Döyüşçülər qılınc ilə vuruş-
duqları kimi, kahin-şamanlar da dua-əfsunların gücü ilə rəqiblə rinə təsir
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etməyə çalışırdılar. Demək, Salur Qazanın qopuzla qılıncın (saz la qı lın -
cın) əkiz olması haqqında sözləri qədimdən də qədim olan tarixi bir hə qi -
qəti ifadə edir. Lakin müasir dövr oxucu-tamaşaçıları üçün ya zıl mış bu
əsərdə N.Xəzrinin oxuculara təlqin etmək istədiyi ideya təkcə qə dim gö -
rüşlərlə bağlı deyildi. Sovet dönəmində yazılmış bu əsərdə müəllif oxucu-
tamaşaçıları ayıq-sayıq olmağa, Azərbaycan xalqının mənafeyini qoru-
maq üçün təkcə «qopuzla» (saz, söz, ağıl, intellektlə) yox, həm də «qı lınc -
la» (hərb sənətinə, hərbi bilik və bacarıqlara yiyələnməklə) mü ba rizə
aparmağa səsləyirdi. Doğrudan da, sovet dönəmində bəzi gənc lər döyüş
hissələrində yox, tikinti batalyonlarında xidmət etməyə üstünlük ve rir dilər.
Lakin sonralar erməni-Azərbaycan savaşında bir çox gənc lə ri mizin hərbi
vərdiş və bacarıqlarının olmamasının böyük çətinliklər yaratması N.Xəz ri -
nin qopuzla qılıncın (ağılla fiziki gücün) əkizliyi haqqında söy lə diyi söz lə -
rin nə dərəcədə böyük həqiqətləri özündə əks etdirdiyini sübut etdi.

Salur Qazan və Burla Xatun gənclərə toy etmək istəyirlər. Salur Qazan
toyu ovdan sonra edəcəyini söyləyir. Burla Xatun onu xəbərdar edir ki,
Oğuz elinin qatı düşməni Şöklü Məlik yaxında - Ala dağdadır. Lakin Sa -
lur Qazan onun «Çatmaz kişiliyi bu yurda gəlsin» deyib, xatununun sö zü -
nə əhəmiyyət vermir. Burla Xatun ona «Eldən uca tutma eyş-işrəti» de -
yib, həyəcan və etirazını ifadə etsə də, Qazan öz dostlarına ova çıxmaq
haqqında söz verdiyi üçün arvadına qulaq asmır.

Burla xatun bir ana və tədbirli hökmdar xanımı kimi təhlükəni hiss et -
mişdi. Lakin gücü-qüvvəsi aşıb-daşan Qazan bu təhlükəyə barmaqarası
ba xır. Şair əsərdəki dramatizmi daha da qüvvətləndirmək, hadisələrin ge -
di şa tın dakı bədii həyəcanı daha qüvvətli ifadə etmək üçün əsərdə xor ele-
mentindən istifadə etmişdir. Bu cəhətdən qızların xorunda oxunan nəğ mə
Oğuz elini gözləyən təhlükədən xəbər verməklə oxucu-tama şa çı nın emo -
siyasını əsərdə gözlənilən real hadisələrə kökləyir:

Zirvələrə duman gəlir,
Haray Qazan, haray Qazan.
Evin üstə tufan gəlir,
Sən gedirsən hara, Qazan?
Xoşbəxtliyi biçər düşmən,
Haray Qazan, haray Qazan.
Yurdu yıxıb keçər düşmən,
Sən gedirsən hara, Qazan? (5, s. 124)

«Dədə Qorqud kitabı»nda Qazanın ova çıxması evinin üstündə yeni -
yet  mə Uruzun az bir qüvvə ilə qalması haqqındakı xəbəri düşmənə casus
aparır. N.Xəzri isə casusa ad verib, obraz kimi əsərə daxil etmişdir. Onun
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adı Çəpgözdür. Mənəvi qüsurları ona igid olmağa imkan verməmişdir.
Oğuzda öz təsdiqini tapa bilməyən, eybəcər davranışları ilə el içində hətta
itə bənzədilən, namərd Çəpgöz Oğuz elinə xəyanət etməklə ad-san, şan-
şöh rət, mövqe qazanmaq istəyir:

Yaxşı, indi mən bu yurda 
Külək, tufan əsdirərəm.
Hə, it necə qarpız yeyir
Bugün sizə göstərərəm.
Şöklü Məlik yaxındadır,
Yurdun Ala dağındadır.
İndi ora mən çaparam,
Uçan külək olaram mən.
Mənə bəylik söz verib o,
Bəyliyimi alaram mən.
Sonra gözəl Çiçəyi də
Kəməndimə salaram mən (5, s. 127).

Qeyd edək ki, şair əsərə bir sıra maraqlı obrazlar daxil etmişdir. Sənət -
kar bunları yaradarkən yaradıcılıq əməliyyatları aparmışdır. Məsələn,
Çəp  göz surəti bizə «Dədə Qorqud kitabı»ndakı Yalançı oğlu Yalıncığı xa -
tır ladır. Yalıncıq Beyrəyin sevgilisi Banu Çiçəklə evlənmək istəyir. Pyes -
də də onun tamah saldığı qızın adı Çiçəkdir. Eposda isə Uruzun sevgilisi
haqqında heç bir söhbət açılmır. N.Xəzri burada maraqlı kontaminasiyalar
- çarpazlaşmalar yaradaraq əsərin dramatizmini qüv vət lən dir mişdir. Bu
cə hətdən Qazanla ova gedəcək Odoğlu, Sıldırım kimi igidləri də qeyd et -
mək olar. Onların adları igidlikdən, qəhrəmanlıqdan, qədim Oğuz və mü -
asir Azərbaycan cəmiyyətində uca tutulan mənəvi dəyərlərdən soraq verir.
Şair bu dəyərləri obrazlaşdırmaqla əsərin polifoniyasını - çox səs liliyini
artırmışdır. Polifoniya burada həm mənaların - dəyərlərin zənginliyində,
həm konkret obrazların funksiya müxtəlifliyində ifadə olunmuşdur.

Birinci şəkildə Şöklü Məliyin Oğuza necə hücum etməsi təsvir olun-
mur. N.Xəzri bu hadisələri birinci şəklin sonunda Dədə Qorqudun fəryadı
və «Salur Qazan» deyə nalə edən Burla Xatunun hayqırtısı ilə təcəssüm
etdirmişdir. Hücum təfərrüatını verməyə ehtiyac duymayan sənətkar diq -
qəti hadisələrin mənəvi təcəssümünə yönəltmişdir. Bu cəhətdən ikinci şə -
kil Şöklü Məliyin çadırının təsviri ilə başlanır. Dədə Qorqudun dili ilə ve -
rilən və xor vasitəsi ilə təkrar edilən «Həyatda ilk dahi elə anadır, // Dün -
yanın allahı elə anadır» misraları (5, s. 129), əslində, əsərin əsas ideyasını,
yazıçının təcəssüm etdirmək istədiyi əqidə və amalı ifadə edir. Pyesin sü -
jet konfliktinin başlanğıcında ana haqqında səslənən bu misralar dramatik
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konfliktin əsasında duran Xeyir-Şər modelinin şər qütbünü – zorakılıq, na -
mərdlik, kəmfürsətlik, xeyir qütbünü ana məhəbbəti, ana obrazında tə cəs -
süm olunan namus, sədaqət, vəfa, ümid, inam kimi ideyalar təmsil edir.

Salur Qazandan intiqam almaq istəyən Şöklü Məlik onun arvadını gör-
mək istəyir. Lakin qızlar Burla Xatunu ələ vermirlər. O, qızları rəqsə məc -
bur edir. Heç kəs oynamır. Xor oğuz qızlarının düşdüyü bu ağır durumda
onları düşmən qabağında cəsarətli edən qüvvəni belə tərənnüm edir:

Açılmaz yadlarçın ana qolları,
Əyilməz zirvədir ana vüqarı! (5, s. 134).

Müəllif Şöklü Məliyin Salur Qazana nifrətinin və Burla Xatunu təhqir
etmək istəyinin niyə bu qədər güclü olmasının səbəblərini obrazın öz dili
ilə belə açır:

Bəli, mən mərdliklə zəfər çalıram.
Zəfər çaldıqca da qisas alıram.
Bir vaxt mən istədim Burla xatını,
Yaşıl oylaqlara sürüb atını
Sevgimi əlimdən aldı düşmənim,
Vücudum, varlığım qisasdır mənim (5, s. 139).

N.Xəzri Şöklü Məliyin Oğuz eli ilə düşmənçiliyinə şəxsi motivi qat-
maqla bir tərəfdən dramatik konflikti qüvvətləndirmiş və əsəri daha da
maraqlı etmişdirsə, digər tərəfdən konfliktin ideya əsaslarını ülvi ləş dir -
miş dir. Evinin yağmalanmasından xəbərsiz olan əri ondan çox-çox uza-
qlarda olduğu üçün Burla Xatun düşmən hüzurunda təkcə Oğuz elinin lə -
yaqətini, qeyrətini çəkməməli, həm də öz şəxsi sevgisini, həyat seçimini
çirkabdan, təhqirdən qorumalıdır. Demək, əsərin ideya əsasında duran
Xeyir-Şər mübarizəsində qarşı-qarşıya həm də sevgi ilə nifrət, məhəbbət
ilə qisas gəlir. Burada sevgi-qisas mübarizəsi çoxmənalıdır. Şöklü Məlik
bir vaxtlar Burla Xatunu sevmiş, Xatun isə onu rədd etmişdir. Burla Xa -
tun əldən çıxdaqdan sonra Şöklü Məliyin sevgisi nifrət və qisas hissinə
çevrilmişdir. Bu cəhətdən Şöklü Məliyin qəlb dünyasında keçmiş sevgisi
ilə indiki nifrəti qarşı-qarşıya gəlmiş və indi o, birmənalı şəkildə nifrət və
qisas hisslərinin daşıyıcısına çevrilmişdir. İndi onun qəlbində sevgidən
əsər-əlamət yoxdur: bir vaxtlar istədiyi, bəyəndiyi, evlənmək istədiyi Bur -
la Xatunun qadınlıq ləyaqətinə keçmiş sevgilisi kimi heç bir hörmət bəs-
ləmir. Bu an o, birmənalı şəkildə şəri, mənəvi eybəcərlikləri təmsil et mək -
lə qadınlıq, namus, sevgi mücəssəməsi Burla Xatuna qarşı durur. Şök lü
Məliyin bütün bu hərəkətləri Salur Qazana qarşı yönəlsə də, əslində, real
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mübarizə Şöklü Məliklə Burla Xatun arasında gedir. Salur Qazan ovdadır,
bütün bu hadisələrdən xəbərsizdir. Ona görə də N.Xəz rinin yaratdığı poet-
ik mübarizə meydanında iki nəfər - şəri təcəssüm et dirən Şöklü Məliklə
xeyiri təcəssüm etdirən Burla Xatun var.

Pyesdə Şöklü Məlik Burla Xatunu qırx qızın içərisində tanımaq üçün
eposda olduğu kimi Ulusun (Uruzun) ətindən qovurma bişirilib qızlara
yedirdilməsini əmr edir. N.Xəzri ölüm qarşısında qalan oğul ilə oğlunun
ətindən yemək məcburiyyəti qarşısında qalan ananı üz-üzə gətirir və biz
onların dialoqunda ölüm-həyat dilemmasının milli mənəviyyatımızdakı
fəlsəfəsinin ən munis, ən uca və ülvi məqamlarının şahidi oluruq. 

Ulus Burla Xatunu başa salır ki, o, bütün varlığı, canı və qanı ilə ona ana
südü ilə verilmiş oğuz dəyərlərinin daşıyıcısıdır və o, ölüm qarşısında bu
dəyərlərdən güc almaqla hər bir qorxu və əzaba sinə gərə bilir:

Gözlərinin yaşını sil,
Canım mənim, qanım mənim.
Düşmən görər,
Düşmən gülər,
Anam mənim!
Ana, sənin ana südün
Qorxusuz ol - deyib mənə,
Anam mənim!
İlk öyüdün qorxusuz ol, deyib mənə
Anam mənim!
Adım igid olmasa da,
Mərd böyüdüm mən dünyada (5, s. 144). 

Oğul dağından bağrı yanan, içi göynəyən, zərif ana qəlbi iki sevgidən
- oğul sevgisi ilə ər sevgisindən (namus) birini seçmək dilemması qar şı -
sında qalan Burla Xatun Oğuz mənəviyyat dünyasının oğlunun dili ilə
səslənən sarsılmaz məntiqi ilə razılaşmalı olur:

Ata qartal,
Ana qartal qanadıdır.
Pak namusla, təmiz vicdan
Analığın ilk adıdır (5, s. 148) 

Əsərdə daha bir dramatik surət var. Bu, Şiranə adlı rəqqasədir. O, oğuz
elindəndir. Lakin nəfsi - var-dövlət, zər-zinət, eyş-işrət həvəsi onu aldat-
mış («Ömrün bağışlanmaz ilk qəbahəti» - 5, s. 151) və Şiranə doğma yur-
dunun düşmənlərinin arasına düşüb onlarla birgə yaşamağa məhkum ol -
muşdur. Əsir düşmüş oğuz qadınlarını görəndə onun ürəyi qan ağlayır.
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Müəllif onun dili ilə Ulusun ətindən yeməyə məcbur olan oğuz qadınla rı -
nın və Burla Xatunun iç dünyasının psixoloji incəliklərini açır. O, qa dın -
ların bu hərəkətini başa düşməkdə aciz qalan Şöklü Məliyə qəlbinin də -
rinliklərində gəzdirdiyi həqiqətləri başa salıb, canını bu həqiqət yolunda
da qurban verir:

Qadın müqəddəsdir ellər içində,
Qadın gəzsin gərək güllər içində.
Qadın nəsillərdir - qadın anadır,
İnamı, torpağı asimanadır (5, s. 152) 

Əslində, Şöklü Məlik qadınları aldatmış, onlara Ulusun əti adı altında
heyvan əti yedirtmişdi. Onun əsl niyyəti Ulusu sındırmaq, onun məğlubiy -
yəti qarşısında öz eybəcərliklərinə haqq qazandırmaq idi. N.Xəzri Ulusla
Şöklü Məliyi söz döyüşündə qarşı-qarşıya gətirməklə çox ciddi psixoloji
səhnə yaratmışdır. Şöklü Məlik Uruzu can qorxusu ilə yalvartdı rıb, bu yal-
varışlar üzərində özünü təsdiq etdirmək istəyir. Lakin Ulus onu rədd et -
məklə, Şöklü Məliyin tapındığı dəyərlərin rəzilliyi və miskinliyini, onun
hər cür igidlikdən uzaq, qorxaq, namərd, kəmfürsət varlıq olduğunu onun
özünə sübut edir:

Göylərdə qartal tək çırpınan bizik,
Vicdana, namusa tapınan bizik.
Əzəldən düşmənik biz qaranlığa,
Bağlıyıq saflığa, mehribanlığa.
Bizim inamımız mərd insanlıqdır,
Qəhrəmanlıq özü mehribanlıqdır.
İşıq kainatın al gündüzüdür,
Mənim etiqadım günəş özüdür (5, s. 167). 

Ulusla Şöklü Məliyin qarşılaşdığı səhnədə çox maraqlı mənzərə ya -
ranmışdır. Ulus Şöklü Məliyin əsiridir. Lakin Şöklü Məlik onu mənəvi cə -
hətdən sındırmaq üçün Ulusa, az qala, yalvarır:

Bəsdir səfehlədin, sən ey «bəxtəvər»,
Gəl bu oyunları qurtaraq, yetər.
Gedək, öz əlinlə göstər ananı!
Qurtar öz canını, onun canını,
Onda azadlıqdır nəsibin sənin (5, s. 170) 

Ulusun cavabı onu alçaltmaq istəyən Şöklü Məliyin özünü alçaldır:
Sənin azadlığın başına dəysin!
Satmısan ananı bir vaxt, bəlkə, sən,
Onunçun sən bunu təklif edirsən.
Eşit ki, mən sənə nifrət deyirəm,
Səni lənətləyir, lənətləyirəm (5, s. 170)
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Şöklü Məlik əli-qolu bağlı əsiri Ulusun qabağında mənəvi cəhətdən
məğlub olduğu kimi, Oğuz elinin çobanı Qaraca Çobanın da qarşısında
növbəti dəfə məğlub olur. Qaraca Çoban və qardaşları ağır qurbanlar ba -
hasına Oğuzun bir çöpünü də düşmənə vermirlər. Bu xəbər Şöklü Məli yi
sarsıdır:

Çoban qan eylədi, tufan eylədi,
Doğma qardaşı da qurban eylədi.
Çıxıb zirvəsinə uca dağın o,
Etdi qoşunları darmadağın o (5, s. 185).

Oğuz elinin kiçikdən böyüyə, qadından kişiyə kimi birliyi onu sarsıl-
mağa, məhv olmağa qoymur. Əsərin sonunda Salur Qazan, Qaraca çoban
düşmən üzərində qələbə çalırlar. Maraqlıdır ki, N.Xəzri bu qələbənin sir-
rini Şöklü Məliyin özünə Qazanın önündə etiraf etdirir:

İçərdim qanını mən bu ölkənin!
Önümdə diz çökdü ellər, obalar,
Bu yerdə bilmədim mən necə sirr var.
Necə böyütmüsən eli - ulusu,
Yüz orduya dəyər bircə Ulusu.
Burla Xatınla da bacarmadım mən,
Bircə qadınla da bacarmadım mən.
Burda sındı mənim qolum-qanadım,
Burda «məğlub» deyə çağrıldı adım,
İlk dəfə oxlarım daşlara dəydi,
Bura gələn yolum qara gələydi! (5, s. 200-201) 

Müəllifin əsərin əvvəlindən sonuna qədər davam etdirdiyi «Ana - Və -
tən» ideyası sonuncu səhnədə çox maraqlı və ibrətamiz şəkildə təcəs süm
etdirilmişdir. Salur Qazan qılıncı Burla Xatunun əlinə verir ki, o, ha mı nın
qisasını Şöklü Məlikdən alsın. Şöklü Məlik Burla Xatunun ayaq la rı na yı -
xılıb, «ana» deyərək ona yalvarır. Burla ona nə qədər nifrət etsə də, ana
adından keçə bilmir:

Bura «ölüm» - deyə atını çəkdin,
Səni lənətləyir, qarğışlayıram.
İndi ki, sən ana adını çəkdin,
Mən səni anaya bağışlayıram (5, s. 202) 

«Burla Xatın qılıncı endirir. Qılınc Şöklü Məliyin qarşısında torpağa
sancılır» (5, s. 202). Bu səhnə əsərin adını - «Torpağa sancılan qılınc» ifa -
dəsini izah edir. Qılıncın torpağa sancılması sanki bir qədim ayin, hərbi
ritual kimi torpağın ana, ananın isə torpaq qədər müqəddəsliyini və bu an -
layışların oğuzların şüurunda biri-birindən ayrılmaz olduğunu nümayiş
etdirir. Bu milli həqiqət Qazanın dili ilə belə ifadə olunur:

Əyil, bu torpağa, ey qanlı yağı,
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Burda ana durub,
Öp bu torpağı! (5, s. 202) 

N.Xəzri qədim oğuz eposu «Dədə Qorqud kitabı»nın motivlərindən is -
tifadə etməklə oxucuları vətəni, yurdu sevməyə, vətən torpağını ana bilib
onu göz bəbəyi kimi qorumağa çağırmışdır. Əlbəttə, N.Xəzri kimi is te -
dadlı bir şair «Ana - Vətən» mövzusunda «Dədə Qorqud» eposuna mü ra -
ciət etmədən də gözəl əsər yaza bilərdi. Lakin onun oğuz dastanının «Sa -
lur Qazanın evinin yağmalanması» kimi orta məktəblərdə tədris olunan,
məzmunu bütün məktəblilərə məlum olan bir boyuna müraciət et məsinin
ciddi səbəbləri vardır. Əslində, şairin «məlum» bir boya müra ciət et mək -
də məqsədi milli yaddaşa üz tutmaq olmuşdur. Milli yaddaş xalqı ki çik -
dən böyüyə kimi birləşdirən ümumi dəyərdir. «Salur Qazanın evinin yağ-
malanması» boyu özündə milli tariximizin ən yüksək, uca və ülvi dəyərlə -
rini daşıyır. N.Xəzri bu boya üz tutmaqla, əslində, sovet tərbi yəsi alan
gəncliyin, ümumən xalqın qan yaddaşını oyatmağa çalış mışdır. O, bir
dünyagörmüş şair idi. Sovet tarixinin bütün kəşməkeş lərini ya şa mış, im -
periyasının yeritdiyi «humanist» milli siyasətin bütün eybə cər lik lə rinin
şahidi olmuşdu. Keçən əsrin 80-ci illərinin ortasında yazılmış bu əsərdə
şairin öz xalqının taleyindən ötrü ürəyinə daman narahatlıqlar açıq hiss
olunur. Şair hiss edirdi ki, Azərbaycanın başının üstün də qara buludlar oy -
naşır. Şöklü Məlik bu dəfə erməni olub, Azərbaycan-Oğuz yurduna soxu-
lacaq, yurdu viranə edib, qız-gəlininin başına min oyun açacaq. Ona görə
də əsərdə milli yaddaşa, babalarımızın, nənələrimizin qəhrəmanlıq və
mərdlik tarixinə müraciət açıq-aydın hiss olunur. Şairin əsərdə izlədiyi bu
həqiqət, əslində, əsərin əsas ideyasını təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki,
N.Xəzri pyesə məhz bu həqiqəti Burla xatunun dilindən səsləndirməklə
nöq tə qoyur:

Ötsün qanlı aylar, əzablı illər
Ucaldaq mərdliyi məhəbbəti biz.
Ey gələn əsrlər, gələn nəsillər,
Sizə yadigardır sədaqətimiz!
Qəlbimiz qəlblərdə yanan atəşdir,
Bizə Azərbaycan uca günəşdir! (5, s. 204). 

N.Xəzrinin «Torpağa sancılan qılınc» pyesində ifadə olunan narahat lıq -
ları tezliklə özünü doğrultdu. Vətənin - qədim Oğuz yurdu Azərbay ca nın
başının üstünü qara buludlar aldı. Azərbaycan bədxah qonşuları, qatı düş -
mənləri, onun varlığını istəməyənlər, var-dövlətinə göz dikənlərlə qan lı sa -
vaşa başladı. Bu mübarizədə şair N.Xəzrinin də təlqin etmək istə diyi kimi,
oğuz babalarımızın qəhrəmanlıq tarixi – milli yaddaş bizə kö mək oldu.

Elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud kitabı”nın Azərbaycan müasir ədəbiy ya -
tına təsiri sonsuzdur.
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İşin tətbiqi əhəmiyyəti: “Dədə Qorqud” dastanı epik ənənə, milli epik
ruh kimi əsrlər boyu ədəbiyyat tariximizdə olmuş və müasir ədəbiy ya tı -
mı zın ruhuna daxil olmuşdur. Bu ruh əbədi və ölməzdir.
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ƏNƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN TƏBLİĞİ VƏ TƏŞVİQİ
MƏSƏLƏLƏRİNDƏ TURİZMDƏN FAYDALANMANIN 

PRİORİTETLƏRİ: FOLKLOR TURİZMİ
XÜLASƏ 

Məqalədə folklor turizmi anlayışına aydınlıq gətirilmiş, folklorşünaslı ğı mızda ilk də -
fə problemə konseptual yanaşılmışdır. Folkloru mu zun təbliği və təşviqi məsələlərində
prioritetdən faydalanmanın ümumi prinsipləri nəzərdən keçirilmiş, tətbiqi perspektivi
praktik vasitə ilə əsaslandırılmışdır. Prioritetin ənənəvi mədəniyyətimizin digər sahələri
ilə inteqrasiyada olduğu nəzərə alınmış, bu baxımdan problemə kompleks yanaşılmışdır.
Problemin ayrı-ayrı parametrlər üzrə da vam lı və daha dərindən araşdırılmasının düşünü -
rük ki, ölkəmizdə turizm hərəkatının inkişafına müsbət təsiri olacaqdır. Aktual olduğunu
nəzərə alıb, problemi zamanında ictimai fikrin müzakirəsinə çıxarmağı zəruri saydıq. 

Açar sözlər: Folklor turizmi, əfsanəvi qala, səyahət, prioritet, industriya, qloballaş-
ma, inteqrasiya, milli kulturologiya 

TRADITIONAL DISTRIBUTION AND PROMOTION OF CULTURE IN THE
PRIORITIES OF TOURISM: FOLKLORE TOURISM

SUMMARY
In the article the idea of folklore tourism for the first time and conceptually have been

studied. The general principles of propagande and spreading of our folklore have been
looked through, theoretical perspectives have been based on practical information. We
think that the investigation of the problem in details will be important in the develop-
ment of tourism branch of our country. Considering the problem actually we think that
it is necessary to discuss the problem in the social thought. 

Key words: folklore tourism, the legendary tower, tour, problem, industry, globalize,
integration, national culture

ТРАДИЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
В ПРИОРИТЕТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИЗМОМ:

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТУРИЗМ
РЕЗЮМЕ

В статье впервые выявляется концептуальное отношение к понятию фольклор-
ный туризм, приводится ясность в эту проблему. В статье просматриваются общие
принципы использования приоритета в вопросах агитации и пропаганды нашего
фольклора, основываются перспективы пропаганды с теоретической и практиче-
ской точки зрения. Кроме этого, было принято во внимание интеграция приорите -
та с другими отраслями нашей традиционной культуры и было комплексное отно-
шение к проблеме с этой точки зрения. По нашему мнению, всестороннее и углуб-
ленное изучение проблемы по различным параметрам, будет положительно содей-
ствовать развитию туризма в нашей стране. Принимая во внимание актуальность
проблемы, мы считаем важным своевременно выдвинуть его на общественное об -
суждение.
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Ключевые слова: фольклорный туризм, легендарная крепость, путешествие,
приоритет, индустрия, глобализация, интеграция, национальная культурология 

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə ənənəvi mədəniyyətimizin təbliği və
təşviqi məsələlərində turizmdən faydalanmanın yeni tətbiqi sahəsi diqqət-
dən keçirilmiş, folklorşünaslığımızda ilk dəfə folklor turizmi anlayışına
aydınlıq gətirilmişdir.

İşin məqsədi. Bu təbliğ və təşviqin daha intensiv və səmərəli üsulla
həyata keçirilməsini təmin etmək üçün prioritet gündəmə gətirilmiş, pri-
oritetin aktuallığı nəzəri və əməli baxımdan əsaslandırılmışdır. 

XXI yüzildə Azərbaycan dünyaya tamamilə modernləşmiş münasibət -
lərə əsaslanmaqla inteqrasiya olunmağa başladı. Təbii ki, mövcud iqtisa-
di, mədəni və mənəvi durumu təminat vermişdir ki, bu dönəmdən Azər -
baycanın dünya ilə münasibətləri daha sivil müstəvilərdə yoluna davam
et sin. Heç şübhəsiz, suveren və hüquqi dövlətçiliyə yüksəlməmiz digər
sahələrdə yüksəlişimiz üçün də əsaslı təminat olmuşdur. Yeni münasibət -
lərin formalaşmasına stimul verən bu təminat əslində bütöv inki şafımızın
alternativsiz təminatı oldu. Hazırda nəhəng iqtisadi layihələri reallaşdır-
maqla regionun aparıcı dövlətinə çevrilən müstəqil ölkəmiz həm də bir
sıra dünya əhəmiyyətli mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili yönümün də re -
gion da öncüllük nümayiş etdirməkdədir. Avropa mahnı müsabiqəsində
qazandığımız yüksək uğur, yaxın zamanlarda 17 yaşlılar arasında qadın-
lardan ibarət futbol üzrə Dünya çempionatına və bir sıra beynəlxalq əhə -
miy yətli tədbirlərə ev sahibliyimiz onun göstəricisidir ki, artıq dünyanın
ölkəmizə etimadı xeyli yüksəlmişdir. Bu möhtəşəm tədbirlərin ölkəmizdə
baş tutması təbii olaraq fərqli dövlətlərdən ölkəmizə turist axınını da tə -
min etməliydi. Turizm mühüm və vacib mədəniyyət sahəsidir, ümum dün -
ya əhəmiyyətli sahədir, ölkənin dünyaya ən rahat inteqrasiyasıdır. 

Bildiyimiz kimi, 2011-ci il ölkə başçımızın sərəncamından irəli gələ rək
həyatımıza turizm ili kimi daxil olmuşdur. Sosial-mədəni həyatımıza ilin
belə məzmunda gəlişi sonrakı illərdə planlaşdırılacaq bir sıra mə sələlərin də
üzərinə işıq saldı. 2009-2013 və 2010-2014-cü illəri əhatələ yən və turizm
industriyasının təkmilləşdirilməsinə yönəlik qəbul olunan proqram sənəd -
lərin məğzi də innən belə bu sahəyə diqqətin artırılacağını bir daha bizə is -
marıcladır. İstər xarici, istərsə də daxili potensialın səfərbər olunmasına yö -
nəlik qəbul olunmuş bu proqram-sənəd lər eyni zamanda perspektivdə plan-
laşdırılacaq tədbirlərin qanunverici bazasını təşkil edir (1, 366-370; 493-
498). Bəhs etdiyimiz proqram-sənəd iki çox mü hüm təməl prinsipinə əsas -
lanır. Bunlardan birincisi, qa nun vericilikdir. İkin  cisi isə turizm infrastruktu -
rasının yaradılmasını şərt lən dirən prinsip dir. Yüksək xidmət, kadr hazırlığı
kimi sahələr məhz bu prinsipdə özünə yer alan komponentlərdir. Hazırki
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dövr üçün prioritet məsələ yeni qanun və layihələrin hazırlanıb başa çatdı -
rılmasıdır. Ölkədəki inkişaf tempinin sürət və dəyişkənliyini nəzərə alan
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi turizm sahəsində 1999-cu ildə qəbul etdiyi
qanun-layihəni daha müasir tələblərə cavab verəcək yenisilə əvəzlənməsini
artıq reallaşdırmaq ərəfə sin dədir. Bundan qaynaqlanaraq bir neçə istiqamət-
də tədbirlər planı da işlənib hazırlanmışdır: 1. Bölgələrarası inteqrasiyaya
diq qəti artırmaq; 2. Beynəlxalq səviyyədə təşviqi sürətləndirmək; 3. Nə ha -
yət, hər iki isti qa mətin bir-biri ilə inteqrasiyasını təmin etmək. İstər ayrılıq-
da, istərsə də bü töv lükdə, hər üç istiqamət özlüyündə bu hərəkətvericiliyi
təmin edən me xanizmlərdir. 

İnfrastrukturun yaradılması ilə bağlı istiqamətə gəlincə, artıq burada
əməli fəaliyyətin tətbiqi və genişləndirilməsini nəzərdə tutan prioritetlər
aparıcı istiqamətlər kimi əsasını tapmışdır. İndi də həmin prioritetlərin
han   sı inkişaf templərinə məxsus olduğunu nəzərdən keçirək. 

Birincisi, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafının təmin olunmasıdır.
İkincisi, investisiyalar cəlb etməklə regionların inkişafını təmin etmək dir.
Üçüncüsü, ölkədaxili bir sıra turizm marşrutlarının təşkili və bərpası

is ti qamətində işlərin həyata keçirilməsidir. Hələlik yeddi istiqamət üzrə
iş lər planlaşdırılsa da bunlardan yalnız üçünü reallaşdırmaq mümkün
olub. Həmin istiqamətlər aşağıdakılardır:

1. Qubada Xınalıq istiqaməti; 2. Zaqatalada Qala istiqaməti; 3. İsma -
yıl lıda Basqal istiqamətidir. 

2. Bundan başqa, ölkəmizdə beynəlxalq əhəmiyyətli turların təşkili yö -
nü  mündəki başlanğıc cəhdlərin də bu inkişaf templəri ilə üzvləndiyini
qeyd etmək olar. A.Dümanın “Qafqaza səyahəti” çərçivəsində beynəlxalq
səviyyədə təşkil olunacaq tura hazırlıq işlərini buna misal gətirə bilərik.

Onu deyək ki, bu istiqamətlərə səyahət təkcə istirahət və gəzintinin təş -
kili ilə məhdudlaşmayacaq, həm də industriyadaxili sahələrin bir-biri ilə in -
teqrasiyasını təmin edəcəkdir. Turizm əslində geniş və çoxsahəli məf hum -
dur və bütöv bir xidmət kompleksini üzərində cəmləşdirir. Düşü nü rük, bu
kompleksin içində milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təb liği məsə -
lələrinə daha çox önəm verilməlidir. Bunun bir örnəyi də, ölkə mizdə folk-
lor turizmi istiqamətində işlərin canlandırılmasına təkan verməkdir ki, qə -
naətimizcə bu da durmadan inkişaf etməkdə olan sahəyə kre ativ yanaşılma
olardı. Əvvəla, ona diqqət edək ki, folklor turizmi bir modern istilah – for-
mul olaraq hansı zərurətdən gündəmə gəlmişdir və bu sahə industriyanın
digər tərkib hissələri ilə necə inteqrasiya olunur? Bil diyimiz kimi XXI əsrdə
dünyamız kompüter texnologiyalarının yeni və çoxsürətli inkişaf keçirdiyi
dövrünü yaşamaqdadır. Təbii olaraq, biz azərbaycanlılar da öz qabiliyyət və
davranışlarımızı texnogen əsrin tələb və prinsiplərindən doğan münasibət -
lərə uyğunlaşdırmaq zorundayıq. Lakin elə davranmlıyıq ki, modern inkişaf
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səviyyəsinə qalxmamız yüksək dəyərlərimizə xələl gətirilmədən həyata və -
siqə alsın. Çünki, bu texnogen yanaşmanın arxa planında dəyərlərimizi cid -
di aşınmalara məruz qoya biləcək faktorlar dayanmışdır. Nəhəng prosesləri
idarə etmək gücündə olan və daha çox XXI yüzili səciyyələndirən mü rək -
kəb bir sistemin – qlo bal laşmanın bu faktorların törədici mənbəyi olduğunu
da söyləyə bilərik.

Prof. Füzuli Bayat yazır: “Qloballaşmanın gətirdiyi iki böyük təhlü kə -
dən biri kiçik və zəif xalqların mədəniyyətlərini itirəcəyi, əriyib tarix səh-
nəsindən çıxacağı bir zamanın gələcəyindən duyulan narahatlıqdır... Qlo -
ballaşan bu dünyada əsas vəzifəmiz nə ərimək, nə də kiçilib yox olmaqdır.
Burada bir başqasına bənzəmək, öz mənliyini itirmək ən böyük təhlü kə -
dir” (2, 45). Deməli, qlobalizasiya təkcə siyasi və iqtisadi sahələr də deyil,
həm də mədəni sahədə sapınmalara meydan açan, özünəməxsus inkişaf
stereotipləri olan ziddiyyətli bir sistemdir. Ən təhlükəlisi isə vahid bir mə -
dəni sistem yaratmaq pərdəsi altında ayrı-ayrı xalqların min illər boyunca
qazandıqları nailiyyətləri bu sistemin təsiri ilə aşınmalara məruz qoymaq,
lazım gəldikdə tamamilə əritmək kimi məqsədlər daşıyan tendensiyanın
burada özünə yer almasıdır. Maraqlı burasıdır ki, bu məkrli proqramın hə -
yata keçirilməsində olduqca mədəni üsullardan istifadə ortalığa atılmışdır.
Mədəniyyətlərin inteqrasiyası kimi görünən bu prosesdə əslində III dünya
ölkələri mənən ərimə təhlükəsinə məruz qoyulur, müxtəlif təbliğat va si tə -
lərindən istifadə yolu ilə Yunan-Roma mədəniyyəti həmin cəmiyyətlərə
şüuraltı olaraq yeridilir. 

“Postmodernizm (və ya postşamanizm) kimi yeni qavramın altında
sintez edilən, ancaq özəyində Avropa mədəniyyəti duran mifologiya və
folklor məhsulları bu zaman daha geniş ixrac olunmağa başlanır. Yaxşı
diqqət yetirsək həmin məhsulların film, cizgi filmi, roman, hekayə və s.-
dən təşkil olunduğunu görə bilərik” (3, 56-57). İki, lakin bir-birini inkar
edən mədəni münasibətlərin toqquşduğu bu mürəkkəb dövrdə bir azər-
baycanlı-türk olaraq necə bir məsuliyyət daşıdığımızı anlamalıyıq! Bir
folklorşünas olaraq düşünürəm ki, bu gün arxaik mədəni irsimizin daha
effektli təbliği işlərinə can atmalıyıq, ən vacibi isə bu irsin müasir forma -
larla uyuşa bilən təqdimatlarını önə çıxarmalıyıq. Qeyd etməliyəm ki,
müasir zövqlü insanların tələbatına cavab verə biləcək formaların tapıl-
masının özü bir yenilikdir. 

1. Film və cizgi filmi yaradıcılarımız tarixi qəhrəmanlıq mövzuları ilə
zəngin olan dastan və əfsanələrimizin ekranlaşdırılmsına daha çox diqqət
yetirməlidirlər.

2. Maraqlı folklor obrazlarımız daha nəfis tərtibatda tətbiqi sənət sa hə -
lərində canlandırılmalıdır.

3. Folklor talismanlarını əks elətdirən təsvirlərin uşaq geyim və məmu-
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latlarının (çanta, qələm qabı, dəftər və s.) üzərinə köçürülməsi işlərini
kütləviləşdirməli və digər məsələlərə diqqət yetirilməlidir. 

Bütün bunlardan başqa, elə istiqamətlər üzərində çalışmalar aparmaq
lazımdır ki, həmin istiqamətlər vasitəsilə ənənəvi mədəniyyətimiz dolğun
şəkildə ölkəmizə gələn turistlərə təqdim oluna bilsin. Düşünürəm, Novruz
mərasim kompleksinə daxil olan müstəqil komponentlərin (ritualların)
təqdimat və təbliği məsələlərinə bu münasibətlərdə daha geniş meydan
vermək olar. Məlumat üçün deyirəm, Məd. və Turizm Nazirliyi bayram
tədbirlərinin keçirildiyi anlarda turist axınını təmin etmək məqsədilə böl-
gələrə əlahiddə marşrutların təşkili ilə bağlı layihə də hazırlayıb. Çünki
Novruz bölgələrdə şəhərə nisbətən daha koloritli keçirilir. Azərbaycanda
keçirilən Novruzun ümumən götürsək, milli-kulturoloji əhəmiyyəti haqda
xarici ölkə vətəndaşlarına istənilən qədər danışmaq olar. Lakin bu qar şı -
laşmada elə spesifik məqamlara toxunmalıyıq ki, həmin məqamlar təkcə
lokal-milli mahiyyəti səciyyələndirməklə qapanıb qalmasın, həm də bəşə -
ri təmayüllü olması ilə səciyyələnə bilsin. 

Elə ki söz marşrutlardan düşdü, növbəti bir marşrut üzərinə gəlməy-
imiz düşünürəm, problemi aydınlatmağımıza təsirsiz qalmayacaq. Bu
həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən rəsmi qeydiyyatı apa -
rılmış (sertifikatlaşdırılmış) üç regional marşrutdan biridir ki, çıxışımızın
əvvəlində həmin istiqamətin adını ötəri də olsa vurğulamışıq.

Əlverişli coğrafi şəraitinə, zəngin mədəni sərvətinə və üstün ekoloji
gös təricisinə görə seçilən istiqamətlərdən biri də Basqal ərazisindən keçir
ki, indilikdə həmin istiqamət turizm istifadəçilərinin zövq və tələbatına
uyğun hala gətirilməkdədir. Bu istiqamətdə günümüzədək salamat qalmış
maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlinirsə də, əksər tikililər təbii tə -
sirlərdən aşınaraq yöndəmsiz forma almışdır. Əlbəttə, tikililərin belə “fa -
ciəli” görünüş almasına insan laqeydliyinin də təsirsiz qalmadığını fakt
kimi qiymətləndirməliyik. Əgər yaxın gələcəkdə tikililərin konservasiyası
(bərpası da istisna olunmur) baş tutmazsa, əminliklə deyə bilərik ki, böl-
gəyə maraq göstərən turistlərin sayı minimum həddən yuxarı qalxmaya-
caq. Maddi və mədəni irsimizlə yaxından tanışlıq məqsədi ilə ötən yay
mövsümündə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə “Əfsanəvi
qalalara səyahət” çərçivəsində bölgəyə təşkil olunmuş səyahət turunda iş ti -
rak etdik. Təqdimat məqsədi daşıyan səyahət-tur çərçivəsində isti qamət bo -
yu qərar tutmuş dəyərli obyektlərlə yaxından tanış olduq, həmin obyekt lər
üzərində maraqlı müşahidələr apara bildik. İstiqamətin irəlilədiyi ilk ya şa -
yış məntəqəsi Basqal qəsəbəsidir. Qədim Alban dövlətinə mənsub olmuş bu
yaşayış yeri tarixçilərin fikrincə b.e.-nın IV yüzilliyindən təşəkkül tapıb.
Akad. Z.Bünyadova görə xalis türk sözü olan “bas” və “qal”-ın birləş mə -
sindən yaranmış Basqal toponimi “qala bas”, “qala qur”, “ucalt” mə na la -
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rını anladır (4). Basqalın cənub-şərqində yerləşən, antik və orta əsr abi də -
ləri ilə zəngin olan “Qalalar” adlanan ərazisi aparılan arxeoloji tədqiqatla -
rın nəticələrinə görə qədim yaşayış məskəni olub. Qalınlığı bir neçə metrə
çatan qala divarlarının qalıqları qəsəbənin “Qalabaşı” adlanan məhəllə -
sində bu günədək qalmaqdadır. Divarların XIV əsrdə tikildiyi güman edi -
lir. Əvvəllər daha çox kütləvi xalq tədbirlərinin və ticarət yarmarkalarının
keçirildiyi “Bazar meydanı” kimi tanınmış ərazi indi qəsəbənin çox kiçik
bir sahəsini tutur. Tikililərin miqyası ətrafa adladıqca, həmin meydan da
mərkəz kimi əhəmiyyətini itirməyə başlayıb. Bazar meydanından Fit da -
ğına və ətrafda qərar tutmuş meşələrə getmək üçün yollar ayrılır. Meydan
iki məscid, XVI əsrdən qalma hamam və digər qədim tikililərlə əhatəyə
alınmışdır. Basqal həm də Azərbaycan-türk qadınlarının böyük həvəslə
başlarına örtdükləri kəlağayıların məharətli istehsalçılarının məskənidir.
Milli geyim növləri içərisində ayrıca yer tutan kəlağayı həm də Basqalı
simvolizə etməsilə seçilən qadın geyim növü kimi Azərbaycanda məşhur-
dur. Ərazi sıx, çeşidli və uzunömürlü təbii örtüyə malik olması ilə də diq -
qəti cəlb edir. Şahin kimi qanadlarını açmış çinar ağacı gördük ki, ağ saq -
qalların ehtimalına görə “500 ildən çoxdur ki, bu ağac nəsil-nəsil insanı
yayın qızmarından, qışın sazağından gövdəsinə alıb daldalandırır”. Dia -
metri dörd metrə çatan çinarın aşağı gövdəsindəki koğuşda ayrı-ayrı vaxt-
larda çayxana, bərbərxana və s. xidmət sahələri yerləşmişdir.

Qəsəbə ilə tanışlıqdan sonra meşə, iki kiçik dağ çayı, Zeyvə və Sərsurə
kəndlərindən ötüb mənzərəli Sunut kəndində dayanmalı olursan. Yolüstü
Zeyvə kənd qəbristanlığında yerləşən türbənin də ziyarəti önəmsiz deyil.
Yaşıllığı və suyu bol yer olduğundan toponimin “sulu” sözündən törən di -
yi ehtimal olunur. Burada da uzunömürlü qarağac və digər ağac növ lə rinə
rast gəlmək mümkündür. Ərazi həm də qədim memarlıq üslubunda tikil -
miş abidələrə məxsusluğu ilə seçilir. Fit qalasına doğru irə li lədikcə, qar -
şımıza çıxan ilk mühüm tikili “Buzxana” adlanır. Deyi lənə görə bura xan-
lıq dövründə ərzaq saxlanılan yer olub. Çünki, bura yayın ən qızmar ça -
ğında belə çox sərin olur. İstisna olaraq, tikilidən zindan kimi istifadə
olunduğunu da söyləyənlər var. Əslində isə, həqiqət abidənin mahiyyəti
ilə adlandırılması arasındakı məntiqi bağlılıqda axtarılmalıdır. Abidənin
yerləşdiyi məkan səliqəli təsir bağışlayan geniş düzənlikdən ibarətdir. Sə -
yahət zamanı burada çadır qurub istirahət etmək, hətta gecə ləmək də olar.
Belə bir tarixi faktın ortada olduğunu iddia edənlər var ki, Fit qalasına
qalxmağın mümkünsüzlüyünü başa düşən Çar generalları razılaşma haq -
qındakı sənədi (daha doğrusu, təslimçilik haqda sazişi) imzalamasını tə -
ləb etdikləri sonuncu Şirvan hakimi Mustafa xanla (1791-1844) təx mi nən
bu ərazidə qarşılaşmağa üstünlük vermişlər.

Bu ətrafda daha möhtəşəm hesab olunan “Qırxotaq” abidə kompleksi



642013/ II

növbəti dayanacaq yerimiz oldu. Qeyd edim ki, Qırxotağadək olan məsa -
fənin relyef xüsusiyyətləri Buzxanayadək olanın təxminən oxşarı idi.
Əvvəl düzənlik, sonra çay içi yuxarı, nəhayət, qalın meşəlik... Fərq onda
idi ki, artıq buradan yaşayış məskənləri görünmürdü. İki dağ çayının qo -
vuşuğunda və təbii cəhətdən olduqca mənzərəli (sıx meşə və düzən) bir
sahədə yerləşən bu abidəyə yerli sakinlər “Qırx otaq” və ya “Qırx qız”
qəsri də deyirlər. Üzərindəki dəmir lövhə abidənin XVIII əsrə məxsu si li -
yini göstərməsinə baxmayaraq, tikililərin XII-XIII əsrlərin yadigarı ol du -
ğunu söyləyənlər də tapıldı. Bu mənada nüansın ciddi araşdırılmaya eh ti -
yacı var! Abidənin iç divarları uçulub-dağılsa da, əksəriyyət təşkil edən
çöl divarları nisbətən bütöv qalmışdır. Bununla belə, abidənin çox ciddi
təbii aşınmalara məruz qaldığı elə ilk görünüşündən hiss olunur. Vaxtikən
baxımsızlıq ucbatından abidənin içərisində kök salmış müxtəlif növ ağac -
ların sonradan inkişaf edərək geniş sahəyə çevrilməsi hazırda dağılma
prosesinə təsir göstərən əsas təbii amildir. Kirəc məhlulundan, çay daşı və
qaya parçalarından istifadə olunmaqla tikilmiş abidə tezliklə konserva -
siya olunmazsa, qısa bir zamanda bu möhtəşəmlikdə abidə tamamilə uçu-
lub-dağıla bilər. Abidə Qırxotaq adlandırılsa da müşahidələr göstərir ki,
binadakı otaqların sayı qırxdan çox olmuşdur. Otaqları birləşdirən dəhliz
yerlərinin tikintidə iri labirint təşkil etməsi belə bir qənaətə gəlməyimizə
əsas vermişdir. Qırxotaq haqqında çoxlu rəvayətlər olsa da onlardan yal-
nız birinin süjetini qısaca şərh etməyə imkanımız çatır. Rəvayətə görə,
Şirvan xanı hər otaqda bir gözəl qız (hərəm) saxlayırmış ki, onların da
biri-birindən xəbəri olmazmış. Mənbənin ümumi səciyyə daşıması olayın
hansı Şirvan hakiminin bioqrafiyasına bağlandığını ayırd etməyə imkan
yaratmır. Məsələn, Mustafa xanın hərəmxana saxladığı tarixi mənbələrdə
birmənalı olaraq təsdiqini tapmayıb. Bütün hallarda rəvayətdə daşınan bu
tarixi təfərrüat abidənin camaat arasında Hərəm qalası kimi də tanınması-
na rəvac vermişdir. Buna uyğun olaraq, ətrafda yaşayanlar abidənin ya -
xınlığından axan və rəsmi qeydiyyata Sulut kimi alınmış çayı da ikinci bir
adla, Hərəm çay deyə, çağırırlar. Ərazi istirahət üçün əlverişli və geniş plan-
lıdır. Sıx meşəlik, geniş talalar, piknik və çadır yerləri sözsüz ki, turist ləri
burada dayanmağa vadar edəcək. Qırxotağa səyahət bitdikdən sonra azca
geriyə dönüb, ensiz cığırla çaya doğru irəlilədik. Haram çayının daşlarla
örtülü yarıçılpaq yatağı elə uzaqdanca ağarmağa başladı... Qeyd edim ki,
ərazidən keçən çayı səyahət boyunca bir neçə səmtdə kəsib keçməli olur-
san. Bəzi yerlərdə (özəlliklə Sulut ərazisində) ensiz zolaqlara paylanıb axan
bu dağ çayının nisbətən enli axarı Qırxotaq ərazisindən baş alır. Fit
qalasının yerləşdiyi əraziyə isti qamət almaq üçün hökmən Haram çayının
içi ilə axına qarşı irəliləmək lazımdır. Yalnız yay-payız fəslində, həm də
çayda suyun minimum səviyyəyə endiyi anlarda belə bir fürsəti əldə etmək
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mümkündür. Çay içi axına qarşı irəlilədikcə, təbii olaraq çətinliklərlə
üzləşməli olursan. Enli çayı ensiz dağlıq ərazilər daraltdıqca, irili-xırdalı
çay daşlarını yüksəklikdən qopub çaya yuvarlanmış sal qaya parçaları əvə-
zlədikcə dağlıq yerlərdə ən yaxşı minik vasitəsi hesab olunan atların da
hərəkəti məhdudlaşmağa başlayır. Bu yerədək bizi müşayiət edən kiçik
bələdçi qrupu daha kiçik hissələrə ayrılmalı olur. Bir hissə atlarla geri
dönür, digər hissə isə bizimlə irəliləməkdə davam edir. Nəhayət, Fit qalasını
üzərində saxlayan yüksəkliyin çaya bitişik ən aşağı yamacında gəlişimizi
gözləyən ikinci bir bələdçi dəstəsi ilə qarşılaşmalı olduq. Gedişatdan aydın
görünürdü ki, bun dan sonra keçəcəyimiz məsafə ancaq üzüyuxarı olacaqdı.
Bunu nə zə rə alıb, elə buradaca nəfəsimizi dərib, lazımi qədər qidalandıq.
Bu andan etibarən bizimlə hərəkət etməli olacaq bələdçilər Fit qalasınadək
olan məsafəni dəqiq və səliqəli şəkildə getməyin üsullarını bilən təcrübəli
La hıc sakinləri idi. Ümumiyyətlə, lahıclılar ətraf ərazilərdə yaşayanlarla
mü qayisədə abidələrə daha həssas münasibətdə olmaları ilə seçilirlər. Tarixi
mənbələrdə lahıclıların Azərbaycana ilk gəlişi Sasanilərin Azər baycanı
ilhaq etdikləri dövrə (b.e. IV əsrinə) təsadüf edir. İranın Gilan və Lahican
vilayətlərindən dağlıq ərazilərə köçürülən əhali sakini ol duqları yerin relyef
xüsusiyyətlərinə uyğun yaşayışlarını qurmağa çalışmışlar. Etnoqrafik
ədəbiyyatlarda həm də tat kimi qələmə verilən lahıclılar onlarca sənət nö -
vünə yiyələnmiş olsalar belə sənətkarlığın misgərlik və toxuculuq növü
üzrə daha çox şöhrət tapmışlar. Peşəsi olma yansa ən azı meşə dən odun gə -
tirib satmaqla tələbatını ödəməyə çalış mışdır. Ərazinin sosial ehtiyaclarını
daha çox ödəyə biləcək təsərrüfat və sənət sahələri ayrıca statusa yüksəl di -
yindən bu sahələr həm gündəlik tələbatların tənzimlənməsinin predmetinə
çevrilmiş, həm də poetik yaradıcılığa meyl göstərənlərə stimul mənbəyi ol -
muşdur. Məsələn, Lahıc da dünyaya körpə bəxş etmiş valideynlərdən övlad-
larının kimliyini (cinsini) çılpaqlığı ilə onlardan xəbər almazlarmış. De yər -
lərmiş ki, Alla hın payı toxucudur, yoxsa odunçu?! Obrazlılıqdan savayı, sa -
də görünən bu deyimdə mühitin etik nor malarının çox kiçik bir elementi
modelləşə bil mişdir. Ərazidə peşəyə o dərəcədə önəm verilmişdir ki, hətta
lahıclılar öz ünsiyyət davranışlarında bu spesifiklikdən rəmzi örtük kimi də
faydalanmışlar. Vaxtikən yara dılmış bu kiçik deyimdən Lahıcda indi də isti-
fadə olunmaqdadır.

Keçən əsrdə Lahıcda çoxlu sayda dünyagörmüş insanlar yaşamışdır.
Dün   yalarını dəyişsələr də, şəxsiyyətləri ilə bağlı əhvalatlar hazırda onla -
rın şəninə lətifə kimi söylənilməkdədir. Məzəli və hazırcavab olması ilə
həmyerlilərinin yaddaşlarında yaxşı qalmış Qulu Şeydanın lətifələri sə ya -
hətimizin ağır davamı üçün lap yerinə düşdü. Qulu Şeyda çox bamə zə
adam olduğundan həmişə qəsəbənin mərkəzində onu saxlayar, söh  bətə tu -
tardılar. Xırda-para əşyalarla dolu şələ belində “miniksiz tica rət”lə məş -
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ğul olan Qulu Şeyda da əbəs yerə vaxt itirməyi xoşlamazdı. Buna görə də
yolunu dəyişib arxa məhəllələrdən lazım olan yerə gedərmiş. Mərkəzdən
keçməməyinin səbəbini soruşanlara Qulu belə cavab verərmiş: “Ay ca -
nım, siz çox, mən tək... Şələdəki belimdə. Həruuzla beş-on dəyqə diyan -
sam, həmi belim əldən gedər, həmi alverim. Oniçün də sizdən qaçıram!”
Bir dəfə də yolda Qulunu görən müəllim ona şi kayətlənir ki, daha əziyyət
çəkib uşaqları məktəbə göndərməsin, çünki dərs oxumurlar. Qulu isə cav-
abında müəllimə deyir ki, “əşi nə təər oxu sunnar? Verdiyiniz dərsin içində
bir dənə də olsun “bismillah” kəl məsi yoxdu. Odu ki, oxu duqların tez
unudullar”. Sovet zamanında “yersiz sadəlövhlik” təsiri ba ğış layan bu ca -
vabda əslində böyük hikmət var idi. Çünki bismillahın ya saq olunması elə
şəriətin yasaq olunması demək idi. Odur ki, şəriəti yasaqlanan yerin xe -
yir-bərəkəti də çəkilər, demişlər. Gö rü  nür avro pa lı la rın o zamanlarda biz -
dən qabaqda olmalarının özəl sə bə bi təhsillərində şə ri ət dərslərinə üstün-
lük vermələrində imiş. Rəhmət Qulu Şeydaya! De mə, Qulu avropalılar
qədər uzaqgörənmiş!!! Deyirlər, ma raq lı söhbət ağır yo lun nərdivanıdır.
Odur ki, üzü yuxarı çıxa-çıxa bir də gördük gəlib çatmışıq yolun ən çətin
çıxacağına. Belə götürsək görüş yerindən buradək və buradan da Fit qa la -
sınadək olan məsafə ekstremal şəraitli idi. Ancaq fərq onda idi ki, da yan -
dığımız yerədək olan məsafədə hər bir səyahətçi daha çox özünün təhlü -
kəsizliyinə cavabdeh idisə, bundan sonra keçəcəyimiz məsafədə həm özü -
nün, həm də yoldaşlarının təhlükəsizliyinə ortaq olmalı idi. Yuxarı qalx-
malı olan hər bir səyahətçi nəinki əlləri boyunca irəli lə məyə can atmalı,
həm də ayaqlarının istiqamətinə nizam verməli idi. Çün ki, yersiz bir ma -
nevr nəticəsində ayaqlar altından axıb sürətlə yuvarlanan daş-kəsək qəl -
pələri aşağıdan qalxan səyahətçinin baş-bədən hissələrinə dəyib, onu zə -
dələyə bilərdi. Zədələnmək öz yerində, zərbənin təsirindən aşağıya yuvar-
lanmaq olardı. Yenidən həmin məsafəni qalxmaq üçün əlavə vaxt tələb
olunacaq dı. Belə məqamda isə vaxt ən qiymətli meyar idi. Qa la nın gir-
işinə təx minən 100-150 metr qal mış hamıdan qabaqda irəliləyən əsas bə -
lədçi özü ilə gətirdiyi kəndirləri işə salır. Giriş qapısınadək məsafə qısa
olsa da, çox zəhmli görünürdü. Kəndirlər yarısüxur yamacda kök salmış
ağaclara ustalıqla bərkidilir. Bir-birinə calanmış kəndirlər məsa fəyə
uyğun vəziyyətə gətirilir. Sıra ilə bir ucu aşağı atılmış kəndirdən ehtiyat-
la tuta-tuta yuxarı qalxmağa başladıq. Daha doğrusu, alpinizm davra nış -
larına uyğun hərəkətə keçdik. Bu mər hələ çəkisi az olan sə ya hətçi üçün
nisbətən əlverişli başa çatdı. Ən axır, səyahət boyu həsrətini çək diyimiz
Fit qala sı nın “həmişə açıq” girişindən bir-bir içəri daxil olduq. İçərini
gəz dikcə, tarixi mədəniyyətimiz üçün indi də əhəmiyyətini itirməmiş və
zamanın (həm də təbiətin) ağrılı sınaqlarına dözüb-dayanmış tikililərlə
qarşılaşırdıq. Tikililərin çoxusu giriş qapı sından sol tərəfdə yerləşirdi.
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Ərzaq saxlanılan quyular, səkkiz otaq, hamam və dəyirman yeri, qoşa zin-
dan, müşahidə bürcləri və s. Tikililərin quruluş və mövqeyindən anlamaq
olurdu ki, qalada dəfələrlə bərpa işləri aparılmış və qısa müddətli yaşayış
üçün burada hər cür şərait olmuşdur. Qalınlığı 3-4 metrə çatan qala divar-
larının hündürlüyü bəzi yerlərdə 5 m və daha yüksək idi. Uçuntu nəti cə -
sində rabitəsiz forma almış divar qalıqlarının tutduğu sahə Haram ça yının
axını boyu uzanıb gedirdi. Divar boyunca çayı seyr etdikdə bu zo lağın
ərazidə ən sıldırımlı yer olduğunu təyin etdik. Sıl dırımlı zolağın dibi ilə
astaca axan Haram çayı yüksəkliyin ən aşağı qur taracağından Sulut isti -
qamətinə burulub gedir. Giriş qapısından sağ tərəfə düşən ərazidə bizi
təəccübləndirəcək tikili ilə qarşılaşmadıq. Təkcə aşağı qurtaracaqda qal-
adan çıxış üçün nəzərdə tutulan pilləkan yeri diqqətimizi çəkdi. Çaya
doğru istiqamətlənmiş bu ensiz pilləkandan güman ki, piyada enib-qalx-
maq üçün istifadə olunub. Belə götürsək, “Görüş yeri”n dən “Giriş qa pı -
sı”nadək uzanan məsafə bu zolağın alt hissəsinə düşür. Zolağın üst his sə -
sini tutan çılpaq qayalıq isə sanki, çaya doğru uzanan istiqamətdə sipər
qurmuşdu. Sıx meşə yamac larını qəfil əvəzləyən bu sıldırım qayalıq
müdafiə üçün tikilmiş qala divarlarını anladırdı. Bu mən zərəni seyr et dik -
cə Aşıq Ələsgərin “Dağlar” qoşmasındakı məşhur afo rizm yada düşür dü:
“Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar”. Aşağıdan və yu xarıdan apar dığı mız
müşahidələr göstərirdi ki, iki ha-dan bir az artıq olan bu maili quruluşlu
ərazi dairəyə bənzəri olan üçbucaqlı şəklindədir. Gö rünür, ərazinin təbii
mövqeyi də qalanın müdafiə imkanlarını yaxşı laş dır mağa kömək edirmiş.
Odur ki, “qüdrətdən yaradılmış qala”nı fəth edə bil məyə cəyini anlayan
general Sisianov qalanın müdafiəsinə başçılıq edən məğ rur Şirvan xanı ilə
danışıqlara getmək məcburiyyətində qalır. (Da nı şıq ların apa rıldığı ərazi
haqda əvvəldə məlumat vermişik.) Hələlik bunlar burda qalsın, gəlin bu
olayadək Fit qalasının tariximizdə nə kimi mövqe tut duğuna bir anlıq
diqqət çəkək. 

X əsrdə kim tərəfindən yazıldığı bəlli olmayan “Hüdudəlalə”də Fit da -
ğı yaxınlığındakı yüksəklikdə qala olduğu haqda qiymətli məlumat ver-
ilmişdir. Qeyd üçün deyirəm, Azərbaycanda bir qayda olaraq qala adları
həmin qalalara qarşı dayanan dağın adını daşıyır. Bu mənada, yerli əhali
qalanın daşıdığı adın onunla üzbəüz dayanmış, ayağından zirvəsinədək
piramida şəkilli qayalıqlarla yüksələn ağ fonlu dağın adından götürül dü -
yünü söyləyir. Yalnız Fit qalasından seyr etdikdə bu dağ daha möh təşəm
və cazibəli görünür. Daha başqa etibarlı mənbələrdə hələ Al ban dövlətinin
tərkibində olduğu zamanlardan bu ərazilərdə mühüm mü dafiə qalalarının
mövcudluğu haqda məlumatlara rast gəlmək olur. Lahıcətrafı ərazilərdə
indi xarabalıqları qalan qalaların (Niyal, Fit, Girdimanın) əsasən, b. e.-nın
V-VII əsrlərində tikildiyi ehtimal olunur. IX-X əsrlərdə yazılmış tarix və
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coğrafiya kitablarında həmin qalalardan bəhs olundu ğunu nəzərə alsaq,
onda bu ehtimalı əsaslı saymalıyıq. Bir ehtimal da on dan ibarətdir ki, hə -
min qalalar qısa müddətdə mövcud olmuş Lahican şah lığın strateji mərkə-
zləri kimi fəaliyyət göstərmişdir. Mənbələr əsaslandırır ki, sonralar davam
gətirməyən Lahicanşahlıq Şirvan şahlı ğı nın tabeliyinə keçmişdir. (Lüt -
füllah Münəccimbaşı, M.X.Şərif li, H.Ə.Ciddi). Lakin vaxtında, həm də
ciddi araşdırlmadığından əski reallıqları əks etdirən bir çox tarixi faktlar
günümüzdən çox iraq düşmüş, bəzi faktlarsa əfsanə və rə vayətlərə qarışıq
halında gəlib bizə çatmışdır. Məsələn, bəlli tarixdir ki, Makedoniyalı İs -
gəndər Şirvanda olmayıb. Bir rəvayətdə isə belə deyilir: “Makedoniyalı
İsgəndər Midiyadan keçərkən Şir vanda düşərgə salır. Müharibədən yor -
ğun düşmüş əsgərlər istirahətə buraxılır. Şərab içməkdən başları açılma -
yan əsgərlər təyin olunmuş vaxtda düşərgəyə qayıtmır. Na ra hat qalan
hökmdar şeypurçuları dağa gön dərir və tapşırır ki, şeypurları elə çalsınlar
ki, səsi hər tərəfdən eşidilsin. Güclü şeypur sədalarını eşidən əsgərlər geri
dönüb nizami hala gəlir. Həmin yüksəklikdən ətrafa aramsız fit səsi ya yıl -
dığından sonralar bu dağa “Fit dağı” adı verilmişdir.” (5, 82). Qeyri-mü -
əyyən tarixi əks etdir di yindən rəvayətin başqa bir hökmdarın döv rü ilə də
əlaqələndirilməsi istisnasızdır. Çünki folklor üçün səciyyəvi kriteriya fak-
tın özü yox, onun bədiiləşməyə məruz qalmış təfərrüatıdır. Bü tün bunlara
baxmayaraq, rəvayətlərdə tarixin qalıntıları daşına bilir. Odur ki, bir sə ya -
hət də yaxın keçmişimizə edək.

Qalada bir neçə zindanın olması Mustafa xanın buradan həbsxana kimi
də istifadə etdiyini söyləməyə əsas verir. Xan ən ağır cinayətkarları qal-
adakı zindanında saxlayarmış. Qalanın Haram çayına baxan hissəsində
“Cə  za qayası” deyilən yerdən üzü çaya dəhşətli bir mənzərə açılır. Deyilə -
nə görə, Mustafa xanı daha çox qəzəbləndirən günahkarlar buradan çaya
atılarmış. Sərt qayalıqlar arasından çaya atılmış adamın sağ qalması isə
ağlabatan deyildi. Rəvayətə görə, “bir müqəssir arvadı qayalıqdan atanda
tu manı geniş açılır, arvad sağ-salamat çaya düşür. Hamı məəttəl qalır. Əh -
va latı xana xəbər verirlər, tədbir soruşurlar. Mustafa xan deyir ki, “Al lah-
təala günahkarları yaxşı tanıyır”. Müqəssir olmadığı üçün arvadı ba ğış -
layır və əmr edir ki, “aparın o arvada ianə verin” (6, 14-15). Bizdən o qə -
dər də uzaq görünməyən bir tarixin nisbətən bədiiləşmiş təfərrüatının rə -
vayətdə daşındığını izləyə bildik. Hər halda yaxın tariximizlə səsləşdiyi
üçündür ki, rəvayətə Mustafa xanın dövrü ilə əlaqəsi olan reallığın pro-
toteksti (mətndən qabaqkı təfərrüatı) kimi baxa bilirik. Əgər bu tarixə də
biganə qalsaq, o da əvvəlki tariximiz kimi qeyri-müəyyən tarixə çevrilə -
cək və bizdən çox-çox uzaqlaşacaq!  

Sıx meşəlik ərazidə yarpaqların arasından arabir gözümüzə sancılan iti
günəş şüalarının yavaş-yavaş yumşaldığını hiss etdikdə, günün günorta -
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dan keçdiyini anladıq. Gəzinti o dərəcədə maraqlı olmuşdu ki, saata bax -
 mağa da macal tapmamışdıq. Bir də ki, isti aylarda, özü də belə sə ya hət -
lərdə vaxtın səmərəli bölgüsü günəşin tədrici yerdəyişməsi boyunca apa -
rılır. Odur ki, su, azca da qida qəbul edib, gəldiyimiz yerdən aşağı düş mə -
yə hazırlaşdıq. Onu da deyim ki, belə ekstremal məsafəni keç məz dən qa -
baq (su istisna olmaqla) qida qəbul etməmək məsləhətdir. Kəndirlə aşağı
düşmək qalxmaqla müqayisədə asan olsa da, bunun da özünəməxsus çə -
tinlikləri olur. Məsələn, sürətlə enmək istəsən kəndir ov cunu kəskin qızış -
dıracaq. Və ya əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ayağının altından çıxan nə
varsa səndən qabaq düşənin üzərinə gələcək. Və bundan sonra nə baş ve -
rəcəyini söyləmək çətindir! Odur ki, astaca və bir-birimizə dəstək olmaqla
aşağıya enməyə başladıq. Eynilə qalaya istiqamət götürdüyümüz yerə çat-
dıq. Yerli bələdçilər buranı da “Görüş yeri” adlandırırlar. Şərtilik daşıyan
bu tipli işarələnmələr səyahət zamanı istiqamətləri ayırd etməkdə mayak
rolunu oynayır. Məncə, buranı iki yol ayrıcı da adlandırmaq olardı. Bir
istiqaməti əvvəlki görüş yerinə uzanan bu ayrıcın irəli istiqaməti Lahıca
doğru idi. Bələdçilərdən söz düşmüşkən, etiraf etməliyəm ki, sə ya hə ti mi -
zin uğurlu gedişatına bələdçiliyin istisnasız xidməti oldu. Tə səvvür belə
etmirəm ki, onlarsız bu yolları necə keçmək olardı?! Tu rizm Univer si te -
tində bələdçilik fakültəsini təsis edənlər sözsüz ki, bu an layışın spesifik-
liyini nəzərə alıblar. Növbəti dəfə bələdçilərin işarə verdiyi istiqamətə yö -
nəldik. Onu da deyim ki, irəlilədiyimiz meşəlik əv vəl kin dən sıx və daha
səliqəsiz görünürdü. Özəlliklə də təbii təsirlərdən yıxılmış ağaclarla tez-
tez qarşılaşmağımız cığırı tapmağımıza əngəl tö rə dirdi. Bu isə üzüntüyə
daha çox səbəb yaradırdı. Yorğun və üzüntülü olsaq da, bizi tərkinə ala-
caq atların dayandığı növbəti dayanacağımıza tələsirdik. Həm də tə lə sir -
dik ona görə ki, qaranlıqda “çağrılmamış meşə sakinləri” ilə üzləşə bi lər -
dik. Nə isə... atların dayandığı yerə gəlib çatdıq. Sevincimizi gizlədə bil -
mirdik, çünki bundan sonrakı bütün məsafəni atların tərkində keçəcəkdik.
Qeyd edim ki, “görüş yerləri”nədək olan məsafələri bəzi yerlərdə atlarla
keçmək mümkün olmadığından bizi Haram çayında qarşılayan bələdçilər
atları burada bağlamağa üstünlük vermişlər. Bura geniş, həm də rahat bir
meşə zolağı idi. Yıxılmış ağacın üzərində əyləşib çantalarımızda olan qi -
dalardan son dəfə istifadə etdik. Nə qalmışdısa, onlarla da atları yemlədik.
Çünki, bundan sonra qidalanmağa heç vaxtı mız da olmayacaqdı. Bu yer
həm də ona görə önəmli idi ki, yaxınlıqda bu lağı var idi. (Meşənin bir
özəlliyi də ondan ibarət idi ki, burada ac, nə də susuz qalmazsan. Yol uzu -
nu ağacların arasındakı kolluq lardan moruq, adda-budda yetişmiş cır al -
ma, armud, göyəm və s. mey vələr tapıb qidalanmaq olar. Bələdçinin məs-
ləhət bildiyi məntəqələrdən isə içməli su əldə edə bilərsən). Boş qabları
su ilə doldurub atların tərkinə qalxdıq. İndi çox yorğun olduğumuzdan at -
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ların üzərində irəliləməkdən da ha artıq zövq alırdıq. Bircə onu düşü nür -
dük ki, elə hey üzüyuxarı baş alan bu istiqaməti piyada keçmək nə qədər
əzablı olardı?! Yamacların yüksəldiyini onların qurtaracağından keçən en -
siz cığırlardan təyin etmək olurdu. Sıx yar paq larla örtüldüyündən bəzi
yerlərdə cığırları müşahidə etmək belə ol murdu. Ensiz cığırları keçdikcə
düşünürdüm ki, at qarışıq aşa ğıya yu var lanmaq olar. Atlarsa heç nəyə mə -
həl qoymadan elə üzüyu xarı doğru dırmanırdılar. Görünür atlar belə mə -
safələri (insanlardan fərqli olaraq) en dik ləri kimi də qalxmağı bacarırlar.
Məhz belə məqamlarda at la rın misilsiz minik vasitəsi olduğu bir daha
əsasını tapır. Məsələn, düşü nür düm ki, helikopter bizi bu ərazidən alıb
çıxara bilməz. Qalın meşəlik, dik və maili yamaclar, ensiz də rələr... heli -
kopter bura necə enə bilər?! Hər çənd, bu məsafə əvvəl keç diklərimizdən
uzun idi. Lakin atların tərkin də rahatlıq tapdığımızdan mə sa fənin çox his -
səsinin nə zaman bizdən arxada qaldığının belə fərqinə varmamışdıq. Bir -
cə səmanı aydın gördükdə açıq sahəyə çıxdığımızı hiss etdik. Yolumuzun
üstündəki təpələrdən ən hündürünə qalxıb ətrafı seyr etməyə başladıq.
Axşamüstü olsa da, günün şüaları hələ tamam sönmə mişdi. Odur ki, hər
tərəf açıq-aydın görünürdü. Şamaxının Muğanlısı, Ağ sunun Kalvası, Gir -
diman çayı sanki, ovcunun içində idi. Daha bir mə safədə irəliləyəcəyimizi
bildiyimiz üçün səfərbər olunmağa başladıq. Odur ki, atların yüyənini
dartıb, keçəcəyimiz məsa fə yə sarı yönəldik. Ye nə də əvvəlki tək bələd çi -
nin arxasınca irəlilə yir dik. Sə yahətimizin növ bəti, lakin sonuncu məsa fə -
sini başa vurmağa tələsirdik. Qarşıda bizi neçə-neçə sivilizasiyalara “şa -
hidlik et miş” və bu sivilizasiyaların “daş yaddaş”ına çevrilmiş ecazkar
Lahıc diyarı gözləyirdi. İnanırdım ki, bu ecaz kar diyar daha bir əfsanəvi
qalaya səya hə timi zin uğur lu başlanğıcı olacaq!

İşin elmi nəticəsi. Ənənəvi mədəniyyətimizin fərqli sferalarının bir-
biri ilə inteqrasiyada olduğunu nəzərə alıb, problemə kompleks yanaşma -
nı vacib sayırıq.

İşin elmi yeniliyi. Ümumilikdə mədəni irsimizin öyrənilməsi və təb li -
ğinə yönəlik olmasından savayı, prioritetin ölkəmizdə turizm hərəka tı nın
genişlənməsinə önəmli təsiri də istisna olunmur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Problemin lokal-milli səviyyədə araşdırılması
düşünürük ki, nəticənin daha geniş (qlobal) sferalarda tətbiqinə imkan ya -
ra dacaq.  
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H.ZEYNALLININ “AĞIZ ƏDƏBİYYATI” VƏ “XALQ AĞIZ ƏDƏBİYY-
ATI” MƏQALƏLƏRİ

XÜLASƏ
Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında misilsiz ximətləri olan Hənəfi Zeynallının

“Ağız ədəbiyyatı” və “Xalq ağız ədəbiyyatı” məqalələrinə həsr olunmuşdur. Bu mə qa lə -
lər Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq irsi içərisində xüsusi əhəmiyyəti və rolu olan əsər -
lərdəndir. 

Azərbaycan folklorşünaslığının bir sıra nəzəri problemlərinə həsr olunmuş bu mə qa -
lələrdə H.Zeynallının xalq ədəbiyyatı, onun yayılması, yaradan və yaşadanı və s. barədə
maraqlı müşahidələri öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Azərbaycan folklorşünaslığı, “Ağız ədəbiyyatı ” və “Xalq
ağız ədəbiyyatı” məqalələri, nağılların təsnifatı. 

ARTICLES “AGIZ EDEBIYYATI” AND “KHALG AGIZ EDEBIYYATI”
(FOLK LITERATURE) BY H.ZEYNALLI

SUMMARY
The article devotes to the articles “Agiz edebiyyati” and “Khalg agiz edebiyyati”

(Folk literature) by H.Zeynalli. These articles are special works among Hanafi Zeynalli’s
folklore heritage. 

In these articles devoted to some theoretical problems of Azerbaijan folklore-study
the interesting observations of H.Zeynalli about folklore, its spreading, creating and im -
morta lizing are reflected. 

Key words: Hanafi Zeynalli, Azerbaijan folklore-study, articles “Agiz edebiyyati”
and “Khalg agiz edebiyyati”, classification of tales

СТАТЬИ Г. ЗЕЙНАЛЛЫ ОБ “УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРE” И “ УСТНОЙ
НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ”

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена неоценимым заслугам Ганафи Зейналлы в области фолькло-

ристики и его статьям об “устной литературе” и ”устной народной литературе”.
Эти статьи Г. Зейналлы значимы в фольклористике.

Интересные наблюдения Ганафи Зейналлы нашли свое отражение в статье, где
он передал ряд теоретических проблем в фольклористике, в народной литературе
в его распространение, в создании и в функционировании.

Ключевые слова: Ганафи Зейналлы, Азербайджанская фольклористика,
статьи “устной литературы” и “устной народной литературы, классификация ска-
зок

Məsələnin qoyuluşu: Görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının zən-
gin elmi fəaliyyəti diqqətlə araşdırılmalı, elmi fəliyyətinin əsas ideya
ağır lığını təşkil edən məqalələri, kitabları və toplama materialları təhlil və
tədqiq edilməlidir. Alimin folklorşünaslıq fəaliyyətini müxtəlif aspekt lər -
dən tədqiqata cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının vacib məsə lə lə -
rindəndir.
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İşin məqsədi: Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi çoxyönümlü
fəaliyyətinin folklorda əksolunma səciyyəsini müəyyənləşdirmək və bu
sahədə tədqiqat aparmaq.

Adı Azərbaycan folklorşünaslığı tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Hənəfi
Zeynallı 1895-ci ildə Bakıda dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. 1916-cı
ildə Bakıdakı Orta Politexnik məktəbini bitirmiş və elə həmin il müsabiqə
imtahanını müvəfəqiyyətlə verərək İmperator Texniki Peşə məktəbinə
daxil olmuşdur. 1917-ci ildə fevral inqilabından sonra təhsilini yarımçıq
qoymuşdur. H.Zeynallı 1922-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə
daxil olmuş, oranı 1927-ci ildə bitirmiş və təyinatını Şərq fakültəsinin
Azərbaycan türk ədəbiyyatı tarixi kafedrasına, sonra isə Azərbaycan Pe -
doqoji İnstituna almışdır. 1930-cu ildə dosent olmuşdur. 1923-cü ildən
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının əsas yaradıcılarından biri kimi fəaliyyət
göstərmiş və oranın baş redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1923-1931-ci
illərdə Azərnəşrdə işləyərkən o, “Kommunist”, “Maarif və Mədəniyyət”,
“İnqilab və Mədəniyyət”, “Maarif işçisi” jurnallarında əməkdaşlıq etmiş,
geniş ədəbi publisistik yazılarla çıxış etmişdir.    

“Ağız ədəbiyyatı” və “Xalq ağız ədəbiyyatı” məqalələri H.Zeynallının
ilk məqalələrindəndir. Bu məqalələr sırf nəzəri xarakterlidir. “Ağız ədə -
biyyatı” məqaləsi iki, (1. Ağız ədəbiyyatı və 2.Ağız ədəbiyyatının yüksək
qismi) (2,35-37), “Xalq ağız ədəbiyyatı” məqaləsi (1, 219) isə on beş his -
sədən ibarətdir:

1.Xalq ağız ədəbiyyatı nədir?
2.Ağız ədəbiyyatının yazı ədəbiyyatından fərqi nədir? 
3.Ağız ədəbiyyatının yiyəsiz olduğuna səbəb nədir?
4. El aşıqları. 
5.Ağız ədəbiyyatının ixtilatı.
6.Ağız ədəbiyyatının mündəricəsi. 
7.Şəxsiyyətin rolu. 
8.Ağız ədəbiyyatını yazanlar kimlərdir?
9.Bu əsərlərin qəhrəmanları kimlərdir?
10.Nağıl və hekayələrin mənşəyi. 
11.Nağıllar neçə cür olur?
12. Əsl (fantastik) nağıllar. 
13.Nağılın parçaları. 
14. Atalar sözü. 
15.Tapmaca, bağlama, təcnis.(1, 219)
“Ağız ədəbiyyatı” məqaləsində (2) H.Zeynallının irəli sürdüyü birin-

ci mülahizə xalq ədəbiyyatının adı məsəldir. Təsadüfi deyildir ki, mə qa -
lənin adı “Ağız ədəbiyyat”dır. H.Zeynallı bu məqalədə ”xalq ədəbiyyatı”
ifadəsinə münasibət bildirir. H.Zeynallının fikrincə, ”xalq ədəbiyyatı” ifa -
dəsi düzgün sayıla bilməz. Çünki “xalq ədəbiyyatı” dedikdə yazı ilə heç
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bir əlaqəsi olmayan ədəbiyyat təsəvvür edilə bilər də, edilə bilməz də. Bu -
na əski ifadələrlə “avam ədəbiyyatı” demək lazım gəlirdi” (1, 107), (2,
35). Ədibə görə, “xalq ədəbiyyatı” dedikdə iki məna başa düşülür:

1)xalqın şifahi ədəbiyyatı; 
2)xalq ruhunda yazan yazılı ədəbiyyat nümayəndələrinin yaratdığı ədə -

biyyat. 
Bu fikrini H.Zeynallını belə ifadə edir: ”Ya xalqdan bəhs edən, xalqın

hissiyatı ilə dolu, xalqın şadlığını və dərdini oxşayan yazı ədəbiyyatı olur
ki, onu yaradanlar özü bir ədib, bir şair olur. Belələri də rusların Puşkini
kimi xalq içərisindən olan bir nağılı alıb nəzmə çəkir, ya Lermontov mis-
allı xalq ruhu ilə, xalq ölçüsü ilə yenə xalq içində yerləşmiş mövzuları
alır...”H.Zeynallı belə şairlərin yaradıcılığını da xalq ədəbiyyatı ad lan dı -
rır. Sonra o davam edir: ”Keçən xalq ədəbiyyatının ikinci qisminə: burası
xalqın öz ruhundan çıxan onun əhval-ruhiyyəsini meydana qoyan və eyni
zamanda onun öz içində gəzən ədəbiyyat olur ki, bunu el özü düzəldir.
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi bu ədəbiyyatın şair və ədiblər ilə heç bir mü -
nasibəti yoxdur. Ona görə də el (xalq) ədəbiyyatı məfhumunu anlayanlar
üçün ”xalq ədəbiyyatı” istilahı doğru sayılmayır. Bu ədəbiyyata sadəcə
“ağız ədəbiyyatı” demək uyğun olurdu” (1, 107).

H.Zeynallının göstərdiyi kimi Puşkin, Lermontov və başqa sənətkar-
ların yaratdığına heç vaxt xalq ədəbiyyatı deyilməyib. Məsələni, əlbəttə,
bu şəkildə qoymaq düzgün deyil. Çünki hazırda bizim dövrümüzdə yaşa -
yan şair və yazıçılarımız xalq ruhunu, xalq psixologiyasını əvvəlki dövrdə
yaşayan sənətkarlardan artıq təsvir edirlər. Ona görə də yazılı ədəbiyyat-
la, şifahi ədəbiyyatını məna və məzmununa görə yaxınlaşdırmaq, bunun-
la bağlı yenidən müzakirə açmaq düzgün olmazdı. Əlbəttə, o zaman mü -
bahisə, mülahizələr üçün mövzu olan belə məsələlər çoxdan öz həllini
tapmışdır. Məhz buna görə də məzmun yaxınlığına görə yazılı və şifahi
ədəbiyyatın adlarını dəyişdirmək doğru deyildir. Yazılı ədəbiyyatın öz xü -
susiyyətləri, qayda-qanunları var, şifahi ədəbiyyatın da özünəməxsus spe-
sifikası. Ancaq H.Zeynallı “ağız ədəbiyyatı”, “şifahi ədəbiyyat” istilah la -
rını məhz folklorun spesifik xüsusiyyətlərinə görə işlətmək məsələsini
irəli atsaydı, onda onunla razılaşmaq olardı. Məlumdur ki, Azərbaycanda
bununla bağlı çox adlar işlənmişdir: “el ədəbiyyatı”, “şifahi ədəbiyyat”,
“əfvahi ədəbiyyat”, “xalq ədəbiyyatı” və s. Elə H.Zeynallı özü də artıq
30-cu illərdə “folklor” sözünü də işlətməyə başlamışdı. Aydındır ki, yazılı
ədəbiyyatda da, şifahi ədəbiyyatda da xalq ruhu təsvir olunur. Yazılı ədə -
biyyatın yaradıcıları - şairləri, yazıçıları, dramaturqları var. “Şifahi ədə -
biyyatın yaracısı isə xalqdır, eldir” kimi o dövr üçün düz olan fikirlərdən
sonra “xalq ədəbiyyatı“ istilahına etiraz etmək, bizcə, başadüşülən deyil-
di.
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Məqalədə kiçik bir yarımbaşlıq kimi verilən “Ağız ədəbiyyatının yük-
sək qismi” hissəsində H.Zeynallı qəribə bir mülahizə də irəli sürür. O ya -
zır:” Ağız ədəbiyyatından bəhs edənlər çox zaman bu ədəbiyyatda yalnız
nağıl (masal), düzgü, türkü, mani, tapmaca (bulmaca) kimilərini axtarır,
onların tədqiqi ilə məşğul olur. Diqqətlə baxılsa, gərək Şərq, gərəksə də
Qərb türk ellərində “xalq aşıqları”, müxtəlif məhzəb salikləri də mövcud-
dur ki, bunların da çoxusu elin özü kimi sırf avam, savadsız olanlardır.
Nağıl, mani, qoşmaların sahibi bəlli olmayırsa, ulusdan-ulusa, oymaqdan-
oymağa, ailədən-ailəyə keçməklə, sahibini qayət edirsə, içərilərində olan
məzmun dəxi öz yerinə görə, əhvalına münasib mühitə mütabiq dəyişir.
Və öksüz bir halda qalır. İçərilərindəki fəlsəfə də tamamilə bir dialektik –
Efes fəlsəfəsi olur... “Aşıqlar” və “saliklər” yaradıcılığına gəldikdə isə,
bunlar ya bir əfsanə, ya bir rəvayət, və yaxud qələndəri-divanlardır (nəfs -
lərdir). Əksəriyyətlə bunların sahibləri unudulmayır. Bunların əsliyyəti
elcə gözlənməkdədir və el içində yayılmasında müəyyən şəxslər iştirak
edir.”(1, 107) Bəlkə də, müəllifin özünə belə lazımınca aydın olmayan və
adıçəkilən yarımbaşlıqda dolaşıq şəkildə göstərilən bu “yüksək qism”
müəllifin fikrincə, guya “aşiqlərin, saliklərin” yaradıcılığıdır. H.Zey nal lı -
ya görə, atalar sözü, tapmaca, nağıl, mahnı və başqalarını yaradan məlum
deyil və onların izi qalmayıb, unudulmuşdur. “Aşiqlər” və “Saliklər” in
yaradıcılığında gəldikdə onlar bir əfsanə, rəvayət və yaxud qələndəri di -
vanlardır (nəfəslər) və onların sahibləri, əsasən, unudulmurlar. Onların əs -
li gözlənilir və el içində yayılmasında müəyyən şəxslər iştirak edir. Bu əf -
sanə, rəvayət və divanlar, yaxud bunun kimi nümunələrin yaranmasında
iştirak edənlər, ya özü fitrətən şair “aşiq” olur və yaxud məşhur bir aşiqin,
şeyxin şagirdi olur. Sonra H.Zeynallı “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm”,
”Şah İsmayıl və Gülzar” kimi dastanların adlarını çəkir, aşiqlərin yaradı -
cılığı olan belə nümunələri “el yaradıcılığının yüksək qismindən sayma -
ğı” məsləhət görür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir ziddiyyətli mülahizə və ya bunabən -
zər fikirlər nə o zaman yaşayıb-yaradan digər folklorşünaslarımızda, nə
də H.Zeynallının sonrakı məqalələrində və kitablarında yoxdur. Yenə tək -
rar edirik ki, bəlkə də, müəllifin özünə də tam aydın olmayan bu fikir ilə
o, nə demək istəmiş, nəyi nəzərdə tutmuş, bunu qəti olaraq müəyyənləş -
dirmək çətindir. Bəlkə də, H.Zeynallı bu fikri o zamanlar folklorşünaslıq-
da hələ də davam edən tarixi məktəb nəzəriyyəsinin təsirilə söyləmişdi.
Çünki tarixi məktəbin rus bılinalarının məhz yuxarı siniflər, savadlı şəxs-
lər tərəfindən yardıldığını iddia edən qolu o zaman Rusiyada geniş şəkil -
də müdafiə olunurdu. H.Zeynallı da Azərbaycan bılinalarını (“Əsli və Kə -
rəm”, “Aşıq Qərib”, ”Şah İsmayıl”) ayırır, onları xüsusi “aşiqlərin” ya rat -
dı ğını söyləyir və xalq ədəbiyyatının avamların ədəbiyyatı adlandırmaq
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meylində də olurdu: “Buna (xalq ədəbiyatına-X.M.) əski istilahlara görə
“avam ədəbiyyatı” demək lazım gəlirdi. Çünki bu ədəbiyyatı saxlayan,
genişləndirən, bəzəyən, düzən, artıran ya tamamilə savadsız və yaxud
kəmsavad “adam xalq” olmuşdur.”(1, 108) Məlumdur ki, tarixi məktəb
nəzəriyyəsinin tərəfdarları da deyirdilər ki, avam xalq, savadsız xalq rus
bılinaları kimi ideya, bədii cəhətdən kamil əsərləri yarada bilməzdi. O za -
manlar, xüsusilə, inqilabın ilk illərində H.Zeynallı rus folklorşünaslarının
əsərlərini, orada xalq yaradıcılığı nümunələrinin çap, tərtib, toplama prin-
siplərini, bu sahədəki təcrübələrini diqqətlə öyrənirdi. Bizcə, elə bu za -
man həmin nəzəriyyə ilə də tanış olmuş, ancaq hələ lazımınca qavrama -
dığı halda müəyyən mülahizələr söyləmiş və fikirlərini tam aydınlığı ilə
ifadə edə bilməmişdir. Lakin görünür, müəllifin özünü də təmin etmədiyi
həmin fikirlərə bir də heç bir məqaləsində qayıtmamışdır.

“Ağız ədəbiyyatı“ məqaləsinin sonrakı yarımbaşlığı “Ağız ədəbiyyatı-
na təsirlər“ adlanır. Bu hissədə H.Zeynallı xalq yaradıcılığına olan təsir-
lərdən söhbət açır. O yazır: ”Ağız ədəbiyyatına “xalq ədəbiyyatı” de mək -
dən qaçmağa bizi bir şey daha vadar etməkdədir. O da bu ədəbiyyatdakı
təsirlərdir. Onlar da başlıca ikidir. Birinci, şəxsiyyətin təsiri və rolu, ikin-
ci, kitabın və yazılı ədəbiyyatın nüfuzu. Şəxsin rolu ağız ədəbiyyatında
böyükdür. Alınız nağılı, qəhrəmannamələri, əfsanələri, atalar sözlərini,
bayatıları və i.a. Bunların hər birində onu söyləyən şəxsin təsir bu rax dı ğı -
nı görməmək imkan xaricindədir. (1, 109)

Məqalədə, fikrimizcə, ikinci təsir düz qoyulur və düz də şərh edilir.
Şəxsiyyətin təsiri fikrinə gəldikdə isə bu, bir tezis kimi düz qoyulmur.
Çünki şəxsiyyət kənar adam deyil, elə xalq ədəbiyyatının yaradanı və ya -
şadanı olan nağılçı, dastançıdır. H.Zeynallı da bunlardan söhbət açır:”
Bunlardan başqa eyni nağılı, qəhrəmannaməni, əfsanəni, iki ayrı-ayrı
şəxslər söylədikdə, onların hər birinin başqa tərkiblər, şəkillər, istixarə və
kinayələr işlətdiyinə diqqət etmək mümkündür. Bir çoxunun uzun he ka -
yələri lətifə və məsəl kimi qısa “qaravəllilər”, təşbih məqamında söy lə di -
yi dəxi gözə çarpır.

Bəzən söyləyən şəxsin xatirəsi öylə zəif olur ki, bir qəhrəmannamənin
ortasına başqa birisinin parçalarını yerləşdirir və yaxud unutduğu isim-
lərin əvəzinə Məlik Məhəmməd, Şah İsmayıl, Əhməd kimi ağzına gələni
qondarır və bəlkə də heç isim söyləmədən “Bir şah var idi. Onun bir oğlu
oldu, ona ad qoydular”-deyə ötəyə çapuq keçməyə çalışır. Bəziləri də o
qədər istedadlı olur ki, ümumi çərçivəyə aşina olduğu ilə bərabər çox dəfə
dadlı nağıllar söylədiyi üçün fantaziyasına meydan verdikcə söylədiyi
əsnada yeni-yeni məzmunlar ilə bir nağıl doldurulmuş olur və bəzən bir
nağılın ətrafında münasib məqam olduğu üçün bir neçə digərlərini tox-
uyub keçir. Ona görədir ki, bir nağılda iki-üç tamam məzmunlu, fəqət bir-
birinə ustadcasına bağlanmış nağıllar, hekayələr görmək olur.”(1, 110)
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Məqalədə H.Zeynallının xalq ədəbiyyatı, onun yayılması, yaradan və
yaşadanı və s. barədə maraqlı müşahidələri var. O, şifahi dildə dolaşan bu
və ya digər folklor əsərinin dəyişilməsi, artıb-əksilməsi, haqqındakı mü -
şahidələrində bilavasitə öz təcrübəsinə əsaslanır: “Öz təcrübəmdə gös tə -
rəcək olursam, eyni nağılın iki nağılçı tərəfindən müxtəlif şəkildə yazıla
bildiyini qeyd etmək lazım gəlir. Səbəbi? Çünki bunların birində xatirə
qüvvətli, digərində bir qədər zəif olduğu üçün təfsilatın buraxılıdığını və
bununla da nağılın ən gözəl və etnoqrafik və bəlkə də, tarixi əhəmiyyəti
qeyb edilmiş olurdu”. Ancaq H.Zeynallı məqalənin bu hissəsində şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunəsini söyləyəni, başqa sözlə, yaşadanı xalq ədə biy -
yatının yaradıcılarından ayırır. Bizcə, belə yanaşma düzgün deyil. Ən azı
ona görə ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsini söyləyənin özü də elə xal -
qın içərisindən çıxmış bir fərddir, nümayəndədir.

H.Zeynallı məqalədə sonra qeyd edir ki, hafizəsi zəif olan nağılçı əsər-
ləri qarışdırır, adları dəyişdirir, qondarmalar əlavə edir və s. Əksinə,
istedadlı nağılçılar, yaradıcılar nağıllar söyləyəndə öz fantaziyasına mey-
dan verir, yeni-yeni məzmunlar, əhvalatlar əlavə edir, həmin prosesdə
müxtəlif hekayətlər ustalıqla bir süjetdə birləşdirir və s. Bütün bunlar ilk
Azərbaycan sovet folklorşünaslarından biri kimi H.Zeynallının doğru,
düzgün müşahidələri idi və bu fikirlər mətbuat vasitəsilə şərh edilirdi.
Ancaq o, bu cəhətləri, o cümlədən “şəxsiyyətin təsiri”nin özünü də “kə -
nardan təsir” kimi qələmə verirdi (2, 37). H.Zeynallı hadisələri, prosesi
düz izah etdiyi halda, bu məsələnin tezisini düzgün qoymamışdı. Belə ki,
şəxsiyyət elə yaradıcının özüdür, yaradıcı da şəxsiyyət olmaq etibarilə
xalqın ədəbiyyatına təsir etməyə haqqı və hüququ vardır. Ədəbiyyatın, ki -
tabın təsirinə isə H.Zeynallı İskəndər Zülqərneyi haqqında olan əfsanə və
rəvayətlərin xalq arasında geniş yayılmasını misal göstərirdi və onlardan
nümunələr verirdi:” Məsələn, avam xalq deyir ki:”- İskəndər Zülqərneyin
öləndə anası çox ağlayırdı. Oğlu anasına dedi ki, məni basdırandan sonra
gələrsən durarsan qəbirstanlığın qırağında. Çağırarsan “İskəndər! İskən -
dər!”. Mən sənin səsinə hay verərəm.

İskəndər öldü, basdırdılar. Anası getdi qəbirstanlığın qırağına;- İs kən -
dər! İskəndər! Cavab olmadı. Bir də çağırdı: İskəndər! İskəndər! Yenə ca -
vab gəlmədi. Üçüncü dəfə çağıranda yüz-iki yüz yerdən başdar qalxdı:
Hansı İskəndəri istəyirsən? Dedi:-Oğlum İskəndəri! İskəndər Zülqəreyni,
-dedikdə yüz min iskəndərlər gəlib Adəmnən qabaq. Yüz min də gedib
Adəmnən sora, bunlardan hansını istəyirsən dedikdə, -mən belə bilsəy-
dim, heç gəlməzdim, mən elə bilirdim ki, bircə İskəndər mənim oğlum-
dur. Odur ki, arvad kor-peşman döndü və dayı ağlamadı. Eh! Dünya qədi-
mi, alah qədimi!”(1, 112).

Daha bir başqası:
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“İskəndəri basdıranda əli bayırda qalmışdı. Bir belə eləyirlər əli içəri
çəkilməyir. Hətta peyğəmbər gəlmişdi, ovcuna hər nə qoydular əl içəri
getmədi. Axırda bir qocanı tapdılar. Qoca dedi ki, mən bunun çarsanı bi -
lirəm, gətirib ovcuna bir az torpaq basan kimi əl getdi içəri. Peyğəmbərlər
dedi ki:-Bu necə işdir? Dedi ki:-Bunun gözü torpaqdan doymamışdı.
Onunçün əli bayırda idi”

Bu iki rəvayətə baxılsa, avam xalq etiqadına və el yaradıcılığına olan tə -
sirləri görmək mümkündür. Əvvəla burada yazının təsiri tamamilə ay dındır.
Çünki İskəndər tarixi bir simadır. Ondan başqa xalqımız içində gə zən:

Dünya qədimi, allah qədimi,
İnsanın gözü qara torpaqdan doyar-
kimi savların (atalar sözünün) hökmü, təfsiri bu hekayələrdən anlaşılır.

Bu savlar isə tamamilə bir tərbiyə və təhsil görmüş damağın yaratdığı fi -
kirlərdir. Böylə nümunələri tədqiq etməklə yazanın ağız ədəbiyyatına ver -
diyi təsirləri daha da çox görmək olur.”(1, 112)

H.Zeynallı “Ağız ədəbiyyatı“ (1926) məqaləsində xalq ədəbiyyatının
əhəmiyyətini göstərməklə yazılı ədəbiyyatla şifahi ədəbiyyatın qarışdı -
ranların fikirlərini təkzib etməklə yanaşı, ona təsir edən iki mühüm amili-
yazılı ədəbiyyatın və şəxsiyyətin rolunu xüsusi qeyd edir. H.Zeynallı gös -
tərir ki, “yazılı ədəbiyyata ən qüvvətli təsir göstərən geniş xalq kütləsinin
içərisindən doğan xalq ədəbiyyatı bizdə tamamilə unudulmuş bir halda
qalmışdır. Əgər bizim el ədəbiyyatımız toplanarsa, cildlərlə kitablar nəşr
edilər. Şübhəsiz ki, bu işin görülməsi ədəbiyyat sahəsində böyük nai liy -
yətlərə səbəb olar.” (3, 66- 67) 

“Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsini H.Zeynallı 1928-ci ildə yazmışdır.
Məqalənin əvvəlində müəllif xalq ağız ədəbiyyatına tərif verərək belə
yazır: ”Hər bir elin ağızdan yaratmış olduğu qimətlərin kaffəsinə “ağız
ədəbiyyatı” (şifahi ədəbiyyat) adını veririk. Bu ədəbiyyat oldudca geniş,
oldudca rəngarəng və sayal olmaqla bərabər, uzun zamanlardan bəri elin
özü kimi , bəndsiz-bağsız afəti bir surətdə haldan-hala, şəkildən-şəklə gi -
rərək oynağan bir dəniz misalı aşıb-daşmışdır. Ağız ədəbiyyatı dillərdə və
dodaqlarda yaşayır; yığıncaqlarda, seyrangahlarda oxunur, dağlarda, çöl-
lərdə el ilə gülür, el ilə ağlayır, ölür. El tərəqqi etdikcə irəliləyir, el düş -
dükcə düşür.” (1, 218-219)

Müəllifin fikrincə, elin müxtəlif ünsürləri bir-birini əvəz etdiyi üçün
ağız ədəbiyyatı da bu ünsürlərin ağızlarından düşmür, xatirələrindən sil-
inmir. Zövqlər, duygular dəyişdikcə ağız ədəbiyyatı da bir halda qalmır,
həmin zövq və duyğulara uyğun bir şəkildə dəyişməyə başlayır. Bugünkü
ağız ədəbiyyatı bir zaman böylə deyildi. Bir zamandan sonra da böylə qal-
mayacağı aydındır. Misal üçün, dərəbəyliliyin ilk çağlarındakı ağız ədə -
biyyatı yüz il bundan əvvəlki ədəbiyyatla bərabər tutula bilməz. O za man -
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kı xalqın arasında din, məzhəb qovğaları olmadığı üçün yaratdıqları na -
ğıllar içərisində də islam dinindəki mövhumat və etiqadları ola bilməzdi.
Habelə də, şura quruluşundan əvvəlki nağıllarımızın bir çoxunda görünən
din və mövhumat izləri get-gedə xalq içindən silinəcəyi də açıq bir şey-
dir. Deməli, ağız ədəbiyyatı dəyişkəndir, oynaqdır, yazılı ədəbiyyat isə sa -
bit və durğundur.

Ağız ədəbiyyatı canlı ibtidai, qədəmli, saf və təzyisiz və işlənmiş bir
halda isə yazı ədəbiyyatı cansız, daha cavan, daha işlənmiş, daha mə də ni -
ləşmişdir. Ağız ədəbiyyatı kütlənin ruhundan doğan geniş kütlə üçün ya -
radılan isə, yazı ədəbiyyatı daha kiçik daha dar bir təbəqə üçün, bəlkə də,
şəxsiyyətlər tərəfindən şəxsiyyətlər xatirəsi üçün yaradılmışdır. Ağız ədə -
biyyatı kollektiv yiyəsiz, qailsiz isə, yazı ədəbiyyatı hər zaman sahibini,
qailini tanıyan və şəxsidir. Ağız ədəbiyyatı el içində gəzdikcə elin yardımı
ilə yonulur, incəlir, arınırsa, yazı ədəbiyyatı sahibinin şəxsiyyəti ilə əs ri -
nin üslubunu yaradarkən həkk etdiyi kimi də qalır. “Orxon kitabələri”,
”Qudatqu bilik”lər heç bir zaman nə ruhunu, nə dilini, nə də üslubunu də -
yişə bilməyib, əsrlər boyu birər abidə halında saxlanılacaqdır.(1, 219-220) 

Müəllifin fikrincə, ağız ədəbiyyatı mütləq bir ağızdan çıxır, lakin sonra
başqalarının yardımı ilə davam etdirilir, canlanır, bəzənir və gözəlləşir.
Hər iki oxuyan yenidən təkrar edən bu müştərək nəğmənin içərisində duy -
ğusunun bir parçasını gizlətmiş, o qəlbinin bir neçə telini toxumuş olur.
Ona görə bunlar hər kəs tərəfindən sevilirlər.

“Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsinin “El aşıqları” bölməsində isə H.Zey -
nallı belə yazır: ”Ozanlar aradan çəkilməyə başladıqca Azər bay canda və
qismən də Anadoluda yeni dastançılar meydana gəlmişdi. Bun lar sevdiyi
bir qızın ardınca ellər, ölkələr dolanan aşıq şairləridir. Bu aşıq şairlər çox za -
man söylədikləri manilərdə, bayatılarda öz adlarını qeyd edə bilmədiklə rin -
dən çox zaman “Mən aşıq” ya sadəcə “Aşiqəm” kimi müs təar adlar ilə mə -
sələni bitirmək istərdilər. Ehtimal ki, bu aşıqlar çox za man əslində şair ol -
mayıb, ondan bundan söz öyrənməklə meydana çıxan və “Ozan”lığı özünə
peşə edənlərə qələbə çaldıqca artıq “Aşıq” adını şöh rətləndirməyə baş la yır -
dı. Ona görə də hər yerdə aşıqların hörməti artmış olur. Yalnız burada
“Haqq aşığı” istilahının haradan gəldiyi məsələsi üzə rində mübahisə ola bi -
lər. Bu xüsusda da əski etiqadlarla bərabər bu aşıq şairlərin də hazırcavab
və rəvan təbli olduqlarından bu adın onlara verildiyini ehtimal edə bilərik. 

H.Zeynallı ağız ədəbiyyatını yazanlardan bəhs edərkən aşıqların ad la -
rını xüsusilə vurğulayır və qeyd edir ki, onlar xalq içərisində böyük hör-
mətə, ehtirama malikdir. O, qeyd edir ki, aşıqlar həm də ağız ədəbiyyatını
yayan əsas simalardan biridir. Müəllifin qənaətinə görə ağız ədəbiyyatını
yayanlar aşıqlardan başqa həm də müxtəlif canbazlardır (1, 225).

Müəllif “Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsində ağız ədəbiyyatının digər
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çox yayılan janrlarından olan-lətifələrdən və rəvayətlərdən də bəhs edir
və belə yazır: ”Bundan başqa bir də xalqın psixologiyasını, əsəblərini din -
cəldəcək, gülünc hekayələr, qaravəllilər (anektod) söyləyən Molla Nəs -
rəddin, Kəlin Ayyət, Bəhlul, İncili Dərviş kimi simalarımız vardır. Molla
Nəsrəddin bütün Qafqazın malı olmaq bir yana dursun, bütün Avropa dil-
lərinə də tərcümə edilmişdir. Onun məzhəkələri olduqca duzlu, olduqca
gülməlidir.

Hekayələrimizin içində bir çox rəvayətlər vardır ki, onlar da kiçik he -
kayədən başqa bir şey deyildir. Onlar tarixi nağıllarla yaxınlaşmış olur lar.
Məsələn, Şah oğlu Şah Abbasın haqqında. Onun ədaləti, səxavəti, dər viş
donuna girib xalq içində gəzməsi bunların hamısı rəvayətdir. Bə zən rə va -
yətlərə dini şəkil verilir və imamlardan bəhs edilir. Belə müqqəddimə ilə
başlanan rəvayətlər sonra yavaş-yavaş dönüb bir qəhramanlıqdan bəhs
edən nağıl şəklinə girir. Çox hekayələr Süleyman peyğəmbərdən başlar.
Bu zaman bütün quşlar, balıqlar, heyvanlar, hətta bütün həşərat da he ka -
yədə iştirak etmiş olur. Belə hekayələrə diqqət edilsə, çoxu təlimi və ibrə-
tamiz hekayələr olur” (1, 239-240).

“Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsinin ən maraqlı bölmələrindən biri
“Nağıl və hekayələrin mənşəyi” adlanır. H.Zeynallı bu bölmədə qeyd edir
ki, xalq ağız ədəbiyyatı haqqında bu zamana qədər üç nəzəriyyə vardır.
Onlardan birincisi alman alimləri olan Vilhelm (1787-1859) və Yakov
(11785-1863) Qrimm qardaşlarının mifoloji nəzəriyyəsidir. Onlar alman
xalq nağıllarında olan maraqlı süjetlərin başqa xalqların şifahi xalq ədə -
biyyatında mövcud olmasının səbəbini o xalqların qohumluğunda gö rür -
dülər.) Qrimm qardaşlarının fikrincə, oxşar süjetlər daha qədim xalqlar-
dan qohum xalqlara keçmişdir. Onların nəzəriyyəsinə tərəfdar çıxanlara
əsatirçilər deyirdilər. Onlar bütün ağız ədəbiyyatını milli və ya bey nəl mi ləl
əsatirdən alınma kimi görmək istəyirlər. Məsələn, bütün nağıllarda, əf sanə
və s. kimi çarpışmaları işıqlı və qaranlıq qüvvələrin nur ilə zülmətin mü ba -
rizəsi kimi təsvir edirlər. Əsatirçilərin görüşüncə, ağız ədəbiy ya tın da inikas
edən yaşayış, etiqad və sairənin hamısı ibtidai inanclardan alı nıb, bədii bir
şəkilə salınmışdır. Bu adamlar dilin qrammerindən də bu xü susda istifadə
etmişdilər. Məsələn, hər bir cümlədə məsnət-aliyə, məsnət və başqa ünsür-
lər olduğu kimi mifologiyada da eyni hal mövcuddur. (1, 240).

Mövzunu davam etdirən H.Zeynallı sonra yazırdı: ”Bir cərəyanın ba -
şında Benfey kimi məşhur bir tədqiqatçı alim durmuşdur. Bunların fik rin cə,
uzun bir zamanlar Şərq ilə ən sıx əlaqədə olan Avropa xalqları mo tiv lərin
və mövzuların çoxunu oradan iqtibas etmişdilər. Ona görə də əsa rət çilər
kimi yalnız arilərdən əsas almayır, bəlkə də bütün Şərq millətlərinin ədəbi
ideallarını nəzərə alaraq məsələyə yaxınlaşır. Bilxassə Hindistanın qədim
mədəniyyətinin millətlər və qövmllər üzərində böyük təsiri ol du ğunu əsas
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götürən Benfey bu mövzuların mənşəyini aparmaq üçün hindu ların dini
“Pançantr”ın (beş kitabın) hansı dillərdə, nə vaxt tərcümə edil di yini gözdən
keçirir. Bu surətdə Benfey bir çox yeniliklər açırsa, bir çox ümumi mövzu-
lar göstərə bilərsə də, lakin bir çox nöqtələri izah edə bil mə yir.

O zaman üçüncü bir nəzəriyyə çıxır ki, o da tarixi məktəb adını alır. Bu
cərəyan da bütün hekayə, nağıl və dastanların əsasını tarixi hadisələrdən
istidlal etmək onların kökünü xalqın keçirdiyi hallarda görmək istəyir.

Bunların ardınca gələn akademik A.N.Veselovski müqayisəli-tarix me -
todu ilə bərabər, dünya ədəbiyyatını da nəzərə alaraq, ağız ədəbiyyatı
mövzusunu tədqiq etmək istəyir. Onun fikrinə görə, bütün dünya ədəbiyy-
atı ümumbəşəriyyətin dumağ fəaliyyətindən doğan ibtidai bir hadisə ol -
duğu üçün hər millətin, hər elin ədəbiyyatını külldən bir cüzv kimi qəbul
etmək gərəkdir.

Nəhayət, Qərbi Avropada yeni bir antropoloji nəzəriyyəsi çıxır. Bu nə -
zəriyyənin tərəfdarları başda Teylor və sonra Lenq və başqalarıdır. Bunlar
da motivlərin yerli xalq arasında doğduğuna qaildirlər. Xalq ədəbiyyatını
tədqiq etmək istəyən hər bir kəs məlum ki, bu nəzəriyyələrin hamısını nə -
zərə almalı və yeri gəldikcə hər birindən istifadə etməlidir. Çünki heç biri
bugünkü tədqiqatçıya qənaətbəxş ola bilməyəcəkdir.

Demək, ağız ədəbiyyatının ən zəngin və təhkiyə qismini təşkil edən rə -
vayətlər, hekayələr, əfsanələr, dastanlar və nağıllar arasında əsatir ma hiy -
yətdə olanlar və yaxud da əsatir şəklinə qoyulanlar olduğu kimi, onunla
heç bir əlaqəsi olmayıb, ancaq eldən-elə mədəni təmas yolu ilə köçmüşlər
də vardır ki, onlara “gəlmə” mövzular, yaxud məzmunlar deyə bilərik.
Bunlardan əlavə, hər elin keçirmiş olduğu tarixi hadisələrdən doğan və
nəhayət, məhəlli həyatın özündən doğmuş hekayə və nağıllar və başqa
növ ağız ədəbiyyatı da mövcuddur. (1, 242-243.)

H.Zeynallı “Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsinin “Nağıllar neçə cür olur?”
bölməsində isə nağıllar haqqında geniş məlumat verimiş və nağılları belə
qruplaşdırmışdır:” Mövzu etibarilə nağılları bu cür bölmək olur: 

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

totemizmi anladan ən qədimi nağıllardır ki, bu zamana kimi insanların
hansı heyvana necə baxdığını, hansına daha çox xarüqələr verdiyini gör-
mək olur. Məsələn, ilanın küp üstündə oturub, gizli yerdə qalan xəzinə lər
saxladığını və yalnız müəyyən simalar buraxıb getdiyini anladarkən xalq
içində ilanın müəyyən bir zəka və əql sahibi olduğuna qənaət hasil edilir.
İkinci qrupda belə heyvan nağılları ancaq təmsil olaraq ibrət üçün göstə -
rilir. Belə nağıllar çox zaman bizim balalar üçün söylədiyimiz hekayə lər -
dir. Burada heyvanların xasiyyətini seçmiş və anlamış xalq öz təc rü bə lə -
ri ni övladına öyrətdiyi kimi, hekayədən çıxan nəticə ilə də eşidəndə təsir
etmək istəmiş olur.
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3. Yaşayışdan alınan nağıllardır ki, bunlar sadə hekayə kimi qəbul et -
mək olur. Burada da yaşayış qaydalarına, ailə, əqrəba və el adətlərinə olan
əlaqə göstərilmiş olur.

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

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

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

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

və i.a.,bunlar da ancaq nağılın yaraşığı üçün deyilirsə də, özünün başqa
bir nağıldan olduğunu bilən çox az adam var. Başqa türk ellərində isə belə
nağıllar bütünlükdə saxlanmışdır.” (1, 243-244). 

H.Zeynallı “Xalq ağız ədəbiyyatı“ məqaləsinin “Nağılın parçaları”
bölməsində, həmçinin nağılları özünün yuxarıda böldüyü növlər üzrə təs-
nif etmişdir: “Mündəricə etibarı ilə fantastik nağıllarda çoxdan-çox məz-
mun nəzərə çarpırsa da, ümumiyyətlə, belə bölmək olur: 1. Təqsirsiz məz -
lumlar. 2. Tənbəl və ya axmaq qəhrəmanlar. 3. Üç qardaş (Məlik Mə həm -
məd kimi) və ya üç oğul. 4. Əjdaha öldürən. 5. Qaranlıq dünyaya gedən
(quyuya düşdükcə “yandım” demək). 6. Ağıllı qız (bəzən padşah, alim və
dərviş kimi adamları belə sözlə və işlə məbhut edən). 7. Əfsun və tilsimə
düşənlər. 8. Tilsim sahibi olan qəhramanlar. 9. Əcayib şeylər sahibi olmaq
(Süleyman peyğəmbərin xalçası, üzüyü, ənküşt ca han  numa və bu kimi
Hindistan məzmunları ). 10. Vəfasız arvadlar haq qında ( qaravəlli şəklin -
də olmamaq şərtilə). 11. Sitəmkar bacı və məzlum qar daşı. 12. Ölməz
qəhrəman (abi-həyat haqqında). 13. Təqdirin oyunu və alına yazılma
(qədriyələr).14. Əcayib bir surətdə üstü açılan xəyanətlər. 15. Zəngilər və
yamyamlar (heyvanlar haqqında deyil). 16. Alarvad.

Müəllifin fikrincə, hər bir nağılda əvvəl mövzu aranılır. Mövzu daim
bir şəkildə qalmaz və oynaq olur. Nağılların neçə cürlərini düzəldən möv -
zulardır. Mövzu ən sadə təhkiyə vahidlərinə ayrıldıqda motivlər əmə lə gə -
lir. Motivlərin toxunması ilə əmələ gələn nağıl mövzuları bir-birin dən ay -
rılmış olur. Bunlara da nağılın cürbəcür olması və yaxud variantları deyir-
lər. Hər nağılın beş-altı variantı tədqiq edildikdən sonra, müəyyən nağıl
üçün əməlli-başlı motivlər qrupu olur ki, bu da həmişəlik olur. O zaman
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nağıl məzmunu düzəlmiş deməkdir. Məsələn: 1.Əsl əfsanə qəbilin dən
olan motivlər: günəşlə ayın qardaş və bacı, ər və arvad kimi təsvirləri,
ayın üzündəki ləkələr haqqında. Ayın və günəşin tutulması. 2. Yaşayış
əsasları: qız qaçırmaq, ayrılıq...

Bir motiv müxtəlif nağıla girə bilər və hər bir məzmun içində özünə -
məxsus bir mövqe tuta bilər. Məzmunlarda bir-birləri ilə birləşərək çox
mükəmməl bir surətdə toxuna bilərlər. Nağılın mövzusu nə qədər qüv -
vətli, məzmunu və mündəricəsi nə qədər geniş və mürəkkəb olursa, o na -
ğılın gəlmə olduğuna çox inanmaq olur (1, 244-245).

Məlumdur ki, atalar sözləri xalqın uzun illər boyu işdə, məişətdə qa -
zan  dığı, əldə etdiyi hikmətli folklor nümunələri, müdrik xalq təfək kürü -
nün parlaq təzahürüdür. Atalar sözləri xalqın zehni inkişaf səviyyəsini,
fitri istedadını, estetik duyumundakı zərifliyi büruzə verən əsas amil dir.
Hər bir paremik vahid neçə-neçə yüzilliklər arxasından bu günümüzə gə -
lib-çatan, mənsub olduğu xalqın taleyi, maddi-mənəvi güzəranı barədə
saysız-hesabsız hekayətlər söyləməyə qadir olan misilsiz folklor nümu nə -
ləridir.

Atalar sözləri xalqın tarixə, tarixin də xalqa verdiyi ibrət dərsinin hamı
tərəfindən qəbul və təsdiq edilən elə nəticəsidir ki, düzlüyünə və dəqiqliy-
inə şübhə yeri yoxdur. Paremik vahid, birinci növbədə, öz düzgün qənaəti,
ibratamiz nəticəsi ilə şüurlara hakimdir. Onun birmənalı şəkildə, hökm
səviyyəsində ifadə olunması atalar sözlərinin daşıdığı dərin məntiqi fikrin
böyük ümumiləşdiricilik qüvvəsi ilə əlaqədardır.

Hamı tərəfindən qəbul edilən bu “ümumiləşdirmə” zaman-zaman xal -
qın müxtəlif nəsilləri tərəfindən aparılmış, əsas məzmunun aydın və sər-
rast ifadə səviyyəsinə görə kristallaşmış ümumiləşdirmələrdir. Atalar sözü
timsalında xalq öz zəkasının və dilinin ülviyyətinə, kəsərinə sığınmışdır.
Belə ki,hər kəlam bir növ “tabu”dur; istənilən gümandan, sualdan azad-
dır; hər fikri, hər etik-əxlaqi tövsiyəsi dərin daxili inamla qəbul olunan
pozulmaz qanundur. Çünki xalq əzəl-binadan öz atalar sözlərini yazılma -
mış müqəddəs kitabın ayələri tək qavramışdır” (7, 11).

Atalar sözləri və el məsəlləri (zərbi-məsəllər) adı altında ikiyə ayrılan
paremilərin hər iki şəkli bitkin bir mühakimə bildirir, onların janr göstəri-
cilərinin başqa-başqa olduğunu söyləmək üçünsə ciddi əsas yoxdur. Bir
sıra araşdırıcıların məsəlləri ayırmayaraq onları, hətta atalar sözlərinin öz
içərisində götürmələri bu mənada anlaşılandır. Bütün cizgiləriylə ortaqlıq
təşkil edən bu paremik vahidlər arasında, bir sıra araşdırmalardakı şək-
liylə, konkret bir aydınlıq olmadan göstərilən “müxtəlifliyin” özü gö rü -
nüşdədir, şəkli səciyyə daşıyır. “Maraqlıdır ki, atalar sözü kimi qəbul edi -
lən həmin nitq-dil vahidləri bəzi nəşrlərdə sadəcə “məsəl” adı altında ver-
ilir, yaxud “Atalar sözü” adlanan bir kitabın əsasən məsəllərdən ibarət ol -
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duğu söylənir ki, bunun özündə də, görünür, bir məntiq və qanunauy ğun -
luq var.

Əslində də atalar sözlərinin işlədildiyi kontekstdir ki, özlüyündə janr-
dakı müxtəlifliyi müəyyən edir və belə bir cəhəti də atalar sözünün bir
janr kimi funksionallığından, el ədəbiyyatının bütün başqa növ və şəkillə -
ri ilə qarşılıqlı bağlılığı sayəsində onun şifahi ənənədə daim canlı, dip di ri
olmağından gəlir.

Ona görə də təbiət etibarilə folklor ənənəsinin anlaşılması baxımından
ata lar sözləri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Məna yükü ən kiçik zərrə-
ciklər kimi nəhayətsiz olub tükənmək nədir bilməyən, ən böyük həyat hə -
qi qətlərini, bəlkə ən sadə dillə ifadə qüdrətində olduğu üçün bir qayda
olaraq folklorun az qala bəsit janrlarından biri kimi qəbul edilən atalar
söz  lərinin arxaik görüşlərin ifadəsi olan mətnlərlə bərabər bayatı, tapma -
ca, lətifə, nağıl və yerdə qalan digər folklor janrları ilə qarşılıqlı əlaqəsi
hə qiqətdə ağız ədəbiyyatının hər bir şəklinin bir-biriylə bağlılığını, onlar-
dan birinin digərini doğurduğu və yaşatdığı gerçəyini də aydın gös -
tərir.”(8,12) Çox sayda atalar sözlərinə hələ Azərbaycan türk ədəbiyyatı -
nın şah əsəri “Dədə Qorqud kitabı”nda (9), M.Kaşğarlının “Divani-lüğəti-
türk”(10) və s. abidələrdə də rast gəlinir.

Hənəfi Zeynallı da "Xalq ağız ədəbiyyatı" məqaləsininin “Atalar sözü”
bölməsində folklorumuzda atalar sözlərinin əhəmiyyətindən bəhs edərək
yazırdı: ”Zərbülməsəllər, atalar sözü və yaxud ən son təqsimat üzrə sav-
mə səl adlanan qısa və həkimanə sözlər də, ağız ədəbiyyatının ən geniş nö -
vünü təşkil edir. Bu suallar və məsəllərlə xalq keçirdiyi günlərin təc rü bə -
lərini,sınaqlarını, fəlsəfələrini ən qısa, lakin dərin və şüumllu cümlələrdə
bütün görünüşünü, nəzəriyyəsini də ifadə etmiş olur.”(2, 246). Göründüyü
kimi, Hənəfi Zeynallının atalar sözü haqqında söylədiyi nə zəri fikirlər
indi də öz əhəmiyyətini saxlamışdır.

H.Zeynallının "Xalq ağız ədəbiyyatı" məqaləsininin “Tapmaca, bağla-
ma, təcnis” bölməsində isə irəli sürdüyü bəzi fikirlərin folklorumuzda ha -
zırda o qədər də aktual səslənmədiyinin şahidi oluruq. Belə ki, Hənəfi
Zeynallı Azərbaycan folklorunun müstəqil, ayrıca janrı olmasına baxma-
yaraq, tapmacanı “Bilməcə”, ”Tapşırmaq”, “Matal” və “Cummaq” kimi
müxtəlif adlarla təqdim edərək belə yazır:” Tapmaca, bilməcə, tapşırmaq,
matal və cummaq kimi müxtəlif adlarla tanınmaqda olan ağız ədəbiyyatı -
nın bu qismi şəkildəki qısalılığı, ifadədəki yığcamlığı, etibarı ilə atalar sö -
zünə yaxınlaşırsa da, əksəriyyətlə mənzum və dördlü olduqları zamanlar-
da manilərə bənzəyir. Çox zaman aşıqlar bayatı oxur kimi, tapmacalar ça -
ğırırlar” (1, 246). Göründüyü kimi, Hənəfi Zeynallının bu fikrində ziddiy -
yətli məqamlar vardır. Çünki məlumdur ki, tapmaca Azərbaycan folklo ru -
nun müstəqil, ayrıca janrı hesab olunur və bu barədə də heç bir fikir ay rı -
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lığı yoxdur. Çünki tapmaca janrı nə indi, nə də ki, sonrakı dövrlərdə ”Tap -
şırmaq”, “Matal” və “Cummaq” kimi müxtəlif adlarla adlanmamışdır.

Tapmaca Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim və maraqlı
janrlarından biridir. Bu janr uzun əsrlərdən bəri nəsildən-nəslə, ağızdan-
ağıza keçərək müxtəlif dəyişikliklərə uğramış, bəzən forma və məzmunu -
nu dəyişdirmiş, yeni məna, məzmun kəsb edərək bu günə qədər gəlib çıx -
mışdır. Bir sıra mütəxəssislərin fikrincə, keçmiş dövrlərdə tapmacalar
əsasən mifik səciyyə daşımışdır.

...Bunlardan başqa, bir də tapmacalardan ağlı yoxlamaq üçün, toy mə -
rasimlərində müxtəlif tapşırıqları yerinə yetinnək, şahlığa keçmək və sai -
rədə istifadə edirlərmiş ki, bunu xüsusən nağıllarda aydın şəkildə görmək
mümkündür.

Tapmacalarda insanların cəmiyyət haqqındakı fikirləri, həyat təcrü -
bəsi, təbiət üzərindəki müşahidələri, təsərrüfat, məişət məsələləri və sairə
bədii formada, obrazlı şəkildə ifadə edilmişdir. Belə bir zəngin xəzinəni
isə xalq əsrlər boyu yaşadaraq gələcək nəslə təqdim etmişdir.(12, 9)

Digər tərəfdən, Hənəfi Zeynallının "Xalq ağız ədəbiyyatı" məqa lə sin -
də irəli sürdüyü “Bağlamaların daha incələşmiş və daha yüksək şəkli təc-
nisdir” – fikri (1, 247) də elmi cəhətdən də düzgün sayıla bilməz. Ən azın-
dan ona görə ki, təcnis şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə, tapmacalar
isə epik növünə daxildir.

H.Zeynallı ağız ədəbiyyatının mənşəyini xalqın öz daxili aləmində,
onun həyatında, arzu və ideyallarının tarixi təbiətində görürdü. İnsanın
özünü yaradan, formalaşdıran amillər onu vahid bir el kimi toplayan
əmək, ilkin iqtisadi birlik formaları, kollektiv ünsiyyət ehtiya, mənəvi
özünüifadəyə psixoloji tələbat həmin elmin ədəbiyyatını da yaratmışdır.
H.Zeynallının öz sözləri ilə desək: “Bir elin ənənə və adəti, həzz və ələmi,
sevgi və nifrəti, coşğun və küskünlüyü, düşüncə və təəssüratı, onun ayrı-
ayrı şairlərinin yazmış olduğu mənsur və mənzum parçalarda deyil, bəlkə
onun öz ruhundan doğan, öz qoynunda bəslənən və öz ehtiyacları ilə ma -
lamal olan şifahi ədəbiyyatında, el sözlərində, el inanışlarında, yuxu yoz-
malarında, dünya yaranması anlayışında, münasibətdə olduğu ellər haq -
qında yürütdüyü mülahizələrdə və onlarla bir yerdə məkanda imrari həyat
edən heyvanlar barəsindəki tələqqiyyatda, müxtəsər, bütün kainat, təbiət
və həyat xüsusunda yaranmış olduğu qiymətlərdə, gözəlliklərdə aramaq
və anlamaq lazımdır. Bu xalq yaradıcılığı o xalqın keçirmiş olduğu iqti-
sadi dövrləri, tarixi vaqiələri dini və əxlaqi inkişafları tamamilə meydana
qoymuş olacaqdır (1, 218).

Beləliklə, H.Zeynallının fikrincə, folklorun mənşəyini doğru-dürüst
mü  əyyənləşdirmək bu sahənin ən çətin problemlərindən biridir. Onun
mü lahizələrində ən aydın qənaət budur ki, xalq “duyğularını sözlərlə ifa -
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də edə bildiyi” vaxtdan el ədəbiyyatı adlandırdığımız misilsiz bədii sər -
vəti yaratmış, alimə görə onun estetik təsir gücü, poetik qüdrət mənbəyi
isə qoşduğu sözün dərinliyinə “ruhun bir parçasını” qoyması, həmin ədə -
biyyatın “elin düşüncə və duyğularının tərcümanı ola bilməsi”ndən iba -
rətdir. Azərbaycanın el ədəbiyyatını böyük sevgi və ehtirasla, qayğı ilə
toplayıb tədqiq edən H.Zeynallının onun mahiyyəti və yaranışı haqqında
qənaəti belə idi. Milli folklorun tarixi və nəzəri-poetik özünəməxsuslu ğu -
nu araşdırarkən H.Zeynallının qarşılaşdığı, izahına ehtiyac duyduğu
üçün cü problem el ədbiyyatında şəxsiyyətin rolu idi. Bunu başqa sözlə
fol klorda müəllif problem də adlandırmaq olar. Əvvəlcədən deyək ki, fol -
klo run müxtəlif janrları ilə əlaqədar müəlliflik məsələsi elmi ədəbiy-yatda
ən çox mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Müasir folklorşünaslıq üçün
də bu hələlik mübahisəli problem olaraq qalır.

20-ci illərdə H.Zeynallının belə bir mübahisəli problemə müraciəti
təbii idi. Çünki folklorun yeni dövrün ədəbi hərəkatı üçün əhəmiyyəti də,
toplanması və nəşri, habelə mənşəyi probleminin obyektiv elmi izahı da
onun tarixin hansı mərhələsində kim tərəfindən, hansı məqsədlə yaranma -
sının doğru müəyyənləşməsindən bilavasitə asılı idi. Bununla belə H.Zey -
nallının aşağıdakı qənaəti göstərir ki, o, fərdin yaradıcılığı fəaliyyətini
kollektivin mənəvi tələbatının tərkib hissəsi kimi qəbul edir. Ümumən sə -
nətin tarixini mövqeyinə münasibətdə “ictimai determinizmi” iqtisadi hə -
yat səviyyəsinin başlıca şərti saydığından yaradıcı fərdin sosial asılılığı
ilə, mənəvi müstəqilliyi arasındakı uyğunsuzluğu, istedada məxsus göz lə -
nil məzliyi qəbul etmirdi.

H.Zeynallı həm iqtisadi, həm də mənəvi sferada fərdiyyətin inkişafı
erasını “bəşəriyyətin həyatında yeni bir dövr” adlandırırdı. O, belə bir
doğru qənaətə gəlirdi ki, “Xalqın hər hansı bir dövrdəki iqtisadi və isteh -
sal münasibətinin dəyişməsi ilə təəssüratı da, əxlaqı da, düşüncəsi də də -
yi şir… Bu sürətlə ən ibtidai pərdəşahi həyatı keçirən bir oymaq ilə zi ra ə -
tin ən yüksək bir məqamı sayılan bağcavanlıq ilə aşina olan bir ulus ara -
sında dağlar qədər fərq olacaqdır”. Yeri gəlmişkən H.Zeynallı öz döv rü
üçün orijinal olan belə bir dialektik qanunauyğunluğu da məhz fol klo run
inkişafı əsasında izah edirdi ki, iqtisadi həyatın dəyişməsi bəzən sür ət  lə
da vam etdiyi halda, mənəvi münasibətlər keçmiş həyatın ənənə lərini hələ
uzun zaman qoruyub saxlayır. İnsan cəmiyyətinin vərdişi və psixo lo giyası
daha mühafizəkar olur. 20-ci illərdə ədəbiyyatdan sürətlə dəyişən hə  yatı
eyni bir inqilabi coşqunluqla əks etdirmək tələb olunduğu dövrdə belə qə -
naət mübahisə doğurmaya bilməzdi. Lakin H.Zeynallı xalq mə nəvi həy-
atının təbii, bədii aynası olan folklorda ənənənin davamlılığı mə sələsini
ümumi, nəzəri sxemlər çərçivəsində təhlil etmir, konkret olaraq öz epox-
asının irsə münasibəti baxımından izah edirdi. Bu izahda ən prospektiv
elmi müddəa folklorda ənənənin, müasirliyin, başqa sözlə, ən ə nə yə kon -
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kret münasibət formulası idi. Onun fikrincə, ənənənin gücü tək cə tarixi
dövrlərin xarakterini yox, həm də gələcək mənəvi inkişafın isti qamətini
nişan verməsindədir. Bunun üçün isə müasirliyin ənənəyə mü  nasibəti baş -
lıca şərtdir. Bu ən obyektiv tarixi münasibətdən ibarətdir, ənənəvi bədii
tərəqqi üçün ehkama çevrilməsinin qarşısını vaxtında almaq belə münasi-
bətin başlıca prinsiplərindəndir.

Sonda onu da vurğulamaq istəyirik ki, Hənəfi Zeynallının 1926-1928-
ci illərdə qələmə alınmış “Ağız ədəbiyyatı “ və “Xalq ağız ədəbiyyatı “
məqalələri müəllifin ilk folklorşünasıq əsərlərindən olub, müasir döv rü -
müzdə də öz elmi əhəmiyyətini, dəyərini və aktuallığını saxla mışdır. 

İşin elmi nəticəsi: Çoxsahəli yaradıcılıq imkanlarına, yüksək təfək kü rə
malik olan Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyətinin nəzəri-praktik
əhəmiyyəti və onun başlıca müddəaları məqalədə öz əksini tapmışdır. 

İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzu orijinallı -
ğı ilə müəyyənləşir. Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti Azər -
bay can folklorşünaslıq fikri kontekstində sistemli olaraq öyrənilmiş, eləcə
də müxtəlif yönlərdən tədqiqata cəlb edilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında müs -
təsna rolu və mövqeyi olan görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının el -
mi və yaradıcı fəaliyyətinin folklorda təcəssüm spesifikasını müəyyənləş -
dirmək istiqamətində böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. 
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XALQ OYUNLARINDA TƏLXƏK VƏ HÜSEYN CAVİDİN
“TOPAL TEYMUR” ƏSƏRİNDƏ CÜCƏ OBRAZLARININ

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
XÜLASƏ

Bütün dünya xalqlarında olduğu kimi türklərin də folklorunda və ədəbiyyatında Təl -
xək obrazı çox geniş yayılmışdır. Həm Azərbaycan, həm də Anadolu folklorunda, xüsusi
ilə də xalq oyun və tamaşalarında Təlxək obrazının funksi yasını Keçəl, Keçi, Xan,
Məddah, Qaragöz, Hacivad, Piçəkar, Kavuklu və b. ifadə edir. Azərbaycan yazılı ədəbiy-
yatında isə Təlxək obrazına daha çox dramaturgi yada rast gəlirik. Təlxək obrazının dra-
maturgiyada təqdimatı baxımından Hüseyn Cavidin “Topal Teymur” əsərindəki Cücə
obrazı çox maraqlıdır. Bu obrazda yuxarıda qeyd etdiyimiz Təlxək tiplərinin hər birindən
müəyyən bir element özünü göstərir. Məqalədə bütün bu məqamlar müqayisə yolu ilə
açıqlanır.

Açar sözlər: Xalq oyun və tamaşaları, Hüseyn Cavid, Təlxək, Cücə obrazı

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMAGES FOOL IN THE FOLK PLAYS
AND THE CHICKEN IN THE WORK OF "TOPAL TEYMUR" 

OF HUSEYN CAVID
ABSTARCT

The Fool image has spread very widely in the Turkish folklore and literature too, as
in all the world people. The Bald, Goat, Khan, Maddah, Karagoz, Ha civad, Pishakar,
Kavuklu and etc. are expressed the function of the Fool image in the folklore of Azer -
baijan and Anatolia. But we meet the fool image most in the dramatic composition in the
Azerbaijan written literature. The Chicken image in the work of "Topal Teymur" of Hu -
seyn Cavid is very interesting from point of view presentation of The Fool image in the
dramatic composition. The definite element shows itself from the each of the types of
the Fool that we noted above. All of these are explained with comparison way in the arti-
cle.

Key words: Folk play and spectacles, Huseyn Cavid, The Fool, The image of Chicken

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ ШУТА В НАРОДНЫХ ИГРАХ И
ЦЫПЛЕНКА В ДРАМЕ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА "ТОПАЛ ТЕЙМУР"

РЕЗЮМЕ
Как у всех народов мира, у турков тоже образ Шута в фольклоре и литературе

является очень распространенным образом. Как в Азербайджанском, так и в ана-
толийском фольклоре,народных играх, роль Шута играют Лысый, Коза, Хан,
Меддах, Черноглазая, Гадживад, Пиджекар, Кавуклу и т.д.. В Азербайджанской
литературе образ Шута больше встречается в драматургии. С точки зрения пре-
зентации образа Шута в драматургии, является об раз в драме Гусейна Джавида
"Топал Теймур". В этом образе имеются множество элементов каждого из выше
сказанных типов Шута. Эта статья путем сравнительного анализа затрагивает все
эти вопросы.

Ключевые слова: народные игры и представление, Гусейн Джавид, Шут,
образ цыплёнка.
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Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə xalq oyunlarının əsas personajların-
dan olan Təlxək obrazının yazılı ədəbiyyata transformasiyası və Hüseyn
Cavidin “Topal Teymur” dramında Cücə surətinin yeri müəyyənləşdiril -
miş dir.

İşin məqsədi. Məqsəd Hüseyn Cavidin “Topal Teymur” əsərindəki
Cü cə obrazının xalq təfəkküründən doğan Təlxəklə qarşılıqlı əlaqəsi haq -
qın da məlumat verməkdir.

Dünya xalqlarının şifahi dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm
əhə miyyət kəsb edən oyunları xarakter etibarı ilə iki yerə ayırmaq olar:

a) dramatik oyunlar;
b) komik oyun-məzhəkələr.
Dramatik oyunlar hər zaman ciddi xarakterli olub zaman və məkan eti -

ba rı ilə cəmiyyətin və ya toplumun həyatına birbaşa nüfuz etmək imka nı na
malik, insanların fiziki, mənəvi təşəkkülünün formalaşmasını təmin edir.

Komik oyun-məzhəkələr isə ciddi problemlərin bir qədər yumor və gü -
lüş ilə müşahidə edilən açıqlaması ilə həyata keçirilir. Azərbaycan xalq
ko mik oyun-məzhəkələrinin əsas personajlarından biri təlxəkdir. Təlxək
eyni zamanda dünya folklorunun və ədəbiyyatının ən geniş yayılan, çe -
vikliyi ilə seçilən, gülüş yaradan danışığı və hərəkətləri ilə güldürən-ağ -
ladan, sonda düşündürən obrazlarındandır. Təlxək sözünün lüğəti mə na sı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “keçmişdə padşahların, feodalların
saraylarında gülməli hərəkətləri və zarafatları ilə öz ağalarını və on ların
qonaqlarını əyləndirən şəxs, meydanlarda, küçələrdə və s. yerlərdə gül -
məli nömrələr göstərən oyunbaz, adamları güldürən, əyləndirən, zara fat -
cıl adam” (2, 305) kimi verilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, Təl xək qə -
dim yunan və türk ədəbiyyatında çox rast gəlinən obrazlardandır. Bu ob -
razın yunan ədəbiyyatından qərb ədəbiyyatına, türk folklorundan türk
xalqlarının sonrakı yazılı ədəbiyyatına keçidi müşahidə olunur. Türk ədə -
biy yatı və folklorunda Təlxək obrazı etnosun istəyini ifadə etdiyi halda,
qərbdə bu obraz daha çox öz şəxsi mənafeyi ilə bağlıdır. Məsələn; İngilis
ədəbiyyatının böyük mütəfəkkir dramaturqu Vilyam Şekspirin yara dı -
cılığında Təlxək obrazı ictimai amallardan uzaq, şəxsi mənfəətləri ilə uğ -
raşan, bəsit bir personaj kimi təqdim edilmişdir.

Qərb ədəbi mühitindən fərqli olaraq, Təlxək obrazı şərq xalqlarının
bədii təxəyyülündə, folklorda, xüsusilə xalq oyun və tamaşalarında müx-
təlif formalarda özünü göstərməkdədir. Belə ki, xalq oyunlarında onun
funksiyasını Keçəl, Keçi, Xan, Məddah, Qaragöz, Hacivad, Piçəkar, Ka -
vuklu və b. ifadə edir. Hətta nağıllarımızdakı Keçəl obrazı da Təlxəyin
xüsusiyyətlərini özündə ehtiva etməkdədir. Azərbaycan yazılı ədəbiy-
yatında isə Təlxək obrazına daha çox dramaturgiyada rast gəlirik. Bu
baxımdan, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid və Səməd Vur -
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ğunun dram əsərlərində yazıçı idealını ifadə etmək üçün Təlxək ob razına
da müraciət olunmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Azər -
baycan sovet ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Səməd
Vurğunun “Vaqif” dramında Təlxək obrazının gülüş hədəfi birbaşa İbra -
him xan olduğundan onun ifadələrində ictimai dərdin böyüklüyü təəssüf
yaradıcı ovqat ilə müşahidə edilir:

Əzizim, İbrahim xan,
Bit yerisin yaxandan.
Ayağını bərk uzat,
Xorul-xorul yaxşı yat.
Ordu çəkibdi Qacar, 
Şeypur çalır qoşunlar (1,585).

Nümunədən göründüyü kimi, Təlxəyin funksional çevikliyi, müxtəlif
gülüş hədəfi seçmək bacarığı, ətrafda baş verən hadisələrə nüfuz etmək
səriştəsi məqamına görə dəyişilir. Bu baxımdan, H.Cavidin “Topal Tey -
mur” əsərindəki Cücə çox maraqlı bir obrazdır. Bu obrazda yuxarıda qeyd
etdiyimiz təlxək tiplərinin hər birindən müəyyən bir element özünü gös -
tərir. H.Cavid öz romantik ideallarını ifadə etmək, xalqın arzu və istəklə -
rini hakimiyyət dairələrinə çatdırmaq məqsədi ilə türk epik düşüncəsində
formalaşmış Təlxək obrazından istifadə etməyi məqbul hesab etmişdir. Bu
məqsədlə xalq yaddaşında sabitləşmiş yeri olan Təl xək obrazının xarak-
terik xüsusiyyətlərini Cücənin üzərində formalaşdır ma ğa ça lış mış dır. 

Hüseyn Cavidin dramaturji fəaliyyətində önəmli yer alan beş pərdəli
“Topal Teymur” dramı 1925-ci ildə yazılmışdır. Əsərin ilk nəşri və ilk
səhnəyə qoyuluş tarixi isə 1926-cı ildir. Əsərin üçüncü pərdəsində qarşı -
mıza çıxan Cücə obrazı Sultan Yıldırım Bəyazidin Bursadakı saray nə -
dim lərindən qısaboylu, ufaq cüssəli bir masqaradır. Masqara (mas xara)
Avropa xalqlarında, Yunanıstanda, İranda olduğu kimi, Azər baycanda da
gülüşlə bağlıdır və komediya, məsqərəçi, güldürən, əylən dirən, təlxək,
komediant, məzhəkəçi mənasını daşıyır (13, 432). Əsərdə Cücə Topal
Teymur qiyafətində böyük xaqan Topal Teymuru təq lid edərək Sultan Yıl -
dırım Bəyazidi və onun yanındakıları güldürür. Cücə sadəcə Sultan
Bəyazidi, Əli Paşanı, hərəm ağası ərəb Nazimi güldürmür, həmçinin zara -
fata salaraq ürəyindən keçən sözlərini deyərək onlarla əylənir. Hətta Yıl -
dırım Bəyazidin “Mənə bax, Cücə! Mənmi eyi hökmdaram, Teymurmu?”
(10, 127) sualına gülərək çox maraqlı bir cavab verir: “O, dəlidir, sən də
abdal” (10,127). Əsərdən verilən bu qısa dialoqdan da anlaşıldığı kimi,
Cücə sadəcə təlxəkliyi ilə deyil, həm də hazırcavablığı, ağlı, cəsarəti ilə
də diqqət çəkir. Böyük sultandan qorxmadan, çəkinmədən onun “abdal”
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(aptal), yəni axmaq olduğunu gülərək üzünə söyləyir. Onun bu sözləri
əsərin sonunda Teymurun söylədiyi fikirlə üst-üstə düşür və müəllif möv -
qeyini də əks etdirir. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə Cücə obrazı bizə istər
“Keçəl Məhəmməd”(3,34-53; 14,120), “Keçəlin divanı” (3,303-313; 14,
122), “Keçəllə tacir” (3, 353-356), “Keçəllə qazının nağılı” (4,269-275),
“Keçəl” (5,141-146), “Keçəl” (6,194-204,), “İsfahan keçəli” (14,120)
“Keçəl Nəzər” (7,161-166), “Keçalla padşah” (8,204-206), “Keçəlin na -
ğılı” (9,336-340), “Keçəllə Bədəlin nağılı” (9, 340-348) və b. nağılları -
mızdakı, istər “Keçəllər” (18, 162), “Keçəl və şeyx” (18, 166), “Keçəllə
qazı”, “Keçəlin fəndi”, “Keçəl və cənnətsatan axund”, “Keçəl molladan
qisas aldı”, “Keçəllə axund” (18,175) və b. kimi qaravəllilərdəki, istərsə
də “Kosa və Keçəl” tamaşalarında olan açıqsözlü, qorxmaz, cəsarətli, düz
söz danışan, ağıllı, çoxbilmiş, padşahları, xanları, mollaları, qazıları qorx-
madan ifşa edən Keçəl obrazını xatırladır. Digər xüsusiyyətləri ilə isə Cü -
cə obrazı daha çox Anadoluda məşhur olan “məddahlıq” və ya “məddah
oyunu” deyə bilinən xalq tamaşasındakı Məddah obrazına bənzəyir. Məd -
dah sözünün mənası mədh edən, tərifləyən deməkdir. Qədimdən saray və
türklərin “konak” dediyi malikanələrdə “nədim”, “nədimə”, “muarrif”
adlarıyla bilinən məddahlar olardı və bu insanların əsas vəzifəsi böyükləri
– sultanları, paşaları, saray xadimlərini və b. tərifləmək və onlarla yol daş -
lıq etmək idi. Ərəblərin “qəssas”, “qissəxan” dedikləri bu məddahların
əsas vəzifə lərin dən biri də hekayə danışmaq idi. Təqlidçiliyin və he ka yə -
çiliyin birləşdiyi məddahlıqda Məddah tamaşaçılar qarşısında jest və mi -
mikalardan, əl, üz, bədən hərəkət lərindən, səs-küy və ləhcə təqlidlərindən
istifadə edərək nəql etdiyi hadisə və ya hekayəni bir tamaşaya çevirir. İs -
lam ölkə lərində olduqca geniş yayılmış bu məddah tamaşalarında gülməli
mövzulardan əlavə hüzünlü, duyğusal, dini və qəhrəmanlıqla əlaqəli möv -
zulara da yer verilir. Məhz elə sadaladığımız məddahlara xas bütün bu
özəlliklər Cü cədə də öz əksini tapır. Lakin baxmayaraq ki, Cücə Sultanın
nədimi, məddahıdır, ancaq əsərdə heç də Sultanı mədh etmir, əksinə yeri
gəldikdə zarafata salaraq onu təhqir də edir.

Əsərdə Cücənin hərəmağası Nazim ilə deyişmə şəklində olan atmacalı
dialoqları isə “Qaragöz” tamaşasındakı Qaragözlə Hacivadın, “Orta oyu -
nu”ndakı Pişəkar ilə Kavuklunun və “Kosa-Kosa” tamaşasında isə Kosa
ilə Keçəlin dialoqlarını xatırladır. 

Cücə obrazı Qaragöz, Hacivad, Pişəkar, Kavuklu, Kosa və Keçəl ob -
raz larının bəzi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Belə ki, Cücə heç oxu-
mamış, amma zəki, ətrafda olub bitəni tez qavrayıb başa düşən obrazdır.
O, içindən gəldiyi kimi danışır. Bəzən qarşısındakı özündənrazı və lovğa
adamların xətrinə dəysə də, zəka və zarafatları ilə işin içindən çıxmağı ba -
carır. Həmçinin Cücə müəyyən zamanlarda lovğalıq edərək özünü hökm -
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 dara bənzətməyə çalışır. Süni nəzakətliliyi sevmir, ətrafında olanlarla sa -
də davranır. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə Cücə obrazı folklorun Qara gö zü -
nü yada salır. Çoxbilmişliyi, özünü bəyənməyi, loğva yönləri ilə Ha ci va -
da bənzəyir. Cücə hər kəsə ağıl verməyə çalışması ilə bizə Pişəkarı, də li-
dolu halları, şit zarafatları ilə Kavukluyu xatırladır. 

Cücənin Topal Teymur qiyafətində iki masqara yoldaşı ilə səhnəyə da -
xil olması isə Naxçıvanın Ordubad bölgəsinə xas olan Novruz bayramı
za manı bəzədilən üç günlük “Xan bəzəmə” tamaşasındakı Xan obrazını
xatırladır. Buradakı Xan üç gün ərzində təlxəklərin, masxarabazların çı -
xardıqları hoqqa və oyunlara baxmayaraq, əsl xan kimi ciddi olmalı və
doğurçu xan kimi özünü aparmalıdır. Eyni ilə Cücə də öz rolunu ifa edər -
kən Topal Teymur kimi axsayaraq yeriyir və ətrafdakı insanların gü lüb
əylənməsinə baxmayaraq, öz ciddiyyətin qoruyaraq xaqan Teymur kimi
çox ciddi və qəzəbli nitqlər söyləyərək çaşmadan, gülmədən Sultan Yıl dı -
rım Bəyazidin və adamlarının qarşısında çıxış edir. Xan və Cücə obraz la -
rının bu cür ciddi şəkildə öz rollarını oynamaları insanlarda gülüş doğur-
duğu kimi uğurlu bir şəkildə əsl Təlxək obrazlarının da yaranmasına sə -
bəb olur.

Xalq ədəbiyyatında, xüsusi ilə də xalq oyun və tamaşalarında öz mü -
kəmməl hərəkətləri ilə toplumun daxili, mənəvi ehtiraslarının bu və ya
digər şəkildə ifadə formasını tapan, heç nəyə ziyan gətirmədən ortalığa çı -
xaran təlxək obrazının əsasında yaranan Cücə obrazı Hüseyn Cavid ya ra -
dıcılığının çox böyük uğurlarından biridir. Bu obrazın digər Təlxək obraz -
larından əsas fərqli cəhəti isə Cücədə Keçəl, Kosa, Xan, Qaragöz, Məd -
dah, Hacivad, Pişəkar, Kavuklu və b. kimi obrazların hər birinin xarak-
terik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməsidir. Bütün bunlardan baş qa
Hüseyn Cavidin Cücə obrazını yaratmağındakı əsas məqsəd də çox əhə -
miyyətlidir. Belə ki, H.Cavid bir-birinə qarşı duraraq türk xalqlarının qır -
ğınına səbəb olan iki böyük türk hökmdarının qarşısına etnosun istə-yinə
uyğun, xalq düşüncəsini ifadə edən Cücə obrazını çıxarır. Baxmayaraq ki,
əsərdə Cücə Topal Teymuru təqlid edir, amma əslində o, Sultan Yıl dırım
Bəyazidin özünə qarşı da çevrilir. Teymuru “dəli”, Yıldırım Bəyazidi isə
“abdal” adlandıran Cücəyə qəzəblənən Sultan Bəyazid öz nöqsanlarını
görmür və Cücəyə acıqlanaraq onu “zəhərli bir tikan, sərsəm bir eşşək arı -
sı, quduz bir köpək” adlandırır və dəf olub getməsini istəyir. Cücə də qəh -
qəhələr çəkərək Sultanın dediyi kimi özünün “zəhərli bir tikan, sərsəm bir
eşşək arısı, quduz bir köpək”, sultanın sara yın dakı rəqqasələrin “mayıs
çiçəkləri, serb və macar kələbəkləri, rum və bolqar mələkləri” olduğunu
təsdiq edərək əslində Sultanın eyş-işrətə başı nın qarışdığını, dünyadan,
dövlətdən, xalqından bixəbər olduğunu, Tey mur kimi gözünü qan bürü -
müş xaqanın gücünü isə heçə sayaraq, qardaş qanı tökülməyinə səbəb ola-
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cağını öncədən görərək anlatmaq istəyirdi. Ya zı  çı iki böyük türk sulta nı -
nın qüsurlarını balaca Cücənin dili ilə ifşa edə rək onları qardaş qırğının-
dan çəkindirməyə çalışırdı. Eyni zamanda Cücə xalqın içərisindən çıxan,
ictimai mənafeyi şəxsi maraqlarından yüksəkdə dayanan, böyük missiya
daşıyan bir obrazdır. Bu missiya isə bizə doğma olan xalq yaradıcılığın-
dan gələn təlxək obrazlarının əsas xüsusiy yətlərin dəndir. 

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Cücənin dili ilə ifşa edilən Sultan Bəya zid
və Əmir Teymurun türk dünyasına gətirdikləri bəlalar, bu anlamda iki qar-
daş xalq arasında baş verən qırğınların törətdikləri fəsadların qar şı sı nın
alınmasının xalq təfəkküründən keçən yolları haqqında məlumat veri l -
mişdir. 

İşin elmi yeniliyi. Xalq təfəkkürünün məhsulu olan Təlxək obrazının
Cücə obrazı ilə vəhdətinin, mənəvi birliyinin nümayişi ictimai bəlalardan
xilas olmanın optimal yolları kimi dəyərləndirilir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə xalq komik oyun və məzhə kə lə ri -
nin əsas qəhrəmanlarından olan Təlxək ilə H. Cavidin “Topal Teymur”
əsə rinin Cücə surəti arasında qarşılıqlı müqayisəli təhlil aparıl mışdır. Bu
tipli əsərlərin ictimai mahiyyətinin aydınlaşdırılması yönümündə aparılan
tədqiqat işlərində məqalənin böyük elmi əhəmiyyəti vardır. H.Cavid ya ra -
dıcılığının araşdırılması, eyni zamanda xalq yaradı cılığında komik su rət -
lərin sistemləşdirilməsi və təsnifatında məqalədən elmi mənbə kimi isti-
fadə edilə bilər. 
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FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİNİN FOLKLORŞÜNASLIQ
GÖRÜŞLƏRİ

XÜLASƏ
Firidun bəy Köçərli Azərbaycan yazılı və şifahi ədəbiyyatının tədqiqi, tənqidi və

toplanmasında xüsusi xidmətlər göstərmişdir. Onun iki cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı”,
“Balalara hədiyyə” kitabları, müxtəlif vaxtlarda yazdığı elmi məqalələri ədəbiyyatımız
üçün dəyərli töhfələrdir. Folklorun toplanması və nəşri ilə uzun müddət məşğul olmuş
alim özünün folklora aid fikir və elmi mülahizələri ilə də diqqəti cəlb etmişdir.

Açar sözlər: Firidun bəy Köçərli, yazılı ədəbiyyat, folklor, toplama, nəşr 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ФИРИДУН БЕКА КОЧАРЛИ
Резюме

Фиридун бек Кочарли оказал особую заслугу в исследовании, критике и соби-
рании азербайджанской письменной и устной литературы. Изданные в разные вре-
мена Ф.Кочарли двухтомник «Азербайджанская литература», «Подарок детям» и
научные статьи являются очень важными источниками азербайджанской литера-
туры. Ученый, который долго занимался собранием и изданием фольклора, при-
влек, также внимание своими научными мыслями и соображениями по фольклору. 

Ключевые слова: Фиридун бек Кочарли, письменная литература, фольклор,
собрание, издание   

FIRIDUN BEY KOCHARLI’S FOLKLORE-STUDIES OPINION
Summary

Firidun bey Kocharli had special services in the investigation, critism and collecting
of written and oral literature of Azerbaijan. His books “Azerbaijan literature” in two vol-
umes, “Balalara hediyye” (“Present to children”) and the scientific articles written in dif-
ferent times are very important for our literature. The scientist being busy with the col-
lecting and publishing folklore for a long time has involved the attention with his
thoughts and scientific opinions about folklore. 

Key words: Firidun bey Kocharli, written literature, folklore, collecting, publishing  

Məsələnin qoyuluşu. Firidun bəy Köçərlinin tədqiqatlarında folklorun
toplanması, nəşri, bəzən də hər bir janrın xarakterik xüsusiyyətlərinin ve -
ril məsi ön planda olmuşdur. Onun bu sahədəki görüşlərinin öyrənilməsi
folklorşünaslıq üçün aktual bir mövzudur.

İşin məqsədi. Məqalədə qarşıda duran əsas məqsəd Firidun bəy Kö -
çərlinin yaradıcılığında mühüm yer tutan folklorşünaslıq fəaliyyətinin
araşdırılması və bu sahədəki görüşlərinin müəyyənləşdirilməsidir. 

Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının tədqiqində və sistemləşdirilməsində,
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şifahi ədəbiyyatın isə toplanmasında və nəşrində müstəsna xidmətləri
olan Firidun bəy Köçərli irsi hər zaman tədqiqatçıların böyük marağına
səbəb olmuşdur. Onun bir ədəbiyyatşünas alim, yazıçı-publisist, tənqidçi
və tərcüməçi kimi zəngin fəaliyyəti müxtəlif istiqamətlərdən araşdırılmış,
bir sıra tədqiqatlar ərsəyə gəlmişdir. 

Firidun bəy Köçərlinin yaradıcılıq diapozonu çox geniş olmuşdur.
Onun həyat yoluna nəzər saldıqda, yaşadığı bir ömrü ancaq yaradıcılıqla,
tədrislə, elmlə, maariflə keçirdiyinin şahidi oluruq. Uzun müddət müəl-
limlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, “Vətən dili” dərsliyinin I hissəsinin
(VII nəşr) yenidən işlənilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Kö çər li -
nin “Darı və buğda” əsəri “Vətən dili” dərsliyinə daxil edilmişdir. 23 ya -
şında olarkən gimnaziya müəllimi Firidun bəy Köçərli İrəvanda teatr ta -
maşası təşkil etmişdir (6). Bunlarla yanaşı F.Köçərlinin şifahi xalq ədə -
biyyatını nümunələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi və nəşrində əvəz -
siz xidmətləri olmuşdur. Məhz bu baxımdan onun folklorşünaslıq fəa liy -
yəti araşdırılması vacib olan məsələlərdən biridir. 

Bildiyimiz kimi xalqımıza məxsus şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri
qədim tarixə, kökə malikdir. Müxtəlif tarixi şəraitlərdə formalaşmış, za -
man keçdikcə bəzi dəyişiklikliyə uğrayaraq nəsildən-nəslə ötürülən folk-
lor nümunələri özündə xalqın mənəviyyatını, dünyagörüşünü, tarixini,
arzu və istəklərini, mədəniyyətini birləşdirir. Folklorun əhəmiyyətini, xal -
qın həyatındakı yerini dərindən dərk edən ədəbiyyatşünas alim məhz buna
görə də zamanının mühüm hissəsini bu folklor nümunələrinin toplanması,
sistemləşdirilməsi, nəşri işinə ayırmışdır. Bu əvəzsiz fəaliyyəti nəticə -
sində 1912-ci ildə “Balalara hədiyyə” kitabını nəşr etdirmişdir. “Balalara
hədiyyə” adı altında verilməsinə baxmayaraq, müəllif bilirdi ki, bu kita -
bın nəşri balalarla yanaşı böyüklərin də diqqətini cəlb edəcək, folkloru-
muzun öyrənilib gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm mənbə olcaqdır.
Bu, həqiqətən də, belə oldu, kitab kiçikdən tutmuş böyüyə kimi hamının
nəzər-diqqətini cəlb etməyi bacardı. Köçərlinin amalı balaların gələ cə -
yində, dünyagörüşünün formalaşmasında əvəzsiz rol oynayan şifahi xalq
ədəbiyyatının nağıl, atalar sözü, məsəllər, sayaçı sözlər, yanıltmacların
yad dan çıxmasının qarşısını almaq, onu gələcək nəsillərə ötürməkdir. Bu -
nunla da xalqının tarixini, dünənini, bu gününü yaşatmaq istəyini həyata
keçirtməkdir.

Köçərli haqlı olaraq qeyd edir ki, öz millətini, xalqını, dilini sevən hər
bir insan folklorunu qorumalı, onun itib-batmasına razı olmamalıdır. Gə -
lə  cək nəsillərə bir miras kimi ötürülən şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri
balaların düzgün tərbiyəsində, təlimində böyük rol oynayacaqdır. Folklor
nümunələrinin unudulması təhlükəsindən ehtiyat edən böyük maarifpər -
vər bunu aradan qaldırmaq üçün folklorumuzu toplamağa başlamışdır.
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“Balalara hədiyyə” kitabının əvvəlində müəllif bu nəşrdəki məqsədini
belə açıqlamışdır: “Keçmişdə şan və qüvvət sahibi olan türk (azərbaycan-
lı) milləti öz məişətinə, ayin və adətinə dair yaratdığı qısım-qısım nağıl və
hekayələr gözəl mənzumə və əbyatlar, hikmətamiz məsəllər, atalar söz lə -
ri, nazik mənalı müəmma və tapmacalar, balalar qəlbi açan düzgülər və
yanıltmaclar, heyvanat qisminə məxsus sayaça sözləri mürur ilə xati rə lər -
dən çıxıbdır və bu halda unudulmaqdadır. O millət ki, öz tarixini, dolana -
cağını, Vətənini və dilini sevir – bu qism əsərləri kəmali şövq və diqqətlə
cəm edib ziqiymət sərmayə kimi saxlayır və balalarının ilk təlim və tərbi -
yəsi onları öyrətməklə başlayır” (4, 3).

Vətən, xalq və dil bir çox maarifpərvər ziyalılar kimi F.Köçərlini də
daima narahat edən məsələlərdən olmuşdur. O, dil deyəndə hər cür ba ya -
ğı, dəbdəbəli, yad ünsürlərlə dolu olan dili yox, analarımızın bizə laylay
dediyi, folklorumuzdakı şirinliyi, sadəliyi qoruyub saxlayan dili təbliğ et -
miş, öz şair və yazıçı dostlarına, ziyalılara dilimizi korlamaqdan qaçmağı,
onu həmişə təmiz saxlamağı məsləhət görmüşdür: “Millətini sevən, onun
mənəvi diriliyinə çalışan, tərəqqisi yolunda əmək sərf edən yazıçılarımız-
dan, ədiblərimizdən və şairlərimizdən çox-çox təvəqqe edirik ki, dillərini
asanlaşdırsınlar, ana dilindən uzaq düşməsinlər, meymunluqdan əl çəksin-
lər, fikirlərini açıq və sadə dildə yazsınlar, ta ki, onların yazdıqlarını oxu -
yan anlasın, düşünsün və ayılsın. Ancaq bu yolla yazan ilə oxuyanın ara -
sında dostluq, ittifaq və birlik əmələ gələ bilər” (5, 295). 

Folklorun xalqın həyat tərzini, dünyaya fəlsəfi-estetik baxışlarını,
adət-ən ənə lərini, dilini və ruhunu özündə aydın şəkildə əks etdirdiyi artıq
məlumdur. Bunu nəzərə alan müəllif kitabdakı folklor materiallarının, ay -
rı-ayrı şairlərin əsərlərindən verdiyi nümunələrin və tərcümələrin məhz
balaların gözəl ruhda böyüməsinə, düzgün tərbiyəsinə mühüm təsir edə -
cəyinə əminliyini bildirir: “Məcmuəyə daxil olan ancaq “Tülkü və üzüm”
təmsili ruscadan tərcümə olunubdur. Mütərcim Eynəlibəy Sul ta nov öz di -
li mizin şivəsini itirməyibdir. Möhtərəm şairimiz Abbasağa Na zirin və
mər hum Mustafa ağa Arifin və Mehdiqulu xan Vəfanın bir neçə əsərləri
dəxi məcmuədə dərc olunubdur ki, onların məna cəhətcə balaların ruhuna
gözəl təsiri ola bilər. Qasım bəy Zakirin təmsilat mənzuməsi millətimizin
məişətindən götürülmüş və onun dili ilə söylənmiş əsərlərdir...” (4, 3).

Uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan F.Köçərli balacaların
diqqətini, maraq dairəsini folklora yönəltməyin əhəmiyyətini öz sözləri
ilə bir daha vurğulayırdı. O, folkloru cəmiyyətdə insanların tərbiyəsi, sa -
vad lanması üçün mühüm vasitələrdən hesab edirdi. Buna görə də kitaba
möv zusuna görə daha tərbiyəvi, təsirli folklor nümunələrini daxil edən
mü əllif yazırdı: “Zənnimizcə, bu məcmuəni hər kəs oxusa – böyük, ya ki -
çik – onun qəlbi açılıb xəndan olacaqdır. Balalar şad olacaq bu səbəbə ki,
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onda dərc olunan əsərlərin cümləsi onların dünyasındadır. Böyük adam la -
rın ürəklərinin açılmağına səbəb bu olacaqdır ki, onlar mütaliə əsnasında
öz uşaqlıq vaxtlarını ixtiyarsız xatırlarına götürəcəklər. Bu isə, yəni qəlbi
şad etmək, özlüyündə bir xidmətdir” (4, 3).

Görkəmli tədqiqatçı folklorun müxtəlif janrlarında - atalar sözü, mə -
səl lər, tapmacalar, nağıllar, sayaçı sözlər, düzgülər, laylalar, xalqın mə işəti
ilə bağlı sözlər, mərasim nəğmələri, yanıltmaclar, müxtəlif uşaq oyun la rı -
nın az bir qismini də olsa “balalara hədiyyə” etməyi özünə dövlət qar şı -
sında bir vətədaş borcu saymışdır. Həqiqətən də, bu “hədiyyə” indi də bal-
alar, böyüklər tərəfindən sevilə-sevilə oxunur.

F.Köçərlinin araşdırmaları əsasında tərtib edilmiş “Azərbaycan ədə -
biy yatı” kitabının girişində Ruqiyyə Qənbərqızı onun ümumən ədəbiyyat
sahəsindəki tədqiqatlarına toxunaraq öz fikirlərini söyləmişdir. O, Kö çər -
linin folklor sahəsindəki əməyini layiqincə qiymətləndirmiş və qeyd et -
mişdir ki, F.Köçərli ədəbiyyatı hər bir xalqın şən və əzəmətinə, tərəqqi və
səadətinə bais olan səbəblərdən biri hesab edib iki hissəyə ayırmışdır: şi -
fahi və yazılı ədəbiyyat. O, folklor nümunələrinə “xalqın qiy mətli mənəvi
bədii sərvəti kimi baxırdı”. Çünki ağızdan-ağıza söylənilən bu ədəbiyyat
“hər bir millətin hal və şəninə və övzai-məişətinə müxtəss olub, onun
dünya üzrə və növ yaşamasına şəhadət verir” (2, 27). 

Ümumilikdə F.Köçərli folklorşünas kimi bir növ Azərbaycan mədəniy -
yətinin inkişafında da misilsiz xidmətlər göstərmişdir. O bilirdi ki, ədə -
biy yatın inkişafı şifahi xalq ədəbiyyatından başlayır. Buna görə də folk-
lorun toplanması, nəşri işindən yan keçməmiş, bu sahədə xüsusi fəaliyyət
göstərmişdir. F.Köçərlinin topladığı folklor nümunələri o zamanlar müx-
təlif mətbuat səhifələrində çap olunurdu. Onun çap etdirdiyi xalq yara dı -
cılığı nümunələri sırasında «Balalara hədiyyə»dən əlavə «Sayaçı sözləri»,
«Aşıq Valeh» və sairə də var idi. F.Köçərli xalq ədəbiyyatına, ədəbiyyatın
muəyyən məsələlərinə dair yazdığı məqa lə lərində çoxlu folklor nümu nə -
ləri verirdi (1, 48). Bu da o zamana görə çox doğru bir hərəkət idi. Çünki
ayrıca çap etməyə imkan olmayan toplanmış xalq ədəbiyyatı nü mu nə lə -
rini ədib bu yolla nəşr edib yaymışdır. F.Köçərli bütün qabaqcıl ziyalıların
da diqqətini bu işə, folklorun toplanması işinə cəlb etmək istəyirdi.

1963-cü ildə F.Köçərlinin yaradıcılığının bəzi nümunələri “Seçilmiş
əsərləri” adı altında nəşr edilmişdir. Kitaba daxil edilən “Köçərilərin övza
və əhvalı” adlı məqalə (1909) bir folklorşünas alimin şifahi xalq ədəbiy -
yatının bəzi janrları haqqında fikirlərini əks etdirir. Belə ki, araşdırmada
atalar sözləri, sayaçı sözlər, laylalar, bayatılar kimi folklor nümunələri sa -
də, müqayisəli, anlaşıqlı tərzdə izah edilir. Məsələn, sayaçı sözlər haqqın-
da danışan müəllif qeyd edir ki, “məşhur sayaçı sözlərində ev heyvanları
bir-bir zikr olunur və bu sözlərdə heyvanların cümləsindən ziyadə tərif və
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tövsif olunan qoyun və keçidir; o heyvanlardır ki, tərəkəmə xalqının di ri -
liyi və rahatlığı onların varlığına bağlıdır. Xüsusən gözəl və şirin dil ilə
qoyunun qisim-qisim sifətləri tərif olunur” (5, 229). Sayaçı sözlərini lay -
lalarla müqayisəli şəkildə izah edən müəllif ananın şirin dillə balasına lay-
lay çalmasını xalqın qoyunu şirin dillə əzizləməsi ilə izah edir və əlavə
edir ki, laylayda işlədilən “balam” sözünün yerinə sayaçı sözlərdə qoyun
sahibi qoyunu “nənəm” kəlməsi ilə oxşayır:

Nənəm, qoyunun qarası,
Qırxlığı polad parası,
Yaz günü dələməsi,
Payızda görəməsi.
Qış günü qovurması.

* * *
Nənəm, o saçaq qoyun,
Bərədən qaçaq qoyun,
Sənə yaman baxanın
Gözünə pıçaq, qoyun! (5, 230).

Bu maraqlı müqayisədən sonra tədqiqatçı atalar sözlərində qoyunçu-
luqla bağlı rast gəlinən nümunələrə nəzər salır və onların mənalarını izah
edir: “Atalar sözünə gəldikdə, qoyundan hasil olan xeyir və bərəkətə dair
çox timsallar var. Necə ki, deyilibdir: “Qoyunun oldu əlli, adın oldu bəl -
li”. Adı “bəlli” olmaq, yəni el və oba içində dövlət sarıdan şöhrət tapıb,
dillərdə adı söylənmək deməkdir. “Qoyunun oldu yüz, gir içində üz”. Yə -
ni yüz qoyundan o qədər dövlət və bərəkət yetişir ki, onun içinə girib
üzmək olar. Qoyunsuz evləri babalarımız qurumuş çaya bənzədib, qoyun-
lu evləri qurulmuş yaya təşbih ediblər. Sayaçı sözlərinin bir parasında qo -
yuna xitabən deyilir: “Yiyən sənin ucundan çıxıbdır köşkə, qoyun”; yain-
ki: “Yiyən sənin ucundan gətirib gəlin, qoyun”; və yainki: “Yiyən sənin
ucundan bağlayıb kəmər, qoyun”. Söz yoxdur ki, köşkə çıxmaq, gəlin gə -
tirmək və kəmər bağlamaq dövlət nişanəsidir, varlılıq və bolluq əlaməti-
dir” (5, 230).

Keçmişə nəzər salan müəllif xalqın Novruz bayramından sonra havalar
istiləşənə yaxın yaylağa üz tutduğunu, burada olduqları müddətdə və on -
dan sonra yaratdıqları bayatıları xatırladır. Köç vaxtı müəllifin dili ilə çox
sadə və səmimi şəkildə belə təsvir edilir: “Keçmişdə, iyirmi-otuz il bun -
dan müqəddəm tərəkəmə xalqı Novruz bayramından sonra köçmək qeyd-
inə düşüb, köç-döşə lazım olan əsbab və alatı düzəldib hazırlamağa məş -
ğul olurdu. Əkin-biçin ilə çəndan əlaqəsi yox idi. Elə ki, günün həra rəti
şiddətlənib canlıya və cansıza əsər edirdi: 
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Sayan yağış yağanda,
Sarmaşıq ot bitəndə,
Quzu tələkə tutanda,
Keçi irtmək atanda –

Köçərilər arandan yaylaqlara tərəf hərəkət edirdilər və orada soyuq dü -
şənə kimi, hətta bəzi yerlərdə qar yağanacan, yəni payızdan da bir ay ke -
çəndə qışlaqlarına qayıdırdılar. Bu vaxtlarda aranın da havası sınıb, yum -
şaq və mötədil olurdu. Onun istisi heyvana və insana çəndan əsər etmir-
di. O vaxtlarda dağdan gələn adamların rəngi qırmızıdan da ötüb, bənəfş
çalırdı. Qoyunlar o qədər kökəlirdi ki, quyruqlarını çəkib apara bil mir di -
lər. At və sığır mal dərisinə sığmırdı. Bununla belə, el-oba yenə həsrət ilə
yaylaqdan ayrılırdı və hali-dilini bu bayatı ilə bildirirdi: 

Dağlar marala qaldı,
Otu sarala qaldı,
Soyuq bulaq, göy yaylaq
Yenə marala qaldı (5, 235).

Özünün “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı kitabında şifahi xalq ədəbiy ya -
tının müxtəlif janrlarına özünəməxsus və haqlı izahlar verən F.Köçərli bu
sahədəki biliyinin dərinliyini nümayiş etdirmişdir. O, yazırdı: “...millət
həddən ziyadə məsəllər, hikmətamiz sözlər, tapmacalar icad edibdir ki,
bunların vasitəsilə öz biliyini, təcrübəsini, hikmətini izhar edir və hər bir
ittifaqda münasibi-hal söyləməyini, dünyada dolanmasını, insanlar ilə rəf-
tarını və sair məxluqat ilə əlaqəsini az sözlü, amma dərin mənalı – müfid-
müxtəsər kəlam ilə bəyan qılır. Məsələn, atalar təcrübə ilə yəqin ediblər
ki, kişi hər nə iş tutsa, yaxşı ya yaman, axırda onun nəticəsini görəcəkdir.
Ona görə deyiblər: “Hər nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşığına” və yainki
“hər nə əkərsən, onu biçərsən”. Hər bir işdə səbr lazım olmağını təcrübə
edib deyiblər:

Səbr ilə halva bişər, ey qora səndən,
Bəsləsən, atlas olar tut yarpağından...” (2, 49).

Bunun ardınca müəllif minilliklər keçərək gəlib bizə çatmış atalar
sözləri və məsəllərdən başqa nümunələr verir və onların ifadə etdiyi mə -
na lara açıqlıq gətirir. Fikrini bu sözlərlə tamamlayır ki, türk dilində neçə
min hikmətamiz məsəllər var ki, hamısı təcrübə ilə deyilibdir və onları
burda yazmaq ilə qurtarmaz. 

F.Köçərli tədqiqatda atalar sözləri ilə yanaşı nağıllara da toxunmuş,
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onların xarakterik xüsusiyyətlərini verməyə çalışmışdır. O yazırdı ki,
nağıl qəhrəmanları haqq və doğru yolda çalışıb, canları bahasına müxtəlif
maneələri atlayaraq, divlərlə, əjdahalarla vuruşur, lakin sonda haqq batilə,
doğru yalana qalib gəlir və nağılların çoxu şadlıq ilə qurtarır. Heyvanlar
haqqındakı nağıllarda isə onların hər biri insana mənsub olan xasiyyəti
göstərir. Məsələn, aslan rəşadət və mərdanəliyi; ayı qanmazlığı; qurd ax -
maqlığı; tülkü hiyləgərliyi; dovşan qorxaqlığı; maral gözəlliyi və s. ifadə
edir (2, 49).

Bütün bu nümunələrdən göründüyü kimi, F.Köçərli xalq yaradıcılığı
materiallarını yalnız toplayıb nəşr etməklə işini bitmiş hesab etməmiş,
hətta müxtəlif folklor janrları üzərində tədqiqat aparmış, tutarlı fikirlər
irəli sürmüşdür.

F.Köçərli kitabında Azərbaycanın tanınmış şair və yazıçıları haqqında
məlumat verərkən belə orada yeri gəldikcə xalq yaradıcılığı nümunələrin -
dən istifadə etmişdir. Məsələn, Seyid Əzim haqqında söhbət açan müəllif
onun oğlu Mircəfərə yazdığı nəsihətdən bəhs edərkən öz fikirlərini fol -
klor dan nümunə gətirərək izah edir: “Seyid oğluna xitab etməklə bizim
ha mı mızı mənzur qılıbdır. Türk məsəlinin misdaqınca: “Qızım, sənə deyi -
rəm, gəlinim, sən eşit!” (3, 52). Başqa bir yerdə isə Xalxalinin yara dıcılıq
yo  lundan bəhs edən müəllifin nümunə kimi verdiyi “Allahdan buyruq,
ağzıma quyruq” ifadəsi ilə rastlaşırıq (3, 390). 

Görkəmli folklorşünasın aşıq sənəti, onun ayrı-ayrı nümayəndələrin -
dən bəhs edən məqalələri də vardır. 

F.Köçərlinin folklorşünaslıq fəaliyyəti geniş və əhatəlidir. Başqa sözlə,
Firidun bəy Köçərli Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında xüsusi
xidmətləri olan ziyalılarımızdandır. Onun topladığı, nəşr etdirdiyi, ayrı-
ayrı məqalələrdə nümunə kimi, bəzən də elmi cəhətdən izahını verdiyi
fol klor nümunələri bu işin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsində bir təkan
olmuşdur. Firidun bəy Köçərlinin maarif, elm, təhsil, ədəbiyyat sahəsində
gör düyü işlər, həqiqətən, təqdirəlayiqdir və onun çoxsahəli fəaliyyətinin
Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti, dili, təhsilinin inkişafında böyük
xid mətləri olmuşdur. 

İşin elmi nəticəsi. Məqalə Firidun bəy Köçərlinin folklorşünaslıq gö -
rüş  ləri haqqında aydın təsəvvür yaradır.

İşin elmi yeniliyi. Firidun bəy Köçərli folklorun toplanması, nəşri sa -
həsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun folklorşünaslıq görüşləri ümu -
mən folklor və onun müxtəlif janrları haqqında aydın təsəvvür yara dır.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə irəli sürülən müddəaların tətbiq
olunma imkanları genişdir. Belə ki, burada deyilən müddəalardan həmin
problemdən bəhs edən müxtəlif elmi yazılarda istifadə oluna bilər.
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EPİK FOLKLOR JANRLARININ ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN 
NƏSRİNƏ TƏSİRİ 

(“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında)
XÜLASƏ

Məqalədə Azərbaycanın görkəmli maarifçisi Firidun bəy Köçərlinin tərtib etdiyi
“Balalara hədiyyə” dərsliyinin XX əsr Azərbaycan nəsrinə, o cümlədən uşaq nəsrinə tə -
siri məsələsindən danışılır. Xalq yazıçısı Elçinin hekayələrindən nümunələr gətirilərək
dərslikdəki nağıllarla müqayisə olunur.

Açar sözlər: maarifçilik, folklor, nağıl, epik janr, nəsr, hekayə

THE ATTITUDE TO MODERN AZERBAIJAN PROSE OF EPIC 
FOLKLORE GENRES 

(According to the book “A gift to the children”) 
SUMMARY

In the article it is said about the attitude of “Balalara hediyye” (A gift to the children)
compiled by Firidun bey Kocharli who was the well-known educationist to the prose of
the 20th century, especially the children prose. Using the examples from the tales by the
folk writer Elchin are compared with the tales from that textbook. 

Key words: enlightenment, folklore, tale, epic genre, prose, story 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭПИЧЕСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ НА СОВРЕ-
МЕННУЮ ПРОЗУ АЗЕРБАЙДЖАНА 

(Hа основании книги «Подарок детям»)
РЕЗЮМЕ

В статье говорится о воздействии книги «Подарок детям» составленного вид-
ным просветителем Фиридуном Кочарли на Азербайджанскую прозу ХХ века, в
том числе на детскую прозу. Приводятся примеры из рассказов народного писате-
ля Эльчина и сравниваются со сказками из книги.

Ключевые слова: просветительство, фольклор, сказка, эпический жанр, проза,
рассказ

Məsələnin qoyuluşu. Firidun bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatının
elə simalarındandır ki, bütün yaradıcılığı boyu öz xalqına, onun folkloru -
na, şifahi ənənəsinə bağlı olmuşdur. Bunu onun tərtib etdiyi “Balalara hə -
diy yə” dərsliyi də təsdiq edir. Məsələnin qoyuluşu məhz bu dərslikdəki
fol klor nümunələrinin XX əsr Azərbaycan nəsrinə təsirinin araşdırılması
kontekstindədir.

İşin məqsədi. Məqalənin qarşısında duran əsas məqsəd çağdaş Azər -
bay can nəsrinin folklorla bağlılığını, sözügedən Azərbaycan maarifçisinin
uşaqlar üçün tərtib etdiyi “Balalara hədiyyə” dərsliyindəki nümunələrin,
xüsusən də nağılların nəsrimizə təsirinin öyrənilməsidir. 
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Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbiyyatşünaslığının M.F.Axun dov -
dan sonra fəaliyyət göstərən görkəmli nümayəndələrindən, realizmin təb -
liğatçılarından biri Firidun bəy Köçərlidir. Ədəbiy yat şünas lıq elmimizin
təşəkkülü, ədəbiyyat tariximizin ilk dəfə müəyyən dərəcədə sistemli və
professional səviyyədə araşdırılması onun adı ilə bağlıdır. Xalqımızın ma -
ariflənməsində, mədəni tərəqqisində misilsiz rolu və xidmətləri olan
F.Köçərli öz məqalələrində müəllimi “məktəbin canı” və içində olduğu
camaatın “çırağı” adlandırmış, şərəfli ömrünün 23 ilini Qori Seminariya -
sının divarları arasında keçirərək istedadını, qəlbinin hərarətini, gözünün
nurunu orada təhsil alan azərbaycanlı gənclərin bacarıqlı və vətənpərvər
müəllim kimi yetişməsinə sərf etmişdir. O, yaradıcılığına tərcümə ilə baş -
lamış, rus şairlərindən bir sıra tərcümələr etmişdir. A.S.Puşkinin “Balıqçı
və balıq” nağılını 1892-ci ildə “Torçu və balıq” adı altında çap et dir miş -
dir. Bundan başqa o, M.Y.Lermontovdan “Üç xurma ağacı”, A.V.Kol tsov -
dan “A kişi, niyə yatıbsan?” və s. kimi tərcümələr etmişdir. 35 illik ədəbi,
elmi-pedaqoji, publisist fəaliyyətinin nəticəsi olan zəngin bir irs qoyub
getmiş F.Köçərli “Литература адербейджанских татар” (“Azərbaycan
tatarlarının ədəbiyyatı”), “M.F.Axundov”, “Balalara hədiyyə” əsərlərinin,
iki cildlik məşhur “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ma terialları”nın və digər
sanballı əsərlərin müəllifidir. Bundan başqa o, ədəbi şəxsiyyətlər, bədii
əsərlər, dərslik və tərcümələr haqqında, qadın azadlığı, habelə məişət
mövzusunda bir sıra maraqlı məqalələrin müəllifidir. 

F.Köçərlinin ədəbi irsində uşaq ədəbiyyatı və eləcə də şifahi xalq ədə -
biyyatı məsələlərinin tədqiqi xüsusi yer tutur. Alim folklor və uşaq ədə -
biyyatını bədii ədəbiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş və gənc
nəslin təlim və tərbiyəsinə kömək edən, onların hərtərəfli inkişafına təsir
göstərən amil saymışdır. F.Köçərli özü tərbiyə haqqında belə deyir: “Uşa -
ğın şəxsiyyətini tərtib və təşkil etməkdə tərbiyə nüfuzu böyük əqddir. Tər -
biyə nüfuzu çocuğun ruhunda və qəlbində bir iz, bir əsər buraxıyor və
onun qəlbini bu və ya digər hala salıyor. Binaən əleyhi tərbiyə nüfuzu hə -
mən tərbiyənin amili deməkdir. Tərbiyənin amilləri çox olmaqla bəra bər,
qayət müxtəlifdir. İnsanı əhatə edən bütün şeylər, yaxud ona müəyyən tə -
sir göstərən hallar bu qəbildəndir. Bütün bu amillər ona nüfuz yetiriyor.
Tərbiyə amilləri bunlardır: təbiət, ailə, məktəb, kitablar, din və ittifaqi hal-
lar” (8, 158). F.Köçərli vətənini, xalqını və dilini böyük məhəbbətlə sevən
vətənpərvər bir ziyalı idi. Görkəmli pedaqoq Mehdixan Vəkilov öz xatirə -
sin də qeyd edir ki, ömrünün axırına kimi övladı olmayan F.Köçərli bütün
məhəbbətini, mehr və ülfətini, ümid və arzularını seminariyada oxuyan
azərbaycanlı balalarına bağlamışdı (8, 9). Bunu F.Köçərlinin həyat yol da -
şı Badisəba xanıma yazdığı 17 may 1920-ci il tarixli məktub da təsdiq edir. 

Azərbaycanın görkəmli maarif xadimi olan F.Köçərli folklorun toplan-
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ması, nəşri və inkişaf etdirilməsi işinin çox mühüm və şərəfli bir sahə
olduğunu bilərək Azərbaycan xalq ədəbiyyatının bəzi nümunələrini top -
layıb 1912-ci ildə “Balalara hədiyyə” adı altında nəşr etdirmişdir. Bu nü -
munələr xırda hekayələr, nağıllar, nəğmələr, oyun qaydaları, düzgülər, sa -
yaçı sözləri, məsəllər, tapmacalar, yanıltmaclardır. Uşaq psixologiyasına
yaxından bələd olan bir pedaqoq kimi F.Köçərli bu nümunələr vasi təsilə
uşaqlara maarifçilik ideyalarını aşılayır, onların fikrinin aydınlaşmasına,
həyat və məişət haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsinə yar dım çı ol ma -
ğa çalışırdı. F.Köçərli ardıcıl olaraq xalqın sənət incilərini top la mış, sah-
mana salmış, ana dilinin saflığı və təmizliyi uğrunda mübarizə aparmışdı.
Dərsliklərdə F.Köçərlini, hər şeydən əvvəl, maraqlandıran sa də, anlaşıqlı
dil məsələsi və uşaqlar üçün məişətimizdən götürülüb yazıl mış hekayə,
şeir və nağıllar idi. Onun klassik ədəbiyyat, həmçinin xalq ədəbiyyatı
haqqındakı nəzəri müddəaları folklorşünaslıq elmi sahəsində indi də də -
yərini saxlayır. Hökmlərini xalq ədəbiyyatından gətirdiyi tutarlı nümu nə -
lərlə əsaslandıran ədib folklorla tarixin əlaqəsi məsələsi haqqında belə
yazırdı: “Ağızdan-ağıza söylənən əlvahi-ədəbiyyat hər bir millətin hal və
şanına və övzai-məişətinə müxtəs olub, onun dünya üzrə nə nevi yaşa ma -
sına şəhadət verir” (8, 23). Odur ki, F.Köçərli “Balalara hədiyyə” dərs li -
yində həm yazılı əbəbiyyatımızdan, həm də şifahi xalq yara dıcı lı ğından
bir çox nümunələr verərək milli oyanış, ozünüdərk, maarif və mə də niy yə -
tin yüksəlişi məsələsini ön plana çəkmişdir. Qeyd edək ki, dərslik də XIX
əsr Azərbaycan şairi Q.Zakirin “Tülkü və qurd”, “Dəvə və eşşək”, “Qurd,
çaqqal və şir”, “Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu” təmsilləri, “Dur na lar” qoş-
ması, A.Nazirin “Vətən”, “Qarayazı meşəsinin vəsfi və ovçuların zülmü”
şeirləri verilmişdir. Buraya aşıq poeziyasından nümunələr də daxil edil -
mişdir: Aşıq Əmrahın “Aranla yaylağın bəhsi”, Xəstə Qasımın “Yaxşıdır”
rədifli qoşmaları və s. Dərslikdə həmçinin bö yük rus təmsilçisi İ.A.Krı lo -
vun “Tülkü və üzüm” təmsilinin tərcüməsi də yer almışdır. Xalq ədəbiyy-
atına gəldikdə isə tapmacalar, atalar sözləri və məsəllər, yanıltmaclar, sa -
yaçı sözləri, düzgülər, nağıllar, oyunlar və s. nümunələr uşaqların ixtiya -
rına verilmişdir. “Ərincək it” adlı hekayə, “Çoban” mənzuməsi, “Qurd”
hekayəsi müvafiq atalar sözləri ilə tamamlanmışdır. “Balalara hədiyyə”
dərsliyində uşaqların dünyagörüşünü artırmaq, onların həyat, cəmiyyət
haqqındakı təsəvvürlərini formalaşdırmaq məqsədi ilə müxtəlif bitki, hey-
van, yemək adları da verilmişdir. Dərslik dəki ən maraqlı folklor nümu nə -
ləri nağıllardır. Qeyd edək ki, burada “Xo ruz və padşah”, “Şəngülüm,
Şüngülüm, Məngülüm”, “Pıspısa xanım və Siçan bəy” (“Dozanqurdu
Düzxatun və Siçan Solub bəy”), “Göyçək Fatmanın nağılı” kimi Azər bay -
can nağılları yer almışdır. Vətənpərvər maarifçi bu nağılları dərsliyə sal -
maqla uşaq ların həyata baxışlarını, dün ya görüşlərini kamilləşdirmək,
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haqqın, əda lətin həmişə qara qüvvələr üzərində qələbəsinin zəruriliyini
anlatmaq və başa salmaq məqsədini güdmüşdür. Məsələn, “Göyçək Fat -
manın nağılı”nda təsvir olunan totem – qara inək xeyirxah insanlara xoş -
bəxtlik, səadət, pis niyyətli adamlara isə bədbəxtlik gətirir.

Göründüyü kimi, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişafı
S.Ə.Şirvani, N.Vəzirov, S.M.Qənizadə və başqa sənətkarlarla yanaşı,
F.Köçərlinin yaradıcılığı ilə də bağlıdır. Doğrudur, adlarını çəkdiyimiz bu
bədii söz ustaları bütün yaradıcılıqlarını uşaqlara həsr etməsələr də, bir
sıra orijinal əsərlər yaratmaqla milli uşaq ədəbiyyatımızın müstəqil sahə -
yə çevrilməsi üçün əvəzolunmaz mənbə rolunu oynamışlar. Хalq yara dı -
cılığından və klassik dünya ədəbiyyatından bəhrələnmiş müхtəlif janrlı
uşaq ədəbiyyatı nümunələri ХХ əsrin ikinci yarısında da müstəqil bir sahə
kimi təşəkkül tapmış və mərhələli şəkildə inkişaf etmişdir. 

Belə ki, F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə” müntəxabatında toplanmış
uşaq folkloru nümunələri milli uşaq ədəbiyyatımızın sonrakı inkişafı üçün
də böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Kitabdakı xalq ədəbiyyatı nümunələri
sonrakı dövrlərdə yazılmış uşaq nəsrinə, həmçinin böyüklər üçün yazıl -
mış nəsr əsərlərinə təsirsiz qalmamışdır. Buna nümunə olaraq biz gör -
kəm li yazıçı İ.Əfəndiyevin “Хan qızı Gülsənubərlə tarzən Sadıqcanın na -
ğılı» povestini, «Yusif və Esfir», «Vəzir Allahverdi хan və Bəhlul Da nən -
də», «Həyatın əbədi ahəngi», «Abidin yuхusu», «Sağsağan», «İsa-Musa»
və s. kimi maraqlı süjet əsasında yazılmış hekayələrini göstərə bilərik .

Yazıçı X.Hasilova da uşaqlar üçün «Tısbağa və əqrəb», «Şir və qarış -
qa» hekayələrini хalq yaradıcılığı motivlərindən istifadə edərək yaz mış -
dır. Əlbəttə, bu hekayələrin süjeti yeni deyildir, Şərq ədəbiyyatında bu
motivlərə kifayət qədər rast gəlmək mümkündür. Lakin yazıçı bu motivi
uşaqların anlam səviyyəsinə salmış, daha oхunaqlı olması üçün dilimizin
zəngin leksik imkanlarından bacarıqla istifadə etmişdir. “Tısbağa və əq -
rəb” hekayəsi “dost dosta tən gərək, tən olmasa, gen gərək” atalar sö zü -
nün məzmunu ilə səsləşir. Uşaqlara dostluqda vəfalı olmaq, dar gündə
dosta arxa olmaq kimi gözəl əxlaqi keyfiyyətləri aşılayır. “Şir və qarışqa”
hekayəsində isə ehtiyatlı olmaq, israfçılıqdan uzaq olmaq kimi xüsusiy -
yət lər təlqin olunur. Göründüyü kimi, bunlar F.Köçərlinin hələ XX əsrin
əvvəllərində tərtib etdiyi dərslikdəki bir çox nümunələrin, o cümlədən
təmsillərin məzmunu ilə səsləşir.

İ.Hümmətovun əfsanələr və hekayələr daхil edilmiş «Çinar əfsanəsi»
kitabı uşaqlar üçün nəşr olunan maraqlı kitabdır. 70-80-ci illərdə qələmə
alınmış və bu kitaba daхil edilmiş «Çinar əfsanəsi» əfsanə-povesti, «Ala -
dağla Qaradağın dastanı», «Göy göl əfsanəsi» əfsanələri, «Abas bəyi»,
«Kor toyuq», «Babəkin yaşıl gəmisi», «Dəvəgözü dərəsi», «Sərtib, Rasim
və başqaları» və s. hekayələr mövzu baхımından yeni uşaq nəsri təsiri ba -
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ğışlayır. Bundan başqa yazıçının “Yaxşılıq itmir”, “Zalım ağa və balaca”,
“İki molla və kəndli” əsərləri uşaqlar üçün yazılmış gözəl nağıllar dır.

Uşaq nəsrinin maraqlı nümunələrinə yazıçı-dramaturq Elçinin yara dı -
cılığında da rast gəlinir. Onun “Küləyin, çinarın və qaranquş balasının he -
kayəti”, “Gilas qız”, “Humayın yuxusu”, “Balaca qırmızı çiçək”, “Aysu
və balaca balıqlar” və başqa hekayələri uşaq ədəbiyyatının parlaq nü mu -
nələridir. Məsələn, “Aysu və balaca balıqlar” hekayəsində yazıçı Yaşıl ör -
dək və balaları haqqında nağıl verərək, uşaqlarda gözəl əxlaqi keyfiy yət -
lər, humanist fikirlər formalaşdırmaq məqsədi güdmüşdür.

F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə” dərsliyində verilmiş müxtəlif şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələri, o cümlədən nağıllar çağdaş nəsrimiz üçün bir
mənbə rolunu oynamışdır. Bunu Elçinin yaradıcılığına da aid etmək olar.
Qeyd edək ki, Elçin folklor nümunələrindən, folklorizmin açıq və üstü ör -
tülü məqamlarından böyüklər üçün yazdığı nəsr əsərlərində də yeri gəl -
dik cə istifadə etmişdir. “Baladadaşın ilk məhəbbəti”, “Qatar. Pikasso. La -
tur. 1968”, “Talvar”, “Bülbülün nağılı”, “Qırmızı ayı balası”, “On ildən
sonra”, “Bu dünyada qatarlar gedər”, “Gümüşü, narıncı, məxməri” və s.
hekayələrində folklordan istifadə bir çox hallarda üstüortülüdür, mətn al tı -
dır. Bəzi məqamlarda isə ənənəvi folklor süjetindən, obraz və mo tiv lə rin -
dən yeni səpkidə - bütün milli koloriti, mövzu və məzmun gözəlli yi əks
olunmaqla istifadə olunmuşdur. Məsələn, “Bülbülün nağılı” heka yə sin də -
ki folklorizmdə vətən və azadlıq motivi verilmişdir ki, bu da aşağıda gös -
tərilmiş bayatının məzmunu ilə səsləşir:

Əzizim, vətən yaxşı,
Geyməyə kətan yaxşı.
Gəzməyə qərib ölkə,
Ölməyə vətən yaxşı.

Bundan başqa onun hekayələri, o cümlədən “Bülbülün nağılı” hekayə si
xalq nağıllarının təhkiyəsinə əsaslanır. F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə”
dərsliyindəki nağıllarla bu hekayəni müqayisə etdikdə bunun şahidi oluruq.
Hekayədə oxuyuruq: “Sarı bülbül dağlar aşıb, dərələr keçdi, çaylarda çimib,
bulaqlardan su içdi, az getdi, çox getdi, dərə-təpə düz getdi, axırda gəlib
köksü gözəl o dağlardakı meşəyə çatdı və meşədəki qoca bir palıd ağacının
ovuğunda köhnə yuvaya girdi; sarı bülbül o qədər uçmuşdu ki, tamam ta -
qətsizdi, amma güclə başını qaldırıb meşəyə baxdı və bu dəm meşəyə gün
dəydi, meşənin yaşıllığı günün şüaları altında alışıb yandı, göz qamaşdırdı
və bülbül bütün gücünü toplayıb oxumağa başladı” (1, 152).

Elçinin hekayələrini oxuduqda nağıllarda tez-tez rast gəldiyimiz baş -
lanğıc və sonda işlənən ifadələrlə qarşılaşırıq: “Burda nağılı qurtardım.
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Göydən üç alma düşdü: biri mənim, biri bu nağılı yazanın, biri də oxu ya -
nın. Vəssalam, şüttamam”; “Az keçdi, çox keçdi”; “Günlərin bir günündə,
Məmməd Nəsir tinində, biri var idi, biri yox idi, Allahdan savayı heç kəs
yox idi, təkcə iki nəfər Çal Papaq var idi, bir nəfər də Qara Kepka və Qara
Kepkanın da bir sevimli həyat yoldaşı var idi ki, adı Çadra xanım idi” (1,
68). “Balalara hədiyyə” dərsliyindəki “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngü -
lüm” nağılı belə başlayır: “Biri var imiş, biri yox imiş, Allahdan başqa heç
kəs yox imiş. Bircə keçi var imiş, bu keçinin də üçcə balası. Birinin adı
Şəngülüm, birinin adı Şüngülüm, birinin də adı Məngülüm” (7, 152).
Dərslikdəki “Pıspısa xanım və siçan bəy” nağılının da başlanğıcı bunun
kimidir: “Biri var imiş, biri yox imiş, Allahdan başqa heç kəs yox imiş.
Bir də Pıspısa xanım var imiş” (7, 159). 

Gerçək həyatın mövcud mənzərəsini reallıqla əks etdirmək, müasir
yeniyetmələrin duyğu və düşüncəsini, kənddə yaşayan cavanların poetik
dünyasını təsvir etmək Elçin nəsrinin əsas хüsusiyyətlərindəndir. Onun
hekayələrində müasirlik anlayışı təkcə kəndin zahiri görünüşündə, yeni ti -
kilmiş binaların, mədəniyyət ocaqlarının çoхluğunda deyildir. Bəzən ya -
zıçı, ümumiyyətlə, kəndi təsvir etmir, insanların mənəvi dünyasını, həya-
ta baхışını elə real və aydın cizgilərlə verir ki, bu cizgilər müəllifin ideya
məqsədini aydın şəkildə büruzə verir. «Bu dünyada qatarlar gedər» he ka -
yəsinin qəhrəmanı Əbilidir. Yazıçı oхucunu nə bu kəndin özü, nə də
adamları ilə yaхından tanış edir. Əsəri oхuyan oхucu Əbilidən başqa bu
kənddə yaşayanların yalnız adını eşidir, onlar haqqında deyilmiş bir-iki
ifadəyə rast gəlir. Lakin Əbilinin məhdud dünyagörüşü və ötüb keçən qa -
tarlara onun heyrətli baхışları arхasında bu uşağın romantik duyğulu qəl-
bini görürük. Əbili kəndlərindən keçən qatarlara, bu qatarların içində ge -
dən qırmızı, yaşıl, çəhrayı uşaqlara həsrətlə baхan romantik bir uşaqdır.
Lakin o, bir şeyi yaхşı başa düşür ki, həmin qatarlarda gedən rəngbərəng
uşaqlarla onun arasında olan fərq çoх böyükdür. Əbili qatarda gedən bu
uşaqların zahiri görkəmində ümumi bir çalar kəşf edir: uşaqlar rəngbə -
rəngdir. Yazıçı bu uşaqların fərqindəki poetik koloriti vermək üçün onları
müхtəlif çalarlı rənglərlə təsvir edir. Müəllif hekayədə nağıl təhkiyəsinə
əsaslanmış, nağıllarımızda işlənmiş bir sıra ifadələrdən də istifadə et miş -
dir. Məsələn: “Əbili bütün ömründə birinci dəfə qatara mindi, «Bakı –
Moskva» qatarına. Qatar çox getdi, az getdi, dərə, təpə düz getdi, axırda
gəlib Əbiligilin kəndinin yanından ötüb keçdi” (1, 115).

Yazıçının son illərdə qələmə aldığı “Nağıllar” silsiləsindən olan heka -
yələri son dərəcə maraq doğurur. Bu “nağıllar” 2011-ci ildə 525-ci qəzetin
müxtəlif nömrələrində dərc edilmişdir. Buraya “Arzunun nağılı”, “Məh -
kum qaysı ağacının nağılı”, “Bütün dərslərdən azad qoca şeyxin nağılı”,
“Yaxşılıq etmək istəyən qara qarğanın nağılı”, “Qoca palıdın nağılı”, “Ta -
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leyindən razı zoğal ağacının nağılı”, “İki müdrik balıq ailəsinin və axmaq
qu quşunun nağılı”, “Ağlayan böyürtkənin nağılı” və s. hekayələr daxil -
dir. Şifahi ədəbiyyat istifadə edənlər üçün yaradıcılıq mənbəyidir. Söz
adamlarının əksəriyyəti folklorun – nağılın, əfsanənin, dastanın əlindən
tutub ədəbiyyata gəlir. M.F.Axundov, S.Rəhimov, H.X.Anderson və baş -
qaları kimi Elçin də “Nağıllar” silsiləsində bu uğurlu yolu davam etdirir.
Onun bu silsiləyə daxil olan hekayələrinin dili nağıllarımızda olduğu kimi
sadə, aydın və təsirlidir. Lakin burada hekayə janrının əlamətləri üs tün -
dür. Xalqın etnik həyatını, adət-ənənələrini, psixoloji durumunu öyrənmə -
yə daim meyilli olan Elçin nağıl təhkiyəsinə əsaslanan bu hekayələrdə üs -
tüörtülü şəkildə bir çox problemlərə toxunmuş, günümüzdə baş verən ha -
disələrə öz münasibətini bildirmişdir. 

Elçin nəsrinin ən ümdə xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada poeziya -
ya məxsus lirizmlə yanaşı, xalq nağıllarının təhkiyəsindən gələn bir sadə-
lik, axıcılıq vardır. Onun “Nağıllar” silsiləsinə daxil olan hekayələrinin
qəhrəmanları da nağıl və təmsillərimizdəki kimi, əsasən, müxtəlif hey-
vanlar və bitkilərdir. Yazıçı bu qəhrəmanları danışdıraraq bir çox məsə lə -
lərə üstüörtülü şəkildə toxunur, oxucunu düşünməyə vadar edir. Məsələn,
“Məhkum qaysı ağacının nağılı” hekayəsində sanki qaysı ağacı danışır,
başına gələnlərdən şikayətlənir. Ona calaq edilərək yeni növ meyvə be -
cərməyə çalışan insanlardan giley-güzar edir. Nağıl-hekayədə ayrı-ayrı
yaşamaq haqqı olan ağaclara calaq edilməsindən danışılır. Əslində yazıçı
qaysı ağacının timsalında həmin prosesin cəmiyyətdə - insan mənəviyy-
atında da baş verdiyini nəzərə çatdıraraq, doğru ilə yalanın, həqiqətlə
rəzalətin, işıqla zülmətin calaq edilməsi probleminə toxunur. O, nağılın
gerçək dili ilə bəlalar, fəlakətlər içində olan dünyamızı özünə gəlməyə
səsləyir. Digər bir hekayədə - “Qoca palıdın nağılı”nda palıd ağacı şəxs-
ləndirilir. Hekayədə oxuyuruq: “O palıd ağacı o qədər hündür idi ki, me -
şədəki bütün ağaclara, bütün ətrafa yuxarıdan aşağı baxırdı və o palıd ağa -
cı bu dünyada o qədər yaşamışdı ki, özünün də yadından çıxmışdı ki, nə
qədər yaşı var: Üç yüz il?.. Dörd yüz il?.. Beş yüz il?..” (4, 21). Lakin pa -
lıdın bu əzəməti, illərlə bir yerdə duraraq ətrafı seyr etməsi onu bezdirmiş,
öz halından şikayətçi etmişdi. “Qoca palıd daha yüz illər boyu eyni yerdə
dayanmaq, hər payızın sonu xəzəl məzarlığına baxmaq istəmirdi, ancaq
onun həyatı bundan ibarət idi və bəlkə də qoca palıd elə buna görə daha
bu dünyada yaşamaq istəmirdi. O hər dəfə sübh tezdən yuxudan oyanan-
da, elə həmin andaca öz məhkumluğu yadına düşürdü və bütün varlığın-
dan doğan yanğı ilə Yaradana deyirdi: - Mən daha yaşamaq istəmirəm.
Mən bu dünyada gördüyümü görmüşəm, bəsdir! Mən yorulmuşam. Hər
səhər yenidən yerimdə dayanıb yaşamaq mənim üçün əzabdır. Qurtar mə -
ni bu əzabdan!..” (4, 21). Günlərin bir günü onu da kəsib doğradılar və o
əzəmətli palıdın yerində sadəcə bir kötük qaldı. Sonra o kötük də tamam
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çürüyüb yox oldu. Elə bil burda heç vaxt heç bir ağac bitməmişdi. 
“Ağlayan böyürtkənin nağılı” hekayəsinin də məzmunu demək olar ki,

“Qoca palıdın nağılı” hekayəsi ilə eyniyyət təşkil edir. Burada böyürtkən
kolu danışdırılır. O, böyümək, bütün ağaclara yuxarıdan aşağı baxmaq is -
təyir. Bunun üçün gecə-gündüz ağlayaraq göz yaşı tökür. Axırda öz məq -
sədinə çatır. Lakin səhv fikirdə olduğunu başa düşüb peşman olur: “Hər -
dən ona elə gəlir ki, qədim yol boyu bitmiş böyürtkən kolları istəsələr,
onu geri, öz yanlarına qaytara bilərlər, ancaq - əvvəla, böyürtkən kolları
ona necə kömək edə bilərdilər? – ikincisi də, əslində, böyürtkən kolları
heç ona kömək etmək istəmirdilər də, çünki böyürtkən kolları çoxdan on -
dan küsmüş, onu unutmuş, ona yad olmuşdular” (2, 21). Bu hekayədə El -
çin böyürtkən kolunun aqibəti fonunda insanlara sanki bir ismarış verir,
onları öz doğma yurd-yuvalarına, soy-köklərinə bağlı olmağa çağırır. Ya -
zıçı bu hekayələrdə üstüörtülü şəkildə folklorizmdən - “çox istəyən, az -
dan da olar” və “sonrakı peşmançılıq fayda verməz” atalar sözlərindən is -
tifadə etmişdir. “Balalara hədiyyə” dərsliyində verilmiş “Tülkü və kəklik”
nağılının da sonunda müvafiq olaraq “sonrakı peşmançılıq fayda ver-
məz”, “əldən gedən ələ gəlməz”, “doğruya zaval yoxdur, çəkəsən hər di -
vana” məsəlləri verilmişdir (7, 158).

“Taleyindən razı zoğal ağacının nağılı” hekayəsində adından da görün -
düyü kimi, zoğal ağacı şəxsləndirilir. Hekayədə deyingən zoğal ağacının
başına gələnlər nəql olunur: “Zoğal ağacı, əslində, elə lap əvvəllərdən –
gənc yaşlarından deyingən idi və o vaxtlar ki, zoğal ağacının bitdiyi bu
dağ döşü hələ sıx meşəlik idi, o vaxtlar ki, insanlar hələ ətrafdakı ağacları
qırmamışdı, həmin ağaclar təəccüb edirdilər ki, bu zoğal ağacı bu cür dey-
ingənlikdə kimə oxşayıb? Onların tanıdığı zoğal ağaclarının, hətta ən
yaşlılarının da arasında belə deyingən olanı yox idi.

Zoğal ağacı elə hey deyinirdi:
– Belə də sıxlıq olar? Nəfəs almaq mümkün deyil!..
Yay vaxtı:
– İsti bir tərəfdən, bu sıxlıq da bir tərəfdən!..
Qış vaxtı da əksinə: 
– Bu palıda bax da!.. Bu yemişana bax da!.. Elə aralı bitiblər ki, qarın

hamısı mənim başıma tökülür” (6, 21).
Sonra insanlar dəmir yolu çəkdilər və dağın döşündəki o sakitliyi də -

mir yolundan keçən qatarların səsi, hərdən də elektrovozların fiti poz-
mağa başladı. Hər dəfə qatar keçəndə elə bil dağın döşündən bir zəlzələ
dalğası ötüb keçirdi. 

“Zoğal ağacı deyinirdi:
– Nə üçün mən o qatarların səsini eşitməliyəm? O qatarlar keçdikcə elə

bil zəlzələdir. Nə üçün mənim köklərim torpağın altında titrəməlidir? Nə
üçün o elektrovozların mənfur fiti məni səksəndirməlidir?” (6, 21).
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Zoğal ağac bu deyingənliyindən başına gələn bir hadisədən – gövdə si -
nə mismar vurulduqdan sonra əl çəkdi. O, daha deyinmirdi, çünki onun
deyingənliyini indi yalnız səssiz nalələri əvəz edirdi. İndi onu yalnız göv -
dəsindəki mismardan qurtulmaq maraqlandırırdı. Nəhayət, bir müddətdən
sonra bir bağban onu bu zülmdən qurtardı. “Və o çağdan sonra zoğal ağa -
cı xoşbəxtlik içində ömür sürməyə başladı. Onun gövdəsindən, bu daq la -
rından, yarpaqlarından bütün ətrafa xoşbəxtlik dalğaları yayılırdı. Həyat
necə gözəl idi!.. quşların meşədən gələn cəh-cəhi, cırcıramaların cırıltısı,
dağın arxasındakı gölməçədən gələn qurbağa qurultusu necə gözəl idi!..
Hətta qatarların o səsi, elektrovozun o fiti də gözəl idi!..” Qeyd edək ki,
burada da folklorizmin üstüörtülü məqamından istifadə olunmuşdur. Bu
hekayənin məzmunu “pisi görməyən yaxşının qədrini bilməz” atalar sö -
zünün məzmunu ilə səsləşir. 

“Yaxşılıq etmək istəyən qara qarğanın nağılı” və “İki müdrik balıq ai -
ləsinin və axmaq qu quşunun nağılı” hekayələrində isə əsas qəhrəmanlar
heyvanlardır. Yazıçı onları şəxsləndirərək cəmiyyətdəki, insanların mə nə -
viyyatındakı bir sıra nöqsanları göstərir. Birinci hekayədə oxuyuruq: “Qa -
ra qarğa bu dünyada 220 il yaşamışdı və bilirdi ki, daha bu dünyadakı öm -
rünün axırına az qalıb, ona görə də heç olmasa ömründə bir dəfə yaxşılıq
etmək istəyirdi, ancaq bilmirdi ki, necə etsin.  

Qara qarğa poliqlot idi, təkcə quşların yox, heyvanların, ağacların da,
cürbəcür güllərin, hətta insanların da dilini bilirdi. Uçub ağacların budaq -
larına qonurdu, ağaclara:

– Mən sizə yaxşılıq etmək istəyirəm! – deyirdi.
Ancaq ağaclar rişxəndlə:
– Qara qarğadan xeyir? – deyib, ona məhəl qoymurdu. 
Qara qarğa fürsət tapdıqca cürbəcür quşlara deyirdi:
– Mən sizə yaxşılıq etmək istəyirəm! 
Ancaq o cürbəcür quşlar da o saat ondan uzaqlaşırdılar: “Qara qarğa -

dan xeyir gələr?”
Qara qarğa cürbəcür heyvanlara deyirdi:
– Mən sizə yaxşılıq etmək istəyirəm! 
Ancaq heyvanlar onun “Qar!.. Qar!.. ləhcəsi ilə heyvanların dilində da -

nışmasına gülüb, çıxıb gedirdilər” (3, 21).
Qara qarğa insanlardan qorxurdu və təkcə insanlara deyə bilmirdi ki,

mən sizə yaxşılıq etmək istəyirəm. Hekayənin sonunda onun dibçəkdə
əkilmiş bir ev bənövşəsinə etdiyi yaxşılıq bir növ pisliyə çevrilir və qara
qarğa yaxşılıq etməsinə peşman olur.

Göründüyü kimi, burada qarğa obrazı nağıl və təmsillərimizdəki bir sı -
ra heyvan və quşlar kimi şəxsləndirilir. Məsələn, “Balalar hədiyyə” dərs -
li yində də verilmiş “Göyçək Fatmanın nağılı”nda belə bir səhnə var. Kə -
silə cəyindən xəbər tutan qara inək Fatmaya dedi: - “Məni kəsəcəklər. Am -
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ma sən mənim ətimdən yemə və sümüklərimi yığıb bir yerdə basdır. Hər
vaxt istəsən gəl o yerə, üstünü aç, orada bir dəst paltar və bir cüt qızıl baş-
maq taparsan” (7, 166). “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” və “Pıspısa
xanım və Siçan bəy” nağıllarında da müxtəlif heyvanlar danış dırılır.

Beləliklə, folklor elə bir mənbədir ki, bütün zamanlarda yazılı ədə biy -
yata da təsirsiz qalmamış, istər açıq, istərsə də üstüörtülü şəkildə istifadə
edilməsindən asılı olmayaraq daima onu daha da zənginləşdirmiş, cila la -
mış, oxunaqlı etmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Göründüyü kimi, xalqın həyatını, onun məişətini, et -
noqrafiyasını öyrənmək baxımından folklor qədim mədəniyyətimizin yad -
daş salnaməsidir. İnsanlar öz həyatını, məişətini, arzu və düşüncələrini, xe -
yirin şər üzərindəki qələbəsinə inamlarını müxtəlif folklor nümu nə lə rində
canlandırmışlar. Xalqımızın ibtidai təfəkkür və təsəvvürlərin dən ya  ra nan
bir çox folklor nümunələri, o cümlədən nağıllar əsrlər boyu nəsil dən-nəslə
keçərək yaşamış, öz varlığını bu günə kimi qoruyub saxlamış dır. Bu nağıl-
lar zaman-zaman yazılı ədəbiyyatımızın - bir çox şair və ya zıçı larımızın
diqqətindən yayınmamış, onlar əsərlərində xalq psixologi ya sının təsvirinə
də yer vermişlər. F.Köçərli də vətənpərvər bir zi yalı kimi dai ma xalqının
maariflənməsi, tərəqqisi yolunda çalışmış, onun şifahi ədəbiyyat nü mu nə -
lərini toplayaraq nəşr etdirmişdir.

İşin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada
“Bala lara hədiyyə” dərsliyindəki nağılların daha çox yazıçı-dramaturq El -
çinin son dövrlərdə yazdığı bir sıra hekayələrinə təsiri məsələsi işıqlan dı -
rıl mış dır.
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FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ”
KİTABINDA HEYVANLAR HAQQINDA NAĞILLAR 

VƏ TƏMSİLLƏR
XÜLASƏ

Məqalədə Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabına daxil etdiyi heyvanlar
haqqında nağıllar və təmsillərin məzmunu, ideyası nümunələr əsasında təhlil edilir. Elə -
cə də “Balalara hədiyyə” kitabının Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafındakı xü susi
əhə miyyətindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: Firidun bəy Köçərli, folklor, uşaq ədəbiyyatı, nağıl, janr, təmsil, yazılı
ədəbiyyat

THE TALES ABOUT ANİMALS AND THE FABLES İNCLUDED TO THE
BOOK NAMED “A GİFT TO CHİLDREN” BY FİRİDUN BEY KOCHARLİ

SUMMARY
The content and the idea of the tales about animals and the fables included to the

book named “A Gift to Children” (“Balalara hediyye”) by Firidun bey Kocharli are
analysed on the basis of examples. It is also about the particular importance of the book
named “A Gift to Children” (“Balalara hediyye”) in the development of the Azerbaijan
children’s literature.

Key words: Firidun bey Kocharli, folklore, children’s literature, tale, genre, fable,
written literature

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ И БАСНИ, ВОШЕДШИЕ В КНИГУ
ФИРИДУН БЕЙ КОЧАРЛИНСКОГО “ПОДАРОК ДЕТЯМ”

РЕЗЮМЕ
Статья анализируется на основе образцов содержаний и идей сказок о живот-

ных и басня, которые вошли в книгу Фиридун бей Кочарлинского «Подарок
детям». А также, в книге «Подарок детям» описывается особое значение развития
детской литературы Азербайджана. 

Ключевые слова: Фиридун бей Кочарли, фольклор, детская литература, сказ-
ка, жанр, басня, письменная литература

Məsələnin qoyuluşu. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” ki -
tabına daxil etdiyi heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının şifahi və
yazılı ədəbiyyatda mövqeyi araşdırılmış, onların ideya-bədii xüsusiy -
yətləri müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.

İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyduğumuz əsas məqsəd Firidun
bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı heyvanlar haqqında nağıl-
lar və təmsil janrının əsas xarakterik xüsusiyyətlərini təhlil etmək.

Çox dəyərli Azərbaycan alimi, tənqidçi və pedaqoq Firidun bəy Kö çər -
li tərəqqipərvər elm və ədəbiyyat xadimləri sırasında özünün xüsusi yeri
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olan şəxsiyyətlərdəndir. Firidun bəy Köçərli hər zaman ədəbiyyatımızın
ayrı-ayrı nümayəndələrinin əsərləri ilə maraqlanmış, ilkin araşdırmalar
aparmışdır. O, bununla çətin və şərəfli bir işi öz üzərinə götürmüş və
Azərbaycan ədəbiyyatına zəngin elmi irs bəxş etmişdir. Firidun bəy Kö -
çərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı ta -
rixində çox dəyərli əsərlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Firidun bəy Kö -
çər li zəmanəsinin ictimai-siyasi həyatının ən mühüm cəhətlərini özü nə -
məxsus lakonik bədii ümumiləşdirmələrlə əsərlərində əks etdirmişdir. Fi -
ridun bəy Köçərli klassik irsimizin ədəbi təcrübəsini öyrənməklə yanaşı,
həm də folklorumuzun inkişafı sahəsində xüsusi rol oynamış də yər li alim-
lərimizdəndir. Bütün bunlar onun düşüncə səviyyəsini, həyat hadisələrini
və insani münasibətləri dolğun bir şəkildə təhlil və tənqid etmə məharəti-
ni göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan folklorşünas lığında xüsusi
xidmətləri olan Firidun bəy Köçərli hər zaman şifahi xalq ədəbiyyatı nü -
munələrini qorumağa çalışmış, onları itib-batmaqdan, unu dulmaqdan xi -
las edə bilmişdir. Və nəticədə 1912-ci ildə topladığı folklor nümunələrinin
“Balalara hədiyyə” adı ilə toplu şəklində nəşrinə nail olmuşdur. Bu kita-
ba daxil olan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri möv zuca milli, formaca
sadə, ideya və məzmunca tərbiyəvi olması ilə diqqətimizi cəlb edir. Ki tab -
da uşaqların çox sevdiyi “Şəngülüm, Şün gülüm, Məngülüm”, “Pıspısa
xanım və Siçan bəy”, “Göyçək Fatmanın nağılı” kimi xalq nağıllarına,
“Tülkü və qurd”, “Dəvə və eşşək”, “Tülkü və şir”, “Dəvə, ilan və tıs-
bağa”, “Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu” adlı təmsillərə, laylalara, sayaçı
sözlərə, tapmaca və məsəllərə rast gələ bilərik. Uşaqları tərbiyə etməyi
xalq qarşısında əvəzsiz xidmət hesab edən Firidun bəy Köçərli “Balalara
hədiyyə” kitabının müqəddiməsində uşaqların tərbiyəsində folklorun
müstəsna əhəmiyyəti olduğunu göstərir. Uşaq ədəbiyyatına böyük əhə -
miyyət verən Firidun bəy Köçərli uşaqlar üçün yazan sənətkarlarımızı hər
zaman yüksək qiymətləndirib: “Uşaq yazıçıları xalq dilində sadə yazmaq -
la bərabər xalqımızın adət-ənənələrini də çox gözəl təsvir edərək uşaq la -
rın bədii zövqünün inkişafına kömək edirlər” (6, 275). “Balalara hədiyyə”
kitabı bu gün də öz ədəbi-bədii dəyərini, sanbalını saxlamaqdadır. Bu
kitabda uşaqların dünyası canlan dırılıb, onların maraq dairəsi öz əksini
tapıb. “Balalara hədiyyə” kitabı bö yüklərin də hər zaman maraq dai rə sin -
də olub. Belə ki, böyüklər bu kitabı oxuyan zaman öz uşaqlıq illərini xa -
tırlayır. Firidun bəy Köçərlinin də qeyd etdiyi kimi, “Balalara hədiyyə”
kitabı bilavasitə qəlbləri şad et mə yə xidmət edir.

Firidun bəy Köçərli şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini cəmləşdirib
çap etməyi, itib-batmaqdan qorumağı hər bir ziyalının, elm adamının baş -
lıca vəzifəsi sayırdı. Onu da qeyd edək ki, Firidun bəy Köçərli ədə biy ya -
tın öyrədilməsinə məhz şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə başlamağı
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zəruri hesab edirdi: “Balaların ilk təlim-tərbiyyəsi hələ ailədə ikən şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrini eşitməklə, öyrənməklə başlayır. Bu da təbi-
idir. Çünki folklor söz sənətinin başlanğıcıdır”.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli yer tutan Firidun bəy Kö -
çər linin “Balalara hədiyyə” kitabı ictimai fikir tariximizin inkişafında xü -
susi əhəmiyyətə malikdir. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın əsas qaynağı ilə
bağ lı olan laylalar, tapmacalar, məsəllər, heyvanlar haqqında olan nağıllar
və təmsillər bu ədəbi irsin başlıca arsenalını təşkil edir. Firidun bəy Kö -
çərli bu əsəri ilə Azərbaycan folklorşünaslığına yeni ruh, yeni nəfəs gətir-
miş, onu yeni ideya-bədii keyfiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. 

“Balalara hədiyyə” kitabına daxil olan heyvanlar haqqında nağıllarda
və təmsillərdə nəsihətamiz fikirlər və məsəllər mühüm yer tutur, ədalət -
siz liyə tənqidi münasibət daha artıq nəzərə çarpır.

Kitaba daxil olan təmsillərin bədii tədqiqat obyekti müxtəlifdir. Mə -
nəvi saflığa, yüksək insani keyfiyyətlərə və xeyirxah əməllərə çağırış
xüsusiyyəti bu təmsilləri bir-birindən fərqləndirən əsas əlamətlərdir. Ha -
disə və təfərrüatların təhlilindən doğan müsbət nəticə, mətləblərin geniş
məna tutumu, nəsihətamiz fikirlərin və məsəllərin yerli-yerində istifadəsi
bu təmsilləri birləşdirən ümumi bir cəhət kimi diqqətimizi cəlb edir. “Ba -
lalara hədiyyə” kitabına daxil olan təmsillər aşağıdakılardan ibarətdir:
“Tülkü və üzüm”, “Tülkü və qurd”, “Dəvə və eşşək”, “Tülkü və şir”, “Də -
və, ilan və tısbağa”, “Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu”. Onu da qeyd edək ki,
“Tülkü və üzüm” təmsilindən başqa digər beş təmsilin müəllifi Qasım bəy
Zakirdir. 

Qasım bəy Zakirin hekayə və təmsilləri formaca Şərq və qərb təmsil-
lərindəki bir çox ənənəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Hekayə və təmsillərdə
əvvəl əhvalat danışılır, sonra isə əsas məqsəd yığcam, ümumiləşdirilmiş
şəkildə verilir. Hekayə və təmsillər məsnəvi formasında, geniş xalq kütlə -
lərinin başa düşdüyü canlı və sadə dildə yazılmışdır (4, 17). Öz xalqının
milli təfəkkürünü, düşüncə tərzini, deyimlərini, duyumlarını yaxşı bilən
Firidun bəy Köçərli isə özünəməxsus ustalıqla yeri gəldikcə hər bir nağıl
və təmsilin süjet və məzmununu olduğu kimi saxlamaqla yeni təsviri boy-
alar işlətmiş, yaddaqalan mükalimələr etməklə, uşaqların yaş səviy yə lə -
rinə uyğun dəyişiklik və yenilik etməklə maraqlı və qiymətli əsər yarat-
mışdır. İdeya-məzmun cəhətdən isə bir-birindən fərqlənən bu təmsillərdə
təsvir olunan heyvan surətlərinin arxasında real həyatımızda olan insan-
lar, onların hərəkət və münasibətləri durur. Təmsilləri oxuduqca gözlərim-
iz qarşısında cəmiyyətimizdə olan mənfi xasiyyətli insanların obrazı can-
lanır. Onu da qeyd edək ki, Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” ki -
tabına daxil etdiyi “Tülkü və üzüm” təmsilini Abdulla Şaiq İ.A.Krılov dan
tərcümə edib (5, 72). Bu təmsildə insan xasiyyətində təsadüf olunan ayrı-
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ayrı mənfi hallara istehza edilir. Belə ki, daima insanların mal-qarasına
hücum çəkən, bağına, bostanına ziyan vuran tülkü, nəhayət, özü pis və -
ziyyətdə qalır. Bağda kəhrəbatək saralıb sallanan üzümə əli çatmayan tül -
kü özünə belə təsəlli verir: 

Doğrudur mənim sözüm,
Dəyməyibdir o üzüm,
Yesəm dişim qamaşar,
Yemədim onu özüm (1, 22).

Kitaba daxil olan digər bir təmsil “Tülkü və qurd” adlanır. Sadə, aydın
və ibrətamiz məzmunda olan bu təmsil hiyləgər və nəfsinə qul olan adam -
ları yaxşıca ifşa edir. Tələdə gördüyü quyruğu yeməkdən ötrü tülkü hər
cür yalan danışmağa, hiylə işlətməyə belə hazırdır. Təki quyruğu ələ ke -
çirsin. Belə də olur. O, dost olduğu qurdu nəfsinə qurban verir. Orucam
deyə onu aldadaraq tələyə salıb quyruğu əldə edir. Bu təmsilin sonu nəsi-
hətamiz bir fikirlə bitir:

Hər kimsə ola əqlü fəhm-huş,
Bu məsəli eyləməsin fəramuş;
Əvvəl gərək suyu yoxlasın möhkəm,
Boyluyandan sonra soyunsun adəm (1, 46).

Onu da qeyd edək ki, bu təmsil məzmun etibarilə “Tülkü ilə canavar”
nağılına uyğun gəlir (2, 36). 

“Dəvə və eşşək” təmsili də bədii olmaqla bərabər sadə və aydındır.
Təmsili oxuyanda görürük ki, eşşək dost olduğu dəvənin öyüd-nəsihətini
qəbul etmir, nəticədə onun ağılsız hərəkətləri dəvəni də çətin vəziyyətə
salır, onda sonsuz hiddət və narazılıq doğurur. Eşşəyin ağılsız hərəkətləri
təmsildə belə səciyyələndirilir:

Etməyib dəvənin öyüdün qəbul,
Qulağın şəkləyib xəri-biüsul,
Bir növ anqırmaq qoydu ki, bara,
Səs düşdü səhralara, dağlara,
İttifaq, yol ilə gedirdi karvan,
Eşidib çarvadar dağıldı hər yan.
O kolu, bu kolu basıb tapdılar, 
Sevinə-sevinə minib çapdılar.
Hər birinə bir ağır yük çatdılar,
Bizləyə-bizləyə köçə qatdılar (1, 50).
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Bu misralar təmsilin əsas qayəsini qısa və aydın bir şəkildə ifadə edir.
Nəsihətamiz fikirlər əsasında qurulan “Tülkü və şir” təmsili isə məzmun
etibarilə “Aslanla dovşan” nağılına uyğun gəlir (2, 65). Nağılda dovşan
hiylə işlədərək heyvanların canını aslanın zülmündən qurtarır, təmsildə
isə bu missiyanı tülkü həyata keçirir. Şikarına yetişməyən şir qəzəbindən
quyu kənarına gəlir və öz əksini suda görərkən sıçrayıb suya qərq olur.
Tülkünün bu hiyləsi bütün məmləkətin heyvanlarını şirin zülmündən xi -
las edir və onların şad-xürrəm, azad yaşamasına səbəb olur (1, 51). İdeya
və məzmunu zəngin olan bu təmsilin ictimai həyatla əlaqəsi sıxdır. Təmsil
oxucuda zalımlara nifrət, məzlumlara rəğbət hissi aşılayır.

Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabına daxil etdiyi “Dəvə,
ilan, tısbağa” təmsilində ilan ilə tısbağanın iç üzü, əsl niyyəti elə öz dil-
ləri ilə ifşa olunur. Miskin, bəd niyyətli olan ilan və tısbağa ilə pak və tə -
miz olan dəvənin dünyagörüşləri təzadlı bir şəkildə nəzərə çarpır. Onların
qarşılıqlı münasibətlərində olan zidiyyətlər aydın şəkildə özünü göstərir,
əqidələr, baxışlar toqquşur. Əslində bu heyvan surətlərinin timsalında in -
sanlar haqqında söhbət gedir, insanların mənfi xisləti üzə çıxır və həyat-
da belə əqidə ilə yaşayan insanlar az deyil. Təmsilin quruluşu bitkin, süjet
xəttini təşkil edən hadisələr çox maraqlıdır. Hər bir təmsildə olduğu kimi
bu təmsilin də sonunda aforizmlərlə düzəlmiş nəticələr var və həmin ibrə-
tamiz nəticələr dəvənin dilindən verilir:

Bir adam ki qoya hiylə binası,
Aqibət özünə dəyər xətası.

Yoldaş yoldaş ilə xədəng nisbət,
Düz gərək ta ruzi-həşrü qiyamət ( 1, 62).

“Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu” təmsili isə məzmun etibarilə “Dəvə,
ilan və tısbağa” təmsilinin əksidir. Belə ki, “Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu”
təmsilində yoldaşlıqda vəfalı olmaq, ağıllı nəsihətlərə əməl etmək, zəh-
mətlə dolanmaq kimi gözəl insani xasiyyətlər təbliğ olunursa, “Dəvə, ilan
və tısbağa” təmsilində isə yaltaqlıq, yalançılıq, xəyanət, hiylə kimi könül
bulandıran xasiyyətlər tənqid atəşinə tutulur. Bir cəhətə də diqqət edilmə-
lidir ki, “Dəvə, ilan və tısbağa” təmsili “Xain yoldaşlar haqqında”, “Tıs -
bağa, qarğa, kəsəyən, ahu” təmsili isə “Sədaqətli dostlar haqqında” da ad -
lanır. Bu adlar özü də təmsilin səciyyəsini açır, mənasını dərinləşdirir.

Qeyd etdiyimiz kimi, əsas məğzini möhkəm dostluğun təbliği təşkil
edən “Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu” təmsilində tısbağa, qarğa, kəsəyən
səhrada əl-ayağı bağlı ölümcül halda olan dostları ahunun xilası üçün can-
larını belə qurban verməyə hazırdırlar. Dostluqda möhkəm olan, bir ağ la -
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yıb, bir gülən bu dostlar nəticədə istəklərinə nail olurlar və meşədə azad,
xoşbəxt yaşamaqlarına davam edirlər. İnsanların arzu və istəklərini əks et -
dirən bu təmsildə doğru, təmiz dostluqla bərabər, təmiz vicdan, sədaqət,
vəfa kimi yüksək insani sifətlər də təbliğ edilir. Onu da qeyd edək ki, bu
təmsillərin həm bədii, həm də ictimai əhəmiyyəti olduqca böyükdür.

Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabına daxil etdiyi əsərlər
arasında heyvanlar haqqında nağıllar da xüsusi yer tutur. Məsələn, “İt və
pişik”, “Ərincək it”, “Toyuq”, “Xoruz və padşah”, “Qurd”, “Qarı və pi -
şik”, “Dəvə və tikan”, “Nazikbənazik-Tazikbətazik”, “Tülkünün he ka yə -
ti”, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”, “Tülkü və kəklik”, “Pıspısa xa -
nım və Siçan bəy”. Bu nağıllar bir tərəfdən uşaqların dünyagörüşünün,
həyata baxışının formalaşmasına kömək edirsə, digər tərəfdən onların
mənəvi-əxlaqi və estetik dəyərlərlə zənginləşməsinə əsaslı təsir göstərir.
Bu nağılların bədii tədqiqat obyekti də müxtəlifdir. Doğruluq, düzgünlük,
insanlara faydalı məsləhət və s. kimi məsələləri təbliğ edən bu nağıllarda
dolğun məzmun, ideya və bunlara müvafiq formalar var. Mənəvi saflığa,
yüksək insani keyfiyyətlərə və xeyirxah əməllərə çağırış xüsusiyyəti bu
kitaba daxil olan nağılları bir-birinə bağlayan əsas amillərdir. “İt və
pişik”, “Ərincək it”, “Toyuq” nağıllarının da ortaq xüsusiyyətləri çoxdur.
Onları birləşdirən əsas cəhət isə insanlarda zərərli vərdişlərin pislənməsi,
əməyə və zəhmətə məhəbbətin aşılanmasıdır. Belə ki, “İt və pişik” na ğı -
lında da heyvanların dili ilə pis xüsusiyyətlər tənqid edilir, ibrətamiz cə -
hətlər aşılanır. Uşaq xarakterinin formalaşmasına müsbət təsir göstərən
dostluq, mehribanlıq təbliğ edilir. Bir-biri ilə yola getməyən itlə pişiyin
münasibətləri ön plana çəkilir, müəyyən hadisələrin, heyvan surətlərinin
arxasında insan və onun hərəkətləri, münasibətləri dayanır. Çox yığcam
və konkret bir nəticə ilə qurtaran “Ərincək it” nağı lında isə tənbəllik pis-
lənilir, insanlarda əməyə, zəhmətə məhəbbət hissi aşılanır. Bu nağılın qısa
məzmununa diqqət yetirək: Qış olanda it deyir: Yaz olaydı, özümə bir çu -
xa toxuyaydım. Elə ki, yaz gəlir, it tənbəlləşib deyir: Eh, kim əyirib, kim
toxuyacaq?! (1, 5)

Firidun bəy Köçərlinin bir özəlliyi də ondadır ki, hər bir nağılın sonun-
da nağılın məzmununa uyğun məsəllər, atalar sözləri verib. Bu nağılın so -
nunda da sırf nağılın məzmununu özündə əks etdirən atalar sözləri diqqə-
timizi cəlb edir:

Bu günün işini sabaha qoyma.
Qalan işə qar yağar.
Əldən qalan əlli gün qalar.
Qorx payızdan qabağından qış gəlir,
Qorxma qışdan, qabağından yaz gəlir (1, 5). 
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Sırf nəsihətamiz və tərbiyəvi mövzuda olan bu nağıllar insanların xa -
siy yətindəki nöqsanları qamçılayır və onları pis işlərdən çəkindirməyə
çalışır. Xalq pedaqogikası ilə bağlı olan bu nağılların əhəmiyyəti bö yük -
dür. Onlardan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, hətta müəyyən təsadüflərlə
bağlı pis vərdişə yiyələnmisənsə, onu tərgit, yoxsa bu yararsız vərdiş cə -
miyyətə ziyan vuracaqdır. Qeyd etdiyimiz kimi, “Toyuq” nağılı da bu ba -
xımdan ibrətamizdir: “Bir gün toyuğu taxıl anbarına saldılar. Toyuq baş -
ladı buğdanı ayaqları ilə eşələyib yeməyə. Dedilər:

– Bu qədər buğdanı niyə eşələyirsən?
Toyuq cavab verdi:
– Nə eləyim, kəsilmişlərim öyrədibdir, məndə nə günah var? (1, 5)
Dialoq və təsvirləri çox yığcam olan bu nağılın ifadə etdiyi məna də -

rindir.
Nağıl boyu həm də toyuğun avam, sadəlövh xüsusiyyətlərinin şahidi

oluruq. Onu da xüsusilə qeyd edək ki, “Balalara hədiyyə” kitabına daxil
olan nağılların mövzu dairəsi geniş, tiplər silsiləsi zəngin, təsvir və sə ciy -
yələndirmə üsulları orijinal və rəngarəngdir. Bu nağıllarda dövrün mü -
hüm problemləri müxtəlif heyvanların timsalında öz əksini tapmışdır. Na -
ğılları diqqətlə oxuyanda görürük ki, ən adi hadisələrin təsvirində, ilk ba -
xışda kiçik və əhəmiyyətsiz görünən mövzuların arxasında gizlənmiş ti -
pik insani cəhətlər, ictimai yaralar, eləcə də insanların həyat tərzi dayanır.
Hiyləgərlik rəmzi hesab edilən tülkü, şər rəmzi kimi tanınan qurd “Tül kü -
nün hekayəti”, “Qurd”, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”, “Tülkü və
kəklik” nağıllarında da iştirak edir və onların davranışları ictimai həyatın
ayrı-ayrı lövhələrini ifadə edir. “Qurd” nağılına diqqət yetirək. Özünü
yazıq göstərib ağlamağa başlayan qurdun xarakterindəki təzad və biclik
elə özünün danışdırılması vasitəsilə açılır:

Qurda dedilər:
– Gəl səni qoyuna yollayaq! 
Başladı ağlamağa.
Dedilər: 
– Daha niyə ağlayırsan?
Dedi:
– Qorxuram yalan ola (1, 13).
Firidun bəy Köçərli qurdun yırtıcılıq xasiyyətini daha qabarıq nəzərə

çatdırmaq üçün bu nağılın sonunda “Qurd dumanlı gün axtarır” məsəlini
işlədib. 

“Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılı Azərbaycan nağıllarının V
cildində (Çıraq nəş., 2004) olan “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” na -
ğılının digər bir variantıdır (2, 49). Bu variantda qurd Məngülümü yeyir,
“Balalara hədiyyə” kitabında olan variantda isə qurd Şəngülümlə Şün gü -
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lümü yeyir. Məngülüm qaçıb gizlənir (1, 27). “Balalara hədiyyə” kitabın-
dakı variantda dəmirçi yoxdur, tamahkar qazı var. Ona yaxşı hədiyyə
gətirən keçinin buynuzunu itiləyir. Nağılların çoxcildliyində (Çıraq nəş.,
2004) verilmiş variantda isə keçi qazının deyil, dəmirçinin yanına gedir.
Dəmirçi keçinin buynuzlarını qılınc kimi itiləyir. Firidun bəy Köçərli bu
nağılın sonunda isə “Qurd yuvasından sümük əskik olmaz”, “Buynuzsuz
qoçun qisasını buynuzlu qoçda qoymazlar” atalar sözlərini işlədib və bu
atalar sözləri nağılın məzmununu tam dolğunluğu ilə özündə əks etdirir
(1, 29). Azərbaycan folklorunda “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” tipli
nağıllar, rusların “Cananvar və keçi” nağılında olduğu kimi, sehrli nağıl-
larla səsləşir. Çünki “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılı məhz xe -
yirlə şərin mübarizəsi üzərində qurulub (3, 40).

“Tülkünün hekayəti”, “Tülkü və kəklik” nağılları da Azərbaycan nağıl-
larının V cildində (Çıraq nəş., 2004) olan “Hiyləgər tülkü” və “Tülkü və
kəklik” nağıllarının oxşar variantlarıdır (2, 31,47). Bu nağılların quruluşu
bitkin süjet xəttini təşkil edən hadisələr isə çox maraqlıdır. Hər iki nağıl-
da tülkünün çirkin sifətləri göstərilib, onun hiyləgərliyi tənqid və ifşa edi -
lir. Maraqlı məqam isə həmişə udan, qələbə çalan, hiyləsi boşa keçməyən
tülkünün aldanmasıdır. Sonda isə tərbiyəvi və nəsihətamiz fikirlər nağılın
məzmunu ilə əlaqədar olaraq bir sonluq kimi verilir: “Sonrakı peşman çı -
lıq fayda verməz”, “Tülkü tülkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından
çıxardarlar” (1, 32).

“Nazikbənazik-Tazikbətazik” nağılında isə Nazikbənazik, “Pıspısa xa -
nım və Siçan solub bəy” nağılında təsvir olunan Pıspısa xanım öz həyat
yoldaşlarına qarşı olan mənəvi təmizliyi ilə seçilirlər. Qarlı qış gü nün də
Nazikbənazik (bit) Tazikbətaziyə (birə) umac bişirir ki, gəlib yesin. Ta zik -
bətazik isə dama çıxıb qar kürədiyi yerdə bacadan sürüşür və isti umac
qazanına düşüb ölür. Nazikbənazik ərinin ölümünə çox kədərlənir. Dost -
ları dəvə, çinar, qarğa, sərçə bu xəbəri eşidəndə Nazikbənaziyi tək bu rax -
mırlar və onun dərdinə şərik olurlar (1, 16).

“Pıspısa xanım və Siçan solub bəy” nağılında isə şah evində toy ol du -
ğunu eşidən Siçan solub bəy ora gedir ki, Pıspısa xanıma noğul-nabat gə -
tirsin. Bu vaxt evdə təklikdən darıxan Pıspısa xanım qərara alır ki, Siçan
solub bəyin üst-başı təmiz olsun deyə aparıb onun paltarlarını dəvəizi də -
rin göldə yusun. Birdən ayağı sürüşüb dəvəizi dərin gölə düşür. Bu xəbəri
eşidən Siçan solub bəy tez özünü Pıspısa xanıma çatdırır (1, 33). “Pıspısa
xanım və Siçan solub bəy” nağılı da xoşbəxt sonluqla bitməsə də, nikbin
məzmuna malik olan nağıllardan biridir. Onu da qeyd edək ki, Azər bay -
can folklorunda məhəbbət motivli nağılların heç birində aşiq naz-qəmzə
satan sevgilisini öldürmür. Əksinə, sevgili nə qədər çox naz eləsə, aşiq nə
qədər çox əziyyətə qatlaşsa, onlar arasında məhəbbət bir az da dərinləşir.
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Pıspısa xanımla Siçan solub bəyin məhəbbətindən bəhs edən bu nağılda
isə vəziyyət tamam başqa cürdür. Düzdür, Siçan solub bəy də Pıspısa xa -
nıma vəfalıdır. Onun darda qaldığını, dəvəizi dərin gölə düşdüyünü eşidən
kimi hadisə yerinə tələsir. Amma Pıspısa xanımın naz edib əlini Siçan so -
lub bəyə verməməsi ölümlə nəticələnir- Siçan solub bəy acıqlanır və bir
ovuc palçığı götürüb Pıspısa xanımın başına çırpır. Dozanqurdu düz xatu-
nun oradaca canı çıxır, Siçan solub bəy də çıxıb öz işinin dalınca gedir.
Nağıl beləcə sona yetir və Pıspısa xanımın bu ucuz ölümü tragiklik yox,
əksinə komiklik yaradır. Əxlaqi ölçülərlə yanaşdıqda, Pıspısa xanımla Si -
çan solub bəyi insanları təmsil edən obrazlar kimi təsəvvür etdikdə, kiçi-
cik bir səbəb üstündə adam öldürmə ifrat mənfilik sayılmalıdır. Lakin bu
cür yanaşma üsulu kökündən səhvdir. Çünki bu sayaq nağıllarda heç də
müasir insan həyatı yox, heyvanlarla bağlı arxaik bir dünya təqdim olu -
nur. Bu elə bir dünyadır ki, orada birinin ölümü digərinin həyatı üçün baş -
lanğıcdır” (3, 40). V.A.Baxtina heyvanlarla bağlı nağıllarda ölüm və həy-
atın nisbəti barədə yazır: “Xoşbəxt sonluqla bitməsə də, heyvanlar haq -
qında nağıllar tradik ovqatdan uzaqdır və əhvalatların hər hansı şəkildə
bitməsi (heyvanın, yaxud insanın ölməsi, birinin ölümü hesabına di gə ri -
nin xilas olması) bu nağıllarda adi bir haldır. Bu nağıllarda həyat-ölüm
fəlsəfəsi heyrətamiz dərəcədə müdrik və təbiidir: həyat və ölüm bir-biri
ilə bağlı olan və bir-birini tamamlayan amillərdir, ölüm həyat naminə la -
büddür... Həyatı bu yöndə dərk etmək xalqın kollektiv gücünü və müdrik-
liyini, heyvanlar haqqında olan nağılların isə qədimliyini göstərir” (3, 39).
V.A.Baxtinanın qeyd etdiyi bu xüsusiyyətlər heyvanlarla bağlı Azər bay -
can nağılları üçün də səciyyəvidir.

Qısa süjeti və kəskin satirası ilə seçilən “Qarı və pişik”, “Dəvə və ti -
kan” nağıllarında isə lovğalıq, özündən razılıq pislənilir və nəticədə, cə -
miyyətimizdə olan belə insanların həyat tərzinə, əxlaq normalarına satirik
gülüş yaranır. Bu keyfiyyətlər “Qarı və pişik” nağılında pişiyin, “Dəvə və
tikan” nağılında kolun timsalında verilib:

Çöldə otlayan dəvə yarpaqlanmış tikan koluna yaxınlaşanda yatmış
ilanı görüb geri qayıtdı. Kol başladı lovğalanmağa, elə bildi, dəvə ondan
qorxdu. Dəvə dedi: 

– Qorxum səndən deyil, o gizlənmiş qonaqdandır (1, 16).
Nağılın sonunda verilmiş “Köpək qaya kölgəsində yatar, elə bilər öz

kölgəsidir” atalar sözü də nağılda ifadə olunan əsas fikri özündə əks et di -
rir (1, 16).

Dərin sözaltı mənası ilə seçilən “Xoruz və padşah” nağılında da insan
xarakterinə məxsus cəhətlər, insani münasibətlər xoruzla padşahın qar şı -
laşdırılması yolu ilə verilir. Bu nağılda əsas ideya, mətləb xoruz vasitəsilə
ifadə edilib. Tamahı üzündən padşahın başına gələn hadisədən söhbət ge -
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dir. Xoruz bic və çevik xasiyyəti ilə padşaha qalib gəlir, vəziyyətdən çıxır.
Bu nağılın da digər bir variantına “Azərbaycan nağıllarının” V cildində
(Çıraq nəş., 2004) rast gələ bilərik. Lakin məqsəd və qayəsi eyni olan hər
iki nağılın finalı bir-biri ilə səsləşmir. Bu daha çox nağılın sonunda özünü
göstərir. Azərbaycan nağıllarının V cildində olan variantda belədi: Padşah
plovu yeyəndən sonra qarnı şişdi, birdən partladı. Xoruz onun qarnından
çıxıb dedi: – Quqqulu-qu! Padşahın qarnı yırtıldı, mənim canım qurtardı
(2, 76). “Balalara hədiyyə” kitabında verilən variantda isə sonuc belədi:

Padşah plovu yeyəndə xoruz onun boğazında yenə oxudu:
– Quqqulu-qu! Nə darca küçə imiş. Ondan sonra xoruz getdi qaranlıq

yerə, orada nə qədər oxudusa da kimsə səsini eşitmədi (1, 6).
“Xoruz və padşah” nağılına diqqət yetirsək görərik ki, insan xarakte ri -

nə məxsus mənfi cəhətlər, daxili keyfiyyətlər istər dil, istərsə də məzmun
cəhətdən bu nağılda daha üstündür. Heyvanlar aləmindən bəhs edən
nağılların didaktik nağıllarla səsləşdiyi məqamalara da rast gəlirik və belə
hallar müxtəlif folklor janrlarının qaynayıb-qarışmasının, həmçinin yazılı
ədəbiyyatla şifahi ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinin təbii nəticəsidir (3,
44). Onu da qeyd edək ki, sehrli, məişət, heyvanlar haqqındakı nağıllar
bəzən bir-biri ilə qarışdırılır. Doğrudur, janrlar arasına sədd çəkmək müm -
kün deyil, ancaq müəyyən xüsusiyyətlərə görə sehrli nağıllardan heyvan-
lar haqqındakı nağılları fərqləndirmək mümkündür. Fikrimizi aydınlaş dır -
maq üçün “Göyçək Fatma” nağılı (1, 37) üzərində dayanaq. Bu nağıl bə -
zən heyvanlar haqqında olan nağıllar qrupuna, bəzən isə sehrli nağıllara
aid edilir. Amma nağılda iştirak edən heyvanların epizodik xarakter da şı -
dığını nəzərə alsaq, “Göyçək Fatma” nağılını sehrli nağıllara aid etmək
daha düzgün olardı. Çünki düşmənlərlə mübarizədə zəif olan Göyçək Fat -
ma möcüzələr nəticəsində ölümdən xilas ola bilir. Hər dəfə sehrkar qarı
Göyçək Fatmanın köməyinə çatıb onu analığın şərindən xilas edir. Na ğıl -
da olan heyvanlar, quşlar isə epizodik xarakter daşıyır.

Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda hadisələr əsasən təbii, sadə
şəkildə inkişaf edir, bəzən nikbin, bəzən də əksinə sona yetir. Sehrli nağıl-
larda isə həmişə hadisələr möcüzəli yolla, həm də xeyirin şər üzərində qə -
ləbəsilə sona yetir. Bu sehrli nağıl poetikasının əsas xüsusiyyətlərindən
biridir (7, 46).

Firidun bəy Köçərlinin Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı zən-
gin və tükənməz folklor nümunələrinin toplanması və qorunması sahə sin -
də gördüyü işləri “Balalara hədiyyə” kitabı bir daha təsdiq edir. Şifahi
xalq ədəbiyyatının motivləri, canlı danışıqdan gələn söz və ifadələr kita -
bın canına və qanına hopub. Şübhəsiz ki, Firidun bəy Köçərli sözünə ha -
kim olan qüdrətli alimdir. Obrazlılıq, elmilik, xəlqilik Firidun bəy Köçər -
linin yaradıcılığına xas olan cəhətlərdir. Onun elmi irsinin sənətkarlıq me -
yarını müəyyən edən də məhz bu amillərdir. “Balalara hədiyyə” kitabı
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həm də folklorumuzun gözəl ənənələrinin davamı və inkişafı kimi diqqə-
timizi cəlb edir. Bütün bunlar Firidun bəy Köçərlinin Azərbaycan ədəbiy -
yatı tarixində heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillərin inkişaf etdiril mə -
si sahəsindəki məhsuldar əməyini çox gözəl səciyyələndirir. “Balalara hə -
diyyə” kitabında çap olunmuş nağıllar və təmsillər dil və üslubunun sadə,
aydın olması ilə seçilir. Bu da təbiidir. Çünki bu kitab hər dövrün tə ləb lə -
rinə cavab verən, yüksək ideyaları təbliğ edən əvəzolunmaz bir əsərdir.

Firidun bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünə şərəfli yer
tutan böyük simalardandır. “Balalara hədiyyə” kitabı hər zaman müasir-
liyi, xəlqiliyi ilə seçilərək, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında
müstəsna rol oynayıb. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını yüksək mərhələyə
qaldıran Firidun bəy Köçərli şifahi xalq ədəbiyyatının ən yaxşı, mütərəqqi
ənənələrini inkişaf etdirib genişləndirərək onu uşaqların arzu və istəklə ri -
nin, azad və xoşbəxt həyatlarının parlaq güzgüsünə bənzətmişdir.

“Balalara hədiyyə” kitabı bu günümüzə qədər öz bədii və tərbiyəvi də -
yərlərini itirməyib və bundan sonra da itirməyəcəkdir. Bu kitab gözəl və
şirin bir dildə olub, sadə və aydın mənalar ifadə edir, uşaqları yaxşı əməl-
lərə, çalışqanlığa, mərdliyə, azadlığa dəvət edir. Bu kitabdan hər nəsil ye -
ni bir məna, hikmət öyrənir və öyrənəcəkdir.

İşin elmi nəticəsi. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı
heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının folklor araşdırma la rın dakı
əsas elmi istiqamət və prinsipləri müəyyənləşdirilib, elmi təhlili aparılıb.

İşin elmi yeniliyi. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı
heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının aparıcı əxlaqi kateqo riyaları
müəyyənləşdirilmiş, obrazlar sistemi müqayisəli şəkildə öy rə nil mişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” ki -
tabındakı heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının bədii xüsusiy yət -
ləri və ictimai əhəmiyyəti böyükdür. Araşdırmalarımız həm nəzəri, həm
də folklor nümunələri əsasında aparılıb. Məqalə mühüm nəzəri və praktik
əhəmiyyətə malikdir.
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Musiqi folkloru

AMEA Folklor İnstitutunun dissertantı 

AĞBABA MUSİQİ FOLKLORUNDA TIRINQI VƏ NANAYLAR-
IN POETİK FORMA VƏ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ
Hazırki məqalədə vaxtilə Azərbaycan türklərinin kompakt şəkildə yaşamış olduğu

Ağbaba ərazisində geniş yayılmış folklor nümunələri olan tırınqı və nanayların poetik
forma və məzmun xüsusiyyətləri araşdırılır. Təhlil və şərhlər eyni adlı «xalq mahnıları»
ilə müqayisəli şəkildə verilir.

Açar sözlər: poetika, məzmun, forma, tırınqı, nanay, folklor

FEATURES OF POETİC FORMS AND FOLKLORE OF SAMPLEG
TİRİNGİ AND NANAY İN THE FOLK MUSİC AGHBABA

SUMMARY
The present article investigates the poetics form and theme peculiarities of tiringi and

nanays which widespread in Aghbaba region where the Azerbaijani turks lived com-
pactly.The analysis and comments are given in comparison with the “folk songs”.

Key words: poetics, content, form, tiringi, nanay, folklore

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ФОЛЬК-
ЛОРНЫХ ОБРАЗЦОВ ТЫРЫНГЫ И НАНАЙ В ФОЛЬКЛОРНОЙ

МУЗЫКЕ АГБАБА
РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются поэтическая форма и содержание фольклор-
ных образцов тырынгы и нанай тюркского населения, жителей Агбаба Западного
Азербайджана. Анализы и разъяснения даны в сравнительной форме с одноимен-
ными «народными песнями».

Ключевые слова: поэтика, содержание, форма, тырынгы, нанай, фольклор

Məsələnin qoyuluşu. Ağbaba ərazisində geniş yayılmış zəngin folklor
nümunələrindən olan tırınqı və nanayların poetik forma və məzmun xüsu -
siy yətlərinin öyrənilməsi əsas istiqamət kimi götürülmüşdür.

İşin məqsədi Qərbi Azərbaycanın Ağbaba bölgəsinin folklor mühitin -
də xalq arasında vaxtilə geniş yayılmış tırınqı və nanayların mətnləri əsa -
sında onların poetik forma və məzmun xüsusiyyətlərinin araşdırılması və
bu zəngin folklor örnəklərinin milli mənəvi dəyərlər sistemindəki rolunun
müəyyənləşdirilməsidir.

Azərbaycan xalqının etnik-mədəni sisteminin formalaşmasında xalq
yaradıcılığının xüsusi rolu olmuşdur. Xalq yaradıcılığının ayrı-ayrı janrla -
rının yaranması və inkişaf etməsi tarixi proses olduğu üçün tarixin ən qə -
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dim çağlarından dövrümüzə qədər olan müddətdə onların meydana çıx-
ması müxtəlif təbii, məişət, mərasim hadisələrilə bağlı idi. Xalq ya ra dı cı -
lığının janrlarının yaranışı müxtəlif dövrlərə təsadüf etdiyi üçün onların
forma və məzmun xüsusiyyətləri tarixi hadisələri öz yaddaşında ehtiva
edərək özünü janrın bu və ya digər formalarında ifadə etmişdir. Xalq yara -
dıcılığının zəngin etnik-mədəni mahiyyəti ənənəvi olaraq şifahi şəkildə
tarixən rəvayətlərdə, ayrı-ayrı şeir forma və şəkillərində onun ifadə va si -
tələrində, dil xüsusiyyətlərində nəsildən-nəslə yaddaşlara köçü rül müşdür.

Azərbaycanın xalq yaradıcılığının ayrılmaz qolu olan musiqi folkloru-
nun, onun ayrı-ayrı janrlarının da mədəni irsin yaşadılmasında xüsusi yeri
var. Musiqi insanın emosional, ruhi-mənəvi vəziyyətinin göstəricisi ol -
duğu üçün onun müxtəlif forma və məzmun çərçivəsində ifadə etdiyi fikir
və duyğular etnopsixoloji mühiti, tarixi-semantik əlaqəni, sosial-mədəni
və bədii-estetik münasibətləri nümayiş etdirir.

Azərbaycanın qədim musiqi folkloru nümunələri arasında «Tırınqı» və
«Nanaylar», onların poetikası da xüsusi yer tutur. Musiqi folklorunun bu
nümunələri musiqişünaslıqda tədqiqata cəlb olunmadığı üçün musiqi el -
mində bunlar haqqında məlumatlar azlıq təşkil edir. Qədim musiqi folklo -
ru nümunələri olan «Tırınqı»lar el içindən çıxmış sənətkarlar və folklor
nümunələrini yaşadan sadə əməkçi xalq tərəfindən qorunub saxlanıl mış -
dır. «Tırınqı»lar əsasən Ağbabanın kənd əhalisinin kompakt yaşadığı əra -
zilərdə geniş yayılmışdır. Bundan başqa tırınqılar Qarakilsə, İrəvan, Qa -
fan, Dərələyəz, Çıldır-Qars, Axılkələk ərazilərində də yayılmışdır. Onlar
adətən toylarda, məişət mərasimlərində, uzun sürən payız və qış gecə lə -
rində keçirilən xüsusi məclislərdə ifa edilərdi. Azərbaycanın Qərb ərazi -
lərində yaşayan, peşəsi əkinçi və maldarlıq olan əhali arasında bu musiqi
folkloru nümunələrinin geniş yayılması qeydə alınmışdır. Folklorşünas
alimlər «Tırınqı»ların mətnlərini tədqiqata cəlb etsə də musiqişünasla rı -
mız bu unikal folklor nümunələrini musiqişünaslıq baxımından öyrənmə -
miş və onları tədqiqata cəlb etməmişlər. Tırınqıların əsas məzmunu, se -
mantik strukturu onun melo-poetikasında cəmlənib. Onların mövzu arealı
və əsas motivi vətən, el-oba, yurd həsrətidir. Tırınqılarda kövrək, incə bir
hiss, zərif duyğular mətnin əsas mahiyyətini təşkil edir. Qoşma şeir for-
ması və şəkli ilə oxşar cəhətlərə malik olan tırınqıların mətn strukturu on -
lardan cüzi də olsa fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Qoşma şeir şəkli haqda
tanınmış filoloq M.Həkimov yazır ki, «Məlumdur ki, aşıqlar şeiri həmişə
tək bəndlə (3-5-7-9-11… və s.) qurtarır. Əgər nəşr olunmuş kitablarda
aşıq şeirləri 4, 6, 8, 10 və s. bəndlərdə çap olunubsa, bu naşirin səhvidir»
(1, 427). Deyilən fikrin təsdiqini İ.Babayev və P.Əfəndiyevin «Azər bay -
can şifahi xalq ədəbiyyatı» əsərində də tapa bilərik. Onlar bu xüsusda ya -
zırlar: «Qoşma aşıq poeziyamızın ən çox yayılmış növüdür. Qoşma 3, 5,



7 bənddən, hər misrası isə 11 hecadan ibarət olur. Burada qafiyələr belə
düzülür: a-b-v-b, q-q-q-b, d-d-d-b, e-e-e-b və s. Bir qayda olaraq aşıqlar
qoşmaların sonunda öz təxəllüslərini qeyd edirlər» (2, 167). Tırınqıları
qoşma şeir şəklindən fərqləndirən cəhətlərdən biri odur ki, onların birinci
bəndində birinci misranın əvvəlindəki bir və ya bir neçə söz o biri bənd -
lərin birinci misrasında təkrar olunur. Digər tərəfdən tırınqıların mətn
strukturunda misraların sıra düzülüşü qoşmadan fərqli olaraq çox vaxt
mürəbbe formasında qurulur. Deyilən fərqli cəhətləri qoşma və tırınqı şeir
formalarında izləyək. Aşıq Ələsgərin «Dolanır» qoşmasından iki misranı
Yetim Əsgərin bir tırınqısı ilə müqayisə edək.

Axşam, sabah çeşmə çəmən başına,  a       Qoşma
Bilirsənmi, neçə canlar dolanır.   b
Billur buxaq, lalə yanaq, Ay qabaq,  v 
Şahmar zülfü pərişanlar dolanır.   b

Məni qoca gördü, ürbəndi aşdı, q        Mürəbbe
Ala gözlərinə gözüm sataşdı.    q
Huş başımdan getdi, xəyalım çaşdı,  q
Mürğü ruhum asimanlar dolanır.   b

Qoşmanın mətnindən göründüyü kimi birinci bənd qoşma şeir forma -
sının strukturuna tam cavab verir. Mətnin quruluşunda ikinci və dördüncü
misralarda «dolanır» ifadəsi «b»-ni formalaşdırmışdır. İkinci bənddə qoş -
ma şeir formasının ümumi ardıcıllıq prinsipi qorunaraq q-q-q-b formasın-
da yazılmışdır. Bu ardıcıllıq mürəbbe formasının strukturuna uyğundur.
Qoşma şeir formasında sonrakı bəndlərin misraları başqa d-d-d-b, e-e-e-b
strukturda qurulur. Belə forma artıq yüzilliklərdir ki, xalq yaradıcılığında
özünə geniş yer tapmış və el şairlərinin əsas ilham mənbəyinə çev ril miş -
dir. Qoşmalarda sonuncu bənddə onu düzüb-qoşan, yazan el şairinin tə -
xəllüsünün qeyd olunmasını göstərmişdik. Aşıq Ələsgərin bu qoşmasının
son bəndində də onun təxəllüsü verilir. Qoşmaların poetikası geniş və
zəngin ənənəyə əsaslanır və çoxçeşidliliyi ilə seçilir. Onların poetikasını
səciyyələndirən cəhətlərdən biri qoşmaların semantikasının genişəhatəli
olmasıdır. Burada vətən həsrəti, məhəbbət lirikası, vəsfnamə xarakterli
gözəlləmələr, qəhrəmanlıq, bahadırlıq pri-oritet olaraq qoşmaların əsas
məzmun arealının əsasını təşkil edir.

Tırınqı şeir forması isə həm poetik səciyyəsinə görə, həm də şeirin
mətn strukturunun quruluşuna görə qoşmadan fərqli xüsusiyyətlərə ma -
likdir. Yetim Əsgərin tırınqısında şeirin hecaları qoşmada olduğu kimi 11-
lik olsa da, onun qafiyəsi qoşmadan fərqli olaraq a-a-a-b strukturu əsasın-
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da qurulmuşdur. Bu struktur qeyd etdiyimiz kimi mürəbbe formasının qu -
ruluşuna uyğundur. Qoşmanın hər bir bəndinin misraları ayrı-ayrı qa fi yə -
lərlə bitirsə, tırınqılarda bunlar həm eyni, həm də müxtəlif qafiyələrdən
ibarət ola bilər. Bunu aşağıdakı misalda Yetim Əsgərin yazdığı tırınqıda
əyani şəkildə görə bilərik.

Tırınqı 
Şeşgin oldum qohum-qardaş içinnən, a       
Yola tüşdüm, gəldim oba köçünnən,  a
Yurt həsrəti keşdi od təh içimnən,   a 
O dağlardan bu bağlara gəlmişəm.  b

Şeşgin oldum vətənimnən, elimnən,  a
Qonum-qonşu, köyüm çıxdı əlimnən, a
Danışanda nalə qopur dilimnən,   a
O dağlardan bu dağlara gəlmişəm.  b

Şeşgin oldum, yarımadım gülmədim, q
Qəza məni qaraladı, bilmədim.    q
Üzüm daşmış bu qürbətə gəlmədim,  q
O dağlardan bu dağlara gəlmişəm.  b

Tırınqının forma strukturunu bildirən qafiyələri göstərməkdən əlavə
hər bəndin əvvəlinin «Şeşgin oldum» sözləri ilə başlamasını da qeyd et -
mək istərdik. Peşimançılığın əsas leytmotivi olan bu söz hər bəndin əv və -
lində işlədildikdə vətən həsrəti hisslərini bir qədər də şiddətləndirir. Şeş-
gin sözünün didərgin oldum mənası hər bənddə ayrı-ayrı mənalarda sə -
ciyyələndirilir. Şeirin birinci bəndində şikayətçi qohum-qardaş içinnən
şeşgin olursa, ikinci bənddə o, öz doğma yurdundan didərgin düşməsini
dilə gətirərək deyir ki, şeşgin oldum vətənimnən, elimnən. Üçüncü bənd-
də fikir bir qədər dəyişdirilərək qeyd edilir ki, şeşgin olduğu üçün yarıma -
dı, gülmədi. Verilən müqayisəli təhlildən göründüyü kimi tırınqının bütün
bəndlərinin ilk misrası eldən-obadan uzaq düşdüm fikrini müxtəlif forma -
larda təsdiq edir. Adətən şeirlərin yazılış strukturunda ayrı-ayrı misralar-
da deyilən fikir, bəndin ikinci, dördüncü misralarında əsas məzmunun
mahiyyətini açır və semantik strukturuna görə ona tabe olur. Tırınqılarda
isə vətən, yurd, el-oba həsrəti güclü olduğu üçün bu hisslər faktiki olaraq
hər misranın semantikasına hakim kəsilir. Təhlil edilən tırınqının hər mis-
rası el-oba həsrətini vəsf etdiyi üçün onun poetik səciyyəsi daha ifadəli,
qabarıq formada özünü göstərir. Burada ana yurddan əli üzülmüş bir in sa -
nın ürək ağrısı ilə dilə gətirdiyi həsrət duyğulu intonasiyalar hər misranın
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semantikasının əsasını təşkil edir. Şeirin ayrı-ayrı misralarında təkrar-tək -
rar işlədilən fikirlərdə vətən həsrəti tüğyan edir. Şeirin hər bəndində iş lə -
dilən «Yurt həsrəti keşdi od təh içimnən», «Danışanda nalə qopur dilim-
nən», «Üzüm daşmış bu qürbətə gəlmədim» sözləri yanğı ilə deyilən, kor-
peşimançılıq hissləridir. Bu fikirlərin məntiqi yekunu, cəmləşdiyi nöqtə
məkanın dəyişməsində, yəni hər bəndin sonunda «O dağlardan bu dağlara
gəlmişəm» ifadəsində öz həllini tapır.

Ağbaba folkloru nümunələri arasında vətən, el-oba həsrəti bildirən tı -
rınqılardan başqa bəzi hallarda lirik-məhəbbət məzmunlu tırınqılara da
rast gəlinir. Məntiqi olaraq bu belə də olmalıdır. Çünki qış mərasimlərində
toplanılan «tırınqı məclisləri»nə və ya adi qış axşamlarında evdə məişət
mahnıları silsiləsindən olan folklor havaları oxunduqda lirik-məhəbbət
məzmunlu tırınqılar da oxunardı. Maraqlısı odur ki, bu silsilədən olan tı -
rınqıların bəndləri oxunduqdan sonra nanaylarda olduğu kimi iki misra -
dan ibarət sözlər qoşulub bir növ nəqarət əvəzi kimi nanaytipli melodiya
ifa edilərdi. Belə ifa forması tırınqılarla nanayları sinkretik şəkildə bir-bir-
inə birləşdirir və onların ideya-məzmunu arasında xüsusi əlaqə yaradır.
Aşağıda təhlil edəcəyimiz tırınqının nanayının melo-semantikası milli
musiqi folklorumuzda xalq mahnısı kimi tanınan «Ay qız, kimin qızısan»
mahnısı ilə eynidir. Bu nanayın mətni ilə xalq mahnısının mətni üst-üstə
düşür. Görünür xalq mahnısı kimi tanınan bu mahnının melo-poetikası
daha qədim olan nanayın əsasında yaranıb formalaşmışdır. Nanayın mətni
hər iki bənddən sonra bir qədər dəyişdirilmiş şəkildə oxunur. Xalq mahnı -
sında bu mətn aşağıdakı şəkildə ifa olunur:

Ay qız, kimin qızısan,
Almadan qırmızısan,
Al pıçağı, kəs almanı
Ver yara dilim, dilim, (dilim, dilim)

Nanayın mətni əvvəla dörd misra deyil, üç misradır. Nanayın birinci
bənddən sonra oxunduğu mətndə «Almadan qırmızısan» sözləri oxunmur.
Nanaylarda adətən mətn iki misradan ibarət olur. Burada verilən üçüncü
misra bir növ nanayın melodik strukturunun musiqi cümləsi ilə tamam-
lanması, məntiqi yekununu təmin etmək üçün işlədilmişdir. Nanayın aşa -
ğıdakı mətni tırınqının birinci bəndindən sonra oxunur: 

Ay qız, kimin qızısan,
Al pıçağı, kəs almanı.
Ver yara dilim, dilim, (dilim, dilim)
Bu bayatının nanayı aşağıdakı sözlərlə ifa edilərdi:
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Almadan qırmızısan,
Al pıçağı kəs almanı.
Ver yara dilim,dilim. (dilim, dilim.)

İkinci bəndindən sonra oxunan nanayın mətnində birinci misra əvəz
edilir və onun yerinə xalq mahnısının mətnindən bizə məlum olan «Al ma -
dan qırmızısan» sözləri oxunur.

«Ay qız, kimin qızısan» tırınqısının semantikası Əmrahın Səlbiyə olan
sevgi niyyəti üzərində qurulmuşdur. Səlbini görmək arzusu ilə deyilən
«gəlsin yanıma» ifadəsi şeirin poetikasının əsas özəyini, məzmun arealını
təşkil edir. Bu istəkdən doğan fikirlər sonradan Səlbini vəsf etmək məq -
sədilə deyilən «Hər nə qadası var düşsün canıma» və semantikada daha
dərin məna kəsb edən «...iynə batır qanıma, görənlər desin əllərin qırmı zı»
ifadəsi işlədilir. Deyilən fikir şeirin poetikasını dərin lirizmlə və mə həbbət
hissinin qüdrətinin daha dərin hisslərlə həmahəng olmasını üzə çıxarır. 

Tırınqının aşağıdakı mətninin qafiyəsinə diqqət yetirsək görərik ki, bi -
rinci bənd mürəbbe şəklinə uyğun olaraq a-a-a-b sxemi üzrə yazılıb. İkin -
ci bəndin qafiyəsi isə qoşma formasında a-b-v-b şəklindədir. Ma raq lısı
budur ki, bu tırınqının ikinci bəndi ilə birinci bəndin yerini də-yişsək bu
şeirin qafiyə sxemi qoşma şəklində olacaq:

Əmrah deyər Səlbi gəlsin yanıma,  a   
Hər nə qadası var düşsün canıma.  a
Öldürərlər iynə batır qanıma,    a
Görənlər desin əllərin qırmızı.   b

Bu tırınqının nanayı aşağıdakı sözlərlə ifa edilərdi:
Ay qız kimin qızısan,
Al pıçağı, kəs almanı.
Ver yara dilim, dilim, (dilim, dilim)

II bənd
Əmrah deyər, bir cüt sona dövr edər,  a
Başı yaşıl ayaqları qırmızı.     b
Dürdən almış incə sədəf ağzına,    v
Qönçə təkin yanaqları qırmızı.    b

Təhlil edilən tırınqının şeir şəklində «Əmrah deyər» sözünün hər bənd-
də işlədilməsi və birinci bəndin a-a-a-b- sxemi üzrə başlaması bu şeir şəkli -
nin tırınqı olmasını təsdiq etmiş olur.

Təhlilə cəlb edilən digər tırınqı havası «Bu yaylaq» adlanır. Şeirin mətn
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strukturu a-a-a-b sxemi əsasında yazılıb. Tırınqının poetikası lirik-məhəb-
bət motivi əsasında qurulub. Şeirin semantikasından aydın olur ki, bu tırın-
qını yaylaqda olan və ya sayaçı peşəsi ilə məşğul olan adamlar yaratmışdır.
Sayaçı məişəti ilə sıx bağlı olan bu tırınqının motivinin nüvəsi «Ay qələm,
bu qaş gözün oy yazmalı» fikri ilə müəyyənləşir. “Ay qələm” sözü ucaboy-
lu nərmə-nazik qızın bədii şəkildə deyilmiş obrazıdır. Yaylay, yaylaq mə na -
sındadır və yaylağın tərifi, bu yaylağın yolunun məhəbbət hədəfi olan xa nı -
mın gəlib açması arzu olunan fikir tırınqının semantikasının əsas ideyasını
təşkil edir. Tırınqının aşağıdakı mətn strukturunda iki misradan ibarət olan
nanayın sözləri də verilmişdir.

Yaylay, yaylay bu yaylanı gəzməli,  a  
Ay qələm, bu qaş gözün oy yazmalı. a
Topuğu sel, yandı burnu xırmalı,   a 
Qızlar nerdən açır yolu yaylanı.   b

II bənd
Yaylay nerdən açır yolu yaylanı,   v
Canım nerdən açır yolu yaylanı,   v
Xanım gəlib açır yolun yaylanı,   v
Ay qız bu qaş, qələm gözün oymalı  b

Bu tırınqının nanayı aşağıdakı sözlərlə ifa edilərdi:
Yaylay nerdən açır yolu yaylanı,
Canım nerdən açır yolu yaylanı.

Nanayın mətn strukturunda verilən fikir şeirin lirik-məhəbbət mo ti vi nin
semantikasını açır. Hər bənddən sonra eyni mətn əsasında nanay oxunması
bir növ yaylaqda arzu edilən, istəkli yarın yolunu gözləyən in sanın sere-
nadasını xatırladır.

Ağbabada oxunan nanaylar arasında lirik-məhəbbət motivi əsasında,
deyişmə formasında olan nanaylar da var. Dialoq şəklində qurulan belə
nanaylar adətən sual-cavab şəklində qurulur. «Əmioğlu» adlanan nanay
vəsfnaməyə daha çox yaxındır. Bir-birinə olan məhəbbət duyğularını
açıq-açığına söyləyə bilməyən gənclər öz fikirlərini nanayın melodiyası
əsasında poetik şəkildə ifadə etməyə üstünlük verirlər. Təhlilə cəlb etdiy-
imiz nanay bayatı şeir formasına əsaslanır. Şeirin qafiyələri a-a-b-a sxemi
üzrə qurulmuşdur. Birinci bənddə qız fikrini aşağıdakı sözlərlə bildirir.

Qızın oxuduğu nanayın bayatısı:
Əmoğlum yara bənzər, (əmioğlu)  a
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Boyu çinara bənzər, (əmioğlu)   a
Əmoğlunun gözləri, (əmioğlu)   b
Qaynar bulağa bənzər. (əmioğlu)  a

Məhəbbətinin ciddiliyini poetik şəkildə bildirən oğlan qızdan öncə so -
ruşur ki, qapınızda gül varmı? Bu fikrin ardınca onların evlərinə gül di -
bindən yolun olub-olmaması və nəhayət, bir gecəlik qonaq üçün evlərində
yerin olması soruşulur:

Oğlanın oxuduğu bayatı:
Qapınızda gül varmı? (əmiqızı)
Gül dibindən yol varmı? (əmiqızı)
Bir gecəlik qonağam? (əmiqızı)
Evinizdə yer varmı? (əmiqızı)

Şeirin mətnində oğlanın sözlərinə qızın üstüörtülü şəkildə verdiyi ca -
vab diqqəti daha çox cəlb edir. Dialoqun məzmununu açan fikir, qızın ca -
vab şəklində bildirdiyi bayatının son misrasında daha aydın ifadə olunur.
Bayatının semantikasıından aydın olur ki, qız ona aşiq olan gəncə söy lə -
yir ki, niyyətin ciddidirsə evimizdə bir günlük yox, ömürlük də yerin var.
Əlbəttə, bu milli adət-ənənəni, ailə etikasını, qızın namus-qeyrətini gös tə -
rən əsas fikirdə şeirin əsas ideya-məzmunu öz məntiqi yekununu tapır:

Qızın oxuduğu bayatı:
Qapımızda gül də var, (əmioğlu)
Gül dibindən yol da var. (əmioğlu)
Bir gecəlik deyilsən, (əmioğlu)
Lap ömürlük yer də var. (əmioğlu)

Təhlil edilən nanayın üçüncü bəndi məzmun baxımından maraq doğurur.
Aşiqinin sətiraltı işlətdiyi «niyyətin ciddidirsə, evimizdə ömürlük yer də
var» fikri oğlanın sevincinə səbəb olduğu üçün növbəti bənddə o, «əmiqızı
bir dənə, tökül gərdənə, əmioğlusu qurban…» ifadələrini işlədir: 

Əmiqızı bir dənə, (əmiqızı)
Kəkil, tökül gərdənə, (əmiqızı)
Əmoğlusu qurban, (əmiqızı)
Bu boya, bu gərdənə, (əmiqızı)
Bu bayatının nanayı aşağıdakı sözlərlə oxunardı:
Ax neynim, vah(y) neynim əmioğlu,
Ax neynim, vah(y) neynim əmiqızı.

İşin elmi nəticəsi. Tırınqı və nanayların poetikasının təhlili göstərdi ki,
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tırınqıların mətni qürbət mövzusu ilə bağlı olduğu üçün şeirin məzmun
arealından irəli gələn nisgil, el-oba həsrəti hissləri şeirlərin əsas semanti -
kasını təşkil etmişdir. Tırınqıların musiqi materialının təhlillərində me lo -
dik strukturun da qəm-qüssə, nisgil intonasiyaları əsasında qurulduğunun
şahidi oluruq.

Nanayların mətnlərinin təhlili isə göstərdi ki, onlar lirik-məhəbbət mo -
ti vi əsasında qurulduğu üçün şeirin əsas semantikası sevgi hisslərini vəsf
edir və bu da şən, zarafat, sevinc hisslərinin-intonasiyalarının təntənəsini,
xoş əhval-ruhiyyəni bəxş edir. Belə olduqda nanayların melo-poetikası
şən, sevinc əhval-ruhiyyəsinin intonasiyalarını aşılamış olur.

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi mövzunun aktuallığı ilə
müəyyənləşir. Azərbaycan folklorunun unikal nümunələri olan tırınqı və
nanayların poetik forma və məzmun xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq «xalq
mahnı»larının forma və məzmunu ilə müqayisəli şəkildə təhlil olunmuş-
dur. Məqalədə ilkin olaraq qeyd edilir ki, poetik forma və məzmun xü su -
siyyətlərinə görə tırınqılar aşıq yaradıcılığı, nanaylar isə xalq mahnı la rı -
nın mətn strukturuna daha çox uyğundur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən folklorun öyrənilməsində melo-
po etik xüsusiyyətlərin, musiqi ilə mətn strukturunun sintezinin, semanti -
kasının sistemli şəkildə öyrənilməsində istifadə etmək olar.

ƏDƏBİYYAT
1. Həkimov M. Aşıq sənətinin poetikası. Bakı, Səda, 2004, s. 427
2 Babayev İ., Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı, Maarif,

1970, s. 167
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr

TƏRTƏR RAYONUNDAN TOPLANMIŞ FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ

Bu sayda yenə də 2012-ci ildə T.Orucov və Xəzəngül Məmmədova ilə
birlikdə Tərtər rayonundan topladığımız folklor materiallarından bir his -
səni veririk. Burada çap olunmuş bütün folklor mətnləri bir söyləyi ci nin
Tər tər rayonu, Evoğlu kənd sakini Sadıqov Guloğlan İbrahim oğlunun re -
per tuarındandır. Sadıqov Güloğlan kəndin və ətraf ərazilərin yas məc lis -
lərini aparır. Əvvəllər də folklor ezamiyyətlərində olduğumuz zaman də   -
fə  lərlə müşahidə etmişdik ki, yas aparan mollaların repertuarı digər söy   -
 lə yicilərlə müqayisədə daha zəngindir. Bu söyləyicilər, adətən, dini rə va -
yətlər, ocaqlar, pirlər, seyidlər və onların kəramətləri ilə bağlı mətnlə rini,
qismətlə, bəxtlə bağlı yaranmış folklor nümunələrini söyləməyə daha çox
meyllidirlər. Bütün bunları Sadıqov Güloğlanın da repertuarında hiss et -
dik. O, həm də sakit və təmkinli danışıq qabiliyyəti, təvazökarlığı, ol duq   -
ca yüksək formada qonaq qarşılayıb-yola salmaq mədəniyyəti ilə də diq -
qətimizi çəkdi. Hər şeyə görə ona minnətdarlığımızı bildiririk.

Sonda səsli faylın üzünü köçürməkdə bizə etdiyi köməyə görə «Fol -
klo run toplanması və sistemləşdirilməsi» şöbəsinin işçisi Məmmədova
Tünzaləyə təşəkkür edirik.

Ləman Vaqifqızı (SÜLEYMANOVA)
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Seyid Əzizağa
Adı Seyidə Əzizədi, ama el arasında Seyid Əzizağa deyillər. Camaat

onun cəddinə, ojağına, onun adına inanıflar. Onun kəramətdəri çox olub-
du. Qonşuda Hüsür müəllim varıydı, təzə rəhmətə gedifdi, onun bir qoja
anası varıydı. Adı Təzəgülüydü. Hə, bir gejə yuxu görüb, bizim bu kəndin
o biri tərəfində qoyun örüşü var, mal örüşü var, görür ki, bir vertalyot gu -
rultuynan gəldi düşdü ora. Hə, deyir, düşəndə baxıfdı ki, bu arvad, de yir
gördüm ki, içinnən bir nuranı, bir ağsaqqal adam düşdü, ama bunun ye də -
yində bir at da var. Atın yedəyin də aldı, çəkə-çəkə, çəkə-çəkə gəldi, Se -
yid Əzizağanın o vaxtı yer damı varıymış. Qavağında da belə qoşa ha çası
varıymış. Üstünə də qarğıdan, zaddan qoyurmuşdar ki, yağış, zad dam ma -
sın. Deyir, bu, İmam Hüseyn ağanın ruhuymuş. Hə, İmam Hüseyn ağa at
yedəyində gəlir, atı bağlıyır həmən dirəyə. Arvad gözünü açır ki, yuxudu,
heç kəs yoxdu. Hə, səhər açılır, darvazaları, onda darvaza nə gəzirdi, bal-
aca qapalaq imiş. Qapını açar, keçər nənəmin yanına. Deyər, Seyid Əziz,
bu gejə səni belə yuxuda görmüşəm. İmam Hüseyn gəldi sənin ojağına.
Deyif ki, Təzəgül, onu mən də görmüşəm. Bu da görüb, nə nəm özü də gö -
rüb, o da görüb.

***
Hə, sora bu kəntdə, indi rəhmətə gedifdi, Qədim Oğlayev varıydı. O,

danışırdı kı, deyir ki, öküz arabası işdədirdim, öküz arabası batdı. Deyir,
o vaxtı traxtor yox idi, bircə dənə kəntdə universal varıydı. Deyir, getdim,
bu universala dedim ki, mənim arabam batıfdı, gəl, bunu çıxart. Araba
deyir, nətəər batıbsa, universal gəldi, bunu nə qədər çəhdi, deyir, gördüm
arabanı qırıxlıyır. Hə, bu universal çəkənə dedim, ə, saxla, ə, saxla, ara-
banı qırıxlıyajax. Deyir, universalçı çıxdı, getdi. Deyir, bir də baxdım ki,
Seyid Əzizağa, yun əyirə-əyirə, ip əyirə-əyirə, quzu qavağında gəlir, ota -
ra-otara gəlir. Deyir, gəldi çatdı, deyir, dədə, balama qurban, həmişə də
helə deyərmiş, hə, deyir, balama qurban, nə olufdu ki, niyə araban burda
qalıb? Deyir, dedim, ağa, arabam batıbdı, nə qədər də universalnan çəkdih
çıxmadı. Deyir, dedi ki, balama qurban, mən əlimi tutajam arabanın ca -
ğınnan, “Allah, Məhəmməd, Ya Əli” mən deyəjəm, amma sən öküzü vur -
ma. “Xo” denən. Ölən günə qədər danışardı ki, göydə Allah, yerdə Seyid
Əziz ağa ya inanmışam. Deyir, əlini tutdu arabanın cağınnan. Deyir, dedi,
“Allah, Məhəmməd, ya Əli”, bala, “xo” denən. Deyir, o, universal çıxar-
da bilmiyən arabanı çıxardı qoydu qırağa.

***
Bizim kəndin bir sakini varıydı, çoxdan rəhmətə gedif, babam hardan -

sa atnan gəlirmiş, həmən o Seyid Əzizağanın yoldaşı, ayiləsi. Hə, gələndə
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sahilin kənarıymış, atı bağlıyır sahilin kənarına. Bu kişi də qoruxçuymuş.
Aralıdan babamı tanımır. Bir nalayıq kəlmə işdədib o. Babam qəlbini do -
landırıb, atın da açıb minif, çıxıf gedif. Hə, bu evə gedəndə, bunun ayiləsi
də çoxdan ölüfdü, həmişə deyərdi ki, ayə, kişinin üzü belədi, amma ağız
burda döyül. Ağız çəkilif gedif, belədə duruf. De yir ki, ə, Həsən qulu, nə
olub saa? Kiminən əsəb ləşmi sən, kiminən da laş mı san? Deyir ki, Seyid
Muxtar ağanın xətrinə dəymi şəm. Hə, belə atı bağlıyıb yolun qırağına. O
vaxtı maşın yoxuymuş, bunu qoyıllar at ara ba sına mı, ulağ arabasınamı.
Gətirillər, gətirəndə babam deyifdi, ki, bağ lı yın ora, gedin. Hə, qoyuf ged-
iflər, səhər gəliflər, ayiləsi dururmuş, kişinin ağzı öz yerindədi.

***
Düzdü, indi ollar yoxdular, ama hər kim olların adını çəkif: “Ya Seyid

Əziz ağa, ya Seyid Muxtar ağa, sən mənim işimə kömək ol, sən mənim
işimi avand elə” –  desəydi, onun işləri düzələrdi.

***
Nənəm o kumbəzə adam aparıbdı, nəzir qoyubdu, ya Seyid Əziz ağa -

nın cəddi, cənab Peyğəmbər, balamın övladı yoxdu, sən özün ona öv lad
nəsib elə, yüyrüh asıb ora. Qəbul olubdu.

18 il bunnan qabax cavan bir qız ayilə qurub, Ucar rayonunnan. Bun na -
rın uşağı olub. Bu uşağı o qədər həkimə aparıb, bu uşağa çarə eliyə bil mir -
mişlər, uşağ sağalmırmış. Bir gejə bunu nənəm yuxuda görüf. Bu qa dı na
deyifdi ki, balama qurban olum, sənin uşağın sağalajağdı, bu uşağ 18 yaşı-
na çatanda gəlib mənim ojağımı ziyarət edərsən. Deyir ki, uşağ sa ğal dı. 18
ildi bu ağanın ojağını gəzirih, tapa bilmirih. Axırda bu illəri gəlib onu tapıf.
Gəlif ziyarət etdilər. Qayıdıb getdilər. 

***
Mənim əmim müharibədə iştirak eliyifdi, müharbə veteran olufdu, bir

Qazan-tatar qadınla ayilə qurmuşumuş, o qadını evə gətirənə qədər, nə -
nəm yatırmış, sabahları o ojağa kim gələjəymişsə, ona yuxuda deyirmiş -
lər. O Qazan-tatar bu ojağa gələnnən sora nənəm o yuxunu görmür. 

***
Bir Cavanşir var imiş. O deyirmiş ki, mən Seyid Əziz ağaya o qədər

inanmışdım ki, onun kəramətin, onun səxavətlərini, onun böyüklüyün,
onun gözütoxluğunu, heç kəsə əl açmazdı, heç kəsdən heç nə istəməzdi.
Deyir, o qədər onun kəramətlərini görmüşdüm, bir belə molla, seyidnən
qarşılaşmışam, deyir, qapı-qapı gəzib nəzir-niyaz yığan seyiddər də var.
Deyir ki, deyirdim ki, bizim özümüzün seyidimiz var, biz nəzirimizi aparıf
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onun evində veririh. Deyir ki, fermada hesablayıcı işdiyəndə, sü dü təhvil
verəndə, deyir, maa deyirdi, sənin atan onda süd maşınında işləyirdi, südü
o, aparıb zavoda verirdi. Hə, deyir, bir gün Seyid İbrahim ağa dedi ki, Ca -
vanşir, nənəm yaman naxoşduyuf. Deyir, dedim hardadı? Dedi, bəridə, xəs -
təxanada yatır. Hə, deyir ki, dedim ki, ağa, onda südü verəh, ordan da gedəh
nənəni ziyarət eliyəh. Hə, deyir, getdih, südü ver dih, süd zavodunda yaxşı
pendir olurmuş o vaxtı. Deyir, ordan pendir gö türdüh, isti çörəy aldığ pe ka -
rnıdan, bazardan da mer-meyvə aldım, deyir, getdih, ağanın yanına. Getdih,
görüşdüh, dedi, balama qurban olum, Cavanşir, mənim vaxdım çatıfdı, mə -
nim ölməyimə az qalıfdı, özü də aşura yaxınnaşırmış. Deyif ki, mən aşura
günü öləjəm. Ama İrvahım mə ni xəsdəxanadan çıxarmır. Burda öləjəm.
Məni çıxardın aparın, evdə ölüm. Hə, deyir ki, hardasa iki gün, üş gün çək -
di, ağanı çıxardılar gətir dilər, nənəm aşuranın günü rəhmətə gedifdi. Cama -
at, çox adam bilmiyifdi, gedəndə yolda camaat bir-birinə deyif ki, deyəsən,
Seyid Əziz ağa ölüb. Həmən maşın ordan qayıdıf gəlif nənəmin yasında iş -
tirak elifdi. 

***
Cavanşir danışır ki, bir gün ojağa gəlmişəm, mənə qayıdır deyir ki, ba -

lama qurban olum, İrvahım sənin şoferindi, sənnən süd aparır, İrva hı mın
xasiyəti bir az coddu, tünddü. Birdən sənin qəlbinə dəyər, onda onu maa
bağışlıyarsan. Bir gün yağınığ gündü, deyir, göydən yağır, südü maşına
yığdığ, maşında iki qadın oturufdu, aşdım qapını ki, mən də oturum içə -
ridə. Deyir, İbrahim ağa maa dedi ki, Cavanşir, çıx yuxarı. Deyir, çıxdım
yuxarı, ta bunnan sora düşə bilmərəm. Yağış yağa-yağa gəldih kəndin içi -
nə, bu qadınnar düşdü yerə, getdi evlərinə. Dedi, Cavanşir, düş gəl aşağı,
deyir, düşmədim, ajıx elədim ki, məni ordan bura yağışa vermisən. Hə,
deyir getdih, ağa saxladı ki, bir mağazadan qənd-çay alsın, deyir, mən də
düşdüm qənd-çay almağa. Küsülü-küsülü girdih dükana, aldıx, getdih,
ağa keşdi maşını sürməyə, mən də qapını aşdım ki, mən də oturum. Deyir,
dedi ki, bəs səhərdən deyirdim ki, gəl otur, niyə gəlmirdin? Deyir, dedim
ki, sağı görə bilməmişəm. Seyid Əziz ağanın sözü mənim xatırıma gəldi.
O, səni maa tapşırıfdı. 

***
Bir Hüseyn əmi varıydı, mən bullarda yasda mollalığ eliyəndə, bu maa

qayıtdı ki, Allah Seyid Əziz ağaya qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir əz qu la -
ğında karrığ var idi. Ağırrığ var idi. Dedim ki, Hüseyn əmi, Seyid Əziz
ağanı necə xatırrıyırsan? Deyəndə o, mənə bir söhbət elədi, dedi ki, Ab -
basqulu birqədir idi. Deyir ki, Cəfərnən Pərxan da yetim idilər, ata-anaları
ölmüşdü, bir bacı, bir qardaş bir yerdə yaşıyırdılar. Gündüzlər Seyid Əziz
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ağanın evində çörəh yeyərdilər, gejə də gedif öz daxmalarında yatardılar.
Deyir, Abbasqulu bir gün maa qayıtdı ki, Hüseyn kişi, gedif Cəfərnən Pər -
xana bir yer damı qazarsınız, üş metir enində dört metir boyunda. Deyir,
bilmirəm, kimnənsə getdih, yer damını qazdıx, deyir, günortaya qədər
qazmışdıx, bir də gördüm ki, günorta Pərxan gəldi. Deyir, dedi ki, Hüseyn
əmi, ağa dedi ki, günorta çörəyinə bizə gəlsinnər. Deyir, dedim ki, bala,
ağa kimdi? Dedi ki, Seyid Əziz ağa. Deyir onda, baxdığ ki, ta ajmışığ. De -
yir, çıxdığ, əlimizi, üzümüzü yuduğ, əyağımızatan belə yuduğ, gedəh Se -
yid Əziz ağanı ziyarət eliyəh. Deyir, gəldih ki, Seyid Əziz ağa sımavarı
evin qavağında qaynadır, hazırdı. Deyir, keşdih evdə otduğ. Ağa bizə qay -
ğanağ bişirmişdi. O çayın, o qayğanağın dadını damağında hiss eliyirdi.
Deyir, yediy, işdiy, sora qayıt dığ, elə işə çatmışdığ, birqədir gəldi ki, sən
keşsən burda, nənəmi aparajam. Hə, nənəmin helə kəramətdəri, böyüy -
lüyləri çox olub.

***
Bax bir Arif var, deyir, balaca uşağıdım, deyir, nənəm maa dedi ki, ge -

dəy Seyid Əziz ağagilə. Seyid Əziz ağa onda yer damında olurdu. Evin
yanında deyir, baxdım ki, bir incil ağacı var. Deyir, nənəm mənim əlim-
nən tutub incil ağacının dibinə keçəndə, baxdım ki, incilin dibində ikimi,
üşmü ilan yatıf. Deyir, mən belə qorxuf çəkiləndə dedi ki, ağa qayıtdı ki,
bala, qorxma, ollar adam çalmazlar. Nənəm də qayıtdı ki, Allah nəhlət
eləsin, hardasa ziyannığ eliyiblər, ona görə gəlib burda yatıflar.

***
Gejə oğru gəlifdi ki, kişinin atın aparsın. Gəlib toluya girifdi ki, atın

buxoyunun üstündə ilanın yarısı bu üzdədi, ilanın yarısı o üzdədi, ordan
qayıdıf gedifdi. 

***
Deyir ki, Seyid Əziz ağa o vaxtı qışda bura gələrdi, yayda gedərdilər

Laçına. Hə, deyir, ağa burda yoxuydu, gəlillər ki, o vaxd pis vaxd imiş.
Gəlillər ki, nənəmin də bağın qıralar, hələ gəlməmişmişdər bura. Gəlif qa -
pıdan baxıllar, ki, qapı helə ilandı. Elə ordan da qayıdıf gediflər, heç tay
bağını qırmıyıflar. 
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Rəvayətlər

Üç elçi
Bizim kəndin mollası varıdı, İranda təhsil almışdı. O, deyirdi ki, o vax -

tı Həzrəti Peyqəmbərimizin qızı xanım Fatiməyə üş yerdən elçi düş müş -
dülər. Həmin gejə peyqəmbər buyurmuşdu ki, xanım Fatimə, Zöhr ulduzu
hansı elçinin bajasınnan düşsə içəri, yanı görünsə, səni ona verəjəm. Xa -
nım Fatimə gözdüyür gejə olur, Zöhr ulduzu doğur, 33 dəfə deyir ki, Al -
lahu Əkbər. Baxır ki, yox, o üç adamnan üçüncüsü Əmirəl möminindi.
Amma o kimdi bilmir. Hə, görür ki, yox, bu getdi, elə birinci elçinin evi -
nin üstünə. Amma xanım Fatimənin də könlü əmisi oğlunaymış. Həzrət
Əli Əleyhüssəlamaymış. Hə, bu səfər deyir ki, Əlhəmdülillah deyir. Görür
ki, indi getdi, Əmirəl mömin tərəfə yox, o birisinə getdi. Axırda bir də sa -
yanda gəlir düşür, Əmirəl möminin evinə. Hə, rəvayətnən deyirdi ki, on -
nan yaranıfdı. Amma ta onnan başqa məlumatım yoxdu.

Süleyman peyğəmbər və kirpi
Rəvayətnən Xızır peyğəmbər həyatda yaşıyır. Xızır peyğəmbər dirilih

suyunu içifdi. Hələ onu misal çəkiflər ki, Süleyman peyğəmbər də bu su -
yu içifdi, sən də bu suyu iç, sən də əbədi sağ qal. Ama Süleyman peyqəm-
bər bunu qəbul eləmiyib. Süleyman peyğəmbər bütün canlılara, bütün ya -
ranmışlara, hamıya məsləhət, məşvərət eliyifmiş, məsləhət eləmədiyi bir -
cə kirpi qalmışımış. Hə, kirpini çağırmağ üçün ata deyib ki, get kirpini ça -
ğır, ona sözüm var. At gedir, kirpiyə deyir ki, get, səni peyqəmbər çağırır.
Kirpi deyir ki, getmirəm. Süleyman Peyğəmbər olsa da, mən ona lazı-
mam, o gəlsin mənim yanıma. Gəlif deyəndə Süleyman Peyğəmbər itə
deyir ki, it, get, kirpiyə denən, gəlsin mənim yanıma. İt gedən kimi, kirpi
gəlir. Kirpi deyir ki, ya Süleyman, səni eşidirəm, nə buyurursan? Deyir ki,
səni mən bir ağıllı heyvan bilirdim, saa məsləhətim varıdı, tay indi sən na -
dan heyvan olduğuva görə, ta saa məsləhət elə mi yə jəm. Deyir ki, yox, nə -
yə görə maa nadan deyirsən? Deyir ki, ona görə ki, insannan sonra ikinci
surat atın suratıdı, at namusdu, at qeyrətdi, at qəhrəmannığdı, at muraddı.
Bəs sən atın sözünü saymırsan, bütün dinnərdə it murdar sayılır, itin sö -
zünə baxırsan. Deyir ki, ya Süleyman, atın başqa xüsusiyyətdəri var, itin
başqa xüsusiyyətdəri var. Deyir, atın xüsusiyyəti odu ki, isdiyər ki, sahib-
ini yerə vursun, qaşsın, hara bağlansa, onu qırsın qaşsın, ama it sahibinin
evini, həyətini heş vaxtı sahibsiz qoymur. İndi sən məslətini de. Deyir ki,
maa deyillər ki, dirilih suyunu iç. İçim, ya içmiyim? Deyir ki, ya Süley -
man, əgər dirilih suyunu işsən, həyatda sağ qalarsan, ama sənin balaların,
sənin yaxınnarın, sənin doğmaların sənin gözünün qavağınnan ölüb bu
dünyadan gedər. Əyər olların ayrılığına dözə bilərsənsə, bu suyu iç, yox
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olların ayrılığına dözə bilməzsənsə, o suyu işmə, nə vaxd vaxdın tamam
olar, bu dünyadan köçərsən. Hə, Süleyman Peyğəmbər ona görə o suyu iş -
miyifdi, deyif ki, Allahın yanında vaxdım nə vaxd tamam olar, ruhumu
Allah-Təala mənnən alar, o vaxd da bu dünyadan gedərəm. 

Musa peyğəmbərlə Xızır peyğəmbərin görüşü
Hə, Xızır Peyğəmbər də bir gün Musa Peyğəmbərin zamanı olur, Musa

Peyğəmbər deyir ki, Pərvərdigara, Xudabəndi-aləm, mənnən yer üzündə
elmli, hikmətdi insan yoxdu. Moizə eliyirmiş, baxıf ki, hamı diqqətnən
qulağ asır. Deyir ki, Pərvərdigara, mənnən elmli adam var bu yer üzündə?
Allah-Təala buyurur ki, var. Deyir ki, kimdi? Deyir ki, ya Musa, çay kə -
narıynan yavaş-yavaş gedərsən, həmin adamnan rasdaşacağsan sən. Mu -
sanın köməkçisi varımış, Yuşə Evenenun adında. Bunnan yol çörəyi də
götürüllər, söhbət eliyə-eliyə gedəndə görüllər ki, yolun kənarında bir
adam yatıfdı, bu adamı yuxudan durquzullar, buna salam eliyillər, əleyk
alıllar, deyir ki, sən kimsən, nə karasan? Deyir ki, mən Xızır Pey ğəm bə -
rəm. Deyir ki, bəs sən kimsən? Deyir ki, bəs mən də Musa Peyğəmbərəm.
Bu da mənim köməkçim Yuşə Evenunundu. Deyir ki, mən Allahdan hik-
mətli insan soraxlamışam, Allah-Təala səni mənə məsləhət verib. Deyir
ki, ya Musa, sən mənnən yoldaşlığ eliyə bilmərsən. Sən peyğəmbər olsan
da, mənim qədər hər şeyi sən bilmirsən və bilməyə də səbrin çatmaz. De -
yir ki, mən İnşallah səbr eliyərəm, siznən yoldaşlığ eliyə bilərəm. Hə, bul -
lar məsləhətdəşillər, gəlib o məqama çatıllar ki, çayın bu üzünnən o üzünə
keşməh üçün gəmiçi, qayığçı dayanıf, bu camaatı bu üzdən, o üzə keçirif
haqq alır. Gəmiçi gördü ki, bulların üzündə Allah nuru var, bullar seçilmiş
insannardı. Hə, qiymət danışanda, deyir ki, sizi Allah rizasına mən sizi ke -
çirəjəm o tərəfə. Hə, bu belə deyən vaxdı az qalmışdılar ki, sahilə çatalar,
Xızır Peyğəmbər bu qayığın taxtasını cibində nə alət vardısa, bu qayığı
deşdi. Musa Peyğəmbər gördü ki, qayığa su dolur. Yavaş-yavaş sahilə ya -
xınnaşmışdılar. Bu Musa Peyğəmbər bunu gördü, çox öz-özünə əsəbləş-
di. Daha burda demədi. Çatdılar kənara, gəmiçi bunlarla xudafizdəşdi,
bullar yola davam eliyəndə, dedi ki, ya Xızır, bəs sən nə iş gördün? Bu gə -
miçi bizi Allah adamı olduğumuza görə, Allah xətirinə hörmət elədi, Al -
lah rizasına bizi keçirdi, sən də bu qayığı xarab elədin. Dedi ki, ya Musa,
mən saa demədim, sənin səbrin çatmaz ki, mənnən yoldaşlığ eliyəsən.
Deyir ki, bağışla məni, ya Xızır, İnşallah çalışaram, burdan belə yoldaşlığ
eliyəriy. Bullar yavaş-yavaş gəldiyi vaxdı görüllər ki, yol qırağında bir
dəstə uşağ oynuyur. Bullara yaxınnaşanda bu Xızır peyğəmbər uşağların
birinin başına əl çəhdi. Bu uşağ gedib komasına çatanda bu uşağ canın
tapşırdı. Musa peyğəmbər bilmədi, nə cür eləsin, bilmədi buna nə cür qə -
zəblənsin, ajığlansın, nə cür buna söz desin. Dedi, ya Musa, mən saa de -
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mədim ki, sənin səbrin çatmaz, niyə səbr eləmirsən? Dedi, İnşallah səbr
eliyərəm. Bulların yol çörəyi qutarmışdı. Gəldilər kəntdən keçirdilər, Mu -
sa peyğəmbər dedi ki, ya Xızır, gəl, bu camaatdan çörəy isdiyəy. Ta get-
məyə taqətimiz yoxdu. Hansı qapını döydülər ki, bizə çörəy verin, heş
kim bullara çörəh vermədi. Aj qarına, yornuğ kəntdən çıxırdılar, gördülər
ki, burda bir evin divarı uçmax təhlükəsindədi. Xızır peyğəmbər dedi ki,
ya Musa, biz bu hörgünü elə bərpa eləməliyih ki, bu divar uşmasın. Dedi,
a kişi, nə danışırsan sən, ajınnan ölürəm mən, yol gedə bilmirih, bu kənt
bizə bir loxma çörəy vermiyib. Bunu niyə biz bərpa eliyirih? Dedi ki, ya
Musa, bu hörgünü davam eliyəy, onnan sora saa deyəjəm. Palçığ qurdu-
lar, düzəltdilər bu binanı, hörgünü yerinə qoyannan sora, dedi ki, ya Mu -
sa, indi sağollaşajıyıx. O gəmiçinin qayığını ona görə xarab elədim ki, bi -
zim qayığın dalınca bir padşah gəmisi gəlirdi, o padşah çox dünyagir pad -
şahıydı. O padşah qayığda otura -otura deyirdi ki, fikrinnən, qəlbinnən
keçirirdi ki, sahilə çatan kimi o qayığı o qayığçının əlinnən alajam. O qa -
yığçı da Allaha inanan bir şəxs idi, özü də saleh adam idi, öz ayiləsini, gü -
nünü, güzəranını o qayığnan dolandırırdı. O qayığı xarab elədim ki, pad -
şah görəjəh ki, o qayığa su dolufdu, onu istəmiyəjəh. O uşağ da bir əməli
saleh ananın, bir əməli saleh atanın övladıydı. O uşağ böyüyəndə, həddi-
buluğa çatan vaxdı elə elə bir zina iş tutajaydı ki, o uşağın atası, anası o
elin camaatının yanında xəjalətdə qalajaydı. Ama Xudabəndi-pərvərdi-
gar-aləm o oğlanın əvəzində, o ataya, o anaya bir övlad qismət eliyəjəh.
Sora həyqətən də həmən o ataya, anaya Allah-təala bir qız övladı kəramət
elədi, o qız övladınnan 70 peyğəmbər nəsili dünyuya gəlibdi. Ya Musa, bu
hörgünü də bərpa eləməyimizin də bir məqsədi var. O hörgü bir babanın
evi, mülkü olufdu, o divarın altında bir xəzinə var, o iki yetim uşağa çat-
malıydı. Onu biz bərpa eləməsəh, o, yernən-yeksan olardı, o xəzinə itər-
di. Bir də o xəzinəynən bərabər, orda dört kəlmə söz yazılıb. Yazılıfdı kı,
vay o kəsdərin halına ki, gününü xoş günnərnən keçirir, amma ölümü ya -
dına salmır. Vay o kəsdərin halına ki, qəzavi-qədərə inanır, amma başına
bir hadisə gələndə tez kədərlənir. Vay olsun o kəsdərin halına ki, bilir ki,
dünya malı dünyada qalandı, amma var-döylət yığmağdan doymur. Vay
olsun o kəsdərin halına ki, bilir ki, qiyamət günü hər şeyin sonu var, am -
ma heş vaxt zülmnən əl çəhmir. Bu sözzərin xatirinə o divarı biz bərpa
eləməliydih.

İsgəndərin dirilik suyundan vaz keçməsi
Amma Qulam baba danışardı kı, o vaxt İsgəndərə də təklif eliyiflər ki,

sən də dirilih suyunu iç, sən də həmişə sağ qal. Deyir ki, o da gedir diril-
ih suyuna çatır, tapır, elə oucun doldurub işməh isdiyəndə bir səda gəlir
qeybdən. Deyir ki, ey İsgəndər, o suyu işmə, işsən, mənim kimi peşman
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olar  san sən, deyir. Suyu tökür yerə. Dünya malı, dünyada yaşamağ buna
o qədər həvəsli gəlir, bir də oucunu doldurur ki, suyu işsin, bir də səs gəlir.
Üşüncü dəfə səda gələndə baxır ki, bir ip yumağı kimi şey yumbalana,
yumbalana gəlir. Gəlir, gəlir İsgəndərin surətinə çatanda, deyir ki, ey pey -
ğəmbər, mən Xızır peyğəmbərəm. Əgər o suyu işsən, mənim kimi bu hala
düşəjəhsən, mən indi kimə lazımam, mən indi nəyə lazımam? Mən indi
heş nəyəm. O suyu işsən, sən də mənim kimi olajaxsan. O suyu işmə, vax -
dın gələndə özün bu dünyadan köç eliyərsən.

Çərşənbə tonqalları
Qulam baba deyirdi ki, o vaxdı çərşəmbə axşamları lap qabaxlarda da

olufdu. Amma o vaxd İmam Hüseyn Əleyhüssəlama çatannan sora, deyir
ki, Muxtar əbu Üveydən o çərşəmbə axşamlarında tonqal vasitəsiynən öz
tərəfdarrarın elə komaladı ki, İmam Hüseyn Əleyhüssəlam qannansın. Hə,
elə də o sayırdı ki, nə qədər tonqal yandı, deyirmiş ki, çərşəmbə ax şamı ton-
qal qalıyarsınız, mən sayajam görüm, qüvvəmiz çoxalanda, İmam Hüseyn
Əleyhüssəlamın intiqamını, yəni adamlarımız çoxalsın, in tiqamımızı alağ. 

Arının peyğəmbərin saqqalında şan hörməsi
Bir nəfər arı saxlıyan adam söhbət elədi ki, bizim peyğəmbərimizin

özü də bir möcüzədi. Allah-təala o vaxdı Cənnətdə Həvva və Adəmi yara -
dannan sora, bullar yer üzünə Adəm peyğəmbər günah eliyib ayləsiynən
yer üzünə Allah-təala göndərən vaxtı, orda dört incil yarpağınnan bullar
bədənnərini örtüblər, yer üzünə göndəriliflər. O dört yarpağdan iki yarpağ
nə qədər ki, yer üzündə bitki aləmi var, ağajdı, bitkidi, bütün növ bitkilər -
di, hamısı o ikisinnən əmələ gəlib. O dört yarpağdan dört heyvan yedi,
dört şəfaverici məlhəm yaradıldı. Onun birini arı yedi, bal əmələ gətirdi,
onun birini ipəhqurdu yedi, ipəh əmələ gətirdi, onun birini maral yedi, on -
nan gülab əmələ gətirdi, onun dördüncüsünü dəniz sığırı yedi, mirvari
əmələ gətirdi. Bulların hamısı insan üçün şəfaverici məlhəmdi. Pey ğəm -
bərimiz onu çox sevirmiş. Peyğəmbərimiz arı yuvasının qavağında oturub
arıya tamaşa eliyif, o, indi nə qədər vaxt çəkifsə, peyğəmbər bir vaxd ba -
xıf dı ki, arı peyğəmbərin saqqalında, ona biz dalağ deyirik, şan hörüfdü.

Balın şirin olmasının səbəbi
Bir gün də Peyğəmbərimiz Əmirəlmöminiynən bağda gəzirmişlər. Bal

arısı gəlib peyğəmbərin yanında, 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 Əmi r -
əlmöminə dedi. Əmirəlmöminin getdi, balı gətirdi, baldan tam elədilər,
peyğəmbərimiz arıdan soruşdu kü, ey Allahın heyvanı, sizin qidanız gü -
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lün acı gönçəsinnəndi, necə olur ki, belə acı qönçə belə şirin, gözəl tama
çevrilir? Deyəndə deyir ki, ey Allahın peyğəmbəri, o ki gülün acı qön çə -
sinnən ki, gətirib biz istifadə eliyiriy, biz onnan istifadə eliyən vaxtı bizə
ilham gəlir ki, sənin gül camalına salavat zikr eliyəh, sənin gül camalına
salavat zikr eliyənnən sora, o balda bir bal kimi şirinnih əmələ gəlir.

Cənnət balı
Bir gün Əmirəlmöminin namaza gəlmir, namaza gəlmiyəndə, peyğəm-

bər Allahın peyğəmbəridi, səlləllahu aleyh və ali vəsəllam deyir ki, əsa -
bə lərinnən Əbəzərə, Səlmana, Miqdaqa deyir ki, Əmirəlmöminin xəs tə lə -
nifdi, gedəh onu ziyarət edəh. Gəlillər həyətə daxil olanda görüllər ki, xa -
nım Fatimə həyətdədi. Peyğəmbərimiz buyurur ki, “Salam, Fatimə”. De -
yir: “Əleyküməssalam, ata”. Deyir: “Xanım Fatimə, icazə olar, həyətinizə
daxil olmağa”? Deyir: “Ya Rəsulallah, buyurun, ata”. İçəri daxil olullar.
Xanım Fatimə bir annığa fikrinnən keçirir, bəs mənim evimə, qapıma qo -
nağ gəlifdi, mənim evimdə qonağımın qabağına qoymağa heş nə yoxdu.
Qonağları keçirir içəri, oturullar, cənabi Cəbrayıl behiştdən bir qab balı
gətirir qoyur çörəh qazanının yanına, heş kəs görmür bunu, Peyğəm bə ri -
mizdən savayı. Xanım Fatimə gəlir ki, çörəh qazanının yanında bir qab
bal var. Balı gətdi qoydu surfuya, çörəh gətdi qoydu surfuya, o vaxtı arpa
çörəyiydi, bir qab duzuydu, bir qab da suydu. Peyğəmbərimiz dedi, ey
Əbəzər, cənnətdən gələn bu bala görə nə deyə bilərsən sən? Əbəzər baxdı,
gördü ki, bu balın içində bir tükdən də belə nazik bir xətt gedir. Dedi ki,
ey Allahın peyğəmbəri, sənin şəriətin bu qabdan işıxlıdı. Dedi, ya Rə su -
lallah, sənin şəriətinə əməl eləməh bu baldan şirindi. Sənin şəriətini nə -
zərdən salmağ, sənin şəriətinə riayət eləməməh bu tükdən na zihdi. Dedi,
ya Səlman, sən nə deyirsən? Dedi, ya Rəsulallah, o hakimiyyət bu qabdan
işığlıdı. Hakimiyəti qorumağ, əlində saxlamağ bu baldan şirindi. Dedi ki,
hakimiyəti nəzərdən salmağ, hörmətsizdiy eləməy bu xətdən naziydi.
Bunnan sora xanım Fatiməyə dedi. Dedi, xanım Fatimə, sən nə deyərsən
bu qaba, bu bala? Dedi, ya Rəsulallah, sən mənim atamsan, həm də pey -
ğəmbərimizsən. Sən də məni bağışda, bu əsabələr də məni bağışdasın. Bir
gənc oğlannan bir gənc qızın bir-birinə sevgisi bu qabdan işıxlıdı. O iki
gəncin bir-birinə olan məhəbbəti bu baldan şirindi. O iki gəncin məhəbbə -
tinə toxunmağ, onu sındırmağ bu xətdən nazihdi. Peyğəmbərimiz dedi ki,
ya Əli, sən nə deyərsən? Dedi ki, ya Peyğəmbər, ya Rəsulallah, həyət qa -
pısınnan içəri daxil olan qonağı deyə-gülə qarşılamağ bu qabdan işıxlıdı.
Evdə heş nə olmasa da, yavan çörəyi gələn qonağın qavağına deyə-gülə
qoymağ bu baldan şirindi. Surfaya elə şey qoarsan, elə yeməy qoarsan,
onun xatırı heş nəyə bərabər olar. Üşüncüsü, deyir ki, gələn qonağın qəl-
binə dəyif, xatirinə dəyif qapıdan yola salmağ, bu xətdən, bu tühdən naz-
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ihdi. Dedi ki, mənim balam, ya Həsən, sən nə dəyərsən? Dedi ki, baba,
ibadətin əvvəli bu qabdan işıxlıdı. Allaha doğru, düzgün ibadət eləməy bu
baldan şirindi. İbadəti qədərdən salmağ, nəzərdən salmağ, yüngül saymağ
bu tühdən nazihdi. Dedi, ya Hüseyn, mənim balam, sən nə dəyərsən? De -
yir ki, baba, elmin əvvəli bu qabdan işıxlıdı. Elmə əməl eliyib, elminnən
yaşasan, bu baldan şirindi. Elmi nəzərdən salmax, qədərdən salmax, elmi
yüngül saymax bu tühdən nazihdi. Miqdaqa dedi ki, ya Miqdaq, sən nə
dəərsən? Dedi ki, ya Rəsulallah, ey Allahın peyğəmbəri, sənin camalın bu
qabdan işıxlıdı, sənə nazil olan kəlamlar bu baldan şirindi. Sənə nazil olan
kəlamları qədərdən salmax, nəzərdən salmax bu tühdən nazihdi. De yən -
də, cənab Cəbrayıl nazil olur, icazə alır peyğəmbərdən, deyir ki, ey Alla -
hın peyğəmbəri, mənim də bu gözəl surfaya bir sözüm var. Deyir ki, ya
Rəsulallah, Allah rizasını qazanmağ bu qabdan işıxlıdı, Allah rizasıynan
yaşamax, onu əldə saxlamax, bu baldan şirindi, amma itirməy bu tühdən
də nazihdi. Deyir ki, insan nə qədər qojalsa da, onun namusu, qeyrəti, şəx -
siyyəti heş vaxt qojalmır. Deyir ki, ya Rəsulallah, bu mənim sözümüydü,
ama Allah-təalanın da bu surfaya bir sözü var. Onu da mən çatdırajam.
Deyir ki, Alla hımız buyurur ki, mənim behiştim bu qabdan işıxlıdı. Mə -
nim behiştimdə yaratdığım meyvələr, nemətlər bu baldan şirindi. Mənim
yaratdığım Sirat körpüsü bu xətdən də, bu tühdən də nazihdi. Əyləşən
adamların hamısı danışıfdı, bir qalır peyğəmbərimiz. Deyirlər ki, ya Rə -
sulallah, sən də bir kəlmə de. Deyir ki, ittihadi birriyimiz, millətimizin
birriyi bu qabdan işıxlıdı, ittihadi birriyimizi qoruyub saxlamax bu baldan
şirindi. İttihadi birriyimizi itirməy bu xətdən, bu tühdən nazihdi.

Qismət
I mətn

O vaxt Əmirəlmöminə sual veriflər, deyiflər ki, ya Əli, deyir sən hər
şeyə denən qismətdi. Səni elə bir yerə salsağ ki, hər tərəf bağlı olsun, ora
Allahın ruzisi yetişməsin. Bəs sənin qismətin hardan gələr? Deyir ki, əcəli
maa Allah-təala hardan verir, elə ruzin də ordan gələr.

II mətn
Bir də o vaxdılar 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 gəl mi -
şəm, kətəməz yeməmişəm. Ta, sən qismətini isdədin, mən də qismətini
dedim. Özün bilərsən. Hə, bu örüşdən evə gəlmir. Deyir, günorta evə get-
miyəjəm, 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,
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elə əvvəldən demiş imiş. Deyif ki, Allah-təala mənim bu qoyu num nan
maa bir bala versin, and olsun Pərvərdigara, onun kətəməzin dodağıma
vurmayajam. Onun kətəməzin yolnan keçənə verəjəm. Hə, bu gəlif bunun
yannan gəlif keçir, deyir ki, qağa, hara gedirsən? Deyir, evə gedirəm? De -
yir, ə, heç hara getmə, gəl bəri, mən Allahnan əhdi-peyman bağlamışdım.
Hə, qoyunum doğsun, onun kətəməzin yolnan gedənə verə jəm. Deyir, ə,
get, işinnən, peşənnən məşğul ol. Mən hələ anadan gələnnən ağzıma kə -
təməz vurmamışam. Çoban qəzəflənir, deyir ki, helə şey olar? Mən Al lah -
nan əhdi-peyman bağlamışam, səni hara boşduyuram? Bu deyir, yemiyə -
jəm, o deyir, yeyəssən. Çoban ağacı hərriyir ki, bunun kürəyinə bir ağac
çəkə. Ağacı göydə tutur, deyir ki, ə, bir kətəməzə görə məni öldürəjəhsən,
qoy yeyim. Deyir ki, Xudabəndi-aləm, şükür sənin böyühlüyünə. Deyir,
deməh, qisməti qəbul eliyən eliyir, eləmiyəni məjbur elətdirillər.

III mətn
Məşədi Kərim kişi var idi, o danışırdı ki, Əmirəlmöminin Əleyhüs sə -

lam bir gün bir ərəbin evində qonağ oldu, gejəni qaldı. Amma ərəb bilmə-
di ki, bu Əmirəlmöminindi. Dedi ki, gejə bu evdə bir oğul dünyaya gəldi.
Əmirəlmöminin bu Allah məlaikəsi getdi bunun taleyinə yazdı, qayıdıf
gələndə bunun ətəyinnən tutdu, dedi ki, nəyə gəlmişdin bura? Dedi ki, ya
Əli, bəs, bu evdə bir uşağ dünyuya gəldi. Dedi, onun taleyini nejə yazıf-
san? Dedi, o uşağın taleyini yazmışam ki, həddi- buluğa çatıf toy günündə
o uşağ dünyasını dəyişib, sükuta qərq olajaxdı. Əmirəlmöminin buna heş
nə demir, səhər açılır, olannan, olmazdan ye yillər, içillər. Deyir ki, bu gejə
sizin evinizdə bir şadyanalığ varıydı, ərəb qardaş, o nə şadyanalığıydı?
Deyir ki, bu gejə mənim bir oğul uşağım dünyuya gəlifdi. Deyər ki, çox
gözəl, çox mübarək. Amma sənnən bir təvəqqəm var mənim, bu uşağ
böyüsün, həddi-buluğa çatsın. Evlənən vaxtı məni o uşağın toyuna dəvət
eliyərsən. Deyir, ərəb qardaş, mən sənin ünvanını tanımıram, bilmirəm
harda olursan, ünvanını bilmirəm, səni mən nə təər çağıra bilərəm. Deyir
ki, bir dəfə çıxarsan bir təpənin üsdünə. Deyərsən: “Ya Əli Ədrəxnə”.
Ərəb sözüdü, yəni ya Əli, imdada yetiş mənasındadı. Hə, bu uşağ bö yü -
yür, həddi-buluğa çatır, bu kişi bunu evləndirməy məqamında, günorta ol -
muşumuş, keçirmiş, hə, bullar gedillər, bəy, dostlarınnan, gəlinin pişvazı-
na. Bu adamın evinin ayləsi deyir ki, bəs sən bir adamnan əhdi-peyman
bağlamışdın ki, onu toya dəvət eliyə sən. Bəs niyə dəvət eləmirsən? Deyir,
ay sağ olmuş, o, nə biləy hardadı, ünvanını bilmiriy. Çağırmağnan eşi də -
jəh, gələjəh, gəlmiyəjəh? Dedi ki, yox, əhdi-peyman bağlamısan, söz ver-
misən, əhdini yerinə yetirməlisən. Bir dəfə çağır, gələr gələr, gəlməz gəl -
məz. Deyir: “Ya Əli, ədrəxni, Ya Əli, ədrəxni, Ya Əli, ədrəxni”. Aradan
bir xeyli vaxd keçir. Əmirəlmö mi nin Düldülə süvar oldu, gəldi, soruşdu
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ki, bəs bəy hanı, niyə məclisə gəlmədi. Dedilər ki, bəy gedib gəlinin piş-
vazına dosddarınnan. Deyir ki, hansı tərəfə, səmtin deyillər. Ata suvar
olub bir də gedir. Gedir ki, bəyin dostları çox pəjmürdə gəlillər. Dedi ki,
niyə belə, gəlin, nə olufdu, nə hadisə üz verif? Dedilər ki, bəs bəyi sel
apardı. Atı sürür, Düldülü sürür çaya ki, çayın üzüynən bu oğlanı su apa -
rır. Atı sürdü, bu uşağı əlinə götürəndə baxdı ki, bu uşağ döyül, balıxdı.
Atdı suya. Suya atan kimi, balıx aralaşır, baxır ki, insandı, həmən oğlandı.
Üçüncü dəfə əl atır ki, bu uşağı götürsün. İlahidən Allah-təala tərəfinnən
səda gəldi ki, ya Əli, sən mənim yazımı poza bilmərsən. Çünki Allah-təala
buyurufdu ku, mənim hər şeyə güjüm, qüdrətim çatır, bircə mən yazdığım
yazını poza bilmirəm.

NAĞIL
Taleyin yazılması

Bir nəfər deyirdi ki, bir gün Şah Abbas vəziriynən ölkəni gəzməyə çıx -
mışımışdar. Hə, gələndə bullar bir evdə gejə qonax qalmalı oluflar. Ge jə -
nin bir aləmi, bu evdə bir səs-küy əmələ gəlir, bu ayilənin gejə bir oğul
övladı əmələ gəlir. Şah Abbasnan vəziri yanaşı yerdə yer salıb yatmışı -
mışdar. Vəzir görür ki, bunun yanınnan bir ağ əbalı insan gəldi keşdi. Bir
də qayıdıb gələndə, bunun belə ətəyinnən gəlir tutur, deyir ki, kimsən, nə
karəsən, bu evə nəyə gəlmişdin? Deyir ki, neynirsən, nə dərdinə qalıf nə -
yə gəlmişdim? Deyir ki, səni and verirəm o bizi yaradan Allaha, bura nəyə
gəlmişdinsə, onu mənə de. Deyir ki, mən taleh yazanam. Hə, bəs bu evdə
bu gejə bir oğlan uşağı dünyaya gəldi, o uşağın taleyinə Şah Abbasın qı -
zını yazdım. Deyir, belə deəndə, bu, heş nə biruzə vermir. Şah Abbasın da
xəbəri yoxdu. Yuxularını alıllar, səhər də durullar. İndi olannan, olmazdan
bulların qarşısına çay, çörəh qoyur. Hə, bunlar sağollaşıf gedillər, xeyli
gedillər. Gedəndə vəzirin yadına düşür bu əhvalat. Hə, belə dodağı qaçır,
gülümsüyəndə, şah görür ki, bunun dodağı qaşdı. Deyir, vəzir, nəyə gülür -
sən? Deyir ki, əşi heş nə. Deyir ki, yox, vəzir, sən elə-belə gülmərsən. Nə
var ki, gülürsən? Bu istiyir ki, dansın şahdan. Sora deyir, elə deəjəm bunu
şaha qəlbində. Hə, deyir ki, şah sağ olsun, bəs belə bir əhvalat baş verdi
bu gejə. Şah deyir ki, ə, helə şey olar? Bunun evi yox, eşiyi yox, cır-cındır
adamın uşağının taleyi mənim qızıma gəlib birrəşər? Dedi, vəzir, qayıdağ
gedəh. Ollara dəəh ki, bizim övladımız yoxdu. Hə, o uşağı satın alağ qızıl-
nan, pulnan. Alaq, ataq dərəyə, çıxağ gedəh. Heş o bizə qismət olmasın.
Nə isə, qayıdıllar geri. Hə, bullar da çox pis vəziyyətdə yaşayan adam na -
rımış. Kişiyə deyillər ki, deyir ki, əşi onun anası hələ bu gejə dünyaya gə -
tirifdi, ona mən nə deyə bilərəm. Qoy gedim anasına məsləhət eliyim. Hə,
arvada gəlib deyillər, arvad deyir ki, əşi, bizə Allah genə verər. Verəh,
özümüzü bir tərəfə çıxardağ. Allah genə bizə uşağ verər. Hə, nə isə, tə rə -
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ziynən çəkillər bu uşağı qızılnan bərabər. Hə, gətirillər bir xeyli kəntdən-
zaddan aralaşıllar. Bir dağın bir hündür yerinnən deyir ki, vəzir, uşağı at.
Vəzir uşağı atır. Allah məlaikələri uşağı elə qoyullar yerə ki, heç elə bil
bu uşağ elə burda bələnifdi. Hə, bu elə bir kənd imiş ki, bu kəntdə bir ço -
ban heyvan otarırmış. Hə, Allah-təala tərəfinnən bir qarının bircə dənə ke -
çisi varımış. Hərənin neçə dənə sürüsü var, bir qoja qarının bircə dənə ke -
çisi var. Hə, keçi gəlir bu qundağın üsdündə elə durur ki, keçinin əmcəyi
düşür bu uşağın ağzına. Bu uşağ bu keçinin əmcəyini əmir. Axşam qarı
nənə keçi qapıya gələndə, keçini bağ lıyır ki, sağsın. Baxır, keçinin südü
yoxdu. Durur gedir, çobanın qa pısına. Deyir ki, ə, filankəs, bu boyda ca -
maatın keçisinin bir belə heyvanın otarırsan, elə gəldin mənim bu keçimi
sağdın? Deyir ki, qarı nənə, ayıb olan işdi, mən niyə sənin keçini sağıram?
Deyir, keçinin əmcəyində bir misqal süd yoxdu. Çoban fikirrəşir ki, burda
nəsə qeyri-adi bir şey var. Qoyunu boşduyur örüşə, bu keçinin dalınnan
qarabaqara gedir. Gəlir ki, bir gəndəlaşdığdı, keçi ayağlarını elə qoyur ki,
keçinin əmcəyi uşağın ağzındadı. Uşağı götürür qucağına, qoyunu qatır
qavağına, düz gəlir kəndə. Deyir ki, qarı, sənin keçini əmən bax, bu qun-
dağdı. Qarı qundağı açır ki, oğlan uşağı. Deyir ki, bu mənim qismətimdi,
heş kəsim yoxdu, bu uşağı özüm saxlıyajam. Keçinin südünnən bu uşağı
saxlıyır, bu uşağ böyüyür, bu uşağ camaatın uşağınnan çöldə oynuyur, 15-
16 yaşı var. Şah Abbas vəzirnən bu kəndin içinnən keçəndə baxıllar ki, bir
dəsdə uşağ oynuyur. Vəzir amma baxır ki, bu uşağ atdığı uşaxdı. Bunun
yanağının birində nişanası varımış. Deyir ki, vəzir, rəngin dəyişir. Vəzirin
o dəqiqə ürəyinə damır ki, budu. Deyir ki, şah sağ olsun, bu uşağ həmən
uşağdı. Deyir ki, vəzir, nə danışırsan? O uşağı elə atmısan ki, o, sağ qalar?
Deyir, bala, hələ bura gəl. Deyir, sən kimin oğlusan? Deyir mən qarı fi -
lankəsin oğluyam. Eviniz hansıdı? Deyir, o de ha, o daxma bizimkidi. Ge -
dillər, gəzə-gəzə fikirrəşillər ki, gejə bu evdə qalax. Hə, bir az gej gəlillər
bu qarının evinə. Hə, salaməleyküm, əleykümə salam. Qarı nənə, bizi bu
gejə qonağ saxlıyarsanmı? Deyir, niyə saxlamıram ki. Hə, Allaha da ca -
nım qurban, onun göndərdiyi qonağa da. Qarı nənə, sənin yaşın bir belə-
di, bu uşağ sənin nəyindi bə? Deyir, bala, bu uşağı Allah maa yetirib, nə
bilir ki, bu şahdı, vəzirdi. Əşi, Allah yetirif nədi? Deyir ki, bəs belə, belə,
keçi axşam evə gəldi, sağdım, süd çıxmadı, çobana getdim dedim, mənim
keçimi niyə sağırsan? Çoban da keçini güdüf, görür ki, gəndəlaşda uşağ
qundağdadı, yatıfdı. Keçi də əmcəyin elə gətirifdi ki, düz uşağın ağzında
əmir. Elə o vaxtdan bu uşağ mənim balamdı. Deyir, qarı nənə, icazə ve rə -
sən, bu uşağı göndərəh bir getsin şəhərə, bir qaçarağ gəlsin. Buna pul da
verəjiyiy. Deyir, nə olar, qoy getsin. Hə, Şah Abbas deyir ki, vəzir, yaz ki,
vəkilin adına, bu uşağ ora çatan kimi, zad eləsin, darvazadan assın me yi -
din, bunun cəsədini. Bu uşağ da çox cəld uşağımış. Deyir, bala, məktubu
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qoy, papağının içinə. Hə, yolda itirərsən ha, amandı. Bu uşağ onda çatır
ki, sarayın qabağına çatır ki, qapını tapa bilmir. Hərrənir, fırranır, görür ki,
çəpərin bir tərəfinnən su bulağı var, su quruyufdu, ama su gəlmir. Burdan
keçir içəri, görür ki, burda bir çərhouz var, bu çərhouzun kənarı gül, çiçəh,
çəmənnih, gül gülü çağırır, bülbül bülbülü çağırır. Deyir, burda bir əl-üzü -
mü yuyum, bir dincəlim. Sora gedib tapıb verərəm. Bu burda elə uzandığı
yerdə papağ da başınnan düşər yerə, şahın qızı yanındakı dosdarıynan gə -
lər bu çarhouzun yanına ki, burda bir oğlan yatıf. Deyərsən ki, bunun su -
ratında qadın gözəlliyi var elə bil. Yanağında xalı, filanı. Baxır ki, papağ
düşüb yerə, papağın altında bir dənə kağız var. Hə, kağızı açır ki, hə, Şah
Abbasın qızıl qələmnən yazdığı bir namədi. Şahın öz qələmidi. Tez o ka -
ğızı götürür qoyur cibinə, bura yazır ki, vəkil, bu oğlan ora çatan kimi, bu
oğlannan mənim qızımı evləndirərsən, onun toyun eliyərsən. Mən gə lən -
də maa xəbər verərsiniz. Bu qızıl qələmnən bir də bu qızda olufdu. Öz ka -
ğızını qoyur cibinə şah yazanı da cırıxlıyıb tulluyur ayna. Oğlan bir vaxd
oyanır ki, Gün batmağ istiyir. Ayə, mən nə qədər gej qalmışam. Hə, onnan
soruşur, bunnan soruşur, axır ki, şahın oturduğu yeri tapır. Papağının için-
nən kağızı çıxarıb bullara verəndə tez vəkil təmtəraxla tapşırığ verir, tez
iş görüllər. Hə, bu qızla, bu oğlanı evləndirillər. Cəsus deyir ki, şah gəlir,
görükür. Hə, tez bullar da qoşunnan, burda nə qədər adam var, çıxıllar şa -
hın qavağına, bu kürəkən də, qız da öz dəstəsiynən. Şah gələndə baxır ki,
bu da yoldaşıynan gəlir bunun qavağına. Vəkili çağırır, vəkil, bu nədi be -
lə? Deyir, şah sağ olsun, sənin fərmanını cannan, başnan yerinə yetirmi -
şəm. Ə, fərman nədi, mən yazmışam, onu üş şaqqa elətdirərsən. Kağızı çı -
xardıf göstərəndə, vəzirə deyir ki, vəzir, sən dəən varıymış. Yəni, mən be -
lə yazmışam, bunu yağın qız yazıfdı. Yanı bunu Allah-təala belə qismət
eliyifdi ki, bu, belə əmələ gəlifdi. 

Allahın əzabı
Bir gün Əmirəlmöminin gəlir peyğəmbərin yanına. Hə, peyğəmbər so -

ruşur ki, ya Əli, indicə, Allah-təalanın bir vəhi maa gəlifdi. Dedi, ya Rə -
sulallah, Allahımız nə buyurdu saa? Deyir, dedi ki, Allah-təala insannarın
canını almağınnan maa xəbər verdi. Hə, o deyir ki, yetimin malını yeənlə -
rin, insannara zülüm eliyənnərin, bir də hakqa nahakdan şahiddih eliyən-
nərin Allah-təala nejə canını nejə əzabnan almağını maa xəbər verdi.

Peyğəmbərlə Əzrayılın söhbəti
Bizim Axund Hacı Ağacan da bir söz söylüyürdü. O, deyirdi ki, o vax -

dı Allah-təala peyğəmbərimizin ölüm ayağında peyğəmbərimiz Allah,
məlaikədən soruşdu ku, mənim vaxdım tamamdı. Ya Əzrayıl, mənnən so -
ra mənim ümmətimin canın nejə alarsan sən? Dəəndə, dedi ki, ya pey -

2013/ II 147



ğəmbər, sənin ümmətinin əlini, əyağını bağlıyaram, hə, onnan sora onun
başın kəsərəm, onun canın belə alaram. Ama o isdəmədi. Ama dokquz də -
nə, görükür o da bilmirmiş, hə, çünki o vaxdı da ruhanı təhsili yoxudu.
İmişlidə, molla Bülbüldən dərs almışdı o. Hə, deyir ki, dokquz dənə vası-
ta saydı, heş birini peyğəmbər qəbul eləmədi, deyir, axırda dedi ki, ya Rə -
sulallah, sənin ümmətinin canını mən belə alaram. Can vermə məqamın-
da onun gözünün qavağına cənnətdən bir alma göndərərəm, əlin atıb o al -
manı ki, götürmək isdiyəndə, onun əli almıya çatmaz, elə canını orda ala -
ram mən.

Əzrayıl
Bir Bəylər kişi varıydı, bir gün bu maa bir söhbət elədi. Dedi, mənim

qoja nənəm adı Sevgili oluf. Hə, bu rəhmətə getməyi heş bilinmirdi. Düz -
dü, xəstədi, qravatda yatıfdı, amma qəfildən dedi ki, mollaların hamısın
çağırın bura. Hə, mollalar gəlir belə cərgəynən oturullar. Arvad da uzanıf.
Cərginən deyif ki, hərəniz bir Quran oxuyun. Hamısı Quranı bir-bir oxu -
yuf, cərginən. Oxuyuf, arvad qəfildən qayıdıfdı ki, mən uşa ğam, məni al -
mıynan alladırsan sən, mən uşağam? Əzrayıl bunun gözünün qavağına al -
manı gətirif əlinnən tutuf. Əlini belə uzadıf ki, almanı tut, dəəndə arvad
gör nə qədər imannı imiş. Deyif, mən uşağam, məni alladırsan, deyif ca -
nını tapşırıf.

Söyün kişinin can verməsi
Bir gün Söyün kişinin vəziyyəti pisdəşmişimiş. Uşağlara deyir ki, ge -

din Qulam kişini çağırın bura. Hə, Qulam kişi içəri girəndə, köyrəlir. De -
yir ki, Qulam, köyrəlmə, maa bir Quran oxu. Qulam kişi təzədən bir də
hönkürür. Deyir, ə, niyə, oxumursan? Oxuyammır kişi. Oxuya bilmiyəndə
Söyün kişi yasdığdan başını qaldırır, deyir, “Bismillahir Rəhmanir Rə -
him, Əlhəmdül İllahun Rəbbil Aləmin Ər rəhmanir rəhim, malikki yau -
məddin, iyyakə nəbudu, iyyakə nəstəin ehtinəl sıratəl müstəqim, sıratəl
ləzinə ən əmtə əleyhü hayrel məğzubi əleyhün vələzzalim. Bismillahir
rəhmanir rəhim. Qul hüvəl lahu əhəd, Allahun Saməd, ləm yəlid və ləm
yuləd, və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd” deyif, canın tapşırıf.

Nuh tufanı
O vaxt Nuh Peyğəmbərə Allah-Təala tərəfinnən səda gəlir ki, ya Nuh,

saa inanan, saa iman gətirən tayfannan bərabər, hər heyvannan bir cüt ol -
mağ şərtiynən bərabər öz ayləni, saa iman gətirən insanlar üçün bir gəmi
düzəltdir, gəmiyə suvar olun. Gəmiyə suvar olannar seldən, sudan bir ni -
cat tapallar, ama gəmiyə minməyənnəri mən yer üzündə suya qərq eli yə -
jəm. Hə, bu kitablar bunu yazır ki, Nuh peyğəmbərin heç öz övladının biri
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atasına iman gətirmədi. Dedi ki, mən uca dağlara çıxaram, orda mən sala-
mat qalaram, amma ən uca dağlar da qaldı selin altında.

Hamıdan şərafətli Əli
O vaxtı Əmirəlmömininə bir yəhudu sual verir ki, Adəm peyğəmbər

şərafətlidi, yoxsa sən şərafətdisən? Deyir ki, mən şərafətdiyəm. Deyir ki,
nəyə görə? Deyir, ona görə ki, Adəm peyğəmbərə Allah-təala buğdadan
yeməyi qadağan, nəh buyurmuşdu, o, onnan yedi, ama mənim yediyim
hələ arpa çörəyidi. Mən hələ dilimə buğda çörəyi vurmamışam. Deyir ki,
ya Əli, bəs baban Nuh peyğəmbər şərafətdidi, yoxsa sən? Deyir ki, mən
Nuhdan şərafətdiyəm. Deyir ki, nəyə görə? Deyir, ona görə ki, onun öv -
ladının biri atasına iman gətirmədi, ama mənim oğlum Hüseyn hələ dünya
yaranmamışdan qabağ insannar Allah yanında ruh şəklində yaradılan
vaxd Hüseynin ruhu, Hüseynin nuru Kərbəla yolunda, Allah yo lun da, İs -
lam yolunda, din yolunda, peyğəmbər yolunda, hak yolunda şərafətə çat-
mağı o vaxd qəbul eləmişdi. Deyir ki, bəs ya Əli, sən şərafətdi olarsan,
yoxsa İsa peyğəmbər? Deyir ki, mən onnan da şərafətdiyəm. Deyir ki, nə -
yə görə? Deyir ona görə ki, İsa peyğəmbərin anası xurma ağacının di bin -
də dünyaya gətirifdi, amma mənim anam məni Kəbə evində dünyaya gə -
tirifdi. Kəbə evi İbrahimxəlil peyğəmbərin vaxdınnan da əvvəl olub. Nuh
peyğəmbərin tufanınnan da qavağ olufdu. Adəm peyğəmbərin lap za ma -
nında olufdu Kəbə evi. Hə, deyir ki, mənim anam Kəbə evinin yanıynan
gedən vaxdı ilahi bir qüvvəynən Kəbə evinin divarı aralanır, mənim anam
içəri daxil olur. İçəri daxil olanda həmən divar bir də öz yerini alır. Mənim
anam Əsəd qızı Fatimə məni orda dünyaya gəti rifdi. Üş günnən sora Kəbə
evi aralanıf, mənim anam məni çölə gətirəndə əmim oğlu peyğəmbər ana -
mın qucağınnan məni alıf, mən gözümü açanda ilk dəfə peyğəmbəri gör-
müşəm, əmim oğlunu görmüşəm. Ona görə mən İsa peyğəmbərdən şəra -
fətdiyəm. Deyir ki, bəs ya Əli, sən şərafətdi sən, yoxsa əmin oğlu peyğəm-
bər? Deyir ki, o sözü mən deyə bilmərəm, o sözü peyğəmbərdən soruşun.
Dəəndə, peyğəmbər deyir ki, mən elmin şəhəriyəm. Həzrət Əli Əley hüs -
səlam o elmin qapısıdı. Məni öyrənməy isdiyən, mənim şəhərimə daxil
olmağ isdiyən birinci gərəh Həzrət Əli Əleyhüssəlam qapısınnan içəri da -
xil olsun. Deyir ki, mən elmin xəzinə si yəm, Əmirəlmöminin o elm xəzi -
nəsinin açarıdı, məni öyrənməy isdiyən gərəy əvvəlcə Həzrət Əli Əley -
hüssəlamı öyrənsin.

Nuh peyğəmbər və üç elçi
Amma Qulam baba belə rəvayət eliyirdi ki, Nuh peyğəmbərin bir qızı

olufdu. Hə, bu Nuh peyğəmbərin qızına üş yerdən elçi düşüllər. Heş bi ri -
nə demir ki, vermiyəjəm. Gejə ailəsi deyir ki, ya Nuh, ya Allahın peyğəm-



bəri, bəs sən bu elçilərə “hə” cavabı verdin, bə bunun axırı nətəər olajax.
Deyir ki, gejəni yatıllar, səhər durullar ki, qapıda ulağ da varımış, iti də
varımış, səhər durur ki, evdə üş qız hərrənir. Deyir, elçi gələn vaxdı, hə -
rəsinə birin verir. Bir vaxd ötür, keçir. Ayləsinə deyir ki, gedim görüm mə -
nim qızım hansıdı. Hə, gəlir birincinin evinə, xoş, beş, on beş. Deyir nə
var, nə yox? Necəsiniz? Deyir ki, ya Nuh, qızın yaxşı qızdı. Amma qızın
çox ağır qızdı. Hə, ürəyində deyir ki, bu, o məsələdi. Hə, gedir ikincisinin
qapısına. Deyir ki, ya Nuh, qızına söz yoxdu, amma söz deyirsən adamı
elə tapança kimi alır. Ürəyində deyir, bu da onnandı. Hə, gəlir üşün cü sü -
nün qapısına, hal, xoş, beş, on beş. Hə, bulların evi hündürüymüş, aşağı-
da bulların qarpızdarı varımış. Yoldaşına deyir ki, atan gəlifdi, get bir qar -
pız gətir, kəsəh, yeyəh. Qadın qarpızı gətirir qoyur surfuya. Deyir ki, bu
o qarpız deyil, qarpızı səhv gətirmisən, apar qoy, ayrısını gətir. Bir qarpızı
qırx dəfə gətirir surfaya, aparır, qadın cavab vermir ki, bir dənə qarpız va -
rıydı, bu qarpızı maa qırx dəfə aparıf gətizdirirsən. Deyir, ya Nuh, Allah
sizə kömək olsun, sənin qızınnan mən çox razıyam. O qədər alicənab, o
qədər insandı ki, evdə bir dənə qarpızımız varıdı, o qarpızı qırx dəfə qaytar -
mışam, o, sən burda oldun, istifadə eliyif maa demədi ki, “Qırx dənə sənin
evdə qarpızın var? Sənin bir dənə qarpızın var”. Mənim qırx dəfə aparıf gət-
diyimi biruzə vermədi. Ürəyində deyir ki, hə, mənim balam bu du.

Etnoqrafik məlumat
Tərtərin yas adətləri

Bizdən qavağkı adətlər elə genə də davam eliyir. Dəfn günüdü, üş gü -
nüdü, yeddi günüdü, qırx mərasimidi, bir də il mərasimidi. Hə, cümə ax -
şamları da qavaxlar çox adam gəlib gedərdi.

Şəriyətdə buyrulur ki, insan ölməmişdən qavağ Quran səsi eşitməlidi,
üsdündə Yasin oxunan can üsdə olan adamın suzduğu aradan gedər. Şey-
tan onun gözünün qavağına su gətirir ki, maa denən ki, mənim Rəbbim
sənsən, bu suyu verim saa. Amma o başının üsdündə Quran oxunan ölü -
nün yanğısı olmaz. Adətən, onun sinəsinə güzgünü qoyullar ki, güzgüün
də arxasına bir daş qoyullar ki, o güzgü orda dura. Yəni onun nəfəsi o qə -
dər zəif gəlir ki, o nəfəs bilinmir. Güzgünü ora qoyullar ki, onun nəfəsi
ora hopanda bilinər ki, onun nəfəsi var hələ. Daş da qoyullar. Daşı da dey-
illər ki, qoy onu özgə adam tullasın o tərəfə. Yanı, evdən kənara. Guya,
bunnan meyit qurtardı bu evdən. Meyidi götürəndə birinci onun doğması
cənazəyə daxil olur. Onnan sora da ayrı camaat da onu növbə ilə dəyişir
ki, yəni o savabdı. Qəbirə sallıyanda da, əgər meyid qa dın dısa, onun ən
ya xın adamı olmalıdı. Kənar adamlar kənara çəkilir, bu qadına, bu mər -
hu məyə yaxın olan adamnar işdirak etsin. Ola bilər ki, kəfən tərpənər, kə -
fən açılar. O mənadadı. Ümumiyyətlə, cənazəyə girməy savabdı. Bizim
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kənddə tabutu Həpi kişi düzəltdirifdi. Özü düzəldifdi, tabuta gəvəni sal dı -
rıfdı qapıda, yasdığı qoyur, özü də uzanır tabuta. Oğ lan narına da deyir ki,
məni götürün çiyninizə. Götürüllər, gətirif çıxar dıl  lar yola. Deyir, hə, irə -
hatdı. Məni aparın qoyun evə. Qaytarıb qoyullar evə. Tabutu qoyullar qə -
birsannığa.

Meyid yuyulan yerdə bir gejə çırağ yandırılır. Hə, qavağda deyirdilər
ki, yeddi gün orda çırağ yandırın, söhmüyün. Amma heş risalədə o yoxdu.
Meyid qəbrə qoyulannan sora molla onun Quranını evdə qırx gün oxuyur. 

Cümə axşamı qavağlar deyillər ki, axşam olurmuş. O vaxdı isdolda
oturmağ da yoxuydu. Yerə döşəyi qoyub, bardaş qurub otururdular, mol -
la Quranı oxuyurdu. Surfanı salırmışlar. Çay verirmişlər. Qazan yeməh
asarmışlar. İndi isə cümə axşamları arada çox kütləvi şəkil almışdı. Ama
son zamanlar camaat da hiss eliyir ki, bir az camaatın vəziyyəti aşağıdı. 

Qavağlar Oruclux bayramı Qara bayram kimi keçirilmirdi. Axır çər -
şən bədən qavağkı cümə axşamı verilirdi. 

Söyləyici: Sadıqov Güloğlan İbrahim oğlu. 1968-ci ildə Tərtər ray-
onunun Evoğlu kəndində anadan olmuşdur. Təhsili ortadır. O, həm arı -
çılıqla, təsərrüfat işləri ilə məşğuldur, həm də yaşadığı kəndin və ətraf
ərazilərin yas məclislərini aparır.

2013/ II 151



Qardaş türk folklorundan nümunələr

MİSKİNDİR MƏNİM ADIM, NƏ GİZLİYƏM, NƏ ƏFSANƏ

Aşıqlıq ənənəsi türk mədəniyyət tarixində əhəmiyyətli yerə sahibdir.
Bu ənənə əsrlərlə davam edən sənət sınaqlarından keçərək cilalanmış,
özü  nə məx sus ifa tərzinə, yaradıcılığa malik, öz qayda-qanunları olan bir
sənət sahəsi kimi inkişaf etmişdir.

Aşıq ədəbiyyatı, ozan-baxşı ənənəsinin dəyişməsi və tamamilə ortadan
qalxması ilə XV-XVI əsrdən sonra Azərbaycanda və Anadoluda çiçəklən-
mişdir. XVII əsrin sonlarından başlayaraq Qafqazda, İran və Şərqi Ana -
do luda aşıq mühitlərinin çıçəklənmə prosesi davam edirdi. Bu ərazi lər də -
ki mühitlər aşıq sənətinin yerləşdiyi coğrafiyaya, havcatlarına, fərqli və
ortaq xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kifayət qədər fərqlənirdi. 

Həyat və yaradıcılığından bəhs edəcəyimiz, şeirlərindən nümunələr
verəcəyimiz ozanımızın mənsub olduğu aşıq mühiti haqqında qismən tə -
səv  vür yaratmaq üçün bir necə cümləylə bu mühiti şəhr etməyə ehtiyac
olduğunu düşünürük.

Şimal-şərqi Anadolu və ya yazılı mənbələrdə qeyd olunduğu kimi qər -
bi Qafqaz ərazisində yerləşən Axıska, Ağbaba-Çıldır, Qars-Gümrü aşıq
ənənəsi XVII əsrin sonlarından üzü bu yana məhsuldar bir şəkildə türk
aşıq sənətinə xidmət etmiş, bir-birindən ustad sənətkarlar yetişdirmiş, aşıq
ədəbiyyatı fonduna dəyərli poeziya və dastan nümunələri bəxş etmişdir.
XIX əsrin əvvəllərinə qədər tək bir üsul-idarənin – Osmanlı dövlətinin
hüdudları içərisində yaşamış bu aşıq sahəsi təəssüf ki, siyasi və milli zə -
mində olan çəkişmələr, sərhədlərin yenidən çizilməsi və millətlərin göç -
lərlə yerdəyişməsi nəticəsində bu gün yalnız Qars və Çıldır bölgəsində öz
qədim ənənəsini davam etdirir.

Axıska, Ağbaba-Çıldır, Qars-Gümrü ərazisini əhatə edən bu aşıq mühi-
tinin vahidliyi pozulduqdan sonra istədiyi əraziyə maneəsiz gedib-gələ
bil miş aşıqlar üçün bu vəziyyət yaradıcılıq və sənətkarlıq cəhətdən böyük
çətinliklər yaradırdı. Bunun nəticəsində də vahid aşıq məktəbi arasında
qopmalar və əlaqəsizliklər yaranmağa başladı.

Gürcüstana verilmiş Axıska bölgəsində 1944-cü ilə qədər öz fəaliyyə-
tini davam etdirmiş aşıq ənənəsi təəssüf ki, bu gün mövcud deyil. Tarixi
türk torpaqları üzərində rus dəstəyi ilə qurulmuş Ermənistan adlanan ölkə
ərazisində qalmış Ağbaba hissəsində isə türk mədəniyyətinin daşıyıcıları
və təbliğatçıları olan aşıqlara təzyiqlər göstərilirdi və mümkün olduğu qə -
dər ictimai həyatdan sıxışdırılıb çıxarmaq prosesi gedirdi, nəhayət 1988-
ci ildə Qarabağ savaşları başladığı vaxt bütün türk əhalisinin Ermənis tan -
dan qovulması ilə bu aşıq məktəbinin çox məhsuldar hissəsi hesab edilən
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Ağbaba qolu da tamamilə süqut etdi. Günümüzdə qədim türk aşıq ənə nə -
sinin tərkib hissəsi olmuş, amma çox az bir qismiylə yaşamağa məcbur
qalmış bu aşıq mühitinin əlimizdəki hissəsinin həyatda qalması üçün
Qars-Çıldır bölgəsinin aşıqlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür.

Bu gün klassik aşıq ənənlərindən uzaqlaşmış kimi görünsə də aşıq-şa -
ir lər, müasir ozanlar Qars və Çıldırda, ümumiyyətlə şərqi Anadoluda ya -
şa yır və ifadə tərzi ilə, qədimdən bəri aşıq şeirində istifadə olunan tanış
rədiflərlə, poetik məzmun və ahənglə lirik və ictimai-siyasi şeirlər ya ra -
dırlar. Bu ozanlardan biri də şimal-şərqi Anadolu aşıq mühitinin ya şa yan
və yaradan aşıqlarından olan Sadıq Miskinidir.

Əsl adı Sait Küçük olan Miskini 1964-cü ildə Qarsın Qağızman bölgə -
sində dünyaya göz açdı, o, şimal-şərqi Anadolu aşıqlıq ənənəsi və po ezi -
yası ilə böyüdü, şeir yazmağa və saz çalmağa orta məktəb illərində baş la -
dı. Yaradıcılığa sərbəst şeirlə başlayan Miskini zamanla saz çalmağa baş -
lamış və heca vəzninə yönəlmişdir. Axıcı bir dili və üslubu olan şair heca
və qafiyəni ustalıqla istifadə edə bilmiş, aşıq şeiri janrlarında al-əl van
mövzularda yüzlərcə şeir yaratmışdır. 

Öz yazdığı şeirləri klassik aşıq havalarında və özünəməxsus orjinal ha -
valarda çalıb-oxuyan ozanımız, həm də başqa sənətkarlara ilham mənbəyi
olmuşdur. Bu gün Sadıq Miskini şeirlərinə müxtəlif sənətkarların bəstələ -
diyi mahnıları Türkiyənin məhşur müğənnilərindən olan Arif Sağ, Songül
Karlı, Seher Dilovan, İsmail Özden və s. tərəfindən oxunaraq geniş əks-
səda doğurur.

Türkiyə mətbuatında şair-aşığın sənəti və yaradıcılığı haqqında kifayət
qədər məlumata rast gəlmək olar. Onun əsərləri tədqiq olunmuş, ya ra dı cı -
lığı haqqında məqalələr və kitablar yazılmışdır. Bölgəyə hakim olan Azər -
baycan dilinin yerli şivəsiylə yazıb yaradan aşığın adı Azərbaycan oxucu -
su üçün isə yenidir. 

Türk aşıq poeziyasına və klassik ədəbiyyata dərindən vaqif olan aşıq
Mis kininin əruz vəzniylə də yazdığı məlumdur. O eyni zamanda klassik
ədəbiyatın bütün ölçülərinə cavab verən qəzəlləri ilə də şöhrət qazanmış dır.

Şərqi Anadolu aşıqlıq ənənələri ilə yoğrulmuş şair xalqının bağlı ol du -
ğu adət-ənənələrindən, yüksək əxlaqından və incə zəkasından mə harətlə
bəhrələnərək yaradıcılığında istifadə etmişdir. Şairin həyata ba xı şı nın, es -
tetik idealının ünsürləri olan etibar, sədaqət, dostluq kimi bəşəri mə ziy -
yətlər şeirlərinin aparıcı qayəsini təşkil etməkdədir.

Sadiq Miskini şeirlərini qəzəl, qəsidə, divani, qoşma, gəraylı, təcnis,
cığalı təcnis, bayatı və s. vəzinlərdə yaratmışdır. Yaşadığı dövrün ictimai-
siyasi hadisələrinə biganə qala bilməyən ozanımız “taşlama” adlanan xü -
susi həcv üslubundan da məharətlə istifadə etmiş, dövrünün, siyasi həy-
atın, qloballaşmanın, insanların və s. neqativ hallarını çəkinmədən sazıy-
la və sözüylə tənqid atəşinə tutmuşdur. 
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Sadıq Miskininin şeirləri xalq yaradıcılığından bəhrələnmiş; bayatılar-
dan, nəğmələrdən, laylalardan, hikmətli sözlərdən və s. qidalanmışdır. Elə
buna görədir ki, onun yaradıcılığı xalqın ruhunu təmsil və tərənnüm edir,
xalqına sıx bağlıdır. Fikri lirik şəkildə vermək, hər hansı konkret hadisəyə
və yaxud gözəlliyə öz mövqeyini bildirərək onu qələmə almaq aşıq Mis -
kini yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindəndir.

Sadıq Miskini yaradıcılığında geniş yer tutan təbiət və insan gözəllyi
aşığın ilham qaynağıdır. Aşıq gözəlləmələrin diliylə al-əlvan boyalarla
söz çələngi quraraq həm təbiət gözəlliklərini, həm də insan gözəlliklərini
tərənnüm edir. O insanı təbiətdən ayırmır, əksinə onları bər vədhət kimi
görür, duyur və tərənnüm edir. 

Klassik aşıq poeziyasının qəlibləşmiş məhəbbət şeirlərində olduğu ki mi,
aşıq Miskini yaradıcılığında da “Gözəllik ondur-doqquzu dondur” hikmət-
inə əməl olunmuş, onun gözəlləmələrində incəlik, gözəllik, saflıq kimi
duyğular tərənnüm edilməklə yanaşı gözəlin xarici görkəmi, geyimi, bər-
bəzəyi də xüsusi bir zövqlə təsvir edilmişdir. 

Sadıq Miskini böyük tarixi keçmişə və sənət ənənələrinə malik Axıs -
ka, Ağbaba-Çıldır, Qars-Gümrü aşıq sahəsini əhatə edən şimal-şərqi Ana -
dolu aşıq mühitinin yetirməsidir. O, hər hansı bir ustadın yanında şa gird -
lik etməsə də, peşədən yetişmə bir aşıqdır. Sadıq Miskini fitri istedadı və
zəhmətkeşliyi sahəsində həmişə öz üzərində çalışmış, yaşatdığı sənətin
məsuliyyətini çiyinlərində daşımışdır. Bu mühitin orginal saz havalarına,
sə nətkarlıq xüsusiyyətlərinə və aşıqlıq sənətinin sirlərinə dərindən bələd
olan aşıq-şairimiz həm də yaşadığı coğrafiyada böyük nüfuz sahibidir. O,
insanların mənəvi-psixoloji aləminin, dünyagörüşünün formalaşmasına
şeirləri və örnək həyat tərziylə böyük təsir göstərir.

Müasir siyasi sərhədlərimizdən kənarda yaranmış milli mədəniyyət nü -
 mu  nə ləri Azərbaycan etno-mədəni sisteminin tərkib hissələridir. Bu gün
qədim və zəngin bir aşıq mühitinin əlimizdə qalmış hissəsində bir sənətkar
kimi bu mühitin saz-söz sənətinin tərəqqisi üçün yorulmadan çalışan Sadıq
Miskini sənətinin tədqiqi həm folklorumuzun, həm də aşıq ədəbiyyatı tar-
ixinin real elmi mənzərəsini yaratmaq baxımından vacibdir.

Nailə ƏSKƏR
AMEA Folklor İnstitutunun 

kiçik elmi işçisi
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İNSANLIĞA YÜRÜYORUM

Sevgi ile yola çıktım
İnsanlığa yürüyorum
Nefret kalesini yıktım
İnsanlığa yürüyorum

Bir güzellik var yolumda
Dostluk türküsü dilimde
Barış bayrağı elimde
İnsanlığa yürüyorum

Saygı yasa sevgi yasa
Ne bir elem ne bir tasa
Dikenlere basa basa
İnsanlığa yürüyorum

Yari aldım yakınıma
Eşlik etti akınıma
Aşk doldurdum çıkınıma
İnsanlığa yürüyorum

Sadık Miskini'dir adım
Muhabbete doyamadım
Hızlı tempo koşar adım
İnsanlığa yürüyorum

DOKUNMA

Eğer bülbül değil isen
Güle dokunma dokunma
Yaprağını yaralarsın
Dala dokunma dokunma

Mansur isen çekil dara
Can bağışla güzel yara
Kusuru kendinde ara
Ele dokunma dokunma

İNSANLIĞA ÜZ TUTMUŞAM

Sevgi ilə yola çıxdım,
İnsanlığa üz tutmuşam.
Nifrət qalasını yıxdım,
İnsanlığa üz tutmuşam.

Bir gözəllik var yolumda,
Dostluq nəğməsi dilimdə,
Barış bayrağı əlimdə,
İnsanlığa üz tutmuşam.

Hörmət yasa, sevgi yasa,
Nə bir ələm, nə bir tasa ,
Tikanlara basa-basa,
İnsanlığa üz tutmuşam.

Yarı aldım yaxınıma,
Yoldaş oldu axınıma,
Eşq doldurdum çıkınıma ,
İnsanlığa üz tutmuşam.

Sadiq Miskinidir adım,
Məhəbbətə doyamadım,
Sürət ilə, iri addım,
İnsanlığa üz tutmuşam.

TOXUNMA

Əgər bülbül deyil isən,
Gülə toxunma, toxunma.
Yarpağını yaralarsan,
Dala toxunma, toxunma.

Mənsur isən çəkil dara,
Can bağışla gözəl yara,
Qüsuru özündə ara,
Elə toxunma, toxunma.
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Kaşların yay çatıyorsa
Kirpiğin ok atıyorsa
Yüzün sirke satıyorsa
Bala dokunma dokunma

Dost cemine gelmiyorsan
Gelip öğüt almıyorsan
Saz çalmayı bilmiyorsan
Tele dokunma dokunma

Miskini'yim geçer çağlar
Hasretlik bağrımı dağlar
Dokunursan Kerem ağlar
Küle dokunma dokunma 

YETER AYRILIK

Gurbet bana mekân oldu
Yeter ayrılık ayrılık
Gül dalında diken oldu
Batar ayrılık ayrılık

Kurumaz gözümün nemi
Çekerim kederi gamı
Azrail gibi yakamı
Tutar ayrılık ayrılık

Hasretlik dolaşır kanda
Tahammül kalmadı bende
Ölüm derler ölümden de
Beter ayrılık ayrılık

MİSKİNİ'yim bahtım kara
Kavuşamam nazlı yara
Bir diyardan bir diyara
Atar ayrılık ayrılık

Qaşların yay, çatılırsa,
Kirpiyin ox, atılırsa,
Üzdə sirkə satılırsa,
Bala toxunma, toxunma.

Dost cəminə gəlmirsənsə,
Gəlib öyüd almırsansa,
Saz çalmağı bilmirsənsə,
Telə toxunma, toxunma.

Miskiniyəm, keçər çağlar,
Həsrətim bağrımı dağlar,
Toxunarsan Kərəm ağlar,
Külə toxunma, toxunma.

YETER AYRILIK

Gurbet bana mekân oldu
Yeter ayrılık ayrılık
Gül dalında diken oldu
Batar ayrılık ayrılık

Kurumaz gözümün nemi
Çekerim kederi gamı
Azrail gibi yakamı
Tutar ayrılık ayrılık

Hasretlik dolaşır kanda
Tahammül kalmadı bende
Ölüm derler ölümden de
Beter ayrılık ayrılık

MİSKİNİ'yim bahtım kara
Kavuşamam nazlı yara
Bir diyardan bir diyara
Atar ayrılık ayrılık
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DOST

Var bir ilme hizmet eyle
İlim işin başıdır dost
Kuru davayı terkeyle
İyi niyet taşı dur dost

Cehdetmeyen yol süremez
Sürüp menzile eremez
Her göz gerçeği göremez
Çoğu insan şaşıdır dost

Doğruyu söyle kandırma
El âlemi dolandırma
Duru suyu bulandırma
Bu iş fitne işidir dost

Bencilliği elden bırak
Kötülükten gel ol ırak
Kinden arın sevmeye bak
Sevgi dirlik aşıdır dost

Bir olanı paralayan
Dostu dosttan aralayan
Seni beni yaralayan
Nifakçının taşıdır dost

Hakkı hakikati bilmek
Arayıp özünü bulmak
Erdemli bir insan olmak
MİSKİNİ’nin düşüdür dost

SAHTEKÂR

Anlatayım sahtekârın işini
Helal kâra haram katar sahtekâr
Fırsat bulsa anasının ipini
Çıkarır pazara satar sahtekâr

DOST

Gəl, bir elmə xidmət eylə,
Bilik işin başıdır, dost.
Quru davanı tərk eylə
Xoş niyəti daşı, dur, dost.

Yorulmayan gedə bilməz,
Yolu mənzil edə bilməz,
Hər göz haqqı görə bilməz,
Çoxu insan çaşıdır, dost.

Düzünü de, yalan demə,
El aləmə kələk gəlmə,
Duru suyu bulandırma,
Bu iş fitnə işidir, dost.

Lovğalığı əldən burax,
Pisliklərdən gəl, ol uzaq,
Kindən arın, sevməyə bax,
Eşq dirilik aşıdır, dost.

Bir olanı paralayan,
Dostu dostdan aralayan,
Səni, məni yaralayan,
Nifaqçının daşıdır, dost.

Haqqı, həqiqəti bilmək,
Axtarıb özünü bulmaq,
Ərdəmli bir insan olmaq,
Miskininin düşüdür , dost.

SAXTAKAR

Deyim sizə saxtakarın işini,
Halal kara haram qatar saxtakar.
Fürsət tapsa anasının ipini,
Çıxardar bazara, satar saxtakar.
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Yalan söyler el âlemi kandırır
Kandırır da ateşlere yandırır
Hile ile değirmenin döndürür
Şeytan yatağında yatar sahtekâr

Zarar verir yarenine dostuna
Minareyi çalar almaz üstüne
Aç kurt gibi girer kuzu postuna
Tuttuğu koyunu yutar sahtekâr

Küllah takar bir de cübbe sarınır
Namaz kılar mümin gibi görünür
Namus şeref kispetine bürünür
Böylece mevkiye yeter sahtekâr

Övgüler yağdırtır şehire köye
Ün eyler hacıyım hocayım diye
Kurnazlıkta taş çıkartır tilkiye
Babasına kazık atar sahtekâr

MİSKİNİ eyledi fasıl-ı kelâm
Kelamı kâğıda devşirdi kalem
Meydanda yüzüne tükürür âlem
Utancından yere batar sahtekâr

SÜRMEDİM 
(cinaslı şiir)

Gönlüm suvar oldu aşkın atına
Murat alıp bir menzile sürmedim
Kırk yıl hizmet ettim aşk sanatına
Dehrin servetine elim sürmedim

Dalıp gittim deryalardan derine
Vücut nedir kemik nedir deri ne
Hançer değdi yaram düştü derine
Kanayan yarama mehlem sürmedim

Ayrılık günleri uzar ah uzar
Avcının elinden eyler ahu zar
Miskini’yim her gün çektim ahuzar
Bir gün olsun zevk-i sefa sürmedim

Yalan söylər, el aləmi qandırar,
Aldadar da atəşlərə yandırar.
Hiylə ilə dəyirmanın döndürər,
Şeytan yatağında yatar saxtakar.

Zərər verər yoldaşına, dostuna,
Minarə oğurlar almaz üstünə,
Ac qurd kimi girər quzu postuna ,
Tutduğu qoyunu udar saxtakar.

Külah qoyar, bir də cübbə sarınar,
Namaz qılar, mömin kimi gö rü nər,
Namus, şərəf örtüyünə bürünər,
Beləcə mövqeyə çatar saxtakar.

Təriflər yağdırar şəhərə, köyə,
Ün eylər hacıyam, xocayam deyə
Hiyləgərdir, bənzəri çox tülküyə,
Babasına kələk gələr saxtakar.

Miskini eylədi fəsili kəlam,
Kəlamı kağıza çevirdi qələm,
Meydanda üzünə tüpürər aləm,
Utancından yerə batar saxtakar.

SÜRMƏDİM 
(cinaslı şeir)

Könlüm süvar oldu eşqin atına,
Murad alıb bir mənzilə sürmədim.
Qırx il xidmət etdim eşq sənətinə,
Dəhrin sərvətinə əlim sürmədim.

Dalıb getdim dəryalardan dərinə,
Vücud nədir, sümük nədir, dəri nə?
Xəncər dəydi, yaram düşdü dərinə,
Qanayan yarama məlhəm sürmədim.

Ayrılıq günləri uzar, ah uzar,
Ovçunun əlindən edər ahu zar,
Miskiniyəm, hər gün çəkdim ahuzar,
Bir gün olsun zövqü-səfa sürmədim.
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BÜLBÜLLER

Seherde dayanmış gülşen bağına
Avaz-ı aşk ile öter bülbüller
Gülden merhem umar sine dağına
Umarım dermana yeter bülbüller

Bülbüllerin ünü canlar ağlatır
Hasret didelerden kan yaş çağlatır
Kırar kanatların kolun bağlatır
Kara giyer matem tutar bülbüller

Bülbüller ötüşür servi dalında
Yanaşamaz diken vardır gülünde
İnler durur aşk kelâmı dilinde
Dertsizlere bin dert katar bülbüller

Bülbüller ki gonca gülün mestanı
Terk-i diyar kılmaz bağı bostanı
Güle karşı okur hezar destanı
Yanar mahşere dek tüter bülbüller

Bülbüllerin göğsü sarıdır sarı
Kırmızı gül için ağlarlar zarı
Severler goncayı sevmezler hârı
Sitem eyler hâra çatar bülbüller

Bülbüllerde niyaz gonca gülde naz
Menevşenin cevri gonca gülden az
Vefakâr bülbüle eyler gül dınaz
Bahtsızlar bahrine batar bülbüller

Ardıç bülbülünün emeği zayda
Çalı bülbülüne yok gülden fayda
Miskini’de olmuş yârine şeyda
Onun hali sizden beter bülbüller

BÜLBÜLLƏR

Səhərdə dayanmış gülşən bağına,
Avazi eşq ilə ötər bülbüllər.
Güldən məlhəm umar sinə dağına,
Gözlərəm dərmana yetər bülbüllər.

Bülbüllərin ünü canlar ağladar,
Həsrət didələrdən qan-yaş çağlayar,
Qırar qanadların, qolun bağlayar,
Qara geyər, matəm tutar bülbüllər.

Bülbüllər ötüşər sərvin dalında,
Yanaşmaz o, tikan vardır gülündə,
İnlər durar, eşq kəlamı dilində,
Dərdsizlərə min dərd qatar bülbüllər.

Bülbüllər ki qönçə gülün məstanı,
Tərki-diyar qılmaz bağı, bostanı,
Gülə qarşı oxur həzər dastanı,
Yanar məhşərədək, tütər bülbüllər.

Bülbüllərin köksü sarıdır, sarı,
Qırmızı gül üçün ağlarlar zarı,
Sevərlər qönçəni, sevməzlər xarı
Sitəm edər, xara çatar bülbüllər

Bülbüllərdə niyaz, qönçə güldə naz,
Bənövşənin zülmü qönçə güldən az,
Vəfakar bülbülə edər gül də naz,
Baxtsızlar bəhrinə batar bülbüllər.

Ardıç bülbülünün əməyi zayda,
Çalı bülbülünə yox güldən fayda,
Miskini də olmuş yarına şeyda,
Onun halı sizdən betər, bülbüllər.
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ATEŞ SANAR YARAN BENİ 
(cinaslı şiir)

Yine bir dar güne düştüm
Sormaz oldu yaran beni
Aşk çölünde güne düştüm
Ateş sanar yaran beni

Ben aşığım bahtım kara
Dağlarım belendi kara
Dedim sar ey kaşı kara
İflah etmez yaran beni

Miskini kul eylemedin
Eşiğinde eylemedin
Sağ iken yâd eylemeden
Ben ölünce yar-an beni

YETER AYRILIK

Gurbet bana mekan oldu
Yeter ayrılık ayrılık
Gül dalında diken oldu
Batar ayrılık ayrılık

Kurumaz gözümün nemi
Çekerim kederi gamı
Azrail gibi yakamı
Tutar ayrılık ayrılık

Hasretlik dolaşır kanda
Tahammül kalmadı bende
Ölüm derler ölümdende
Beter ayrılık ayrılık

Miskini’yim bahtım kara
Kavuşamam nazlı yara
Bir diyardan bir diyara
Atar ayrılık ayrılık

ATƏŞ SANAR YARAN MƏNİ 
(cinaslı şeir)

Yenə bir dar günə düşdüm,
Sormaz oldu yaran məni.
Eşq çölündə günə düşdüm,
Atəş sanar yaran məni.

Mən aşiqəm, baxtım qara,
Dağlarım bələndi qara,
Dedim, sar, ey qaşı qara,
Xilas etməz yaran məni.

Miskini qul eyləmədin,
Eşiyində əyləmədin,
Sağ ikən yad eyləmədin,
Mən öləndə, yar, an məni.

YETƏR AYRILIQ

Qürbət mənə məkan oldu,
Yetər ayrılıq, ayrılıq.
Gül dalında tikan oldu,
Batar ayrılıq, ayrılıq.

Qurumaz gözümün nəmi,
Çəkərəm kədəri, qəmi,
Əzrayıl kimi yaxamı,
Tutar ayrılıq, ayrılıq.

Həsrətim dolaşar qanda,
Təhəmmül qalmadı məndə,
Ölüm derlər, ölümdən də,
Betər ayrılıq, ayrılıq.

Miskiniyəm, baxtım qara,
Qovuşmadım nazlı yara,
Bir diyardan bir diyara,
Atar ayrılıq, ayrılıq.

2013/ II 160



RÜYA GÜZELİ

Hayal-ı habımda gördüğüm güzel
Mest eyledi beni sahi yar gibi
Dünyada menendin bulmak 

ne müm kün
Habda kalmak bana büyük kâr gibi

Habdan uyanırsam kâr elden gider
Aslı melekzade yar elden gider
Sevip kokladığım yer elden gider
Genç yaşta olurum ihtiyar gibi

İhtiyar olmayı neylesin MİSKİN
Kimse uyanmama kılmasın teskin
Darın hublarından değilim küskün
Gönlüm bu âlemde bahtiyar gibi

CEMALULLAH

Çık salın bahçede ey cemalullah
Görsün yanağını gül övünmesin
Sözün incisini saç kelamullah
Şeker böbürlenip bal övünmesin

Lütfullahtır bu cihana amedin
Güzeller sultanı sensin samedin
Serviye tubaya yeğdir kamedin
Burç sürüp uzanan dal övünmesin

Gözlerin güneşten aydan ziyade
Kaşların kurulu yaydan ziyade
Ayağının sesi neyden ziyade
Sazlarda sızlayan tel övünmesin

MİSKİN bir köleyim kapında ken dim
Aşkınla coş edip çözüldü bendim
Elde güzel çoktur derler efendim
Baksında hüsnüne el övünmesin

RÖYA GÖZƏLİ

Xəyali-röyamda gördüyüm gözəl,
Məst eylədi məni, doğru yar kimi.
Dünyada bənzərin tapmaq 

nə müm kün,
Darda qalmaq mənə böyük kar kimi.

Röyadan oyansam kar əldən gedər,
Əsli mələkzadə yar əldən gedər,
Sevib qoxladığım yer əldən gedər,
Gənc yaşda olaram ixtiyar kimi.

İxtiyar olmağı neyləsin Miskin?
Kimsə oyanmama qılmasın təskin.
Darın xublarından deyiləm küskün,
Könlüm bu aləmdə bəxtiyar kimi.

CAMALULLA

Çıx sallan bağçada, ey camalulla,
Görsün yanağını gül öyünməsin.
Sözün incisini saç kəlamulla,
Şəkər lovğalanıb, bal öyünməsin.

Lütfulladır cahanda iqamətin,
Gözəllər sultanı tək əlamətin,
Sərviyə, çinara dəyər qamətin,
Bürc kimi uzanan dal öyünməsin.

Gözlərin günəşdən, aydan ziyadə,
Qaşların qurulu yaydan ziyadə,
Ayağının səsi neydən ziyadə,
Sazlarda sızlayan tel öyünməsin.

Miskin bir köləyəm qapında kəndim,
Eşqinlə coşmuşam, dağıldı bəndim,
Eldə gözəl çoxdur derlər, əfəndim,
Baxsın da hüsnünə el öyünməsin.
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BENİM YÂRİM BANA YETER

Benim yârim bana yeter yarenler
Mecnun’un Leyla’sı bağlamaz beni
Aşk ateşi her ateşten ziyade
Cehennem ateşi dağlamaz beni

Kahbe felek yaptığından ar etmez
Sevenleri birbirine yar etmez
Yaram derindedir sargı kâr etmez
Lokmanın merhemi sağlamaz beni

MİSKİNİ feleğe yoktur niyazım
Geçti civan ömrüm kalmadı hazım
Dostum varsa gelir kılar namazım
Ölsem rakiplerim ağlamaz beni

LALELER

Seyreyle bahar ayında
Sarmış her yanı laleler
Bitmiş taşra sarayında
Kır’ın sultanı laleler

Laâl derler mercan rengi
Var mıdır lalenin dengi
Doğaya vermiş ahengi
Hakkın ihsanı laleler

Al olur lale yanağı
Kalpler fetheyler sunağı
Zapt eyler köşkü konağı
Bağ-ı gülşanı laleler 

Lale kırlar biteğinde
Yönün kuzey tutağında
Karlı dağlar eteğinde
Kurmuş divanı laleler

MƏNİM YARIM MƏNƏ
YETƏR

Mənim yarım mənə yetər, insanlar,
Məcnunun Leylisi bağlamaz məni.
Eşq atəşi hər atəşdən güclüdür,
Cəhənnəm atəşi dağlamaz məni.

Zalım fələk zülümündən ar etməz,
Sevənləri bir-birinə yar etməz,
Yaram dərindədir, sarğı kar etməz,
Loğmanın məlhəmi sağlamaz məni.

Miskini, fələyə yoxdur niyazım,
Keçdi cavan ömrüm, qalmadı həz zim,
Dostum varsa, gələr, qılar namazım,
Ölsəm rəqiblərim ağlamaz məni.

LALƏLƏR

Seyr eylə bahar ayında,
Sarmış hər yanı lalələr.
Bitmiş çəmən sarayında,
Çölün sultanı lalələr.

Lələ bənzər mərcan rəngi,
Vardırmı lalənin dengi ?
Təbiətdə öz ahəngi, 
Haqqın ehsanı lalələr.

Al olar lalə yanağı,
Qəlblər fəth edər sunağı ,
Zəbt edər köşkü, sarayı,
Bağı, gülşəni lalələr. 

Lalə çöllər bitəyində,
Yönün quzey tutağında,
Qarlı dağlar ətəyində,
Qurmuş divanı lalələr.
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Lalelerle sevinir kır
Güzelliği çözülmez sır
Nehar açar leyl kapanır
Bilir erkânı laleler

Alı moru beyazı var
Sarısının bin nazı var
Yaradana niyazı var
Kılar efganı laleler

Çiçekler deste bağlanır
Seçilir dosta bağlanır
Lale en üste bağlanır
Sürer devranı laleler

Lale çiçeği çanaklı
Soğanı toprakta saklı
MİSKİNİ övmekte haklı
Dilin destanı laleler

SEVGİ KARDEŞLİK ŞİİRİ

Bütün insanlığa huzur getiren
Birisi sevgidir biri kardeşlik
Savaşı kavgayı kini bitiren
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Gûş verelim ataların sözüne
Gel girelim insanlığın izine
Paha biçilmeyen iki hazine
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Sevgi bir nimettir sevgi mayadır
Kardeşlik doğuştan bize payedir
Bunlar kararmayan iki ziyâdır
Birisi sevgidir biri kardeşlik

İnsana insanca değerler biçen
Mutluluk bahşedip neşeler saçan
Barışın dostluğun yolunu açan
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Lalələrlə sevinər kır,
Gözəlliyi bilinməz sirr,
Nahar açır, leyl qapanır,
Bilir ərkanı lalələr.

Alı, göyü, bəyazı var,
Sarısının min nazı var,
Yaradana niyazı var,
Qılar əfğanı lalələr.

Çiçəklər dəstə bağlanar,
Seçilər dosta bağlanar,
Lalə ən üstə bağlanar
Sürər dövranı lalələr.

Lalə çiçəyi çanaqlı,
Soğanı topraqda saxlı,
Miskini öyməkdə haqlı,
Dilin dastanı lalələr.

SEVGİ, MƏRHƏMƏT

Bütün insanlığa hüzur gətirən,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.
Savaşı, davanı, kini bitirən,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Haqq verək biz ataların sözünə,
Nəzər salaq insanlığın izinə,
Qiyməti olmayan iki xəzinə,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Sevgi bir nemətdir, sevgi mayadır,
Mərhəmət doğuşdan bizə payədir ,
Bunlar qaralmayan iki ziyadır,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

İnsana insanca dəyərlər biçən,
Xoşbəxtlik bəxş edib, nəşələr saçan,
Barışın, dostluğun yolunu açan,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət
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Mal yalan mülk yalan bu dünya yalan
Deden oyalandı sende oyalan
Kanayan yarayı saracak olan
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Bakmaz mısın aşkla yanan bu cana
Can kurban eylemiş o yardan yana
Bize salık vermiş Yunus, Mevlana
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Yaratan yaratmış yapmış imarı
Güzellik nakşından çekmiş timârı
Geleceğin iki büyük mimarı
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Gelin yaşayalım hoşgörü ile
Zehir çalmayalım bal olan dile
Gönül birliğine iki vesile
Birisi sevgidir biri kardeşlik

Erdemli insanın varıp erdiği
Deste deste gonca güller derdiği
SADIK MİSKİNİ’nin değer verdiği
Birisi sevgidir biri kardeşlik

BULAMAZSIN

Gel gönül cahilde metah arama
Sarraf olmayanda lâl bulamazsın
Her sineğin sinekliği var ama
Arı olmayanda bal bulamazsın

Yönel bir ışığa bir şide yanaş
Ayda ışık yoktur hûrşide yanaş
El almak istersen mürşide yanaş
Mürşid olmayanda el bulamazsın

Der MİSKİNİ dinle aklı salimi
Adili sev dost edinme zalimi
İlim için rehber edin âlimi
Alim olmayanda yol bulamazsın

Mal yalan, mülk yalan, bu dünya yalan,
Dədən oyalandı sən də oyalan,
Qanayan yaranı sarmalı olan
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Baxarsanmı eşqlə yanan bu cana?
Can qurban eyləmiş o yardan yana,
Bizə xəbər vermiş Yunus, Mevlana,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Yaradan yaratmış, qurmuş dövranı,
Gözəllik nəqşindən çəkmiş tumarı,
Gələcəyin iki böyük memarı,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Gəlin yaşayaq biz xoşgörü ilə,
Zəhər çalmayaq biz bal olan dilə,
Könül birliyinə iki vəsilə,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

Fəzilətlinin varib gəldiyi,
Dəstə-dəstə qönçə güllər dərdiyi,
Sadiq Miskininin dəyər verdiyi,
Birisi sevgidir, biri mərhəmət.

TAPMAQ OLMAZ

Gəl, könül, cahildə mətah arama,
Sərraf olmayanda ləl tapmaq olmaz.
Hər böcəyin böcəkliyi var, amma,
Arı olmayanda bal tapmaq olmaz.

Yönəl bir işığa, bir şidə yanaş,
Ayda işıq yoxdur, xurşuda yanaş,
Əl sıxmaq istəsən mürşidə yanaş
Mürşid olmayanda əl tapmaq olmaz.

Miskin deyər, dinlə aqil olanı,
Adili sev, yoldaş etmə nadanı,
Bilik üçün rəhbər edin dananı,
Rəhbər olmayanda yol tapmaq olmaz.
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BU BİZE YETER

Muhabbet ehliyiz biz bu cihanda
Sözle yetiniriz bu bize yeter
Kültürümüz yaşar telli kuran’da
Sazla yetiniriz bu bize yeter

Bizim her tarakta bezimiz yoktur
Kötülük yolunda izimiz yoktur
Dünya varlığında gözümüz yoktur
Azla yetiniriz bu bize yeter

SADIK MİSKİNİ’nin cömerttir eli
Kanaat babına demişiz beli
Üç metre kefendir zenginin malı
Bezle yetiniriz bu bize yeter

DUDU DİLLİM 
(cinaslı şiir)

Dudu dillim senden ayrı düşeli
Akıtırım gözlerimden yaş irin
Deli gönlüm bu sevdaya düşeli
Ya mecnun’dur ya ferhat’tır ya şirin

Bir kez içen terk eder mi hiç meyi
Doldurup ta kana kana iç meyi
Âşık olan göze alır içmeyi
Aşk şarabı ya acıdır ya şirin

MİSKİNİ’yim mail oldum didara
Aşkın meydanında çekildim dara
Girdim şir cengine pek kaldım dara
Kimse pençesinde kalmaya şir-in

BU BİZƏ BƏSDİR

Məhəbbət əhliyik biz bu cahanda,
Sözlə yetinərik, bu bizə bəsdir.
Varlığımız yaşar telli Quranda
Sazla yetinərik, bu bizə bəsdir.

Bizim hər daraqda bezimiz yoxdur,
Namərdlik yolunda izimiz yoxdur,
Dünya nemətində gözümüz yoxdur,
Azla yetinərik, bu bizə bəsdir.

Sadiq Miskininin cömərddir əli,
Qənaət babına demişik bəli,
Üç arşın kəfəndir zənginin malı,
Bezlə yetinərik, bu bizə bəsdir.

TUTİ DİLLİM
(cinaslı şeir)

Tuti dillim, səndən ayrı düşəli,
Axıdıram gözlərimdən yaş-irin.
Dəli könlüm bu sevdaya düşəli,
Ya Məcnundur, ya Fərhaddır, ya Şirin.

Bir kəz içən tərk edərmi heç meyi,
Doldurub, ta qana-qana iç meyi,
Aşiq olan gözə alar içməyi,
Eşq şərabı ya acıdır, ya şirin.

Miskiniyəm, mail oldum didara,
Eşqin meydanında çəkildim dara,
Girdim şir cənginə, çox qaldım dara,
Kimsə pəncəsində qalmaya şirin.
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Rəylər

“UYĞUR, QAQAUZ, QUZEY QAFQAZ TÜRKLƏRİNİN FOLK-
LORU VƏ ƏDƏBİYYATI” KİTABI HAQQINDA

Tarix, dil-ədəbiyyat və folklor bir-biriləri ilə ayrılmaz məfhumlardır.
Bir milləti məhv etmək, tarixini silmək istəyənlər ilk növbədə onun dilin -
dən, mədəniyyətindən və folklorundan başlayırlar. Əsrlərdən bəridir ki,
föv  qəldövlətlər Böyük türk dünyasının irili-xırdalı bütün xalqlarının bir-
ləşməsindən ehtiyat ediblər. Buna görə də xalqların hamısına ən ağır for-
malarda təzyiqlər, zülmlər edilib, ziyalıları sürgünə göndərilib. 

Bu gün, “demokratiya”nın bərqərar olduğu müasir dövrdə böyük im -
pe   riyaların məkrli “parçala, hökm et!” siyasəti üstüörtülü də olsa, hələ da -
vam edir. Bunlara baxmayaraq, dünyanın fərqli yerlərinə səpələnən türk
xalqları hazırda öz dillərində danışır, öz mədəniyyətlərini, adət-ənə nə lə ri -
ni qoruyub saxlaya biliblər. Allahın bütün türklərə bəxş etdiyi dö züm lü lü -
yü, fədakarlığı və ziyalılarının, elm adamlarının sərf etdiyi əməyi sa yə sin -
də onlar öz türklük kimliklərini unutmayıblar. Bu mənada ayrı-ay rı türk
xalq larının tarixini, ədəbiyyatını, folklorunu araşdırıb öyrənmək, təb liğ
etmək çox təqdirəlayiq məsələdir. Baxmayaraq ki, tarixi şəraitlə və ya
məq  sədyönlü şəkildə müxtəlif bölgələrə pərən salınan türk xalqlarının tar-
ixini və ədəbiyyatını araşdırmaq çox çətindir. Bizə yaxın olan qardaş
xalq ların tarixinə, folkloruna və ədəbiyyatına nəzər salmaq həmçinin az
adamın ağlına gəlib.

Bu sahədə görülən ən maraqlı işlərdən biri “Uyğur, Qaqauz, Quzey
Qaf qaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabının işıq üzü görməsidir.
Məqalələr toplusundan ibarət kitab Əli Şamilin uzun illər böyük həvəslə
araşdırdığı, topladığı tədqiqat işidir. Kitabı vərəqlədikcə özüm üçün adları
çəkilən türk xalqlarının ədəbiyyatı və folkloru sahəsində bir çox yenilik-
ləri öyrəndim və türk soylu olduğuma görə bir daha qürur duydum.

Öncə qeyd edim ki, şifahi xalq ədəbiyyatı folklor sirkulyasiyası nəticə -
sin də bir yerdən başqa yerə, bir bölgədən başqa bölgəyə keçərək yayılır.
Eyni köklü, eyni soylu xalqların folklor nümunələri də bir orijinalın müx-
təlif variantlarıdır. Yəni onlar bir bütövün hissələridir. Odur ki, türk xalq -
la rının folklorunu, ədəbiyyatını öyrənmədən folkloru bütöv şəkildə mə -
nim  səmək mümkün deyil. Bu məqsədə xidmət edən “Uyğur, qaqauz, Qu -
zey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabında uy ğur, qaqa uz,
qaraçay-malkar, noqay və qumuqların folkloru və yazılı ədə biy yatı, hət ta
keçdiyi tarixi yolları araşdırılır.

Kitabdan bəlli olur ki, Çin və Rusiya imperiyalarının təsiri altında olan
uyğur türklərinin ədəbiyyatı, folkloru, dramçılığı inkişaf səviyyəsinə görə
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heç də digər xalqlardan geri qalmır. Onlar öz dillərini, ədəbiyyatını gözəl
şə kildə qoruyub saxlaya bilmişlər. Zəngin uyğur folkloru janr rən-
garəngliyi ilə seçilir. Ona görə də yaxın xalqların ədəbiyyatına, folk-
loruna, təfəkkürünə güclü təsir göstərmişdir. Hazırda uyğur dili və ədə -
biy yatı Çinin Sintszyan Uyğur Muxtar Rayonunda, Qazaxıstanda və Öz -
bəkistanda yayılmaqdadır. Uyğur türklərinin folklorunu araşdıran Əli Şa -
mil dastan, nağıl, tapmaca motivlərinin oğuz türklərinin dastan, nağıl və
tap maca motivləri ilə üst-üstə düşdüyünü söyləyir. Onun fikrincə, uy ğur -
ların tarixi-poetik “Törəyiş” və “Köç” dastanlarlının mətnləri Çin və İran
mənbələrindən alınmışdır. XIII-XIV yüzilliklərdə yaranan “Çingiznamə”
(Çingiz xan) dastanında da bu dastanalarla oxşar motivlər var dır. Qardaş
uyğurların toplayıb nəşr etdirdikləri dastanların əksəriyyəti türk xalq la rı -
nın, xüsusən də oğuz türklərinin arasında geniş yayılmışdır. Onların “Qə -
rib ilə Şahsənəm”, “Tahir ilə Zöhrə”, “Yusup ilə Züleyxa”, “Pərhad ilə Şi -
rin”, “Məsud ilə Dilaram”, “Sənevbər”, “Qəmərşah ilə Şəm si Canan” və
başqa eposları mövzu baxımından Azərbaycandan, İran türklərindən və
Türkiyədən toplanaraq nəşr edilmiş dastanlarla çox oxşar dır. Uyğur folk-
lorundakı koşak janrı Azərbaycan şifahi ədəbiyyatındakı qoş ma, bayatı,
türkmənlərdə dördləmə, qazaxlarda şuvmak türü, qır ğız larda türt sap,
özbəklərdə koşık, başqırd və tatarlarda dürtyıllık (şiğır), çuvaşlarda tak-
mak adlandırılan şeir növü ilə forma və məzmun baxımından demək olar
ki, eynidir.

Yaşına görə ən gənc ədəbiyyatları olan qaqauz türklərinin ədəbiyyatı
XIX yüzildən formalaşmağa başlamışdır. Müəllifin fikrincə, Qaqauz ya -
zılı dilinin formalaşması, tarixinin yazılması Mixail Çakırın adı ilə bağ lı -
dır. Qaqauzların ilk peşəkar ədibi olan Dmitri Karaçobanın çoxşaxəli ya -
radıcılığı, onun xalqının mədəniyyətində, folklorunun toplanmasındakı
misilsiz fəaliyyəti burada geniş təqdim olunur. Kitabda əsasən qaqauz la -
rın mani janrı ilə bayatı janrının bənzərliklərindən danışılır, Əmin Abi din
və qaqauz araşdırıcısı Tudora Arnautun yazılarından nümunələr gətirilir. 

Araşdırıcılar ədəbiyyat tarixlərinin Orxon-Yenisey abidələrindən baş-
landığını yazan noqay türklərinin folklorunun toplanmasını da XIX yüzil -
dən hesab edirlər. Hazırda noqaylar əsasən Dağıstan ərazisində və Qara -
çay-Çərkəz Muxtar vilayətində toplu halında məskunlaşmışlar. Onların
“Yedigey”, “Ahmet Aysula ulu”, “Koplanlı betir”, “Mamay”, “Musa biy”,
“Şora Batır”, “Adil Soltan”, “Kırk noqay betirı”, “Kambar betir”, “Er ku -
sep”, “Er Kosay”, “Er Şoban” adlı məşhur dastanları folklor aləminə mə -
lumdur. Onların çoxu bu xalqın keçdiyi tarixi yola uyğun olaraq qəh rə -
manlıq dastanlarıdır. “Yedigey” dastanı hətta noqay tarixinin qay na  ğı
kimi tanınır. Müəllif dastanları ümumi qıpçaq dastanları adlandırır. Onun
söylədiyinə görə, dastanları diqqətlə araşdırdıqda burada nəinki miladın
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ilk minilliyinə, hətta milladdan öncəki türk folkloruna aid izləri də görə
bilərik. Bu gün noqayların folkloru və yazılı ədəbiyyat nümunələri Av ra -
siya məkanının geniş ərazilərində – Almatıda, Həştərxanda, Buxarestdə,
Varşavada, İstanbulda və digər şəhərlərdə saxlanılır.

Əsərdə Qaraçay-malkar (balkar) türklərinin ədəbiyyatı tarixinin XVIII
yüzildən başlandığı söylənilir. Əli Şamil onların zəngin folkloruna daxil
olan nartları, tanrılar haqqında nəğmələri, uşaq folkloru nümunələrini öy -
rən  məyi ümumtürk folkloruna, mədəniyyətinə, dünyagörüşünə yiyələn-
mək baxımından olduqca vacib olduğunu qeyd edir. Qaraçay-malkarların
“Nart sözləri” demək olar ki, bizim atalar sözləridir. Müəllifə görə, onlar
mif lərdəki əfsanəvi insanlar kimi təsvir olunan Nartları ulu babaları sayır-
lar. Nart miflərində ilk dəfə atı əhliləşdirib minən, ilk dəfə də mi ri kəşf
edib ondan silah düzəldən Nartlar olduğu deyilir. Ümumiy yətlə, qaraçay-
malkarlar nəsr şəklində söylənilən folklor nümunə lərini “tavruh” (dastan,
əfsanə, hekayə) və ya “comak” adlandırırlar. 

Qumuqlar toplu halında Azərbaycanın quzeyində, Dağıstan Respub li -
ka sında, az qismi isə İçkeriya, İnquş, Quzey Osetiya Respublikalarında və
Türkiyənin bəzi bölgələrində yaşayırlar. Yarım milyona yaxın sayı olan
qumuqlar haqqında M.Osmanov, Q.Ramsted, B.Çobanzadə, M.Məmməd -
za də kimi elm adamları və ictimai-siyasi xadimlər söz açmışlar. Kitabda
folklor nümunələrinin bölgülərə ayrılması daha çox mövzusuna görə mü -
əy yənləşdirilmişdir. Ə.Şamilə görə, qumuqlar yaşayan ərazilərdən top -
lanan “zahmat yırları”, “igitlik yırları”, “igitlik-tarixi yırları”, “tarixi yır-
lar”, “Sibir yırları”, “tapşurma, ya da nasiqat yırları”, “masxara-irişxat
yırları”, “kazak yırları”, “haşık yırları”, “oylu yırlar”, “alışıp aytahan yır-
ları” və s. başlıqlar altında antologiyalarda verilmiş folklor nümunələrinin
bö yük bir qismi türk xalqları folkloru üçün də səciyyəvidir. Kitabda qu -
muq ların mani (sarın) növü ilə azərbaycanlıların bayatı janrı olduqca ya -
xın və oxşar hesab olunur və onlardan çoxlu sayda nümunələr gətirilir.
Mü əllif hesab edir ki, çox zaman yır və sarın şəklində söylənilən atalar
söz ləri, tapmacalar, nağıllar, miflər, mərasim nəğmələri və s. qumıq yazılı
ədəbiyyatının inkişafına da təkan vermişdir. 

Əli Şamil deyilənlərin bir qismini ümumtürk qaynaqları olan “Orxon-
Yenisey abidələri”ndən, Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu Bilig”, Kaşğarlı
Mahmudun “Divani lügət-it-türk”, Əhməd Yüknəginin “Hibət əl-həqa iq”
əsərlərinə istinad edərək söyləyir. 

Qeyd edək ki, hələ ötən əsrin əvvəllərindən Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağa oğ lu,
İ.Qaspralı, M.Məmmədzadə kimi ideoloqlar türk xalqlarının birləşməsi
uğrunda mübarizə aparmış, canlarından keçmişlər. Onlardan son ra da bu
ideyanı yaşatmaq və gerçəkləşdirmək istəyənlər, çarpışanlar ol muş dur.
Bu gün Böyük türk dünyasını qurmaq yolunda addımlar bir az da irəliləy-
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ib. Ortaq türk keçmişi olan türk xalqlarının tarixini, mədəniyyətini, ədə -
biyyatını, dilini və folklorunu öyrənmədən ortaq türk gələcəyinə gedilən
yol çətin olar. Haqqında söz açdığımız kitab kimi nəşrlərin sayı çox olsa
mübarizəmiz daha effektli olar.

Nəşr həm eynisoylu türk xalqlarının öz aralarında, həm də Azərbay -
can la bütün sahələrdəki əlaqələrinin gedişatını və inkişafını izləmək ba xı -
mından da gərəklidir. Bir faktı qeyd edək ki, mənfur imperiyanın qol -
çomaqları uzun zaman Azərbaycan mədəni mühitinin təsiri altında olan
qu muqları tarixi köklərindən ayırıb öz təsirləri altına salıblar. Digər xalq -
lar da oxşar taleləri yaşayıblar. Odur ki, hər bir bölümün əvvəlində tarixi
xa tırlatmaların, ardınca sözügedən türk xalqlarının şifahi xalq yara dıcılı -
ğının bir çox janrlarından nümunələrin verilməsi təqdirəlayiqdir. Fol klor -
la yanaşı, onların milli ruhlu şair və yazıçılarının zəngin həyat və yaradı -
cı  lıqlarını araşdırıb təbliğ etmək də olduqca lazımlı işdir. Ancaq yaxşı
olar dı ki, kitabda Quzey Qafqaz türk xalqlarının folkloru daha dərindən
təqdim olunardı. Həmçinin kitabın sonunda ondan yaxşı yararlanmaq
üçün ad göstəricisinin olması da məqsədəuyğun olardı. 

Elmi-publisistik janrda yazılan məqalələr toplusundan ibarət kitab
gənc alimlər, araşdırıcılar üçün gərəkli və geniş mənbə, göstərici kimi
diqqət çəkə bilər. Kitab həm də bütün ictimaiyyətimizə qardaş xalqların
ədəbiyyatı, mədəniyyəti, tarixi ilə yaxından tanış olmaq üçün maraqlı
vasitə olar. Belə ki, “Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və
ədəbiyyatı” kitabını ümumtürk mədəniyyətinə xidmət edəcək bir əsər
hesab etmək olar.

AMEA Folklor İnstitutunun
“Türk xalqları folkloru” şöbəsinin elmi işçisi
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Folklor həyatından

RESPUBLİKA DƏDƏ QORQUD GÜNÜ

9 aprel 2013-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutunda «Respublika
Dədə Qorqud günü» tədbiri keçirildi. Artıq məlumdur ki, hər il aprel ayın-
da AMEA Folklor İnstitutunda «Respublika Dədə Qorqud günü» tədbiri
keçirilir. Sözügedən tədbir Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 20 aprel
1997-ci il tarixli Fərmanından sonra ənənəvi olaraq, artıq 13 ildir ki, Folk -
lor İnstitutunda qeyd olunur. Tədbirə respublikamızdan, eləcə də baş qa
ölkələrdən müxtəlif qonaqlar qatılır. Tədbirdə türk tarixinin monumen tal
abidəsi olan «Dədə Qorqud kitabı»nın poetika, mətnşünaslıq, ideya-məz-
mun problemlərinə dair müxtəlif elmi məruzələr və dastandan örnəklər
söylənir. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA Folklor İnstitutunun direktoru,
fil.üz.e.d. Muxtar İmanov iştirakçıları salamlayaraq bildirdi ki, artıq 13
ildir ki, AMEA Folklor İnstitutunda çox hörmətli alimimiz AMEA-nın
müxbir üzvü Tofiq Hacıyevin təşəbbüsü ilə «Respublika Dədə Qorqud
günü» tədbiri keçirilir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin mə lum Fər ma nın -
dan sonra bu möhtəşəm söz abidəmiz hərtərəfli tədqiqata cəlb olunmuş,
onunla bağlı xeyli sanballı monoqrafiyalar yazılmış, ikicildlik «Dədə
Qorqud ensiklopediyası», «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğəti nəşr
olunmuşdur. AMEA-nın müxbir üzvü T.Hacıyevin rəhbərliyi ilə Folklor
İnstitutunda «Dədə Qorqud» şöbəsi yaradılmış, alimin redaktorluğu ilə
«Dədə Qorqud» adlı elmi-ədəbi toplu çap olunmağa başlamış dır. Toplu
mütəmadi olaraq ildə 4 dəfə buraxılır, həcmi təxminən 180 sə hi fədir.
Topluda «Dədə Qorqud kitabı»nın poetika, ideya-məzmun prob lem lərinə
dair Folklor İnstitutunun kontingentinin elmi araş dırmaları ilə ya naşı, res -
publika və dünya qorqudşünaslığının nailiy yət ləri də işıq üzü gö rür. Bü -
tün bunlar onu göstərir ki, məlum Fərmandan sonra ölkəmizdə, eləcə də
Folklor İnstitutunda bu monumental abidəmizin tədqiqinə diqqət xeyli
artırılmışdır. Hər il və eləcə də bu gün keçilirilən «Respublika Dədə Qor -
qud günü» bu diqqətin nəticəsidir. Sonra M.İmanov tədbirin gündəliyi ilə
iştirakçıları tanış etdi və çıxış üçün sözü fil.üz.e.d., prof. Əzizxan Tan rı -
verdiyevə verdi.

Prof. Əzizxan Tanrıverdiyev “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ adları”
möv  zusunda məruzə ilə çıxış etdi. O öz çıxışında qeyd etdi ki, «Ki tab» -
dakı nümunələrdə dağın tanrı statusunda çıxış etməsi, dağın ən böyük hə -
diyyələrdən biri hesab olunması, ana südünün təklikdə yox, məhz dağ çi -
çəyi ilə birlikdə məlhəm sayılması kimi məsələlər Oğuz cəmiyyətində da -
ğın kult səviyyəsinə yüksəlməyindən xəbər verir.
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Daha sonra söz fil.üz.f.d. Rüstəm Kamala verildi. O, “Dədə Qorqud ki -
tabı” və “İqor polku haqqında dastan”: xronotopların tipologiyası” möv zu -
sunda məruzə ilə çıxış etdi. Məruzəçi qeyd etdi ki, “Dədə Qorqud ki tabı”
özünəməxsus xronotop strukturuna malikdir. M.Baxtinin irəli sür dü yü nə -
zəri postulatlarından çıxış edərək R.Kamal “Dədə Qorqud kita bı” nın epik
süjetlərindəki xronotopik dəyərləri aşağıdakı kimi fərqləndirdi: 1) yol
xronotopu ; 2) ov xronotopu; 3) yol ayrıcı xronotopu. Məruzə çinin qəna -
ətlərinə görə “Dədə Qorqud kitabı”nda xronotoplar əsa sən ritu al məz-
munludur və bu xronotoplardan hər biri bir çox kiçik xronotopları da ehti-
va edə bilər: axı, hər bir motivin özü ayrıca xronotopa malik ola bi lir.

Sonra söz ped.üz.f.d. Asif Hacıyevə verildi. O, “Dədə Qorqud kita bı” -
n da təhrifə uğramış sözlər” mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi. Natiq
bildirdi ki, Drezden əlyazması “Dədə Qorqud” eposunun yalnız on iki
boyunu özündə əks etdirən və daha qədim nüsxədən üzü köçürülən vari-
antdır. Abidənin mətnində əski çağlara aid arxaizmlərin geniş işlənilməsi-
ni məhz bu faktorla izah etmək mümkündür. Araşdırmalar göstərir ki, bu
arxaizmlərin bir çoxu ya katib tərəfindən təhrifə uğradılaraq köçürülmüş,
ya da müasir naşirlər tərəfindən yanlış oxunaraq açıqlanmışdır. A.Hacıyev
öz məruzəsində belə sözlərdən bir neçəsini nümunə olaraq göstərdi və
onların doğru mənalarını izah etdi.

Daha sonra söz Ayna Rzayevaya verildi. O, “Türk eposunda üçfunksi -
yalılıq elementləri” mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi. A.Rzayeva öz
məruzəsində bildirdi ki, üçfunksiylılıq nəzəriyyəsinin əsası Hind-Avropa
miflərini araşdıran məşhur filoloq Jorj Dyumezil tərəfindən qoyulmuşdur.
Bu nəzəriyyənin əsasında 3 stixiyanın – nizamasalma, məhvetmə, həy-
atvermə stixiyalarının araşdırılması dayanır ki, məruzəçinin qənaətlərinə
görə “Dədə Qorqud” eposunun da tərkibində bu stixiyalarin əksolunması
halları kifayət qədər mövcuddur.

Sonda məruzələri dəyərləndirmək üçün söz AMEA-nın müxbir üzvü,
Folklor İnstitutunun «Dədə Qorqud» şöbəsinin müdiri Tofiq Hacıyevə
verildi. T.Hacıyev tədbirdə iştirak edən hər kəsə, eləcə də məruzəçilərə öz
təşəkkürünü bildirdi. O, edilən məruzələri yüksək qiymətləndirdiyini və
on  la rın yüksək elmi səviyyəyə malik olduğunu vurğuladı. 13 il ərzində
AMEA Folklor İnstitutunda keçirilən «Respublika Dədə Qorqud günü»
tədbirlərinin tarixinə nəzər salan T.Hacıyev bildirdi ki, bu tədbirlərdə hər
zaman biri-birindən maraqlı tədqiqatlar ərsəyə gəlmiş, bu da bizim türk-
oğuz tarixinin ana kitabı olan «Dədə Qorqud kitabı»ımızın araşdırılması
kimi müqəddəs işimizə böyük bir töfhə olmuşdur.

Nail QURBANOVNail QURBANOV
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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FİRIDUN BƏY KÖÇƏRLİNIN 150 İLLİK YUBİLEYİ İLƏ 
BAĞLI ELMİ SESSİYA 

Tədbir 20 may 2013-cü il tarixində AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda baş tutdu. Elmi sessiyada AMEA Folkor İnstitutunun əmək-
daşları ilə bərabər, Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru prof. Cəfər
Cəfərov, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fükültəsinin dekanı dos.
Məhərrəm Vəliyev, fakültənin əməkdaşları prof. Vaqif Sultanlı və dos.
Məhəm məd Məmmədov da iştirak edirdi. 

Tədbri giriş sözü ilə açan Folklor İnstitutunun direktoru, fil.ü.e.d.
Mux  tar Kazımoğlu Firidun bəy Köçərlinin 150 illik yubileyi ilə bağlı
Respublika prezidentinin məlum sərəncamını xatırladaraq elmi sesiyanın
keçirilməsinin elmi ictimaiyyət üçün əhəmiyyətindən danışdı. Qeyd etdi
ki, Firidun bəy Köçərli Azərbaycan humanitar fikrinin inkişafında, onun
ideya və istiqamətlərinin müəyyənləşməsində danılmaz rolu olan böyük
tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoqdur. Natiq Firidun bəy Kö çər li -
nin Azərbaycan mədəniyyətşünaslığı üçün əhəmiyyətindən söz açaraq
bildirdi ki, o ilk Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yazılmasında, uşaq ədə -
biy yatının təməlinin qoyulmasında, ədəbi-tənqidi fikrin formalaşmasında
mü hüm addımlar atmışdır. O, dövrünün ədəbiyyatı ilə sistemli şəkildə
məş ğul olmuş və ədəbi proseslərə yön verən şəxsiyyətlərdən biri olmuş-
dur. Həmçinin onun fəaliyyətində folklorla bağlı olan, hətta bugünün
özün  də belə əhəmiyyətini itirməyən faktlar vardır ki, bu sessiyada onlar
üzərində xüsusi dayanmaq istərdik.

Daha sonra tədbirdə prof. K.Əliyevin “F.Köçərlinin Azərbaycan ədə -
biy yatı tarixində mövqeyi” adlı məruzəsi dinlənildi. Firidun bəy Köçərli
haqqında dolğun və sistemli təsəvvür yaratmaq üçün alim onun yara dı -
cılıq və həyat poetikasını sinxron şəkildə ifadə etdi. Qeyd etdi ki, Firidun
bəy Köçərlinin ən böyük ustalığı ondan ibarət idi ki, o tənqidçidən sadə
və aydın yazmağı tələb edirdi. O deyirdi ki, tənqidçi ilk növbədə əsərin
məzmununu qısa və tam şəkildə oxucuya çatdırmağı bacarmalıdır. Bunun
əyani nümunəsini o, C.Məmmədquluzadənin “Usta Zeynal” hekayəsinin
təh li lin də təqdim etmişdi.

Fil.ü.f.d. İ.Sadıq isə “F.Köçərlinin topladığı tapmacaların tiploloji xü -
susiyyətləri” mövzusunda çıxış edərək Firidun bəy Köçərlinin folklor şü -
naslıq fəaliyyətinə və tapmacaların poetikasına nəzər yetirdi. O mə ru zə -
sində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanılmış tapma calarla Fi ri -
dun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı tapma caları tiploloji
baxımdan müqayisə etdi. 
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İnstitutun böyük elmi işçisi F.Qasımova “F.Köçərlinin folkorşünaslıq
görüşləri” adlı məruzəsində tənqidçi alimin folklorşünaslıq fəaliyyətinin
müasir elm üçün əhəmiyyətindən bəhs edərək onun toplama fəaliyyətinin
özündən sonrakı nəsillərə təsirindən danışdı. Qeyd etdi ki, Firidun bəy
Köçərli bütün ömrü boyu ana dili və folklor məsələsinə böyük önəm ver -
miş dir.

İnstitutun elmi işçisi G.Osmanova “Balalara hədiyyə” kitabındakı epik
folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri” məruzəsində isə Firi -
dun bəy Köçərlinin topladığı nağıllarla müasir Azərbaycan nəsri ara sında
maraqlı müqayisələr apardı. O qeyd etdi ki, Firidun bəy Kö çər linin “Bala -
lara hədiyyə” kitabındakı epik folklor nümunələrini gözdən keçir dikdə
aydın olur ki, bu nümunələr uşaq tərbiyəsinin təşkilinə müsbət təsir edə
biləcək mətnlərdən təşkil olunmuşdur.

“Balalara hədiyyə” kitabındakı “Göyçək Fatma” nağılı və onun vari-
antları” məruzəsi ilə çıxış edən institutun əməkdaşı A.Abbasova “Göyçək
Fat ma” nağılını Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanılmış variant-
larla müqayisə edərək oxşar və fərqli cəhətləri sessiya iştirakçılarının diq -
qə tinə çatdırdı.

Sonda təqdim olunan məruzələri dəyərləndirən fil.ü.e.d. Muxtar Ka -
zım  oğlu bu sessiyanın təşkilində yaxından iştirak edən “Folklor və yazılı
ədəbiyyat” şöbəsinə və şəxsən onun rəhbəri prof. K.Əliyevə təşəkkür elan
etdi və bildirdi ki, bu tədbir həm də gənc tədqiqatçılara meydan verilməsi
ilə yadda qaldı. Tədbirdə BDU-nun filologiya fakültəsi ilə AMEA Folklor
İnstitutu arasında əməkdaşlıqla bağlı şifahi razılaşma da əldə olundu və
institutun direktoru fil.ü.e.d. Muxtar Kazımoğlu bildirdi ki, AMEA rəh-
bərliyi də institutlararası və elmi qurumlarla əlaqə və əməkdaşlıq məsələ -
sin də çox maraqldır. Odur ki, biz bu istəyin davamı olaraq belə əməkdaş -
lıqlar üçün müəyyən işlər görmək fikrindəyik.

Hikmət QULİYEV
Səfa QARAYEV
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