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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NA MİR CƏFƏR
BAĞIROV VƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN MÜNASİBƏTİ

Xülasə
“Dədə Qorqud kitabı”na Azərbaycanda dövlət başçıları səviyyəsində iki dəfə rəsmi

mü nasibət bildirilmişdir. Bunlardan biri Mir Cəfər Bağırovun, ikincisi isə ulu öndər
Heydər Əliyevin rəsmi münasibətidir. Mir Cəfər Bağırov dastanı mürtəce, zərərli, xalqa
zidd kitab elan edərək, onun qardaş gürcü və erməni xalqlarına qarşı düşmənçilik hisslə -
ri təbliğ etdiyini bildirmiş və ümumiyyətlə, bu kitabın nəşr olunmasını Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının kobud bir siyasi səhvi hesab etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev
isə 20 aprel 1997-ci ildə «Dədə Qorqud kitabı»nın 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə
bağlı verdiyi tarixi fərmanla «Dədə Qorqud kitabı»na layiqli qiyməti vermiş dir. Ulu ön -
dər dastanın Azərbaycan xalqının milli ruhunun ayrılmaz hissəsi olduğunu qeyd etmiş və
onu Azərbaycan xalqının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfəkkürünün güzgüsü, nitqi -
mi zin, dilimizin, mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi hesab etmişdir.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, etnik yaddaş, milli ruh

MIR JAFAR BAGIROV’S AND HAYDAR ALIYEV’S ATTITUDES TO
“THE BOOK OF DEDE GORGUD”

Summary
In Azerbaijan in the level of state leaders twice the official attitudes were notified to

“The Book of Dede Gorgud”. One of them was Mir Jafar Bagirov’s, the second is the
national leader Haydar Aliyev’s official attitude. Declaring the epos as a reactionary,
harmful, contradictory book Mir Jafar Bagirov noted that the book had propagated the
feelings of hostility to Georgian and Armenian nations, and generally the publishing of
that book was the rude political mistake of Academy of Sciences of Azerbaijan SSR. But
on the 20th of April in 1997 the national leader Haydar Aliyev gave the historical decree
to celebrate the anniversary of 1300 years of “The Book of Dede Gorgud” and it was the
worthy value. The national leader had noted that the epos was the inseparable part of na -
tional spirit of Azerbaijan nation and decided it the mirror of history, ethnic memory and
archaic thinking of Azerbaijan nation and the song of our speech, language, mora-lity.

Key words: “The Book of Dede Gorgud”, ethnic memory, the national spirit
ОТНОШЕНИЕ МИР ДЖАФАРА БАГИРОВА И ГЕЙДАРА АЛИЕВА К

«КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТ»
Резюме

На уровне глава государства в Азербайджане дважды было выражено отноше-
ние к «Книге Деде Коркут». В свое время Мир Джафар Багиров, а затем великий
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лидер Гейдар Алиев выразили официальное отнешение к данному эпическому
прои з ведению (дастану). Мир Джафар Багиров обьявив данный дастан вредной,
антинародной книгой что она пропогандирует враждебные чувства в отношении
грузинского и армянского народов и в общем посчитал, что издание этой книги АН
Азербайджанской ССР является грубейщей политической ошибкой. А великий
лидер Гейдар Алиев издав 20 апреля 1997 года исторический указ по поводу (по
случаю) проведения юбилея в связие с 1300 летием «Книги Деде Кор кут» дал
достойкую оценку «Книге Деде Коркут». Великий лидер отметил, что дастан
является неотьемлемой частью национального духа азербайджанского на рода и
посчитал, что его зеркалом истории, азербайджанского народа, его этнической
памяти, архаического мышления, песней нашей речи, нашего языка, нашего
морального состояния (нашей морали), нашего духа.

Ключевые слова: “Книга Деде Горгуда”, этническая память, национальный дух  

Azərbaycanda «Dədə Qorqud kitabı»na dövlət rəsmiləri səviyyəsində
iki dəfə münasibət bildirilmişdir. Birinci Mir Cəfər Bağırovun, ikincisi isə
Heydər Əliyevin rəsmi münasibəti.

Birinci rəsmi münasibət: «Bu yaxınlarda Azərbaycan Sovet Yazıçılar
İttifaqı öz növbəti məsələlərini müzakirə etdiyi zaman «Dədə Qorqud» ki -
ta  bının qiymətləndirilməsinə tamamilə düzgün yanaşmışdır. Bəzi ədə biy -
 yat şünaslar və yazıçılar siyasi sayıqlığını və məsuliyyət hissini itirərək
uzun illər ərzində bu zərərli, xalqa zidd kitabı Azərbaycan eposu adı ilə
təb liğ etmişlər. «Dədə Qorqud» xalq eposu deyildir. Bu kitab başdan-başa
soyğunçuluq və qırğın məqsədilə Azərbaycana gələn oğuz köçəri tayfa la -
rının hakim yuxarı təbəqəsini tərifləməyə həsr edilmişdir. Bu kitab tama -
mi lə millətçilik zəhəri ilə doludur, müsəlman olmayan baş qa xalqlara,
əsa  sən qardaş gürcü və erməni xalqlarına qarşı yazıl mış dır.

Bu kitabın nəşr olunması Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası rəhbər-
lərinin və Ədəbiyyat İnstitutunun kobud bir siyasi səhvi hesab edilməlidir.

Yoldaşlar, ideoloji təhriflərə və burjua millətçiliyi təzahürlərinə qəti
son qoymaq və marksizm-leninizmə zidd ideologiya yayanları amansız -
lıqla ifşa etmək və onlara divan tutmaq lazımdır» (Azərbaycan Kom -
munist (bolşeviklər) Partiyasının XVIII qurultayında Azərbaycan K(b)P
MK-nın işi haqqında M.C.Bağırovun hesabat məruzəsindən) (3).

Təbii ki, M.C.Bağırovun bu «münasibəti» və divan tutmaq tələbi (əm -
ri) bütövlükdə Azərbaycan sovet auditoriyasına yönəlmiş «direktiv», gös -
tə riş idi. Rəsmi elmi və ictimai münasibət bu «direktiv» əsasında qurul-
malı idi. Lakin «direktivin» hər bir tezisi, sadəcə, ideoloji yalan, böhtan,
qə  zəb ifadəsi olmaqla qalmır, eyni zamanda poetik-elmi yanaşma tezisləri
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kimi elmi fikir dövriyyəsinə daxil edilir. Əslində M.C.Bağırovun bu di -
rek  tivi yalnız «Dədə Qorqud kitabı»na deyil, bütövlükdə oğuzna mə lər -
dən, milli kimlikdən imtinaya yönəlmişdi və bu, o dövrdə «Dədə Qorqud
kitabı», eləcə də digər milli eposlarımıza münasibətin nəzəri-me to  doloji
əsa sını təşkil edirdi. Bu cəhətdən rəsmi münasibət bu gün «nəzəri-poetik»
tezislər kimi diqqəti daha çox cəlb edir.

Bu cəhətdən ilk növbədə «Dədə Qorqud kitabı»nın Azərbaycan dastanı
olmaması haqqında tezis əlamətdardır. Bu, bütövlükdə yalan bir yanaşma
olub, Azərbaycan dastançılıq təfəkkürünün, milli düşüncəsinin inkişaf
dialektikasına tamamilə ziddir. Orijinalında «Kitabi-Dədəm Qorqud əla-
lisani-taifeyi-oğuzan» («Oğuz tayfalarının dilində Kitabi-Dədəm Qor -
qud») adlandırılan bu abidə ən xırda səsinə, ününə, dilinə, dininə, coğ -
rafiyasına, ekologiyasına və nəhayət, ruhuna qədər oğuz türklərinin das-
tanıdır və oğuzların azərbaycanlıların ulu babası olması gün kimi mə lum
həqiqətdir. «Dədə Qorqud kitabı»na Azərbaycan türklüyünün mənəvi var-
lığının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi yanaşan prof. Yaşar Qarayev yazır:
«Min üç yüz ildir ki, Qorqud xalqın qan və gen yaddaşı kimi yaşayır və
özündən əvvəlki min üç yüz ilin də bədii və genetik arxetipini hər sət rində,
hər sözündə yaşadır. Üstəlik, növbəti min üç yüz il üçün də ən sabit, etibar-
lı, mənəvi-əxlaqi kodlar və genlər yenə bu «ana kitabın» bətnində və
ruhunda qorunub saxlanır. Müstəqillikdə minillik və əbədilik üçün əsas lar,
xalqlarla kültürlər, yer və göy, torpaq və millət, təbiət və eko lo giya arasın-
da davranış və rəftar kodeksi, qanun və ana yasa... hamısı, ha mısı öz əksi-
ni bu kitabda tapır. Və müstəqillik dövründə də Qorqud ye ni dən mənəvi
intibahın simvolu, milli heysiyyətin və özünüdərkin sənədi olur» (6, 4).

«Dədə Qorqud» Azərbaycan xalqı üçün «Quran»dan sonra ən müqəd-
dəs kitabdır. «Quran» xalqımızın səmavi, ilahi kitabıdırsa, «Dədə Qorqud
kitabı» bizim milli kitabımızdır. Maraqlıdır ki, böyük tədqiqatçı alim
Fuad Köprülü də milli kitablar içərisində birinciliyi «Dədə Qorqud
kitabı»na verirdi. Mühərrəm Ergin xatırladır ki, «türk ədəbiyyatı tarixinin
ən böyük alimi, professor Fuad Köprülünün dərslərində söylədiyi bir söz
vardı: «Bütün türk ədəbiyyatını tərəzinin bir gözünə, «Dədə Qorqud»u o
biri gözünə qoysanız, yenə «Dədə Qorqud» ağır gələr» (17, 5).

Akademik B.Nəbiyev və prof. Y.Qarayev «Dədə Qorqud kitabı»nı
oğuz xalqlarının ata kitabı adlandırırlarsa, yazıçı Anar da bu mənada
eposu xalqımızın ana kitabı hesab edir: «Hər hansı xalq – ədəbi irsi nə qə -
dər zəngin olsa da, bir, ya iki əsas kitaba, təməl kitaba, Ana kitaba ma lik -
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dir. Belə baş kitab xalqın varlığını ən dolğun və bitkin şəkildə əks etdi rir.
Belə kitab xalqın mənliyini, mənşəyini və məskənini təsdiq edir, keç -
mişini və gələcəyini müəyyənləşdirir, özlüyünü, bənzərsizliyini, fəlsəfi və
əxlaqi baxışlarını, dünyagörüşünü və dünyaduyumunu, etik və estetik də -
yərlərini göstərir, xasiyyətinin, məcazının, davranışının ən incə psixo loji
çalarlarını açır, torpağının ətrini və rənglərini, dağlarının əzəmətini, meşə -
lərinin, çaylarının, bulaqlarının sərinliyini, çöllərinin, düzlərinin ge niş -
liyini canlandırır... Azərbaycan xalqının şah əsəri, Ana kitabı Dədə Qor -
qud dastanıdır» (5, 11).

M.C.Bağırovun dastana münasibətində diqqəti cəlb edən əsas tezislər -
dən ikincisi «Dədə Qorqud»un ümumiyyətlə xalq dastanı olmaması, onun
əvvəldən axıra kimi Azərbaycan torpaqlarına qatil və soyğunçu kimi gəl -
miş oğuz köçəri tayfalarını idarə edən yuxarı təbəqələrin tərifinə həsr
olun muş kitab olmasıdır.

Bu «tezis» özündə əks etdirdiyi siyasi qəzəb, nifrət, hikkə baxımından
ilk baxışdan ideoloji təsir bağışlayır. Ancaq bu «tezis» daha çox nəzəri-
poetik, metodoloji-bədii xarakterlidir. Onun təhlili göstərir ki, M.C.Ba ğı -
ro va görə, «Dədə Qorqud kitabı»: 

– xalq dastanı deyil;
– bir kitab kimi oğuzların yuxarı təbəqələrinin ideologiyasını özündə

əks etdirir.
Təbii ki, M.C.Bağırovun bütün ədəbi-nəzəri yanaşması ideoloji əsas la -

ra malik olduğu, başqa cür desək, sovet ideologiyasının ədəbiyyata yanaş-
masını əks etdirdiyi üçün əvvəlcə onun «Dədə Qorqud kitabı»nı nəyə
görə dastan hesab etməməsinin siyasi-ideoloji əsaslarına diqqət yetirmək
lazımdır.

M.C.Bağırov dastanı «kitab» adlandırır. Bu məsələyə o, başqa cür ya -
naşa bilməzdi. Çünki bir tərəfdən əlyazmanın üstündə «Kitabi-Dədəm
Qorqud əla-lisani-taifeyi-oğuzan» yazılması ona başqa söz söyləməyə
imkan vermirdi, digər tərəfdən isə abidəni heç cür dastan hesab etmək is -
təməyən M.C.Bağırov üçün «kitab» termini daha uyğun idi.

Bəs o, «Dədə Qorqud»u nəyə görə xalq dastanı hesab etmirdi? 
Məsələnin bu tərəfi birbaşa sovet dövlətinin ədəbiyyat haqqında ide-

ologiyası ilə bağlı idi. Sovet ideologiyası klassik ədəbi (o cümlədən bütün
mə dəni) irsi keçmiş sinfi cəmiyyətlərin baxışlarını özündə əks etdirən
mürtəce ədəbiyyat kimi rədd edir və buna qarşı yeni xalq ədəbiyyatını qo -
yurdu. Bu yanaşma bütövlükdə proletkultçuluq adlanırdı. Z.Həbibova
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göstərir ki, Sovet dövlətində folklorun toplanması birbaşa siyasi-ideoloji
məsələ idi. Belə ki, klassik irsi «köhnəlik qalığı», inqilabdan qabaqkı ədə -
biyyatı «mürtəce burjua ədəbiyyatı» adlandıran sovet ideologiyası fol klo -
ru «əsil» xalq ədəbiyyatı sayaraq onun toplanmasına xüsusi əhə miy  yət
ve rirdi. Bu işə kənddə yaşayan müəllimlər, ixtisasından asılı ol ma yaraq
bü tün savadlı adamlar qoşulmuşdular. Bakıdakı elmi mərkəz lərə, qəzet-
jurnal redaksiyalarına saysız folklor nümunələri yollayırdılar. Bu işin
yaxşı tərəfləri ilə bərabər, çoxlu qüsurlu və çatışmaz tərəfləri də var idi.
Belə ki, folklorun kütləvi şəkildə toplanması çox yaxşı hal idi: xalq ya ra -
dıcılığı itib-batmaqdan xilas olurdu. Lakin folklorun nə olduğunu bil mə -
yən, onun toplanma prinsiplərindən tam şəkildə xəbərsiz olan, bu işə folk-
lor toplamaqdan daha çox partiyanın çağırışına qoşulmaq, yəni siyasi
kompaniya kimi baxan adamların topladığı folklor mətnlərinin poetik
keyfiyyəti əksər hallarda çox aşağı idi. Onlar «xurafat», «köhnəlik», «din
qalığı» adı altında folklor mətnlərinə, ağıllarına necə gəlirdisə – o cür də,
əl gəzdirirdilər (12, 22).

Sovet ideoloji yanaşmasında folklor əzilən, istismar olunan kütlələrin
arzu-istəklərini əks etdirən xalq ədəbiyyatı kimi qəbul olunur və onun
toplanması və təbliğinə xüsusi fikir verilirdi. Prof. P.Əfəndiyev qeyd edir
ki, 30-cu illərdə şifahi xalq ədəbiyyatının toplanması işinə xüsusi diqqət
yetirilir. 1934-cü ildə sovet yazıçılarının I Ümumittifaq qurultayının tri-
bunasından M.Qorki folklorun tarixi və təcrübi əhəmiyyətindən böyük
ehtiras və elmi əsaslarla danışaraq çoxmillətli vətənimizin bütün yazıçı la -
rının diqqətini xalqın bu mənəvi sərvətinə cəlb etdi. 30-cu illərdə, demək
olar ki, bütün mətbuat orqanlarının səhifələrində folklor əsərlərinə rast
gəlirik. Bunların hamısı xalqın dilindən alınır və mətbuat vasitəsilə xalqa
çatdırılırdı. Bu dövrdə folklor ekspedisiyalarının sayı da artmışdır. Bu
ekspedisiyaların məqsədi, vəzifələri və nəticələri barədə də mətbuatda
tez-tez yazılırdı» (9, 62-63). 

Bütün bu siyasi-ideoloji ab-hava şəraitində «Dədə Qorqud kitabı»nın
dastan hesab edilməsi sovet ideologiyasının baxışlarına heç cür uyğun
gəl mirdi. Çünki dastan folklor janrıdır. Əgər «Dədə Qorqud kitabı» da
dastan hesab edilsəydi, onda bolşeviklərin onu xalq ədəbiyyatı nümunəsi
kimi inkar etməsi mümkün olmazdı. «Dədə Qorqud kitabı» isə Azər bay -
can xalqının milli görüşlərini özündə əks etdirən abidə kimi, xal qımızı hər
cür millilikdən məhrum edib, manqurtlaşdırmaq istəyən bol şe vik ideoloq -
la rının maraqlarına tamamilə zidd idi. Ona görə də onlar bu abi dəni xalq
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dastanı yox, oğuzların yuxarı təbəqəsinin – istis mar çı ların, zülm karların
ba xış larını, zövqünü, həyatını əks etdirən əsər – kitab hesab edirdilər.

«Dədə Qorqud kitabı» Azərbaycan və dünya tədqiqatçılarının birmə-
nalı şəkildə təsdiq etdiyi kimi oğuz xalqlarının milli eposu – qəhrəmanlıq
das tanıdır. Onda xalqımızın epos-dastan təfəkkürünün bütün özünəməx -
sus  luğu əks olunmuşdur. Bu abidə həm bir folklor janrı kimi – dastan,
həm də milli düşüncə sistemini özündə əks etdirən abidə kimi – eposdur.
Bir dastan olmaqla bərabər, milli epos olması «Dədə Qorqud kitabı»nın
mo nu mental milli mədəniyyət hadisəsi olmasından soraq verir.

M.C.Bağırovun yanaşmasında diqqəti cəlb edən bir mühüm detal da
var. Həmin detal, əslində, onun abidəyə qarşı təşkil etdiyi hücumun ide-
oloji əsasını təşkil edir. O, göstərirdi ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» əvvəldən
axıra kimi Azərbaycan torpaqlarına qatil və soyğunçu kimi gəlmiş oğuz
köçəri tayfalarını idarə edən yuxarı təbəqələrin tərifinə həsr olunub» (3).

Burada məsələnin bütün mahiyyəti «yuxarı təbəqələr» anlayışı ilə bağ -
lı dır. M.C.Bağırovun yanaşmasında əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, əgər
«Dədə Qorqud» abidəsi oğuzların yuxarı təbəqələri ilə bağlıdırsa, on da o
istismarçı sinfin mənafeyinə xidmət edən abidə kimi mürtəce ma hiy  yət
daşıyır. Bu halda abidə əzilən, zəhmətkeş xalqın mənafeyi baxı mın  dan
heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və mürtəce bir əsər kimi rədd edil mə lidir.

Qeyd edək ki, xalq ədəbiyyatına belə sinfi yanaşma dünya elmi-nəzəri
fikir tarixində müxtəlif məktəb və cərəyanların baxışlarında zaman-za -
man özünü göstərmişdir. Lakin elmi-nəzəri fikir inkişaf etdikcə belə dar,
məhdud, sinfi və s. qüsurlu baxışlar kənara qoyulmuşdur. Məsələn, Qüd -
rət Umudov göstərir ki, H.Əlizadə öz bölgüsü ilə Azərbaycan nağıllarını
üç sinfi təbəqənin məhsulu hesab edir. Onun fikrincə, müvafiq olaraq, bi -
rinci və ikinci qisim nağıllar aşağı və orta təbəqənin, üçüncü isə yu xa rı la -
rın – aristokratiyanın mənafeyini ifadə edən nağıllardır. Müəllifə görə, hər
təbəqə öz yaratdığı nağılı öz dili ilə danışarmış (18, 17). Q.Umudov belə
hesab edir ki, H.Əlizadənin yanaşması həmin dövrdə folklorçular arasın-
da yayğın olan «tarixi məktəb»in və «iqtibas nəzəriy yəsi»nin təsirinin nə -
ticəsidir. Tədqiqatçıya görə, H.Əlizadənin «hər tə bə qənin öz yaratdığı na -
ğılı öz dili ilə danışması» haqqındakı yanaşmasında «Tarixi məktəb» nə -
zəriyyəsinin təsiri özünü aydınca göstərir. Üçüncü qis mə aid olan, «yuxarı
təbəqə arasında yayılmış» nağılların, əslində, «öz gə» ölkələrdən «gəlmə»
nağıllar olduğunu göstərməklə gənc folklorçu «Mə dəni iqtibas» nəzə riy -
yəsini qəbul etmiş olurdu (18, 17).
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Göründüyü kimi, M.C.Bağırovun «Dədə Qorqud kitabı»na münasibət-
də tətbiq etdiyi «yuxarı təbəqə» prinsipi təsadüfi deyildi. Dünya etnoloji-
folklorşünaslıq fikir tarixində xalq yaradıcılığını dilinə, mövzusuna, bədii
səviyyəsinə görə xalqın müxtəlif təbəqələrinin yaradıcılığına bölmə hal-
ları vardır. Və bu, özünü müəyyən mənada doğruldur da. Məsələn, hazır-
da müasir folklor mətnlərini şəhər folkloru, kənd folkloru, sənətkar folk-
loru, ticarət folkloru, ana folkloru, uşaq folkloru və s. bölgülərlə təsnif
edirlər. Lakin təcrübə göstərir ki, bu bölgülər folklorun ifa auditoriyasına
aiddir. Məsələn, kişilər arasında vulqar ifadələrlə dolu olan lətifələrin
(anekdotların) danışılması yol verilən olduğu halda, qadınlar heç vaxt
ədəbsiz ifadələr olan lətifələr danışmırlar. Dastanlara gəldikdə, bunlar
mil li mədəniyyət hadisəsidir. Nə «Dədə Qorqud kitabı», nə «Koroğlu», nə
də məhəbbət dastanları heç vaxt ayrılıqda götürülmüş hansısa sinfə mən-
sub olmamışdır. Bu dastanlar bütövlükdə xalqın arzu və istəklərini özün -
də əks etdirmiş, ümummilli maraqlara xidmət etmişdir. Məsələn, «Ko roğ -
lu» dastanında çox qüvvətli sosial ədalət ideyası var. Koroğlu həmişə əzi -
lənlərin, haqqı tapdananların, zülmə məruz qalanların tərəfində durur, on -
ların haqlarını müdafiə edir. Dastanda, təbii olaraq, xanlar, paşalar sosial
ədalətsizliklərin daşıyıcıları (zülmkarlar) kimi çıxış edirlər. Bu da təbii
idi. Çünki hakimiyyət, var-dövlət onların əlində idi. Sanki dastanda sözün
həqiqi mənasında bir sinfi mübarizə motivləri görünür. Ancaq dastana
diqqətlə baxdığımızda tamamilə ayrı bir mənzərənin şahidi oluruq. «Ko -
r oğlu» eposunda aparıcı motiv heç bir halda sinfi barışmazlıq deyildir və
dastanın epik ideyası ümumiyyətlə sinfi bölgü prinsipindən tamamilə
uzaq dır. Burada ümumiyyətlə xəlqilik ideyası var və eposun əsasında
duran sosial ədalət prinsipi həmin xəlqilik ideyasına xidmət edir. Dastanı
diq  qətlə nəzərdən keçirdiyimizdə görürük ki, onda tərənnüm olunan
haqq-ədalət ideyaları heç bir sinif, zümrə tanımır. Koroğlunun apardığı
müba rizəyə yoxsul insanlar dəstək verdikləri kimi, varlı tacirlər də, mal,
mülk, hakimiyyət sahibləri olan paşa, bəy, xan, xotkar qızları da, o cüm-
lədən Koroğlu ilə dost olan xanlar da dəstək verirlər. Demək, dastanda
cəmiy yətin kor-koranə siniflərə bölünməsi yerli-dibli yoxdur. Bolşevik -
lərin əsaslandıqları sinfi mübarizə ideyası cəmiy yə ti, ondakı təbəqə, züm -
rə və fərdləri onların dünyagörüşündən, hansı əqi də yə xidmət etmələ rin -
dən ası lı olmayaraq, varlı və kasıblara bö lürdü. Varlı olanlar başqalarına
ne  cə münasibət bəslədiklərindən asılı olmayaraq (düşmən, kasıblar da ne -
cə bir insan olmalarından asılı olmayaraq) dost hesab olunurdular. «Ko -
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roğ lu» dastanında cəmiyyətə, onu təşkil edən ün sür lərə belə sinfi-zümrəvi
münasibət yerli-dibli yoxdur. Eyni sinfi yanaşma M.C.Bağırovun iddia
(hökm) etdiyinin əksinə olaraq, «Dədə Qorqud kitabı»nda da qətiyyən
yox dur. «Dədə Qorqud» dastanı sinfi bölgü, sosial aşağılama kimi hallar-
dan ta ma milə uzaq olan milli mənəviyyat xəzinəsidir. Burada oğuzların
ha mısı üçün eyni olan milli qəhrəmanlıq dəyərləri tərənnüm olunur.

Eposa diqqət yetirdiyimizdə biz burada «zəhmətkeşlərin», «əzilənlə -
rin» ən əsas «nümayəndəsi» kimi yalnız Qaraca Çobanı görürük. «Zəh -
mətkeşlərin» digər nümayəndələrinin də bəzən epizodik şəkildə adları çə -
kilmişdir. Məsələn, Təpəgözə qulluq edən qocalar, qul-qaravaş və s. La -
kin dastanda «zəhmətkeşlərin» ən nəhəng obrazı Qaraca Çobandır. Bu ob -
raz, çox maraqlıdır ki, əzilən, istismar olunan adama qətiyyən oxşamır.
Ək sinə, ərköyün, şıltaq, qaba adamdır: o, yeri gələndə bəylərbəyi Salur
Qa zanla heç «yazıq zəhmətkeş» kimi yox, bərabər səviyyəli qəhrəman ki -
mi mübahisə edir. Y.İsmayılova yazır: «Maraqlıdır ki, əsas qəhrəmanları
oğuz bəyləri, zadəganları, əsilzadələri olan «Kitabi-Dədə Qorqud» das -
tan  larında sovet ideologiyasının «normativlərinə» uyğun gələn yeganə
qəh rəman Qaraca Çoban idi. Bildiyimiz kimi, sovet ideologiyasının əsa -
sında sinfi mübarizə ideyaları dururdu. Sovet ideoloji qəliblərindən baxıl -
dıqda dastanın, demək olar ki, bütün qəhrəmanları «istismarçı sinfin» nü -
mayəndələri idi. Çünki bunların sosial mənşəyi xan, bəy, bəylərbəyi kimi
oğuz cəmiyyətinin hakim təbəqələrinə bağlanırdı. Bu cəhətdən, Qaraca
Ço ban öz «ictimai mənşəyi» etibarilə sovet ideologiyasına uyğun gəlirdi.
Ona görə də sovet dönəmində Qaraca Çoban obrazına, belə demək müm -
kün sə, xüsusi fikir verilirdi. Elə Ə.Dəmirçizadənin bir neçə ildən sonra
(1942) yazıb, 1948-1950-ci illər arasında M.Qorki adına Azərbaycan
Döv lət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uğurla tamaşaya qoyulmuş «Qaraca
çoban» adlı pyesi bunun canlı nümunəsidir» (15, 234).

Lakin görünür, Qaraca Çoban obrazı da epos poetikasının əsl prinsip -
lərindən xəbərdar olan bolşevik ideoloqlarını bir «zəhmətkeş» obrazı kimi
təmin etməmiş, onların «zəhmətkeş» qəlibinə uyğun gəlməmişdir. Onlar
nə qədər istəsələr də, Qaraca Çobandan əzilən, istismar olunan, zülmə
mə ruz qalan və bütün bunlardan bezib, qollarındakı istismar zəncirini qı -
raraq hakim siniflərə – istismarçılara qarşı üsyan qaldıran, bütün ömrü nü
sinfi mübarizəyə həsr edən «inqilabçı» obrazı yarada bilməmişlər. Qa raca
Çoban dastanda bütün bunların əksinə olaraq Qalın Oğuz bəyləri ilə, de -
mək olar ki, eyni sırada, eyni müstəvidə duran epik qəhrəman obrazıdır. 



Təbii ki, sovet-bolşevik ideoloqları dastan poetikasından xəbərdar idi -
lər: onlar «Dədə Qorqud»un bir qəhrəmanlıq dastanı olduğunu, Oğuz cə -
miy yətində olan bütün insanların, o cümlədən Qaraca Çobanın dastanda
qəhrəmanlıq tipologiyası baxımından təsvir olunduğunu yaxşı başa dü -
şür dülər. Bəs onda M.C.Bağırovu «Dədə Qorqud» xalq dastanı deyil. O,
əvvəldən axıra kimi Azərbaycan torpaqlarına qatil və soyğunçu kimi gəl -
miş oğuz köçəri tayfalarını idarə edən yuxarı təbəqələrin tərifinə həsr olu -
nub. Kitab büsbütün millətçilik zəhərinə hopdurulmuş, o müsəlmanlara
qarşı deyil, başqa dinə mənsub olan, əsasən də qardaş gürcü və erməni
xalqına qarşı yönəldilmişdir. Bu kitabın nəşr olunması Azər baycan SSR
Elmlər Akademiyası rəhbərlərinin və Ədəbiyyat İnstitutunun kobud bir
siyasi səhvi hesab edilməlidir» (3) dedizdirməyə məcbur edən əsas səbəb
nə idi?! Əsas səbəb «Dədə Qorqud»un milli ideyaları təbliğ et məsi, hər
obrazı, hər cümləsi, hər sözü ilə milli şüura xidmət etməsi idi. Bu milli şü -
ur oğuzçuluq ideyasında ifadə olunurdu.

Beləliklə, oğuzlar türk etnik tarixinin ən parlaq səhifələrini yazmış, bu
tarixi dastanlarda tərənnüm etmiş və nəhayət, həmin şanlı tarixi milli
«Dədə Qorqud kitabı» halına salmışlar. Bu kitabı Qaraca Çoban obrazı
vasi tə silə «sovetləşdirməyin» mümkün olmadığını görən bolşeviklər, nə -
hayət, onun aradan qaldırılmasına, eposun Azərbaycan cəmiyyətindəki tə -
za hürlərinin hər cür anti-insani, zorakı və qanlı üsullarla təqib olunma sına
qərar verdilər.

M.C.Bağırov öz dövrünün lideri idi və təbii ki, sovet-bolşevik dönə mi -
nin Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinə, o cümlədən bu dəyərlərin ta -
rixi-mədəni ifadəsi olan «Dədə Qorqud» eposuna münasibəti liderin mü -
nasibətində öz ifadəsini tapmışdı. Azərbaycan xalqının öz milli varlığına
və bu varlığın təcəssümü olan «Dədə Qorqud» dastanına layiqli münasi-
bəti ümummilli lider Heydər Əliyevin bizim «dastana ikinci rəsmi müna-
sibət» adlandırdığımız tarixi yanaşmasında ifadə olundu.

Ulu öndər Heydər Əliyev hər şeydən əvvəl müasir Azərbaycan cəmiy -
yə tinə onun tarixinin ən kəşməkeşli dövrlərində rəhbərlik etmiş, bu cə -
miy yəti beynəlxalq oyun və tələlərdən, daxili və xarici təcavüzlərdən qo -
ru muş rəhbər, dövlət başçısıdır. Bu baxımdan, o, «Dədə Qorqud» eposuna
hamıdan fərqli gözlə – yalnız alim-tarixçi, filosof kimi deyil, həm də döv -
lət rəhbəri, siyasi xadim gözü ilə baxa bilmişdir. Heydər Əliyevin yanaş-
masında dastanın hər sözü, hər cümləsi milli dövlətçilik tarixinin əməli
təcrübəsi və fəlsəfəsi ilə yoğrulmuş eposdur. Bu cəhətdən onun dastanın
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müqəddiməsinə yanaşması əlamətdardır: «Eposun müqəddiməsinin ilk
sözlərindən Dədə Qorqud gözümüz önündə keçmişi, bu günü və gələcəyi
bilən bir şəxsiyyət kimi görünür. Əsərin bütün boylarında Dədə Qorqud
nurani el ağsaqqalı və müdrik filosof keyfiyyətlərini daşıyan ozan olaraq
çıxış edir. Dədə Qorqud fəlsəfəsi arxaik olduğu qədər də müasirdir. Əsrlər
keçsə də, bəşəriyyəti daim düşündürən olum və ölüm, insan və zaman,
insan və cəmiyyət problemləri bugün də bizi eposa müraciət etməyə vadar
edir. Eposun elə ilk sətirlərindən biz böyüklərlə kiçiklər, valideynlərlə
uşaqlar, kişilərlə qadınlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin necə qurul-
ması barədə tövsiyələr alırıq. Bütün əsər boyu insanda lovğalıq, paxıllıq
və kinlilik pislənir, qonaqpərvərlik, comərdlik və övladların valideynlərə
xoş münasibəti təriflənir. Epos bizi əhatə edən aləmi sanki iki rəngə – ağa
və qaraya boyayır, insanların hərəkətlərini xeyrə və şərə bölür. Dədə Qor -
qud xeyrə təriflər deyir, şəri pisləyir, düz sözü ucaldır, yalanı lənət ləyir və
nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu qiymətləndirmək haqqı da eposda onun
özü nə verilir. «Kitabi-Dədə Qorqud»un bütün məzmunu bu struk tur üzə -
rin də qurulmuşdur. Məhz bütün bu məziyyətlərinə görə biz «Kitabi-Dədə
Qorqud» hikmətlərini gənc nəslə nə qədər çox aşılaya bilsək, onun milli-
lik əhval-ruhiyyəsində, milli və dini dəyərlərə, ənənələrə sədaqət ruhunda
tərbiyə edə və beləliklə də Dədə Qorqud arxetiplərini daim yaşada bilə -
rik» (16, 7).

Heydər Əliyevin və Mir Cəfər Bağırovun eposa rəsmi münasibət lə rin -
dən göründüyü kimi, Mir Cəfər Bağırov bu zəngin xalq sərvətindən imti-
na edərək onu yasaqlayırdısa, Heydər Əliyev «Dədə Qorqud kitabı»na
müs təqilliyin, el-yurd birliyinin, dövlətçilik düşüncəsinin təməli kimi ba -
xa raq ona sahib və yiyə çıxır, eyni zamanda gənc nəsli «Dədə Qorqud»
ən ə nələri ruhunda tərbiyələndirməyi tövsiyə edirdi. Heydər Əliyev dasta -
nın əhəmiyyətindən danışaraq onun Azərbaycan xalqının müasir ta ri xində
oynadığı rola da diqqət yetirirdi: «Biz dövlət müstəqilliyimizi əldə edən -
dən, milli azadlığımıza çatandan sonra bu birliyin təmin olunması üçün
böyük imkanlar əldə etmişik və bu birliyin bizim xalqlarımız üçün nə
qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk etmişik.

Heydər Əliyev «DQK»-ni həm də ona görə təqdir edirdi ki, bu epos
Azər  baycan xalqını, bütün türkdilli xalqları dünya sivilizasiyasında təm-
sil edir. Heç təsadüfi deyildir ki, ulu öndər «DQK»-nin 1300 illik yubile -
yi nə azadlıq və dövlət müstəqilliyi bayramı kimi baxırdı: «Bu gün Azər -
baycan xalqı möhtəşəm "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun 1300 illiyini bö -
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yük bayram kimi təntənə ilə qeyd edir. Bu yubiley bizim üçün, bütün türk
dünyası üçün, bəşər mədəniyyəti üçün müstəsna əhəmiyyəti olan tarixi bir
hadisədir. Bu, bizim tarixi köklərimizə, milli ənənələrimizə, milli-mə nəvi
dəyərlərimizə, mədəniyyətimizə, elmimizə, xalqımızın çoxəsrlik ta ri  xinə
olan hörmət, ehtiram bayramıdır. Bu, bizim milli azadlığımızın, döv lət
müstəqilliyimizin bayramıdır» (2).

Faktlar göstərir ki, milli düşüncəyə, milli baxışlar sisteminə qarşı mü -
ba rizə SSRİ-də fasiləsiz və dayanacaqsız, lakin gah güclü, gah da zəif şə -
kildə həmişə olmuşdur. Təbii ki, milli düşüncənin, genetik kodun, etnik
yaddaşın daim diri qalmasına, onu yad təsirlərdən və təqiblərdən qoruma -
ğa cəhd edənlər imperiyanın sərt total qanunları ilə üzləşməli olurdular.
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: «DTK-da işləyərkən çox şey
görmüşdüm. Moskvanın təktərəfli türk millətlərini əsarətdə saxlamaq si -
ya səti olduğunun ilk gündən şahidi oldum. Daxilən buna qarşı üsyan et -
səm də, həyatda buna imkan yox idi. Azərbaycan KP MK-nın birinci ka -
ti bi işləyərkən Moskvaya qarşı çıxmağım, toqquşmağım mümkün deyil -
di. Moskva bütöv bir imperiya siyasətini tətbiq edərdi. Əgər onların əley-
hinə çıxsa idim, həm bunun bir əhəmiyyəti olmayacaqdı, həm də Əli yev
ölkədəki digər katiblər kimi məhv ediləcəkdi. Yavaş-yavaş mən də xal qı -
mın, doğma millətimin milli hisslərini oyatmağa başladım. Xalqın milli
istəklərini, Azərbaycan türklüyünün milli oyanışını, silkinməyini real laş -
dırmaq arzusunda idim. Bu işləri Moskvaya hiss etdirmədən, onu narahat
etmədən görmək istəyirdim» (4).

Xalqın milli düşüncəsini və milli şüurunu oyatmaq istəyən Heydər Əli -
yev irslə varis arasındakı əlaqələrin bərpasına, ədəbi-mədəni irsin və on -
ların daşıyıcılarının totalitarizmin tırtılları arasından zədəsiz və fəsadsız
çıxmasına daha çox diqqət yetirirdi. Yaddaş fəsaddan, zədədən uzaq olan -
da gələcəyə inam və ümid də güclü olur. Bütün çətinliklərə baxmayaraq,
yaddaşdan silindirilmiş və ya «xalq düşməni», «vətən xaini» yar lı ğı ilə
damğalanmış, yasaq və qadağan edilmiş tarixi şəxsiyyətlərimiz və mil li
mədəni irsimiz, montaja məruz qalmış milli tarixi şəcərəmiz yenidən bər -
pa olunur. Repressiya qurbanlarını, yasaqlanmış ədəbi-mə dəni irsi hə ya ta
qaytarır, üzərindəki yasaq və qadağa yarlıqlarını qopa ra raq tarixin ar xi vi -
nə göndərir. Ədəbi ictimaiyyətlə klassik ədəbi irs və ədib arasındakı əla -
qələr öz məcrasına düşür, xaosdan harmoniyaya gedən yo lun üfüqləri ge -
nişlənir. Milli əxlaqda və ədəbi düşüncədə, eləcə də ictimai hə yatda du -
rulma (aydınlaşma) prosesi getdikcə doqma ilə doğmanın yeri aydın gö -
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rünür, repressiv aksiyalar zamanı bizdən uzaq salınanlar bizə ya xın laşır.
«Xalq düşməni»nin xalq dostu olduğu, «zərərli və zəhərli» ədə biyyatın,
eləcə də ədəbi-fəlsəfi fikrin müsbət qütbləri hər tərəfdən görü nür.

Məlumdur ki, Azərbaycanda siyasi repressiya anlayışı hər şeydən qa -
baq XX əsrin 37-ci ilini yada salır. Lakin 1937-ci il öz başlanğıcını çox-
çox əvvəllərdən alır. Heydər Əliyev də repressiyaların zirvə məqamı kimi
37-38-ci illəri götürür. Lakin o çoxlarından fərqli olaraq bir tədqiqatçı
alim kimi repressiyaların başvermə tarixini 1937-ci ildən çox-çox əvvələ
və sonraya aparıb çıxarır. O, haqlı olaraq qeyd edir ki: «20-30-cu, 40-cı
il lərdə orqanlar Azərbaycan xalqına, onun mənəviyyatına, bütün həyatına
çox böyük zərər gətirmişdir, zərbələr, yaralar vurmuşdur. Amma xalqımız
buna dözmüşdür. 1920-1921-ci illərdən başlayaraq siyasi repressiyalar,
heç bir əsas olmadan ailəliklə, minlərlə, on minlərlə insanların yerindən-
yurdundan Orta Asiyaya, Qazaxıstana, Sibirə sürgün edilməsi xalqımıza
dəh şətlər gətirmişdir. 1930-cu illərin siyasi repressiyaları nə qədər insan-
ların, nə qədər ailələrin həyatını pozmuşdur. Nə qədər günahsız insanları
hə yatdan, azadlıqdan məhrum etmişlər. Xüsusən 37-38-ci illərin repres-
siyaları Azərbaycan xalqına, onun ziyalılarına, zəkalı adamlarına, onun
intellektual potensialına çox böyük zərbələr vurmuşdur. Ancaq bu orqan-
larda bu siyasət, bu istiqamət 40-cı illərdə və hətta 50-ci illərin əvvəlində
də davam etmişdir. Bunlar tarixdən hamıya məlumdur, ancaq mən gənc
yaşlarımdan bu orqanlarda işlədiyimə, fəaliyyət göstərdiyimə görə bun-
ların çoxunu öz gözümlə görmüşəm, şahidi olmuşam» (13, 19-20).

Heydər Əliyevin dediyi kimi, repressiv aksiyalar zamanı hədəf, ziyalı,
intellekt «mən» seçilirdi. Ağılın, intellektin, mütəfəkkir şəxsiyyətlərin
məhvi imperiyanın düşünülmüş surətdə həyata keçirdiyi dövlət siyasəti idi.
İntellekt və ya milli düşüncəyə malik olan ziyalı, böyük zəka sahibləri ona
görə repressiyalara hədəf seçilirdi ki, manqurtlaşdırma, mütilik, ətalət və
əsarətdə saxlama siyasətinə mane olacaq qüvvələr qalmasın. Bu sahə də
Heydər Əliyev göstərirdi ki, totalitar rejim ilk öncə repressiyaya milli
dəyərləri və milli ziyalını məruz qoyurdu. Total mühit milli olanı əzməklə,
həm də milli düşüncəni, milli təfəkkürü məhv edirdi.

1997-ci ildə MTN əməkdaşları ilə görüşündə ümummilli lider Heydər
Əliyev göstərirdi ki, H.Cavidə, S.Mümtaza, M.Müşfiqə və başqalarına
qar şı ittiham irəli sürənlər onların böyüklüyünü, qoyduqları irsin əhəmiy -
yə tini dərk etmirdilər. Əgər etsəydilər də bunu edəcəkdilər, çünki onların
məqsədi «Azərbaycanı dağıtmaq» idi: «Xatirimdədir, mən 1950-ci ildə
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gə lib Bakıda təhlükəsizlik nazirliyində işə başlayanda, o vaxtlar Salman
Mümtazın bir neçə materiallarını axtarırdım. 38-ci ildə işləyən adamlar-
dan biri gördü ki, mən bu işlərə maraq göstərirəm, dedi ki, bilirsiniz, bu
həyətdə – binanın da həyəti var, həbsxana da orada yerləşirdi. Hüseyn
Cavidin, Salman Mümtazın kitabxanasından qiymətli-qiymətli kitabları
ermənilərin və başqa millətə mənsub olan adamların, çox savadsız adam -
ların gətirib burada vəhşicəsinə yandırdıqlarını gördüm. Mane olmaq istə -
dim, ancaq bacarmadım.

Əlbəttə, o insanlar nə bilirdilər ki, Salman Mümtazda olan nadir kitab -
lar nədir? Əgər bilsəydilər ki, o kitablar Azərbaycan üçün dəyərlidir, on -
suz da yandıracaqdılar, çünki onlar Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər.
Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın, Mikayıl Müşfiqin istintaqını aparanlar
onların səviyyəsinə çata bilərdilərmi? Yox! Çünki onların əksəriyyəti sa -
vadsız adamlar idi. O vaxtlar, 1937-38-ci illərdə NKVD-də, yəni daxili iş -
lər komissarlığında ali savadlı bir-iki adam tapa bilərdin, bəlkə də, yox
idi. Çoxunun heç orta savadı da yox idi» (13, 19-20).

Həqiqətən də, Cavid və Cavad, Müşviq və Mümtaz, Müznüb və
Abid… itkisi, sözün geniş mənasında, Azərbaycanın faciəsi idi. Əlyazma
və əsərlərin, cüng və arxiv materiallarının məhvi isə bütövlükdə Şərqin,
ümumtürk və ümumislam dünyasının faciəsi idi. 

Göründüyü kimi, Heydər Əliyev yalnız repressiya qurbanlarının deyil,
yaddaşın, ədəbi-mədəni irsin və müasirləri olan tarixi şəxsiyyətlərin də
təhlükəsizliyi keşiyində dayanır, onları imperiyanın caynaqları arasından
çəkib çıxarmağa çalışırdı. Bundan başqa, bolşevik ideologiyasının gücü
ilə eramızdan çox-çox əvvəl bu ərazilərdə məskunlaşan aborigen türklərin
IX-XII əsrlərdə buraya köçdüklərini elan, iddia və təbliğ etməklə azər -
bay canlıları öz türklüyündən, gen yaddaşından «qoparmağa», uzaq sal -
mağa çalışırdılar. Bütün bunlarla barışmayan və tariximizi təhrif edənləri
ittiham edən Heydər Əliyev Azərbaycan tarixçiləri qarşısında da böyük
vəzifələr qoyur və öz məramını belə açıqlayır: «Zəngin tariximizin hər bir
səhifəsini açmaq, geniş tədqiq etmək, onu xalqımıza və dünyaya təqdim
etmək və beləliklə də, əsrlər boyu tarixşünaslıq nöqteyi-nəzərdən itirdiy-
imiz şeyləri bərpa etməkdir» (10, 33).

Heydər Əliyev «Dədə Qorqud kitabı»nın milli mənəviyyatımızdakı
ye  ri ni sərrast şəkildə müəyyənləşdirmiş, dastanın Azərbaycan xalqının
mil li ruhunun ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərmiş və onu «Azərbaycan
xal qının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfəkkürünün güzgüsü», «nit qi -
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mizin, dilimizin, mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi» hesab etmiş dir
(8, 9). Doğrudan, Azərbaycan ədəbiyyatının bədii-estetik köklərinin ax ta rıl -
ması istiqamətində aparılan axtarışlar ulu öndərin nə qədər haqlı ol du ğunu
birmənalı şəkildə sübut edir: «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı öz ədə  bi-es -
tetik başlanğıcı etibarilə «Kitabi-Dədə Qorqud» eposu ilə birbaşa bağlıdır.
Bu da öz növbəsində ««Kitabi-Dədə Qorqud» və müasir Azər bay can ədə -
biyyatı» problemini geniş kontekstdə götürməyə imkan verir. Epos XX
əsrin birinci yarısında Azərbaycanda çap edilib məşhurlaşsa da, o, «et -
nopoetik ruh» (yaxud «Qorqud» ədəbi ruhu), ədəbi düşüncənin ar xe  tipik
əsası kimi müasir ədəbi düşüncənin dərin qatlarında həmişə var olmuşdur.
Yəni eposun müasir ədəbiyyata təsirini XX əsrin birinci yarı sın dan başla-
maq, əslində, onun bizim milli ədəbi düşüncəyə «kənardan gəl diyini» qə -
bul etmək və milli ədəbi-estetik düşüncə tariximizdə «Dədə Qorqud» ənə -
nələrini inkar etmək deməkdir. Həqiqətdə isə bu epos qədim dövr lərdən
(ilkin başlanğıcdan) günümüzə qədər uzun və fasiləsiz bir yol qət et -
mişdir. Həmin yolun böyük bir mərhələsini qədim və orta əsrlər Azər bay -
can ədəbiyyatı təşkil edir. Bu dövr ədəbiyyatı «Kitabi-Dədə Qor qud»la
müasir ədəbiyyatımız arasında bir körpü rolunu oynamışdır» (14, 32).

Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin «Dədə Qorqud kitabı» haqqında söylə -
diyi «Azərbaycan xalqının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfək kü rü nün
güzgüsü», «nitqimizin, dilimizin, mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğ  mə -
si» kimi ifadələrini onun təkcə eposa olan məhəbbətinin ifadəsi kimi qəbul
etmək olmaz. Bu ifadələr həm də «Dədə Qorqud» dastanının milli mahiy -
yətini özündə əks etdirən fikir konseptləridir. Keçən əsrin 50-ci illərində
eposun repressiyaya uğramasının əsasında da elə Heydər Əliyevin dahi ya -
nə şəkildə müşahidə etdiyi bu fikir konseptləri dururdu: «Xalq bu dastanın
«güzgüsündə» özünü bolşeviklərin təqdim etdiyindən tamamilə fərqli, əsl
milli simasını gördü, bu dastanın epoxaların dərinliyindən gələn «səsində»
bolşeviklərin azərbaycanlıların milli ruhuna ta ma milə yad olan «proletar»
himnindən fərqli olub, xalqın milli ruhunu coş  duran doğma «nəğməni»
eşitdi. Azərbaycan ziyalıları milli düşün cə nin energetik qaynağına birbaşa
qoşulmaq imkanı əldə etdi. Eposun Azərbaycanda çap olunması ilə milli
şüurun coşğun oyanışı, dirçəlişi başlandı. Azərbaycan xalqı «Dədə Qor -
qud» dastanında qorunub qal mış millilik sxemləri, milli birlik formulları,
etnik vəhdətin düsturları əsasında yenidən təşkil olunmağa başladı. Ədə -
biyyat bu milli coşğuda misilsiz rol oynadı. Bu, milli quruculuq prosesi
idi. Lakin tezliklə ona qar şı antimilli quruculuq prosesinə təkan verildi.
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«Kitabi-Dədə Qor qud»un Azərbaycan cəmiyyətində oynadığı rol 1920-ci
il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cüm  huriyyətinin varlığına son verərək
vətənimizi sovet-sosialist adı al tın da rus-erməni işğalına məruz qoymuş
rus sovet imperiyasının ideoloji maraqları ilə daban-dabana zidd idi. Bol -
şeviklər Azərbaycana qədəm qoy  duqları gündən mahiyyətini «ruslaşdır-
ma» təşkil edən Azərbaycan so vet xalqının yaradılmasına başladılar. Bu,
böyük rus imperiyasının «so vet» donunda yenidən qurulmasının ideoloji
mahiyyətini təşkil edirdi. «Ki tabi-Dədə Qorqud» bütün ideologiyası ilə
rus-sovet imperiyasının ideologiyasının əksinə idi. Bütün bu milli və an -
timilli quruculuq prosesləri isə bu və ya digər şəkildə müasir Azər bay can
ədəbiy yatında öz əksini tapır, izini qoyur, onun inkişafına fərqli məzmun
və formada təsir edirdi. «Dədə Qorqud» eposunun Azərbaycan ədəbiy -
yatının inkişafındakı rolunu eposun Azərbaycana «gəlişi» və onun «təqi -
bi» boyunca araşdırmadan Azərbaycan sovet ədəbiyyatının bədii üslu -
bunu başa düşmək mümkün deyildir. Çünki milli repressiyalar nə qədər
qanlı xarakter alsa da, millilik, milli düşüncə Azərbaycan ədəbiyyatını heç
vaxt tərk etməmişdir. Ya zıçı və şairlərimizin milli duyğuları bu repres-
siyaların təsiri altında cürbəcür simvolik məzmun və forma kəsb etmişdir.
Həmin simvolizm Azər baycan sovet ədəbiyyatının bütöv XX əsri əhatə
edən ta rixi boyunca da vam etmişdir. Bu simvolizm öz başlanğıcını, əslin -
də, «Də də Qor qu d»un Azərbaycana «gəlişi» ilə yaranan milli coşğudan
və onun antimilli əsas larla təqibindən götürür. XX əsrin 60-cı illərindən
baş la ya raq Azərbaycan (o cümlədən bütün sovet cəmiyyətində) müəyyən
ide oloji yumşalma baş versə də, əslində, imperiya öz siya sə tindən əl çək-
mədi: onu formaca dəyişdirdi. Bu da ədəbiyyatımızda «Dədə Qorqud»
simvo liz mi nin bütün XX əsr boyunca yaşamasını şərtlən dirdi» (14, 51).

Yetmişinci illərdə Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən bir rəhbər ki -
mi yeritdiyi siyasət, millətin tarixinə və mədəniyyətinə, folkloruna və dil-
inə, milli-mənəvi dəyərlərinə, xüsusilə də, humanitar-filoloji sahəyə həs-
saslıq və qayğıkeşlik xalqın özünüdərkinə, özünəqayıdışına şərait yaratdı.
Azərbaycanın folklor örnəkləri həm filoloqların, həm filosofların, həm ta -
rix çilərin, həm də etnoqrafların diqqətini daha çox çəkməyə başladı. Daha
doğrusu, «Dədə Qorqud kitabı» yalnız tarixçilərin və ədə biy yat şünasların
fundamental, monoqrafik tədqiqat predmeti olmaqla məhdudlaşmadı;
dərsliklərə, proqramlara salındı, eləcə də televiziya və radionun efir mə -
ka nına daxil oldu. Xalq yazıçısı Anarın ssenarisi əsasında çəkilmiş «Dədə
Qorqud» filmi ilə «Dədə Qorqud kitabı»nın ekran həyatı başladı. Bu mə -



182013/ III

sələdə Heydər Əliyevin bəzən açıq şəkildə görünən, bəzən də görünmə -
yən müstəsna xidmətləri var idi. Yazıçılar eposa münasibətdə birinci şəx -
sin doğma münasibətini, şəraitdən asılı olaraq açıq, ya da gizli şəkildə ifa -
də olunan qayğısını, təəssübünü daim hiss edirdilər. 

Milli ədəbiyyatda, o cümlədən Anarın yaradıcılığında ifadə olunan mil   -
li özünəqayıdış, özünüdərk prosesi, həmin prosesdə «Dədə Qorqud ki ta -
bı»nın aparıcı ifadə vasitəsinə çevrilməsində Heydər Əliyev daim öz qay -
ğısını göstərmişdir. Bu, onun Anar haqqında dediyi aşağıdakı fikirdə də öz
ifadəsini tapmışdır: «Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan ictimaiy yəti, küt -
lə, xalq üçün tanınmalıdır. Mən bu baxımdan Anarın xidmətlərini xüsusi
qeyd etmək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, biz bu gün müəyyən zaman ke -
çəndən sonra Anarın bu sahədəki axtarışlarına, xidmətlərinə da ha da yük-
sək qiymət verməliyik» (1).

Göstərilən dövrdə «Dədə Qorqud kitabı»nın qəhrəmanları cizgi film-
lərinin qəhrəmanlarına çevrildi. Dastanın motivləri əsasında yazılı ədə -
biyyatda xeyli sayda ədəbi nümunələr yarandı. «Dədə Qorqud» ide ya ları
və «Dədə Qorqud» qəhrəmanları yazarların qələmi, rəssamların fır çası və
xalçaçılarımızın ilməsi ilə sənət əsərlərində əbədiləşdirildi. Beləliklə də
yasaq və qadağalardan uzaq olan «Dədə Qorqud kitabı» özünün yeni hə -
yatına qədəm qoydu. «Yetmişinci illərdən start götürən Dədə Qorqud
hərə katı qarşıdan gələn onilliklərin Qorqud elmi məkanına çevrilməsini
təmin edə bildi: Azərbaycan qorqudşünaslığı bir-birinin ardınca abidənin
kamil mətnlərini nəşr etdi, Dədə Qorqudla bağlı sistemli araşdırmalar
ortaya çıxdı. Qorqudşünaslığın ən nüfuzlu elmi toplantıları təkcə keçmiş
Sovet İttifaqı miqyasında deyil, beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycanda
mərkəz ləşdi» (11, 76).

Müstəqillik illərində Heydər Əliyev «Dədə Qorqud kitabı»nın 1300 il -
liyi nin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi tarixi fərmanla (20 aprel 1997) itirdik-
lərimizin bərpası istiqamətində ilk addımı rəsmi dövlət səviy yə sində yenə
də özü atdı. Azərbaycanda «Dədə Qorqud kitabı» kimi ədəbi abidənin VII
əsrdən mövcudluğunu təsdiqlədi. Heydər Əliyev bununla sübut etdi ki,
belə bir mükəmməl ədəbi abidə yaratmış xalqın bundan başqa da ədəbi
abidələri olmuş və «Dədə Qorqud kitabı» həmin dastan ənənələri üzərin -
də bərqərar olmuşdur. Burada əhəmiyyətli olan başqa bir məqam ondan
ibarətdir ki, belə nəhəng bir ədəbi abidəsi olan xalqın tarixi də, şübhəsiz
ki, çox-çox qədimlərə gedib çıxmalı idi.

«Heydər Əliyev «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi
üzrə Dövlət Komissiyasının iclaslarında dövlət qurumları, alimlər, ya -
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radıcı ziyalılar qarşısında dastanla bağlı daha fundamental elmi tədqiqat-
lar ədəbi, təsviri sənət, televiziya, kino və səhnə əsərlərinin, abidələr, park
kompleksləri və sairənin yaradılması vəzifəsini qoymuşdur» (7, 134).

Eposu «Azərbaycan xalqının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfək -
kürünün güzgüsü», «etika kitabımız», «əxlaq kodeksimiz», «milli este ti -
ka mızın mötəbər qaynağı» kimi dəyərləndirən ümummilli lider Heydər
Əliyev 1950-ci illərdə bu dastanın «pantürkist, burjua millətçi» yar lığı ilə
yasaqlanmasına yönəlmiş dövlət tədbirlərinə, yazıçı və tədqi qat çıların tə -
qib olunmasına münasibətini də gizlətmirdi: «XX əsrin tarixində «Ki tabi-
Dədə Qorqud» eposu da misli görünməmiş təqiblərə mə ruz qalıb. Hətta
onu öyrənməyə, tədqiq etməyə cəhd göstərənlərin taleyi də acınacaqlı
olub. Azərbaycanda «Kitabi-Dədə Qorqud»un nüfuzlu təd qi qatçılarından
biri olan Əmin Abid eposa həsr olunmuş bir neçə əsər çap etdirdikdən
son ra əbədi susduruldu» (16, 9).

Heydər Əliyev dastanın tam şəkildə bizə gəlib çatmamasından bəhs
edir və bunun səbəblərindən birini də təəssüf hissi ilə 1930-cu illərdə rep -
ressiyalara məruz qalmış görkəmli alimlərin məhv edilməsində görürdü:
«Bəzi mənbələr eposun otuz boydan ibarət olduğunu təxmin edirlər.
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi Bəkir Çobanzadə aşkar etdiyi yeni boy
haqqında məlumat versə də, sonralar alim repressiyaya məruz qaldığına
görə bu məlumatın dürüstlüyünü təsdiqləmək mümkün olmadı» (16, 9).

Ulu öndər haqlı olaraq göstərirdi ki, faşizmə qarşı mübarizəyə qalxan
xalq da qəhrəmanlıq ruhunu canlandırmaq məqsədilə sovet ideoloji maşını
«Dədə Qorqud kitabı» və «Koroğlu» kimi dastanlardan istifadə etməyə
cəhd göstərirdi. Müharibə qurtardıqdan və dinc həyat bərqərar olduqdan
sonra gənc nəslin «Dədə Qorqud kitabı» ruhunda tərbiyə edilməsi ideo-
loqlar tərəfindən yasaq olundu. Ədəbiyyata və incəsənətə qarşı yönəl dil -
miş məşhur «Jdanov qərarları»nın ab-havasına uyğun olaraq «Dədə Qor -
qud kitabı»na qarşı hücumlar başlandı. Əgər 1949-cu ildə akademik Hey -
dər Hüseynovun «XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir ta -
rixindən» əsəri tənqid atəşinə tutularaq Azərbaycan xalqının tarixinə yan-
lış, elmə zidd qiymət verməkdə ittiham olundusa, bundan sonra «Dədə
Qorqud kitabı» eposunun ümumən xalq eposu olmadığı bildirildi və bu
eposu «yayanları amansızlıqla ifşa etmək və onlara divan tutmaq» şüar-
ları səsləndi. Görkəmli Azərbaycan alimləri Həmid Araslı və Məmməd -
hüseyn Təhmasib akademik Vasili Bartoldun ruscaya çevirdiyi «Kniqa
moeqo Dede Korkuda» kitabının 1950-ci ildə Bakıda Elmlər Akade mi ya -
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sı nəşriyyatında çapı rejimin sərt reaksiyasına məruz qaldı (16, s. 9-10).
«Eposun ünvanına səslənən ittihamlardan sonra ayrı-ayrı alimlərin
mövqeləri kəskin tənqid atəşinə tutuldu. Artıq epos sözünün özü belə dır-
naq içərisində işlədilirdi. O dövrdə elə bir iclas, elə bir qurultay, elə bir
konfrans olmurdu ki, orada «Dədə Qorqud» tənqid olunmasın. 1951-ci
ilin may ayında Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının iclasında Həmid Aras lı -
nın qeyri-səmimi olduğu xüsusi vurğulandı, Mirzə İbrahimov, Sə məd
Vurğun, Mikayıl Rəfili, Mikayıl Rzaquluzadə və başqaları öz «səhvləri-
ni» boyunlarına alsalar da, onlara qarşı keçirilmiş kampaniya hələ bir
müddət davam etdi» (8, 14).

«Dədə Qorqud kitabı»na dövlətçilik müstəvisindən yanaşan Heydər
Əliyev eposun qəhrəmanlarının vətənpərvərliyini diqqət mərkəzinə çəkir.
El, oba və Vətən uğrunda apardıqları mübarizənin əhəmiyyətindən bəhs
edir və bu qəhrəmanların yaratdığı ideoloji sistemi qorumağın vacibliyini
vurğulayır: «Kitabi-Dədə Qorqud» insanları, xalqları sülhə, barışa dəvət
edibdir. Bizim xalqımız bu gün «Kitabi-Dədə Qorqud»un bu vəsiy yət lə -
rinə sadiqdir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilən təcavüz nəticə -
sində torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur, işğal edilmiş ərazilərdən
bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindən-yurdundan didərgin düşüb ça -
dır larda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Biz böyük zərbələr almışıq. Amma
bun lara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı yenə də bütün dünyaya öz sülh-
sevərlik siyasətini nümayiş etdirir. Biz Dədə Qorqud yolu ilə gedirik. Biz
sülh yolu ilə gedirik. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Biz bütün ölkələrdə, türkdilli ölkələrdə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar
olunmasını istəyirik. Beləliklə, bu gün biz yubiley günündə Dədə Qorqud
vəsiyyətlərinə sədaqətimizi bir daha nümayiş etdiririk» (2).

Bu kəlamlardan da aydın görünür ki, Heydər Əliyev dövlətçilikdə və
idarəçilikdə xalqımızın bizə ərmağan etdiyi müdrik ənənələrə sədaqət
nümayiş etdirərək Qorqud Atanın əsrlərin sınağından çıxmış nəsiyyət və
vəsiyyətlərinə əməl edir. Faşizmin deyil, Asalanın deyil, Daşnaqsütyunun
deyil, məhz müdrikliyin, sülhün, barışın, Dədə Qorqudun, Azər bay can çı -
lı ğın mövqeyindən çıxış edir.

Dünya xalqlarının mənəvi sərvətlər xəzinəsinə həmişəlik daxil olmuş
«Dədə Qorqud kitabı»nın Azərbaycan xalqının, bütün türk xalqlarının
qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edən beynəlxalq əhə -
miy yətli hadisə olduğunu dərindən dərk edən Heydər Əliyev 1997-ci il
aprelin 20-də bu dastanın 1300 illiyinin keçirilməsi haqqında fərman im -
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zaladı. Fərmanın əhəmiyyətindən danışan ulu öndər göstərirdi: «Fər ma -
nın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanının ən azı 1300 il yaşı olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Bu fər -
man  la biz bildirdik ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı bütün türk dünyası-
na məxsusdur, onun vətəni Azərbaycandır, sahibi Azərbaycan xalqıdır,
müs  təqil Azərbaycan dövlətidir» (16, 12). Fərmanın böyük əhə miy yət lə -
rindən biri də «Dədə Qorqud kitabı»nın tarixinin 500 il qabağa atılması
ilə bağlıdır. Bu, yalnız tarixi baxımdan deyil, siyasi ba xım  dan da olduqca
əhəmiyyətlidir.

Bu tarixi fərmandan sonra «Dədə Qorqud kitabı»na dair onlarla kitab -
lar, monoqrafiyalar, tədqiqat əsərləri, o cümlədən fundamentallığı ilə se -
çilən iki cildlik «Dədə Qorqud ensiklopediyası» (2000) nəşr edildi. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd etməliyik ki, «Dədə Qorqud ensiklopediyası»nın
yaradılması barədə 1990-cı ildə qərar qəbul olunsa da, bu istiqamətdə gə -
rəyincə əməli iş görülmədi. Belə bir qədirşünaslıq işini yenidən hərə kə tə
gə tirən, onu canlandıran və uğurla başa çatdıran ümummilli lider Hey dər
Əliyev oldu. Onu da qeyd etməliyik ki, 1999-cu ildə Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə «Dədə Qorqud kitabı»nın 1300 illiyinə həsr olunmuş, üzə -
rində Azərbaycan respublikası yazılmış və Dədə Qorqudun at üzərində
qo puzu ilə birgə təsviri olan qızıl xatirə sikkələri buraxılmışdır. Bu sik -
kələr «Dədə Qorqud kitabı»nın milli kimliyini müəyyənləşdirmək ba xı -
mın dan xüsusi dəyərə malikdir.

Göründüyü kimi, Heydər Əliyev həmişə və hər yerdə milli dərk üçün
pri oritetliyi tarixdən və tarixi şəxsiyyətdən öncə milli dəyərlərə və milli
yad daşa verib. O göstərirdi ki, tarixi ədəbi-mədəni abidələrimizi (elə həm
də mütəfəkkir şəxsiyyətlərimizi) yalnız milli yaddaşda və ya ümumtürk
dünyasında yaşatmaqla kifayətlənmək olmaz, onu milli yaddaşdan bə şə -
riyyətin yaddaşına, dünyanın intellekt məkanına ötürmək və orada daha
eti barlı şəkildə qorumaq lazımdır. Milli özünüdərk, özgə, yad, qeyri-milli
olanları inkar etmədən özününküləri mənimsəməkdən, yaymaqdan və ya -
şat maqdan ibarətdir. Heydər Əliyev göstərir ki, milli özünüdərk prose sin -
də xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni sərvətlərə dərindən yiyələnmək-
lə, sahib çıxmaqla (bunlar çox mühüm amildir – C.Q.) çatmaq olar.

Yekun olaraq demək olar ki, Heydər Əliyevin siyasətində Qərbin və
Şər qin mütərəqqi ideyaları özünün qabarıq əksini tapsa da, dünyaya in-
teq rasiya genetik kökdən, tarixi yaddaşdan, milli-mənəvi dəyərlərdən
baş   layır. Onun siyasətində çağdaş zaman (bu gün) dünənlə sabahı bir-bi -
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rin dən ayıran yox, qovuşduran arqumentlər kimi çıxış edərək ZAMAN
ami lini tamamlayır və o, bütün hallarda xalqın, millətin, Vətənin, eləcə də
dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə xidmət edir.

Müstəqil respublikamıza Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi ki mi
baxan Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizin tarixini tarixin qədim dövrlə rin -
dən başlaması da yaddaş və genetik kodla bağlıdır. Yaddaş və genetik kod
itəndə, ya zədələnəndə mənəvi, əxlaqi, dəyər və sərvət də, dövlətçilik də
şübhə altına alınır, ayaq tutmamış büdrəyir. Dövlətçilik ənənələri tarixin
sınağından zədəsiz və fəsadsız çıxanda tarixə sədaqətini yenidən ifadə edir.
Yaddan gələn Yelizavetpolu Gəncəyə, Jdanovu Beyləqana, Qut qaşeni Qə -
bələyə, Vartaşeni Oğuza, İliçi Şərura, Əlibayramlını Şirvana, Əziz bə yo vu
Xəzərə, Dəvəçini Şabrana… – öz ilkin adına və ün vanına qaytarır.

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, ədəbi-mədəni irsi, milli təfəkkürü və
milli ruhu müdafiə, eyni zamanda mühafizə etməyin ən yaxşı forması
müstəqil milli dövlətdir. Bu isə mənəvi sərvətlərlə yanaşı, dövlətçiliyin də
qorunmasını bir zərurət kimi ortaya çıxarır. Elə Heydər Əliyev də xid-
mətlərinin zirvə məqamına xalqın, millətin mənafeyinə xidmət edən döv -
lət quruculuğunda, dövlətçilikdə çatır. Bu dövlətçilik isə milli mentaldan,
milli-adət və ənənələrdən boy alaraq sağlam təməllər üzərində da yanır və
xalqımızın milli maraqlarına söykənərək bizi «Azər bay can çılıq» ideolo -
gi yasının qanadlarında işıqlı sabaha səsləyir. 
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA “ATA MƏHƏBBƏTİ”
ANLAYIŞININ BƏDİİ-FƏLSƏFİ MAHİYYƏTİ

Xülasə
Məqalə “Dədə Qorqud kitabı”nda ata məhəbbəti anlayışının bədii-fəlsəfi cəhətdən

araş dırılmasına həsr olunmuşdur. “Ata məhəbbəti” ideyası “Dədə Qorqud kitabı”nın bə -
dii-fəlsəfi məzmununun mühüm tərəfini əks etdirir. Bu əsərdə estetik ideyanın təcəssüm
forması olan ata məhəbbəti anlayışı mahiyyətinin təsdiqi kimi təcəssüm edir. Müəllif bu
məq sədlə də məhəbbət anlayışının fəlsəfi-estetik və etik xüsusiyyətlərini dastandan gö -
tür düyü faktların vasitəsilə şərh edir.

Açar sözlər: ata məhəbbəti, ata-oğul, fəlsəfi, bədii-estetik, estetik mahiyyət 
LİTERARY-PHİLOSOPHİCAL ESSENCE OF “FATHER-LOVE” CONCEP-

TİON İN “THE BOOK OF DEDE GORGUD” 
Summary

Literary-philosophical essence of father-love conception is researched in the article.
The author reveals the philosophical essence of the father – love conception on the basis
of Dede Gorgud epos. Literal expression features of father-love conception are analyzed.

Key words: father-love, moral life, human beauty, expression, literal essence

ПОНЯТИЕ “ОТЦОВСКОЙ ЛЮБВИ” В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ В “КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУДА”

Резюме
Данная статья посвящена исследованию темы “отцовской любви” с художе-

ственно-философской точки зрения. Идея “отцовской любви” в “Книге Деде Горгу -
да” отражена как значимая художественно-философская сторона вопроса. “Отцов -
ская любовь”, как явление эстетических идей отражается в произведении. Автор
коментирует понятие “любви” в философско-эстетическом и этическом свойстве,
непосредственно взятых с дастана фактов.

Ключевые слова: отцовская любовь, отец-сын, философский, художественно-
эстетический, эстетическая суть

Məsələnin qoyuluşu. Qorqudşünaslıqda fəlsəfi-estetik problemin qo -
yu luşu.

İşin məqsədi. “Dədə Qorqud kitabı”nda “ata məhəbbəti” fəlsəfi-este -
tik anlayışının araşdırılması.

“Dədə Qorqud” boylarında ana məhəbbəti ilə yanaşı ata məhəbbəti
ide   yası da geniş yer tutur. Əsərdə ana məhəbbətində olduğu kimi ata mə -
həbbəti də başlıca olaraq atanın oğula və oğulun ataya münasibətləri üzə -
rində qurulur. Hər iki münasibət bütövlükdə «ata məhəbbəti» anla yı şı nı
tə cəssüm etdirir.
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“Dədə Qorqud” boylarında ata-oğul münasibətləri olduqca açıq şəkil -
də vurğulanır. Bu münasibətlərin ictimai əhəmiyyəti fəlsəfi-estetik və etik
me yarlarda təsdiq tapır. Ata-oğul münasibətləri bu təsdiqdə ictimai və
zid  diyyətli həyat axarının yüksək tərəflərini, ali səviyyəsini təmsil edir.
Bu münasibət doğmalığı, mehribanlığı, əzizliyi, elə-obaya gərəkliyi, və -
tənə-torpağa bağlılığı, şərəfə-qeyrətə dayaqlığı, mərdliyə-şücaətə həssas -
lığı özündə daşıyan bədii-estetik proses kimi cərəyan edir. Odur ki, əsər -
də ata-oğul münasibətləri kamil həyat tərzini ifadə edə bilən bədii-estetik
vasitələrdən birinə çevrilir. Həmin vasitələrdən biri olmaq etibarilə ata
mə   həbbəti kamil həyat tərzini xüsusi mənada səciyyələndirir. Çünki ka -
mil həyat tərzi əvəzsiz olaraq ən üstün şəkildə məhəbbət vasitə silə təcəs -
süm edir. Məhəbbət insanın özünü dərk etməsinin mühüm amilidir. Bu
dərk etmə amilini insanın mənəvi kamilliyin mayası və bütün in sani mü -
na si bətlərin (xüsusilə, yaradana, anaya, ataya, vətənə və övlada) alisi ad -
landırmaqda böyük bir hikmət görürük. Təsadüfi deyil ki, bu hikmətin
şər hi həmişə filosofların diqqətində olmuşdur: «Məhəbbətin ma hiyyəti
bir şeylə birləşmək istəyinin kamala çatacağını təsəvvür etməsi dirsə, o
hal  da biz deyərdik ki, hər varlığın kamalı və şərafəti ona nəsib ol muş vəh -
dətdədir» (1, 180).

Bu mənada ata məhəbbəti iki fərd arasındakı münasibətlərdən doğub,
varlığın kamillik zirvəsinə yüksəlir. Bu zirvədə «ata məhəbbəti» insan gö -
zəl liyinin qanunlarını yaşadır. “Dədə Qorqud” boylarında «ata məhəbbə -
ti» anlayışının geniş təsviri də məhz bu niyyətlə bağlıdır. “Dədə Qor qud”
boylarında «ata məhəbbəti» anlayışından danışarkən əvvəlcə «ata nın oğu -
la məhəbbəti» üzərində dayanaq.

Əvvəlcə onu qeyd edək ki, xüsusi anlayış forması kimi səciy yələn dir -
diyimiz «atanın oğula məhəbbəti» – anlayışı hər şeydən əvvəl ictimai-fəl-
səfi məna daşıyır. Atanın öz oğluna münasibəti insanın bəşəriyyət qar şı -
sındakı doğrunun ən müqəddəs tərəfidir. İnsanın bu doğru çoxcəhətli və
müxtəlif şəkillərdə ifadə olunsa da, onun ilk öncəsi ata-ana məhəbbətinin
şəfqətləri ilə bəşəriyyətin gözəlliyini və sağlam mənəviyyatını sevərək
ya şadan övlad yetişdirməkdən ibarətdir. Odur ki, oğula məhəbbəti mənəvi
həyatın ən mühüm cəhətidir. Fikri mi zi Hegelin bir mühakiməsi ilə
əsaslandırmaq istərdik. Hegel yazır: «Mə nəviyyatı uşaqlarda bilavasitə
əksikliklərdən məhrum duyğu səviy yəsinə çatdırmaqdan ibarət müsbət
bir cəhət vardır ki, bununla onların ruhu özünün birinci həyatını – mənəvi
həyatını mənəvi həyatın əsası kimi bu duyğularda yaşasın, həm də onu
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sevgi, inam və sözəbaxanlıqla yaşa sın» (2, 217).
“Dədə Qorqud” dastanında qarşıya qoyulan çoxlu problemlərin içəri -

sində ata-övlad münasibətlərinə, o cümlədən atanın oğula münasibəti mə -
sə ləsinə xüsusi yer ayrılmışdır. Bu yerin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini
təsdiq etmək üçün təkcə onu söyləmək kifayət edər ki, bu möhtəşəm ki ta -
bın ilk boyunun ilk təsviri, hətta ilk səhifəsi ata-övlad münasibətlə rinin
üzərində açılır. Dirsə xan oğlu Burac xanın boyunun ilk başlanğıcı fik -
rimizə nümunədir: «Bir gün Qam Qan oğlu xan Bayandır yerindən tur mış -
dı. Xanlar xanı Bayandur ildə bir kərrə toy edib, Oğuz bəglərin qonaq lardı.
Genə toy edib, atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırmış dı. Bir
yerə ağ otağ, bir yerə qızıl otağ, bir yerə qara otağ quraşdırmış dır. Kimin
ki, oğlu qızı yoq, qara otağa qopdurın, qara kecə altına düşən, qara qoyun
yaxnisindən öginə götürün yersə, yesin, yeməzsə tursun get sin, – demişdi.
Oğlı olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa qondurun. Oğ lı-qızı olmayanı
Allah-Təala qarğıyıbdır, biz dəxi qarğarız, bəllü, bil sin» – demiş idi».

Nümunədən göründüyü kimi, atanın ictimai mövqeyi övladlarına uy -
ğun şəkildə qiymətləndirilir. İnsanın qiyməti yalnız tutduğu mənsəbi, şan-
şöhrəti, adı-sanı ilə deyil, övladlarının mövcudluğu ilə də ölçülür. Bu ö -
lçüdə birinci yer oğula, sonrakı yer isə qıza verilir. Təsadüfi deyil ki, ilk
olaraq oğul ataları «ağ otaq»da əzizlənir, qız atası isə təsvirdə adı ikinci
çəkilən «qızıl otaqda» yerləşdirilmişdir. Burada filosof-şair Səməd Vur -
ğunun xalqımızın bədii-təfəkküründən süzülüb gələn bir misrası fikrim-
izin şərhində bizə köməkçi olsun:

«Oğul arxadırsa, qız yaraşıqdır!»
Oğul atasına ayrılmış «ağ otaq» ifadəsi xoşbəxtlik və ciddiliklə dolu bu

günün, səadət dolu sabahın rəmzi olaraq açıqlanır. Dövlət başçısı Bayan -
dur xanın bu fərmanının şərhini «oğul arxadır» hikməti ilə bağlasaq səhv
etmərik. Bayandur xan öz dövlətinin və xalqının səadət dolu sabahına ic -
ti mai zərurət kimi baxımından oğul atalarını daha çox əzizləyir: Oğul xal -
qın da, dövlətin də şərəf və qüdrətinin daşıyıcısıdır.

Burada professor E.Əlibəyzadənin fikrini xatırlayaq: «Deməli, oğlu tək -
cə ailə ocağını, ata yurdunun çırağını yandırmaq üçün deyil, Vətən üçün ana
torpağı qorumaq üçün, Vətənə-dövlətə qulluq, xalqa xidmət üçün gərəkdir»
(3, 130).

Bayandır xan qız övladlarına həssas yanaşır: qız ataları «qızıl otaqda»
əzizlənir. «Qızıl otaq» isə ziynət dolu zənginlik, sevinc doğuran gözəllik,
fərəh doğuran yaraşıq anlayışının rəmzi ifadəsidir. Xalqın qıza da böyük
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ehtiyacı var. Buna görə də «ağ otaq» cərgəsində «qızıl otaq» da hörmətə,
ehtirama layiq tutulur. Lakin bu sözləri üçüncü otaq – qara otaq barədə
demək mümkün sayılmır.

Övladsız ataların dəvət olunduğu «qara otaq» isə hörmətsizlik, laqeyd -
lik, tənə və tənbehlərlə doludur. «Qara otağın» qonaqları «qara nemətlərə
də layiq görülmüşdür: «altına qara kecə düşəyin, önünə qara qoyun ətinin
qovurmasından gətirin. Yeyir-yesin, yemirsə, getsin».

Xalq təfəkküründə «qara» rəng daha çox mücərrəd rəmzi mənalarda
işlədilir. Həm də bu rəng rəmzi mənalıq baxımından çox geniş əhatəliyi
ilə seçilir. Bu əhatə genişliyi yalnız «ağ» rəng ilə müqayisə oluna bilər.
Buna görə də xalq təfəkküründə dünya hadisələrinin bütövlükdə rəmzi
qavranılması «ağ» və «qara» rənglərin öhdəsinə düşür. Xalqın fəlsəfi-es -
tetik və bədii düşüncəsində nurlu, sağlam, yararlı həyatın və onun parlaq
sabahının bütün təfərrüatı «ağ» rəngin üzərinə yönəldilir. Həmin həyatın
zidd tərəfi isə «qara» rəngin üstündə qalır.

Dirsə xan oğlu Buğacın boyunda «ağ otaq», «qara otaq» anlayışlarının
ziddiyyətli mövqeyi də bu geniş düşüncə tərzinin konkretləşdirilmiş və ya
tipikləşdirilmiş bədii tərəfidir.

Dirsə xanın yüksək xanlıq mənsəbi, cah-cəlallı zəngin həyat tərzi, dö yüş
meydanlarında qazandığı şan-şöhrəti onun ictimai mövqeyinin bütöv lü yü -
nü yalnız bir kəsir (övlad kəsiri) üzündən tamamlaya bilməmişdir. Bu kəsir
insan həyatının elə yarımçıq halıdır ki, ona göz yummağa, yaxud da nəza-
kət xatirinə üstünü vurmamağa ehtiyac qalmır. Hamıya bəlli olan bu nisgil
həyat qaragünlərin, qaranlıq sabahın qara bəxtinə bəd dualar qa zanır: «Oğu -
lu-qızı olmayanı Allah qarğıyıb, biz də qağayırıq, bəlli bil sin».

Beləliklə, diqqətə çatdırdığımız nümunə “Dədə Qorqud kitabı”nda ata-
övlad münasibətlərinə verilən əhəmiyyət meyyarını göstərə bilmişdir. Dədə
Qorqud boylarında oğul, ata ömrünün arzu edilən səadəti coşub-çağ layan,
nurlu-mənalı bəşər həyatı kimi tərənnüm edilir. Bu ecazkar bədii tərənnüm
hər şeydən əvvəl fəlsəfi baxışın obyektinə çevrilir. Buna görə də bu parlaq
bədii-tərənnümə fəlsəfi cəhətdən yanaşmağı daha mü nasib bi li rik. Belə ki,
«fəlsəfə əksər hallarda incəsənətə qnoseoloji perspektiv planda müraciət
edir, ona ya fəlsəfi biliyin predmeti, ya da insanların idrakı fəaliyyəti kimi
baxır» (7, 10). 

Ata məhəbbəti bu nurlu-mənalı həyatın gözəlliyindən doğur. Gözəl
həyat isə ata məhəbbətinin çağlayan arzu-muradından doğur. Ata muradı
ona böyük səadət – oğul bəxş edir. Nisgil həyat kimi gözəl həyat da İla -
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hi dən gəlir. Nisgil həyat bəd duaya-qarğışa, gözəl həyat isə xeyir-du aya,
nəzir-niyaza söykənir:

«Dirsə xan dişi əhlinin sözü ilə ulu toy elədi. Hacət dilədi. Atdan ayğır,
dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. İç Uğuz, Daş oğuz bəylərin üstünə
yığmaq etdi. Ac görsə doyurdu, yalın görsə donatdı. Borcluyu borcundan
qurtardı. Təpə kimi ət yığdı, göl kimi qımız sağdırdı. Əl götürdülər, hacət
dilədilər. Bir ağzı dualının alqışı ilə Allah-Təala bir əyal verdi. Xatunu ha -
milə oldu. Bir neçə müddətdən sonra bir oğlan doğurdu».

Dirsə xan oğlu Buğac xan boyunda «Oğlu-qızı olmayanı Allah qarğı -
yıb, bizdə qarğarıq» və «Bir ağzı dualının alqışı ilə Allah-Təala bir əyal
verdi» – ifadələri «oğul» varlığının qeyri-adiliyi kimi təsvir obyektinə da -
xil olmuşdur. Dini və estetik ideyaların vəhdətindən doğan bu qeyri-adi-
lik oğul gözəlliyinə ülvilik hissinin bəzi çalarlarını daxil etmək kimi bir
məqsəddən doğur. Bu məqsəd ata məhəbbətinə estetik məzmun gətirir.

Söylədiyimiz fikirlər «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyunda» da öz
əksini aydın şəkildə göstərir. Bədii hadisə yenə də Bayandur xanın sa ra -
yında, amma ayrı quruluşda baş verir. Əvvəlki boydan – Dirsə xan oğlu
Buğacın boyu”ndan – fərqli olaraq bu boyda hadisə ilkin bədii dina mi ka -
sını oğul həsrəti ilə yanan Baybura bəydən, onun nisgilli həyatından gö -
türür. Hadisənin fərqi ondan ibarətdir ki, nisgilli taleyinə görə Dirsə xanın
özünə kənardan təsir göstərilir. Baybura bəyin isə özü hadisənin bədii
açılışına səbəbkar olur. Belə ki, sarayda Bayandur xanın qar şısında, sa -
ğında, solunda igid oğlanların nizamlı, yaraşıqlı duruşundan Bay bura bəy
kədər dolu həyəcan keçirir: «Baybura bəy bunları gördü yün dən ah eylə-
di. Başından əqli getdi. Dəsmalını əlinə, böyürə-böyürə ağla dı».

Ata məhəbbəti yalnız oğul varlığının sevinc və kədərli, qürur və əzablı
anlarıyla deyil, həm də oğul yoxluğunun həsrət dolu nisgilində də güclü
olur. Həyatın bütün çətinliklərinə mərdliklə sinə gərən, acizliyin, qürur
simasının nə olduğunu bilməyən böyük sərkərdə Baybura bəyin qürurunu
sındıran, onun sinəsinə acizlik gətirən də ata məhəbbətinin gücüdür:

“Baybura bəy aydır: “Xan Qazan! Neçə ağlamayayın, neçə bozlama -
ya  yın? Oğulda ortıcım yox, qardaşda qədərim yox. Allah Təalə məni qar -
ğayıbdır. Bəylər, tacım, taxtım üçün ağlaram. Bir gün ola düşəm, yerim -
də-yurdumda kimsənəm qalmaya” – dedi”.

Baybura bəyin söylədiyi fikirdə “oğul” anlayışının dərin və geniş məz-
mununa, hətta bu anlayışın sərhədlərinə də toxunulur.

Baybura bəyin hikmətli mülahizəsinə və dərin müşahidəsinə görə in -
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san həyatında oğulun yeri əvəz olunmazlığı ilə təyin olunur. Lakin bu
əvəz olunmaz varlığın özü məhz əvəz edəndir. Çünki o ömür içində
ömürdür! Ata ömrü öz içində oğul ömrü yetişdirir. Oğul ömrü isə ata öm -
rünü ya şadaraq onu ölümlükdən xilas edir və ölməzliyə aparır. Məhz oğul
sa yə sində ata ömrü ilə yanaşı ulu ataların da ömrü ölməzlik tapır. Odur ki,
oğul dünənin və bu günün sabahıdır, həm də aydın görünən sabahıdır.
Bay bura bəyi də bu günün qaranlıq sabahı ağladır. Baybura bəyin «ağla-
ması» onun əqli idrakının acı həyati reallığı dərindən dərk etməsinin bədii
obrazlı ifadəsidir.

Baybura bəyin düşüncəsində oğulsuzluq, qardaşsız qalmaq alın ya zı sı -
nın... qədərin işidir. Ondan qaçmaq, yayınmaq olmaz. Bunun səbəbi isə
Haqq-Təalanın onu xoş nəzərindən uzaq tutmasıdır. Baybura bəyi ağladan
da İlahi hökmü qarşısındakı acizliyidir. Bu düşüncə tərzi məclisdə iştirak
edən bütün bəylərə də yaxşı bəllidir. Onlar İlahi hökmün qüdrətinə sidq
ürəkdən inanır və qardaş və ya oğul kimi böyük neymətlərin İlahi fərmanı
ilə nazil olmasına şəkk etmirlər. Ona görə də Baybura bəyə oğul arzusu
ilə Tanrıya əl açdılar: «Böylə degəc Qalın Oğuz bəyləri üz göyə tutdular.
Əl qaldırıb dua elədilər».

Bu təsvir nümunələri Baybura bəyə məxsus ata məhəbbətinin labüd
keyfiyyətlərini, zəruri incəliklərini, hissi-emosional vəziyyətlərini, faciə
və ülvilik hisslərinin çalarları ilə zənginləşmiş böyük amalını ifadə edir.
Başqa sözlə, bu böyük amal Baybura bəy obrazının təsviri vasitəsilə kon -
kret şəkildə təcəssüm edir. Çünki, «Təsvir bir qayda olaraq öz baş lan ğı -
cını konkret bir obyektin və ya prosesin inkişafından götürür» (4, 135). 

Dirsə xanın nəzir-niyazı da, Baybura bəy üçün bəylərin etdiyi dualar
da qəbul olundu: Basat və Begrək doğuldu. Lakin burada söhbət ondan
gedir ki, bu igidlər doğulana qədər hər iki atanın çəkmədikləri əzab və
əziyyətlər qalmadı. Hər iki atanın bu halı onlara məxsus olan ata məhəb-
bətinin oğulsuzluq həsrətindən doğan təlatümüdür. Bu təlatüm ata məhəb-
bətinin bədii-estetik məzmununa gözəllik meyarlarından doğan aydınlıq
gətirir. Bu aydınlıq içində Dirsə xan Baybura bəy obrazlarında oğulsuzluq
nisgili ata məhəbbəti anlayışının xüsusi tərəflərini ifadə edir.

Bundan əlavə, Dədə Qorqud boylarında ata məhəbbəti anlayışının bə -
dii-ifadə vasitələri çox və müxtəlifdir. Belə təsəvvürlərdən biri də Bay bu -
ra bəy obrazı ətrafında canlanır: Baybura bəyin həsrətlə tapdığı oğlu Bey -
rək itgin düşərkən ata ağlamaqdan gözlərini kor edir. Düşmən qalasından
qaçan Beyrək öz yurduna çatır.

«Bu mərhələdə bəglər Beyrəgi gətürdülər. Qazan bəg aydır: «Muştuluq
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Baybarə bəg! Oğlun gəldi» – dedi. Baybarə bəg aydır: «Oğlum idigin on -
dan biləyim, sırqa barmağını qanatsın, qanını dəstamala dürtsün, gözimə
sürəyin: açılaçaq olursa, oğlım Beyrəkdir» – dedi.

Zira ağlamaqdan gözləri görməz olmış idi. Dəstəmalı gözinə silçək,
Allah-Təalanın qüdrətilə gözi açıldı. Ata-anası gülüşdülər».

Ötəri də olsa, təsvirin bədii xüsusiyyəti ətrafında dayanaq. Təsvirdə
zən gin hadisə öz böyüklüyü və ağırlığı ilə ölçülü-biçili bir formaya salın-
mışdır. Bu forma bədii təsir səviyyəsinə görə müstəqil mövzulu lövhəni
xa tırladır. Bədii mətləbin yığcam duyumu, sözlərin düzülüş qaydası, ifa -
də lərin səlist quruluşu fikrin aydın deyilişini ortaya çıxarar. Bu da Dədə
Qorqud boylarının ümumi ahəngindən doğan təkcə hal kimi əsərin bədii-
üslub gözəlliyini bir daha yada salır. Bundan əlavə, təsvirin bədii gözəl-
liyi bir də ondandır ki, kiçik bir parçada fəlsəfi, dini, etik, estetik fikirlər
və psixoloji situasiyalar həssaslıqla qabara bilmişdir.

Əsirlik zərurətinin ağır gərginliyindən mətanətlə azadlıq tapan Beyrək
el-obasına adicə sevinc deyil, heyrət doğuran sarsıntılı sevinc gətirmişdir.
Həm də bu sevinc fövqəlbəşər mənalı bir qeyri-adiliklə də zənginləşmiş dir.
Bu zəngin və heyrətli sevinc daha çox atanın payına düşdü: onun kor göz -
ləri açıldı və ya oğul qanı ata gözlərinə Haqq-Təalanın qüdrəti ilə işıq verdi.

Ata haqlı olaraq Oğuz elinin sevilməsi Beyrəyi gözəllik nümunəsi ki -
mi dərk edir. Bu dərk prosesi bir daha haqlı olaraq, yəni yerində olaraq
təs virin bədii gözəlliyi kimi həmin parçanın sonunda tərənnüm olunur:

“Görər gözüm aydını oğul!
Tutar belüm qüvvəti oğul!
Qalın Oğuz imrəncisi, canım oğul!” 

Ata məhəbbətinin ehtisas doğuran saf təlatümünü əks etdirən bu tərən-
nüm, estetik hadisənin bütün tərəflərinə aydınlıq gətirir. Bu təsvirdə ata
məhəbbəti özünün estetik mahiyyətini müxtəlif estetik keyfiyyətlər vasi -
tə si ilə aça bilir.

Nümunədə ata məhəbbətinin estetik mahiyyətini açan vasitələrindən
biri də ülvilikdir. Burada ülviliyin təcəssümü xüsusi estetik formada: qey -
ri-adi gözəlliyin əyaniləşməsi şəklində bədii gerçəklik tapır. Belə ki, ülvi-
lik qeyri-adi və sonsuz gözəlliklərin təcəssümündə ifadə edər (5, 512).
Oğul qanı ilə dəsmalı isladıb atanın gözlərinə sürtülməsi nəticəsində onun
kor gözlərinə işıq gəlməsi haqqındakı bədii hadisə qeyri-adi gözəlliyin
Bay  bura bəy obrazında əyaniləşməsi fikrini təsdiq edir. Buna görə də ata
məhəbbəti anlayışının bədii təsvirdə estetik mahiyyətini açan amillər için -
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də bəzi ülvilik keyfiyyətlərinin iştirakını seçmək niyyətimizdə təbii ki,
haqlıyıq. Həm də burada prosesin estetik mahiyyətini açmağın başqa cə -
həti də vardır: ata məhəbbəti anlayışının estetik mahiyyətini açan vasi -
tələrdən biri kimi ülvilik, özünün spesifik təcəssümü ilə yeni estetik key-
fiyyətin meydana gəlməsinə və onun açıq təcəssümünə bədii reallıq verir.
Bu yeni keyfiyyət ülvilik vasitəsilə təcəssüm edən estetik idealdır. Ülvi -
liyin estetik təbiətindən gələn qeyri-adi gözəlliklərin bir hadisədə əya ni -
ləşməsi qanunauyğunluğu estetik idealın təcəssümünə bir daha ge niş im -
kanlar açır. Bu imkanın gerçəkləşməsi «olan şeylə – ola biləcək şeyin
vəh dəti» şəklində estetik idealın təcəssümünü doğurur.

Beləliklə, nümunə götürdüyümüz obyektdə ata məhəbbəti anlayışının
estetik mahiyyəti gözəllik və ülvilik vasitəsilə təzahür edir və bu təzahür
va sitələri estetik idealın təcəssümünə xidmət edir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ata məhəbbətinin estetik mahiyyətini
açar kən kiçik bir təsvir parçasının üzərində bu qədər geniş və diqqətli da -
yanmağımız əsla təsadüfi deyildir. Əlbəttə, burada Dədə Qorqud boy-
larının fəlsəfi-estetik idrakının diqqət və qayğı ilə araşdırılması ən başlı-
ca məqsəd olduğunu söyləmək də yersiz görünməz. Lakin, sözümüzün
istiqaməti başqadır. Bu istiqamət bizi əzəmətli Dədə Qorqud abidəsinin
ecazkar qüdrətini duymağa, anlamağa, sevməyə və sevdirməyə apara bi -
lər. Möhtəşəm Dədə Qorqud abidəsinin hər bir parçası özündə dərin mə -
nalı fəlsəfi-estetik hikmətlər daşıyır – fikrini söyləyə bilmək və söylədi -
yimiz fikri inamla, həm də elmi əsaslarla təsdiq etmək üçün məhz bu kiçik
parçanın üzərində geniş dayandıq. Qeydimizə onu da əlavə edək ki, ba -
cardıqca bu qiymətli sənət nümunəsinin hər bir parçası ətrafında diqqətli
və davamlı dayanmaq məqsədi xalqımızın fəlsəfi-estetik təfəkkürünün
öy rə nilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir.

İşin elmi nəticəsi: “Dədə Qorqud kitabı”nda məhəbbət anlayışının bə -
dii-estetik mahiyyətinin ata məhəbbəti formasında təzahür xüsusiy yət lə -
rinin ortaya çıxarılması.

İşin elmi yeniliyi: Bu mövzu fəlsəfi-estetik və digər sahələrdə ilk dəfə
olaraq tədqiqata cəlb olunur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Fəlsəfi-estetik və filologiya sahələrində qor -
qud şünaslığın öyrənilməsində əhəmiyyətə malikdir.
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OĞUZ EPOSUNDA XAOS OBRAZI: ARXAİK RİTUAL VƏ
TOTEMİZM KONTEKSTİNDƏ

Xülasə
Məqalədə oğuz eposunda  xaosu simvolizə edən Təpəgöz obrazı araşdırılmışdır. Tə pə -

göz obrazının ritual-mifoloji səciyyəsi müəyyənləşdirilmiş və xaos mifinin təkgöz lü ob ra -
zının mif, ritual və epos səviyyələrindəki xarakterik xüsusiyyətləri aydınlaşdı rıl mış dır.

Açar sözlər: Oğuz, epos, obraz, mif, ritual, Təpəgöz

THE KHAOS CHARACTER IN THE EPOS OGUZ: IN THE CONTEXT OF
ARCHAIC RITUAL AND TOTEMIZM

Summary
In the article it is said about the character of Tepegoz symboling the khaous iin the

epos Oguz. The ritual-mythological point of Tepegoz character was definited and char-
acteric features in the level of epos, myth, ritual of khaos myth of oneeyed (tekgozlu)
character are investigated.     

Key words: Oguz, epos, character, myth, ritual, Tepegoz

ОБРАЗ ХАОСА В ОГУЗСКОМ ЭПОСЕ: В КОНТЕКСТЕ АРХАИЧЕСКОГО
РИТУАЛА И ТОТЕМИЗМА

Резюме
В статье исследовались образ Тепегеза (Одноглазый) символизирующий хаоса

в огузском эпосе. Определились ритуально-мифологическая специфика образа
Тепегеза и вяснились одноглазнoго образа хаоснoго мифа и его характерические
особенности на уровне мифа, ритуала и эпоса.

Ключевые слова: огуз, эпос, образ, миф, ритуал, Тепегез

Məsələnin qoyuluşu. Orta əsrlərdə şifahi epik ənənədən yazıya alın-
mış və abidələşmiş oğuz eposu özündə ən əski dövrlərin təsəvvürlərini
kod, sxem və məlumat səviyyələrində transformasiya edərək qorumuşdur.
Bu mənada oğuz eposu oğuz türklərinin əski təsəvvürlərinin ən zəngin
qaynağını təşkil etməkdədir. Oğuz türklərinin xaos obrazının arxetip lərini
müəyyənləşdirmək, onun formalaşdığı əski təsəvvürlər sistemini aydın-
laşdırmaq üçün arxaik ritual və totemizm kontekstləri bir-biri ilə əlaqədə
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tədqiqata cəlb edilmişdir. Belə yanaşma oğuz eposundakı  xaos obrazının
səciyyəvi cəhətlərinin izahı üçün əlverişli şərait yaratmışdır.

İşin məqsədi. Tədqiqatda qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd oğuz epo-
sunda xaos obrazının arxaik ritual və totemizm kontekstində təhlil edil -
mə si və səciyyəvi cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsidir.

Vaxtilə Təpəgöz obrazı görkəmli alman alimi  F.Dits tərəfindən yazıl -
mış ilk araşdırmada Oğuz siklopu olaraq səciy yələndirilmişdir.  Siklop da
Təpəgöz kimi təkgözlü obrazdır. Ditsə görə, “BasatınTəpəgözü öl dür dü -
yü boy” dünya xalqlarının folkloru ilə daha çox əlaqəlidir. Belə ki, bu
boyun əsasını təşkil edən süjetin oğuzlarla genetik əlaqəsi olmayan  al -
man, fransız, italyan, yunan, fin, slavyan, skandinaviya  və başqa xalq lar -
da 200-dən artıq variantının olduğu göstərilir (5, 134).

Ditsdən sonra bu boya diqqət göstərən görkəmli şərqşünas V.V.Bartold
onu mifoloji xarakterli əsər kimi qiymətləndirmişdir (4, 110).

M.H.Təhmasib 1961-ci ildə nəşr etdirdiyi “Dədə Qorqud boyları haq -
qında” adlı məqaləsində “Təpəgöz-Kəlləgöz” süjetlərini müqayisə et miş
və onların yaranmasındakı genetik əlaqələri müəyyənləşdirməyə ça lış -
mışdır (2, 47). M.H.Təhmasib “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu” “Min
bir gecə” silsiləsindəki “Sindbad” nağılı ilə müqayisə edir və bu na ğıldakı
nəhəngin adam yeməsi və gözlərinin qızdırılmış şişlə kor edilməsi motiv -
lərinin bənzər olduğunu göstərir. Lakin müəllif eyni zamanda bu bənzər-
liklərin tipoloji hadisə olduğunu diqqətə çatdırır. Burada nəhəngin iki
gözlü olması və onun özü kimi bir arvadının da varlığı tipoloji səviy -
yədəki bənzər motivlərin fərqləndirici elementləri kimi müəyyənləşdirilir.
Müəllif müqayisələrdən belə qənaətə gəlir ki, “Təpəgözə” ən çox bənzər
süjet Homerin “Odisseyası”ndakı siklop hekayəsidir. Belə ki, Təpəgöz də
Polifem kimi təkgözlüdür və orada da hadisələr mağarada baş verir. Bu -
rada Odissey və yoldaşları Basat kimi qoyunların arasında ma ğaradan çı -
xa bilirlər. Lakin burada diqqəti çəkən əsas fərqli məsə lə lərdən biri Sind -
ba dın nəhəngi, Odisseyin Polifemi öldürə bilməməsi və yalnız onu kor
edərək qaçmasıdır. Halbuki Basat Təpəgözü əvvəlcə kor edir və on dan
sonra isə onu öldürür (3, 118).

Kamal Abdullanın araşdırmalarında da  (1) Təpəgöz Polifem obrazı ilə
geniş müqayisə edilir və bənzərliklər müəyyənləşdirilir. M.H.Təhmasib
“Novruz” dastanında Novruzun Misirdən qayıtdığı zaman yolda qarşılaş -
dığı Kəlləgözlə “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı Təpəgözü müqayisə edir.
Müəllif belə qənaətə gəlir ki, “Dədə Qorqud ” boyları “Novruz” dastanın -
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dakı bənzər motivlərin və xüsusilə də, xaos obrazının (Kəlləgöz) yaran -
ma sında müəyyən rol oynamışdır (3, 215). 

M.Kazımoğlu: “Kəlləgöz” nağılının süjetini “Dədə Qorqud” eposun-
dakı “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”la müqayisə edir:  “Aslan südü ilə
bəslənən Basat Təpəgözü öldürdüyü kimi, aslan südü ilə bəslənən Əmir -
aslan da Kəlləgözü öldürür. Hər iki qəhrəmanın (eləcə də “Ağ quş” nağı -
lındakı Şirzadın – M.K.) yenilməzliyi öz başlanğıcını zoomorfik mən bə -
dən götürmüş olur. Nağıl qəhrəmanının aslan südu ilə bəslənməsi nə qə -
dər maraq doğurursa, onun aslan balası ilə bir yerdə böyüməsi də bir o qə -
dər maraq doğurur. Aslan südü ilə bəslənmək qəhrəmanın zoomorfik
mənşəyinə işarədirsə, aslan balası ilə bir yerdə böyümək qəhrəmanın as -
lanla qardaşlığına, onunla qoşalıq yaratmasına işarədir” (7, 21).

Kamal Abdulla Təpəgöz obrazının təkgözlülüyünü araşdıraraq  sualı
belə qoyur: ”Nə üçün Təpəgözün bir gözü var?” Bunun ardınca alim sua -
lın cavabını araşdırmada qoyulmuş əsas oppozisiya (Mif-Yazı) çərçi və -
sində izah edir. Burada Yazı məntiqinin güclü olduğu göstərilir: “Mif
Təpəgözü əvvəlcədən, bilərəkdən təkgözlü yaradır.İnsanın imkanlarından
çıxış edərək ikinci zərbəni endirmək üçün ona verilən vaxta və həm də
onun malik olduğu məharətə yəqin ki, bəlkə də haqlı olaraq bel bağlama -
dığından Mif ikinci gözü əvvəlcədən “aradan götürür” – bu bədheybətlər
anadan təküzlü doğulurlar. Eyni zamanda məhz bu “məntiqin” nəti cə sin -
də məsələnin zahiri effekti də artmış olur” (1, 338).

Kamran Əliyevə görə, “Təpəgözün əsl mahiyyətinin üzə çıxarılması
onun mənşəyinin və poetikasının, yəni hər iki məqamın düzgün təyin
edilməsindən çox asılıdır (6, 36).

“Təpəgözün mənşəyinin deyil, məhz poetikasının dəqiq və hərtərəfli
öyrənilməsi onun əsl məzmununun üzə çıxarılmasına, eposun strukturu-
nun və sisteminin dərkinə, bəzi sirlərinin açılmasına və aydınlaşmasına
daha çox (hətta mənşəyinin öyrənilməsindən də artıq dərəcədə – K.Ə.)
yardımçı ola bilər” (6, 37).

K.Əliyev Təpəgöz obrazını belə aydınlaşdırır:
1. Boyun personajlarının ənənəvi düzümündə fərqli əlamətləri qeydə

alır. Burada Bayandır xanın taxtında olmaması fərqli əlamət kimi müəy -
yənləşdirilir. Burada Bayandır xan səyahətə çıxmış və bütün hadisələr də
o səfərdə ikən baş verir.

2. Bayandır xanı yerindən qalxıb səyahətə çıxmağa vadar edən səbəb
müəy yənləşdirilir. Bu səbəb Oğuz eli üçün təhlükənin mövcudluğudur.
Bu təhlükə Təpəgözdür.



362012/ II

3. Təpəgöz Oğuz ritualından keçməmişdir, Dədə Qorqud gəlib ona ad
verməmişdir. Yəni Təpəgöz Oğuz törəsindən kənardadır.

4. Hər zaman qələbə çalan Oğuz igidləri bu boyda Təpəgözə məğlub
olur, onun əlində həlak olurlar (6).

Təpəgöz nə üçün dastana daxil edilmişdir.
Təpəgöz hərfi mənada heyrət, qorxu və vahimə zamanı “adamın gözü

təpəsinə çıxması” deyimində olduğu mənanı ifadə edir.Bu obraz deyim -
dəki kimi vahiməli, eybəcər və vəhşi şəkildə təqdim olunur.Bu xüsu siy yət
ona epik ənənədə motivləndiyi zaman verilmiş və obraz xalq yara dıcı lı -
ğındakı “Kəlləgözlər” silsiləsinə daxil edilmişdir.Təpəgözdən fərqli ola -
raq “Kəlləgözün” arxetipini təşkil edən “gözü kəlləsinə çıxmaq” deyimin -
dəki situasiya daha çox təəccüb və heyrət mənasını bildirir. Amma ritual
əsaslarına görə isə obrazın xarakterindəki duallıq ambivalent xüsusiy yət -
lər də daxil olmaqla arxetiplər səviyyəsində aşkarlandıqda məsələnin va -
himəli olmadığı aydınlaşır. Həm ritualda personajın, həm də eposda ob ra -
zın qeyri-adi güclü və qorxunc yaradılması adekvat olaraq Oğuz igid lə ri -
nin güclü və qorxusuz yetişməsinə xidmət edir. Təsəvvürdəki maksimum
qorxuncluğu yaratmaqda məqsəd də Oğuzları qorxusuz böyütməkdir ki,
heç kimin qorxunc bir varlıq görəndə gözü təpəsinə çıxmasın. Bu anlam-
da Təpəgöz oğuzca qorxu maksimumudur. Bu maksimumun ritualda
(sakral) və eposda (sosial) həllini tapan oğuz fenomenologiyası “ən
qüdrətli qəhrəman” (K.Əliyev) olan alp tipini və qəhrə man lıq ideyasının
Oğuz təfəkkürünə məxsus səciyyəsini təqdim edir.

“Gizli Dədə Qorqud”da qoyulmuş sualın, bizcə, iki aspekti var:  
1. Əgər xaos obrazı yaratmaq lazım idisə bunun başqa mümkün variant-

ları var. Məsələn, div, əjdaha,  kor, gözsüz  və s. Obrazın xaos mənşəli ol -
ması onu tam izah etmir çünki,  bu obraz  xaos obrazları silsiləsində də sə -
ciyyəsi ilə seçilir. Epos üçün də antiqəhrəman qütbünü yaratmaq lazım dırsa
o zaman onu başqa ənənəvi vasitələrlə gücləndirmək imkanları var dır.

2. İstər xaosun demonoloji obrazlar sistemi olsun, istərsə də eposun an -
tiqəhrəman qütbü olsun eybəcər, bədheybət mifinin özü də müəyyən qa -
nu nauyğunluqlara əsaslanır. Eybəcərliyin və bədheybətliyin təkgözlü ob -
razında verilməsi epos ənənəsində çox yayğın şəkildə işlənmədiyindən
diqqəti öz üzərinə çəkir və təbii olaraq, suallar doğurur. Bu suallara diqqət
edək:

a) Nə üçün göz təkdir?
b) Nə üçün göz öz yerində deyil?
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Birincisi, xaos obrazı ənənəvi ölçülərə sığmır və xaos düşüncəsi  daim
çərçivələr və nizam yaradan kosmos təsəvvürlərini dağıdır. Xaos təsəv -
vürü nün  yaratdığı obraz da “ənənəvi” kosmos modellərini pozur və ye -
rin də öz dizayn sərbəstliyinə uyğun, asimmetrik ölçülərlə obraz yaradır.
Kos mosda obraz normal, simmetrik ölçülərlə və  mifin “klassik dizaynı”
ilə təqdim olunur. Gözün tək olması bu dizaynı və onu yaradan təsəvvür-
lər sistemini sarsıdır. Bu mənada zəruri formanın əskikliyini göstərən tək
göz, tək qol və ya  “artıqlığını” göstərən  iki başlı, iki  buy nuz lu (zülqər-
neyn) və s. formalarda yaradılan anormal obrazlar “antidizayn effekti” ilə
eybəcərlik yaratmağa xidmət edirsə, digər tərəfdən də, psixoloji təsir va -
sitəsini gücləndirərək qorxuncluq keyfiyyətini də bura əlavə edir. Eybəcər
və qorxunc obraz yaratmaq üçün “təkgözlülük” formasından istifadə olu -
nur. Amma bununla yanaşı  eyni zamanda bu obrazı ifrat dərəcədə ey bə -
cərləşdirmək haqqında olan təsəvvürlər də maksimum dərəcədə geniş -
ləndirilir və “tək göz” öz yerində deyil,  bu eybəcər obrazın başının təpə
hissəsində yerləşdirilir. Bununla da həm tək gözlülük, həm də təpə göz lü -
lük bu xaos obrazının eybəcər, bədheybət və qorxunc simasını ta mam  la -
yır. Xalqın anormal obrazlar haqqında “Ağlı topuğunda”, “Dalı belində”,
“Gözü kordur”, “Uzundıraz”, “Pələqulaq”, “Kosa”, “Keçəl” və s. kimi tə -
səvvürləri və deyimləri vardır.Bunlar da təkgözlülüyün “anormallıq” haq -
qında vahid mifoloji  təsəvvürlər sistemindən qaynaqlandığını söyləməyə
əsas verir.

Burada təkgözlülük eybəcərlik və qorxuncluq effekti yaradırsa, onun
təpədə yerləşməsi Təpəgözə aid  bu xüsusiyyətin müvəqqəti olmadığını,
əksinə, onun daimi, anadangəlmə bir əlamət olduğunu göstərir. Çünki biz,
ənənədə gözü çıxarılmış obrazları görmüşük. Bunlardan biri iki gözü də
xanın qəzəbi ilə çıxarılmış, Koroğlunun atası Alı kişidir. Alı kişi dərya
atından doğulan qulunları xanın qonağına hədiyyə etməsini təklif edir.
Çün ki Alı kişi bu qulunların qeyri-adi  atlar olacağını bilirdi.Amma onun
bu məsələni xana izah etmək üçün imkanı olmamışdı.Ona görə də xoş
niyyəti doğru anlaşılmamış və ağır cəzaya məruz qalmış, gözləri çıxa rıl -
mışdı. Epos məntiqi bizə o izahları verməyi öz öhdəlikləri sırasına daxil
etmir və bizim üçün bu “haqsız cəza”nın səbəbləri qaranlıq qalır. Bu qə -
dər sədaqətli xidmətin mənfi mükafatı olan bu ağır cəza bizi təbii olaraq
narahat edir. Nəzərə alsaq ki, bu xalq yaradıcılığıdır, onda biz onu nə üçün
belə yaratdığını xalqdan soruşmalıyıq, onun cavabını xalqın ənənəvi
mədəniyyətindən axtarıb tapmalıyıq.Ola bilər ki, Alı kişinin bu hərəkəti
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xanı qonaq qarşısında utandırmışdır və xan bundan son dərəcə qəzəblən-
mişdir. Ya da qonaq yanında xana etiraz etmiş, ona cavab qaytarmış, onun
əmrini yerinə yetirməkdən imtina etmişdir.Bunların hər biri xan və ilxıçı
münasibətləri sistemində baxılsa belə bir cəza verilə bilməsi üçün səbəb
ola bilər. Amma bu səbəblərin hər biri sosial-psixoloji xarakterlidir və
məsələni yalnız bu kontekstdə aydınlaşdırmağa imkan verir.Bir padşahın
qəzəblənib öz xidmətçisini cəzalandırması təcrübəsi çoxdur. Amma bu da
yenə padşahın səbr və ədalətini şübhə altına alır.Yəni məsələnin mənəvi
tərəfi izahsız qalır. Bir padşah öz sadiq və yaşlı xidmətkarına bu qədər
ağır cəza verməz. Bu cəza yalnız xəyanət baş verdiyi zaman etiraz doğur-
maz. Burada isə xəyanət görünmür.

Bizə görə, burada “görünməyən xəyanət” ilxıdakı atların dərya atından
quluna dolması sirrinin xandan gizlədilməsidir. Çünki Alı kişi gözçüdür.
Onun işi ilxıdakı atlara göz qoymaqdır. Gözçü özünün gözçülük işini ye -
rinə yetirə bilməyəndə gözündən məhrum edilir. Bu uyğun bir məntiqdir.
Amma gözçü öz işini dəqiqliklə yerinə yetirən bir adamdır. Lakin o ilxı-
da müşahidə etdiyi məsələ barədə vaxtında xana xəbər verməmişdir.
Xandan sirr saxlanmışdır. Ona görə də xana təqdim olunan qulunların
dərya mənşəli olduğunu artıq təqdimat zamanı xana demək gec idi. Bu
yenə də sadəcə, xəyanətin etirafı kimi qiymətləndirilə bilərdi. Bu ra dan
çıxardığımız nəticə ondan ibarətdir ki, gözün çıxarılması bizim ənənədə
xəyanətin cəzasıdır. Epos təhkiyəsində, məntiqində və şərtiliklərində bu
motiv özünün epik izahını tapmır. Motivin manifestasiyası sadəcə olaraq,
yalnız mif səviyyəsində özünün davamını tapır. 

Gözün çıxarılması kor etmək deməkdir. Kor etməyin mifoloji struktur-
dakı yeri xaosa keçiddir. Bu da özünü müxtəlif formalarda göstərən o
dünyaya  yola salmaq motivini şərtləndirir. Başqa deyilişlə, yeni kosmos
yaradılması sakral ehtiyatlar tələb edir.Sakrallaşma isə xaos dünyasında
baş verir. Ona görə də epos qəhrəmanı sakral keyfiyyətlər qazanmaq üçün
xaos məkanına göndərilir. Xaos məkanının ən bariz nümunələrindən biri
qaranlıq dünyadır. Oğuzlar üçün xaos “Qaranqu”dur, kosmos isə “Gün” -
dür və ya Oğuzdur.”Qaranqu axşam olanda günü doğan” ifadəsi oğuzların
totem saydıqları zoomorfik obrazlardan biri olan “Qurd” haq qın da dır.
Totem sayıldığı üçün onun üzü mübarəkdir.”Qaranqu-Gün”, “Qara xan-
Oğuz” modellərində xaos qara və ya qaranlıqla ifadə olunur. Kor edilmək
və ya kor olmaq, işıqlı dünyadan məhrum olmaq, qaranlıq dün yaya get-
mək və xaosa çevrilməkdir. Totemist görüşlərdə xaosun sak rallaşdırıcı
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personajı totem qurd, quş və ya atdır. Epos qəhrəmanını da bun lardan biri
xaosdan çıxarır və yeni kosmosun qurulmasına kömək edir. “Oğuz Ka -
ğan”da Oğuzun atası Qara xanı öldürməsi xaosdan çıxışın epik ifadə for-
malarından biridir. “Koroğlu”da  Rövşənin atasının kor edilməsi yenə də
qəhrəmanın xaos dünyasına keçidini göstərir. Koroğlu bu xaosun içində
atla hərəkət edir. Mediator funksiyasını yerinə yetirən at ona bütün fəa liy -
yəti boyu yeni kosmosun qurulmasında, sosial harmoniyanın təmin edil -
məsində yardımçı olur. Atların dəryadan çıxıb, dəryaya qayıtması, qaran-
lıq tövlədə saxlanması, daşlıqdan, şumluqdan və s. keçirilməsi də atların
sakrallaşdırılması üçün onların xaos məkanına göndərilməsidir. Xaosda
sakral keyfiyyətlər qazanan atlar eposda qeyri adi xüsusiyyətlərə malik
obrazlar kimi səciyyələnirlər. Bundan sonra atlar qəhrəmanı bütün səfər-
lərində müşayiət edir və eposda izlərini saxlamış arxaik ritual keçidini  tə -
min edən əsas personaj kimi seçilir.

At xaosdan kosmosa, qaranlıqdan işığa keçidi təmin edir. Qulunlar gö -
zü çıxarılmış Alı kişinin qollarına bağlanıb yola salınır. Bu qulunlarla və
adı işıq mənasını ifadə edən oğlu Rövşənlə və onların timsalında “Kor
Alı” və ya “Uruşan baba” deyil, Koroğlu olaraq kosmosa qayıdır. Koroğlu
adını xaosdan alır və bütün fəaliyyəti kosmosun bərpasına yönəlir.

Salur Qazan adını mənsub olduğu totem və onqonlardan alır. “Tülü
quşun yavrısı, Amit soyının Aslanı, Qaracuğun qaplanı, qonur atın yiyəsi
Salur Qazan” (12, 46). “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da Təpəgöz
Basatın kimliyini xəbər aldıqda Basat özünü belə təqdim edir:

“Atam adın sorar olsan, – Qaba Ağac!
Anam adın dersən, – Qoğan Aslan!
Mənim adım sorarsan, – Aruz oğlu Basatdır” (12, 93).

Epos mətnindəki bu tipli  nümunələrə əsaslanaraq Muxtar Kazımoğlu
qeyd edir ki, “Basatın öz mənşəyini Qaba Ağacla yanaşı, Qoğan Aslanla
da əlaqələndirməsi “Dədə Qorqud” eposunda mifoloji zoomorfizmin qa ba -
rıq şəkildə ifadə olunması deməkdir”(7). Bu eposun  mətn səviy yə sin dəki
“zoomorfizm” onun janr əsaslarını formalaşdıran arxaik ritual səviyyə sin -
də totem təsəvvürlərinin formullaşmış ifadələridir. Qanu na uyğun haldır ki,
“kommunikativ akt zamanı təbiətin “total antropo morf laşdırılması” (15, 7)
baş verir. Beləliklə, “etiket qaydası təkcə insana münasibətdə deyil, eyni
zamanda heyvana, ağaca, yerə, əcdad ruhlarına, xalq demonologiyasının
personajlarına və s. münasibətdə də riayət edilir” (15, 7).

Arxaik ritual səviyyəsində Basatın  təbiət kultu ilə (Qaba Ağac), hey-
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van totemi ilə (Qoğan Aslan) əlaqələrinin rudimentləri müşahidə olunur.
Totem kontekstində baxdığımız zaman Basatın özündə əski türk totem-
izminin müxtəlif qalıqlarını görə bilirik. Hər şeydən öncə görürük ki,
Basat adını atdan almışdır. At basmışdır, ata qalib gəlmişdir və Basat adını
almışdır. Bu obrazın mənşəyində at totemi də iştirak edir. O Aruzla eyni
fratriyaya, eyni  klana  və ya boya mənsubdur. Çünki Aruz at ağız lıdır. To -
te mi at olan fratriyanın, boyun başçısıdır. Eyni zamanda o at boyunun al -
pı  dır. Öz ətrafını gücləndirmək üçün o Qonur Qoca Sarı Çobanın “in çest -
lə” doğulmuş oğluna  sahib çıxır. Amma Qonur Qocanın oğlu atasına görə
qurd totemlidir, yəni “boybörə”dir. Bu boyun bayı  Baybörədir. Qo nur
Qocanın adındakı qonur epiteti qurda aid elementdir.”Qonur qurd” “boz
qurd” kimi bir məna ifadə edir. Yəni totem mənsubiyyəti baxımından Tə -
pəgöz başqa bir fratriyaya aiddir. Aruz isə totemi at olan boyun bö yü yü -
dür, başçısıdır, fratriyanın patronudur, atboyluların, yəni “Bo yat” la rın ba -
yı,  atasıdır. Ola bilər ki, Aruz onu  atboylu, “Boyat” kimi ye tiş di rib qurd -
boylulara – “Boybörə”lərə qarşı qoymuşdur. O isə qurd bo yun  dan ol duğu
üçün atboyluları məhv etməyə başlamışdır. Danışıq üçün də atboyluların
ağsaqqalı, Boyat boyunun dədəsi Qorqud Təpəgö zün ya nı na gedir. Və
ona “oğul Təpəgöz”-deyə müraciət edir. Yəni Təpə gözü Aru zun saxla-
ması onun at totemli bir atasının olması anlamına gəlir. Bu səbəbdən də
“Boyat”lar Təpəgözün totem qohumları sayılır. Təpəgözün sakral dün ya -
ya təcavüzdən doğulması ona Oğuzda yaşamaq imkanı vermir, onu totem
atası və qohumları da ram edə bilmirlər və bu səbəbdən də o xtonik mə -
kana gedir və oradan Oğuza qarşı demonoloji fəaliyyətini da vam etdirir. 

Oğuzların içində biz totemi qurd (börü) olan, aslan olan boyları da gö -
rürük. Adın at totemi ilə bağlı olması bir tərəfdən obrazın aid olduğu to -
te mist təsəvvürlərlə əlaqəsini, o biri tərəfdən də onun sakral ritual se man -
 tikasını göstərir. Basat ata tərəfdən at totemli,  at boyundandır, ana tə rəf -
dən isə aslan totemli,  aslan boyundandır. Bu səbəbdən də anasının Qo ğan
Aslan olduğunu bildirir. Belə aydın olur ki, at totemli boydan olan Aruz
As lan totemli boydan evlənmişdir. Salur Qazan da “Amit soyunun as -
lanı”dır, yəni aslan totemli boydandır və Aruzun qohumudur. Digər bir
epi  tetinə görə “qaracuğun qaplanı”dır. Mətndə “qaracuğun” (bax: “mü -
qəd dimə”də “qaracuğa qıymayınca yol alınmaz”) at mənasında işlənməsi
onu bu kontekstdə izah etməyi zəruri edir. Qazanın “qaracuğun qaplanı”
ol ması onun at boyuna qarşı olmasının elementi kimi götürülə bilər. Bu
za man epitetin izahı “at boyunun qənimi” mənasını verəcəkdir. Qaplan
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ton qa, bəbir mənası ifadə etməklə aslan soyunu bildirir. Burada totem qo -
hum luğu, eyni totemə mənsubluq fiziki qohumluqdan daha üstün və
önəm  lidir. Basat totem mənşəyi ilə əlaqəsini saxlayan sakral obrazdır.
Onun həm at totemi, həm də aslan totemi ilə əlaqəsi ona totem əcdaddan
gə lən yenilməz güc verir. Onun aslan südü ilə böyüməsi aslan totemli
boyda böyüməsini ifadə etməkdədir. Eposda müşahidə olunan totemist
elementlər və arxaik ritual rudimentləri mətn strukturunda zoomorfik bir
qat təşkil edir və obrazlı motivlənməni gücləndirir. Eyni zamanda totem -
dən güc almaq qəhrəmanı məğlubedilməz edir. Ona görə də Oğuzun xi la -
sı Basatın sayəsində gerçəkləşir.

Təpəgöz adını xalq düşüncəsindəki xaos obrazından alır. Çünki o Oğu -
zun adət-ənənəsinə uyğun dünyaya gəlməmiş, ritualdan keçməmiş, ad
almamış, Oğuz cəmiyyətinin üzvü olmaq haqqını qazanmamışdır. Tə pə -
 göz onun eybəcər görünüşünü göstərən bir sözdür və ad yerində işlə di lir.
Bu eybəcər varlıq elə bu şəkildə doğulmuşdur. Demək, o hansısa gü na hın
cəzası kimi dünyaya gəlmişdir. Oğuz cəmiyyətində ən ağır günah xə ya -
nət dir, xəyanətə görə ölüm cəzası verilir.Təpəgöz də belə bir cəzaya la yiq -
dir. Amma burada iki günah var:

1. Birinci günah Təpəgözün atasının günahıdır. Təpəgözün atası Qonur
Qoca Sarı Çobandır. Oğuzda onun işi çobanlıqdır.Qazandığı imtiyaz və ya
ona verilən vəzifəyə görə o yaylağa hər kəsdən öncə köçməli idi. Belə bir
köç zamanı bulaq başında bu çoban yapıncasını üstünə atıb pəri qızını tu -
tur və onunla yaxınlıq edir. Pəri qızı çobana deyir: “Çoban, yıl tamam olu-
caq məndə əmanətin var, gəl al! – dedi. – Amma Oğuzun başına zaval gə -
türdün, – dedi”(13,90). Qeyd edək ki, “davranış qaydalarına  riayət olun -
maması fərdi xarakter daşıyır və ona görə cəza gecikmədən verilir. Amma
ritual davranışının pozulması bütün kollektivin gələcək rifahında ifadə
olunur (15, 17). Bu baxımdan  “çobanın içinə düşən qorxu”nu anlamaq
olar. “Amma qızın dərdindən bənizi sarardı” (13, 90). Bir ildən sonra hə -
min bulağın başında pəri qızı əmanəti çobana təqdim edir və deyir: “Ço -
ban əmanətini gəl, al! Amma Oğuzun başına zaval gətürdün!– dedi” (90).
“Çoban yığnağı görcək ibrət aldı. Gerü döndi.Sapan daşına tutdı. Urduqca
böyüdi. Çoban yığnağı qoyub qaçdı, qoyun ardına düşdi” (13, 90). Digər
tərəfdən də hadisəni Bayındır xan da görür: “Gördilər kim, bir ib rət nəsnə
yatur, başı-göti bəlürsiz” (13, 90).

Yığnaq ortada ikən ona bir çox igid vurur. Amma yığnaq böyü yür:
“Aruz qoca dəxi enüb dəpələdi, mahmuzı toqundı. Bu yığanaq yarıl dı,



422013/ III

içindən bir oğlan çıqdı. Gövdəsi adam, dəpəsində bir gözü var. Aruz aldı
bu oğlanı ətəginə sardı. Aydır:”Xanım munı mana verin, oğlum Basatla
yaşlıyayın! – dedi. Bayındır xan “Sənin olsun” – dedi” (13, 90). Beləliklə,
Qonur Qoca Sarı çobanın günahı üzündən Oğuzun başına böyük bir zaval
gəlir. Çobanın günahı folklor qanunauyğunluqları ilə insest hadisəsidir.
Bu ra da yasaq pozulmuşdur.Həm də bu pozulma  bir neçə səviyyədə  mü -
şahidə olunur. Birincisi, çoban sakral dünyanın qanunlarını pozur, pəri qı -
zı ilə yaxınlıq edir. Halbuki, bu olmamalıdır. Çünki elə hər çoban-çoluq
pəri ilə əlaqədə olsa o zaman dünyanın müqəddəsliyi pozular.O biri tərəf -
dən də müqəddəs dünyanın təmsilçiləri ilə hər kəs təmasda ola bil məz.
Pəri qızının yaxınlıq istəyi müşahidə olunmur. Əksinə, o təcavüzə məruz
qalmışdır. Ona görə də çobana hərəkətinin cəzasının ağır olacağını bil di -
rir. Çünki bu dünyalar arası bir məsələdir və günah edən tərəfin cəzasını
da bu tərəfə aid olan bütün dünya – Oğuz eli çəkəcəkdir. İkincisi, bu bir
zina hadisəsi kimi günahı dərinləşdirir. Ola bilər ki, Qonur Qoca Sarı Ço -
ban arxaik ritualın  mediativ bir personajı olsun. Çünki dünyalar arası əla -
qə şaman kahinlərə, qam ataya məxsus bir vəzifədir.Məsələn, pərini tut-
maq, şaman kahinin ruhu tutmaq hərəkəti ilə paralellik təşkil etməkdədir.
Amma burada ruhu incitmədən tutan qam atadan fərqli ola raq, pəri ço -
bancasına tutulur və xaos dünyasının sakral elementi sarsı dı lır. Xaosun
adiləşdirilməsi, yəni müqəddəslik mahiyyətinin pozulması böyük təlatüm
yaradır, yaradılışın ümumi ahəngi, ölçüləri və harmoniyası pozulur. Bu -
nun da nəticəsində sakrallığın pozulduğu dünya murdarlanır və bu mur-
darlıq ona səbəb olan dünyada onun yeni təbiətinə uyğun eybəcərlik ya -
radır, faciə və dəhşət törədir. Burada səbəb Sarı çobanın hərəkətidir, nə ti -
cə isə Təpəgözdür.

Təpəgöz öz profan atası Qonur Qoca Sarı Çobanın günahının nəticəsi
kimi dünyaya gəlir. Anası sakral dünyaya mənsub pəri qızıdır. Təpəgöz
özündə iki dünyanı birləşdirir. Amma sakrallığı pozulmuş pərinin oğlu
olaraq o daha çox xaos dünyasına aid olur və  fəaliyyəti bu dünyanın məh -
vinə xidmət edir. O adamları yeyir, bu hərəkəti ilə o bir daha o dünyanı
təmsil etdiyini göstərir. Bu dünyanın adamlarının o dünyaya keçidini tə -
min edən əsas personaj kimi müşahidə olunur. O bir tərəfdən anasına olan
təcavüzün qisasını alır, o biri tərəfdən atasının günahının cəzasını verir,
ümu milikdə isə, sakrallığın pozulmasının əlamətlərini və əlbəttə ki, nəti -
cələrini nümayiş etdirir.

Təpəgöz öz atasının günahına görə təkgözlüdür. Çünki Oğuz törəsində
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oğul atanın bir gözü sayılır: “Oğul atanın yetiridir, iki gözünün biridir”.
Atanın günahına görə bir göz yoxdur. Təpəgöz atasına görə öncədən cəza-
landırılmış və bir gözlü yaradılmışdır. Amma niyə görə Sarı Çobanın cə -
zası özünə verilməmiş, onun öz gözü çıxarılmamışdır. Oğulun təkgözlü
yaradılması ilə əslində çobanın da bir gözü çıxarılmış sayılır. Çünki oğul
iki gözün biridir. Oğulun bir gözü olduğu üçün o da təkgözlü bir oğul ata -
sıdır. Və bu oğul onun bütün qövmünə qənim kəsilmişdir.Bu da onun cə -
zasıdır.

Eyni zamanda göz kosmosu simvolizə edir.Burada isə kosmos tam de -
yildir. Çünki Təpəgözün bədəni adam bədəni, başı isə adam başı de yil dir.
Burada baş xaos dünyasına aiddir. Başın üstündə olan tək göz də xaosdakı
kosmos elementidir. Xaos üçün təkgözlülük normaldır. Xaos obrazı elə
təpəgöz kimi olmalıdır. Bizim mifologiyada Al arvad uzun və böyük döş -
ləri ilə, Quleybanı eybəcər hündür boyu ilə, Süleysin arıq, uzun obraz
kimi təsəvvür olunur. Təpəgöz isə bu obrazlara bənzəmir. O daha çox div -
lər dünyasına aid xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Təkcə tək gözü ilə de -
yil, eybəcər, nəhəng, bədheybət ölçüləri ilə, trikster əlamətləri ilə seçi lir.

K.Abdullaya görə Qazanın dayısı Alp Aruzu öldürməsi anaxaqanlıq
epo  xasının bitməsinin motivlənmiş ifadəsidir (1). Belə yanaşma ilə pəri
qızının övladını gətirib çoban atasına təhvil verməsini  anaxaqanlığın ha -
kim olduğu dövrün elementi kimi səciyyələndirmək olar.Bu prizmadan
Oğuz Qara xan münasibətinə də baxmaq mümkündür.

Oğuz öz atası Qara xanı öldürür.Yəni Oğuz atanın aid olduğu dünya -
dan ayrılır. Oğuzun atasını öldürməsi oğulun atasını öldürməsi demək de -
yil dir. Tək Tanrı dininə iman gətirən Oğuz dinsizliklə əlaqələri birdəfəlik
kəsir. Bu da keçmişi, dinsizlik epoxasını təmsil edən Qara xan obrazı ilə
simvolizə olunduğundan onu öldürür. Bu ölüm rəmzi xarakterlidir və din-
sizliyin məhvi mənasını ifadə edən bir motivdir.

Təpəgöz isə bütün Oğuzun başına bəla olur. Burada o esxatoloji mifin
diq təsi altındadır. Bu obrazın hərəkətləri qiyamət əlamətlərini özündə əks
etdirir. O anasına aid olan xaos dünyasının nümayəndəsidir. Onu kosmos -
la – ata dünyası ilə əlaqələndirən əsas və yeganə element onun tək gözü -
dür. Çünki onun bütün bədəni başqa bir dünyaya aid materialdır, ona ox
bat mır, qılınc kəsmir və s. Yəni onun bütün bədəni sehr lidir. Orada yega -
nə yer dünyasına aid olan tək gözdür. Bu göz ətdəndir və ona bu dünyanın
silahları təsir edə bilir. Təpəgözün (xaosun) bu dünya ilə (kosmosla) əla -
qə sini təmin edən də yeganə gözüdür. Bu göz həm onun ən zəif yeridir,
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həm də varlığının əsas səbəbidir. Gözünü itirdikdən sonra o yalnız ölüm
ar zu layır.

2. Təpəgözün ikinci günah kompleksinə onun öz hərəkətləri daxildir.
Belə ki, Təpəgöz insanları incitmiş, onlara əziyyət vermiş, çoxlu adam ye -
mişdir. Bütün bunlar Təpəgözün günahlarını artırır. Etdiyi günahları bilən
Təpəgöz ölüm istəyir. Ona görə yox ki, o hərəkətlərindən peşmandır. Əsa -
sən ona görə ki, onun gözü çıxarılmış, bu dünya ilə əlaqəsi kəsilmiş və bu
dünyada hərəkət imkanları tükənmişdir. Çünki göz onda bu dünya ya aid
yeganə element idi. Bu da olmadıqdan sonra, demək, dünyalararası əlaqə
kəsilmişdir. Beləliklə, gözündən məhrum olan Təpəgöz ölümü ilə özünün
gözündən başqa bütün varlığının aid olduğu xaos dünyasına yola salınır.

Təpəgöz  qurd totemli bir “şaman”ın və  onun qamlama ilə tutduğu bir
ruhun – pərinin oğludur. Bu izdivacın nəticəsi ölümə məhkumdur. Onu
sehr li vasitələr də xilas edə bilmir və öz süd qardaşının əli ilə öldürülür.
Ruhu tutan və onu müsəllət edən Qonur Qoca qamın icra etdiyi arxaik ri -
tualın eposdakı rudimentəri janrın tərkibini yeni motivlərlə zənginləşdir -
miş dir. Buradakı Təpəgözün ölümü motivini  totemizmin və şamanlığın
yerini Tanrıçılığa verərək sıradan çıxması kimi də izah etmək olar.

İşin elmi nəticəsi. Mifoloji obraz olan Təpəgöz mifoloji çağın təsəv -
vürlərini özündə cəmləşdirir. Bu mənada Təpəgöz ona (mifoloji təsəvvür-
lərə – A.X.) qarşı olan yeni dünyagörüşə (totemizm, Tanrıçılıq – A.X.)
müqavimət göstərir. Mif səviyyəsində Təpəgözün bütün qarşıdurmaları
(Təpəgöz-Oğuz, Təpəgöz-Basat) təsəvvürlər (animizm, totemizm, Tanrı -
çılıq) arasındakı mübarizəni (əkslikləri və əksliklərin vəhdətini –  A.X.)
göstərməkdədir. Təpəgöz mifoloji çağın xaos obrazıdır. Tanrıçılıq dövrü -
nün xaos obrazı dəli, İslam dövrünün xaos obrazı isə kafirdir.

İşin elmi yeniliyi. Xaos obrazının arxaik ritual və totemizm kon teks -
tin də araşdırılması ilə mifin strukturu iki aspektdən aydınlaşdırılmışdır.
Xa os və ritual, xaos və totemizm aspektlərində aparılan təhlil arxaik ritu-
al və totemizm münasibətlərinin izahı üçün əlverişli zəmin hazırlamışdır.
Oğuz xaos mifi onu formalaşdıran və onu əhatə edən əski təsəvvürlər sis-
temi içərisində izah edilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik -
dir. Burada əldə edilmiş qənaətlərdən ali məktəblərin humanitar fakül tə -
lərində əski mədəniyyətin öyrənilməsi, xalq yaradıcılığının müxtəlif mə -
sə  lələrinin tədrisi zamanı istifadə oluna bilər.
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AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA ADQOYMA
Xülasə

Qədim ənənəmizdə ad göstərilən şücaətə görə qoyulardı. Bunun ən tipik nümu nə lə -
ri nə “Dədə Qorqud kitabı”nda rast gəlmək olar: qəhrəman buğanı yendiyi üçün Bu ğac,
at basıb qan sümürdüyü üçün Basat adlanır və s. Nisbətən sonrakı dövrlərdə ad, adətən,
ad qoyanın görmək is  tə  diyi keyfiyyətləri özündə əks etdirir. Bunun hər iki variantına
günümüzdə də rast gə linir. Müasir dövrdə uşağın adını valideyn versə də, bəzən gündə-
lik fəaliyyətinə, xa rak terinə və s.-yə görə ona ləqəb qoyulur. 

Məqalədə Azərbaycan folklorunda adqoyma adə tindən bəhs olunur. Bu ritualın folk-
lorumuzun müxtəlif janrlarında əks olunması məsə lə sinə toxunulur və adqoymanın
Azərbaycan folklorunda bir sistem təşkil etməsi qə na ə ti nə gəlinir.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, adqoyma, nağıl, inam, deyim, tapmaca, lətifə

THE NAME GIVING IN AZERBAIJANI FOLKLORE
Summary

In old tradition the name giving was given by any bravery. The typical examples are
come across in “The book of “Dede Gorgud”; Bughaj for vanquishing bull, Basat for van-
quishing horse and sucking his blood and so on. Later times name usually deals with the
qualities that name giver wants to see. Both of the variants are come across nowadays. In
contemporary life in spite of the child’s name is given  by his or her parent, sometimes
the nickname is given according to his or her daily activity, character and so on. 

The article deals with the tradition of name giving in Azerbaijani folklore. The prob-
lem of reflection this custom here also is touches upon.  We come to the conclusion that
name giving forms the system in Azerbaijani folklore. 

Key words: “The book of Dede Gorgud”, name giving, tale, belief, saying, riddle,
joke  

ДАРЕНИЕ ИМЕНИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Резюме

По древней традиции дарение имени, происходило только после совершения
ка кого-то от важного поступка. Самыми типичными образцами явлются примеры
из дастана «Книга Деде Коркута»; за победу над буйволом Бугач, за преобладание
конём Басат, и.т.д. В сравнительно последующие периоды дарение имени, обычно
отражало те качества, которые хотел увидеть дарящий имя. И в сегодняшние дни
мы встречаем оба варианта. В современный период, хотя имя дарится родителями,
иногда за повседневную деятельность, за характер, и многое другое ребёнку дают
кличку. 

В статье говорится о традиции дарения имени в Азер бай джанском фольло ре.
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Затрагивается вопрос отображения различных жанров в фольлоре и вытекает вы -
вод, что дарение имени в Азербайджанском фольклоре составляет единую сис те му.

Ключевые слова: «Книга Деде Коркута», дарение имени, сказка, вера, выра-
жение, загадка, анекдот

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarında
ad  qoy ma ritualının araşdırılması.

İşin məqsədi. Tədqiqatın məqsədi adqoyma ritualının qədim ənənə -
miz dən bugünəqədərki inkişafını izləmək. 

Adqoyma ilə bağlı mətnlər Azərbaycan folklorunda geniş yayılıb. Hə -
min mətnlər əsasən, islamaqədərki türk mifoloji dünyagörüşünü və islam-
dan sonrakı dünyagörüşünü əks etdirir. Yayılma arealına baxaraq deyə bi -
lə rik ki, adqoyma Azərbaycan folklorunda olduqca mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu rituala əksər folklor janrlarında rast gəlinir. Amma daha çox
qar şılaşdığımız janrlar dastanlar, nağıllar, atalar sözləri, inamlar, deyim-
lər, rəvayətlər, alqışlar, qarğışlar və s.-dir.

Dastanlarda adqoymadan danışarkən, ilk növbədə, «Dədə Qorqud ki -
tabı» yada düşür. Bu dastanın üç boyunda oğuz igidlərinin adlandırılması
sə bəblərini görürük. «Dirsə xan oğlu Buğacın boyu»nda Buğac 14 yaşa
ça tıb, amma hələ adı yoxdur. Yalnız Bayandır xanın buğasını yen dik dən
son ra gördüyü işə uyğun olaraq Dədə Qorqud tərəfindən onun şərəfinə
keçirilən məclisdə Buğac adlandırılır. Burada hünər göstərdikdən sonra
ad almaqdan başqa diqqəti çəkən başqa bir məsələ də var. Ad elə-belə ve -
rilməz, bütün oğuz igidlərinin qarşısında, onların toplaşdığı yığnaqda –
qonaqlıqda verilər. Maraqlıdır ki, bu mərasimin özü günümüzdə yaşama -
sa da, izləri  hələ də türk təfəkküründə öz varlığını qoruyub sax layıb. Şəki
rayonunun Göynük kəndlərində övladından narazı olan va li deyn onu belə
danlayır: «Ad alıf surfa salmıcasanı». Bu, «Dədə Qorqud ki tabı»nda gör -
düyümüz ritualın təsviri deyilmi? Yəni məhz ad aldıqdan sonra süfrənin
salınması, qonaqlığın təşkili. Bu danlaq hələm-hələm işlənmir və çox ağır
ittiham kimi səslənir. Yenə də eyni ərazidə işlənən daha bir məzəmmət:
«Ad batırıf yurd itirən». Yəni adın batması, ləkələnməsi bütövlükdə yur-
dun, daha da irəli getsək, statusun itirilməsi kimi dəyərləndirilir.

Tədqiqatçıların da dediyi kimi, günümüzdə doğum gününün ad günü
kimi adlandırılmasının bu məsələ ilə birbaşa əlaqəsi vardır. Bir sıra xalq -
larda bu gün doğum günü adlandırılır. Yəni digər xalqlarda insanın do -
ğum günü onun dünyaya gəldiyi gün hesab olunursa, bizdə isə insanın do -
ğuluşu onun ad almasından başlayır. Daha dəqiq desək, hələ hünər göstər-
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məmiş, ad almamış adam şəxsiyyət sayılmırdı, bu üzdən onun dünyaya
gəlişini bayram etməyə də ehtiyac duyulmurdu.

«Baybörə oğlu Bamsı Beyrəyin boyu»nda qəhrəman xocaları xilas
edib mallarını yağmalanmadan qurtardığı üçün ad almalıdır. Yəni artıq o,
hünər göstərib, gördüyü iş də göz qabağındadır. Amma burada diq qət çə -
kən başqa bir məsələ var. Bu oğuz igidinin adı var, amma göstərdiyi hü -
nərə görə üstünə bir ad da gəlir. Dədə Qorqud deyir: «Baybörə bəg, sən
oğlını Bamsım deyə oxşardın, bən də adını Beyrəğ qoydum. Adı Boz ay -
ğırlı Bamsı Beyrəg olsın» (6, 98). Buradan belə çıxır ki, oğuz ən ənəsində
heç adı olmamaqla yanaşı, daha bir adın qazanılması da vardır 

«Dədə Qorqud kitabı»nın digər boyunda – «Basatın Təpəgözü öldür -
düyü boy»da adlandırmanın bir qədər də başqa forması ilə – əlamətlərə,
xüsu siyyətlərə görə adlandırma ilə qarşılaşırıq. Basat məhz at basıb, qan
sümürdüyü üçün Dədə Qorqud tərəfindən belə adlandırılır. Digər tərəfdən
burada bədheybət varlığın, alnında tək bircə gözü olan məxluqun da za hi -
ri görkəminə görə Təpəgöz adlandırıldığının şahidi oluruq (5,55).

Digər bir tərəfdən dastanda görürük ki, oğuz igidlərinin adı yalnız Də -
də Qorqud tərəfindən verilir, yəni bu, xüsusi bir missiyadır. Bunu hər
adam edə bilməz. «Adını bən verdüm, yaşını Tanrı versün», − deyir Dədə
Qorqud. Xalq arasında yayılmış inamlara görə, yalnız oğuz igidlərini de -
yil, bütün varlığı Dədə Qorqud adlandırmışdır, yalnız 4 əşyanı yanlış ad -
landırmışdır:

Ayrana doyran demədim mən Dədə Qorqud,
Gəlinə ayıran demədim mən Dədə Qorqud.
İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud.
Tikənə sökən demədim mən Dədə Qorqud.

Araşdırıcılar tamamilə haqlı olaraq bunu Dədə Qorqudun mədəni qəh -
rəman statusu ilə bağlayırlar (2, 36).

Qeyd edək ki, yalnız Dədə Qorqud Oğuznamələrində deyil, başqa türk
dastanlarında da ad alma motivi ilə rastlaşırıq.

“Şor dastanlarında adsız yaşamaq istəməyən, sosial düzümdə öz yeri-
ni istəyən qəhrəman əlində bir kasa dolusu qımız uca dağ başına çıxır, ona
ad verilməsini tələb eləyir. Yakut dastanlarına görə də ikinci həqiqi ad yay
çə kib ox atmağa başlayarkən verilirdi. Saxa olonxonlarında adı olma ya -
nın bu üzdən çəkdiyi əzablardan danışılır. Xakas türklərinin dastanlarında
isə advermə aktı Dədə Qorqud oğuznamələrindəki advermə hadisəsiylə
çox yaxından səsləşir. Burada başqa bir cəhət də ondan ibarətdir ki, əski
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türklərin erkən çağlarda daşıdıqları adlar bütövlükdə inanışlarla – etnik
ənənə ilə bağlı olmuşdur” (2, 31).

Ad məsələsi ilə nağıllarımızda da qarşılaşırıq. “Bəxtiyar” adlı nağılda
yuxusunun dalınca gedən kişi bir çobanla rastlaşır və yuxusunu bir sürü
qoyun müqabilində çobana satır. Yuxusunu qoyuna satan kişi arvadının
təəccübləndiyini görəndə belə deyir: “Ay arvad, dəli-zad olmamısan ki,
qoyun özümündü, yuxumnan dəyişmişəm. İkincisi, mən Bəxtiyar de-yi -
ləm, adım indi Məlikməmməddi, adımı çobana vermişəm, onun adını al -
mışam” (1, 106). Bu alış-verişdən sonra onlar adlarını da dəyişirlər və bu
gündən etibarən bir-birlərinin taleyini yaşamağa başlayırlar. Adlarını də -
yişdirdikləri üçün görülmüş yuxu onu görən üçün deyil, satın alan adam
üçün çin çıxır.  Yəni “... adla tale arasında eyniyyət var” (2, 31-32).

Adqoyma ritualı ilə inamlarda daha tez-tez rastlaşırıq. Xalq arasında
geniş yayılmış inama görə, uşağı qalmayan ailələrdə növbəti doğulan uşa -
ğın adını Dursun, Yaşasın və s. kimi adlar qoyarlar. Xalq düşüncəsinə əsa -
sən, hərə onu bir ağız belə adlarla çağırarsa, alqışları qəbula keçər, uşaq
tələf olmaz. Uşağı qalmayan ailələrdə yeni doğulmuş uşağı başqa xalq lar -
dan götürülmüş adlarla, daha çox da başqa dinin daşıyıcılarının ad ları ilə
adlandırardılar.

Eyni zamanda xəstə uşağın da adının digər adla əvəzlənməsi inancı da
geniş yayılmışdır. Görünür, ad dəyişmə, yaxud başqa dinin daşıyıcılarının
adları ilə adlandırma şər ruhları azdırmaq məqsədi güdür.

Digər türk xalqlarında uşağı şər ruhlardan qorumaq üçün ona bəzən
qəribə adlar verirlər. Tədqiqatçı Ü.Niayiş bu barədə yazır: “Qoruyucu ad -
lardan istifadə hələ də bəzi türk tayfaları arasında mövcuddur. Bunun ma -
raqlı nümunələrini türkmənlər arasında görmək mümkündür. Türkmən lər -
də ana, ata uşağa ad verərkən bəzən anlamsız və qeyri-adi bir addan isti-
fadə edirlər; Əzrayıl uşağın adını boş və anlamsız olduğu üçün ondan qa -
fil olub, sorağına getməyəcək. Bunun başqa misalı İtalmaz kimi ad lar dır.
Türkmən ata-anaları təsəvvür edirdilər ki, itin belə almaq istəmədiyi bir
məxluqdan Əzrayıl da çəkinəcək və bu adı daşıyan uzun ömürlü olacaq”
(8, 170-171). 

Xalq təfəkkürünə görə, doğulan uşağın adı qırxı çıxana qədər qoyul-
malıdır, yoxsa uşaq böyüyəndə yalançı olar. Eyni zamanda uşağı gözəl
adlarla adlandırmaq məsələsi də xalqın diqqətindən yayınmamışdır. Çün ki
adın ətraf tərəfindən necə qarşılanması insanın psixikasına təsir edən amil-
lərdəndir. Buna görə də doğulan uşağa ad qoymaq hər bir nəslin, ai lənin
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şəxsi işi olsa da, körpəni gözəl adla adlandıra bilməyənlər el arasında
«Oğul tapdı, ad tapa bilmədi», – deyə qınanarlar. Adından razı qalma yan -
lara isə «Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər», – deyə təsəlli verərlər.

Ənənəyə görə, Novruz bayramı ərəfəsində doğulan uşaqların Novruz və
ya Bahar, Yazbahar, Gülbahar, Orucluqda doğulan oğlan uşağının Oruc,
Ramazan, Qurban bayramında doğulan uşağın Qurban adlandırılması hal-
ları da mövcuddur. Yalnız Azərbaycanda deyil, digər türk xalqlarında da
Novruz bayramı günlərində doğulan uşaqların bayrama uyğun adlarla
adlandırılması halları mövcud olmuşdur. “Bu günlərdə özbəklər dünyaya
gələn oğlanlara Novruz, qızlara isə Novbahar, Baharay, qaraqalpaqlar isə
oğlanlara Novruz, Novruzbay, qızlara isə Novruzbikə kimi adlar verirlər”
(10, 171). “Qazaxlar çox vaxt bayramda doğulan uşaqlara Nevruzbay,
Meyrambek kimi adlar verirlər” (10, 173). “Qırğızlar bayramda doğulan
oğlanlara Nooruzbay, Nooruz bek, Nooruz adları verirlər” (10, 176).

Əvvəllər adı hər adam qoymazdı, bunun üçün xüsusi adamlar olardı. Bu
adətin izləri keçən əsrin ortalarınadək qorunmuşdu. Cəlilabad rayo nu nun
bəzi kəndlərində (Astanlı kəndində və s.), Naxçıvanın bəzi bölgələ rində
adı məhz kəndin mollası Qurana baxıb qoyarmış. Gədəbəy rayo nunun Şı -
nıx mahalında adı bir müddət hətta kənd sovetinin katibi seçərmiş. Bu
barədə tədqiqatçılarin fikirləri də yerinə düşür. Məsələn, S.Sə di yev yazır
ki, əvvəllər ad məsələsini valideynlər deyil, ancaq advermə pe şəsinə görə
xalq arasında tanınmış, hörmətli şəxslər həll edərdilər (11, 25).

Bəzən ad insanın özündən əvvəl doğulur. Yəni nəsil ağsaqqallarından
biri doğulacaq körpəyə əvvəlcədən ad qoyur. Bəzən hətta doğulacaq kör-
pənin valideynləri hələ evlənməmişdən də nəsil ağsaqqalı və ya ağbirçəyi
gələcək körpənin adını verir. Hal-hazırda bu adət qalmasa da, indi də ad
qoyma məsələsində nəslin ağsaqqalları ilə məsləhətləşmək məsələsi gün -
dəmdədir. Xüsusilə də böyüklərdən icazə almadan əcdadların adlarını
qoy maq düzgün sayılmır.

Bəzən ad yuxuda seçilir. Körpənin yaxınlarından birinin gördüyü yu -
xunun təsiri ilə ad müəyyənləşdirilir. Adətən, yuxuda körpənin adını ve -
rən şəxs hansısa pir, ocaq sahibi, övliya, bəzən də dünyadan köçmüş nəsil
ağsaqqalı olur.

Gədəbəyin Şınıx mahalında bəzən ad qoyulur, amma insanı bir ömür
boyu sənəddəki adla deyil, başqa adla çağırırlar. Görünür, bu əski mifolo-
ji dünyagörüşü ilə əlaqədardır. Bu, insanı şər ruhların, eləcə də, cadu və
ovsunların təsirindən qorumaq məqsədi güdür.
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Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi. Sünnü bölgələrində
imamların adlarının qoyulması geniş yayılsa da, şiə bölgələrində Əliyə
qədərki xəlifələrin adlarının verilməsi hallarına sıx-sıx rast gəlinmir. Bu
da Əliyəqədərki xəlifələrin hakimiyyətinin şiələr tərəfindən qəbul olun-
maması ilə əlaqədardır.

Təzə doğulan uşaqların adlarının özündən əvvəlki bacı-qardaşlarının
adları ilə uyğunlaşdırılması halları ilə də tez-tez üzləşmək mümkündür.
Sənətşünas alim F.Çələbi bu barədə belə deyir: “Məlum olduğu kimi,
Azərbaycan türkləri qardaş və bacıların adlarının həmahəng olmasına xü -
susi diqqət yetirirlər” (3, 23). Biz də öz növbəmizdə qeyd edək ki, bura-
da adətən, iki sistemlə qarşılaşırıq; milli mənşəli adların həmqafiyə ol ma -
sı (məsələn, Elçin-Gülçin, Elşən-Gülşən, Ərcan-Selcan və s.), qeyri-mil li
mənşəli adların həmqafiyə təşkil etməsi (məsələn, Fikrət-Hikmət, Şövkət-
Qənimət və s.). Bəzən də qafiyə yaratmaq xatirinə adlardan biri milli, di -
gəri isə alınma olur (məsələn, Tangiz-Ruhəngiz və s.). F.Çələbi yazır: “Bu
zaman adlardan birinin türk, digərinin isə fars mənşəli olma sı nın heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, həmin adlar özlərinin əsli, ori jinalı (əgər
belə demək mümkündürsə) ilə müqayisədə fonetik dəyişikliyə uğramış,
yəni şəkililəşmiş və həmahəng bir vəziyyətə düşmüşdür” (3, 23).  

Adqoyma zamanı valideyn bəzən özü də bilmədən əski türk dün ya gö -
rüşünü özündə əks etdirən adlar seçir. Belə ki, qeydə alınmış şəxs ad la rı -
nın bir qismi də qədim türk tarixinin izlərini özündə yaşadır. Görkəmli
alim Y.Qarayev  bu məsələyə toxunaraq vurğulayır: “İndi heç yerdə igidə
Urğuz (ər oğuz) və dənizə təngiz demirlər, amma Urğuz, Tangiz oğlan və
qız isimləri Şəkidə bu gün də yayılan, işlənən adlardır” (7, 10).

Bəzi bölgələrimizdə olduqca maraqlı şəxs adları ilə qarşılaşmaq müm -
kündür. “Şəkidə bir sıra diqqətçəkən şəxs adları vardır. Məsələn, Məm -
mədiyə, Əhmədiyə, Əsabəli kimi adlar əsasən Şəkidə işlənir. Hətta bu -
nunla əlaqədar şəxsin şəkili olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunan
yanıltmac formalı belə bir zarafat vardır:

Əsabəli gəlitdi,
Küftələri yiyitdi,
Noxutdarı qalıtdı.  

Öz xarakterinə görə şəkililərə ünvanlanan, şəxsin şəkililiyini vurğu-
layan məşhur “Hacı dayı gəlitdi?” zarafatı ilə çox yaxın olan bu deyimdə
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Hacı dayını Əsabəli əvəz edir. Digər tərəfdən “gəlitdi”dən əlavə burada
“yiyitdi” və “qalıtdı”nın olması, üstəlik şəkililərin çox sevdiyi noxudlu
küftənin (yəni suyuna noxud salınan küftənin) də xatırlanması (məsələn,
Bakı küftələri daha iri və adətən, noxudsuz olur) həmin deyimdə şə ki li li -
yin daha qabarıq səciyyələndirilməsinə, daha doğrusu, sözlə rəsm edil mə -
sinə səbəb olur (3, 22-23). 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra janrlarda adqoyma ilə bağlı
mətnlər kifayət qədərdir. Azərbaycan folklorunda adla bağlı alqış və qar -
ğışlar da kifayət qədərdir: «Adı ilə böyüsün», «Adın (və ya səsin) yu xa rı -
lardan eşidilsin (və ya gəlsin)”; «Adın qara daşlara yazılsın», «Adın bat-
sın», «Adın qalsın».

Adla bağlı deyimlər də dilimizdə xeyli saydadır: «Adın çıxınca canın
çıxsın», «Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum», «Keçəl baxar güz -
güyə, adını qoyar özgəyə», «Adsız dəyirmanda xoruz olar», «Yaman ad -
dan ölüm yaxşıdır» və s.

Tapmacalarda da ad məsələsinə toxunulmuşdur:

Tüfəngin xəzinəsiyəm,
Ağzımın vəznəsiyəm.
Atam mənim oğlumdu,
Mən atamın yeznəsiyəm
(Adı bir olan ata, oğul, yeznə).     

Hətta lətifə janrında belə adqoyma məsələsinə rast gəlmək müm kün dür.
Müxtəlif toplularda bu tipli lətifələr xeyli saydadır. Bu lətifələrdə ad qoy -
ma ilə bağlı bu və digər məsələlərdən bəhs olunur. “Adım yadımdan çıxıb”
adlı lətifədə adını itirmiş insanın ad axtarışından bəhs olunursa (4, 229),
“Naşükür” adlı lətifədə adın seçilməsindən (9, 130), “Ad al ver çisi” adlı lə -
tifədə isə addan müxtəlif formalarda istifadədən söhbət açılır (9, 165).

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, adqoyma məsələsi Azərbay -
can folklorunda geniş yayılmış mövzulardan biridir. Yuxarıda da qeyd
etmişdik ki, adqoymaya əksər janrlarda təsadüf edirik.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən filoloqlar, folklorşünaslar, etno-
qraflar istifadə edə bilərlər.

İşin elmi nəticəsi. Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, adqoyma
Azərbaycan folklorunda xüsusi bir sistem təşkil etmişdir.            
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KOSMOQONİK ZƏMİNDƏ QADIN VƏ KİŞİ
Xülasə

Məqalədə qadın və kişi arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət edən ritu-
alların kosmoqonik planı araşdırmaya cəlb olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki,
konkret inanc və davranışlar qadın və kişi arasındakı münasibətlərin kosmoqonik plan-
da dəyərləndirilməsinə xidmət edir. Fikirlərin mətnlər üzərində sübut edilməsi üçün
“göbəkkəsmə”, “buta” ilə yanaşı bəzi etnoqrafik materiallara mürciət olunmuşdur.

Açar sözlər: kosmoqonik akt, ritualda qadın və kişi, “buta”, “göbəkkəsmə”, fərd və
universal kosmoqoniya, toy və ritual qovuşma.

MEN AND WOMEN ON THE COSMOGONIC GROUND
Summary

This article deals with the investigation of  rituals in the cosmogonic plan, which reg-
ulates the relationship between men and women. It was determined that the relationship
between specific beliefs and behaviors of men and women in the evaluation of cos-
mogonic serves.We used "gobəkkəsmə", "buta" as well as some of ethnographic ma -
terials to prove thoughts over the texts.

Key words: cosmogonic act, male and female  in rithuals, "buta", "gobəkkasma", the
individual and  universal kosmoqniya, wedding and ritual joining

ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В КОСМОГОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Резюме

В статье к исследованию привлекаются космогонический план ритуалов, слу-
жащих регулированию отношений между женщиной и мужчиной. Здесь опреде-
ляется, что конкретные формы верования и поведения помогают оценить взаимо-
отношения полов в космогоническом аспекте изучения. Для конкретного подтвер-
ждения  мыслей из текстов приводятся примеры (“buta”, “göbəkkəsmə” и др.).

Ключевые слова: космогонический акт, женщина и мужчина в ритуале, “buta”,
“göbəkkəsmə”, индивидуальная и универсальная космогония, свадьба и ритуаль-
ное слияние.

Məsələnin qoyuluşu. Kosmoqonik planda qadın və kişi problemi ya -
ra dılış kontekstində araşdırılır.

İşin məqsədi. Mədəniyyətdə qadın və kişi arasındakı münasibətlərin
kos moqonik kontekstdə reallaşma spesifikasını müəyyənləşdirmək.

Mədəniyyətdəki bütün ritualların əsasında  ilkin yaradılış (kosmikləş -
mə) və son (esxatologiya) aktını imitasiya etmək dayanır. Bu rituallar öz -
lü yündə mifik zamanı bərpa edir və bu mifik zaman bərpa olunduqda isə
dərhal bütün obyektlər “simvolun dilinə” çevrilir. Odur ki, biz mə ra sim -
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lərdə, günlük həyatımızda rastlaşdığımız obyektlərin öz real funksi ya sın -
dan başqa müəyyən mənaları da ifadə etməsinin şahidi oluruq. Bir növ,
burada sakral zaman profan zamana müncər edilir. “Həyata keçirilən ri tu -
al öz məkanını müəyyən edir və sərhədlərini cızır. Burada sakral za man
pro  fan zamana naxışlanmaqla ona öz dərin kökləri ilə əlaqələnmək, möv -
cud olmaq imkanı yaradır. Bu zaman sakral zaman profan zamanı aradan
qaldırmır, çünki o, profan zamanın sığnağıdır” (17,41). Sakral za manın
pro   fan zamana naxışlanması ilə mifoloji çağ davranışları da aktivləşmiş
olur. Ümumilikdə götürdükdə profan zamanda sakral zamanın realizə
olun  ması çox vaxt şüurlu həyata keçirilmir. Onun real izahı insanlar tərə -
fin dən mifoloji çağ məntiqilə deyil, daha çox müasir, düşüncə məntqi ilə
verilir ki, bu da təbiidir. Burada düşünmək belə doğru deyil ki, hər han-
sısa mədəni fakta izahat verən şəxsin düşüncəsində həmin adət köhnəl -
diyinə görə o bunun “düzgün izahını” verə bilmir. Sinxron planda, söy lə -
yicinin faktı “mifik zamana” uyğun izah etməməsini “yadlaşmaqda”,
“köh  nəlməkdə” axtarmaqdansa, yanaşma fərqində axtarmaq lazımdır.
Mi  fo  loji faktorlar özünü realizə üçün izahat istəmirlər. Onların həyata ke -
çi rilməsinə “viza” ağıl tərəfindən deyil, emosiya tərəfindən verilir. Biz
konkret zamanda kimdənsə ritual faktının mahiyyətini soruşanda o, mə sə -
ləyə ağıl məntiqilə yanaşır ki, artıq bu yanaşmanın özü mifoloji çağ fak-
tını izah edə bilməz və belə məqamda təhrif qaçınılmazdır. Bu, ona bən -
zəyir ki, biri yolla gedəndə birdən səksəndikdə dərhal “bismillah” de -
yərək “cindən uzaqlaşmaq” istədiyi halda, ondan cinin nə olduğunu so ru -
şanda “uydurma” bir şey olduğunu bildirir. Onu cinlə var kimi dav ran ma -
ğa emosiyaları, təhtəlşüuru yox kimi davranmağa isə ağılı vadar edir.
Mifoloji çağ faktlarının sinxron plandakı, ağıl məntiqi kontekstində  izahı
onun mahiyyətini açmağa imkan vermir.

Beləliklə, əgər biz qəbul ediriksə ki, mərasimlərdə mifoloji çağ bərpa
olu nur, o zaman biz mərasimi öyrənərkən aşağıdakı məqamlara diqqət ye -
tir məliyik:

1) Ritualın keçirildiyi məkan öz profan mahiyyətindən uzaqlaşaraq
sak   ral zamandakı mahiyyətinə qayıdır. Rituallar vasitəsilə başlanğıc za -
man bərpa olunur. Ritual faktı öz “dəyərini” ilkin yaradılışda iştirakı ilə
əsas landırır. Beləliklə, bərpa olunan sakral zamanda sakral yaradılış aktı
imitasiya edilir. 

2) Buradakı aktlarda situativ olaraq  problem, keçid ritualı, problemin
həlli modeli realizə olunur.

3) Burada zaman  tarixi mahiyyətini itirməsilə qapalı xarakter alır. Hər
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bir şey bu qapalı çevrə boyunca hərəkət edərək öz əvvəlki vəziyyə-tinə
qayıdır. 

4) Bu mərasim iştirakçılarının “ağıl məntiqi” mifoloji çağın “emosion-
al məntiqinə” çevrilir. (Bəzi regionlarda Novruz ritualları çərçivəsində in -
san ların döyülməsi və onların könüllü olaraq buna razı olmaları, soyuq
suda çimmələri  buna misal ola bilər).

5) Keçirilən rituallarda qarşılaşan iki tərəfdən biri kosmosu,  digəri isə
xa osu simvolizə edir. Hətta bu qarşılaşma dramatik formada təzahür et -
mə sə belə özlüyündə keçirilən ritual bu xarakterdədir: xaos və kosmos
arasında münasibətlərin bu və ya digər formada tənzimlənməsi. Bu ba -
xım dan ritual modelin dramatik təzahür forması ilə (mərasim ) epik təza-
hür (nağıl, epos və s) forması arasında struktur uyğunluq vardır.   

Qeyd etməliyik ki, “qadın və kişi” arasındakı münasibətin kosmoqonik
pla nının araşdırılması mədəniyyətdə bir çox yaradıcılıq faktlarının, o
cümlədən toy, yas, adqoyma və s. mərasimlərinin daha dərindən anlaşıl-
masına kömək edə bilər.

Bizim topladığımız bir mətndə deyilir: “İki nəfərin eyni vaxtda övladı
olanda valideyinlər razı olsalar, onların göbəklərini bir-birlərinə kəsirlər.
Bu adətin adı göbəkkəsmədir”. Bu mətndə dünyanın yaradılış anına işarə
edilir. Mifologiyada yaradılışın ilkin mərhələsi olan (xaos) qadın və kişi
baş lanğıcının hər ikisini öz daxilində gizlədir. Burada bütün qarşıdurma -
lar, o cümlədən qadın və kişi bir-birinə qovuşmuş şəkildə və ya iki baş və
bir bədənə malik olan varlıq kimi təsvir olunurdu. Təsadüfi deyildir ki,
Joseph Campbell Britaniya muzeyində saxlanılan, yaradılış prosesini əks
et dirən, əlkimyaya aid olan şəkili izah edərkən yazır ki, dünyanın yaran -
ma  sındakı ilkin maddə xaos, qarışıq maddə durumundadır. “Zidd cütlər,
isti-soyuq, nəm-quru, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, keçmiş-gələcək, erkək-
dişi, obyekt və subyekt bir-birindən ayırd edilə bilməz” (6, 282). Bütün
hallarda mifologiyada ilkin yaradılış  bu maddələrin bir-birindən ayrıl-
mağa başlaması ilə həyata keçirilir. Bu semantika Həvvanın Adəmin
qabırğasından yaranması barədə olan miflərdə də əks olunmuşdur. Belə
mətnlərin birinə baxaq: “Sonra Allah Adəmi yaratdı çamurdan. Fəriştələr
boğazacan yoğurdular yuxarını bacarmadılar. Yuxarını Allah yaratmış,
ona görə də boğazdan yuxarıya söymək olmaz. Adamdan sonra şeytan
gəldi, insanın ağzına girdi. Dedi burda can durmaz, sonra yenə Yasin oxu -
du lar, can verdilər.

Həzrəti Adəm asqırdı, ayıldı. Kəmiyindən Həvvanı yaratdı. Sonra həz -
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rəti Adəmdən altmış adam törətdi, camaatı törətdi. Şeytan dedi ki, mən
mən dən olanı alacam. Adəm qoymadı, lənət etdi şeytana. Onnan da şey-
tan itdi gözdən” (1, 27). Bu mətnin mifoloji semantikasında qadın və ki -
şi  nin bir mahiyyətdən (torpaqdan) ayrılmasından söhbət gedir. Qadın və
ki şinin bir yerdə, bir nüvədə cəmləndiyi mərhələ yaradılışdan öncəki və -
ziy yəti, xoas mərhələsini işarələyir. Kosmoslaşma həmin o xaosun ikiləş -
məsi – qadın və kişiyə bölünməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə,
op pozisiyanın doğması ilə xaos sona çatır, kosmoslaşma aktı  başla yır.
Qarabağ ərazisində tez-tez işlənən “Qadınnan kişinin torpağı bir yer dən
gö türülüb” deyimində də eyni semantika vardır. Burada, əslində, bütün ər
və arvadlar arasındakı münasibətlər belə kosmik yaradılış aktına uyğun
əsas landırılır. Yəni onlar bir energetik nüvənin (torpağın) iki energetik
mər  kəzə (qadın və kişiyə) bölünməsi vasitəsilə yaradılmışdır. Xatır lat ma -
lı yıq ki, astral miflərdə də birin ikiyə bölünməsilə kosmoslaşmanın hə yata
keçirilməsi semantikasını görmək mümkündür. “Günəş və Ay” haq qında
olan aşağıdakı mifdə deyilir: “Bir dəfə Ayla Günəş arasında bərk dava dü -
şür. Biri deyir ki, dünyaya gündüz mən çıxacam, o biri de yir ki, mən. Ay
üzü nü Günəşə tutub deyir:

– Dünyaya gündüz mən çıxmalıyam. Çünki sən qızsan, bütün kişilər
sənə baxar. Ayıfdı. 

Günəş deyir:
– Yox. Mən çıxacağam. Ona görə ki, mənim iynələrim var. Heç kim

mə nə baxmağa cürət eləməz.  Kim mənə baxsa gözünü deşərəm. 
Ay söz tapa bilmir, Günəşlə razılaşır. O vaxtdan da gündüz dünyaya

Gü    nəş çıxır” (1, 32). Bu mifin semantikasına diqqət yetirəndə aydın olur
ki, kosmoslaşma prosesi hələ başlamamışdır. Günəş və Ayın bu gün biz -
lə rə bəlli olan düzümü reallaşmamışdır. Başqa sözlə, hələ oppozisional
dü  züm formalaşmamışdır və onlar bir yerdədirlər. Amma bu konfliktdən
sonra kosmoslaşma hadisəsi baş verir – Günəş və Ayın bugünkü dü züm -
də formalaşması həyata keçirilir. Göründüyü kimi, Günəş və Ayın ayrıl-
ması ilə həyata keçirilən kosmoslaşma aktı barədə olan bu mifin altında
digər bir oppozisiyadan söhbət açılır: qadın və kişi (Günəş-qız, ay-oğlan).
Bu ra da mifoinformasiya üçün xarakterik olan  Günəşin Aydan, Qa dının
Ki şi dən ayrılması simvolik vəhdətdə əks olunmuşdur. Bu simvollaşmanı
biz “pa ralel simvollaşma” adlandırırıq. Yəni Günəş və Ay münasibətləri
zəminində kosmoslaşmanı təsvir edən mətnin altında ikinci bir lay var –
qadının kişidən ayrılması nəticəsində kosmoslaşmanın mey dana çıxma sı -
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nı göstərən lay. Mədəniyyətdə mövcud olan bu tipli fakt lar bizə qadın və
kişi arasında münasibətləri universal kosmoqonik kontekstdə izah etməyə
imkan verir.

Dünyanın sonunda, esxotoloji kontekstdə isə, ikilik yenidən birə və ya
ilkin başlanğıca qayıdır. Yenidən bütün ikiliklər bir mərkəzdə birləşir ki, bu
da onların çevrə boyunca hərəkət edərək yenidən yaradılışdan öncə möv cud
olan vəziyyətə qayıtdıqlarını göstərir. Joseph Campbell “Tanrının üzləri”
kitabında klassik mətn illüstrasiyalarından 43 saylı şəkli nəzərdə tutaraq ya -
zır: “... 43-cü şəkildə ikili gerçək (kursiv - S.Q.) bir varlıq halına gəlmişdir.
Daha doğrusu, bir ölüyə çevrilmişdir. Su yatağı qəbirə çev ril mişdir” (6,
295). Başqa sözlə, burada kosmik modeli təcəssüm et di rən ikiliyin yara dı -
lış dan öncəki vəziyyətinə qayıdaraq xaosa çevril di yi vur ğulanır.

Şəkil 43.

Dünyada gedən arxeoloji materiallara nəzər saldıqda isə aydın olur ki,
dünyasını dəyişən sevgililərin bir qəbirdə basdırılmasının tarixi ənənəsi
var dır. Belə qəbirlərin ən qədim nümunələrindən biri Donato Labatenin
rəhbərlik etdiyi arxeoloji qrup tərəfindən İtaliyanın Modena şəhərində ta -
pıl mışdır. Qəbirdə qadın kişiyə doğru baxır. Arxeoloqlar düşünürlər ki,
kişi də qadına doğru baxırmış. Amma zaman-zaman deformasiya ilə əla -
qə dar olaraq kişinin başı yana doğru əyilmişdir (13). Sevgili hesab edilən
gənclər bir  qəbirdə qucaqlaşmış şəkildə dəfn olunmuşlar. Qəbrin defor -
ma siyaya uğramış görüntüsü belədir:
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Eyni simvolik məzmuna malik tapıntı Şəki şəhərinin Fazil kəndində
arxeoloji qazıntılar nəticəsində Nəsib Muxtarov tərəfindən tapılmışdır.
Şəkil görüntüsünü gənc arxeoloq Babazadə Əjdər Yusif oğlu tərəfindən
bizə təqdim olunmuş həmin abidədə yan-yana uzanmış qadın və kişi fiqu-
ru yer almışdır:

Bu motiv folklor və ədəbiyyatımızda  da qismən dəyişikliklərlə əks
olunmuşdur. “Əsli və Kərəm”də, “Leyli və Məcnun”da bu motivin izləri
var dır. Aşiq-məşuqların qəbirləri ya yan-yanadır, ya da bir yerdədir ki,
bunu da xaosun, ölüm zamanı ikiliklərin birə çevrilməsinin işarəsi hesab
etmək olar. M. Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində, Məcnunun Ley li -
nin qəbri üzərində dünyasını dəyişməsindən sonra bu belə təsvir verilir:

Ğüsl eyləyibən təni-nizarın
Dildarının açdılar məzarın,
Qoydular onu həm ol məzarə,
Ğəmnak yetişdi ğəmigüsarə
Ruh oldu fələkdə ruhə həmraz,
Tən oldu tən ilə yerdə dəmsaz.
Rəf oldu təəllüqati-hail,
Mətlubuna talib oldu vasil (3, 211).

Eyni motiv Kazan tatarlarının “Şahsənəm və Qərib” dastanında da əks
olunmuşdur. Sevgilsi ilə görüşə tələsən Qərib gözü kor olduğundan  qu -
yuya yıxılaraq ölür. Onu hiylə ilə əldə etmək istəyən  şəxsdən qaçmaq
istə yən Şahsənəm də xilas olmaq üçün  özünü quyuya atanda orada Qəri -
bin öldüyünü görür. Allahdan canının almasını diləyir. O da elə orada
dün  yasını dəyişir. Şəhər əhalisi  gəlib onları birlikdə dəfn edirlər (5, 154).
“Simvolik planda da xaos ölümdür” (8). Başqa sözlə, belə qəhrəmanlar
ölüm vasitəsi ilə yenidən başlanğıcın başladığı xaosa qayıdırlar. Və xaosa
qayıtmaqla onun tərkibinə  məxsus ayrılmaz, parçalanmaz mahiyyəti imi-
tasiya etmək xüsusiyyətinə malik olurlar ki, bu təsəvvür öz növbəsində
qadın və kişinin dəfn zamanı qoşa dəfn olunması kimi təzahür edir.

Göründüyü kimi, eyni motiv dünyanın müxtəlif yerlərində, real həyat-
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da, rəsmdə və bədii əsərlərdə təkrarlanır. Düzgün olaraq belə təsvirlər
barədə deyilir: “Bu, tarixdən və ya yaş dövründən asılı deyil. Onlar yal-
nız orta əsrlər romantikasının, yaxud yetkinlik yaşının uşaqvari   fanta zi -
ya sının məhsulu deyildir. Onlarda müstəqil şəkildə mövcud olan, kon kret
fərdlərdən (həmçinin konkret məkandan – S.Q)  asılı olmayan qədim və
dərin arxetip canlandırılır” (11). Bu arxetip münasibətlər üzərin də çox -
say lı motiv, süjet, simvol yüksəlsə də, hamısının əsasında anima-animus
arxetipi dayanır. Bu arxetiplərin daşıyıcısı olan obrazların vəhdətdə olma -
sı kosmoqonik aktın baş tutması ilə nəticələnir.

Ümumiyyətlə deməliyik ki, mədəniyyətdəki istənilən faktın mifik ma -
hiy yətini anlamaq üçün onun morfoloji xüsusiyyətlərini öyrənməklə ya -
naşı, kosmoqoniyanın sintaqmatik düzümündəki yerini tapmaq lazım dır.
“Gö bəkkəsmə”nin də mifik mahiyyətini yalnız bu baxımdan  yanaşmaqla
anlamaq olar.

Beləliklə, “göbəkkəsmə” adətinin mifoloji semantikasında ilkin baş -
lanğıca, kosmoslaşma prosesinə işarə edilir. Xaos mərhələsində bitişik
olan  “qadın və kişi” başlanğıc bir-birindən ayrılır ki, bu da kosmoslaşma
aktının həyata keçirilməsi anlamına gəlir. Bundan savayı yaxın zamanlar-
da doğulan uşaqlar  kosmoqoniyaya münasibətdə “bacı-qardaş” semanti -
ka sı daşıyır. “Göbəkkəsmə” ritualı vasitəsi ilə onlar arasında mövcud ola
bi lə cək inçest münasibəti də tamamilə aradan qaldırılır ki, gələcəkdə on -
ların evlənməsinə heçnə maneə olmasın. Başqa sözlə, bu ritual faktı va -
sitəsi ilə dünyanın ikiyə bölünərək yaradılmasının imitasiyası ilə ya naşı,
inçest münasibətinin də tamamilə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.
Sintaqmatik planda bu ritualı aşağıdakı kimi sxemləşdirmək olar:  

Amma mifik şüur parçalandığı üçün bu təsəvvürün özü də parçalan -
mış dır. Bununla belə, mərasimlər, folklor mətnləri və tarixə nəzər salan-
da  ritualın mifoloji semantikasını bərpa etmək olur.
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Məsələnin bu cür qoyuluşu artıq digər problemlərin də mifoloji seman-
tikasını anlamaq üçün şərait yaradır. Yerindəcə bu məsələlərə qısa şəkildə
münasibət bildirmək məqsədəuyğun olardı.

Qarabağ ərazisindən topladığımız mətnlərdən birində deyilir: “Əgər
kim Novruz gecəsi duzlu qoğal yeyib yatsa, öz sevgilisini yuxuda görər”
(2). Bu məsələni izah etməzdən əvvəl  mifoloji zamanın təkrarlanma mo -
delinə nəzər salmaq yaxşı olardı:

Mifoloji zaman daima təkrarlanır. Daima inkişaf ilkin mərhələyə, xaos
nöqtəsinə qayıdaraq yenilənir. Mirçe Eliade “Əbədi təkrarlanan mif” kita -
bında göstərdiyi kimi, bu model arxetip model kimi bütün xalqların mə -
dəniyyətində özünü büruzə verir (Xatırlatmalıyıq ki, bu araşdırmasında o
azərbaycanlılardan və onların novruz adətindən az da olsa bəhs edir). Və
müəllif sözügedən kitabının “Zamanın yenidən təkrarlanması” böl mə sin -
də yazır: “Yeni il kosmoqniya aktının yerinə yetirildiyi başlanğıc zamanın
yenidən təkrarlanmasıdır... Bu günlərdə cavan gənclərin inisiasiya mə ra -
simi də təşkil olunur” (14). Fikirdən göründüyü kimi, novruz il kin ya ra -
dılış aktını təkrarlayır və bu təkrarlanma aktında həmçinin gənclərin də
inisiasiya ritualı reallaşdırılır. Məhz, “əgər kim novruz gecəsi duzlu qoğal
yeyib yatsa, öz sevgilisini yuxuda görər” inancını bu kontekstdə izah et -
mək məqsədəuyğundur. Həmin gecə ağacların başı bir anlıq yerə dəydiyi,
çaylar bir anlıq durduğu kimi, gənclər də həmin kontekstdə ilkin başlanğı-
ca, qadın və kişinin hələ bir-birlərindən ayrılmadığı nöqtəyə qayıdırlar.
Bu dönüş həmçinin fərdi universal mifologiyaya bağlayır. Başlanğıcda bir
nüvədə birləşən oğlan və qız sevgililər (və ya ər və arvad)  barədə mif bu
zaman donuq mətn kimi deyil, hərəkətdə olan, canlı mif kimi reallaşır.
Burada fərd özü “Adəm və Həvva” mifini daxili psixoreallıq olaraq canlı
yaşayır. Mifdən bizə bəlli olduğu kimi, dünyanın yaradılması zamanı
Adəm və Həvva bir nüvədən, mahiyyətdən yaradılmışlar. Bu baxımdan
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Leyli və Məcnun sevgisi müəyyən mənada “Adəm və Həvva” mifinin bə -
dii təzahürüdür. Ayrı-ayrı insanlar da həyatlarında bu halı canlı yaşaya bi -
lərlər. Bu halın əsas psixo-semiotik işarəsi sevgililər arasında tez-tez isti-
fadə olunan: “sən mənim üçün bir dənəsən” “dünyada sən mə nim üçün
təksən” və s. kimi iki nəfərdən (oğlan və qızdan) ibarət bir dünyanın qu -
rulduğunu göstərən ifadələrdir. Bu ifadələr semiotik cəhətdən başlanğıc
zamanın psixoreallıq olaraq reaktuallaşmasını göstərir. Novruz bayramın-
da yatan, simvolik olaraq ölən gənc də ritual modeldə   başlanğıc zamana
qayıdır ki, bu dönüş gənc başlanğıca qayıdaraq  yaradılmaq, ilkin yara dı -
lışı (Adəm və Həvva mifini) imitasiya etmə imkanı verir. Bu isə öz növbə -
sində şəxsə “gələcək həyat yoldaşını görmək” imkanı yaradır. Sakral ke -
çidin (yenidən yaradılmanın) profan keçidlərlə (gecədən gün düzə, yuxu-
dan oyaqlığa, yeniyetməlikdən gənc liyə) üst-üstə düşməsi isə, mifologi -
yanın zaman-məkan kontinumunda ortaya çıxma qaçılmazlığı ilə əlaqə-
dardır. Bundan əlavə bu tipli rituallar insanın psixoloji və fizioloji im  kan -
larının “qovuşdurulmasına” xidmət edir. Bu, insanın ənənəvi qurulma
modelidir. Fiziobioloji imkanların özü (yetkinlik yaşına çatan gənclərdə
libidonun qabarması) fərdi “universal qeyri-şüur”i ilə əlaqələndirir. Öz
növbəsində “universal qeyri-şüur” fərdə yaranmış bioloji imkanları cə -
miyyətdə realizə etmək “yolunu” göstərir. Bu öz-özünə aktuallaşan bir
xüsusiyyətdir. Karl Yunq göstərir ki, istər nağıllarda, istərsə də yuxularda
qoca baş qəhrəmanın ümidsiz və ağır vəziyyətində ortaya çıxır.  Ağır və
çətin vəziyyətdə ruhun özünə belə çıxış yolu göstərməsi onun “daxili-
psixi avtomatizmindən” doğur (15, 300) Ruhun bu qabiliyyəti ilə insan
bəşəriyyətin qazandığı təcrübəyə spontan olaraq qoşulur və bu kontekst-
də özünü realizə edir. Hans Dikmanın “Nağıl və məcaz (sehrli nağılla rı n
psixoanalitik təhlili)” kitabının “Sehrli nağılların simvolik dili ” his -
səsindəki  fikir bu məsələni izah etmək üçün  əhəmiyyətli ola bilər: “İnsan
həyatında bu və ya digər  proseslərin baş verdiyi mərhələlər vardır. Hər
bir insan anasından acizanə asılılıq mərhələsindən sonra müstəqillik və
azadlıq hiss edir ki, bu mərhələ tərslik adlandırılır. Cinsi yetişkənlik döv -
ründə isə insanda seksual hisslər oyanır və qarşı cinsə tələbat hiss olunur.
Orta yaşa çatanda həyatları pik həddinə çatır və həyatı dərk etmə enindən
daha çox dərininə doğru inkişaf edir. Ölümə yaxınlaşan dövrdə (qocalıq-
da), insan önündə bizim haqqında heç nə bilmədiyimiz “o dünyaya” “di -
gər mövcudluq halına” keçid problemi ortaya çıxır... Bu zaman bizə ənə -
nəvi kollektiv obraz kömək edə bilər. Əgər onların həqiqi anlayışlarını bi -
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liriksə, bu zaman o, simvollar vasitəsi ilə bu kimi mövcud  situasiyalarda
insan nə etdiyini və ya nə etməli olduğunu bizə göstərir” (10).  Bu kollek-
tiv obrazlar sırasına ilk növbədə qocanı, qarını aid etmək olar. İrəlidə gö -
rəcəyimiz kimi, fizioloji cəhətdən qazanılmış yeni xüsusiyyətlər (cinsi
maraq, bədənin güclənməsi) kollektiv obrazlar vasitəsi ilə kosmoqonik
aktla əlaqələndirilir və yenidən yaradılma kimi dəyərləndirilir.

Azərbaycan dastanlarında əks olunan “buta” motivi öz mifoloji seman-
tikasına görə sözügedən kosmoqonik miflərlə sıx əlaqədardır. Buta moti -
vi nin aktivləşməsi insanın profan keçid dövrünə (uşaqlıqdan yeniyetmə -
li yə keçid nəzərdə tutulur), ərgənləşmə dövrünə təsadüf edir.  Özlüyündə
bütün profan keçidlər (yeniyetməlikdən gəncliyə, qışdan yaza və s.) özü -
nü sakral keçid kontekstində dəyərləndirir. Sakral kontekstdə bu keçidlər
yenidən yaradılma kimi xarakterizə olunur. Bu anlamda yenidən yaradıl-
ma bütün hallarda kosmoqonik kontekstdə yaradılmaya müncər olunur.
Bu anlamda novruz gecəsi “yastıq altına konfet qoyub və ya duzlu qoğal
yeyərək yatıb sevgilini görmək” motivi ilə “buta” motivi arasında sıx mi -
fo-psixoloji əlaqə vardır. Hər ikisində ərgənləşmə zamanı formalaşan cin -
si enerji onları təkrar yaradılma zonasına, “sakral” keçidə cəlb edir.

Novruz zamanı sözügedən ritualı bir qayda olaraq yeniyetmə və gənc -
lərin həyata keçirdiyi müşahidə olunur. Yeniyetmələr bu zaman mifoloji
zaman ritminə uyğun yenidən yaradılırlar. Profan mənada kəskin cinsi
marağın olmadığı dövrdən libidonun qabardığı dövrə keçid baş verir.
Sakral anlamda birinci mərhələ xaos, ikinci mərhələ kosmoslaşma dövrü
kimi xarakterizə olunur. Bu məsələ insan həyatında ölüb dirilmə kimi
özü nü büruzə verir. Təasdüfi deyildir ki, Robert Lifton “Kəsilmiş əlaqə:
ölüm və həyatın davamı” kitabında bildirir ki, “ölüm obrazlar”ı insanı bü -
tün həyatı boyu müşayiət edir. Bu, ölümə ekvivalent olan simvollar va si -
təsi ilə həyata keçirilir: ayrılma, parçalanma, tərpənməz ölü vəziyyəti hə -
yatda ölüm simvollarını təmsil edir. Bu mərasim və inisiasiya xarakterli
mərhələlərə uyğun gəlir. Əvvəlki cəmiyyətdən uzaqlaşmaq və yeni key-
fiyyətdə cəmiyyətə dönmək bu vəziyyət üçün xarakterikdir” (14). Bu hal
qəhrəmanın bütövləşməsinə və tamamlanmasına xidmət edir. Bu məsələ
ilə bağlı Mirçe Eliade yazır: “...bioloji doğum ilə şəxs hələ tamamlanmır,
o ikinci dəfə ruhi cəhətdən doğulmalıdır; bununla o, natamam, embrional
mərhələdən mükəmməl yetkin mərhələyə keçir. Bir sözlə, insan möv -
cudluğu bir-birini tamamlayan “keçid ritualları”nın ardıcıl birləşməsi va -
sitəsi ilə mükəmməlliyə nail olur” (16, 181). Beləliklə, insanın daxili in -
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 ki şafının bu dinamikası daxili-psixoloji yaşam olmaqla yanaşı, mə də niy -
yətdə də sabit simvollarla realizə olunur. Bu xüsusiyyət butalarda  “yuxu”
və “yanmaq” motivi ilə realizə olunur. Bu zaman qəhrəman tərpənməz
vəziyyətdə yatır. Hamı elə başa düşür ki, ölüb. Daha sonra o, yeni keyfiy -
yətdə geri dönür. Məsələn, tərəfimizdən (H.Quliyevlə birgə)  toplanılmış
“Şahzadə Məhəmməd” dastanında buta məsələsi belə təsvir olunmuşdur:
“Onun üçün soyundu yatmağa başlayanda yuxuda gördü ki, bir dərviş gə -
lif bunun üstündə durufdu:

– Oğul, Məhəmməd şahzadə, oyan görüm.
Oyandı Məhəmməd Şahzadə. Gördü kü, əlində bir dənə şərap tutufdu

bir qavın, bir kasanın içində. Dedi:
– Ağa, ürəyim yaman yanır. Mənə bir təsəlli.
Dedi:
– Oğul, bı barmağını – şəhadət barmağını qaldırdı, bının arxasınnan bax

gör nələr görürsən?
Məhəmməd şahzadə barmağının arasınnan baxanda nə görsə yaxşıdı?
Dedi:
– Bir şəhər görürəm. Şəhərdə bir saray görürəm. Uca bir saraydı. Gü -

lə firəngidə bir dənə qızdı.
Dedi:
– Oğul, o, Səmərqənd şəhəridi. O Səmərqətdə Qeys patşahın qızı Mə -

ley  kə xanımdı. Onu sənə buta yazıram, səni də ona sevgi yazıram. Çox
əziy yətlər çəkərsən, axırsı çatarsan öz murazına” (2).

Ənənəvi olaraq şərab içən aşiq “yandığını” söyləyir. Bu simvolik yan -
ma prosesindən sonra o, dərvişdən təsəlli istəyir. Yuxu və yanma kimi
sim volik ölüm prosesindən keçən aşiq universal kosmoqonik akta qoşu-
laraq yeni statusda yaradılır. Gələcək sevgilisinin yeri-yurdu göstərilir.
Bu  ra da bizim mövzu üçün ən maraqlı məsələlərdən biri baş verənləri
“dər viş” və “qarı”nın  müşayiət etməsidir. Əslində burada da kosmoqonik
mo tiv görmək mümkündür. Arxetipik kosmoqonik modelə görə göyü kişi,
yeri qadın simvolizə edir. Buta göydə dərviş tərəfindən verilir, yerdə isə
onun dərdini qarı anlayır. Bilir ki, ona buta verilib. Bu motivdə aşiq-
məşuq münasibətləri kosmoqonik münasibətlərə (göy-kişi, yer-qadın)
mün cər olunur. Yuxarıda dediyimiz kimi, profan keçid sakral kontekstdə
ya radılmaya təkan verir ki, bu da öz növbəsində kosmoqonik-mifoloji
təsəvvürlər kontekstində ortaya çıxır. Yəni ərgənlik dönəmində gənc kos-
moqonik yaradıcılıq aktına qoşularaq yenidən yaradılır. Dərviş və qarının
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timsalında o, öz münasibətini kosmoqonik aktla əlaqələndirir. Və o da
bəl lidir ki, bu əlaqələnmə sadəcə vizual xarakterli deyil. Əslində aşiqin
gördüyü o məqam sonrakı inkişafın bütün səviyyələrinə təsir edən “yara -
dı lışın başlanğıcı”dır ki, bura dönən gənc həm də özünün gələcək həyatı
barədə də məlumat almış olur. Bu məlumatların kosmik normalara uyğun
realizə olunmasına yaradılan problem isə şəxsin özündə müəyyən anor-
mallığa səbəb olur. Ağdamın el aşıqlarından olan Miskin Həmidlə söhbə-
timiz zamanı o, fiziki qüsurunun səbəbini butasının murdarlanması ilə
izah edirdi. O bildirdi ki, mənə yuxumda buta verdilər. Anam da yol uzaq
ol du ğundan və mənim başıma bir iş gəlməsin deyə məni gizlin murdar-
ladı və məndə bu qüsur yarandı. O da butanın ona yeniyetməlik dövründə
aşıqlıqla birgə verildiyini söyləyirdi. Bu isə özlüyündə “buta” motivinin
yalnız donuq mifoloji motiv olmadığını, bu motivi keçid döv ründə kos-
moqonik mifi yenidən canlandıran canlı motiv kimi də xarakterizə etməyə
imkan verir. Burada maraq doğuran və diqqətdən qa çan məqamlardan biri
də bu prosesdə şəxsə saz çalmaq və söz qoşmaq qabi liy yətinin verilmə-
sidir. Əslində burada mətnaltında aşıqlığın, aşıq sə nətinin kosmoqonik
akt la əlaqəsi diqqət önünə gətirilir. Yəni “aşıqlıq” il kin yaradılış anına aid
olmaqla yanaşı, həm də yaradılışın ali informasiyasını ötürən sənətdir.
Odur ki, buta alan qəhrəman “əlnən desəm əlim yanar, dilnən desəm dilim
yanar” deməklə saz tələb edərək aşığa çev  rilir.

Qadın və kişinin qaçılmaz birliyinin sakral təminatçısı olan “göbək -
kəs mə” və “buta”nın, dastanlarda eyni semantikada aktivləş di yinin şahi-
di oluruq. Bu motivemlər, olmotivlər (allmotive) kontekstində izah olun -
ma lıdır. Motivem eyni bir mahiyyətin fərqli təzahür formalarının oxşar si -
tu asiyalarda bir-birini əvəz etmə xüsusiyyəti kimi izah olunur. Bu mo ti -
vem lərin cəmi isə olmotivlər adlandırılır (Alan Dandes axtalamaq və baş
kəsmək motivlərinin eyni semantikaya malik olan motivem ol du ğu nu
göstərmiş və belə motivlər cəmini olmotiv adlandırmışdır) (9, 25). Yəni
həm “göbək kəsmə”, həm də “buta” motivi  “fərdi taleyi  kosmoqonik ta -
leyə bağlamaq semantikası daşıyır” (12, 118). Bu mənada M. Eliadenin
“Demək olar ki, bütün rituallar dünyanın hələ mövcud olmadığı mifik za -
manı törədir” fikrinə münasibət bildirən Mixail Evzlininin fikri yerinə
düşür: “Başlanğıca qayıtmaq məntiqlikdən daha çox: dünyanın funksio -
nal laşmasının ideal sxemini göstərən “yaranma”nın baş verdiyi “baş -
lanğıc nöqtəni” aşkarlayır” (12, 119).

Təsadüfi deyildir ki, xalq etimologiyasında sevgili münasibətləri “ya -
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rı” kontekstində dəyərləndirilir. “Yarı” semantik cəhətdən bir bütövün
his səsini bildirir. Yəni canlı xalq təfəkküründə sevgililər bir bütövün his -
sələri kimi xarakterizə olunurlar. Sözsüz ki, bunun “qadın və kişinin” baş -
lanğıcda bir olması ideyası ilə sıx əlaqəsi vardır. Sevgililərin “ya rı”(hissə)
və bütöv kontekstində dəyərləndirilməsi mifoloji təsəv vür dəki yanaş-
manın canlı yaşayan hissəsidir. Təbiidir ki, “yarı” sözünün arxasında du -
ran məna müvafiq mif mətnlərinin bir başa təsiri ilə formalaşmamışdır.
Be lə məna anima və animus arxetipindən qaynaqlanır. Yəni psixoloji
olaraq hər bir fərd öz “qadın və kişi” cütü mifini yaradır və uyğun ritual-
la həmin mifi realizə edir. Bu isə spontan olaraq “yar(ı)” emosiyasını or -
taya çıxarır.

Qadın və kişi arasında kosmoqonik plana uyğun nizamın qorunması
toy mərasiminin də əsasını təşkil edir. Toy mərasimində də bəy və gəli-
nin timsalında kosmoqonik müstəviyə aid münasibətlər tənzimlənir. Bü -
töv toyun və onun ayrı-ayrı ritual faktlarının mahiyyətinin yuxarıda de -
diyimiz aspektlərdə araşdırılması üçün Mirçe Eliadenin “Daimi təkrar-
lanan mif” kitabında əks olunan bəzi fikirlərə nəzər salmaq və araşdır-
manın ümum-elmi istiqamətini bu istiqamətə yönəltmək məqsədəuyğun
olardı. Xatırlatmalıyıq ki, bu kitabda ibtidai şüura, onun işləmə mexaniz -
minə fundamental şəkildə nəzər salınaraq  ibtidai düşüncədəki faktların
üç aspektdən dəyər qazandığı vurğulanır:

1) İbtidai insan reallığının səma arxetipini imitasiya etməsini göstərən
faktlar.

2) Reallığın “mərkəz simvolizmi” ilə əlaqədar verilməsini göstərən
faktlar: məskən, yaşayış yeri, ibadətxana kimi reallıqlar “dünyanın mər -
kəzi” ilə eyniləşdirilir.

3) Nəhayət, mərasimlər və profan mənalı fəaliyyətlər şüurlu şəkildə
mü qəd dəs ilkin tanrıların, qəhrəmanların fəaliyyətlərinin təkrarlanması
kimi verilir (14).

Biz toy mərasimindəki faktlara, əsasən, bu aspektlərdən yanaşmağı,
onun “ilkin yaradıcılıq”, səma arxetipi, “dünyanın mərkəzi” ilə əlaqəsini
göstərən simvollarının araşdırılmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
Təsadüfi deyildir ki, Mirçe Eliade “Daimi təkrarlanan mif” kitabının “Ri -
tu al ların sakral modeli” hissəsində yazır: “Kəbin mərasimləri öz lə rinin
ilahi nümunələri ilə əlaqədardır və insani kəbin ioraqamiyanı, Göy və Yer
arasındakı ittifaqı canlandırır.... Bütün bu kəbin mərasimlərinin kosmo-
qonik strukturu daha ətraflı baxış tələb edir: burada söhbət yalnız Göy və
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Yer arasındakı  ilahi kəbin nümunəsinin imitasiyasından getmir, hər şey-
dən əvvəl, bu kəbinin nəticəsi kosmoqonik yaradılışdır” (14). Müasir toy-
larda da kosmoqonik kontekstə aid olan xeyli simvol və davranışlar vardır
ki, onların araşdırılması ritual olaraq toyun mahiyyətinin daha dərindən
anlaşılmasına imkan verəcək. Amma elə buradaca demək istəyirik ki, qa -
dın və kişi arasında olan sakral mahiyyət  toy mərasimlərində, xüsusən də
gəlingətirmə mərasimində öz mahiyyətini saxlamışdır. Qadın və kişinin
bir yerdə olmasının təmin olunma prosesi “evlənmək”, “ev olmaq”, “ailə
qur maq”, “yurd-yuva qurmaq”, “qovuşmaq” kimi kosomoqonik mahiy -
yətli anlayışlarla ifadə olunur. Yəni hər birində yeni quruculuğa, yeni hə -
yata işarə vardır. “Kosmoqniyanın təkrar olunması” bölməsində Mirçe
Eliade yazır: “Kosmoqnik aktın təkrar olunması  ilə müəyyən binə salma
işlərinin həyata keçirildiyi konkret zaman  dünyanın yarandığı mifik za -
mana proyeksiyalanır” (14). İlkin başlanğıcı canlandırmaq yolu ilə sakral
məzmunlarını təsdiqləmək  ritualların ən əsas xüsusiyyətidir. Bu məsələ
ilə bağlı “Kosmoqonik planda toyun ritual mifoloji semantikası” adlı mə -
qa ləmizdə ətraflı bəhs etmişik (4, 209).

İşin elmi nəticəsi: Mədəniyyətdə qadın və kişi arasında münasibət lə -
rin tənzimlənməsinə aid müxtəlif ritual və faktlar vardır ki, onlar özlərinin
simvolik dəyərini kosmoqonik akta münasibətdə əldə edirlər. Qadın və
kişi arasında münasibətlərin kosmoqonik planda tənzimlənməsi öz izləri-
ni folklor, ədəbiyyatla yanaşı müxtəlif arxeoloji materiallarda da burax -
mışdır. Bütün yaradıcılıq nümunələrinin nəzərdən keçirilməsi nəticəsində
aydın olmuşdur ki, qadın və kişi arasındakı münasibətlər kontekstində
dünyanın yaranması və xaosa çevrilərək dağılması imitasiya olunur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Bütün bu faktlar əsasında qadın və kişi arasın-
da münasibətin ritual əhəmiyyətinin anlaşılması mədəniyyətdə mövcud
olan bəzi inanc və bədii nümunələrin daha mükəmməl anlaşılmasına
yardım edə bilər. 
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FOLKLORDA ÇÖRƏYİN SİMVOLİKASI
Xülasə

Məqalədə çörək anlamının folklor örnəklərində geniş şəkildə işlənmə məqamlarına
to  xu nulmuşdur. Eyni zamanda çörəklə bağlı folklor nümunələrindən  yeri gəldikcə isti-
fadə olunmuşdur. 

Açar sözlər: çörək, folklor, örnəklər, janr, anlam

THE SYMBOLISM OF BREAD IN FOLKLORE
Summary

The article presents using moments of bread in some folklore genres. At the same
time the folklore samples dealing with bread are presented in the article.

Key words: bread, folklore, samples, genre, phrase

СИМВОЛИКА ХЛЕБА В ФОЛЬКЛОРЕ
Резюме

В статье в широком аспекте исследованы различные ситуации использования
хлеба в фольклорных текстах. Здесь также по мере необходимости иллюстрирова-
ны фольклорные образцы, связанные  с хлебом.

Ключевые слова: хлеб, фольклор, образцы, жанр, смысл

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. “Azərbaycan Folkloru anto lo -
gi yası” çoxcildliklərində folklorumuzun bütün janrlarında çörəklə bağlı
zən   gin nümunələr öz əksini tapmışdır. Bu nümunələrin tədqiqi xüsusi ak -
tu allıq kəsb edir.

Folklorumuzun həm ilkin, həm də ənənəvi janrlarında özünə yer almış
örnəkləri nəzərdən keçirərkən su, od, at, ilan, div və s. bu kimi anlamların
folklor nümunələrində bu və ya digər şəkildə təzahür tapdığının şahidi
olu ruq. Əzəl gündən müqəddəs nemət saydığımız, bərəkətinə and içdiyi -
miz çörəklə bağlı nümunələrə əksər folklor örnəklərində rast gəlmək
müm kündür. Folklorun iri həcmli janrlarından olan dastan və nağıllarda,
xalq müdrikliyini özündə cəmləşdirən atalar sözü və məsəllərdə, eyni
zamanda tapmacalarda, o cümlədən alqış və qarğışlarda, andlarda və s.
çörəklə bağlı xeyli sayda nümunələr öz əksini tapmışdır. Bu örnəklərə
zaman-zaman rast gəldikcə bizə bir daha aydın olur ki, çörək təkcə gündə-
lik yeyinti məhsulu deyil, daha üstün dəyər kəsb edən bir anlamdır.
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Çörəklə bağlı nümunələrin çoxluğunu, digər yandan isə elmi araşdırma la -
rın azlığını nəzərə alıb bu anlama konkret misallar əsasında işıq salmağı
qərara aldıq. 

Çörək anlamı ilə ən çox rastlaşdığımız janrlardan birinin nağıllar oldu -
ğunu desək, yəqin ki, yanılmarıq. Belə ki, nağıllarımızda gündəlik qida
eh ti yacını ödəyən çörək həm də yoldaşlıq, dostluq meyarı kimi böyük gü -
cə malikdir. Nağıllarda ən çox rast gəlinən epizodlardan biri çörəklə sı na -
ğa çəkilməkdir. Yəni, həqiqi dostu ayırd etməyin ən bəsit yolu elə çö rəklə
imtahandır. Təsadüfi deyil ki, əksər nağıllarımızda padşahlar, pad şah xa -
nımları, vəzirlər və s. personajlar övladlarına vəsiyyət edərkən hə qiqi yol -
daşı çörəklə sınağa çəkmələrini məsləhət edirlər. Konkret olaraq, “Taxta
qılınc” nağılında bunun aydın təzahürünü görə bilərik. Bir gün padşahın
arvadı bərk xəstələnir, oğlunu yanına çağırıb ona belə bir vəsiyyət edir:
“Yolda hər kəs ki, səninlə yoldaş oldu, çörəy yeyəndə sən öz çörəyini
ortaya qoy. Hərgah yoldaşın çörəyin çox hissəsini sənin qa ba ğına qoysa,
onunla yoldaş ol. Yox, qabağıya qoymasa, ondan ayrıl” (8, 120).

“Qızıl ala balıq” nağılında da bu motiv eynilə təkrarlanır. Padşah öz
oğlunu şəhərdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Və oğlan məsləhət almaq üçün
nənəsinin yanına gəlir. Nənə isə üç kökə verib deyir ki: “Hər kim qabağı-
na çıxsa, bir dana kökə ver, denən: “ – Ala, böl. Gördün ki, yarıdan çoxun
verdi sənə, onla yoldaş ol, yarıdan azın verdi, qayıt ayrı yolunan get” (10,
101, 102).

Bu qəbil nümunələr nağıllarımızda kifayət qədərdir. 
Mərasimlərlə bağlı folklor örnəklərimizə nəzər saldıqda da, çörəklə

bağ lı adətlərə rast gəlirik.  
Xüsusən, qədim İrəvan mahalının toy adətlərində çörəyə xüsusi önəm

ve rildiyinin şahidi oluruq. Bu mahalda lavaş (yuxa) bişirmək hələ toydan
əvvəl bəy evinin toy üçün ən vacib saydığı tədarük kimi qeyd edilir. Və
qonum-qonşu toydan bir neçə gün əvvəl oğlan evinə gəlir və burada lavaş
bişirmə prosesi başlayır ki, el arasında bu mərasimə “toy çörəyi” deyirlər.
Bu çörək bişirmə qardaşının toyunda bacının bacarığını nümayiş etdirən
poetik lövhələrlə maraqlı bir mərasim halına gəlib çatır:

Ulduz gəlin, ay gəlin,
Olmaz sənə tay gəlin.
Qardaşının toyudur,
Nazik yuxa yay, gəlin (6, 62).

Bu mərasimdən aydın olur ki, İrəvan toylarında süfrədə lavaşın, yu-
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xanın olması mütləq hesab olunur. Və maraqlı məqamlardan biri də “toy
çörəyi”ni bişirməyə gələnlərin ocağa əliboş gəlməməsi, özləri ilə “şirin-
lik” gətirmələridir.

Çörək bişirmə mərasimi hələ qədimlərdən Güneyli soydaşlarımızın da
məişətində ən vacib görüləsi işlərdən hesab olunurdu. Çörək bişirmək
üçün hər kəsin evində təndir olardı. Bu prosesdə bir üyüdən çörəkçi, bir
vedrəçi və bir nəfər də kündəsalan  iştirak edərdi. Xəmiri adətən gecə
edər dilər, çörəkçi və köməkçiləri səhərəcən oyaq qalardılar. Ev yiyəsi on -
lara yağ və şəkər verərdi. Onlar xəşil bişirib yeyərdilər. Xəmir eləyəndə
deyirdilər ki, bir ayağı yüngül gəlsin üstünə. Belə adam iş üstünə gəlsə
işləri yüngül keçərdi. Çörəyi hər on beşdə, ya ayda bir bişirərdilər. Çörəyi
bişirəndən sonra qurudub yığardılar. Gündəlik ehtiyacları qədər su səpib
yumşaldar və sonra yeyərdilər (10, 379, 380). 

Folklorun daha erkən janrlarında, fikrimizi daha da konkretləşdirsək,
qə  dim inanclarda, sınamalarda çörəyə fərqli prizmalardan baxışın təzahü -
rü nü aydın görmək olar. Bu inanclarda çörəklə necə davranma, ona xü susi
münasibəti nümayiş etdirən nüanslar da var, eyni zamanda, təndirdən çı -
xan ilk çörəyi yeyən kəsin başına bədbəxtlik gələcəyindən xəbər ve rə cək
ki mi bu gün bizə bir qədər gülməli görünən məqamlar da kifayət qə dərdir.
Bu da təbii ki, ilkin insan şüurunun, düşüncəsinin çörəklə bağlı bə zən yal-
nış inanclara etiqadı ilə əlaqədardır.

Azərbaycanın qədim torpaqlarından sayılan Göyçədən toplanmış çö -
rək lə bağlı inanclarda:

“Çörəyi süfrədə tərsinə qoysan, evin bərəkəti göyə çıxar” (2, 88) və
yaxud:

“Təndirdən çıxan ilk çörəyi kim yesə, həyat yoldaşı ölər. Ona görə də
onu itə atmax lazımdı”(2, 90) kimi nümunələrə rast gəlmək mümkündür.

Eyni janr üzrə Naxçıvan örnəklərini nəzərdən keçirərkən ikinci nümu -
nə nin bir qədər fərqli variantı ilə qarşılaşırıq:

“Təndirdə bişən çörəyin ilkini yesən, ya arvad-uşağın, ya da qohumun
ölər. Odur ki, təndirdə bişən ilk çörəyi öküzə verərlər” (1, 54).

Gəncəbasar zonasından toplanmış inanclarda isə çörəyi tək əllə kəs-
məyin günah olduğunu və yaxud dizə dayayıb kəsmənin hətta aclığa sə -
bəb olacağını xəbər verən erkən düşüncələr yer almışdır(5, 21).

Borçalı mahalından toplanmış inanclarda:
“Çörəyi yeyəndə tikəni süfrədə qoymazlar: dalınca qarğış eləyər” ( 9,

118).
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“Çörəyi isti-isti kəsməzlər (9,115) kimi nümunələrlə qarşı la şırıq.
Borçalı zonasının sınamalarında isə çörəyin iri parçalarla itə atılması və

itin ayaqları ilə çörəyi çığnaması çox böyük günah hesab olunur (9, 27).
Həcmcə kiçik olsa da, dərya qədər müsbət niyyətdən soraq verən al qış -

larda xeyli sayda çörəklə bağlı nümunələr var. Çörəyin adını tutmaqla in -
sanlar bir-birlərinə xoş sözlərini, arzu, diləklərini ünvanlayırlar.

“Ağ günlü, ağ əppəkli olasan”.
“Çörəyin bərəkətli olsun”.
“Çörəklə imtahana çəkilməyəsən” (3, 188-191).
Ta qədimdən insanlar gündəlik ünsiyyət prosesində alqışlarla yanaşı,

təəssüf ki, qarğışlara da üz tutmuş, onları üzən, başlarına gələn hadisələr dən
günahkar bildikləri şəxsləri çörəklə hədələyib, çörək qarğışına tutmuşlar.

“Çörək atlı olsun, sən piyada”.
“Çörək tapmayasan” (5, 40).
“Çörəyə möhtac qal” (4, 50).
və s. bu kimi nümunələrdə bunun aydın təzahürünü görmək olar.
Hələ əski çağlardan Azərbaycanda müqəddəs sayılan od, ocaq, su, tor-

paqla yanaşı deyilən fikrin həqiqiliyinə inam yaratmaq məqsədilə çörəyə
də and içilmişdir.

“Çörək haqqı”.
“Bərəkət haqqı”.
“And olsun duza, çörəyə” (3, 199) və s. bu gün də gündəlik nitq pros-

esində tez-tez içilən andlardandır. 
Şifahi xalq ədəbiyyatında çox az təsadüf edilən tapşırmalarda belə

olub-keçəni çörəyin öhdəsinə buraxmanın bariz nümunəsini aşağıdakı
misallardan izləmək mümkündür.

“Çörək Qurandan irəlidi. Sən ki, yalandan and içdin, çörək bilsin, sən
bil!”.

“Səni bu isti təndirə tapşırıram” (5, 57).
Yuxu yozmalarda çörək əsasən xeyrə yozulur. Güneyli soydaşlarımızın

yuxu yozmalarında çörək yemək uzaqdakı istəkliyə çatmaq, süfrədə
çörək çox qazanclı bir işə, çörək bolluğu var-dövlət, çörəkçi ilə dalaşmaq
şərəf kimi yozulur (10, 214).

Xalq müdrikliyini, xalq zəkasını özündə birləşdirən atalar sözü və mə -
səllərə və onların mövzu çevrəsinə nəzər saldıqda deyə bilərik ki, çörək
də bu çevrədə xüsusi yükə malikdir. Belə ki, atalar sözlərində çörəklə
bağlı nümunələr kifayət qədər çoxdur.
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“Çörək açmayan qapını fələk açar”(3, 293).
“Çörək süfrənin şahıdır” (4, 196).
“Çörəyi tək yeyən yükünü özü çəkər”.
“Çörəyin dadını cütçü bilər” (1, 226).
Fikrimizcə, bu kimi misalları çörəklə bağlı ən yaxşı nümunələr kimi

dəyərləndirsək, yanılmarıq.
Zehni inkişafı gücləndirən, fəhmin çevikliyini üzə çıxaran tapmacalar-

dan bəhs edərkən çörəklə bağlı nümunələrə az da olsa rast gəlmək olar.
“Düzüm-düzüm nar,
Dizinə kimi qar.
Anası neybət
Qızı qiyamət (çörək)(3, 260).
Uşaq folklorunun fikrimizcə, ən işlək janrı olan laylalarda da çörəklə

bağlı nüanslar var. Bunun bariz nümunəsini:
“Laylay, dedim Qazana,
Hörmət elə ozana.
İgid o adamdır ki, 
Halal çörək qazana.
Laylay, öz quzum, laylay,
Çörəyim, duzum, laylay (7, 298).

– kimi poetik lövhələrdə aydın görmək olar.
Göründüyü kimi, bu qəbil laylalarda analar elə beşik başındaca çörəyin

dəyərini, halal çörək qazanmanın mütləqliyini hələ körpə ikən övladına
aşılayır.

Çörəklə bağlı araşdırmalarımızı yekunlaşdırıb son olaraq onu qeyd et -
mək istərdik ki, bu anlam daim folklor janrlarında özünə yer edib və yeni
yaranacaq folklor örnəklərində də çörəklə bağlı nümunələrin dövriyyədə
olacağı təbii və təqdirəlayiqdir.

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə çörəklə bağlı nümunələrin folklorumuz-
dakı yeri müəyyənləşdirilmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Tədqiq olunan çörək anlamı ilə bağlı folklor nümu -
nələri folklorşünaslığın müasir elmi səviyyəsinə uyğun olaraq konkret
misallar əsasında araşdırılmışdır.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən uyğun tədqiqatlarda və ali məktəb -
lərin filologiya fakültələrində şifahi ədəbiyyatın tədrisi zamanı bir mənbə
kimi istifadə oluna bilər.
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MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA SUFİLİYİN İZLƏRİ
Xülasə

Məqalədə türk məhəbbət dastanlarının genezisinə aydınlıq gətirilir. Müəllifin təhlil-
ləri əsasında müəyyən edilir ki, bu dastanların bir çox motivləri şaman ritualları ilə əla -
qə dardır. Zamanla onlar şifahi epik ənənəyə transformasiya olunublar.

Açar sözlər: türk, məhəbbət dastanları, şaman, ritual

МOTIVES OF SUFISM IN LOVE EPICS
Summary

This article is about the genesis of Turkish lovely dastans. According to the analysis
of the author it becomes clear that many motives of these eposes are connected with
shaman rituals. Over time they were transformed to oral epic tradition.

Key words: turkish, lovely dastans, shaman, rituals

МОТИВЫ СУФИЗМА ЛЮБОВНЫХ ДАСТАНАХ
Резюме

В статье раскрывается генезис тюркских любовных дастанов. По анализу авто-
ра выясняется, что многие мотивы этих дастанов связаны  с шаманскими ритуала-
ми. Со временем они трансформировались в  устную эпическую традицию.

Ключевые слова: тюркский, любовные дастаны, шаман, ритуал

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. Məqalədə türk məhəbbət das-
tanlarının genezisindən bəhs olunur. Əsas məqsəd bu dastanların seman-
tik yozumunda yer alan əsas məsələyə, yəni şamançı düşüncənin dastan
ya radıcılığına transformasiya olunmasına diqqət çəkməkdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi ondadır ki, sovet dövründə sufilik bugünkü
döv rə nisbətən zəif işlənilmişdir. Bu mənada məhəbbət dastanlarının ge ne -
 zisində sufiliyin əlamətlərinə də xüsusi yer ayrılmamışdı. Bu mə qa lədə isə
məhəbbət dastanlarında yer alan sufiliyin izlərinə xüsusi aydınlıq gə ti rilir. 

Məqalədə əldə edilən nəticəyə əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycanda
ge niş yayılmış ürfani düşüncə xalq ədəbiyyatını da zamanla etkiləmiş və
bu nun nəticəsində məhəbbət dastanları formalaşmışdı.

Hər bir etnomədəniyyət onun sahibinin zaman-zaman yaşantısında əl -
də etdiyi mənəvi dəyərlərin məcmusundan ibarət olur. Bu bir həqiqətdir
ki, mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən nəsnələrdən biri də millətin dü -
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şün cəsindən süzülüb gələn dastanlardır. Dastan yaradıcılığı hər şeydən
ön  cə lirik-mədəni ənənəyə xas olan, genetik kodlar sistemini ehtiva edən
yaddaş toplusudur. Bununla yanaşı dastan ənənəsi müəyyən zaman kə si -
yin də kənardan alınan bu və ya digər dəyərlərə biganə qalmamışdır. Bəl -
li olduğu kimi, bu və ya digər dastanın məzmunu müəyyən ideoloji funk -
si ya daşıyırdı. Funksional mahiyyətinə görə düzülüb-qoşulmuş bu və ya
digər dastan eyni zamanda müəyyən bir ideyaya xidmət edirdi. Qəh rə -
man lıq dastanı tenopsitologiyanın mübarizlik, igidlik qəhrəmanlıq cə hət -
lərini təqlid və təqdim etməyə hesablansa da, məhəbbət dastanları mənəvi
dəyərləri əks etdirmək missiyasını yerinə yetirməyə istiqamətlənmişdi.
M. Kolana görə bütün böyük mədəniyyətlər öz dünyaduyumu, ya şam tər -
zi  nə görə özünəməxsus üslubunu yaradır və həmin üslubu ilə tanı nır (4,
79).

Qədim türklər öz etnomədəniyyətləri ilə tanınıb seçilmişlər. Bu et no -
mədəniyyət folklorda daha qabarıq aşkarlanır. Folklorda mifoloji dü şüncə
ilə yanaşı zaman-zaman digər baxışlar da öz əksini tapırdı. Mə sələn, “Ko -
roğlu” eposunun Alı kişi boyunda “dərya atı”, “misri qılınc”, “qoşa bu -
laq” (7, 3-8) mifoloji düşüncənin məhsulu kimi səciyyələndirilsə də Ko -
roğ  lu nun çalıb-oxuması, badə içirib aşiqi məşuqun arxasınca yollaması
tə səv vüf dəki aşiqlik məziyyətindən irəli gəlməkdə idi.

Epos mifoloji düşüncə ilə yanaşı, digər bir düşüncənin daşıyıcısı kimi
də diqqət çəkir. Məsələn, məhəbbət dastanlarının genezisi mifoloji dü şün -
cənin məhsulu olan qam-şamançılıqla ilgili olsa da, zaman keçdikcə funk -
si yasını dəyişmiş, baxşı, aşıq kimi fəaliyyət göstərmişdir. Məhəbbət das-
tanları kimi səciyyələnən folklor nümunələri real şəxsiyyət olan, ka milliyi
və fitri istedadı ilə sayılıb-seçilən saz-söz ustaları haqqında dü zülüb-qo -
şul muş ədəbi materiallardır. Bununla belə, onlar ideya məzmun baxımın-
dan etnomədəniyyətin önəmli cəhətlərini əks etdirməkdədir. Mə həbbət
dastanlarının süjeti gerçək şəxsiyyət olmuş Aşıq-Ozanın fəaliy yəti, yaşan-
tısında baş verənləri əks etdirir. Baş verənlər isə personajların keçirdikləri
psixoloji ovqat kontekstində verilir. Başlıca motiv isə eşqdir. Məhəbbət
dastanlarının əksəriyyətində dastan qəhramanına eşq şərbəti içir dilir. Bu
heç də təsadüfi olmayıb, təsəvvüf adlanan bir fəlsəfi baxışla bağlıdır.
Təsəvvüfün türklərin dünyagörüşündə yer alması bir həqiqətdir. Bu
dünyagörüş bədii yaradıcılıqda daha bariz görünməkdədir. Bəlli ol duğu
kimi mütəsəvvüflə uğraşanlar sırasında şairlərlə yanaşı, klassik aşıqlar da
diqqət çəkir.
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Bizcə, ilahi eşq motiv təsəvvüfdən klassik dastanlara gəlmiş bir mənə -
vi dəyərdir. Təsəvvüfə görə, mütəsəvvüf hər şeydən öncə eşq bağına daxil
olmalı idi. Eşq bağına daxil olan təriqət dərvişi zaman-zaman yet kin -
ləşərək “vilayət” və “kəramət” deyilən məziyyətlər əldə edir və adi adam -
lara xas olmayan qeyri-adi xüsusiyyətlərə malik olurdular. Mə həb bət das-
tanlarındakı “haqq aşıqları” da qeyri-adi məziyyətlərə malik olan kimi
təq dim edilir. Onlara “Eşq badəsi” içirdilir, buta verilir. Çox ma raq lıdır ki,
mütəsəvvüflər də eşq bağına girərək qeyri-adi məziyyətlər əldə edirlər.
“Qurbani” dastanında dastan qəhrəmanı qeyri-adi status aldı ğı nı açıqlaya -
raq deyir:

Yatmışdım, üstümə gəldi ərənlər,
Səfil, nə yatmısan oyan dedilər.
Oyandım qəflətdən, açdım gözümü,
Al abi-kövsərdən, iç, qan dedilər.

Oyandım qəflətdən, açdım gözümü,
Ərənlər payinə sürtdüm üzümü.
Dindirdilər, haqq söylədim sözümü
Doxsan min kəlməmə bəyan dedilər (1, 69).

Bu poetik nümunədə Qurbaninin əldə etdiyi keyfiyyətlərə mütəsəv vüf -
lə rin əldə etdikləri dəyərlər eynilik təşkil etməkdədir.

Diqqət çəkən cəhətlərdən biri də odur ki, dastan qəhrəmanlarına eşq
şər bəti içirənlərin bəzisi dərvişdir.

Dərvişlik statusu mütəsəvvüflərə aiddir. Bu və ya digər təriqətə mən-
sub olan hər şeydən öncə dərvişlik statusu qazanmalı idi. Aşağıdakı şeir
parçasında diqqət çəkən faktorlardan biri də ələvilik-bektaşilik təriqətinə
xas olan fikirdir:

İsmin xəbər aldım, dedi Vəlidi.
Göydə gəzən, Cəbrayıldı, Pəridi.
Məhəmməd meraca gedər, o bürcə
Qapıçısı Şahi-Mərdan Əlidi.

Burada açıqlanan fikirlər məhz Bektaşiliyə məxsusdur. “İsmin xəbər
aldım, dedi Vəlidir” ifadəsində Bektaşi təriqətinin banisi Hacı Bektaş Vəli
nəzərdə tutulur.
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“Əsli və Kərəm” dastanında təsəvvüfdən irəli gələn bir məziyyət də
diqqəti çəkir.  Kərəmin halı birdən dəyişir, ürəyi döyünməyə başlayır, ürə -
yi nə cürbəcür şeylər gəlir və s. 

Haldan hala düşən viran könlümün
Hər yanında iki canan əyləşmiş.
Gah şah gəda, gah dana, gah nadan
Gah hər məhəlləsində zindan əyləşmiş

Bir məhləsində yeddilər, beşlər.
Bir məhləsində bəzgiran işlər.
Bir məhəlləsində doqquz dərvişlər
Bir məhəlləsində piran əyləşmiş (1,118).

Mütəsəvvüf hürifi Nəsimidəki “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana
sığ mazam” beytindəki fəlsəfi fikirlə bu poetik deyimdəki fikir üst-üstə
düşür.

Dastanlarda təsəvvüfdən irəli gələn fəlsəfi baxışları əks etdirən fikir-
lərdən digərinə “Əsli və Kərəm” dastanında da rast gəlirik. Kərəmin
dilindən söylənilir:

Dərviş olan baxmaz pusta
Ərənlər qoyduğu yolları seçdim (1, 115).

Mütəsəvvüflərə görə, ərən o kəslərə deyilir ki, yüksək mənəvi dəyərlə -
rə malik, könlü-gözü tox olan insandır, Quranda işlənilmiş “Vəli-öv li ya”
kəlməsinin qarşılığı Allah dostları, Allahın sevdikləri bəndələr an la mını
verir. Təriqətlərdə “haqq ərənlər”, “gerçək ərənlər” “baba ərənlər” an  la -
yışları mövcud olmuşdur. Göründüyü kimi, bu ifadənin konteksti şübhə-
siz ki, təsəvvüfdən gələn ideya ilə bağlı idi. Haqq aşıqlarının bəzi hallar-
da qeyri-adi xüsusiyyətlərə malik olmalarının – dağla, ceyranla, dur na ilə
ünsiyyətə girmələrinin fərqinə varanda məlum olur ki, bu mə ziyyət də
mütəsəvvüf övliyalara xas olan “Vilayət”, “Kəramət” adlan dı rı lan dəyər-
lərdən irəli gəlirdi.

Belə ki, təsəvvüflə uğraşan, “tənatillahlığa” yüksələn övliyalar yeri gə -
ləndə insanlara şəfa vermək, qaibdan xəbər vermək xüsusiyyətinə sahib
imişlər. Əhməd Yəsəvi, Hacı Vəli Bektaş haqqında düzülüb-qoşulmuş
söh bətlərdə bu cür məlumatlar yer almışdır (3).
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Dastanlarda diqqəti çəkən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirik.
Burada dastan üçün əsas süjet kimi götürülən motiv haqq aşiqinin (aşı -
ğının) buta alaraq, hədəfə çatmaq üçün səfərə çıxmasıdır. Səfər zamanı isə
o, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə ünsiyyət qurur və bir çox mənəvi
dəyərlər əldə edir.

Qurbani dastanında Qurbaninin dilindən deyilən aşağıdakı beytə diq -
qət etdikdə bu dəyərin şahidi oluruq:

Laməkan şəhərində gəldim cahana mən.
Canlar əhli bir canana yetişdim.
Əldən ələ, qabdan-qaba süzüldüm,
Qətrə idim bir ümmana, yetişdim (1, 67).

Bu poetik nümunədə ifadə olunan fikrin semantik mənasına diqqət ye -
tirdikdə bir daha aydın olur ki, obrazın mənəvi kamillik etməsinin şərtləri
ilə sufilərdən tələb olunan şərtlər üst-üstə düşür.

Təsəvvüf fəlsəfəsinə görə, dərviş “tənatillahlığa çatanda “canlar əhli
bir canana yetişirdi: “haqq aşığının” dilindən söylənilən poetik mən zu -
mədə göründüyü kimi təsəvvüflə gələn bir mənəvi dəyər diqqət çəkmək -
dədir. Fənatillahlığa yüksəlməyin şərtlərindən biri də məhz dərvişin sə fə -
rə çıxıb həyat fəlsəfəsi əldə edib ürfana sahib olması idi. Bu baxımdan
“haqq aşığının” səfərə çıxması da, “canlar əhli bir canana yetişməsi” də
bu prinsipdən irəli gəlirdi. Diqqətə çatdırdığımız bu faktlar bir daha gös -
tərir ki, məhəbbət dastanlarımızın ideya qaynaqları mifologiya və tə səv -
vüflə ilgili olmuşdur.
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AŞIQ YARADICILIĞINDA TƏCNİSİN YERİ
Xülasə 

Təcnis aşıq şeirinin ən maraqlı formalarından biridir. Yaxşı təcnis yarada bilmək hər
bir yaradıcı aşığın ustadlığından xəbər verir. Təcnis əsasən cinaslardan yaranır. Onun
misra sonluqları və rədif qafiyələri sinonimlərdən ibarət olur. Bu sözlər formaca eyni
olsa da, müxtəlif, dərin mənalar kəsb  edir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında xeyli
təcnis növü var. Bu şeir şəkli yeganə formadır ki, onun cinasları Azərbaycan dilindən
qeyri bir dilə tərcümə olunmur...

Açar sözlər: şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq şeiri forması, təcnis, cinaslar

THE PLACE OF TAJNIS IN ASHUG ACTIVITY
Summary

Tajnis is one of the most interesting from of ashug poem. The ability of writing a
good tajnis tells about the mastering of the ashug. Generally tajnis consists of jinas. Its
hemistich and radif rhymes consists of synonyms. These words are same due to their
forms, but due to their meanings they are different. There are many kinds of tajnis in
Azerbaijan folklore. This form of poem is the only form of the poem which is not trans-
lated into another language, except the Azerbaijan language.

Key words: folklore, ashug poem form, tajnis, jinas  

МЕСТО ТАДЖНИСА В АШУГСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Резюме

Таджнис является одним из интересных форм ашугского стихотворения. Уме -
ние сочинять хорошие таджнисы, говорит о высоком профессионализме этого
ашу га. В основном таджнисы состоят из джинасов. Его полустишия и строчные
риф  мы состоят из синонимов. Эти слова бывают по форме схожими, но в то же
время по смыслу значению являются разными. В устном народном творчестве
име ется разнообразные виды таджниса. Этот вид стихотворения является един-
ственной формой стиха, которая не переводиться на другой язык, кроме азербай-
джанского.

Ключевое слова: устное народное творчество, форма ашугского стихотворе-
ния, таджнис, джинасы

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan aşıq yaradıcılığında təcnisin təhlili,
onun bir şeir forması kimi özünəməxsusluğunun izahı verilir. Ayrı-ayrı el
şairlərinin yazdıqları təcnislərin fonunda müxtəlif zamanlarda onun aşıq
sənətində rolu və əhəmiyyəti barədə tədqiqi axtarışlar aparılır.

İşin məqsədi. Aşıq yaradıcılığında təcnisin ayrıca yeri var. Öz forma
və məzmununa görə bütün şeir formalarından seçilir. Təcnisin aşıq sənə-
tinə gətirdiyi zənginlik sırf milli zəminlə, o da Azərbaycan şeiriyyətinin
qədim ənənələri ilə bağlıdır.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında bir çox şeir formaları mövcud-
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dur. Tarixi qədim ozanlarımızın deyim tərzi ilə bağlı olan bu incilərin hər
birinin özünəməxsus maraqlı və duyumlu cəhətləri vardır. Qoşma, gə -
raylı, müxəmməs, divani, dodaqdəyməz, tərkibbənd və müstəzad kimi
say sız-hesabsız qoşqu növləri bir-birindən eşidimli, bir-birindən şirindir. 

Xalqımızın qədim deyim tərzinin diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də
odur ki, bunların hərəsinin özünəməxsus saz havası vardır. Hər şeir növü -
nün öz adı ilə bağlı olan bu havalarda qeyri bir qoşqunu oxumaq mümkün
deyildir. Və yaxud oxunsa belə yerinə düşməz. Şifahi ədəbiyya tı mızın ta -
rixi zənginliyiynən bağlı olan bu əlamətlər uzun əsrlərdən bəri sırf milli
zəmin üzərində yaranmış, gündən-günə inkişaf etmişdir. 

“Qoşmanın bir şəkli də təcnisdir. Təcnis ümumiyyətlə qafiyələri cinas -
lardan qurulan qoşmadır. Şeirin qafiyələrində ayrı-ayrı fikri gizlətmək və
oxucularını düşündürmək üçün aşıq cinaslardan istifadə edir, eyni kəl mə -
ni müxtəlif mənada işlədir. Təcnisdə sinonim kəlmələrdən və yaxud onla -
rın parçalanıb ayrı bir şəklə düşməsindən irəli gəlir” (4, 26).

Əlbəttə, bu şeir formalarının hər biri özlüyündə ayrıca tədqiq olunma -
ğa layiqdir və hərəsi ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma bunların ara -
sında özünün deyim tərzi, maraqlı qafiyə quruluşu və səslənmə xüsu siy -
yətilə seçilən təcnis bir şeir qafiyəsi kimi daha maraqlıdır. 

Təcnisdən söz düşəndə onun üstündən səthi keçməyib dərinliyə var -
saq, istər-istəməz deməyə məcburuq ki, öz maraq dairəsi və tədqiqi ehti -
yaclarına görə bu şeir forması haqqında az deyilib və o çox vaxt tədqiqat
imkanlarımızdan kənarda qalıb. 

Müəyyən vaxtlarda başqa şeir formaları ilə yanaşı onu da adını çək-
məklə, bir-iki sözgəlişi fikir söyləməklə kifayətlənmişik. Əslində isə onun
daha diqqətli və geniş müzakirəsinə ehtiyac duyulur. 

Yeri gəlmişkən, irəlicədən qeyd edək ki, folklorşünas Elxan Məm məd -
linin namizədlik işini bu mövzuda götürüb uğurlu bir elmi əsəri ortaya
çıxartması təqdirəlayiqdir. 

Dilimizdə bu şeir formasının bir neçə növü mövcuddur. Təcnis
deyəndə söhbət onun ilk rüşeymindən, yəni qoşma silsiləsinə daxil edilən
on bir hecalıq dörd sətirli şeir formasından daha çox söhbət gedir. Burada
bəndlərin üç sətrinin qafiyələri formaca eyni, məzmunca müxtəlif
olmaqla fikrin ümumi kompozisiyasına qulluq edir. Onu tamamlayan hər
bəndin sonundakı 4-cü misra isə şeirin rədif qafiyəsidir.

Sərrafıyam, nəzər qıllam mən zərə,
Bir maraldır tər sinəsi mənzərə,
Sevgilimin bənzəri var mənzərə,
Qəsdə girsə, can olmazmı belə yar?
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Şəkər əzib həm dodağa, dilə sən,
Xoş arzular, xoş niyyətlər dilə sən,
Mən zəlili saldın dildən-dilə sən,
Bayraməli xəstə düşüb belə, yar!

Gözəlləmə mövzusunda yazılan bu təcnisin bütün qafiyələri formaca ey -
ni olsa da, məzmunca müxtəlif mənalar, həm də dərin və kamil fikirlər ifadə
edir. Bəndləri tamamlayan son misraların cinasları da eyni halda möv zunun
yığcam və lakonik tamamlanmasına xidmət edir. Həm də o qoşma silsiləsi -
nə aiddir.

Təcnisin bu ilkin və əsas növü ətrafında onun başqa qolları şaxələnir.
Dodaqdəyməz təcnislər.
“Aşıq yaradıcılığını ardıcıl araşdıran mərhum M.Həkimov vaxtilə təc-

nisin bəzi formalarını göstərmişdir: – “Təcnis” (Qara təcnis), “Dodaq dəy -
məz cığalı təcnis” “Təcnis əvvəl axır” və sairə... (6, 80).

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, folklorşünas E.Məmmədli yazır ki,
“Təcnislə bağlı ali məktəb dərsliklərində verilən məlumatlar çox bəsit və
yanlışdır. Belə məlumatlar təcnis haqqında tələbələrdə geniş anlayış yara-
da bilmir, onları çaşdırır. Təəssüflər olsun ki, bu hal təkcə təcnislə bağlı
deyil, aşıq şeirinin şəkilləri ilə də əlaqədardır. Şeirin forması, şəkli, daxili
əlaməti, akustik keyfiyyətləri çox vaxt bir-birinə qarışdırılır...” (2, 25).

Dodaqdəyməz təcnislər. Bu şeirlər də əsasən qoşma tiplidir. Lakin
təcnisin bu növünü birincisindən fərqləndirən ən mühüm cəhət, adından
da göründüyü kimi, tələffüz edərkən dodaqların bir-birinə dəyməməsidir.
Çox maraqlı və oynaq şəkildə deyilən bu qoşqular hər bir sənətkardan
böyük ustalıq tələb edir. Sözün dəyişməsində dodağı bir-birinə toxun-
duran həriflər hansı sözdə varsa, onu bu bəndlərdə işlətməyib dərin mə -
nanı və kamil məzmunu qoruyub saxlamaq istedadı hər aşığa və şairə nə -
sib olmur.

Səyyad dəryalarda alar cəng ələ,
Həsrət çəkər çiskin gələ, çən gələ!
Əzrayıl sinəni çəkər çəngələ,
Qəssal qəşş eyləyər, ay ağa, ağa.

Ələsgər deyər, yaxşı deyil ayə, nə?
Gizlin sirrin niyə saldın aya, nə.
Çırağın ki, ilahidən a yanə,
Ehtiyacın nədi, a yağa, yağa?!

Cığalı təcnisin forması isə tamamilə başqadır. Burada hər bənd 8 sətir -
dən ibarətdir. Onun iki başlanğıc sətrinin rədif qafiyələrini son iki bəndin
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cinasları tamamlayır və özləri də iki hecalı olur. Ortada gedən 4 misra isə
yeddi hecalı olmaqla, bir növ bayatı formasında deyilir.

Eyni zamanda cığalı təcnislərin öz qafiyə quruluşuna uyğun da sazda
və sözdə öz ifa tərzi və havası vardır.

Mənim yarım yaşıl geyib, İncidir,
İncə beldə gümüş kəmər, inci, dür,
Aşıq deyər, incidir,
İnci mərdan, inci dür,
Yaman övlad, bəd qonşu,
Qohum-qardaş incidir.
Xəstə düşdüm bu dərd məni incidir,
Tut dəstimdən, qaldır ayağa məni.  

Dodaqdəyməz cığalı təcnislər də, zahiri forma cəhətdən cığalı təcnisin
eynidir. Amma onları bir-birindən fərqləndirən cəhət tələffüz zamanı do -
daqların bir-birinə dəyməməsidir.

Qeyd edək ki, təcnisin həmin növü də, bu və ya başqa bir sənətkardan
böyük ustalıq və xüsusi məharət tələb edir.

Əzizi, cani-dil, eyni dirəxdan,
Yazdığı risalə nə yaxşı-yaxşı.
Qarşıda nə yaxşı,
Ləhcən gəlir nə yaxşı.
Canan candan əzizdi,
Nə Leylidi, nə Yaxşı.
Dil deyir, cananın sadağası can
Cananı da deyir nə yaxşı-yaxşı.

Bunların hamısından fərqlənən müstəzad təcnislər ilk baxışda on bir
hecalıya bənzəsə də, rədif qafiyələrin sonluğu onu əvvəlkilərdən fərqlən -
dirir. Bu formanın da özünəməxsus havası mövcuddur.

Lakin təəssüflər olsun ki, hələ çox nadir klassik aşıqlarımızın yara dı -
cılığında təsadüf etdiyimiz bu təcnis növü indi az qala unudulmaqdadır.
Çünki onu hər aşıq yaza bilmədiyi kimi, hər aşıq da oxuya bilmir. Hətta
bəzən məclisdə sifariş edilən müasir aşıqlardan “mən onu bilmirəm” kimi
cavablar eşidirik.

Bir xoş günü əvəz min aya billəm,
Boyun nəqqaş çəkib min aya billəm.
Pirim dərsim verib, min aya billəm,
Bir sözünə min söz deyim dəsbədəs,
Sən eylə həvəs.
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Ümumiyyətlə götürəndə isə təcnis deyərkən ilk növbədə onun ilkin
variantı olan on bir hecalı dörd misralıq qoşma silsiləsinə aid olanları ya -
da düşür və şeirimizin bu növü poeziya tariximizin zənginliyində xüsu si
rol oynayır.

Xalqımızın poeziya dilinin bütün gözəlliyini özündə cəmləşdirən təc-
nis bir neçə baxımdan maraq doğurur.

Şeirin bu forması son dərəcə axıcı, oynaq və şirindir. Məzmun baxı -
mın dan cinasların və qafiyələrin doğurduğu mənalar sona qədər həvəslə
izlənilir, dinləyicilərdə xüsusi həvəs oyadır. Kamil ustad tərəfin-dən dey-
ilmiş hər hansı bir təcnis ayrılıqda yığcam bir sənət əsərini xatırladır. 

“Təcnislər əksəriyyətlə 4 və 5 dördlükdən ibarət olur. Cığatay şairləri
bu ruhda dedikləri dördlüklərə “Toyuq” demişlər ki, hissiyyatdan gələn,
hissə toxunan mənasındadır...” (5, 247).

Əsasən sinonim sözlərdən yaranmış cinas qafiyələrin xidmət etdiyi
mət ləb, şeir sona çatanda dinləyiciyə anlaşılanda, xüsusi heyranlıq yara -
dır. Bir şərtlə ki, o kamil deyimli olsun. Bununla belə təcnisin yüksək sə -
viy yədə deyim tərzi həm də onun mənsub olduğu xalqın dilindən çox
asılıdır. Bu mənada əsrlərdən bəri dilimizdə yeni-yeni cinaslar yaradan bu
gözəl şeir forması Azərbaycan xalqının öz zənginliyinə və poetik imkan-
larına ən bariz sübutlardan biridir. Təsadüfi deyil ki, bir şeir forması kimi,
o yalnız bizim dilimizə məxsusdur və ikinci bir dildə belə bir formanın iş -
lənməsinə çalışan sənətçilər buna müvəffəq ola bilməmişlər. 

Dediyimizin isbatı üçün onu da qeyd edək ki, hər xalqın dilində olan
müxtəlif sənət nümunələri başqa xalqın dilinə tərcümə edilir və orijinala
yaxınlıq imkanları qorunub saxlanılır. Amma təcnis yeganə şeir növüdür
ki, yalnız Azərbaycan dilindən qeyri onu nə Avropa, nə də Şərq dillərinə
tərcümə etmək mümkün olmur. Belə ki başqa dildə onun cinasları və rədif
qafiyələri alınmır. 

Təcnis haqqında danışarkən bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Mə -
lum məsələdir ki, başqalarında olduğu kimi, bizdə də ədəbiyyatımızın və
incəsənətimizin ilkin rüşeymi folklorun qədim ənənələri üstündə pərvəriş
tapmışdır. Bu baxımdan təcnis də şifahi xalq ədəbiyyatımızın ən zəngin
qolu olan aşıq yaradıcılığının bir incisi olmuşdur. 

Amma zaman keçdikcə, şifahi ədəbiyyatımızın şaxələrindən rişələnib
inkişaf edən təcnis yazılı ədəbiyyatımızla da doğmalaşmışdır. Ədəbiyyat
tariximizin müxtəlif dövrlərinə nəzər salanda biz onun şahidi oluruq. 

Əvvəla, heca vəznində yazılmış bütün şeirləri yalnız aşıq ədəbiyyatına
aid etmək yanlışlıq olardı. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, heca vəzni istər
şifahi, istər də yazılı ədəbiyyatımızda milli nöqteyi-nəzərdən bizim üçün
həmişə doğma olmuşdur. O ki qaldı təcnisə, bu şeir formasının kamil nü -
munələrini biz Molla Pənah Vaqifdən üzü bəri neçə-neçə şairlərimizin
yaradıcılığında görmüş, sevə-sevə dinləmişik.
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Bivəfaynan ülfətini, gözəl, kəs,
Gözəl kəlbəm, gözəl doğra, gözəl kəs.
Gözəl adam, gözəl insan, gözəl kəs,
Bir gözəl kimsənin gözəl alı sən.   

Təcnis formasının özünəməxsus tələbləri vardır ki, onun dəryasına baş
vuran sənətkar sərraf olmasa cinas zərrələrinin yerində seçməkdə çətinlik
çəkər. Necə ki, belə hallarda alınma sözlər cinaslarımıza, hətta rədif qa fi -
yələrə də yol tapmışdır. Əslində isə təcnisin əsas qayəsinə qulluq edən bu
qafiyələr yalnız Azərbaycan dilinin milli mənsubiyyətinə aid olmalıdır.

Yel dəyir, tellərin, yar a gəzdirir,
Saqi istəkanı yara gəzdirir.
Yar həsrəti canda yara gəzdirir,
Yar gəlsə, yaralar sağalı tez-tez.

Aşıq gərək sirrin desin halala,
Yanağından həya eylər ha lala.
Səxa əhli satdığını halhala,
Saratdan keçəndə sağalı tez-tez.

Əzəli qədimli dünyamızın müxtəlif dövrlərində təcnisin çətin meyda -
nında özünü sınayan sənətkarlarımız çox olmuşdur. Onların yaddaşlardan
silinəni də var, əbədi yaşarılıq qazananı da. Vaxtaşırı söhbətlərimizdə
onları xatırlamaq, yaradıcılığını araşdırıb təhlil etmək bizim gələcək
nəsillərimizə olan borclarımızdan biridir.

İşin elmi nəticəsi. Qoşmanın bir növü kimi təcnisin forma quruluşu
dərindən təhlil olunur, onun bütün növləri də müqayisəli şəkildə  sərfi-
nəzər edilir. Poeziya tariximizin zənginliyində təcnisin bütün formaları
dərindən araşdırılır.

İşin elmi yeniliyi. Təcnis yeganə şeir növüdür ki, onu başqa bir dilə
tərcümə etmək mümkün deyildir. İstər Avropa, istər də Şərq dillərində
təcnisin cinasları və rədif qafiyələri Azərbaycan dilində olduğu kimi alın-
mır. Bu da milli poeziya dilinin özünəməxsus zənginliyindən xəbər verir.
Bir şeir növü kimi təcnisin yalnız şifahi ədəbiyyata yox, eyni zamanda
yazılı ədəbiyyata da aid olması fikri ilk dəfə bu yazıda isbat olunur.

İşin tərbiyəvi əhəmiyyəti. Məqalədə aparılan tədqiqat işləri bu mövzu
ilə bağlı təhriflərin təkrarlanmayacağı, zaman-zaman klassik aşıqları mı -
zın yazdıqları təcnislərin obyektiv araşdırılması baxımından əhəmiy yət -
lidir.
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ƏFSANƏ KONTEKSTİNDƏ DİNİ ƏFSANƏLƏRİN ROLU
Xülasə

Məqalədə xalqın mifik dünyagörüşü, əfsanələr haqqında ayrı-ayrı tədqiqatçıların
söylədikləri fikirlər, bir-birindən fərqli təsnifatlar, dini əfsanələr haqqında məlumat ver-
ilir. Əsаs mеyаrın mоtiv hеsаb оlunduğu, məhz mоtivlərin кöməyi ilə əfsаnələri qruplаş -
dır mаqlа ciddi nəticələr əldə olunmasının mümkünlüyü vurğulanır. Həmçinin əfsа nə -
lərin yаrаnmаsında mifin mühüm rоl оynаdığı, özlüyündə mif ilkin,əfsanə və rəva yə tin
isə mətn tipi kimi onun törəməsi olduğu da bildirilir.

Cənub bölgəsində aparılan tədqiqatlar nəticəsində xalq arasında müqəddəs sayılan
ziyarət yerləri, onlar haqqında danışılan əfsanələr də məqalədə yer almışdır.  

Açar sözlər: inanc, dini əfsanələr, xalq təfəkkürü, mifoloji xüsusiyyətlər

THE ROLE OF RELİGİOUS LEGEND İN THE CONTEXT OF LEGEND
Summary

The article gives information about legends, their various classifications, religious
legends. Here also mentioned that the learning of legend problem is an important prob-
lem in the world folkloristis. The various opinions of reearches about legends and vari-
ous classifications are given. The main role of myth of founding legends, and primary
legends as a text type being  its derivative is mentioned. In the article as a result of inves-
tigations holding in Southern region  are given information  about the legends dealing
with the sacred places which spread among the people.

Key words: religious legends, beliefs, mythological features, folk mentality

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЕГЕНД В КОНТЕКСТЕ ЛЕГЕНДЫ
Резюме

В статье рассказывается о легендах, об их различных классификаций, в част-
ности рассказывается о легендах на религиозную тему. Изучение проблемы легенд
считается важным из вопросов в мировой фольклористике. Разнящиеся выводы
исследователей относительно легенд соответственно по-разному классифицируют
предмет исследования. Также в создании легенд не маловажную роль играет миф,
само по себе изначально миф, затем легенда и предание  являются производным от
данного типа текста.

В статье рассказывается об исследованиях, производимых в Южном регионе, о
паломничествах по святым местам, и о легендах рассказанные про эти святыни.

Ключевые cлова: религиозные легенды, поверье, мифологические особенно-
сти, народное мышление

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycanın Cənub bölgəsində imamlar, pey -
ğəm bərlər, din böyükləri haqqında yaranan bütün nümunələr xalqın təfək -
küründə müqəddəsləşdirilərək əfsanələrə və mənkabələrə mövzu olmuş-
dur. Bu əfsanələr dini məzmunda olduğu üçün keçmiş sovetlər ittifaqında
toplanmasına və araşdırılmasına icazə verilməmişdir. Ancaq zamanla dini
mövzulu əfsanələrdən daha çox ümumi məzmunlu olanları nəşr edil miş dir.
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Işin məqsədi. Məqalədə əfsanələr haqqında tədqiqatçıların söylədiyi
fikirlərə, fərqli təsnifatlara əsaslanaraq, hər bir əfsanə və rəvayətin əsasını
inancın təşkil etdiyi vurğulanmışdır.

Azərbaycan şifahi ədəbiyyatının miflə bağlı janrlarından biri olan əfsa -
nələr folklorşünaslıqda uzun müddət lazımi səviyyədə araşdırılma mışdır.
Belə ki, çox məzmunlu və çox funksiyalı əfsanə janrının bir qo lu daha çox
yayılan dini məzmunlu əfsanələrdir. Dini-ritual məzmunlu əf sa nələr həm
də miflə qarışdırılmış, mifoloji mahiyyət arxa plana keçirildiyindən
İslamdan sonrakı dini mahiyyət də izah edilə bilməmişdir. 

Azərbaycanın müxtəlif  bölgələrində dini əfsanələr çox yayılmışdır və
onların başlıca mövzusu peyğəmbərlərlə (Hz. Davud, Süleyman, Eyyub
və Hz. Məhəmməd) imamlardır. Bu dini əfsanələr sonradan seyidlərin,
övliyaların kəramətləri şəklində yenidən işlənmiş, insanlarının mənəvi
dünyasının tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Dini əfsanələrin insanlarda doğ -
ruluq, düzlük, halallıq kimi hisslərlə bərabər vətən, millət və ən əsası da
insan sevgisi aşıladığı bəlkə də onların ən əsas funksiyasıdır.

Dini əfsanələrin böyük bir qismi funksional-semantik baxımdan Haqq
dinini təbliğ etmək, onun müqəddəsliyini, böyüklüyünü göstərmək üçün
yaradılmışdır. Dini əfsanələrin qaynağı bir qayda olaraq Qurani Kərim,
hədislər, şərh kitablarıdır. Özəlliklə İslam dininin yayıldığı geniş coğ ra fi -
yada musəvi və isəvi peyğəmbərlər haqqında Quranda verilən mə lu  mat -
ların məzmunu zamanla din nümayəndələri tərəfindən geniş lən diri lə rək
əf sa nə formasına salınmışdır. Burada savadlı din nümayən dələ ri nin Töv -
rat və İncildə mövcud olan eyni məzmunlu məlumatlardan da istifadə et -
diklərini demək lazımdır. Sonradan kontominasiya edilən bu miflər və ya
mifik məzmunlu hekayələr mömin insanların ən çox söylə dikləri və din-
lədikləri əfsanələr olmuşdur (1, 200). Ona görə dini əfsanə lər də daxil ol -
maqla ümumən əfsanələrin məzmununda mifik düşüncə, mif mətni vardır.    

Əfsаnələrin yаrаnmаsında mif mühüm rоl оynаyır. Mif strukturlаrınа
fikir vеrsəк görərik ki, оnlаr müəyyən zаmаn mərhələlərində unudulаrаq
yаddаşlаrdаn silinir və yеni fоrmаdа – əfsаnə biçimində, əfsаnə mətnində
özünü mühаfizə еdə bilir. Mif və əfsаnə еyni zаmаndа tаriхi zаmаnlа, tа -
riхi zаmаnın müəyyən hаdisələri ilə də bаğlıdır. Dünya folklorşünas lı ğın -
da əfsanə probleminin öyrənilməsi vacib məsələlərdən biridir. Alim lər
əfsanə mətnlərinin necə yaranması haqda diskusiyalar aparmış, bu mətn -
lərin hətta bölgülərini də müəyyən etməyə çalışmışlar. Məsələn, prof. S.
Paşayev Azərbaycan əfsənələrinin üç yolla yarandığını qeyd edir: 

1. Şifahi yolla, müstəqil bir növ kimi; Dədə Günəş, Aldədə əfsanələri,
Qız qalaları əfsanələri, Ovçu Pirim əfsanələri və s.  

2. Nağıl və dastanların daxilində, onların tərkib hissəsi kimi: Tapdığın
nağılı, Dürat, Qırat, Misri qılıncla bağlı əfsanələr;
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3. Klassik sənətkarların əsərlərindən bəhrələnərək yayılan əfsanələr:
Ni zaminin “Xəmsə”si, Arif Ərdəbilinin “Fərhadnamə”si, Əssar Təb -
rizinin “Mehr və Müştəri”si əsasında (2)

F.Bayat qeyd edir ki, buraya qədər əfsanə ilə bağlı söylənənləri nəzərə
alaraq qısaca belə demək olar: Əfsanələr müstəqil bir janr olana və araş -
dı rılana qədər dastanın, nağılın, ayrı-ayrı miflərin tərkibində mövcud ol -
muş, onlara xas olan xüsusiyyətlərlə donatılmışdır (3, 127). Y.M.Mele tin -
ski mifin diferensiallaşmasından, onun nağıla keçməsindən danışarkən
qeyd etdiyi proses, əsasən, mifdən əfsanələrə keçiddə baş verir: mərasim-
lərin sona yetməsi, dini mahiyyətin, mifoloji hadisələrin həqiqiliyinə ina -
mın zəifləməsi, ayin və ritualın da öz əhəmiyyətini itirməsi və aradan çıx-
ması, unudulması, şüurlu uydurmanın yaranması, etnoqrafik mükəmməl -
li yin itirilməsi, ilahi mənşəli mifoloji qəhrəmanların adi qəhrəmanlar ilə
əvəz olunması, mifoloji zaman bilinməyən bir zaman tipinə çevrilməsi,
diqqətin kollektivdən çox şəxsiyyətin üzərinə yetirilməsi və s. ilə bağlıdır
(4, 142). Bütün bunların hamısı əfsanənin əmələ gəlməsində əsas faktor-
lardan biridir. Miflərdə bir çox məsələlər açılmamış, gizli sakral qaldığı
halda, əfsanələrdə tərsinədir. Əfsanə tarix deyil, ancaq tarixlə əlaqəsi  var -
dır. Əfsanələrdə bəlli bir hadisənin yaşantısı görünür. “Oğlan-qız daşı”,
“Oğlan bulağı”, “Qız bulağı”, “Gəlin qayası”, “Qız qayası” əfsa nə lərində
tarixi hadisələri ən dərin qatları yaşayır.

Əfsanələr haqqında ayrı-ayrı tədqiqatçılar fikir söyləmiş, bir-birindən
fərqli təsnifatlar aparmışlar. Burada bu təsnifatların hamısı haqqında fikir
bildirmədən sadəcə onu demək lazımdır ki, bunlar janra müxtəlif tərəf lər -
dən yanaşmanın nəticəsi olub əfsanə, rəvayət, mənkabə, mif  arasında fər -
qi görə bilməməkdən və ya əfsanə anlayışına lazım olandan çox anlam
vermələrindən irəli gəlmişdir. Ona görə də kosmoqonik, antropoqonik, di -
ni əfsanələr kimi təsniflər ortya çıxmışıdr. 

Dini və mifoloji məzmunlu əfsanələrin mayasını inanclar təşkil edir.
İnanclara əməl edənlər və əməl etməyənlər əfsanələrdə daşa, ağaca və s.
çev rilə bilir. Məsələn, çoban inanca əməl etmədiyinə görə daşa çevrilir
(ta bu), yaxud gəlin əməl edir, bu inanc onu ağaca yaxud quşa döndərir.
Əfsanə və rəvayətlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, müxtəlif zaman çevrə -
sində yaranan bu nümunələr zamanın sonrakı təsirlərinə məruz qalaraq,
formasını, üslubunu, hətta dil xüsusiyyətlərini, bədii ifadə vasitələrini  ar -
tı rır, ya azaldır, təkmilləşir, əvvəlki variantından seçilmək imkanına malik
olur (5, 70). Əfsanələrdə romantika, xəyal, emosiya, təxəyyül xal qın fan-
taziyasında birləşir.

Hər bir əfsanə və rəvayətin əsasını hansısa mifoloji görüş, konkret de -
sək, inanc təşkil edir. İnanclar istər mifoloji olsun, istərsə də şamanist ol -
sun kökü baxımından ilkəl dini görüşlərlə bağlıdır. Mifik düşüncə isə
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mətn formasında miflərdə əks olunur. Eyni bir mifik düşüncənin müəyyən
fərqlərlə həm mifdə, həm əfsanədə, həm də rəvayətdə əks olunduğunun
şahidi oluruq. Bu, mifdə əks olunmuş dünyagörüşün əfsanə və rəvayətə
trans formasiyası deməkdir. Deməli, özlüyündə mif ilkindir, əfsanə və rə -
va yət isə mətn tipi kimi onun törəməsidir. Mifin mətn işarəsi əsatirdir.
Mif  lə əfsanə və rəvayət arasında olan yaxınlıq əsatirdən qaynaqlanır. Əsa -
tir mif deyil, mifdə əks olunmuş mifoloji dünyagörüş sisteminin saxlan -
dığı vizual qəlibdir. S.Paşayev yazır ki, əsatir sadəcə olaraq, günəş, ay, ul -
duz, tanrılar panteonu, ümumiyyətlə təbiətdə baş verən müxtəlif əhvalat
və hadisələr haqqında hekayətlər toplusu deyil. Əsatir əslində təbiət, ya -
xud həyat hadisələrinə adamların baxışını, xəyali bir şəkildə əks etdirən
şifahi hekayətlərdir (6, 11). Bu şifahi hekayətlər müxtəlif məzmunlarda –
kosmoqonik, etnoqonik, təqvim, esxatoloji şəkillərdə funksiyalaşaraq ha -
zır qəliblərə sığışdırılır. Əsatir mifoloji düşüncəsi mətn işarəsi kimi qeyri-
bərabər paylanır. Bu, yaddaşdan asılı olan məsələdir. Yaddaşda qorunan
mətnlər bütöv olanda hər hansı dünyagörüş modeli qəlibə tam yerləşir.
Mif dünyagörüşündən danışanda əsatirə ekvivalent kimi mif sözü – termi -
ni mətnin adını da təyin edir.

Azərbaycan dini əfsanələri, təkcə dini görüşləri deyil, dinin müqəddəs -
ləşdirdiyi adamları qəhrəmana çevirir. Belə şəxslər şərə qarşı çıxır, əda ləti
bərpa edir və s (7, 15). Bəzən dini əfsanələrdə xeyir və şər motiv lərindən,
dünyanın yaranmasında Allahın rolundan, şeytanın hərəkət lərin dən də
bəhs edilir. Bu cür əfsanələr mövzusuna görə kosmoqonik məzmunlu əf -
sa nələrə yaxınlaşır. Əslində bunlar mövzusuna və ideyasına görə ən qə -
dim əfsanələrdir. Dini əfsanələrdə xalqın sosial həyatı tərənnüm olunur və
ümumi məişət problemləri həll edilir. Bu əfsanələrə tipoloji yöndən də
yanaşmaq mümkündür. Dini və dünyəvi həyatı dərk etməyin psixoloji
üsul ları əfsanələrdə xüsusi yer tutur.

Аzərbаycаn əfsаnələrinin fоlklоrşünаslаrımız tərəfindən müхtəlif cür
qruplаşdırılmаsının şаhidi оluruq. Məsələn, P.Əfəndiyеv əfsаnələri аşаğı-
dаkı qruplаrа bölmüşdür – hеyvаnlаr, quşlаr hаqqındа əfsаnələr; yеr аdlа-
rı, qаlаlаr, аbidələr və s. hаqdа оlаn əfsаnələr; tаyfа, еl, хаlq, nəsil, tоtеm
аdlаrı bildirən əfsаnələr; Nizаmi Gəncəvinin yаrаdıcılığı ilə bаğlı оlаn əf -
sаnələr (8, 43); аilə-məişət, хаlqın аrzu-istəkləri hаqdа əfsаnələr (yа dа ic -
timаi məzmunlu əfsаnələr); tаriхi şəхsiyyətlərlə bаğlı əfsаnələr; səmа ci -
simləri hаqdа əfsаnələr və dini əfsаnələr (9, 131). 

Bundаn bаşqа əfsаnələrin öyrənilməsində V.Vəliyеvin, S.Pаşаyеvin və
bаşqаlаrının prоblеmə bахışındаn yаrаrlаnmаq оlаr. S.Pаşаyеv “Аzər bаy -
cаn хаlq əfsаnələri” kitаbındа əfsаnələri 10 qrupа bölür, bu bölgüyə Də -
də günəş, Sаrа hаqqındа əfsаnələr, Kоrоğlu hаqqındа əfsаnələr, qədim qа -
lаlаr hаqqındа əfsаnələr kimi хüsusiləşdirilmiş əfsаnələri dахil еdir (10,
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282-286). Digər tərəfdən dini əfsanələr də ümumi əfsanə fondunun bir
qolu kimi araşdırılır.

V.Vəliyеv Аldədə ilə bаğlı əfsаnələrin gеniş yаyıldığını göstərir və yа -
zır ki, “mifоlоji təfəkkürün аrаdаn çıхdığı vахtdа bu, əsаtirlərin “nü vəsi”
əfsаnələrin yаrаnmаsı üçün mənbə оlmuşdur” (11, 272).

Türkiyədə əfsanə araşdırmalarında dini əfsanələrə də mühim yer ay rıl -
mışdır. Əfsanələr tarixi dövrlər içində təşəkkül etmişlər. Mövzusu bir ha -
disə, tarixi və dini bir şəxsiyyət yaxud müəyyən bir yer ola bilər. Tarixi
dövrlər içində təşəkkül etdikləri üçün əfsanələr miflərdən bu mövzuda ay -
rılırlar. Miflərdə zaman başlanğıc zamandır. Miflərin qəhrəmanları tanrı lar
və yarı tanrılardır. Əfsanələrdə qəhrəmanların fövqəladə gücləri var dır, la -
kin tanrı və ya yarı tanrı deyillər. Mifologiya primitiv dövrlərin və primi-
tiv mədəniyyətlərin məhsulları olduqları halda əfsanələr indiki vaxtda
meydana gələ bilər və tarix səhnəsinə çıxa bilərlər. Əfsanələr qaynaqlarını
mifologiyadan, tarixdən, dindən və gündəlik həyatdan ala bilirlər.

Bilgə Seyidoğlu əfsanələrin xüsusiyyətlərini üç maddə halında göstər-
mişdir:

1. Bir inanc ətrafında təşəkkül etmişlər. Bu inanış əfsanələrin gerçək və
doğru olduğu inancıdır.

2. Əfsanələr bilinməyən əsrarəngiz bir aləmi izah edərlər. Bu baxım-
dan fövqəladə ünsürlər ehtiva edərlər.

3. Əfsanələr, bu tərifə görə miflərin müasirləşmiş şəkli olaraq ifadə
edilməkdə, çox əski hekayələr olduğu deyilməkdədir. Bu baxımdan əf sa -
nələr müqəddəs ünsürlər də daşıyırlar (12, 35).

Əfsanələr, gerçək və ya xəyali kəslər, yerlər/yeyərlər, hadisələr haqqın-
da izah edilən qısa hekayələrdir (13, 9). Əfsanələr adam, yer/yeyər və ha -
disələr haqqında izah edilərlər. İzah edilənlərin inandırıcılıq xü su siy yət ləri
vardır. Fövqəladəlik əfsanələrdə ümumiyyətlə olan bir xüsusiyyətdir. Mü əy -
yən bir şəkilləri yoxdur. İzahatları asandır, gündəlik danışıq dilidir (14, 10).

Əfsanələrin təsnifindən danışan folklorçuların çoxu dini əfsanələri ay -
rıca bir başlıq kimi qeyd etməmişlər. Halbuki xalq arasında quş dili bilən
Süleyman peyğəmbərlə, Davudla, Hz. Eyyubla, Yusif peyğəmbərlə, Mə -
həmməd peyğəmbərlə və daha çox imamlarla, xüsusən də Hz. Əli və Hz.
Hüseynlə bağlı əfsanələr geniş yayılmışdır. Bu əfsanələrin sonradan ocaq
kimi müqəddəsləşdirilən “Əli ayağı”, (Bakıda və Masallıda) “Fatma nənə
təndiri”, (Masallı İstisu) “Düldülün ayaq izli” (Bakı) və s. çox böyük
təsiri olmuşdur. Məsələn, Masallı bölgəsinin “İstisu” adı ilə bilinən ye rin -
də xalq arasında müqəddəs sayılan və ziyarət edilən “Fatma nənə tən diri”,
Hz. Həsənlə, Hz. Hüseynin ayaq izləri, Fatma nənənin baş suyu ki mi ocaq
yerləri dini əfsanələrin təsiri ilə yaranmışdır. Xalq niyyət edə rək bu
təndirə daş parçaları yapışdırır. Fatma nənənin baş suyu haq qında əf sanə
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də danışılır. Guya o, başını yuyarkən düşmənlər gəlmiş, Fatma nənə də tə -
ləsdiyindən başını durulamadan ayranlı (o zamanlar qa dın lar baş larını ay -
ranla yuyurdular) suyu yerə tökmüş, darağı da unutmuşdur. Doğ rudan da
Fatma nənənin suyu adlanan xalqın şəfaverici ad lan dırdığı bu su ayran
kimi ağdır. Suyun yanında bitən otlar isə tük kimi incədir (15).

Аzərbаycаn əfsаnələrinin təsnif еdilməsində əsаs mеyаr mоtiv hеsаb
оlunmаlıdır. Məhz mоtivlərin köməyi ilə əfsаnələri qruplаşdırmаqlа ciddi
nəticələr əldə еtmək оlаr. R.Qаfаrlı dа Аzərbаycаn əfsаnələrinin mоtiv
tərkibinə əsаslаnаrаq оnlаrı mifik təsəvvürlərə söykənən, göy cisimlərinə
həsr оlunаn, təbiət və оnun hаdisələri hаqqındа оlаn, İslаm dininin təsiri
ilə fоrmаlаşаn, fоlklоrun bаşqа jаnrlаrındаn süzülüb gələn və yаzılı ədə -
biy yаtdаn kеçən əfsаnələr dеyə qruplаşdırır (16, 254). Göründüyü kimi,
burаdа tоpоnimik və еtiоlоji əfsаnələr yеr аlmаmışdır.

Əfsаnələrin əksəriyyətində mifоlоji-rituаl əsаslаr vаrdır. Bu isə оnlаrın
mifоlоji dünyаgörüşün mühüm хüsusiyyətlərini, mifоlоji şüurun fоr-
mаlаşdırdığı inаnclаrı əks еtdirməsini göstərir. Əfsаnələrin məzmunu hə -
min mifоlоji inаnclаrın əsаsındа fоrmаlаşır və milli-mifоlоji dəyərləri əks
еtdirir. Əfsаnələr həcmcə kiçik оlduğunа görə, оnun аlt qаtındаkı mifоlоji
mənаdа dа lаkоniklik hiss оlunur. Əfsаnələrin əsаs хüsusiyyəti öz mifоlоji
хüsusiyətlərini itirməsidir, yəni əfsаnələr mif-rituаl köklərindən uzаq lа şа -
rаq dеmifləşirlər. S. Pаşаyеv yаzır ki, hər hаnsı bir əhvаlаt, hа di sə və tаriхi
kеçmiş о zаmаn əfsаnəyə çеvrilir ki, о, əsаtirlə bаğlаnır (17, 75).

Burada önəmli olan bir məsələyə də toxunmaq lazımdır. Türk xalq la -
rının daha qədim əfsanələrinin, türklərin İslam dinini qəbul etmələri ilə
bə rabər yaradılış və törəyişlə bağlı miflərinin öz yerini Quran qissə lərində
nəql edilən əfsanələrə, övliya mənkabələrinə, alp ərənlərlə bağlı rəva yət -
lərə verməsi məsələsidir. Təbii ki, övliya kəramətlərini anladan mənkabə -
lər istisna olmaqla qalanları dini və təsəvvüf məzmunlu əfsanələrin içinə
girir. İslam dinindən qabaq övliyaların yerində şamanlar və başqa din
adam    ları vardı. Darda qalanların yardımına yetişən Hz. Xı zır dan əvvəl
qurd yol göstərici və xilaskar idi, çətin zamanlarda kömə yə çatırdı. Düş -
mən  lərə qalib gələn alp ərən eyni zamanda mənəvi və fiziki gücə sahib
idi. Hökmdarlar, el ağsaqqalları yenə də müqəddəs idi. Bütün bunlar İs la -
miy yətin əfsanələrin mahiyyətini çox da dəyişdirə bilmədiyini göstərir.
Dəyişən əfsanələrin yalnız zahiri tərəfidir.

İşin elmi nəticəsi. Buraya qədər deyilənlərdən də göründüyü ki mi bir
janr kimi geniş məzmuna malik olan əfsanələrin bir nö vü də dini əf sanə -
lərdir. Bu əfsanələrin çoxu toplanmasa da, az araşdırılsa da folklor eks pe -
di siyaları zamanı xalqın yaddaşında ən çox qalanın dini əf sanələr olduğu
görüldü (18). Sadəcə peyğəmbərlərdən, din böyüklərin dən bəhs edən əf sa -
 nələr deyil, eyni zamanda toponimik əfsanələrin, cinlərlə, cadu gərlərlə
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bağ  lı əfsanələr də geniş yayılmışdır ki, bunların da ocaq və pirlərlə bağlı
söy lənən əfsanə və mənkabələrə böyük təsir gös tərdiyi bilinməkdədir. Cə -
nub bölgəsində ocaq və pirlərlə bağlı söylənən mənkabələrin çoxu dini əf -
sanələrin, mifoloji məzmunlu əfsanələrin yeni forması, yeni məz mu nu dur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Azərbaycanın müxtəlif  bölgələrində dini əf -
sa nələr çox yayılmışdır və onların başlıca mövzusu peyğəmbərlərlə (Hz.
Da vud, Süleyman, Eyyub və Hz. Məhəmməd) imamlardır. Bu dini əf sa -
nələr sonradan seyidlərin, övliyaların kəramətləri şəklində yenidən işlən-
miş, insanlarının mənəvi dünyasının tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Dini əf -
sanələrin insanlarda doğruluq, düzlük, halallıq kimi hisslərlə bərabər
vətən, millət və ən əsası da insan sevgisi aşıladığı bəlkə də onların ən əsas
funksiyasıdır.
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AZƏRBAYCAN XALQ DASTANLARINDA 
AĞAC KULTUNUN İZLƏRİ

Xülasə
Məqalədə türk mifologiyasında çoxfunksiyalılığı ilə seçilən ağac kultunun oğuz türk-

lərinin əski inanc sisteminə əhəmiyyətli təsirindən danışılır. Əski düşüncədə yaradılışın
başlanğıcı kimi təsəvvür olunan ağacın tanrıçılıq dini ilə bilavasitə bağlılığı qeyd olunur.
Ağac kultunun bir çox mifoloji xüsusiyyətlərinin dastan motivlərində qorunması elmi
şəkildə əsaslandırılır.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, oğuz, dastan, ağac kultu, Tanrı

THE SIGNS OF TREE CULT IN  AZERBAIJANIAN FOLK EPOSES
Summary

It was spoken about necessary effect of wood cult distinguishing with the multi func-
tionality in Turkish mythology to the past creed system of Oghuz Turks in this article.
The direct connection of wood that imagined as the begging of creation in the past con-
science is stated with the goodness religion. The defense of a number of mythological
characters in epic motives is substantiated scientifically.

Key words: The Book of Dede Gorgud, Oghuz, Epos, Wood cult, God 

СЛЕДЫ КУЛЬТА ДЕРЕВА  В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
НАРОДНЫХ ДАСТАНАХ

Резюме
В статье говорится о значительном влиянии деревянной культуры на древнюю

систему верования тюрков огузов. В древней мысли говорится о непосредствен-
ной связи дерева, символизирующим начало сотворения, с теизмом. Научно обос -
новывается сохранение многих морфологических особенностей деревянной куль-
туры в мотивах эпоса.

Ключевые слова: Книга Деде Горгуда, огуз, эпос, деревянная культура, Бог

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan-oğuz türklərinin mənəvi mədəniy -
yə tinin inkişafında, formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamış ağac kultu-
nun izlərini araşdırmaq, üzə çıxarmaq və məsələnin qoyuluşunu bu isti qa -
mətdə öyrənmək əsas götürülmüşdür.

İşin məqsədi. Tədqiqatda qarşıya qoyulan əsas məqsəd Türk mifologi -
ya sında geniş yer tutan ağac kultunu Azərbaycan xalq dastanları konteks -
tin də araşdırmaqdır.

Azərbaycan xalqının etnomənəvi keyfiyyətlərini, əski inanc, düşüncə
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sistemini öyrənməkdə yazılı mənbələr, etnoqrafiya, arxeologiya ilə yanaşı
folklor da olduqca böyük rol oynayır. Azərbaycan türklərinin ilkin fəlsəfi
ba xışları, ibtidai dini görüşləri, təbiət hadisələri ilə bağlı inam və etiqad-
ları qədim köklərə, tarixə malik əsatir, nağıl, əfsanə, dastan kimi janrlar-
da öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Mifoloji motivlər sirli-sehrli dün -
yada fövqəltəbii qüvvələr qarşısında aciz qalan və bu sirlərin mahiyyətini
açmağa çalışan insanların düşüncələrini əks etdirir. Miflər şüuraltı pros-
eslərin, inancların, təbii-maddi varlıqlar-obrazlar üzərində təcəssümüdür.
Bu barədə fil.e.d. S.Rzasoy ‘‘Nizami poeziyası: mif tarix konteksti’’ kita -
bında M.Steblin Kamenskinin səciyyəvi fikrini misal gətirərək yazır:
“Mifə münasibətdə bir şey mübahisəsiz aydındır: mif nə dərəcədə qeyri-
həqiqət olmasından asılı olmayaraq, yarandığı və yaşadığı yerdə həqiqət
kimi qəbul olunan  hekayətdir’’ (24, 14). İnsanların hə-yatında mühüm rol
oynayan bir çox canlı və cansızlara: dağa, ağaca, suya, aya, günəşə, ata,
marala və s. varlıqlara sitayiş bu və ya digər şəkildə min illər boyu möv -
cud olmuş, yaddaşlardan silinməmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, oğuz-
türk mənəvi mədəniyyətinin inkişafına, formalaşmasına əhəmiyyətli  təsir
göstərmiş türk mifologiyasında ağac kultunun müstəsna yeri var. Bunu
ağac pirlərin Azərbaycan ərazisində yayılma arealı da açıq şəkildə göstə -
rir. Fil.e.d. C.Bəydili ağacın tanrıya qovuşmaq üçün bir vasitə yolu oldu -
ğunu qeyd edərək yazır: “Tanrı dağı” kimi “Övliya ağac” da Tanrıçılıqda,
türkün mifoloji düşüncə dünyasında Tanrını simvolizə edir” (3,17). De -
mə li, ağac dini-mifoloji sistem olan Tanrıçılıq dininə tapınan qədim azər-
baycanlıların həyatında həm də ziyarətgah, məbəd, Tanrıya tapınmaq
üçün müqəddəs məkan, ibadətgah rolunu oynayır. Bu barədə fil.e.d.
S.Rza  soy ‘‘Oğuz mifologiyası’’  kitabında yazır ki, ağac oğuz mifo logi ya -
sının oğuz dünyası haqqındakı universal konsepsiyanı, oğuz dünya mod-
elini təcəssüm etdirən səciyyəvi obrazdır (25, 161).Yaradılışın baş lan  ğıcı
sayılan, şəfaverici, qoruyucu və s. mifoloji funksiyalara malik ağac la
bağlı inamlar dünya xalqları ilə müqayisədə türklər arasında daha geniş
yayılmışdır. Bunu əski dünyagörüşlə bağlı olub xalq arasında yaşa nan
ifadələrdən də açıq-aşkar görmək olar: “Qollu-budaqlı, köklü-köməcli
olasan”, “min budaq olasan”, yaxud “başı göylərə dəyən ağac”, “çörək
ağacı”, “dilək ağacı”, “ağac bar verəndə başını aşağı əyər”, “yıxılan ağaca
balta vuran çox olar”, “tale ağacı”, “səma ağacı”, “həyat ağacı”, “dirilik
ağacı”, “övliya ağac”, “cənnət bağı”, “cənnət alması” və s. Oğuz Kağan
das tanından məlum olur ki, Oğuz xan ova gedərkən gölün ortasındakı
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(ada da) ağacın koğuşunda bir qızın oturduğunu görür. Qız o qədər gözəl
idi ki, onu sevib aldı. Aylar, illər keçdi, qızın Oğuzdan üç oğlu oldu: bi ri -
nə Göy xan, birinə Dağ xan, birinə də Dəniz xan adını verdilər (2, 126-
127). Rəşidəddinin təqdim etdiyi ‘‘oğuz şəcərəsinin sol cinahını təmsil
edən Göy xan, Dağ xan, Dəniz xan qardaşları’’ (13, 21) ağacla bilavasitə
bağlıdır.

Burada əsas diqqət çəkən ağacdır. Ağac türk xalqlarında nəslin başlan -
ğıcı hesab olunur.  Yaradılışın başlanğıcı hesab olunan ağac kultunun izlə -
rinə “Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm” dastanlarında daha çox
rast gəlirik. Ümumiyyətlə, dastanların mifoloji motivlərdən qaynaqlan -
dığını qeyd edən  fil.e.d. M.Cəfərli yazır.‘‘Mif bir sistem olaraq dastanın
ən müxtəlif struktur elementləri səviyyəsində özünü göstərir” (7, 24).
Ağacın canlandırılmasını, soykök sayılmasını “Dədə Qorqud kitabı”nın
VIII boyunda, Basatın Təpəgözlə qarşılaşmasında da görürük: 

“Basat Dəpəgözə soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış:
Qalarda-qoparda yerim Günortac!..
...Anam adın sorar olsan - Qaba Ağac
Atam adın deyirsən - Qağan Aslan 
Mənim adım sorarsan, -
Aruz oğlu Basatdır, - dedi” (14, 102).

Ömrünün qırx ilindən çoxunu “Dədə Qorqud kitabı”nın araşdırılmasına
sərf edən, dünya türkologiyasında böyük xidmətləri olan Orxan Şaiq Gök -
yay Basatın Təpəgözə bu cavabını “türklərin ağacdan törənmələri ilə bağlı
inancın və totemizmin qalıntısı” olduğunu hesab edir (10, CCXCIV).

Bəzi tədqiqatçılar isə Basatın atasının Qaba Ağac, anasının Qağan As -
lan olduğunu göstərirlər. Ümumiyyətlə, mifologiyada ağac, əsasən, ana
başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Bu barədə mifologiyada çoxlu epizodlar
möv cuddur. Məsələn, başlanğıcını Qaraqorum dağından götürən Selenqa
və Tola çayları arasında bir ağac var. Bir gecə ağacın üzərinə müqəddəs
bir işıq düşür. Ağacın gövdəsi şişməyə başlayır, doqquz aydan sonra göv -
də çatlayır və beş uşaq doğulur (20,96) .Ağacı Göy Tanrıdan qopub ayrı -
lan və ana başlanğıcı kimi dəyərləndirən professor F.Bayat bu barədə ya -
zır ki, böyük dövlət yaradıb bir çox xalqları özünə tabe edən Buğu Təkin
də göydən düşən işığın şüasından gövdəsi şişən və dağ başında bitən hə -
min ağacdan doğulmuşdur (2,145). Diqqət etdikdə burada ağacın dağ,
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göy, su motivləri ilə  bir vəhdət təşkil etdiyini görürük. Türk xalq larının
mi fologiyasında geniş yayılmış “Ağ oğlan”mifik-əfsanəvi dastanında Ağ
oğlanın Dünya ağacının dibinə gələrək: “Mənim ağac xaqanım, sən məni
böyütdün, boya-başa çatdırdın, indi isə mənə yol göstər, gələcəyimin necə
olacağını bildir” (26, 223) – deməsi ağacın yaradılışın başlanğıcı olmasını
açıq-aydın göstərir (26, 223). Ağ oğlanın “gündə üç dəfə görünərək, sonra
qalan vaxtlar meşənin dərinliyinə çəkilib tək-tənha yaşaması onun ilk
insan olmasına bir işarədir”(11, 25). Xocavənd ərazisində yerləşən “Ağ
oğ lan” məbədinin qapısı üzərində dünya ağacını xatırladan ağac təsviri də
olduqca maraqlıdır. Xristianlıqdan da əvvəl yaşayış məskəni kimi möv cud
olan “Ağ oğlan” XIII əsrdə monqollar tərəfindən dağıdılmış” (12, 31), an -
caq müqəddəs bir yer kimi bu günə qədər yaddaşlardan silinmə mişdir.

“Dədə Qorqud kitabı”nda ən çox adı çəkilən “qayın” ağacı ilə “qaba
ağac”dır. Mif inamına görə qayın ağacı uşaqların qoruyucusu Umay İlahə
ilə birgə göydən enmişdir.Türk xalqlarının mif və əfsanələrində qayın
ağa cı nın uşaqları himayə etməsi, igidlik və bahadırlıq bəxş edərək yüksək
qabiliyyətlər verməsi geniş yayılmışdır. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Ma -
aday Qara yenicə doğulmuş körpəsini Qara dağın zirvəsinə gətirir və ora -
da dörd qayın ağacından nənni asaraq : “Qoy bu dörd qayın ağacı sənə
ana olsun” – deyir. Mif düşüncəsində əcdad sayılan qayın ağacını Maaday
Qarada ana funksiyasında görürük.Yenilməz igid olan Köküdey-Merqen
özündəki gücü-qüdrəti dağla, ağacla bağlayaraq Qara dağı ata, qayın
ağacını isə ana  adlandırır (26, 196;212).

Müxtəlif funksiyaları özündə əks etdirən ağac mif çağ dünyasında ruhu
olan canlı kimi dəyərləndirilir. Ağacın, bitkinin insan həyatında oy nadığı
böyük rola görə təbii olaraq ağac kultu yaranmışdır. Ağacın canlı bilin-
məsi, ruhunun olmasına inam çox əski çağlara aiddir. Folklorşünas alim
S.Pirsultanlı yazır:” Kökləri çox qədim dövrlərə gedən əsatirlər daha son-
rakı dövrlərdə tədricən epikləşərək epos və dastanların yaranması üçün
əsas istifadə mənbəyinə çevrilmişdir (22, 35). Ağacın can landı rıl ma sı və
bu mifoloji düşüncənin dastan yaradıcılığına müəyyən qədər sirayət etməsi
həm də ədəbi ənənənin davamıdır.

Qədim dinlərin mənşə və tarixindən də görünür ki, hər yeni din yar -
anan da şüurlarda olan daha qədim dünyagörüşü tam silib ata bilmir. Əv -
vəlki dini dünyagörüşlə yeni yaranan inam və  etiqadlarda bir çulğaşma
(qovuşma) özünü  göstərir. Bu  barədə ‘‘Dədə Qorqud kitabı”nın görkəm-
li tədqiqatçılarından professor  Ş.Cəmşidov yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud”,
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“Koroğlu” kimi dastanların mənşəyi hələ islamiyyətdən  əvvəlki dövrlərə
aiddir. Qədimlərdə yaranmış bu dastanlar sonrakı ictimai-siyasi hadisələr -
lə birləşdirilib dildən-dilə, ağızdan-ağıza gəzərək təkmilləşdirilmiş və həm
də başqalaşdırılmışdır” (6, 17).  İslamı qəbul edən oğuz türkləri də  əs ki
çağlardan düşüncələrində yaşatdıqları ağac sevgisini unutmadılar və bu
sevgi yeni islam dəyərləri ilə qaynayıb-qarışdı. Dədə Qorqud dastanla rında
ağac islam dünyasının ən müqəddəs şəhərlərindən olan “Məkkə ilə Mə -
dinənin qapısı, Museyi Kəlimin möcüzəli əsası, qılıncının qəbzəsi, İmam
Həsənlə  İmam  Hüseynin  beşiyi...” (14, 48) adlandırılır. Göründü yü  kimi,
zamanın müxtəlif mərhələlərində mifoloji düşüncələr, təsəvvürlər, dövrün
tələblərinə uyğun olaraq dini təsəvvürlərlə əvəz olunur. Məsə lən, daha əski
çağlarda yasəmən ağacı  uğur, xoşbəxtlik, qələbə anlamı ve rirdi. Məhz
buna görədir ki, qədim türk döyüşçülərinin geyim forma larında (papağın-
da) yasəmən ağacı təsvir olunardı. Lakin İslam dövründə “Həzrət Əlinin
cənazəsi və qəbri üzərinə qalaq-qalaq yasəmən çiçəyinin qoyulması onun
uğur, qələbə anlamından çıxarıb kədər, hüzn, matəm rəm zi nə çevrilməsinə
səbəb oldu” (19, 285).

Müxtəlif mifoloji funksiyalara malik ağacla bağlı ibtidai görüşlərin,
inanc ların bir qismi ictimai-siyasi quruluşların  təsirindən  ya tamamilə
unudulmuş, ya da ancaq qalıntıları çağdaş dövrümüzə gəlib çatmışdır.
“Dədə Qorqud kitabı”nın II  boyunda ağacın canlı bilinərək qarğanılma -
sının şahidi oluruq: “Kafərlər Uruzu alıb qənarə dibinə gətirdülər. Uruz
aydır: Mərə kafər, aman! Tənrinin birliginə yoqdır güman! Qoun məni bu
ağac la söyləşəyim:

...Başın ala baqar olsam, başsız ağac!
Dibin ala baqar olsam, dibsüz ağac!
Məni sana asarlar götürməgil, ağac!
Götürəcək olursan, yigidliyim səni tutsun, ağac!
Bizim eldə gərək ağac! (14, 48).

Burada ağacın səmanı, yerüstü və yeraltı dünyanı əlaqələndirməsinə
inam və eyni zamanda Oğuz eli üçün nə qədər gərəkli olması açıq şəkildə
özünü göstərir. Qeyd  edək ki, bəzi bölgələrdə bar verməyən ağacı kəs -
mək  lə hədələmək xalq arasında bu gün də mövcuddur. Araşdırmalar gös -
tərir ki, tənha bitən, bar verməyən, digərlərindən uca, qollu-budaqlı, köl -
gəli, həmişə yaşıl qalan və qoca ağaclar daha çox müqəddəslik funksi -
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yasına  malikdir. Bütün bu əlamətləri Göy Tanrının rəmzi hesab edən türk
təd qi qatçısı  Mətin  Ərqun  maraqlı  bir nəticəyə  gələrək yazır ki, tənhalıq
Tanrının təkliyinin, bar verməmək, doğub törəməməsinin, uca, qollu-bu -
daqlı, kölgəli və qoca olması Tanrının ucalardan uca, əbədi və əzəli ol ma -
sının simvoludur (17, 5). Folklor örnəklərində tək və qoca ağacların  mü -
qəd dəsliyi daha çox  hiss  olunur. Fransız  səyyahı Şarden Şiraz bağlarını
təs vir edərkən iranlıların ancaq  qocaman ağaclara sitayiş etdiklərini gös -
tə rir. O qeyd edir ki, uzun müddət xəstəliyə düçar olanlar belə ağacların
di  bin də şam yandırar, tezliklə sağalacaqlarına inanardılar. Bu cür ağaclara
“övliya” da deyilirdi (16, 14-15).

Əsrlər boyu belə bir inam olmuşdur ki, oğlan uşağı doğulanda qapıda
qayın ağacı əkmək lazımdır. Görünür, yeni doğulmuş oğlan uşağı gələ -
cək də elin-obanın yurdun qoruyucusu olduğu kimi qayın ağacı da məm-
ləkətin dayağı kimi dəyərləndirilir. Oğuzun bilicisi, ağsaqqalı Dədə Qor -
qu dun müxtəlif boylarda “...Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsin” alqış-du -
a sı da bunu deməyə əsas verir. Bu barədə  professor  B.Abdulla  doğru
ola raq göstərir ki, Baybura Beyrəyin diriliyi xəbərini gətirən Banuçiçəyə”
qarşı yatan Qara dağı”,‘‘soyuq-soyuq suları”, ‘‘şahbaz-şahbaz atları”,
‘‘qa tar-qatar dəvələri”, ‘‘ağayılda ağca qoyunları”, “qul-xəlayiqi altun ax -
ça  ları”, “altun ban evləri” bağışlayır, bircə Qaba ağacı bağışlamır. Çün ki
Qaba ağac bir simvol olaraq oğuldur, elin dayağıdır”(1, 43).

Erkən və orta əsrlərdə Cənubi Qafqazda yaşayan türk tayfaları: Saq lar,
Varsaqlar, Xəzərlər, Hunlar  qismən xristianlığı qəbul etsələr də, əski dini
inanclar (ağaca, dağa, daşa etiqad) öz  mövcudluğunu  qoruyub saxladı.
Xristianlıq, sonra isə İslam bölgədə yayıldıqca ağacla bağlı inamlar folk-
lor mətnlərinə, həmçinin dastanlara transformasiya olunmuşdur. Alban ta -
rix çisi Musa Kalankatlu yazır: “Hunlar ölkəsində Aspandiadın adı ilə bağ -
lanmış, bütün ağacların anası sayılan hündür və bol yarpaqlı palıd ağacı-
na at qurbanı kəsər, qanını yarpaqlarına çiləyər, kəllə və dərisini  budaq -
lardan  asardılar. Əyanların da sitayiş etdiyi bu ağacı  bölgədə xristianlığı
yayan Yepiskop İsrailin göstərişi ilə kəsərkən xalq etiraz edir:

– Cəsur Aspandiadın ibadət etdiyi doğma ilahimizi kim yıxa bilər? Öl -
kə mizin məbəd və ibadətgahına, qəyyum və xilaskarına kim yaxınlaşsa
evi yıxılar, nəsli kəsilər” (18, 172-173). M.Kalankatlunun verdiyi bu ta-
ri xi bilgiyə əsaslanaraq demək olar ki, Dədə Qorqudun “qaba ağacın
kəsilməsin” alqış-duası bir ozan təxəyyülü olmayıb oğuzların ağacla bağlı
mifoloji düşüncəsinin yaşantısıdır.
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Ağacın elin dayağı kimi dəyərləndirilməsini  mifoloji çağ dünyası ilə
səsləşən “Yeddi qardaş çinar” əfsanəsində də görürük.  Düşmənlə mühari -
bə də yeddi oğlu şəhid olan ata döyüş meydanında yed di çinar əkir və üzü -
nü el-obaya tutaraq: ‘‘Bu gündən sonra çinarın hər biri bir oğul əvəzi kimi
yurdun keşiyini  çəkəcək’’ – deyərək qürur duyur (21, 53-54). Fol klor ör -
nək lərində daha çox elin, yurdun qoruyucusu-dayağı ilə seçilən çi nar bə -
dii ədəbiyyatda xalq əzəmətinin ifadəsi kimi geniş tərənnüm obyekti ol -
muşdur. Bunu R.Rzanın xalq ruhunu, mənəviyyatını simvolizə edən “Çi -
nar” şeirində də görürük:

‘‘Birdən çinar dilə gəldi, dedi: Bax,
Bu torpaqda dərindən kök salaraq
Hər tərəfə uzatmışam qolumu,
Övladlarım bürümüş sağ-solumu.
Mən kökümlə bu torpağa bağlıyam” (23, 27).

Ağacın əski türk mədəniyyəti tarixində mənəvi rolu böyük  olmuş, ha -
zır da bir çox bölgələrdə, həmçinin Anadoluda, İstanbulda tək və qocaman
ağaclara, çinar və  ardıc ağaclarına xüsusi diqqət yetirilir, rəğbət bəslənir,
müqəddəs sayılır. Məsələn, Orta Asiyada “Ardıclı” adında çoxlu müqəd-
dəs yer adları var. Həmçinin Bay Yığac, Ala-Yığac, Qara-Yığac kimi to -
po  nim və etnonimlərə də  rast gəlinir.Tanınmış mifoloq B.Ögələ görə “Qa -
 ra Xitay dövlətinin, sonra da Çingiz xanın məşhur vəzirlərindən olan Qa ra
Yığac da öz adını belə müqəddəs yer adlarından götürmüşdür (20, 104).

Tək, yalqız ağaclarla bağlı bir rəvayətdə deyilir ki, meşəyə gedən iki
nəfər odunçu qayalığın döşündə bitib boy atan bir armud ağacını kəsir. Bu
zaman qeybdən bir səs gəlir: “Kəsməyin, kəsməyin, Allah kimi o da tək -
dir, xeyir tapmazsınız”. İnadlarından dönməyən odunçular evlərinə dö nən -
 də yas mağarlarının qurulduğunu görürlər. İkisinin də cavan oğlu Al lahın
qəzəbinə gələrək dünyalarını dəyişmişlər (5, 57) .Tək ağacların zi ya rətə
çevrilməsi haqqında kifayət  qədər  faktlar  mövcuddur. Beləliklə, səh ralar -
da, dağ zirvələrində, daşların üzərində bitən tək, yalqız ağacların mü qəd -
dəsləşdirilməsi bir tərəfdən onun qorunması ilə bağlı idisə, digər tərəfdən
tək, ilahi bir qüvvə olan Tanrının rəmzlərini daşıması kimi düşü nülürdü.
Ağaca sığınmaq Tanrıya sığınmaq, qovuşmaq kimi dəyərləndi ri lir. Xalq
arasında indi də yaşayan “dilək ağacı” deyimi də buradan qaynaqlanır.

Deməli, ağac türklərin həyatında bütün dövrlərdə mühüm rol oyna mış -
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dır. İnsanın nə bu dünyası, nə də o biri dünyası ağacsız təsəvvür olu nur:
“O biri  dünyada bir ağac var ki, onun hər yarpağı bu dünyada bir ada mın -
dır. Kimin yarpağı nə vaxt saralıb yerə düşürsə, həmin adam da dünyasını
dəyişir (9, 88). Həyat ağacı olan bu ağac da digər həyat ağacları kimi su
mənbəyində yerləşir. “Koroğlu” dastanında “Dirilik suyu”nu xatırladan
Qoşabulaq da dağın zirvəsində  tək və qoca bir palıd ağacının dibindən
qaynayıb çıxır. Dastanda deyilir: “...Rövşən getdi dağ...daşları əndər-
döndər elədi. Axırda bir dağa çatdı...Baxdı ki, bura elə çəmənzar, laləzar
yerdir ki, day nə deyim, gül gülü çağırır, bülbül bülbülü. Elə bil ki, bu
sıldırım qayanın üstündə bir bağça şəkli çəkilib, 72 qələmlə 72 rəng vuru-
lub. Ortalıqda qoca, köhənsal bir ağac, altında da Qoşabulaq durna gözü
kimi qaynayır” (15, 47). Türk  mifologiyasında və Azərbaycan  folklo -
runda həyat  ağacı  ilə həyat suyu bir yerdə olan motivlərdəndir. Həm  hə -
yat suyu (Dirilik suyu) həm də həyat ağacı türklər arasında geniş ya yılmış
etiqadlardandır. Özündə türk mifoloji düşüncəsini daha çox ya şa dan Altay
əfsanələrinə görə “göyün 12-ci qatına qədər yüksələn dünya dağının üzə -
rində bir qayın ağacı-həyat ağacı var, dibindəki çuxurdan isə dirilik suyu
çıxır. Hətta Tövrat, İncil və Quranda adı çəkilən cənnətdəki dörd çay” (20,
110-112) haqqındakı rəvayətlərin birində  bu çayların  baş lanğı cını, mən-
bəyini həyat  ağacından aldığı bildirilir.

Ağac etiqadı “Əsli və Kərəm” dastanında da müəyyən qədər öz izləri-
ni saxlamışdır. Əslini axtararkən mif dünyasının “canlıları” ilə (dağ, qaya,
meşə, çay və ceyranla) xəbərləşən (8, 20-45) Kərəm sərv ağacını qarğa-
maqla hədələyir:

Yalan desən budaqların əyilsin,
Qarğaram mövladan, belin bükülsün,
Xəzəl olsun, yarpaqların tökülsün
Sərv ağacı, sənin maralın hanı? (8, 17)

Mifologiyada mərkəzi yer tutan və kosmik model kimi qavranılan ağa-
cla bağlı fil.e.d M.Cəfərli yazır: “Dastan mətnlərində İnsan-Ağac ün siy -
yəti magik-mərasimi səciyyə daşımaqdan çox əski ritual-mifoloji gö rüş -
lərdən soraq verir”(7,119). Oğuz cəmiyyətində islamiyyətin təsiri artdıq-
ca əski təsəvvür və düşüncələrdə  yaşayan qədim türk mifoloji ənənələri
dastan motivlərinin alt qatında  öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Onu
da qeyd edək ki, Kərəmin ağaca müraciəti Uruzun ağaca müraciəti ilə pa -
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ralellik təşkil edir və bu dastan yaradıcılığında bir ənənənin davamıdır.
Beləliklə, dünya mifologiyasında ağac kultunun mifoloji xüsusiy yət lə -

rindən bir çoxuna Azərbaycan xalq dastanlarında rast gəlinir. Ağac kultu-
nun dastanlardakı struktur  xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaş dır  maq
olar:

1. Ağac totem əcdaddır.
2. Ağac ölkənin qoruyucusudur.
3. Dirilik suyunun mənbəyidir.
4. Ağac göy, yer və yeraltı dünyanı əlaqələndirən vasitədir.
5. Ağac vüqar, əzəmət, dəyanət simvoludur.
6. Ağac öyülür, təriflənir.
7. Ağac hədələnir, qarğanır.
Şifahi xalq ədəbiyyatında epik növün əsas janrlarından olan dastanlar-

da ağac obrazı çoxfunksiyalılığı və səciyyəviliyi ilə müşahidə olunur. Ağa -
cın bu qədər ilahiləşdirilməsi, sitayiş obyektinə çevrilməsi onun insan həy-
atında, cəmiyyətdə rolu  ilə  bilavasitə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, ağac
sevgisi nə qədər güclü olsa da türklər Tanrını hər bir varlıqdan uca və  əziz
tutublar. Bu barədə  fil.ü.e.d .Cəlal  Bəydili yazır: “Türklər nə qə dər tor-
pağa, oda, suya və s. qayğı göstərsələr belə yenə də kainatın yara dıcısı tək
Tanrıya inanırdılar’’ (4, 119).

Həqiqətən də müqəddəs dağları, daşları, ağac pirləri ziyarət edənlər ar -
zularının hasil olmasını dağdan, daşdan, ağacdan yox, Tanrıdan diləyir di -
lər. Deməli, təktanrıçılıq düşüncələri oğuzları heç vaxt tərk etməmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə mifoloji çağ dünyasında oğuz türklərinin
həyatında ziyarətgah, məbəd, Tanrıya tapınmaq üçün müqəddəs məkan,
ibadətgah rolunu oynayan ağacın Tanrıçılıq dini ilə bağlılığı göstərilir.

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi xalqımızın mifoloji
təsəvvürlər sistemində səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilən ağac kultunun
aktual olması və sistemli şəkildə öyrənilməsidir.
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İNGİLİS TOYLARI İLƏ BAĞLI ADƏT-ƏNƏNƏLƏR
VƏ İNANCLAR

Xülasə
Məqalədə qədim ingilis toyları, onların xüsusiyyətləri, toy mərasimi ilə bağlı qədim

adət-ənənələr və inanclar araşdırılır. Müəllif ingilislərin qədim toy mərasimlərini digər
xalqların toy mərasimləri ilə müqayisə edərək oxşar və fərqli cəhətləri göstərir. 

Açar sözlər: ingilis, toy, adət, ənənə, mərasim, gəlin, bəy

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И ПОВЕРЬЯ СВЯЗАННЫЕ С АНГЛИЙСКИМИ
СВАДЬБАМИ

Резюме 
В статье исследуются старинные английские свадьбы,их особенности,старин-

ные обычаи,традиции и поверья связанные со свадебным обрядом. Автор сравни-
вая старинные английские свадебные обряды со свадебными обрядами других
народов, показывает их схожие и различные стороны.

Ключевые слова: английские, свадьба, обычаи, традиции, обряды, жених, не -
вес та

TRADITIONS AND BELIEVES ABOUT ENGLISH WEDDINGS
Summary

In the article the ancient English weddings, their characters, the ancient traditions and
believes about wedding ceremony are investigated. Comparing the ancient wedding ce-
remonies with the ceremonies of other nations the author shows the alike and different
points. 

Key words: English, wedding, custom, tradition, ceremony, bride, bridegroom

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə ingilislərin qədim toy mərasimi ilə
bağ lı adət-ənənələr və inanclar təhlil edilmişdir.

İşin məqsədi. Məqalənin başlıca məqsədi ingilislərin qədim toy məra -
simlərinin xüsusiyyətlərini təhlil etmək, başqa xalqların toy mərasimləri
ilə müqayisə apararaq oxşar və fərqli cəhətləri üzə çıxartmaqdır.

Azərbaycan toylarından fərqli olaraq, ingilis toylarının mərhələləri da -
ha azdır. Bilindiyi kimi, Azərbaycan toylarında təxminən bu mərhələlər
var: qızbəyənmə, elçilik, nişan, qız toyu, xınayaxdı, oğlan toyu  və s. Bü -
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tün xalqlarda olduğu kimi, ingilis mərasimlərində də toyun önəmli yeri
var. Ancaq ingilis folklorunda toydan əvvəl qızbəyənmə, elçilik, nişan
mə  rasim lərindən heç biri qeyd olunmur. Araşdırmalara görə, subay oğla -
nın gənc bir qıza evlilik təklifi çox sadədir. Qədim ingilis adətlərində ev -
lən mək sözü verən oğlanla qız bir-birinə dəfnə ağacının kiçik budağını
ba   ğışlayardılar. XVIII əsrin sonlarında Uelsdə belə bir adət forma laş mış -
dı: evlilik təklif edərkən oğlan qıza bir dəstə gül verirdi, əgər qız razı laş -
sa idi, gül dəstəsini qəbul edərdi. Razılıq olmadıqda isə qız oğlana bir bı -
çaq verməli idi (4, 398). Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, qədim ingilis
toy ənənələri sonrakı dövrlərdə bir sıra dəyişikliklərə uğramışdır. Belə ki,
hal-hazırda Böyük Britaniyada yaşayan ingilisdilli xalqların adət-ənə nə -
lərinə görə, evlilik təklif edən və razılıq cavabı alan oğlan gənc qıza bir
üzük bağışlayır (10). Birləşmiş Krallıqda subay qız və ya qadınlar da ev -
lilik təklif edə bilərlər. Ancaq bu təklif yalnız dörd ildən bir olan uzun ilin
fevral ayının sonuncu – 29-cu günü irəli sürülür (9).

XVI əsrdən XIX əsrə qədər oğlan və qızın evliliyi valideynlər və ya
qo hum lar tərəfindən müəyyən edilirdi. Qız və oğlan toya qədər bir-biri ilə
tanış olmurdular. Adətən, valideynlər 3 və 7 yaşlarında olan uşaqları bir-
birinə ad edirdilər. Uşaqlar bir-birilərini ailə yeməklərində və ya bayram
mərasimlərində görürdülər. Xatırladaq ki, belə bir adət Azərbaycanda da
olmuşdur. Xalq dilində buna “göbəkkəsmə” deyilir (11, 207).

Böyük Britaniyada vətəndaş evliliyi ilə bağlı fərman 1653-cü ildə ve-
rilmişdir, lakin 1753-cü ildə, zadəgan ailələrinin toyları istisna olmaqla,
bü  tün toylar səhər saatlarında 8-dən 12-yə kimi yalnız kilsələrdə rahibin,
iki və ya daha artıq şahidin iştirakı ilə kəbin kəsilməli və toy keçirilməli
idi. Əgər evlənən cütlüyün yaşı 21-dən az olsa idi, valideynlərdən biri
müt ləq bu mərasimdə iştirak etməli idi (4, 398).

Adətən, toy mərasimlərinin ən gözəl vaxtı məhsul yığımı və Milad Mi -
lad bayramı ərəfəsi sayılırdı, çünki bu müddətdə ərzaq bol olurdu. Onu da
qeyd edək ki, qədim ingilislərdə toyun hansı ayda keçirilməsi ilə də bağlı
inaclar var. Belə ki, qədim bir ingilis mahnısında da deyilir:

Married when the year is new, he'll be loving, kind and true.
When February birds do mate, you wed nor dread your fate.
If you wed when March winds blow, joy and sorrow both you'll know.
Marry in April when you can, Joy for Maiden and for Man.
Marry in the month of May, and you'll surely rue the day.
Marry when June roses grow, over land and sea you'll go.
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Those who in July do wed, must labor for their daily bread.
Whoever wed in August be, many a change is sure to see
Marry in September's shrine, your living will be rich and fine.
If in October you do marry, love will come but riches tarry.
If you wed in bleak November, only joys will come, remember.
When December snows fall fast, marry and true love will last (10).

İl yeni olduqda (yanvar ayı) bəy səni sevəcək, mehriban və dürüst olacaq.
Fevral quşları dölləndikdə sən öz həyatına uyğunlaşmayacaqsan.
Mart küləyi əsdikdə evlənsən, həm sevinci, həm də kədəri biləcəksən.
Apreldə evlənə bilsən, həm bəy, həm də gəlin üçün sevinc olar.
May ayında evlənsən , günlərin peşmanlıqla keçər.
İyun gülləri açanda uzaq ölkələr və dənizlər görəcəksən.
İyul ayında toy edənlər gündəlik çörəkləri üçün çox əziyyət çəkməli -

dir lər.
Kim avqust ayında evlənsə, həyatında çoxlu dəyişikliklər görər.
Sentyabr ayında kilsədə evlənsən, həyatın zəngin və gözəl olar.
Əgər oktyabrda evlənsən, sevgi gələr, zənginlik isə yubanar.
Əgər soyuq noyabrda evlənsən, yadda saxla ki, ancaq sevincli günlər

olar.
Əgər dekabr qarı uzun sürsə, evlilik və həqiqi sevgi də uzun sürər.
Göründüyü kimi, ingilislər toy mərasimini məhsul yığımı dövründə

(sentyabr-noyabr) keçirilməsini uyğun saymışlar. Onlar may ayında toy
mərasiminin keçirilməsini əsla qəbul etməmişlər. Xatırladaq ki, Azər bay -
can xalqında da belə bir inanc var. Belə ki, xalqımız may ayında toy məra -
si minin keçirilməsini doğru saymır və bu ayı “boş ay” adlandırır.

Qədim ingilislərdə qızın oğlanın evlilik təklifinə cavab verməsi müx-
təlif formalarda həyata keçirilirdi. Belə ki, orta əsrlərdə oğlan may ayının
1-də sevdiyi qızın yaşadığı evin qarşısına yemişan qoyardı. Əgər qız
yemişanı yerində olduğu kimi yerində saxlasa idi, oğlana razılıq vermiş
olurdu, əgər qız yemişanı götürüb əvəzinə gül kələm qoysa idi, bu rədd
cavabı kimi qiymətləndirilirdi (4, 398).

Şotlandiyada isə toy mərasimləri XIII əsrdən formalaşmışdır. Məsələn,
şotlandların qədim adətlərinə görə, oğlan bir qızı sevdiyini göstərmək
üçün içi daşlarla doldurulmuş səbəti kürəyinə alaraq kəndin bir tərəfin-
dən digər tərəfinə aparardı, oğlanın bu hərəkətini kəndin adamları görür -
dü, qız oğlanın sevgisinə müsbət cavab vermək istəsə idi, evindən çıxar,
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oğlanın arxasınca qaçar, onun üzündən öpərdi. Oğlan yalnız bundan sonra
səbəti yerə atardı. Bu yolla da o sevdiyi qıza onu çox sevdiyini, ondan əl
çəkməyəcəyini, onun sevgisi uğrunda hər çətinliyə dözəcəyini ifadə etmiş
olurdu (4, 397). İngilis toy mərasimləri ilə bağlı adət və ənə nə lərin təhlili
onu göstərir ki, Azərbaycan və ingilis toy məra simləri arasında müəyyən
uyğunluqlar var. Məsələn, Azərbaycanın Quba rayonunun bəzi kənd lərin -
də belə adət var: evlənməyə razı olan qız öz razılığını elçi gələnlərin
ayaq qabılarını təmizləyib və cütləməklə bildirir (6, 134).

Böyük Britaniyada evlilik günü (toy günü) kilsədə evliliyi qeydə alan
şəxs tərəfindən təyin olunur. Həmin şəxs etibarsız nikahların qarşısını al -
maq üçün evlənəcək cütləri sorğu-sual edir, onların qohumluq əlaqələrini
yoxlayır.

İngilis toyları adətən iki hissədən ibarət olur: rəsmi və qeyri-rəsmi.
Qey ri-rəsmi hissəyə daha az qonaq dəvət olunur. Nəslin müəyyən nüma -
yəndələri toya ailə öhdəliklərinə görə dəvət olunurlar, onlar dəvət edil mə -
dikdə təhqir olunmuş sayılırlar (10).

Ənənəvi ingilis toylarında gəlin və bəydən başqa bir çox adamlar da iş -
ti rak edirlər və onların xüsusi rolu olur. Səciyyəvi olaraq bu rollar gəlin
və bəyin yaxınları tərəfindən icra edilir. Toy mərasiminin təşkilində ya -
xın dan iştirak edənlərdən ən əsası “ushers” – nəzarətçilərdir. Onların və -
zi fə si toy mərasiminə gələn qonaqları düzgün yerdə yerləşdirmək, gülləri
və dua kitablarını hər kəsə paylamaqdır. Adətən qonaqların oturduqları
yer bəyin və ya gəlinin ailə üzvü və ya dost olduqlarına görə təyin olunur.
Ön sıralar ümumilikdə yaxın ailə üzvləri, yaxın dostlar üçün nə zər də tutu-
lur. Belə ki, bir çox toylarda mərasim boyunca gəlin və bəy adamları kil -
sə də olan mehrabda dayanırlar.

“Gəlin adamları” adlanan toy adamları gəlin atası, şərəf xanım, gül qız
və kiçik gəlinlərdən ibarət olur. “Gəlin atası”nınvəzifəsi gəlini yola sal -
maqdır, əgər gəlinin doğma atası toyda iştirak etməsə, o zaman əmi, dayı
və ya qardaş “gəlin atası” ola bilər. “Şərəf xanım” gəlinin ən yaxın rəfi -
qəsi olur, əgər ailəlidirsə, ona “böyük ailə anası” “matrona” deyə müraciət
edirlər. “Gül qız” – 8 yaşına kimi olan kiçik qız uşağıdır ki, toy mə rasi -
mində gəlinin qarşısında gül səpir. “Kiçik gəlinlər” 8-16 yaş ara sında olan
gənc qızlardır, bu yaşda olan qızlar gəlinin qarşısında gül səpmirlər, ona
görə də, onlar “kiçik gəlinlər” rolunda çıxış edirlər (10).

“Bəy adamları” qrupuna bəyin ən yaxın dostu və ya qohumu olan “şə -
rəf bəylər” daxildir, onların vəzifəsi mərasim boyunca bəyi tək qoyma-
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maq, onu dəstəkləmək və ona dayaq olmaqdır. Toyda 6-10 yaş arası bir
oğlan uşağı da iştirak edir, onun vəzifəsi gəlin və bəyin üzüklərini daşı -
maq dır. İngilis adət-ənənəsinə görə, gəlin və bəy bir-birinin barmağına
hal qa üzük taxırlar, bu da həyatın başlanğıc və sonunun olmadığının sim -
vo ludur.

İrlandiyada isə bəy gəlinin barmağına “Kloddag üzüyü” taxır. Bu üzü -
yün forması belədir ki, iki əl bir ürəyi tutur və ürək şəklinin üzərində isə
tac var: ürək sevgini, əl dostluğu, tac isə sədaqəti ifadə edir. İrlan diya da,
adətən, nişan üzüklərində “sevgi, sədaqət və dostluq” sözləri yazılır (1,
221). 1845-1849-cu illərdə İrlandiyada baş verən aclıq döv ründə bir çox
irland ölkəni tərk etdiyinə görə bu nişan üzükləri də dün yanın bir çox
ölkəsinə yayılıb. Üzərində çoxlu simvol olan nişan üzüyü ilk dəfə Qoluey
qraflığındakı balıqçı kəndi Kladdağda düzəl dilmişdir. Bununla bağlı bir
çox rəvayətlər də var (9). Əgər bir qadın həmin üzüyü sağ əlinə taxsa,
subay, sol əlinə taxsa, evli olduğu bilinirdi. Bu adət dünyanın bir sıra
xalq   larında da var.

Hər bir xalqda olduğu kimi, ingilis toylarında da gəlin və bəyin toy gü -
nü onların həyatının “ən xoşbəxt gün”ü kimi qeyd olunur, lakin ingilislərə
görə, toy günü bəy və gəlinin həyatında ən gərgin gündür. Çünki, in gilis
toylarında bəy və gəlin mərasim boyunca hər kəslə maraqlanmalı, ün -
siyyət qurmalı, onları məmnun etməlidirlər. Qonaqların rəyinə görə, bu
gənclərin dözümünün yoxlanışı üçün əla testdir (10).

Toy mərasimi başlandıqda bəy, onun adamları və dəvət olunan qon-
aqlar kilsədə gəlin və gəlin adamlarını gözləyirlər. Gəlin və atası xüsusi
bəzədilmiş maşında və ya həmin gün üçün kirayə edilmiş faytonda kil-
səyə gəlirlər və onlar bəyin adamları tərəfindən qarşılanırlar. İlk olaraq
kilsəyə bəyin və gəlinin nənə və babaları, sonra valideynləri bəyin adam -
ları tərəfindən müşayət olunaraq kilsəyə dəvət edilirlər. Daha sonra gəlin
adamları, üzük tutan oğlan və gül səpən qız dəvət olunur. “Gəlin gəlir”
(“Here comes the bride”) mahnısının sədaları altında gəlin atası ilə birgə
sıraların arasından keçərək mehraba doğru irəliləyir və toy başlayır (9).

Toy mərasimi zamanı bəy və gəlin bir-biri ilə əhd-peyman bağlayırlar.
Qərb mədəniyyətində bu vədlər sevgi, vəfa və daimilik üzərində qurulur.

Bir çox toy əhdnamələri ənənəvi dini mərasimlərdən götürülür, amma
indi Böyük Britaniyada cütlüklər təsiredici sevgi şeirlərindən, lirik mahnı
sözlərindən istifadə edirlər, bəziləri öz sözləri ilə çıxış edir, bəziləri isə bu
sözlərin rahib və ya keşiş tərəfindən deyilməsini istəyirlər (10).
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Şotlandiyada isə kilsə xadimi mərasimdə deyilən sözləri birinci dəfə
şotland dilində, ikinci dəfə isə Latın dilində söyləyir (4, 398).

“Əhd-peyman” söyləndikdən sonra üzüklər taxılır. Üzüklər taxıldıq-
dan sonra rəsmi sənəd imzalanır. Sənəd olmadıqda evlilik rəsmi sayılmır
və toy şəhadətnaməsi təqdim olunmur.

Sonra qonaqlar gül ləçəkləri, çiy düyü, şirniyyat ataraq bəy və gəlinə
uğur diləyirlər. Kilsənin həyətində bütün qonaqlarla birgə xatirə şəkli
çəkdirilir. Gəlin arxası qonaqlara dayanaraq öz gül dəstəsini başı üzərin -
dən onlara atır. İnanca görə, gül dəstəsini tutan şəxs növbəti evlənəcək
şəxs hesab olunur. Qədim ingilis adətlərində bəy gəlinin mavi rəngdə olan
bel bağını başı üzərindən öz subay dostlarına atar və onu tutan subay şəxs
növbəti evlənəcək şəxs hesab olunardı.

Qədim ingilis adətlərinə görə, həftənin üçüncü günü – çərşənbə günü
toy üçün ən uğurlu gün sayılırdı və bunu sübut edəcək qədim ingilis mah-
nısı da var:

Monday for wealth
Tuesday for health
Wednesday the best day of all
Thursday for losses
Friday for crosses
Saturday for no luck at all (9).

Bazar ertəsi var-dövlət,
Çərşənbə axşamı sağlamlıq,
Çərşənbə ən gözəl gün,
Cümə axşamı itkilər,
Cümə günü dava-dalaş,
Şənbə günü uğurun olmadığı gün.

Ancaq mahnının mətnində həftənin bazar günü haqqında bir söz yox-
dur. İnanca görə, müasir dövrdə boşanmaların sayının çoxalması toyların
adətən şənbə günü olması ilə bağlıdır. Toyların keçirilməsi günü ilə bağlı
fərqli inaclar da var. Məsələn, Azərbaycanın Quba bölgəsində toylar, adə -
tən, şənbə və bazar günləri keçirilir. Cümə axşamı və cümə günləri in san -
ların çoxu məscidə gedir, Quran oxuyur, buna görə də həmin günlərdə
mərasimin keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmır (6, 131).

İngilis adətlərinə görə, insanın ilk toyu “ağ toy” adlanır. Toy günü gə -
lin ağ paltar geyinməlidir və bu da onun günahsız, eyibsiz və şərəfli ol du -
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ğuna işarə edir, başındakı ağ duvaq isə onu pis, şər qüvvələrdən qoruyur.
Bir ingilis mahnısında belə deyilir:

Something old, something new
Something borrowed, something blue
And a silver sixpence in your shoe (10).

Bir köhnə, bir yeni,
Bir borc alınmış və bir mavi lent
Və gümüş qəpik sənin ayaqqabının içində olmalıdır.
Mahnıdakı “köhnə bir şey” sözü gəlin və bəyin evliliyi boyunca onlara

sadiq qalan dostlarına işarədir, “yeni bir şey” sözü isə gəlin və bəyin yeni
və çiçəklənən xoşbəxt həyatlarının əlamətidir, “borc alınmış əşya” gəli-
nin ailəsi tərəfindən müvəqqəti olaraq verilmiş qiymətli ailə hədiyyəsidir.
Gəlin öz gələcək həyatında xoşbəxt olmaq istəyirsə, bu hədiyyəni mütləq
geri qaytarmalıdır. Gəlinlər ya mavi rəngli bel bağı, ya mavi rəngli saç
bağı, ya da mavi rəngli ayaq bağından istifadə etməlidirlər. Toy günü
gəlin ayaqqabısının içinə var-dövlət rəmzi olan gümüş pul qoymalıdır.
Gəlin, adətən, bir qohumunun miras sayılan paltarını geyinməli, ailəyə
məxsus olan dini kitabı və ya dua kitabını özü ilə götürməlidir. 

Geyimlə bağlı qədim ingilis mahnıları da var:
Married in White, you have chosen right,
Married in Blue, your love will always be true,
Married in Pearl, you will live in a whirl,
Married in Brown, you will live in town,
Married in Red, you will wish yourself dead,
Married in Yellow, ashamed of your fellow,
Married in Green, ashamed to be seen,
Married in Pink, your spirit will sink,
Married in Grey, you will go far away,
Married in Black, you will wish yourself back. (10)

Evləndikdə ağ geyinsən, hər şeyi düzgün seçəcəksən,
Mavi rəng geyinsən, hər zaman dürüst olacaqsan.
Mirvari rəngdə geyinsən, qasırğada, burulğanda yaşayacaqsan.
Qəhvəyi rəng geyinsən, şəhərdə yaşayacaqsan.
Qırmızı geyinsən, özünə ölüm arzulayacaqsan.
Sarı rəng geyinsən, yoldaşından utanacaqsan,
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Yaşıl geyinsən, görünməyə utanacaqsan.
Çəhrayı geyinsən, bütün arzuların məhv olacaq.
Boz rəng geyinsən, hər şeyin geri dönməyini istəyəcəksən,
Qara rəng geyinsən, hər şeyin geri dönməsini istəyəcəksən.
Orta əsrlərdə Böyük Britaniyada gəlin və gəlin adamları əsasən eyni

rəngdə geyinirdilər. Gəlini bəd ruhlardan gizlətmək, qorumaq üçün du -
vaqdan istifadə edirmişlər (10). Hal-hazırda isə gəlinlər bunu mövhumat
adlandırır və örtünməkdən imtina edirlər.

Ənənəvi İrland toylarında gəlin mavi rəngli paltar geyinir, bu rəng də
qədim zamanlarda saflığın rəmzi sayılırdı. 1499-cu ildən gəlinlər ağ
rəngli paltar geyinməyə başladılar, bu rəng bakirəliyin və saflığın simvolu
idi. Gəlinin gül dəstəsinə mavi lavanda çiçəyi də əlavə olunurdu ki, bu da
xoşbəxt, firavan və uzun birgə yaşamağa işarə edirdi (9).

Toy günü gəlinin hansı rəngdə paltar geyinməsi ilə bağlı Azərbaycanda
olan qədim inanclar fərqlidir. Belə ki, gəlin adətən qırmızı paltar geyinər,
onun üst paltarı qırmızı xaradan və ya əlvan zəkəriyyə parçasından hazır-
lanardı. Gəlinin belinə ya qaynana, ya qaynata, ya da yaxın bir qonşu qır-
mızı kəmər bağlayar, gəlinin başına qırmızı duvaq atılardı (6, 133).

İngilis toylarının qeyri-rəsmi hissəsi “qəbul” adlanır, bəy və gəlinin şə -
rəfinə qonaqlıq verilir. Adətən bu qonaqlığın xərci bəyin dostu və ya
adam ları tərəfindən çəkilir. Qonaqlıqda gəlin və bəyin şərəfinə çoxlu sağ -
lıqlar deyilir.

Rəqs bölməsi gəlin və bəyin ilk rəqsi ilə başlayır. Daha sonra isə gəlin
öz atası ilə rəqs edir, bir qədər sonra gəlinin atası ilə rəqsini dayandırır və
gəlin bəylə rəqs edir. Bu da gəlinin atasını tərk edəcəyini və gələcək hə-
yatını öz əri ilə davam edəcəyinə işarədir.

Qeyri-rəsmi hissədə ənənəvi olaraq xüsusi hazırlanmış meyvəli qat-qat
tort bəy və gəlin tərəfindən kəsilir. Bu tortun bəy və gəlin tərəfindən birgə
kəsilməsi və yeyilməsi onların həyatda ilk yeməyi kimi simvolizə edilir
və uğur kimi qəbul olunur. Tortun üst hissəsi həddindən artıq meyvə,
şəkər və bəzən də spirtdən ibarət olduğundan onu donduraraq bir il və ya
daha artıq müddətdə saxlayırlar. Tortun həmin hissəsi evliliyin birinci
ilində və ya ilk uşağın doğum günündə yeyilir. Toya dəvət olunan, lakin
iştirak edə bilməyənlər üçün kiçik qutuda onların payı xatirə və diqqət
əlaməti kimi evlərinə göndərilir (10).

İnanca görə, subay qonaqlar toy tortundan bir parçanı öz balıncları altı-
na qoymalıdırlar ki, bu, onların gələcək həyat yoldaşlarını daha tez tap-
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masına kömək etsin (9).
Toy mərasimi bitdikdən sonra bəy gəlini öz qolları üzərində evin kan-

darına kimi gətirir və bu da bəyin gəlini bütün çətinliklərdən uzaq tuta-
cağına işarədir.

Toy mərasimləri ilə bağlı qədim ingilis inanclarından biri də “bal
ayı”na aiddir. Qədim ingilislər inanırdılar ki, gəlinin toydan sonra bir ay
ərzində ballı içki içməsi onun bətnindəki uşağın daha tez formalaşmasına,
sağlam inkişafına müsbət təsir edir. Folklor mütəxəssisi Katie Sehornun
fikrinə görə, İrlandiyada da “bal ayı” adlanan evliliyin birinci ayı çox
məşhurdur. Bu inanca görə, valideynlər qızlarının evlənəcəyi oğlanı qəbul
etməsələr, qız özü oğlana qoşularaq gedir və bir ay boyunca ballı çaxır
içə rək oğlanla birgə yaşayır. Bir aydan sonra qız hamilə olarsa, qızın ailə -
si onu və ərini qəbul etməyə məcburdur (9).

Əslində isə ingilis dilində “bal ayı” birləşməsindəki “ay” sözü “moon”,
yəni “göydəki ay” mənasında işlənir. Bu da onu göstərir ki, ingilislərin dü -
şüncəsində “bal ayı” deyilərkən “ən gözəl”, “aylı, işıqlı gecə” nəzərdə tu tu -
lur.

Toy mərasimi ilə bağlı ingilislərin aşağıdakı inancları da var:
• Bəy gəlinə at nalı formasında olan boyunbağı hədiyyə edir. Gəlin də

hər zaman onu boynunda gəzdirir. Bu onları gözləyən uğura işarədir.
Bundan başqa bəy gəlinə bir çox toy hədiyyələri bağışlaya bilər və bun-
ların da hər birinin öz mənası var: at nalı-uğur, xaç-sədaqət, kəmər-evlilik,
ürək sevgi, təkər-sevgi, qıfıl-əmin-amanlıq (4, 299).

• Uels toylarında belə bir adət var. Bəyin ən yaxın dostu yağ çəkilmiş
bir dilim çörəyi tort kəsilməzdən əvvəl gəlinə verir. Belə hesab edilir ki,
bu kiçik dilimə görə doğulacaq uşaqların hamısının gözəl və kiçik ağızları
olacaq (4, 398). 

• XVII əsrdən başlayaraq uelslərin toy mərasimlərində “sevgi
qaşıqları” adlanan taxta qaşıqlar görünməyə başlayıb. Bu taxta qaşıqlar
bəy tərəfindən hazırlanır və gəlinə hədiyyə olunur. Məqsəd qız atasına
bəyin bacarıqlı, zəhmətkeş və yeni quracağı ailəni işləyərək maddi cəhət-
dən qorumaq imkanını göstərməkdir.  “Sevgi qaşıqları” Skandinaviya və
Şərqi Avropada da çox məşhurdur (9).

• XVII əsrdə gəlin və bəyin başına buğda tökürdülər. Hal-hazırda buğ-
danı rəngli kağızlı kiçik şirnilər və düyü ilə əvəz edib. İngiltərənin
şimalında belə bir adət də var ki, gəlin və bəy kilsədən evə dönərkən
onların qonşuluğunda yaşayan bir nəfər bir boşqab dolusu çörək qırın-
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tılarını gəlinin başı üzərindən atır və onları müşayət edən qonaqlar həmin
qırıntılardan götürürlər. Bu da uğura işarə edir (4, 397).

• Qlousesterşayədə XVIII əsrin əvvəllərində cütlüyün başı üzərində
böyük bir piroq yarıya bölünürdü. Aberdinşayədə isə yeni evlənənlərin
başına arpa tökülürdü (4, 399).  

• İsveç toylarında isə gəlin ənənəvi tac və ya gül çələngi taxır. Bu isə
onun saflığına işarə edir. Toy mərasiminin sonunda həmin gül çələngi
yandırılır. Əgər çələng tez yanarsa, bu xoşbəxtlik əlamətidir (4, 297).

• İrlandiyada gəlin adət olaraq toy günü saçını hörməlidir. Hörülmüş
saç qədim inanclara görə, qadının gücü və uğuru idi. Digər bir uğurun
simvolu Müqəddəs Patrik günüdür ki, həmin gün (17 mart) evlənənlər ən
uğurlu cütlük adlanırdı (10). 

• Şimali İngiltərədə olan bir inanca görə, əgər evlilik qeydə alınan
zaman qəbirstanlıqda boş qəbir olarsa, bu yeni evlənənlər üçün pis bir işa -
rə olar (4, 399).

• Əgər toy günü gəlin ağlamazsa, ona xoşbəxtlik nəsib olmaz (4, 398).
• Berkşir əyalətində belə bir inanc var ki, gəlinlə bəydən hansı 1-ci

olaraq kilsədən çıxarsa, o da evdə hakim olar (4, 399).
• Yorkşir əyalətində isə evin kandarına ilk ayaq basan evin hakimi olar.
• Qərbi Şotlandiyada belə bir inanc da var ki, əgər gəlin və bəy toy gü -

nü yas mərasimi ilə rastlaşarlarsa, bu onlara bəlanın gələcəyini xəbər ve -
rər. Əgər ölən şəxs qadın olarsa gəlin, kişi olarsa bəy daha tez ölər (4, 398).

• Böyük Britaniyada bir inanc da var ki, əgər kiçik bacı böyük bacıdan
əvvəl ailə qurardısa, böyük bacı mütləq onun toyunda ayaqyalın oyna-
malıdır. Belə olmasa, o heç vaxt ailə qura bilməz (4, 291).

• Böyük Britaniyada may ayı toy üçün ən uğursuz ay sayılır. May qo ca -
ların ayı sayıldığı üçün toyu gənclərin ayı sayılan Qədim Roma gənc lik
ilahəsi Yunonun şərəfinə olan iyun ayında etmək daha doğru sayılır (10).

• Keltlərin inancına görə əgər gəlin toy günü toy paltarını cırıb və ya
xarab edərsə, bəy də ömürboyu onunla o cür rəftar edər (4, 398).

• Uelslərin inancına görə, əgər gəlin nişan üzüyünü itirər, zədələyər və
ya yerə salarsa, gələcək həyat yoldaşı ilə münasibətləri hər zaman korla-
nar (4, 197).

• Uelsdə belə bir adət var ki, əgər yeni evlənənlərin yoluna daş dığır-
lanarsa, bu bədbəxt bir hadisənin olacağını bildirərmiş (4, 399).

• Yorkşir əyalətində hesab olunurdu ki, toy tortunu tək kəsən gəlin
uşaqsız olar. Gəlin tortu bəylə birgə və bəyin sol əlindən tutaraq kəsmə-
lidir (4, 398).
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• Yorkşir əyalətində nigahdan sonra gəlinin valideynləri piroq olan
qabı evin üst mərtəbəsinin pəncərəsindən yerə atırlar. İnanca görə, gəli-
nin xoşbəxtliyi sınan qabın qırıqları qədər olardı. Əgər qab sınmasa, gəli-
ni bədbəxtlik gözləyərdi (4, 397). 

• Şotlandiyada yeni evlənənlərə xoşbəxtlik gətirmək üçün nigahdan
əvvəl qonaqlar gəlinlə bəyə baş çəkir və bəyin əl-ayağını bağlayaraq onun
üzünü hisə bulayardılar (4, 398).

• Cənubi Piverçer əyalətində belə bir adət də var idi ki, kilsədə böyük
bir sandığın qapağını tək əllə açan subay qızı fermer oğlana almaq üçün
təc rübədən keçirirdilər. Əgər qız həmin sandığın qapağını aça bilməsə idi,
o qızı fermerə layiq görmürdülər və hətta oğlanlar da belə qız istəmirdilər
(4, 398).

• Bəyin dostları və ya ailə üzvləri gəlin evinə gedərkən yolda kor
adam, rahib və ya hamilə qadın görsə idilər, bu uğursuzluq kimi qəbul
edilirdi. Əgər onlar yolda keçi, donuz və canavar görsə idilər, bu uğur
kimi qiymətləndirilirdi (4, 399).

• Gəlin ata evini tərk etməzdən əvvəl güzgüyə baxarsa, bu ona uğur
gətirər (4, 147).

• Gəlin kilsəyə gedərkən yolda quzu, qurbağa, hörümçək, qara pişik və
ya göyqurşağı görərsə, bu uğur sayılır (4, 399).

• Əgər açıq qəbir, donuz, kərtənkələ, qarğa görərsə, uğursuzluq, rahib
və rahibə gördükdə isə bu kasıbçılığa işarə edir (4, 399).

• Böyük Britaniyada toy günü pis hava uğursuzluq kimi qiymət lən di -
ri lir, baxmayaraq ki, bəzi xalqların inanclarında yağış bol ruzi və var-döv -
lət anlamına gəlir. Buludlu səma və güclü külək söz-söhbətli ailə anlamı-
na gəlir. Qar isə zənginlik və saflıq kimi qiymətləndirilir (9).

• Qədim ingilis adətlərinə görə, tortun içinə bir üzük qoyulur və həmin
üzük kimin payına düşərsə, o adamı növbəti il böyük uğur gözləyir (4, 355).

• Böyük Britaniyada ayaqqabı ilə bağlı çox məşhur bir inanc var. Əgər
toy günü gəlin öz ayaqqabısının içinə gümüş pul qoyarsa, onun həyatı hər
zaman xoşbəxt və parlaq keçər (4, 290).

• İngiltərədə çox az bilinən bir adət də var. Gəlinin atası gəlinin bir cüt
ayaqqabısını bəyə verir və bəy də onunla gəlinin alnına yavaşca vuraraq
gələcək həyatlarında öz hökmranlığını bununla sübut edir (4, 290).

• Ayaqqabı ilə bağlı bir inanc da var. Toy mərasimindən sonra qonaqlar
gəlin və bəyi yola salarkən onların ardından ayaqqabı atırlar və bu
ayaqqabılar ya maşına, ya da onlara dəyməlidir ki, yeni evlənənlərin hə-
yatı uğurlu olsun (4, 291).
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• Bir başqa inanc da gəlin və bəyin toy mərasimindən sonra evə ge -
dərkən istifadə edəcəkləri maşının təkərlərinə ayaqqabıların bağlanma sı -
dır. Məqsəd səs-küy salaraq gəlin və bəyi pis ruhlardan qorumaqdır (4,
398). Azərbaycanda da toy mərasimində ayaqqabı ilə bağlı inanclar var.
Məsələn, gəlin toy günü geyindiyi ayaqqabının altına subay qızların adla -
rını sıra ilə yazır və ən tez silinən ad növbəti toyu olacaq qız sayılır.

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə ingilislərin qədim toy mərasimləri ilə
bağ lı geniş və aydın təsəvvür yaradılır. İngilis toy mərasimlərinin özü nə -
məxsus xüsusiyyətləri konkret faktlarla təhlil edilir.

İşin elmi yeniliyi. Bu məsələ Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə
təhlilə cəlb edilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə irəli sürülən müddəalardan bu prob-
lemlə bağlı olan elmi əsərlərdə istifadə oluna bilər.
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BÜLBÜLÜN AZƏRBAYCAN MUSİQİ FOLKLORUNUN
TOPLANMASINDAKI FƏALİYYƏTİ

Xülasə
Azərbaycan musiqi folklorunun ya ranma tarixi Bülbülün adı ilə bağlıdır. Bülbül

Azərbaycan musiqisinin yeni dövr hadi sələrinin başlanğıcıdır. 1931-ci ildə İtaliyada təh-
silini başa vurub, italyan belkanto məktəbinə mükəmməl yiyələnib vətənə qayıdan Bül -
bülün qarşısında duran əsas məqsəd Avropa və milli incəsənətin vəhdətinə əsaslanan
məktəb yaratmaq idi. Milli musiqi incəsənətimiz Azərbaycanın regionlarında, dildən-di -
lə dolaşan musiqi folklorumuzda gizli idi. Folkloru toplamaq üçün açdığı kabinetə o,
müx təlif mütəxəssislər dəvət etdi. Bu incilər təkcə ETMK-da yazılmırdı, onun tapşırığı
ilə cavan bəstəkarlar qədim xalq mahnılarını yazıya köçürmək üçün respublikanın müx-
təlif bölgələrinə gedirdilər: Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Gəncə-Şamxor (Şəmkir-
L.H.), Lənkəran-Masallı, Şuşa-Xankəndi, Basarkeçər, Borçalı və s. Müğənninin bir alim
kimi elmi fəaliyyəti onun qeyri-adi istedadı ilə yanaşı, dərin biliyi, geniş erudisiya və
dünyagörüşü ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: Bülbül, folklor, Elmi-Tədqiqat Musiqi kabineti (ETMK), not.

THE ACTIVITY OF BULBUL IN COLLECTING FOLKLORE MUSIC
Summary

The creation of the history of Azerbaijan folklore music belongs to one person.
Bulbul is the creator of a new era in Azerbaijan music. Bulbul is the founder of Azer -
baijan professional vocal art. In 1931, after graduating from an Italian school, and adopt-
ing the “belcanto” school, Bulbul decided to link Europe and Azerbaijan art styles and
create a new school. For this he had to collect folklore from the regions of Azerbaijan.
This genious person has signed innovation in the music history of Azerbaijan and
Transcaucasian. He invited different experts to the Cabinet, which opened for collecting
folklore. These folklore samples not only were written and recorded in the Cabinet, but
also in the regions. Some young and famous composers took on this work. For collect-
ing folklore samples, Scientefic and Research Cabinet of Music headed the expedisions
to the regions as Sheki-Zakatala, Kuba-Khachmaz, Ganja-Shamkhor, Lankaran-Masalli,
Shusha-Khankendi, and also Borchali. The scientefic activity of this singer also belongs
his extraordinary talant, erudision, and outlook.

Key words: Bulbul, folklore, Scientefic and Research Cabinet of Music (SARCM),
note.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮЛЬ-БЮЛЯ В СБОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Резюме
История возникновения азербайджанского музыкального фольклора связана с

именем одного человека: Бюль-Бюль начало событий новой эры Азербайджанской
музыки. В 1931 году закончив свое образование в Италии, уникально овладев шко-
лой итальянского бельканто возвращавшись на родину главной целью Бюль-Бюля
становится создание школы основанную на синтезе европейского и национально-
го искусства. Наше музыкальное искусства скрывалось в музыкальном фольклоре,
передаваясь из уст в уста регионах Азербайджана.  В кабинет, который он открыл
для сбора фольклора, пригласил разных специалистов. Эти жемчужины не только
записывались в НИКМУЗ-е, но и с его поручением молодые композиторы ходили
по разным регионам республики, чтобы записывать старые народные песни. С
целью сбора и записи музыкального фольклора Научный Исследовательский Ка -
бинет Музыки организовывал экспедиции в зоны Шеки-Закатала, Куба-Хачмаз,
Гянджа-Шамхор, Ленкорань-Масаллы, Шуша-Ханкенди, в районы Басаркечар и
Борчалы Азербайджана. Научная деятельность певца как ученого связана не толь-
ко с его необычным талантом, но и его глубоким знанием, огромной эрудицией и
мировоззрением.

Ключевые слова: Бюль-Бюль, фольклор, Научный Исследовательский
Кабинет Музыки (НИКМУЗ), нот. 

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan musiqi folklorunun toplanılması da -
im davam edən prosesdir. XX əsrin ədəbi-mədəni mənzərəsini araş dı rar -
kən musiqi folklorunun toplanılması sahəsində görkəmli musiqi çi lərin
əvəz siz rolu olduğunun şahidi oluruq.

İşin məqsədi. Muzey arxivlərindən istifadə edərək və sənədlərə əsas -
lanmaqla araşdırma aparmaq, Azərbaycan musiqi folklorunun toplanılma -
sı tarixini və bu fəaliyət sahəsində Bülbülün rolunu tədqiq etmək.

İncəsənətin bütün sahələrinin bugünkü inkişaf mənbələri folklor nü -
mu  nələrində cəmlənmişdir. Odur ki, incəsənət sahəsində yaradılacaq ye -
ni  lik lərin istiqamətvericisi kimi hər bir yaradıcı şəxsin müraciət edəcəyi
qay naq milli folklorumuzdur. Rəssamlıqda orta əsr rəngkarları arasında
belə bir qayda vardı, onlar öz əsərlərinə imzalarını atmırdılar. Yəni hər bir
rəssamın imzası onun üslubudur, deyirdilər. Bunu incəsə nətin bütün sahə -
lərinə aid etmək olar. Bütün əsərlər iki hissədən iba rət dir: tarixilik və ye -
nilik. İmza yenilikdə gizlidir. Əgər musiqişünaslıqdan danışacağıqsa tari -
xi lik folklorumuzdur, yenilik isə... Yenilik yaratmaq nə qədər çətin dirsə,
onu qəbul etdirmək də bir o qədər çətindir. Onlar yeniliyi yaratmış və qə -
bul etdirmişlər, yaxud yeniliyi təntənələrə sə bəb olmuş şəxslərdir tarixi
ya zanlar. 
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Tarixiliklə yeniliyi yaradanlar fərqli şəxsiyyətlər olmuşdur. Çünki ye -
ni liyə qısqanclıqla yanaşanlar konservatistdirlər. Lakin musiqişünaslıq ta -
ri xində əbədi qalmış bir şəxsiyyətin nəzər salacağımız fəaliyyət yolu bu
ste reo tipi əsasından sarsıdır.

Tarix yazıldığı andan əbədilik qazanır. Azərbaycan musiqi folklorunun
yaranma tarixi bir şəxsin adı ilə bağlıdır: Bülbül Azərbaycan musiqisinin
yeni dövr hadisələrinin başlanğıcıdır.

Bülbül Azərbaycan professional vokal sənətinin banisidir. 1931-ci ildə
İtaliyada təhsilini başa vurub, italyan belkanto məktəbinə mükəmməl yi -
yə lənib vətənə qayıdan Bülbülün qarşısında duran əsas məqsəd Avropa və
milli incəsənətin vəhdətinə əsaslanan məktəb yaratmaq idi. Milli mu siqi
in cə sənətimiz Azərbaycanın regionlarında, dildən-dilə dolaşan musi qi
folklorumuzda gizli idi. Məqsədə çatmaq üçün yol uzun idi. Lakin vaxt
itirmədən bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın və Zaqafqaziyanın musiqi ta -
rixində yeniliyə imza atdı. İdeyalar gərgin iş fəaliyyətinin gedişində doğu-
lur. Hələ 1926-cı ildə Bülbül Moskvaya getmiş, paytaxtda təzəcə yaradıl -
mış Musiqi Elmləri İnstitutu ilə ciddi maraqlanmışdır. Həmin institutda
Bülbül məruzədən sonra konsertlə çıxış etmişdir. Daha sonra Azərbaycan
musiqisinin mühazirə və konsertləri Musiqi Elmləri İnstitutunun etnoqra -
fi ya bölməsində də təşkil olunmuşdur. Bülbül burada fonoyazılarla, təd qi -
qat işləri ilə tanış olmuş və Azərbaycanda Elmi-Tədqiqat Musiqi Ka bi neti
(ETMK) yaratmağı qəti qərara almışdı. Bu Kabinet Azərbaycan musiqi
folklorunun ən yaxşı nümunələrini toplamaq, öyrənmək və çap etməklə
məşğul olmalı və öz kökləri ilə uzaq keçmişə gedib çıxan xalq mahnı la -
rını bütün rəngarəngliyi ilə üzə çıxarmalı, Azər baycanın hər yerinə səxa -
vət lə səpələnmiş bir xəzinəni geniş ictimaiyyətin sərvəti etməli idi. Bu
fikirlə Bülbül Bakıya qayıtdı. İfaçılıq üslubunda etdiyi dəyişikliyə bax-
mayaraq bütün məqsədi incəsənətin işıqlı, çərçi vədən kənar gələcəyini
qurmaq olan ustad bütün kökləri ilə vətənə bağlı, bütün əməlləri ilə və tən -
pərvər idi. 

1932-ci ildə yaratdığı Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabineti də bu sayğının,
sevginin nəticəsi kimi meydana gəlmişdi. Folkloru toplamaq üçün açdığı
ka binetə o, müxtəlif mütəxəssislər dəvət etdi. Bu incilər təkcə ETMK-da
ya zılmırdı, onun tapşırığı ilə cavan bəstəkarlar qədim xalq mahnılarını
ya   zıya köçürmək üçün respublikanın müxtəlif bölgələrinə gedirdilər. On -
lar daim elmi ekspedisiyalara gedir, həmişə də yüksək əhvalla, yeni təəs -
süratlarla, yeni yazılışlardan “ağırlaşmış” halda qayıdırdılar. Bu fə aliy yə -



1192013/ III

tin musiqiçilərin özlərinin yaradıcılığı üçün də əhəmiyyəti təxmin edil -
məz dir. Özləri xalq dühasının tükənməz çeşməsindən bol-bol ilham və
möv   zu almaqla bərabər, gözəl folklor nümunələrini geniş zəhmətkeş küt -
lələrinə çatdırırdılar. Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında 200-dən çox mah -
nı vala yazılmışdır. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Elmi-Təd  qi -
qat Musiqi kabineti 800-dən artıq xalq melodiyasını nota yazmışdır (2, 43).

Professor Bülbül yazırdı: “50 el mahnısı məcmuəsi” Azərbaycan SSR
Xalq artisti, ordenli Cabbar Qaryağdıoğlunun 1934-cü ildə oxuduğu nəğ -
mələrin ancaq bir hissəsidir. Yaşının çox olmasına baxmayaraq, bu vaxta
qədər professional ustad olan xanəndə Qaryağdıoğlunun yadında bir sıra
xalq mahnılarının bütün xüsusiyyətləri – təzəliyi və koloritinin orijinallığı
hələ də qalmışdır. Bu melodiyalar Azərbaycan milli mahnı formalarını
əha tə edir. (3, 146)

Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev,
Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov, Niyazi, Zakir Bağırov və başqa bəstəkar-
lar onların peşəkar, professional cəhətdən yetişməsində Bülbülü minnət-
darlıqla xatırlayırdılar: Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi
Bülbül haqqında dünya şöhrətli bəstəkar, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
aka demik Qara Qarayev yazırdı: “Maestro Bülbülə Azərbaycan bəstəkar-
ları borcludurlar. O, yaradıcılığımızın ehtiraslı təbliğatçısı, musiqimizin
car   çısı, onun müvəffəqiyyəti və tanınması uğrunda mübariz idi. Onun tə -
ləb karlığı, işimizə yüksək qiymət verməsi ən xırda nöqsanları dərhal həs-
saslıqla duyması və bunlara qarşı barışmazlığı yaradıcılıq işində bizim
üçün meyar idi. Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetində professor Bülbül mə -
ni xalq musiqisi üzərində işləməyə cəlb etdi. Mən aşıq yaradıcılığındakı
nümunələri, xalq mahnı və rəqslərini yazır, xalq mahnılarını yenidən iş -
ləyir dim. Beləliklə, mən xalq musiqisi ilə yaxından təmasda olduqca xalq
yaradıclığının zənginliyindən heyrətə gəldim. Mən elmi ekspedisiya ilə
Nuxada (indiki Şəki) oldum. Bu səfər gözəl bəhrə verdi: eşitdiyim bir
xalq havasından “Könül nəğməsi” adlı ilk simfonik əsərim dünyaya gəl -
di”. 

Yaradıcılığının zənginləşməsində Bülbülə minnətdarlıq sözlərini
bildirən təkcə Qara Qarayev deyildi. Fikrət Əmirov öz imzası ilə Bülbülə
bağışladığı “Kürd-ovşarı” partiturası üzərində yazırdı: “ “Şur” və “Kürd
ovşarı” simfonik muğamlarının yaranmasında təşəbbüskar və məsləhətçi,
musiqimizin ən gözəl bilicisi kimi, onun ən yaxşı ənənələrini özündə ya -
şat mış ustad kimi mən sənə borcluyam, əziz Bülbülüm”.  
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Azərbaycan SSR Xalq artisti, bəstəkar Cövdət Hacıyev də Bülbülün
elmi fəaliyyəti haqqında dərin minnətdarlıq hissi ilə danışır: “Əgər Bülbül
olmasaydı, çətin ki, biz xalq yaradıcılığını belə mükəmməl, belə dərindən
öyrənə bilərdik. Folkloru bütün incəliklərinədək bilən musiqişünas musi -
qi folklorunun öyrənilməsi məsələlərinə dair məqalələri və şifahi çıxış -
larının böyük elmi əhəmiyyəti olan Bülbül bizə - həyata yenicə qədəm
qoy muş gənc musiqiçilərə, xalq musiqisinə xüsusi məhəbbət aşılayırdı,
onun sayəsində biz musiqi folklorunu xüsusi bir qüvvətlə, həssaslıqla du -
yu ruq”. 

Repressiya qurbanı olmuş Hüseyn Cavidin şah əsərini – oğlu Ərtoğ -
rulu da zamanın qınağından qorxmayan Bülbül Kabinetdə fəaliy yətə cəlb
edir. 1939-cu il iyulun 22-də ETMK-nın rəhbəri Bülbül Ərtoğ rul  la müqa -
vilə bağlayır. Müxtəlif rəylər yazmalıdır Ərtoğrul: “... –Bülbül dayı, son
bir ildə – 40-cı ilin noyabrından indiyəcən bir yığın xalq hava sını nota
salmışam. “Üç gündə bir, beş gündə bir”, “Həyətləri soğanlıq”, “Qaşın-
gözün sürməli”, “Uca dağlar”, “Dağlarda çiçək” – bunları Cabbar əmiylə
Ələsgər Abdullayevin oxumasından yazmışam, sonra Əmrulla Məmməd -
bəyli tarda çalıb “Ay dili dili”ni, “Qaraxal yar”ı, “Gül gəz”i, “Sevgili yar”ı
köçürmüşəm nota. Aşıqlardan da “Koroğlu ovşarı sı”nı, “Güllü qafiyə”ni,
“Paşa köçdü”nü yazmışam”. (5; 245)

1943-cü il aprelin 26-da əsgərlikdən göndərdiyi məktubda Ərtoğrul
azar lı səsi ilə Bülbülə son təşəkkürlərini belə bildirir : “...Aprel ayının 7-
dən başlayaraq ta 18-nə qədər döşümdən qan gəlir. Temperaturum səhər-
lər 38-dən aşağı enmir. Gecə isə 40-a qədər qalxır. Lazımi davacat və ye -
məyin olmaması işləri daha da ağırlaşdırır. Son dərəcə zəifəm. Yerimdə
otura bilmirəm. Doktor yazmağa yol vermir. Məktubu gizli, uzandığm
hal da yazıram. 

Vəziyyətin bu qədər ağırlığına baxmayaraq, gizli bir mənbə daima mə -
nə qüvvət verir. Məni yaşadan bu qüvvə sarsılmaz bir iradə və möhkəm
inamdır; mən öz məqsədimə - idealıma çatacağam. O musiqidir. Anam sa -
lamat gəlib çatdı. Sizin və konservatoriyanın mənə yardım etdiklərini söy -
ləyincə gözlərim doluxsundu.

Demək, mən xatirələrdə yaşayıram. Yardımınıza görə çoxlu-çoxlu tə -
şəkkürlər edirəm ”.

ETMK aşıq yaradıcılığı nümunələrini də toplayır, Azərbaycanın müx-
təlif rayonlarına ekspedisiyalar təşkil edir, Fətulla Allahverdiyev, Qurban
Sadıqov, Mirzə Bayramov, Əsəd kimi aşıqların ifasında el havalarını
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yazıya alırdı. Kabinet 25 aşığın müşavirəsini çağırmış, ekspedisiyalar və
fonoyazılışlar nəticəsində 250 çap vərəqi həcmində dastan və xalq nağıl-
ları, aşıq musiqi yaradıcılığı yazıya alınmışdır (1; 342).

Musiqi folklorunun toplanması və yazıya alınması məqsədilə Elmi-
Təd  qiqat Musiqi Kabineti Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz,
Gəncə-Şamxor (Şəmkir – L.H.), Lənkəran-Masallı, Şuşa-Xankəndi zona -
la rı na, Basarkeçər, Borçalı rayonlarına elmi ekspedisiya təşkil etmişdi.
Bül bül doğulub boya başa çatdığı və səsi ən yüksək şəlalələri ilə müqay-
isə olunan Qarabağın, Qazaxın və başqa rayonların çoxdan unudulmuş
mu  siqi folklorunu arayıb tapmaq, yazdırmaq, ilkin yaranış şəklini itir-
məmək şərtilə musiqisini və mətnini redaktə etmək üçün dəyərli vaxtını
səxavətlə sərf edirdi. Bülbülün repertuarındakı xalq mahnılarına hər za -
man mü ra ciət olunur, yeni ifaçılar Bülbül ənənələrini saxlamağa, müəy -
yən qədər təq lid etməyə çalışırlar. Çünki uğura aparan yol məhz Bülbül
məktəbidir. Xalq mahnılarının ifası zamanı Bülbülün göstərdiyi ustalıq
ölçüyəgəlməzdir. “Yaxan düymələ”, “Qara tellər”, “Qalada yatmış idim”,
“Ay bəri bax”, “Almanı atdım xarala”, “Süsən-sünbül”, “Xumar oldum”,
“Çal oyna” və bir çox başqa el nəğmələri buna misal ola bilər. Bülbülün
sə nətkarlığını şərtləndirən başlıca məsələ müğənninin bu mahnıların daşı -
dığı məzmunu böyük məharətlə açması, ikinci əsas səbəb yalnız Bülbülün
ifasından irəli gələn xüsusiyyətlərdir. Onun ifasında xalq mahnıları öz
emosional gerçəkliyini və yüksəlişini tapır. Bu ifalarda heç bir qeyri-
müəyyən duyğu qalmırdı, o bu duyğuları yüksək peşəkarlıqla pay laşırdı.

Bülbül Azərbaycanda ilk not nəşriyyatının yaradılmasının təşəbbüs çü -
sü və təşkilatçısıdır. ETMK-da toplanan materialların nəşr edilməsi işin -
də də Bülbülün böyük xidməti var:

– 1937-ci ildə C.Qaryağdıoğlunun ifasında nota salınmış xalq mahnı -
la rı məcmuəsi nəşr olunur. 

– Həmin il S.Rüstəmovun “Azərbaycan rəqs havaları” çapdan çıxır.
– “50 Azərbaycan xalq mahnısı” adlanan növbəti məcmuə 1938-ci ildə

işıq üzü görür. 
– S.Rüstəmovun “Azərbaycan aşıq mahnıları” adlı dörd məcmuəsi

1938-ci ildə nəşr olunmuşdur (4, 48).
– S.Rüstəmov, F.Əmirov və T.Qliyevin notlaşdırdıqları mahnılar daxil

edil miş iki cilddən ibarət “Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuəsinin tərt-
ibi də Bülbülə məxsusdur.

– 1936-cı ildə tarzən Mənsur Mənsurovun ifasında T.Quliyevin notlaş -
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dırdığı “Rast” və “Zabul” dəstgahları, Z.Bağırovun nota köçürdüyü “Dü -
gah”dəstgahı ilk çap nümunələri kimi indi nadir nüsxəyə çevrilmişdir.

– Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin tapşırığı ilə Üzeyir Hacıbəyov
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” əsərini yazmışdır. Bülbülə bağış la -
dığı həmin kitabın titul vərəqində belə bir avtoqraf var: “Bu əsərin yara dıl -
masının təşəbbüskarına və əvəzsiz Koroğluya – SSRİ Xalq artisti Bül bü lə”. 

– Professor Bülbülün layihəsi və redaktəsi ilə tərtib olunmuş “XVIII
əsr dən XX əsrədək Azərbaycan xalq musiqisi vokal yaradıcılığına baxış”
əsəri çap olundu.

– Tütək çalmaq haqqında dərslik, S.Rüstəmovun “Tar məktəbi”, D.Hə -
sənovanın “Kamança məktəbi” dərslikləri çapdan çıxmışdır.

– Bülbülün sifarişi ilə “Azərbaycan dilinin fonetikası” əsəri yazıl mış -
dır. Bülbül bu əsərin vacibliyini vurğulayarkən qeyd edirdi: “...çünki dil -
çilik mədəniyyətimizin bütün sahələrində bizə kömək edəcək...”

Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetində Bülbülün elmi katibi olaraq çalış -
mış Milovanova xatirələrində yazır: “ETMK-nın əsasında Azər baycan
EA İncəsənət və Memarlıq İnstitutu yaradılmışdır, yaxşı ki bunu təsdiq
edən sənəd vardır”.

Müğənninin bir alim kimi elmi fəaliyyəti onun qeyri-adi istedadı ilə
ya naşı, dərin biliyi, geniş erudisiya və dünyagörüşü ilə bağlıdır. O, elmi
əsər ləri ilə hər şeydən əvvəl yaratdığı məktəbin realist yolunu bir daha
sübut etdi. Bülbülün musiqimizin bir sıra aktual mövzularını işıqlandıran
məqalə və məruzələri dəyərli əhəmiyyətini bu gün də itirməmişdir. Onun
“Səsin diafraqma üsulu ilə verilməsinin Azərbaycan Xalq mahnısına tət-
biqi”, “Səsşünaslıq üçün Azərbaycan dilinin fonetik xüsusiyyətləri”,
“Aşıq musiqi yaradıcılığının tədqiqi”, “XIX əsrin ikinci yarısında Azər -
baycan musiqi incəsənəti və aşıq yaradıcılığının tarixinə dair”, “Azər -
baycan oxuma məktəbinin xüsusiyyətləri və ifaçılıq mədəniyyətinə dair”
məqalə və məruzələri təkcə musiqişünaslıq üçün deyil, dilçilik, folklorşü-
naslıq elmləri üçün də yeni bir tapıntıdır.

“Bülbül və folklor” mövzusunun hüdudları yazılan və deyilənlərdən
daha genişdir. Bu gün onun şəxsi arxivində saxlanılan 9000-ə yaxın sə nəd
və materiallar buna əyani sübutdur.

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Azərbaycan musiqi folklorunun toplan -
ma  sı tarixi və şəraiti haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Eyni zamanda
musiqi folklorunun toplandığı ETMK-nın bu sahədəki fəaliyyəti arxiv
materiallari əsasında araşdırılmışdır.
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İşin elmi yeniliyi. Bülbülün və onun rəhbərlik etdiyi Elmi-Tədqiqat
Musiqi Kabinetinin gördüyü işlər, Azərbaycanda ilk not nəşriyyatının ya -
ran ması və musiqi folklorunun toplandığı not nəşrlərinin siyahisi araş dı -
rı laraq məqalədə verilmişdir. 

Tətbiqi və nəzəri əhəmiyyəti. XX əsrdə Azərbaycan mədəni mən zə -
rə sinin əks olunmasında məqalədə göstərilən faktlar əhəmiyyət daşıyır.
Məqalə folklorşünaslar və musiqişünaslar üçün mənbə ola bilər.
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Qardaş türk folklorundan

ALTAY DASTANI “MALÇI MERGEN”

Əvvəlki sayımızda Altay dastanlarından danışarkən qeyd etmişdik ki,
dərgimizdə nəşr etdirdiyimiz dastanların söyləyicisi Nikolay Ulaqaşeviç
Ulaqaşevdir. Bu gün təqdim etdiyimiz «Malçı Mergen» dastanı da 1939-
cu ildə N.U.Ulaqaşevdən P.V.Kuçiyak tərəfindən yazıya alınmışdır. «Al -
tay dastanları»nın təsnifatını edən bir çox alimlər «Malçı Mergen» das-
tanının təşəkkül tapmasını XVI-XVII əsrlərə aid edirlər*.

Bu dastan 1945 və 1947-ci illərdə «Malçı Mergen» adı ilə kitab halın-
da nəşr edilmişdir. Dastanın ilk nəşri elə toplayıcının – P.V.Kuçiyakın
özünə aiddir. O, bu dastanı topladığı 1939-cu il də «Alıp Manas» adlı ki -
tabda nəşr etdirmişdir. Ardı-ardına dastan bir neçə dəfə nəşr olunmuşdur.

Bu günə qədər nəşr etdiyimiz dastanlar – o cümlədən «Malçı Mergen»
dastanı da ardıcıl olaraq «Altay Buuçay» (Novosibirsk, 1941), «Altay Ba -
atır lar II» (Qorno-Altaysk, 1960) və «Alıp Manas» (Qorno-Altaysk,
1980) adlı kitablarda nəşr edilmişdir.

Qumru ŞƏHRİYAR

____________
*Altay dastanları (hazırlayan: İbrahim Dilek). I c. Ankara, 2002, s. 21
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MALÇI MERGEN

Ağ ormanlıq dağın ətəyində
Yeraltı suyun kənarında
Sayılmayacaq qədər mal bəsləyən
Dağ kimi sərvətə yiyələnən
Altı bucaqlı keçə evində
Aybıçı adlı bəy yaşardı.
Altmış çoban at ilxısını güddü.
Otuz çoban qoyunlarını güddü.
Otuz çoban inəklərini otlatdı.
Otlu yeri seçib
O çobanlar heyvanlarına.
Onlar malları tələf etməmək üçün
Gecə-gündüz yatmadılar.
Bir dəfə Aybıçı bəy
Başqa yerə köçməyi düşünərək
İrqatlarına buyurdu:
«Ağ malımı sürüb
Bütün sərvətimi yükləyin» – dedi.
Malçı adlı çoban dedi:
«Ayaqqabılarım köhnəldi,
Gedəcək gücüm qalmadı.
Pis, yavaş da olsa, at verin,
Qoyunlarımı götürüb gedim».
Onu eşidən Aybıçı bəy
Atəş kimi qızardı.
Sərtləşib danışdı:
«İki ayağın ağrıyırsa,
Mən dərman verim sənə.
Pis at verim sənə.
Rəvan at verim sənə».
At qamçısı ilə Malçını döydü.
Qulluqçularına buyurub
Malçının ayaqlarını qırdırtdı.
Ondan sonra yeni məkana
Köçüb getdi.
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***

Ayağı qırıq yazıq Malçı
Ağlayıb inləyərək geridə qaldı
Gecə-gündüz iməkləyib
Qarnını doyuzdurub süründü
Bir gün dincəlmək üçün uzananda
Qəhvəyi siçan sürətlə gələrək
Qırılan ayaqlarının yarasını
İynə dişi ilə gəmirdi.
«Sönməzi söndürən alçaq
Ölümün məndən olacaq
Sənin gücsüzə saldıran
Başını kəsib ataram» – deyə
Malçı ona hiddətlə bağırdı
Qəhvəyi siçanı tutaraq
İki ayağını qırdı.
Qulağından tutaraq
Qamışlığa tulladı.
Qəhvəyi siçan ağlayaraq
Yaşıl, gözəl otlara çatdı.
İynə dişləri ilə otları yedi.
Əvvəlki halından on dəfə yaxşı oldu
Qəhvəyi siçan yaxşılaşaraq
Oynayıb ora-bura qaçdı.
Ölənə can verən
Sönən atəşi alovlandırdı.
Bu gözsüzləri gözləndirən,
Ayaqsızları ayaqlandıran
Şəfalı ot olmasın?
Məni də yaxşılaşdırmazmı bu?»– deyə
Malçı öz-özünə düşündü.
Yaşıl ota yetmək üçün
Süründü.
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Yarpağı qoparıb
Qırıq ayağına sürtdü.
Əvvəlkindən altı dəfə yaxşı olub
Malçı çoban yaxşılaşdı.
Ağrıyan vucudu yaxşılaşdı.
Acan qarnı doydu.
Sevinərək oynayıb əyləndi.
Bütün vücudu çiçəkləndi.
Sevincli çoban Malçı
Gecə-gündüz şimala doğru
Aybıçı bəyin izini izləyib
Ağac əsasına söykənərək yeridi.
Altı vadiyi keçib getdi.
Altı dağı aşıb gəldi.
Qurumuş ağacların önündən
Qızıl tülkü çıxıb qaçdı.
Malçı adlı bacarıqlı çoban
Sürünərək onu tutdu.
Dərisini soyaraq yaxalıq düzəltdi.
Yubanmadan
İrəli getdi.
Uzağa-yaxına getdiyini
Malçı anlamadı.
Baxıb gördü ki,
Cəld atın ətrafında dönə bilməyəcəyi
Altmış iki bucaqlı
Ağ buluda qədər yüksələn
Ağ saray göründü.
Ağ sarayın yanında
Atın nəfəsi qatı duman kimi idi
Qızıl atəş simalı xalq
Burada toplanmışdı.
«Yaxşı insanların ortasına
Pis bir insan girsə, nə olar?
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Çox yeməklərdən
Versələr, yesəm, nə olar?»
Malçı belə düşündü.
Ağ saraya baxaraq
Ora doğru irəlilədi.
Gəlib ora çatanda
Böyük əyləncəyə qatıldı.
Günün doğuşunu görmədi.
Gecənin düşdüyünü görmədi.
Gecə-gündüz əyləynib
Həyəcanla dururdu.
Ən sonda anladı ki,
Ağ Boro ata minən  
Arslanı xaqanın yurdu imiş.
Altı qızını evləndirmiş.
İndi yeddinci qızına ər tapmaq üçün
Böyük əyləncə təşkil edib
Cüssəli igidlər toplamış.
Ay kimi, günəş kimi gözəllər varmış.
«Bu toplanan kişilər
Hamısı birdən kojon söyləsin.
Gözəl, yaxşı kojon söyləyən
Mənim qızımı alsın!» – deyə
Aslan xaqan bağırdı.
Kobud saqqalını sığalladı.
Orada toplanan ərlər
Qalxıb kojon söylədi.
Hamıdan sonra
Malçı kojon söylədi.
O kojon söylərkən
İnsanların ürəkləri
Yağ kimi əridi.
Rahatlaşdılar.
At çapıb gələn
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Atından enib dincəldi.
Piyada yeriyən
Yatıb dincəldi.
Bir az daha kojon söylədikcə
Qurumuş ağaclar yarpaqlandı.
Daşlı yerlərdə çiçəklər böyüdü.
Yaşlılar oturub ağlaşdılar.
Gənclər oturub gülüşdülər.
Malçının kojonu bitəndə
Arslanı xaqan ayağa qalxıb
Müqəddəs taxtından endi
Ağ Şanıkı qızına bağırdı:
«Hansı igidi seçib aldın?
Tez ol mənə söylə!»
«Qızıl tülkü yaxalı
Qopuzdan daha yaxşı kojon söyləyən
Malçı Mergenə çatmaq istəyirəm.
Yalağım onunla birlikdə sərilsin».
Deyib gənc Ağ Şanıkı
Malçının əlindən tutdu.
Onu eşidən Arslanı xaqan
Ayı cildinə girdi.
Qara gözü qanlandı,
Qızıl əsaya dirəndi.
Alt dodağını dişləyib yaraladı:
«Mənim gözümə tikan olma
Rədd ol, get.
Altayımı kirlətmə!» – deyə
Hiddətindən bağırıb
Ağ Şanıkı ilə Malçını
Ağ sarayından çıxarıb qovdu.
«Evimin qapısını açmayın!» – deyə
Sərt, qəzəblə əmr etdi…
O gündən sonra iki dost
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Qara ağaclı meşəyə girdilər.
Ladin ağacının yarpağından sığınacaq tikdilər.
Yerdən, sudan, havadan ovlayıb
Yeyəcək, geyəcək düzəldib yaşadılar.
Günün birində Malçı
Sevimli arvadına dedi:
«Ağ Şanıkı, mənim yoldaşım,
Atanın evinə get-gəl.
Altı yeznən nə edir?
Onu da öyrən, gəl.
Ərimə ova gedəndə minməsi üçün
Yaşlı, yavaş gedən at ver deyə
Atan Arslanı xaqandan istə».
Ağ Şanıkı etiraz etmədi.
Atasının yurduna gedib-gəldi
Qızıl qapını çəkib açdı
Qızıl kandarla addımlayıb girdi
Ocağın başında duraraq
Sacının sağ hörüyünü sığallayıb danışdı:
“Ərim at istədi:
“Ova getmək üçün gərəkli”– dedi».
Arslanı xaqan ayağa qalxdı,
Gözünü bərəldib sərt baxdı.
Sənin iyrənc ərinə verməzdən əvvəl
Altı yaxşı kürəkənimə də
Ova getmək üçün at yoxdu.
Dünən onlar ova getdilər.
Yaxşı atlara mindilər.
Sənin ərinin ehtiyacı varsa,
Qara meşəli dağın başında
Altı qulaqlı qara ayğırım var.
Gedib onu tutub alsın.
Ov edərkən ona minsin!» – deyə
Sərt, qəzəblə bağıraraq danışdı.
Təkrar dönüb oturdu.
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Ağ Şanıkı geri dönərək
Atasının sözünün Malçıya söylədi.
«Fikir eyləmə, arvadım Ağ Şanıkı.
Atı qulaqlı qara ayğırı
Tutub alsam, zəfərim olsun,
Öldürsəm, uğursuzluğum olsun».
Malçı arvadına beləcə deyib
Ov heyvanı dərisindən hazırlanmış
Altmış qulaş kəndirini götürdü.
İki ətəyinin ucunu arxaya ilişdirib
Əri ilə vidalaşdı.
Evindən çıxıb birbaşa getdi.
Gecə yuxusuz qalaraq
Qara meşəli dağın başına çıxdı.
Altı qulaqlı qara ayğıra çatmaq üçün
Altayın üstündə altı dəfə dolaşıb
Altı meşəli dağın başına çıxdı.
Yüz budaqlı müqəddəs qovağın kökündə,
Geniş daşın üstündə
Altı qulaqlı qara ayğırın
Yatdığını gördü.
Altmış qulac kəndirdən
Malçı yaxşı bir kəmənd atdı.
Yatan qara ayğırı
Yallı boynuna kəmənd ataraq tutdu.
Ondan sonra nə olduğunu
Malçı özü də bilmədi.
İlk dəfə özünə gələndə
Qara ağaclar başında uçuşdu.
Bir daha baxanda
Özünü böyük dənizin üstündə gördü.
Bir daha özünə gələndə
Göyün yüksəkliyində
Ağ buludu aralayıb
Göy buluda büründü.
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Beləcə çarəsiz Malçı
Kəndiri buraxmadı.
Son dəfə özünə gələndə
Altı qulaqlı qara ayğır
Qara meşəli dağın başında durub
Qaburğasını büküb
İki qoltuğuna qoymuşdu.
«Öldürmək üçün gəldin?
Qulun ətimi ziyan etmə,
Kunan gücümü azaltma.
Söyləyəcəklərini söylə.
Altay üstündə altmış alpın
Hamısını məğlub etdim, qorxmadım.
Yalnız sənin kəndirindən
Həddən artıq qorxdum.
Sənin üzünü gördüyüm zaman
Günəş görmüş kimi gözüm qamaşdı.
Harda yetişən igid idin?
Atan, anan kimdir?
Soyun-kökün kimdir? – deyə
Qara ayğır ondan soruşdu.
«Mən səni öldürmək üçün gəlmədim.
Arslanı xaqanın istəyi ilə gəldim
Ayqırımı mənə gətirib
İki əlimə versin deyə…
Məni yetişdirən atam yox,
Məni əmizdirən anam yox,
Yetim böyüyən insanam.
Mənim adım Malçıdır» – deyə
Malçı ona cavabını söylədi.
Bir az özünə gəlib
Qara ayğır fınxıraraq
Cavabını belə verdi:
«Bahadur gözləyən at mindim
Arslanı xaqan məni tutmaq üçün».
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Altmış il çabaladı
Məni tutmağı bacarmadı.
Sən məni tutdun,
Sənin atın olaram…
Sən bahadur xislətli imişsən.
Sənin adın bundan sonra
Malçı Mergen bahadur olsun.
Mənim adım isə
Qanadlı qara at olsun!» – deyərək,
Qara at silkindi.
Gümüş papağı başına keçirdi.
Qızıl yəhəri belinə qoydu.
Malçı Mergen bahadur olub
At yəhərində bir neçə paltar asılmışdı.
Silahları da hazırdı.
Malçı Mergen hamısını geyinərək
Qanadlı qaraya minib
Yenidən qayıdıb gəldi.
Neçə dağlardan keçib gəldi.
Dəmir dağa çıxanda gördü ki,
Altı yaxşı bacanağı
Ovlamağa heç nə tapmayıblar.
Yedikləri, içdikləri bitib.
Acından ölürlər.
Atlarının arxasında
Sağsağanlar uçurdu.
Yeddi oymalı mizraklarının
Hər yerini paslandırıb
İynə kimi incəliblər.
Onları görən Malçı Mergen
Altmış ov ovlayaraq
Bacanaqlarına gətirib verdi:
«Altı yaxşı bacanaqlarım,
Acından ölməyin mənası yoxdu.
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Az da olsa, tapdığımı
Arslanı xaqan qaynatama verin,
Yerdə qalanını özünüz yeyin.
Ətli yerini siz götürün,
İrinli qarnı mənə qalsın!» – deyə
Malçı Mergen bahadur
Bacanaqlarına deyərək
Altmış ovun qarnını götürdü.
Sürətlə evinə getdi.
Altı dost bacanaqlar
Altmış ovun əti ilə
Qarınlarını doyurdular.
Yerdə qalanını götürüb getdilər.
Altı fəxr etdiyi kürəkəni gələndə
Arslanı xaqan çox sevindi.
Alpların gətirdiyi ovların ətini
Altı qulplu miss qazanda
Yaxşıca qaynatdı.
Bahadurları çağırıb
Mədh edib əti yedilər.
Bunlardan sonra
Ovun ətini yeyən insanların
Yanaqlarını sığalladı
Hamısının gözləri bərəldi
Qapıdan çıxmadan, qıvrandılar.
Malçı Mergen bahadur
Öz qalasına gəldi.
Ağ Şanıkı xatunu ilə
Sağ əliylə görüşüb
Sağ yanağından öpdü.
Malçı Mergen arvadına dedi:
“Sən gözümün atəşisən.
Sinəmdəki qanımsan.
Əyin-başımız olmadan çılpaq yaşayarkən
Qızıl tülkü yaxalı oldum.
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Malçı Mergen deyə ad vermişdin,
Söylədiklərin gerçəkləşdi.
Qanadlı qara atlı
Malçı Mergen bahadur oldum.
Ovların qarnını yaxşıca yu
Parıldayan mis qabda yaxşıca qaynat.
Ərimin tapdığı budur deyə
Atana, anana ver”.
Ağ Şanıkı xatunu
Ovların qarnını yaxşıca təmizlədi.
Parıldayan mis qabda qaynatdı.
Ağacdan siniyə qoyaraq 
Atasına, anasına apardı.
“Ovun qarnını gətirdim” – dedi.
“Altı yaxşı kürəkənlərin
Ovlarının ətini yeyəndə
Sərxoş olub özümdən getdim
Sənin pis ərinin
Ovlarının qarnını yemərəm
Götür, apar” – deyə
Arslanı xaqan söyləyərək
Ayağa qalxmadan yuvarlanıb yatdı.
“Altı qız sənindi,
Digər qızın dilənçi oldumu?
Altı kürəkənin insan oldu,
Malçı kürəkənin it oldumu?
Uşağın qəlbini qırmaqdansa,
Ovun qarnının dadına baxsan, nə olar?
Qızını ağladıb gözyaşını görməkdənsə,
Ovun qarnını yesən, nə olar?” – deyə
Xanımı ona söyləyəndə
Ovun qarnının dadına baxdı.
Arslanı xaqan yenidən yedi.
Dadına doymayaraq
On barmağını da çeynədi.
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Acdığını anlamadan
Ağac sininin dibini sıyırdı.
Arvadı ilə mübahisə edərkən
Çox köhnəlmiş ağac sinini
Qırıb iki yerə böldülər.
«Tək məcmeyimi qırdınız
İndi nəyə ət qoyarıq?» – deyə
Ağ Şanıkı söylədi
Qəzəblənib, ağlayıb
Çirkli paltarının ətəyi ilə
İki gözünü sildi.
«Mənim qımız içdiyim
Qızıl bardağımı qızıma ver.
Ovun qarnı olsa,
Gətir deyə söylə!
Arslanı xaqan bağıraraq dedi.
Atasının qızıl bardağını götürüb
Ağ Şanıkı geri qayıtdı.
Atasının evində görüb eşitdiklərini
Gəlib olduğu kimi anlatdı
Bir neçə gün keçəndən sonra
Arslanı xaqan öz-özünə düşündü.
«Tülkü yaxalı Malçı Mergen
Boş kişi deyilmiş.
Hər zaman sonunadək
Kin güddüyü bəllidi.
Vaxt keçmədən öldürmək lazımdır» – deyə
Bir qasidini Malçıya göndərdi.
«Sabah səhər qapıma gəlsin,
Deyəcək sözümü eşitsin!» – deyə
Açıq, kəskin əmr verdi.
Qasid çatıb Malçıya söylədi.
Geri dönüb xaqanına göründü.
Sabah səhər günəş çıxmaq üzrə ikən
Qanadlı atına minən
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Mergen bahadur
Arslanı xaqan qaynatasının qapısına
Tez gələrək danışdı.
“Heyvanlarına qurd hücum etdi?
Xalqına düşman hücum etdi?
Niyə məni çağırdın,
Məni sevməyən qaynatam?” - deyə
Malçı Mərgən bahadur.
Qaynatasından soruşdu.
Qara gözünə qan yığıldı.
Sərt qaşlarını çatıb baxdı.
Onu eşidən Arslanı xaqan
Doqquz qat taxtından endi.
Qızıl qapını açıb çıxdı.
Malçı Mərgəni görəndə
Yuvarlaq ürəyi atlandı.
Sərt sümükləri yumşaldı.
Sonunda özünü məcbur edib yavaşca
Titrəyən səsi ilə bunları dedi:
“Mənim gözümün atəşi sənsən,
Sən köksümün qanısan.
Altı kürəkəninə böyüklük edən
Ən yaxşıları sənsən.
Ömrümün çoxu keçdi
Yaşanan günüm qısaldı.
Ölmədən əvvəl sənin gücünü
İki gözümlə görmək istədim.
Göy dənizin sahilində yaşadım.
Ordan bura köçərkən
Qurbanlıq göy toğlu qoydum.
O indi yaşına çatıb
Onu indi mənim
Aldıracaq gücüm yoxdu.
Altı kürəkənimə söyləyəndə:
“Bizim atımız oraya gedə bilməz,
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Bizim gücümüz yetməz,” – dedilər.
O buğanı gətir,
Yeddi kürəkənimin böyüyü ol.
Yerdəki malımın tam yarısını al.
Xalqımı, millətimi idarə et.
Ağ sarayımda sən yaşa”.
Onu eşidən Malçı Mergen
Etiraz etmədi.
Arslanı xaqan qaynatasına
Bu sözlərlə cavab verdi:
“Atılan ox düşmandan dönməz.
Ən tezi yeddi ildə,
Ən geci doqquz ildə
Sizin qapınıza yenidən gələrəm,
Nə olduğunu deyərəm”.
Qanadlı qara atının
Yüyənini geri çevirdi
Sevgili arvadı Ağ Şanıkıya
Yaxınlaşaraq salamlaşdı.
Arslanı Xaqan qaynatasının
Əmrini söylədi.
“Qurban olum, Malçı Mergen.
Mənim sevimli ərim.
Qara düşüncəli atamın
Qana buğa dediyi
Göy dənizin əyəsidir!
Yaxşı şeylər düşünməz.
Pis düşünər.
Ölməz bədənim ölər.
Göy dənizə çalatanda
Köhnə ay zamanı yaxınlaşsan,
Dərin yuxuda olduğu zamandır.
Bu zamanda tuta bilərsən,
Zəfər sənin olar” – deyə
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Göy buğaya qarşı yürüdü.
Düz qayaları buynuzladı.
Sərt yeri vurub dağıtdı.
Çox zaman keçmədən
İki buğa qarşılaşdı.
İki meşəlik dağın ətəyindən
Əyilərək gəlib salamlaşdılar
Buynuzlarından atəş çıxdı.
Yeddi il buynuzlaşdılar
Torpağa heç biri düşmədi.
Nəticədə,
Malçı Mergen bahadur
Altmış qulac kəndirini açdı,
Göy buğaya kəmənd ataraq
Geriyə çəkdi.
Nəhayət, göy buğa
Göy əyəsi
Geriyə qanrıldı.
İrəliləyə bilmədi.
Beləcə gücünü toplayıb
Gurlayıb böyürərək danışdı:
«Öldürəcəksiniz, öldürün,
Daha çox əziyyət etməyin.
Yox edəcəksinizsə, yox edin,
Mənə işgəncə etməyin!»
«Xeyir, biz səni öldürməyəcəyik
Arslanı Xaqanın istəyi ilə gəldik».
Malçı Mergen bahadur
Beləcə cavab verdi.
«Elə isə əvvəlcədən niyə söyləmədin?
Mənə niyə əziyyət verirsən?
Bütün gücümü aldın
Qara tərimi axıtdın!» – deyərək
Göy otun üzərinə uzandı –
Malçı Mergen bahadur,
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Göy buğayı əli ilə tutub,
Altmış qulac kəndirlə bağlayıb
Arslanı xaqanın yurduna doğru
Sürətlə gedib gözdən itdi.
Dağlar aşdı,
Çaylar keçdi.
Bir də baxıb gördü ki,
Arslanı Xaqanın yerinə yetişmiş.
«Guya mən mübarizə aparıram
Sən də guya zorla götürürsən» – deyə
Göy buğa söyləyərək
Bağıraraq inlədi.
Göy buğanın bağırmasına
Düz daşlar dağıldı.
Yerdə duran budaqlar qırıldı.
Balalı heyvanlar balalanı buraxdı,
Yuvalı quşlar yuvalarını tərk etdi.
Göy buğanı beləcə inlədib
Arslanı Xaqanın at dirəyinə
Yaxşıca bağlayıb bağırdı:
«Göy buğanızı gətirib
At dirəyinə bağladım.
İstəyinizi həyata keçirib
Verdiyim sözü tutdum!»
«Yazıq, sevgili övladım,
Malçı Mergen bahadurum
Göy buğanı sərbəst burax.
Böyürdüyü səsi çox vahiməlidi.
Qəzəbli qorxunc görünüşlü
Göy dənizin əyəsi imiş.
Yenidən yerinə getməsi üçün burax» – deyə
Ağ saraydan səs duyuldu.
Yeraltı məxluq imiş kimi
Onu eşidən Malçı Mergen
Qəzəblənməzdi, qəzəbləndi.
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Hiddətlənməzdi, hiddətləndi.
Qanadlı qara atından endi.
Ağ sarayın qızıl qapısını açıb
Qızıl kandarı addımlayıb girdi.
Ağ sarayın içi bomboşdu.
Ətrafı gəzib araşdırıb baxdı ki,
Arslanı xaqan qaynatası,
Onun gözəl xatunu,
Altı yaxşı kürəkəni
Altmış iki ayaqlı
Qızıl yatağın altına girdilər.
Ağılları başlarından çıxdı.
Orada yatdılar.
Onu görən Malçı Mergen
Təkrar geri dönərək
Göy buğanı açıb buraxdı.
Ayrılarkən söylədi:
«Göy gölünə dön».
Göy buğa göy gölə doğru getdi.
Malçı Mergen bahadur
Öz evinə doğru döndü.
İki ayrı yönə getdilər.

***
Günlər keçdi.
Arslanı xaqan hiylə düşünərək
Altı kürəkəninə dedi:
«İstəyimi etirazsız dinləyin.
Malçı Mergen kürəkənimi çağırın.
Yetmiş təkə kəsin.
Yetmiş matara içki hazırlayın.
Yeddi gün toy, əyləncə təşkil edin.
Malçı Mergen kürəkənimi
Yaxşıca sərxoş edərək
Otuz il acıdılan
Sarı mataradakı sətr içkini verərək
Onun canını yox edin!
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O pis adamı öldürmədikcə
Bizə həyat yoxdur!»
Onu eşidən altı kürəkəni
Qanadlı qara ata minən
Malçı Mergen bahadura
Qaynatasının əmrini çatdırdılar.
«Söylədiklərinizə alqış olsun,
Yavaş-yavaş gələrəm, gözləsin!»
Malçı Mergen bahadur
Bacanaqlarına söylədi.
Bacanaqları yenidən yola çıxdılar.
«Qısa zamanda gələcək» – deyə söylədilər.
Arvadı Ağ Şanıkı ayağa qalxaraq
Gəlib Malçı Mergenə yaxınlaşdı.
Başını yavaşca sığallayıb
Müşfiq səsi ilə öyüd verdi:
«Atam səni şərəfləndirmək üçün
Açıq fikirlə dəvət etmədi.
Ayın günəşin işığını
Səndən ayırmağı düşünmüş.
Gedirsənsə, mübarizəsiz get.
Söylədiklərini yaxşıca dinlə
Qoyduqları yeyəcəyi əlinə alma,
Dilinə də vurma.
Diri bədənin ölər,
Getməmişdən ölərsən».
Qara gözünün yaşını sildi.
Onu görən Malçı Mergenin
Ürəyinə hüzur doldu,
Üzünə aydınlıq vurdu.
Ağ Şanıkıya baxıb
Ürəyindəkiləri dedi:
«Sevgili arvadım, sən var ikən
Qanadlı qara atım var ikən
Pislik gəlsə, geri çəkilmərəm.



1432013/ III

Əcəl gəlsə, uzaq gəz, deyərəm.
Bizim gün istimiz soyumaz.
Bizim həyatımız ayrılmaz.
Söylədiyin sözlərin hüzurlu olmaz.
Yenidən qayıdana qədər salamat qal!
Arslanı Xaqan qaynatasına
Qısa zamanda çatdı.
Xalq qara ağac kimi toplandı.
Çoxlu at vardı.
Qazanlarda ət qaynayır,
Çəlləklərdə içki vardı.
Qızıl paltarlı alplar
Üzəri işləməli ipək paltarlı bahadurlar,
Kürk paltolu boy rəhbərləri,
İpək paltarlı zənginlər
Hamısı burda toplanmış imiş.
Bu insanların içində
Əvvəllər Malçının qoyunlarını güddüyü
Aybıçı bəy də orada idi.
İçki içənlərin
Kojonları, qopuzları yayılırdı.
Qanadlı qara atı bağlamaq üçün
Altmış alp qaçıb gəldilər.
Qapı açan qapıçılar
Qızıl qapını açdılar.
Döşək döşəyən döşəkçilər
Ağ kilimi döşədilər.
«Gözümün atəşi kimi,
Sinəmin qanı kimi.
Sən, yeddi kürəkənimin böyük qardaşı,
Sən, yer üzündə məşhur
İstəyimi yaxşı nəticələndirdiyin üçün 
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Ağ Şanıkı qızımı sənə
Arvad olsun deyə verdiyim üçün
Xalqımı topladım,
Yeməyin ən yaxşısını hazırlatdım.
Atalarımızın yediyi aşla,
İçki ilə səni ucaltmağı düşündüm».
Arslanı xaqan Malçı Mergeni
Cəld yüyürüb qarşıladı.
Öz kürəkənini qoltuqlayıb
Ağ kilimə oturtdu.
«Mən içki içmirəm
Pis söz söyləməyin.
Mən zəhərli yeməyi yemərəm
Mənə şikayət etməyin».
Malçı Mergen oturub
Arslanı xaqana cavabını söylədi.
İçkiyə əlini vurmadan
Oturub sərt-sərt baxdı.
Arslanı xaqan çaşmadı.
Altı kürəkəninə buyurdu:
«Kojonçuları gətirin!»
Bir-birinə bənzər altmış gəlin girərək
Altmış qədəhdə içki tutub
Malçı Mergenə kojon söylədilər.
Onların kojonunu duyunca
Sərt Malçı Mergen yumşaldı.
Ağ Şanıkının nəsihətini unutdu.
Qızıl qədəhi götürərək
İçkidən içdi.
Qısa zaman sonra
Əti, qanı isindi.
İlk qoyulan içki
Ağ çəlləkdəki içki idi.
Malçı Mergen sərxoş olanda:
“Sarı çəlləkdəki içkini götürüb
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Tək başına iç” – dedilər.
Malçı Mergen çəlləyi götürüb
Qapağını açıb içmək istəyərkən
Qanadlı qara at kişnədi:
«Can dostum Malçı Mergen,
Canını zəhərli suya qurban vermə,
Ağ Şanıkı arvadının söylədiklərini
İçki ilə birlikdə içmə!»
O, sərt torpağı eşələdi.
Onu eşidən Malçı Mergen
Hirslənməzdi, hirsləndi.
Acı-acı nərə çəkdi.
Sürətli atın bir gündə dönə bilmədiyi
Altmış iki bucaqlı
Ağ saray yarıldı.
Ay işığı tutuldu.
«Sönməzi söndürdünüz
Ölümünüz məndən olacaq.
Ölməzi öldürdünüz.
Başınızı mən kəsəcəm.
Arslanı xaqan qaynatam,
Altı yaxşı bacanaqlarım,
Mənim önümə diz çökün.
İndi mən sizi şərəfləndirim!» – deyərək
Hiddətlənib bağırdı.
Qara gözünə qan toplandı.
Sarı çəlləyi bərk-bərk tutdu.
Birinci Arslanı xaqanın
Ağlı başından çıxdı.
Altı yaxşı bacanağı
Gözlərini yummağı unutdu.
Aybıçı bəy isə
İçkisini qədəhində unutdu.
Qayın ağacının qabığı kimi ağlaşan.
Qan yeyən it kimi
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Altaycadan çevirəni: Qumru Şəhriyar

Kükrəyib oturdu.
Malçı Mergen bahadur
Sarı çəlləkdəki içkini
Ağac qədəhə tökəndə
Ağac qədəh yandı.
Qızıl qədəhə tökəndə
Qızıl qədəh əridi.
«Hazırladığınız aş deyilmi?!
Hamınız qohumsunuz axı,
Çəlləkdən için.
Qəzəblənmədən dönün!» – deyə
Malçı Mergen son sözlərini söylədi.
Sarı çəlləkdəki zəhəri
Açıq ağızlara tökəndə
Ağ sarayın içini
Sarı atəş bürüdü.
Malçı Mergen bahadur
Qanadlı qara atına mindi.
Arslanı xaqan qaynatasını,
Altı yaxşı bacanağını,
Düşməni Aybıçı bəyi
Sarı zəhərlə yandıraraq
Evinə doğru atını çapıb
Tələsik Ağ Şanıkı arvadının (yanına) gəldi.
Bu dönüşün sonundakı səadəti
Oturan insanlar özünüz tamamlayın.
Mənim duyduqlarım burada bitdi.
Günahlandırıb pis söz söyləməyin. 
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr

GÖYÇAYDAN TOPLANMIŞ FOLKLOR MƏTNLƏRİ

Əlverişli təbii şəraiti və coğrafi mövqeyi olan Göyçay rayonunda bağ -
çı lıq, sənətkarlıq, şərabçılıq əhalinin əsas məşğuliyyəti olmuşdur. Vaxtilə
Potu həftəbazarının mövcudluğu bölgədə ticarətin inkişafına tə kan ver -
miş  dir. Yerli sakinlərin fəal həyat tərzi xalq yaradıcılığında geniş şəkildə
öz əksini tapmışdır. 

Bölgədən toplanmış folklor mətnləri bu yerin sakinlərinin maraq dairə -
sini, ünsiyyət tərzini, adət-ənənəsini, məşğuliyyətini, məişətini, mətbəxi-
ni, mifik təsəvvürlərini, regional leksikasını və tələffüz xüsusiy yət lərini
ay dın şəkildə əks etdirir. Söylənən materiallar bölgədə çeşidli folklor
janr la rının mövcudluğundan xəbər verir. 

Toplama zamanı müşahidə etdik ki, söyləyicilər daha çox tapmaca,
ata lar sözləri, bayatı, layla və s. kiçik janrları ifa etməyə meyllidirlər. La -
kin etnoqrafik mətnlər, lətifə və rəvayətlər də Göyçay söyləyicilərinin
repertuarında az yer tutmur. Bunların içərisində dini və toponimik rəva -
yətlər üstünlük təşkil edir. Toplanan materiallar içərisində ənənəvi mifik
obrazlarla bağlı mətnlər digər bölgələrlə müqayisədə xeyli az olmuşdur.
Söyləyicilərdən Qaraçuxa (Naxış), cin, şeytan, xortdan, kaftar və s. obraz -
larla  bağlı mətnlər soruşduqda onlar ya bu barədə məlumatları olmadı ğı -
nı, ya da cüzi bir şey bildiklərini söylədilər. Söylənən etnoqrafik mətn lə -
rin çoxu toy və yas adətləri ilə bağlı nümunələrdir. 

Toplama zamanı müxtəlif maraqlı məqamlarla rastlaşdıq. Yerli əhali
həyatda rastlaşdığı seçmə hadisə və əhvalatları məqamı çatdıqca təkrar-
tək rar söyləmiş və bu gün həmin mətnlər Göyçay sakinlərinin dilində fol -
klor nümunələrinə çevrilmişdir. “Buz kimi su”, “Tələsik işlə aram yox-
dur”, “İtin günü”, “Nardança İrçalova” və s. bu cür mətnlərdəndir.

Dialektoloji baxımdan keçid qrupuna daxil olan Göyçay şivəsi ədəbi
tə ləffüzə xeyli yaxın olmasına baxmayaraq, Qarayazı kəndindən toplanan
mətnlər fərqli tələffüz nümunələridir. Bu, həmin kənddən olan söyləyi ci -
nin dediyi kimi, onların bu əraziyə sonradan gəldiklərini göstərir. 

Yazıya alarkən mətnlərə müdaxilə etməməyə, söyləyici tələffüzünün
tə  biiliyini qorumağa çalışdıq. Göyçay bölgəsindən topladığımız folklor
nü munələrindən bir qismini oxuculara təqdim edirik.

Xuraman KƏRİMOVA
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Atalar sözləri
Ana – yana (yəni ana baladan ötrü daim yanır).
Ata – bata (batmax mənasında).
Bacı – soğannan acı.
Qardaş – qar, daş (qar kimi soyuq, daş kimi bərk).
Baba – yaba.
Nənə – gənə.

Qız qarnı – quzu qarnı,
Gəlin qarnı – kəlin qarnı,
Arvat qarnı – at qarnı.

Söylədi: Behbudova Südabə

Yaxşını elünnən çıxartma, hayufdı,
Pisi  elünnən çıxartma, ayubdı.

Fərri arvad, fərri at, fərri ət heç vax döyülməz. 
Alim yanında dilüü, usda yanında əlüü saxla.

Söylədi: Hüseynova Səfayə

Oğurrux pılnan alınan eşşəh suda batar.
Öküzü batan güjdü olar. 
Kimin başmağın cütdiyip qabağına qoydumsa, dedi ki, yanın gözümü

deşdi. 
Özün çakqal olasan, tükün məxmər.
Arvat kişiin vəzir də eliyər, rəzil də.
Mollaan dediyin elə, elədiyin eləmə.
Eşşəyin başın xonçıya qoydular, dığırranıp düşdü.

Verərsən şordan-mordan,
Vıraram ordan-bırdan. 

Verərsən ətdən-mətdən, 
Vıraram bərtdən-bərtdən.

Sürü qayıdanda keçiin axsağı qabağa düşər.
Oğrudan oğrıya halaldı.
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Eşşəyim var, başı qızıldan.
Ər arvadın sağ canına yiyə çıxar, bacı-qardaş da var-dölətinə.
Adam döör, elə bil Həmədan eşşəyidi.
İkinci arvat şalvarda yamax kimidi.
Yengəsi gülüm olanın başına külüm olsun.
Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözzü. 
Anası duran yerdə xalasıın ürəyi getdi. 

Adam bildig eşşəyi,
Altına saldıx döşəyi.

Doğru danışanın papağı yırtığ olar. 
Elə bil qulağıın dibinə daş vırıplar (bərk yatan adamlar hakqında dey-

illər).
Bir dəvə boşdu ol, bir yumurta boşdu olma.
Hər naxırda bir qotur dana olur.
Təmbəl arvadın qızı dirbaş olar.
Nənəm mənə kor deyip, gəlip-gedəni vır deyip.

Söylədi: Musayeva Xuraman

Xalq mahnısı

Nənəmnən bir mahnı eşitmişəm, mən uşağ olanda mənə oxuyardı. Sora
heç vaxt heç kəsdən eşitməmişəm. Belə oxuyardı:

Çay aşağı çapan oğlan,
Çay yuxarı çapan oğlan,
Güllü başmax tapan oğlan,
Ver mənim tay başmağımı.

Çay aşağı çapbamışam,
Çay yuxarı çapbamışam.
Güllü başmax tapbamışam,
Yoxdu məndə tay başmağın.

Söylədi: Behbudova Südabə
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Etnoqrafik mətnlər
Ayıoynadan

Mən uşağ olanda qapımıza ayıoynadan gəlirdi. Bir qoca kişi idi. Ayının
da başın bağlıyıb, ipi əlində gəlirdi. Ayını oynadıb, pul yığırdı.
Valideyinnərim pul verirdi, o da ipi ayının üstünə tulluyıp deyirdi:                                                   

Yeri, yeri, heyvan, yeri,
Dağları dolan yeri.

O saat ayı iki dəfə mayallağ aşırdı. Onnan sora deyir ki: 
A mindirim, mindirim,
Səni çayda çimdirim.

Ayı əllərini, qollarını, sinəsini sürtərək çimməh hərəkətdəri eliyirdi.
Sora deyirdi ki:

A qəlyanı, qəlyanı, 
Mişqa çəkər qəlyanı. 

Ayıoynadan qəlyanı yandırıb verirdi ayıya. Ayı da qəlyanı çəkirdi. O,
belə-belə sözlər deyirdi, ayı da oynıyırdı. 

Ovsunçu
Bir dəfə də osuncu gəlmişdi. Dedi ki, sizin o balaca otaxda ilan var.

İssəsöz, o ilanı otaxdan çıxardaram – tutaram. Bizdən bir prasdina aldı,
sora o, paltarını çıxartdı, o ağa büründü. Başdadı ilanı çağırmağa. İlanı
çağıranda belə dedi:

Ay Allahın heyvanı!
Şah dişi, şahmar dişi
Dəyməsin, dolaşmasın.
Hey ki, Süleyman,
Yüzdə bir xəta etməsin.
Ay Allahın heyvanı, gəl!

Bını deyən kimi gördik ki, damnan bir dənə ilan düşdü gəldi, durdu ki -
şinin qəyşərində. Kişi əyildicə, o ilanı götürdü, qoydu torbasına. Öydən
osunçuya pul verdilər. Kişi paltarın geyindi, ilanı da götürdü, getdi.

Söylədi: Kərimova Zərifə

Təndir qoymaq
Təndir qoymax çox çətin bir işdi. Qooşumuz vardı – Gülzar xala.

Gülzar xala kəndin – Mırtı kəndinin təndirqoyanı iydi. Arığ, uzun, amma
güjdü bir qadın idi. Təndir qoymağa kişi biləyi lazım idi – çətin iş olduğu-
na görə. Gülzar xaladan sora o kətdə təndir qoyan qadın olmadı. Kişilər
qoyurdu təndiri. 
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Təndiri qoymağ üçün sarı dağ torpağı gətizzirirdilər. Sora ona döyül -
müş saman, at tükü qatırdılar. Samannan palçığı möhkəm qarış dırırdılar.
Su tökürdülər, əyaxnan qarışdırırdılar. O qədər onu tafdalıyıp qarış dırır -
dılar ki, dağ torpağı saqqız kimi olurdu.

Onnan sora təndirin sahəsi hamarranırdı, sora ən alta bir əl daş döşənir-
di, çevrəsi hazırranırdı. Sora daşın üssünnən başdanırdı təndir qoyulmağa.
Təxminən 30-40 santı uzunnuğunda, eni də 20 santı ölçüdə kərpic hazır-
ranırdı. Yan-yana o daşdarın, çevrənin üssünə düzülürdü. Bu olurdu bir əl.
Qıraxları da bir qədər hamarranırdı.

Bu beləcə qalırdı. İkinci əl həmin gün qoyulmurdu. İkinci əl sabahı
gün qoyulurdu. Sabahsı gün yenə o palçığın üssünə su tökülüp, yumşal dı -
lırdı. Yenə kərpic formasına salınırdı. İkinci əl düzülürdü, əlnən hamarra -
nırdı. Məncə, yeddi-səkkiz əl düzülürdü. Həm də kim o təndirə çörəh ya -
pa caxsa, gəlip yoxlıyırdı ki, əli çatır, ya yox: təndir yiyəsinnən soruşup
qoyurdular. Hər dəfə əl qoyulanda bir qədər içəriyə doğru əyilirdi. Tən -
dirin ağzı get-gedə kiçilirdi. Bir gündə iki əl qoymurdular, ona görə ki,
palçıx nə qədər bərk olsa da, mayillik alımmırdı. Əliyip xarab olurdu. Ona
görə quruduxca qoyurdular. Dünən qoyduxları bu gün bir az təpimiş olur-
du. Hər dəfə də hamarranırdı. Bu, o deməh doyüldü ki, təndir hazırdı,
çörəh yapbağ olar. Sora uzun müddət təndirin qurumağın gözdüyürdülər.
Amma üssün bassırırdılar ki, birdən-birə qurumasın. Üssünə köhnə xalça,
palaz atırdılar ki, öz vamında qurusun. Onu öz vamında qurudurdular.
Quruyannan sora üst-başın şirəliyirdilər ki, partdamasın.

İndi qalırdı təndiri işə salmax. Təndir qoyanda ən altda birinci əldə iki
dənə deşih qoyurdular ki, ordan hava girsin, təndir alovlansın. Təndirə
çörəh yapan kimi o deşihləri tuturdular ki, hava girməsin. Təndiri işə sal -
max da ağır, uzun bir proses idi. Görmüşəm ki, təndirin içərisin sütnən bir
neçə dəfə şirəliyirdilər. Onda onun içi həm tam hamarranırdı, həm də tam
bərkiyirdi. Sütə yumurta qarışdırıllar. Bir də bir alax var, biz ona yağlıcan
deyirik. Bir qədər hündür olur, əməköməciyə oxşuyur. Əməkö məcidən də
hündür olur. Adınnan da görünüyü kimi,  həm də bir az əzildihcə tərkib-
innən yağ buraxır. Onu gətirib daşnan bir qabın içində xeyli əzirdilər.
Onun yaşıl məhlulu çıxırdı.  Sonra ona  su da tökürdülər, yenə əzirdilər,
sıxıb suyun götürürdülər. Dəsmalı o suda isdadıb, sürtürdülər təndirin içi -
nə. Hardasa bir həftə yağlıcanın suyuynan təndirin içi silinirdi, yəni şi rə -
lənirdi. Çölü də adi suynan şirələnirdi ki, çatdamasın. Onnan sora qalırdı
təndirə od salmax.
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Təndirə ilk dəfə od  salanda elə  qalamaq lazımdı ki, o alovlanıp yam-
masın, sadəcə, tüsdülənsin. Deməli, adətən təndirə yaş odunnar, yaş kö -
tük, yaş mal peyni qoyurdular – alışmıyan. Baxırdılar ki, tutaşmağ isdi yir,
tez onun üssün  bassırırdılar. Qalın köhnə teşt, ləyən qoyurduar, onun da
üssünnən köhnə xalça, palaz, pal-paltar basırdılar, deşiklərin də tuturdılar.
Deməli, o boğula-boğula qalırdı. Səhəri gün açırdılar, yenə həmin proses
davam edirdi. Bunu günnərnən helə eliyirdilər. Ta ki o təndirin içi tamam
quruyanacan. Təndirdə nəmişdih qalmırdı. Daa onun içində oçax  qalıyıp,
alovlandırmağ olar. Yəni ki, daa partdamıyacax. Deyirdilər ki, daa dəmirə
dönüb. Onnan sora da təndirə çörəh yapbağ olar. Təndiri alışdırırdılar.
Tüs tünün təsirinnən təndirin içəri tərəfi qapqara qaralıp his olurdu. Tən -
diri o qədər alışdırırdılar ki, alovun, közün təsirinnən o his yoxa çı xırdı.
Olurdu tərtəmiz, ağarmış divar. Deməli, təndir ağarıp. Sora onun için də
bir dənə də köz qalmalı döyüldü.  Odu lapatqeynan, kürəhnən yığı lır dı
ortıya, ortıya da bir köhnə ləyən qoyulurdu. Köhnə dəmir par çası, qazan
qapağı odun üstünə qoyurdular ki, çox isdi olup adamın üzün yan -
dırmasın, çörəyi yapbax çətin olmasın, həm də xəmir küt getməsin. Yəni
üzü tez bişməsin. Onda içi çiy qalır. Odun üssünə bir az su səpilirdi ki, içi
sərinnəsin, deşihləri tutulurdu. 

Çörəyin də üzünə yumurta çəkilirdi və yapılırdı. Üssü bassırılırdı ki,
tez qızartmasın. 20-25 dəyqə keçənnən sora açılıp baxılırdı ki, bişipbi.
Onnan sora üzünün qızarmağı üçün üssün azca boş örtürdük kü, qızarsın,
yəni parçanı, paltarı bir az azaldırdıx ki, hava keşsin. Sora bir deşiyin
açırdıx ki, qızarsın, bir az keçənnən sora o biri deşiyin də açırdıx. Çörəh-
lər qıpqırmızı qızarıp. Sora çörəhləri bir-bir çıxardırdıx. Çörəh sıreynan
yapılırdı təndirə. Əgər üss əldə qızarmıyan qalıpsa, çubuxdan düzəldilən
qırıya  keçirdilip, közə yaxın  tutulup qızardılırdı.

Təndir çörəyinin iyi uzaxdan hiss olunurdu. Amma mən eşitmişəm ki,
həmin gün ora kimsə gəlipsə, kimsə yoldan keçəndə görüpsə, ona mütləq
o çörəhdən verilməlidi ki, iyi burnuna gedir, günahdı. Bir də eşitmişəm ki,
ilk çörəyi gərəy ev sahibi özü yesin. Kiməsə verməsin, bərəkəti gedər. 

Çörəh bişip qutarannan sora təndirin içində cücə qızarda biləllər, kabap
bişirə biləllər. Yaxud da heş nə eləmirdilər. Duzzu su çiliyirdilər. Çörəyi
yapbamışdan da duzzu su təndirin divarına çilənirdi ki, təndir təmiz olsun.
Çörəh bişirilənnən sora onun külü yığılır, çölü, ağzı şirələnir ki, part-
damasın.

Söylədi: Behbudova Südabə
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Toyuq basdırmaq
Toyux kürt düşəndə oun yerin hazırrayuruğ. Yumşax şey, təmiz saman

qoyub kürt yatmağa yuva düzəldirig. Sora altına on üç, om beş yumurta
qoyuruğ. Toyuğa om beşdən artuğ qoymuruğ. On üç qoyanda deyirsən, on
iki imam eşqinə, on iki bala, biri fala. Om beş qoyuruxsa, deyirüg, on
dördü bala, biri fala. Yumurtaan tooğun altına qoyanda kömürnən bismil-
lah-rəhmani-rəhim, mənim əlim olmasun, Fatimeyi Zahra nənəən əli
olsun, deyip yumurtaları üsdən aşağı xət-xət cızırıx. Ona görə cızırıx ki,
üsdündə başqa toyux yumurtasa, tanınsun. Bilinsün ki, yanı bı kürt
toyuğun yumurtasıdı. Elə bil ki, yumurtanı möhürrəyirüg. Toyuğun altına
saf, qəşəng yumurtaları seçip qoyurux. Cücə üç həfdiyə çıxır – 21 günə.
Hinduşqaan balası dört həfdiyə çıxır – 28 günə.

Söylədi: Hüseynova Səfayə

Müzəffər mıxı
Bir adətimiz var ki, gec yeriyən uşağları üş dəfə – Müzəffər mıxu

deyirüg, o adda kişi olub Qarayazı kəndində, onun nəsə udumu olub – onu
üş dəfə aparırux onun həyətinə. Orda indi onun  oğlu, nəvələri, nəticələri
– keçıb də bir-birinə. Həmin o ağacın dibində uşağın bağlayıllar bir qıçı-
na ipi. Bir qıçınnan da, həmin o mıx ki var, o mıx olan ağaca bağlayıllar.
Uşağın əlinnən tutur o evin yiəsi, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş yeridir. Üş
dəfə aparuruğ. Bir üçüncü günü, bir də altıncı günü. Oun günnəri bıdu.
Çilədən çıxma günnəri də bı günnərdi. Bı yüngül günnər sayılur. İnamlı
günnərdi bizdə. Az bir müddət keçir, uşağ başdayur yeriməyə.

Söylədi: Ağayeva Qəribə

Beçəxor
Nənəm deerdi ki, hamilə qadınnarda beçəxor olur. Küldə bassırılmış

kartof yiyən, dəyirman çörəyi – kömbə deyillər, dəyirmanda oçura durul -
larmış. Orda külbasdı çörəhlər bişirillərmiş. Onu yiən qadınnarın bətnində
hərəkətdi bir şey olup. Küllühnən bağlı yaranan şeydi. Hətda qadın doğan
kimi beçəxor düşüp qaçırmış. Oun başın əzməseymiş, o qadının heş vax
uşağı olmurmuş. Nənəm deerdi ki, gərəh doğulan kimi başın əzəsən.
Xırda həşarat kimi şeymiş. O, bətndə uşağı da yiir. Nənəm deer, doğul-
mamışdan biz onu bilirdih. Çünki anaan qarnı fasiləsiz tərpənir, elə bil
anaan qarnın silkəliyir. Onda bilirdik ki, bı beçəxordu. 

Söylədi: Musayeva Xuraman
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***
Dağdağan ağacı var. O da bı kətdə (Qarayazıda – top.) bir nəfərin qa -

pısındadu. Hamı o qapıdan aparur. Keşmişdən qalmadu – indi onun nəvə -
ləri yaşayır o evdə. Dağdağanı hər vaxd qırmağ olmaz. Bir onu Qurbannığ
günü xoruz banı vaxdı, səhərin alatorannığında qırırsan. O dağdağannan
həmişə pencağın varatniqinin daluna taxıruğ, yaxut da görükmüyən yer -
dən – paltarımızın altınnan taxıruğ göz dəyməsün deyə.

***
Güjdü küləy əsir, məsələn toyqabağıdu. Evin ilk uşağı xəlbiri götürür

əlinə, evi çöldən-çölə üş dəfə fırranır. Deer:
Mən anamın ilkiyəm, 
Küləh kəs, kəs, kəs.
Ağzı qara tülkiyəm,
Küləh kəs, kəs, kəs.

Üş dəfə onu deyə-deyə fırranır, həqiqətən də, küləh səngiyir.
Söylədi: Hüseynova Səfayə

Rəvayətlər

Davud peyğəmbər haqqında rəvayət
Deyilənnərə görə, Davut peyğəmbər o qədər boylu-buxunnu, cannı-

cüssəliymiş ki, hətda öz komasına – evinə çətinnihnən sığışarmış. Bir
gün nərim bı xəssələnip yatağa düşür. Bının yanına dəyməyə gələnnər otu-
rullar bıın devrəsində. Bı o qədər uzun olur ki, uzanıp yerdə, əyaxları, az
qalır ki, qapıdan çölə çıxsın. Bı gələnnərdən biri deer ki, peyğəmbər, səni
aparağ evimizə, bizim evdə yat, dincəl, rahatdan. Bıra səənüçün çox da -
rısqaldı. Peyğəmbər də deer ki, bilseydim ki, bı və¬ziyətə düşəcəm, heş
bıraan da tihməzdim. 

Qatırın lənətlənməsi
Peyğəmbərrərdən Davut peyğəmbər o qədər iri, cannı olup ki... Bir gün

heyvannar gəlip bir çay kimi yerdən keşməy issiyəndə keçə bilmillər. Bı
uzanır üzü aşağı, özün o yerə körpü eliyir. Heyvannar gəlip peyğəmbərin
üssünnən keçillər bir-bir. Qatır gəlip keçəndə qatırın dırnaxları batır bıın
belinə. Deer ki, bı hansı heyvandı? Cavap verillər ki, bı qatırdı. Deer ki,
səni görüm heç ürüyüb-artmıyasan. Peyğəmbərin lənətinnən sora qatır o
biri heyvannar kimi ürüyüb-artmır.
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Yoncaya bərəkət verilməsi
Bir gün Davut peyğəmbər küçeynən gedəndə burnuna iy gəlir: kimsə

qoorğa qoorurmuş buğdadan. Bıın da alqışı da, qarğışı da qəbula keçərmiş.
Soruşur ki, bı nə iyidi belənçiynə gələn? Qorxullar buğda deməyə. Fikir rə -
şillər ki, birdən xoşuna gəlməz, lənət eliyər da. Deellər ki, yonca qoorullar.
Deer ki, nə yaxşı iyi gəlir. Səni görüm, bir il əkiləsən, yeddi il biçiləsən.
Camaat da təəssüf eliir. Deellər ki, elə bilseydik, buğda de yərdik.

Söylədi: Rəhimov Həmid

Durnaya “dur” deyən babalar
Ana babam Mırtı şıxlarınnandı, Durnıya “dur” deyən babaların nəslin-

nəndi. Həmin nəsildən olan Hacalı baba mənim babam olup. Onun hə -
yətində hələ də kümbəzi var, ocağı var. İndi onun evində gəlini, nəvəsi ya -
şıyır. Hacalı babaan öz oğlu tez rəhmətə gedip. Kişi oğlunnan çox yaşıyıp.
Gəlini deer ki, indi də bir vaxd var, deyəsən, bı may ayıdı, o vaxdı bı küm-
bəzə nə qədər ilan gəlir... Hamısı ziyarətə gəlir. Deer, səhər durup görürüh
ki, həyətin hər yeri ilandı. Bircəciyi bizə toxummur. Hamısı gəlir o küm-
bəzi ziyarət eliyip gedir.

Niyə ona Durnıya “dur” deyən babalar deyillər?
Anam danışırdı ki, Hacalı babanın nəslinnən olan baba – onun adın

bilmirəm, ona elə Durnıya “dur” deyən baba deyiplər həməşə. Həmən o
baba bir gün namaz qılanda – namazın həməşə həyətdə qılarmış. Evdə
körpə uşağ olup. Uşax tək qalıp, başdiib ağlamağa. Düşür, bı namaza tərəf
– kişiyə tərəf gəlir. Kişi də namaz qılanda görür ki, göydən durnalar uçur,
bıların səsi gəlir. Allahdan köməy issiyir ki, namazın qılsın da, bı uşax
qoysun bını. Həmin durnalar göydən enir, bı uşaxnan oynıyır. Kişi na -
mazın qutarannan sora durnalar uçup gedir. O vaxdan qalıp ki, Durnıya
“dur” deyən babadı o.

Mırtı şıxları hamısı Durnıya “dur” deyən babaan nəslidi. 
Söylədi: Daşdəmirli Rəna

Qarayazı kəndi haqqında rəvayətlər
Bı kəndın əksəriyəti Bakıdan, Qəbələdən, İrannan gəlmə olub.

Əvvəllər bıraan adı olub Türk kənd (söyləyicinin ətrafındakılar Kür kənd
dedilər – X.K.). Bir yaz kətdə yanğın olur. Ot sahələri yanıb. Yazı qara
gəlib da, irağ olsun, onnan adı Qarayazı qalıb. Kəndin adı ordan qalıb.

Kəndimiz dağın ətəyində yerrəşir. O dağların da yerrəriin addarı var
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hamısıın. Məsələn, əsgərrər olub, ora Əsgərbeli təpəsi deyirüh. Ak qaya
deyirüh. Ac dərə deyirük ki, orda böyüh tələfat olub qabax, o xüsusi
kalkoz vaxdınnan da qabağa. Qoyunnar orda qırılıb-batıb elə, udup da
dərə oları, onnan da adı qalıb Ac dərə.

Sora Narrı dərə də var. Orda nar çoxdu – dağ uzunu. Ona görə də Narrı
dərə deyillər.

Hacıbaba dağı var – böyüg Hacıbaba dağı. Deellər ki, qabax mülkəda rın
çoxlu ilxısı, mal-qarası olub, orda saxlayıb. O kişinin adı Hacıbaba olub.

Belə də deellər ki, mal-qarası orda otdayırmış. Bıın da arvadı sözə
bax mayırmış, təmbəl imiş. Biz uşağ vaxdı deyirdük:

Hacıbaba hacdan gedir,
Qoynı yamacdan gedir.
A köpəh qızı, aş bişir,
Zəhləm umacdan gedir.

Törə dağı kəndimizin aşağı hissəsindədi. Geniş sahədi oralar. Oranın
adı, bəlkə də, yasdı olduğuna görə Törə – kiçiy, alçağ mənasında orıya
Törə dağı deellər. Bı biri dağlar kimi hündür döör. Orda da üsdə səngər-
rər qazılıb, on səkgizinci ildə bı erməni-müsəlman davasında bizim kən -
di  mizin hamısı gedib orda yerrəşib. Bı kəndin camaatın, türk saldatdarı
gəlib o vaxdı, həqiqətən, bizim kəndi, elə Azarbaycanı türk xilas eləyüb.
Bı kəndin bütün evlərin yandırıblar ermənilər. Kətdə bir-iki dənə ev sax -
layıblar, özzərinə qərərgah kimi. Orda yığışıb müşavirə eləyillərmiş. Ba -
laş gilin öylərin saxlayıblar. Kəndin hamısun yandırublar. Camaat ge dib
orda məsgunnaşıb – o Törə dağında. Bir az orda qalıblar. Türk haraya ça -
tıb. Olar gəlir – türk saldatdarı, uşağlı-qocalı hamını xilas elə yüb. Ermə -
ni ləri kətdən çıxardublar, qırıp-çapıblar, qovıblar. Təzədən bi zim camaat
qayıdıb gəlib kəndə yerrəşiblər. 

Kəndin rayona gedən hissəsində dərə var. Orıya  Bərt dərə deyirüg.
Savet hökumətinnən qabağa bırda quldurrar, qaçağlar çox olub,  tacirrəri,
gedib-gələnnəri çox soyublar. O dərə o qədər qorxuluymuş ki, ordan
keçən nən sora deellərmiş ki, daa mənə ölüm yoxdu. Deyillər ki, ona görə
də o dərəən adı qalıb Bəd dərə. Bəddü da. Ordan keçdünsə, day o tə -
rəflərdə sənə zaval yoxdu. İndi biz Bərt dərə deyirüg, amma Bəd dərədü.

Söylədi: Ağayeva Nailə

***
Rəhmətdih atam deerdi ki, 1941-45 Böyüh vətən müharibəsində sal-

datdara səngərrər qazıblar kəndin yuxarısında, hündür dağda. Müharibiyə
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hazırraşırdılar ki, hitlerçılər bıra gələ bilər. Orda böyüg səngərrər qazıblar,
təlimər keçiblər. İzi də qalıb indi orda. Ona görə də o dağa Əsgərbeli dey-
illər.

Söylədi: Ağayeva Qəribə

Hacı Zeynalabdın Tağıyev haqqında
Bını mənə Bakıda tələbə olanda Zeynalabdın Tağıyevin kəndinnən bir

qadın vardı – Ağabacı xala, şair Məmməd Rahimin xalası qızı idi, o da nı -
şıpdı.

Deerdi ki, Zeynalabdın Tağıyevin yanında mirzəsi vardı. Mirzə yazı
yazana deyillər. Bı mirzə deer ki, mən gördüm bir nəfər Bakı milyonçusu
gəldi girdi Tağıyevin yanına. Çox nurani, üz-gözünnən ziyalılıx tökülən
bir kişi idi. Hacıdan borc pul alıpbış. Qaytardı pulu verdi. Verənnən sora
dedi ki, Hacı, bəs əmanətimi vermirsən? Hacı da deer ki, hə, bı saat. 

Durdu, deer, başdadı kitapların arasın-zadın axdarmağa. Axdarıb-ax -
darıp. (Deyəsən, elə o mirzə dediyim Ağbacı xalaan qoomı olub.) Ax dar -
dıxcan bı kişiin tər-su aparıp. Deer ki, təəccüp qaallıx ki, niyə bı kişiin tər
aparır da. Nəhayət, deer bir qalın kitabın arasınnan balaca bir zərf verdi.
Kişi dərinnən, rahat nəfəs aldı, zərfi aldı, çıxdı getdi. 

Deer, məni çox böyük təəccüp bürüdü ki, nə əmanətdi ki, bı balaca
zərfə yerrəşip. Bı tapılana qədər də bı kişi o dünyanı gördü-qayıtdı. Deer,
marağımı boğa bilmədim, sual verdim Hacıya ki, ay Hacı, nə idi o helə?
Dedi ki, mən o pulu vermışdim ona. O da “yüzdə-yüz qaytaracam” deyə
əmanət kimi sakqalınnan tük kəsip qoymuşdu o zərfin içinə.

Söylədi: Musayeva Xuraman

Xalq təbabəti
Nənəm Ağarəşidova Zərif Qarayazı kəndinin ara mamaçası olup, kətdə

sınığı, çıxığı malicə eliyirdi. Onun  issifadə elədiyi üsullardan deyim:
Əlimiz kəsiləndə nənəm adi üşyarpax yoncanı mis camda əzirdi. Şit

kərə yağıynan onu qatışdırıp bir məhlul hazırrıyırdı. Həmin məhlulu kə -
silən yerə vırıp sarıyırdı. Axşama o bitişirdi.

Çətənəni – qanqalın başıın toxumunu – küncüt kimi bir şeydi, qadın
xəssəlihlərində, disfunksiyalarda isdifadə edirdi. Əzip, pesoğa qatıp qa -
şıx-qaşıx verirdi. 

Kirpiin ətin dəmrov xəssəliinin dərmanı kimi issifadə eliirdi. Dəri xəs -
səliinə, diatezi olan uşaxlara kirpi əti yidizzirirdi. 

Fındığın qabığın əzirdi, toz halına salırdı. Onu tüh çıxmiyan yerrərə
vırırdı. Məsələn, kiminsə qaşı nazihdi, deerdi ki, ona çox köməy eliir da
o. Sürtürsən, tük əmələ gətirir orda. 
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Bel çəkirdi. Kəlağayıdan issifadə eliirdi mütlək. Deerdi, kəlağayı həm
də ağrıgötürücü şeydi. Övladı olmiyan gəlinnərin belin çəkirdi. Üç gün
gəlip-gedirdilər, onu çəkirdi. 

Tikə götürürdü. Nasılkada qadın gətirmişdilər. O nə elədisə, ağzı aşağı
qoyanda onun ağzınnan tüklü tikə çıxmışdı. Nənəm yatızdırdı onu üş gün
evində. O gəlini bığdanın həlimiynən sağaltdı. Cır bığdanı qaynatdı,
üzüün həlimin yığdı, verdi ona, üzüüün həlimin yığdı, verdi ona. Üçüncü
gün o gəlin durdu yeriyə-yeriyə özü getdi.

Mənim uşağım körpə olanda əti açılmışdı. Nə qədər dərman vırırdım-
sa, uşağa əlac eliyə bilmirdim. Nənəm dedi ki, onun dərmanı kəpəhdı,
qaynat, yu. Bircə dəfə elədim. Adi kəpəyi töhdü suya, qaynatdı, süzdü.
Onnan yudum uşağı. İkinci dəfiyə qızartı-zad qalmadı.

Mədəsində qasdiriti olannara da adi kəpəhnən qatığı qarışdırıp işməyi
məsləhət görürdü. Bu həm çəkisi artığ olannarı arıxladır, həm də ki,
qızartını götürür. 

Qan alardı. Komada xəssələr gətirirdilər. Küp qalğalar vardı saxsıdan.
O çərtirdi o yeri, küpəni qoyurdu. Davleni o qədər yüksəy olurdu ki, o
küpəni çıxardanda qan fışqırırdı, o laxda atırdı pataloka. Nənəm deerdi,
day heş nə olmaz. O qan atmasa, nənəm deerdi, gecihmisuz. Ona qannı
qalğa deerdilər. Özünün xüsusi neşdəri var idi. 

Açıx sınıxlar üçün işdəmməmiş ağa – bitdi ağa yumurtanın ağıynan
işdəmməmiş paltar sabının qarışdırıp – zamat deerdi, oun hazırrirdı,
yayırdı o ağa, kip bağliyırdı. Bir azdan taxdıya dönürdü o. O vaxdı onu
açmağa icazə verirdi ki, çat, sınıx bitişəndə o özü buraxırdı zamatı. 

Çatın, sınığın sağalma müddəti yaşın qədər gedir. Məsələn qırx yaşın
varsa, qırx gün gedir, atmış yaşın varsa, atmış gün, ağrının müddəti də ya -
şadığın ömrün müddətinnən asılıdı. 

Qanqalı yığırdı köşdü-köməşdi. Suyun qaynadırdı, süzürdü. O suynan
bizi çimizzirirdi. Qaşımma, alergiya onnan keçip gedirdi. Qanqalın yar -
paxları qaşımmaan dərmanıdı. 

Ayağında yel olan qadınnarı çəngə-çəngə gicitgannan döyürdü. 
Əməköməci burun qanın kəsir. Bir kilo əməköməciyə iki litir su tö -

kürdü. Qoyurdu vam odda qayniyırdı. Qayniyırdı, qayniyırdı, yarım litir
qalırdı o su. Sora süzürdü. O çirişgən kimi bir şey olurdu. Onu sabah, gü -
norta, axşam bir qaşığ işsin burnu qanıyan adamlar. Amma qırx yaşına
qədər. Qırx yaşınnan sora, deerdi, qanı qatılaşdırır.

Deerdi ki, gicitkan qanı qatılaşdırır. Yaşdı adamlara məsləət görmürdü. 
Bir də bı qoyunnara yapışan pıtırğan yoxdu, pıtrax da deyillər. O pıt -
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rağı o, həməşə qaynadırdı, ayağ ağrılarına. Hansı növ ayağ ağrılarına, onu
bil mirəm. Həməşə əyaxların vanna eliirdi o suynan. 

Qırx dənə təzə əmələ gəlmiş qozu yüz qram spirtdə qarannıx yerdə
sax  liirsan. Sora pipetqeynan bir damcıdan başdiirsan, qırx damcıda qu-ta -
rır san. Sora həmin qaydeynan dala qayıdırsan. Onu zoba dərman eliyirdi.
Zobu əridir. 

Qantəpər xüsusi sarı çiçəhlərdi. Onu yığırdı. Ən ağır sətəlcəmi oynan
malicə eliyirdi. Dəmliirdi. İçəndə qan-tər aparırdı xəssəən.

Sora quşəpbəyi, əməköməci – qəbizziyə. Əməköməcidən xüsusi şorba
bişirirdi. Qəbizziyi götürürdü.

Kəhliyotun təyziq üçün isdifadə eliirdi. Sora mədəən faliyətin də
düzənniir. 

Tut bəhməzi ösgürəy üçün dərmandı, həm də qan artırıcıdı.
Alça turşusu qəbizziyi götürür.
Söylədi: Musayeva Xuraman

Nar meyvəsinin faydaları haqqında
Nar qanı duruldur, təzələyir. 
Şirin nar zehni arturur. 
Şirin narın qabuğın qaynadub içizdürüllər. Qarınağrısı, sancı, qurtdar –

bıların hamısına bının xeyiri var.
Nardan narşarab eləyürüg. Balığnan, kababnan yeyilir. Ərişdəni

narşərabnan yeyirüg. 
Nardan şirə hazırrayuruğ.
Nardança bişirirüg, onu sütdü aşnan yeyillər.
Narın qabığınnan boyax  kimi isdifadə olunur. Sapları boyamağçün gö -

zəl rəng alınır. 
Cır narı döyürüg, az pörtürüg. Qabuğlu əzirüg. Parçanın üsdünə sərib

angina olanda boğazı kampres eləyirüg. 
Nar həm də qızdırmanı salmağ üçün çox əlverişlidi. Bir kasa nar suyu

sıxırsan. Üsdünə az – yarım isgan isdi qaynanmış su, bir çay qaşığı da pə -
sox. Qarışdırub qızdırmalı uşağa, böyüyə verirsən, qızdırmanı kəsir.

Qripin qarşısın almağ üçün narın suyuna xırda soğanı soyub tökürüg.
Üsdünə də duz atıruğ. Bir müddət qalır, dəyir. Qripi qaytarır, bədənin
immunitetin artırır. 

Narın qabığınnan boyağdan əlavə, onu aparıb çölə töküllər. Zavot dar -
da gündə neçə maşın oun qabığı çıxır. Onı şoran yerrərdə yaşı yan adam -
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lar pılnan alır, maşın-maşın aparıb həyətinə yayır peyin kimi, kübrə kimi.
O, şoranı götürür. Duzu çəkir canına. 

Söylədi: Ağayeva Nailə

Hamilə qadınlarla bağlı inanclar
Nənəm deerdi, uşax birinci kimin üzünə tərpənipsə, ana həmin anda

kimin üzünə baxıpsa, ona da oxşuyacax.
Hamilə qadın kələm yiəndə uşağ ağ olur.
Doşana yerihliirsə, uşağ doşandodağ olur.
Hamilə qadın göy-göyərtini çox yiəndə uşağın saçı gur olur.
Ana az hərəkətdi olsa, çətin doğar. Uşax bədəninə bitişər.
Hamilə qadın dalax yisə, uşaxda ləkə olar.
Hamilə qadin ziyarətə getməməlidi. Əgər getsə, əlini harasına çəksə,

uşağın o yeri ləkəli, zədəli olar.
Hamilə qadın qəbirsannığa, yas olan yerə getməz. Qəmli-qüssəli yer-

rərə getməy uşağa pis təsir eliyər.
Hamilə qadın gərəh saçın kəsməsin.
Uşax doğulan kimi qadının üzünə gələn təri öz saçıynan silsən, ha mi -

lə lihdən üzünə düşən ləkə gedir.
Qarışqa yuvasınnan götürülmüş yumurtaları təzə doğulmuş uşağın

bədəninə sürtəndə onun bədəninnən arzu olunmuyan tühlər çıxmır.
Qadın azad olduğu anda nə diləsə, Allah o diləyini hasil eliyər.

Lətifələr
Müsəlman üzünə həsrət qalarsan

Göyçayda belə məsəl var: kələ deellər, a kəl, səən sataram Qara bak qa -
la (Qarabaqqal Göyçayda kənd adıdır – X.K.), müsəlman üzü görməz sən.
Mən atamnan soruşurdum ki, bəyəm bizim kətdə müsəlman yoxdu ki?
Niyə belə deeplər? Deerdi ki, yox, müsəlmançılıx, adət-ənə nələr bizim
kəntdə çoxdu. Bı kətdəkilər çox işdəh camaatdı. Doğur dan, indi də helə-
di. Bir dəyqə diyanan dööllər. 

O vaxdı kəl işdənirmiş axı, şum sürüllərmiş, taxıl əkillərmiş. Hamısı bı
kəlnən, heyvannarnan görülürmiş da. Arada açıp bı heyvannara bir
dinşdih vermillərmiş. Bı keçən çamaat da, gəlmələr də deep ki, a bala,
heyvana bir dişdih ver da, müsəlmançılıxdı, yazıxdı, bir isdirahət eləsin.
Ona görə başqa kətdərin camaatı deermiş ki, a kəl, səni sataram Qara bak -
qala, müsəlman üzünə həsrət qalarsan. Yəni müsəlmançılıxdı da, aç, hey-
vanı bırax, bir az dincəlsin. 

Söylədi: Musayeva Xuraman
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Loş at
Bı lətifəən məə babam danışıp.
Hələ Göyçay rayonu olmamışdan əvvəl Potu kəndi olup. Potuda da məş -

hur bir bazar olupdı. Bı bazara bir çox şəhərrərdən mal gətirip satallarmış. 
Bir gün Rusiyadan bir tacir ağır yük atı gətirip satmağa. Bazarda da

qışqırır ki, loşat, loşat.
Bir potulu da çox kasıb imiş. Oun da bir arıx, xəssə atı var imiş. Bı da

rusun atıın əyaxlarına baxır, görür ki, cox yoğundu. Fikirrəşir ki, həmin bı
loş at məəm arığ atımnan çox yaxşıdı, dəyişə bilərəm da. Məəmçün yüh
daşımağa sərfəli olar.   

Sora yaxınnaşıp o rus tacirə. Deyib, ay urus, gəl mən bı bərhqaçan atı -
mı sənə verim. Oon əvəzində sən də bı loş atuu məə ver. 

Söylədi: Kərimova Taliyə

Yi, tapbiyassan
Bir yetim olur. Elə-belə heş kəs bına yiməh verməy issəmirmiş. Amma

bir yerdə yas mərasimində hamı deer, ay yetim, yi, ay yetim, yi. 
Yetim o qədər yiir ki yasda, sora düşür partdam-partdama. Onda da biri

deer ki, hamı dedi, ay yetim, yi, ay yetim, yi, tapbiyassan. Bircə nəfər de -
mədi ki, a yetim, az yi, partdiyassan. 

Sənə pensiya kəsəceydilər
Biriin arvadı ölür. İndi bir müddətdən sora bıın evləndirməy issillər.

Bacısı bir qız yeri eliyir bına, münasip da. Sora elçiliyə gedillər. Kişiin də
aparıllar. Yolda bacısı öyrədir ki, orda səən yaşuu soruşsalar, çox demə.
Kişi xeyli yaşdı olur da.

Gedillər. Söpət açılır. Qızı issəməhlərin deellər. Belədə ev yiələri so -
ruşur ki, kişiin yaşın soruşullar. Kişi də olduğu kimi deer yaşın. Çox ol ma -
ğın gizzətmir da, deer. Olar  da deer, yox, verə bilmərik, kişi çox yaş dıdı.

Bilar əli ətəyinnən uzun, suyu süzülə-süzülə çıxıp gəlillər. Yolda bacısı
hirssənir qardaşıın üssünə ki, bəs səən öyrətməmişdim ki, demə.
Neynirdin yaşuu dəqik deyip? Yoxsa səə pensiya kəsəceydilər?

Söylədi: Behbudova Südabə

Bizdə helə adət yoxdu
Molla qonax gedipbiş. Axşam bına yer salıllar. Evdə uzanıp. Görüp ki,

evin tavanınnan üzüm asılıp. Keşmişdə heyvanı, narı, üzümü budaxnan
qırıb evdə yuxarıdan asardılar axı. Çox tamahı keçir bı üzümə. Ev yiəsinə
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deyə bilmir. Ev yiəsi də o tərəfdə yatıpbış. Başdıyır öz-özünə zümzümə
eliyib oxumağa ki:

Ay bizim ellər, bizim ellər, 
Yatanda üzüm yiəllər.

Ev yiəsi başa düşür da bı nə deməy issir. Bı da başdiyır mızıllanıb ona
cavap verir ki:

Bizdə helə adət yoxdu, 
Saxliıp sabeynan yiəllər.

Nardança İrçalova
Bizdə Qarabakqal kəndində Safurə adında bir baməzə arvat var idi.  O

vaxdı – müharibə dövründə güjdü nəzarət var imiş kalxozçulara ki, heş
kəs işdən qalmasın. Hər şey müharbə üçündü. 

Bir gün də kəndin  beş altı arvadı topalaşıllar ki, gedib süpürgə yığsın-
nar. Safurə də bıların içində olup. Bılar süpürgə yığıp qayıdanda kalxozun
təlimatçısı bıları yolda görür, əllərində də süpürgə. Bilir ki, bılar bu gün
işə getmiyiplər. Bılara hirssənir, addarın yazıp götürür ki, toplantıda mü -
za ki rə yə qoysun, əməh günnəri kəsilsin. Təlimatçi bıların adın yazır. Sa -
furə dən adın soruşanda Səfurə adın deer ki, adım Nardança, familyam
İrçalova. Təlimatçı deer ki, ay arvad, məni arıya qoymusan. Bı da deer ki,
yoox. Bizim kəndimiz nar kəndidi. Anam da nardançanı çox sevip. Mə nim
də adımı Nardança qoyup. Ulu babamında adı İrçal olup. Mən  indi neyniy-
im ki, adım-familim belədi. Təlimatçı bına inanır. Adın yazıp gö türür.

İclas olur. Bı arvatdarı bir-bir çağırıllar. Təlimatçı nə qədər çağırırsa,
İrçalova Nardança – heş kəs çıxmır. Hamı yerində qımışır. Kolxoz sədri
də deer ki, bizim kətdə o adda adam yoxdu. Təlimatçı deer ki, necə yəni
yoxdu, özü deyip adın mənə. 

Kəndlilər başa düşür ki, bı harda olsa, Safurə olacax. Onnan sora onu
kim görürdüsə, “Nardança” deyip çağırırdı.

Saxsağanı çərlədən hacalıkətdi
Saxsağan hacalıkətdiin cücəsin aparırmış. Bılar bı saxsağanın öhdəsin-

nən gələ bilmillərmiş. Hacalıkətdiin cücəsin apara saxsağan, o da dura
baxa. Deməli, bılar nərdivannan çıxıllar. Saxsağanın yumurtasın götürüp,
bişirip, yerinə qoyullar. Saxsağan da kürt yatır. Nə qədər yatır, yatır, bal-
ası çıxmır. Saxsağan axırda çərriyib ölür. Onnan da hacalıkətdilərin adı
qalıp “sağsağanı yuvasında çərrədən hacalıkətdi”.

Söylədi: Musayeva Xuraman
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İtin günü
Bakı yolunun üssündə Girdiman çayınnan bəri Eyyupbəyli kəndidi,

əyridən o tərəf Gəraybəyli. 
Gəray bəy bir gün görür ki, həyətdə bir oğlan çağırır. Arıx, cılız bir oğ -

landı. Deer ki, a bala, kimsən, nə issiyirsən? Oğlan deer ki, a bəy, mən ye -
timəm, heş kimim yoxdu. Məni nökər saxlıyarsan? Gəray bəy də deer ki, a
bala, səən əlünnən nə gəlir? Oğlan deer ki, saxla, görərsən. Bı cavap Gəray
bəyin xoşuna gəlir. Razılaşır. Gün keşdihcə görür ki, bı oğlan odun-qurdun
parasıdı. Böyüg işi də görür, kiçiy işi də. Həm də çox hazırca vap dı. Gəray
bəyin hörmətin qazanır. Gəray bəy də bına öz uşağı kimi hörmət eliyir.

Bir gün Göyçaydan bının bəy dossu gedir. Gəray bəy deer ki, a bala, bir
çay dəmlə. O vaxd da qadınnar kişilərin gözünə görühmürmüş da. Oğ lan
samavara od salır. Bir az keşmiş bir yağış başdıyır, tut ucunnan göyə çıx. Bı
pencəyin qaldırıp samavarın üssə tutur ki, samavarın odduğu is san masın.
Samavar qayniyıncan bı elə issanır ki, elə bil suya salıp, çı xart mısan.  

Bəyin iti də damında pəncəsin çənəsinə qoyup yatıpbış. Bı oğlan ədəb-
ərkannan çayı dəmliyip gətirir. Qoyup gedəndə Göyçaydan gedən bəy de -
er ki, Gəray, bı nökərüə bir söz atacam. Gəray bəy də deer ki, at ma, o ha -
zırcavab uşaxdı. Nəsə deyər, xətrüə dəyər. Pərt olarsan. Deer ki, sən öl,
olmaram.

Oğlan bir də gəlip çay qoyup gedəndə Göyçaydan gələn bəy deer ki, a
Gəray bəy, səən bı nökərüün günü itin günüymiş ki.  Oğlan da cavap verir
ki, bəy sağ olsun, mənim günüm itin günü olseydı, dərdim nəydi. Nolup
itin gününə, odee, damında yatıp bəy kimi. 

Buz kimi su
Bir dəfə beş altı nəfərnən qərara gəldih ki, altıncı günü ova gedəh. Av -

qus ayıdı. Mən də əsgər filaşqasının ikisin doldurup qoydum soyuducu-
nun bızzamasına. Yadımnan çıxar qalar orda. Altıncı günü götürəndə gör -
düm elə donub ki, filəşqa şar kimi şişip. Bıları götürdüm birin veş-mişoxa
qoydum – hansı ki götürürəm, birin də maşına qoydum.  

Getdik ova. Günortıya qədər gəzdih. Günorta yidiy-işdih, sərinnədih.
Axşamüssü gördüm kürəyimdəki filəşqa tıkqıldıyır. Hələ indi-indi bızı açı -
lır. Bir az da gəzənnən sora uşaxlar dedi ki, susdamışıx. Filəşqanı çı xart dım,
bınnan səpsərin suyu işdih. İçən-içən deer ki,  ə Rəhim, bına nəğa yır mısan,
indiyə qədər bız kimi qalıp? Dedim, hələ sizə de mə mişəm? Mən bını təqvi -
min arxasınnan oxımışam. İki ildi helə içi rəm. Ax şamnan onun içinə bir qa -
şıx bibər toxumu tökürəm. O çalxalandıxca sər ni dir suyu. Maşında da biri
var, gedəy içəh. Nəsə, qayıdanda maşındakın da işdih. 
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Gələn dəfə bılar mənsiz gedəllər. Hərəsi suyuna bir qaşıx acı bıbər tox-
umu tökər. Gedəllər ova. Su olar acı – zəhər kimi. Bılar o qədər danışal-
lar. Axırda, Yunis kişi vardı oların arasında, o diyər ki, biz heç onan soruş-
madığ axı, acı bibərin toxumun tökəh, yoxsa şirin bibərin toxumun. 

Mənim tələsik işlə aram yoxdu
Bizdə – Göyçayda dərzi Məhəmmət hamıın alladırmış. Bir kəssumlux

parça versən, ilnən tihməzmiş. Cavan oğlan bir kəssumlux yaxşı parça
alır. Deer ki, Məhəmmət dayı, sən balalarun canı, bını – bir aydan sora
dossumun toyudu, ona çatdır. Dərzi də deer ki, bala, arxayın ol. Bir ay
nədi, lap tez eliyərəm. 

Nəsə bı oğlanın dosının toyu olur. Kəssum hazır olmur.
Müharibə başdıyır. Oğlan gedir, beş il də müharibədə qalır. Sağ-sala-

mat qayıdır. Birdən yadına düşür ki, mən Məhəmmət dayıya parça ver-
mişdim. Gedir deer ki, Məhəmmət dayı, mən sənə parça vermişdim, o
dururmu? Kişi deer ki, a bala, niyə durmur. Kəssumu tihmişəm, indi ona
düşən düymə axdarıram.

Bir dəfə-iki dəfə gedir, hər dəfə bir bəhaneynən oğlanı yola verir. Oğ -
lan bir dəfə deer ki, ay Məhəmmət dayı, o parçanın rəngi də yadımnan
çıxıp, gösdər görüm parça nə rəhdədi. Kişi rəfdən parçanı götürür verir ki,
götür get, kimə tihdirirsən, tihdir. Mənim tələsiy işnən aram yoxdu.

Qırqovul qonaqlığı
Kişi ova gedir, heş nə tapbır. Görür ki, göydə qırğı diyanıp yerə baxır,

ov axtarır. Ovçu bını tez vırır. Dərisin çıxardır, kabaplıyır. Yiyəndə görür
ki, bir molla gedir yolnan. Ovçu deer ki, molla baba, gəl qırqooul ətinə
qonağ ol. Molla gəlir yiyir. 

Duranda görür quşun başıın tükün. Başdıyır ovçunu söyməyə ki, mə -
nim dəssəmazım sındı. Bı qırğıdı, qırqooul döyül axı. Deer ki, quşdara ad
qoyulanda sən getmişdin? Mən bına qırqooul deyirəm. 

Söyüşə tövbə
Bir kişi çox nalayix söyüşdər söyən imiş. Bı oğluna toy eliyəndə Ba kı -

dan imkannı qayınnarı gəlir. Bına deelər ki, toydan sora yuyun-elə, səni
Bı ğırdakı töybə ocağına aparax, töybə elə. Ayıpdı, daa gəlinin yanında sö -
yüş söymə. 

Kişi  razılaşır. Toyu yola verillər. Kişi dəssəmaz-zad alır. Gedillər.
Qarabakqal başına çatmış bir gəlin bıların atın saxladır, qaçır girir

qapıya. Bir xeylidən sora gəlir. Bıların da al günün altında kələhləri kəsil -
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ir. Qadın deer ki, indi gedin. Kişi soruşur ki, bı nə əhvalatdı? Qadın deer
ki, deellər, atdı əyağında toyux bassıranda yumurta lax olmur. Mən də to -
yux bassırırdım. 

Kişi deer ki qayınnarına, mən o pirə getsəm, kişi dööləm. Bını da söy -
məsəm, ürəyim partdiyar.

Söylədi: Rəhimov Rəhim

Söyləyicilər:
Ağayeva Qəribə Nuralı qızı, 1955-ci ildə anadan olub, Göyçay rayonu,

Qarayazı kəndi
Ağayeva Nailə Əli qızı, 1955-ci ildə anadan olub, tibb bacısı, Göyçay ra -

yonu, Qarayazı kəndi
Behbudova Südabə Nəsrəddin qızı, 1956-cı ildə anadan olub, müəllim,

Göyçay rayonu
Daşdəmirli Rəna Həmid qızı, 1974-cü ildə anadan olub, Göyçay rayonu
Hüseynova Səfayə Əli qızı, 1957-ci ildə anadan olub, Göyçay rayonu,

Qarayazı kəndi
Kərimova Taliyə Fayman qızı, 1961-ci ildə anadan olub, müəllim, Göyçay

rayonu
Kərimova Zərifə Əlövsət qızı, 1938-ci ildə anadan olub, Göyçay rayonu
Musayeva Xuraman Niyaz qızı, 1961-ci ildə anadan olub, müəllim, Göyçay

rayonu              
Rəhimov Həmid Rəhim oğlu, 1970-ci ildə anadan olub, sürücü, Göy çay ra -

yonu
Rəhimov Rəhim, 1939-cu ildə Ucar rayonunun Türkəzi kəndində ana dan

olub, 1963-cü ildən Göyçaya köçüb, sürücü, ovçu
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Rəylər
EPOS POETİKASI: DÜNƏNDƏN BU GÜNƏ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun “Folklor
və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, pro-
fessor Kamran Əliyev Azərbaycan filoloji elm tarixində xüsusi üslu bu,
özünəməxsus dəst-xətti olan, məşğul olduğu sahəni professional səviy -
yədə və dərindən bilən dəyərli elm xadimlərimizdəndir. 12 ilə yaxın şəx -
sən tanıdığım bu alimdə ötən illər ərzində əksər elm adamında mü şahidə
etmədiyim bir cəhəti özüm üçün müəyyən etmişəm: Orijinal və maraqlı
dü şüncə sahibi olan bu alim nədən yazırsa yazsın – istər şifahi xalq ədə -
biy  yatından olsun, istər yazılı ədəbiyyatdan – yazılarında hökmən bir ye -
ni lik, bir novatorluq, yeni bir söz, fikir deməyə meyllik hiss olunur.
K.Əliyevin ədəbiyyat tariximizin müxtəlif, eyni zamanda az öyrənilmiş
sa hə lərinə marağı hər zaman böyük olmuşdur. O, həmişə aktual olan el mi
məsələlər barəsində vaxtında və eyni zamanda orijinal fikirlər, mü la hi zələr
söyləmək xüsusiyyəti ilə də həmişə diqqət mərkəzində olmağı ba car mışdır.
Kamran Əliyev “XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-nə zəri
görüşləri”(Bakı, 1985), “Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası”(Bakı,
1997), “Mirzə Fətəlidən Hüseyn Cavidə qədər”(Bakı, 1998), “Ca vid
möcüzəsi”(Bakı, 2002), “Azərbaycan romantizminin poetikası”(Bakı,
2002), “Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi” (Bakı, 2006), “Hü seyn
Cavid” (Bakı, 2008), “Abbas Zamanov olmasaydı” (Bakı, 2011) və s. kimi
fundamental elmi əsərlərin və monoqrafiyaların, 200-dən artıq el mi və
elmi-publisistik məqalənin, o cümlədən bir neçə bədii ki ta bın müəllifidir.

Əsasən romantizm problemlərinə həsr olunmuş qiymətli tədqiqatları,
eləcə də “Romantizm və folklor” (Bakı, Elm, 2006) kitabı kimi yazılı
ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqələrinə həsr edilən dəyərli əsərləri ilə
tanınan professor K. Əliyevin elm aləmində böyük marağa səbəb olan
sonuncu monoqrafiyası “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “ Koroğ -
lu” adlanır. Bu əsər Azərbaycan xalqının epik düşüncəsinin ən qiymətli
abidələrindən hesab olunan ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposlarının ay -
rı-ayrı məqamlarına aydınlıq gətirməsi baxımından son dərəcə dəyərlidir.
Bu da onunla bağlıdır ki, hər iki eposun poetikası çox zəngindir, əha tə
etdiyi mövzu dairəsi, daşıdığı informasiya yükü böyük, tədqiqat çılar üçün
açdığı imkanlar isə geniş və tükənməzdir. K. Əliyev bu monoqrafiyası ilə
sübut etdi ki, "Dədə Qorqud" və "Koroğlu" eposları dönə-dönə öyrənilsə
də, araşdırılsa da, onlara yenidən müraciət etmək, hər dəfə də yeni fikir və
mülahizələr söyləmək mümkündür.

Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsi olan
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«Dədə Qorqud» eposu təkcə öz təşəkkül tapdığı dövrlərdə deyil, eyni za -
manda çağdaş dövrümüzdə də milli mənəviyyatımızın, ədəbiyyat və in cə -
sə nətimizin ideya bünövrəsi olaraq qalır. Azərbaycan tarixinin bütün mil -
li-mənəvi dəyərlərini özündə birləşdirən bu qədim abidə elə bir enerji
mən bəyidir ki, çağdaş milli mədəniyyət tariximizi bu epossuz təsəvvür et -
mək qeyri-mümkündür. «Dədə Qorqud» eposunun milli mədəniyyət ta -
riximizin dünəni və bugünündəki rolunu müdikcəsinə «Milli varlığımızın
mötəbər qaynağı» kimi səciyyələndirən dövlət xadimi Heydər Əliyevin
söylədiyi kimi: «Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli
mənəvi dəyərlərimiz «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunda öz əksini tapmış -
dır. Bu epos bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir azərbaycanlı onunla
haq    lı olaraq fəxr edə bilər. Dastanın məzmununu, mənasını, onun hər kəl -
məsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir. Bu, bi zim
ana kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini, xal -
qını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir o qədər də çox sevəcək dir» (1, 8).

Doğrudan da, “Dədə Qorqud” eposu çağdaş dünya mədəniyyətinə
“Kül tiqin” və “Bilqə kağan” dastan-dilogiyaları və s. abidələr kimi yazılı
şəkildə çatan qədim türk eposudur. “Dədə Qorqud ” nəhəng, eyni zaman-
da mükəmməl, sinkretik tarix sənəddir: oğuzun bütöv bir tarixi olan
qiymətli salnamədir. Bu epos həm də bədii əsərdir, şifahi yaradıcı lıq nü -
mu nəsidir və yazılı ədəbiyyatdır. «Dədə Qorqud kitabı» milli ədə bi dü -
şüncənin başlanğıcı olduğuna görə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olub,
əvəzsiz bir folklor abidəsidir. Eposun Azərbaycan ədəbiy yatına tə siri elmi
baxımdan «folklor və yazılı ədəbiyyat» problematikasına aid olduğu üçün
o, həm folklorşünasların, həm də ədəbiyyatşünasların daim diqqət mər kə -
zində olmuşdur. Bu cəhətdən Ə.Abid, H.Araslı, T.Hacıyev, B.Nəbiyev,
Y.Qarayev, A.Nəbiyev, P.Əfəndiyev, N.Cəfərov, Ş.Cəmşidov, Q.Nama -
zov, K.Abdulla, K.V.Nərimanoğlu və başqa dəyər li folklorşünas, ədəbiy -
yatşünas və dilşünas alimlər eposun məzmun və mündəricəsinə, obraz və
motivlər sisteminə, poetik quruluşuna, kompozisiya sisteminə, bədii dilin
semantik məna aləminə və s. təsiri haqqında qiymətli tədqiqatlar aparmış,
dəyərli fikirlər söyləmiş, ideya və mülahizələr irəli sürmüşlər.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qiymətli əsərlərindən olan
“Koroğlu” dastanı da ədəbi fikir tariximizin qiymətli yazılı salnamə lə rin -
dəndir. Xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, humanizm, dost -
luq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz parlaq bədii ifa -
də sini bu dastanda tapmışdır. “Koroğlu” eposunun əsas qəhrəmanı və ay -
rı-ayrı surətləri ilə bağlı ilk məlumatlar, rəvayətlər, əfsanələr, kiçik epi -
zod lar, həmçinin dastandakı mövcud qolların hamısı, müxtəlif illər də
toplansa da, onların hamısında qiymətli informasiya daşıyıcıları möv cud -
dur. Mənəvi irsimizin möhtəşəm abidəsi, Azərbaycan poetik söz sənətinin
– aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Koroğlu” dastanı uzun onilliklərdir
ki, respublika və dünya eposşünaslığının tədqiq obyektindədir.
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”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposları Azərbaycan xalqının epik dü -
şün  cəsinin ən möhtəşəm ədəbi-bədii təzahürlərindən hesab olunur. Bu
eposlar çox qiymətli epik abidələr olduğundan, onlarda daşınan epik mə -
lumatların çəkisi də olduqca böyükdür. ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu”
eposları xalqın milli və mənəvi ehtiyatlarının çeşidli ünsürlərini özündə
ehtiva edir. Bu mənada ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposları epik mə lu -
matlarının zənginliyi baxımından bütün digər oxşar abidələrdən fərq lənir.

Məlumdur ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının janrları içərisində
epos və onun poetikası, eləcə də eposun araşdırılma problemləri, Azər -
baycan folklorşünaslığında tədqiq aktuallığını itirməyən mövzulardandır.
Monoqrafiyada «Dədə Qorqud» və ”Koroğlu” eposları milli ədəbi dü -
şüncənin ilkin mərhələsi və ilkin qaynağı kimi götürülmüş, onun milli
ədəbi fikrin inkişaf tarixindəki yeri və rolu öyrənilmiş və bu eposlar elmi-
mədəni tərəqqimizin mühüm amillərindən biri kimi tədqiq olunmuşdur.

Professor K.Əliyevin bu mövzulara həsr olunmuş “Eposun poetikası:
“Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyası iki hissədən ibarətdir: “Də -
də Qorqud” və “Koroğlu”. Monoqrafiyanın birinci hissəsində müəllif
yed di problem mövzu qoymuş və onları həll etməyə çalışmışdır:

1. Etnopoetika məsələləri.
2. «Dəli Domrul» boyu: təsadüf, yoxsa zərurət?.
3. Çoban oğlu Təpəgöz.
4. Bayındır xanın nəvəsi Uruz.
5. Dirsə xan oğlu Buğac.
6. Oğuz elinin xanımları.
7. Beyrəyin qanlı köynəyi.
K.Əliyev “Dədə Qorqud” bölməsinin əvvəlinci hissəsini “Etnopoetika

məsələləri” adlandırmış və “etnopoetika” termininə bir aydınlıq gətir-
məyə çalışmışdır. Alimin fikrincə, “Etnopoetika” anlayışı dünya elmi
fikrində son dərəcə yenidir və bir elm kimi onun imkanları hələlik kifayət
qədər öy rənilməmişdir. Eyni zamanda həmin anlayışın ehtiva etdiyi məna
və məzmun hələ bu termin ortaya çıxmamışdan çox-çox əvvəl bir çox təd -
qi qatçıların diqqətindən yayınmamışdır. Müəllif sonra fikrini inkişaf
etdirə rək yazır:” Əslində etnopoetika bədii düşüncə ilə etnosun təbiəti
arasındakı əlaqə və təması öyrənən, bu əlaqə və təmasın xüsusiyyət və
əlamətlərini meydana çıxaran bir elm sahəsi kimi qavranılır”(2, 3). Daha
sonra müəllif təhlillər və araşdırmalar nəticəsində doğru olaraq bu
nəticəyə gəlir ki, folklor örnəkləri, yazılı ədəbiyyatla müqayisədə
“Etnopoetika” müstəvisini dolğun ehtiva etmək üçün daha çox xammal
ehtiyatlarına malikdir. Elə bu məntiqdən də çıxış edərək və çox haqlı
olaraq professor Kamran Əli yev ən əski və ilk türk şeirinin köklərini
«Dədə Qorqud» eposunda axtarmışdır. Müəllif F.Köprülüzadə, Ə.Abid və
başqalarının fikirlərini, eləcə də öz qənaətlərini ümumiləşdirərək belə nə -
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ti  cəyə gəlir: ”Ən qədim və ilk türk şeiri qoşa misralı şeirdir. Hətta vəzn
baxımından da, ilk şeirin qısa şeirlər olduğu fikri tamamilə doğrudur.
Fikrini əsaslandırmaq üçün Kam ran Əliyev folklorşünas Ə.Abidin belə
bir fikrinə istinad edir:”Heca vəzni meydana çıxarkən əvvəlcə qısa ahəng -
lər doğuran vəznləri vücuda gəl miş dir. Bu vəznlər üç ilə yeddi ara sın -
dadır. İlk dəfə qısa vəznlərin vücuda gəlməsi pək təbii idi.Çünki çox bəsit
bir dərəcədə olan dil birdən-birə güc və mürəkkəb parçalı (duraqlı) vəzn-
ləri yaratmazdı” (3, 121). Maraqlıdır ki, Ə.Abid də “Heca vəzninin tarixi
/Ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab. Poetik fikrin təkamülü
“(məqalələr toplusu) kitabında da “Etno poetika” anlayışından bəhs edir
və belə yazır:” Vəzn dilin məhsuludur, hər ictimai zümrənin öz ilk şeirinə
verdiyi ahəng dilinin ümumi ahəngindən ayrılan «ən saz-element»lər
(ünsürlər) məcmuəsidir. Türk lə rin şeir mu si qisini axtarmaq üçün nə
Ərəbistanın qızğın çöllərinə, nə də İranın tozlu ovalarına getmək lazım dey-
ildir; ibtidai sözlərin dilimizə çevrilməsi bunun fəlsəfəsini anlamaq üçün
yetişər» – deyən “Dədə Qorqud” eposunu türk «Şeir musiqisinin» –
«etnopoetikasının» qaynağı kimi «Şeir tariximizin başlanğıcı olan vəznli
nəsrin» əsas sənədi hesab etmişdir “(4, 471-472).

İnsanların dünyagörüşləri, həyat və zaman haqqında düşüncələri, tə -
səv vürləri artıb inkişaf etdikcə şeir də ikimisralılıqdan çoxmisralığa qədər
inkişaf yolu keçmişdir. K. Əliyev də Azərbaycan etnofiloloji düşüncəsinin
əvəzsiz nümunələrindən olan “Dədə Qorqud” eposundan gətirdiyi çox -
saylı və maraqlı nümunələr əsasında «Dədə Qorqud» şeirlərinin po eti ka -
sını bütün incəlikləri ilə tədqiq edərək qəti bir qənaətə gəlir: ”Məhz qoşa
atın yanaşı getməsi təsəvvüründən qoşa bənd-iki dördlük doğula bilərdi.
Beləliklə, tam qətiyyətlə bildirmək olar ki, türk etnosu öz həyat tərzi, qəh -
rəmanlığı, fəaliyyət dairəsi və hətta o dünyası üçün ata borclu olduğu
kimi, poetik təfəkkürünün formalaşması üçün də məhz ata borcludur” (2, 17).

Çünki Türk-Oğuz cəmiyyətində ata münasibət: “at oğuldur”, “at qar -
daş  dır”, “at xilaskardır”, “at qəhrəmandan üstündür” və.s kimi məsələlər
da im aktual olmuş, həmişə Oğuz igidləri üçün həyati mahiyyət daşımış -
dır. Şərq xalqlarının inancında at daha çox od və işıqla əlaqələndirilir və
vurğulanır ki, at insanla daha çox doğmalaşıb və kişilərə arvadı və övladı
qədər sevdirə bilmişdir.

Tarixdən məlumdur ki, oturaq həyat sürən xalqları köçəri atlı tayfaları
narahat etməyə başalayandan sonra min il ərzində Şərqi Avropa və Mər -
kəzi Asiyada da atlar əhilləşdirilmişdir. Ən əski zamanlarda bu sirli hey-
van çox hallarda ölülər aləmi ilə əlaqələndirilmişdir. Cəsədin at dərisinə
bükülərək dəfn edilməsi adətində də əsasında həmin inama dayanmışdır.
At qurban kəsmə ritualının Qafqazda – Azərbaycanda icra edilməsi
barədə tarixin atası Heredot və Alban tarixçisi Musa Kalankatlı da mə lu -
mat vermişdir (5, 3).
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Bir neçə onilliklərdir ki, ayrı-ayrı tədqiqatlarda, müxtəlif dərsliklərdə,
monoqrafiyalarda «Dədə Qorqud» eposunda iki boyun “Dəli Domrul” və
“Çoban oğlu Təpəgöz” boylarını “süjetdənkənar”,”yad”, “qalan boylarla
əlaqəsi olmayan” və s. epitetlərlə oxuculara təqdim etmişlər. Məsələn,
“Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı” kitabında “Dəli Domrul” boyu haqqın-
da belə məlumat verilir: “Dəli Domrul” boyu məzmunu və səciyyəvi
xüsusiyyətlərinə görə eposdakı digər boylardan ayrılır. Bu boyda bir nəfər
də olsun Oğuz qəhrəmanının adı çəkilmir, habelə burada təsvir olunan
əhvalat oğuzların tarixi, adət-ənənəsi, etnik xüsusiyyətləri ilə səs-
ləşmir.”(6, 32-33) Bu kimi fikirlər isə, təbii olaraq, qorqudşünaslıqda bir
çox mübahisələrə, fikir ayrılıqlarına və müxtəlif polemikalara səbəb
olmuşdur.

Buna görə də Kamran Əliyev kitabın "Dədə Qorqud" la bağlı hissəsin -
də əsas diqqəti yuxarıda qeyd olunan fikrlərə rəğmən, eposun poetik
struk turunun bütöv və tam olmasına, eposda heç bir “süjetdənkənar”lığın
olmaması və s. bu kimi çox vacib problemlərə yönəltmişdir. Burada müəl-
lifin əsas mədsədi «Dədə Qorqud» eposunu vahid, tam, bütöv halda təd -
qiq etmək və onu elə bu şəkildə oxuculara çatdırmaq olmuşdur. Çünki
məhz bu şəkildə təqdim edilən «Dədə Qorqud» eposu daha möhtəşəm,
daha əzəmətli görünür. Kamran Əliyev kitabdakı "Dəli Domrul" boyu:
təsadüf, yoxsa zərurət?" və "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazılarını bu
iki boyun eposun ümumi quruluşu, süjeti və kompozisiyasının eposun
ümu  mi poetikası, ahəngi ilə bağlılığı problemlərinə həsr etmişdir. Alim
mübahisə və polemika doğuran məsələləri inandırıcı elmi dəlillərlə sübut
və həll etməyə çalışmışdır. Qətiyyətlə demək müm kündür ki, elmi intiu -
si yası və elmi eridusiyasi dərin, zəkası iti olan professor K. Əliyev bunu
məharətlə bacarmışdır. Belə ki K.Əliyev tutarlı dəlil və sübutlarla aydın-
laşdırmışdır ki, “Dəli Domrul” boyu «Dədə Qorqud» eposunun struktu-
rundan-süjetindən, kompozisiyasından, poetika elementlərindən ayrılmaz
və təcridolunmazdır. Tədqiqatçının fikrincə, hətta “Dəli Domrul” boyu
olmasaydı, sözsüz ki, epos öz bitkinliyini, dərin məna siqlətini, əzəmətini
və monumentallığını xeyli itirmiş olardı. Çünki digər boylarda adda-
budda və epizodik səviyyədə olan Oğuz elinin dinc, sakit dövrü yalnız
“Dəli Domrul” boyunda özünün tam həllini tapmışdır. «Dədə Qorqud»
eposu üçün zəruri olan “Dəli Domrul” boyu ilə qədim türklərin həyatının
bitkin və bütöv mənzərəsini əks etdirmək vəzifəsi həyata keçirilmiş və
eyni zamanda , eposun ədəbi-bədii məntiqi ta mam lanmışdır” (2, 34).

"Dədə Qorqud" eposunun boyları arasında onları bir-birinə bağlayan
elə incə məqamlar mövcuddur ki, dəfələrlə oxunsa da, çox vaxt onları
sezmək, hansısa bir hadisənin, əhvalatın, xırdaca bir məqamın mahiyyət-
inə varmaq, onları duyub hiss etmək mümkün olmur. K.Əliyev eposdakı



1712013/ III

bu incə məqamları yaxşı hiss edib duyduğuna görə, Təpəgözlə bağlı hələ
də qaranlıq qalmış bir sra məsələlərə aydınlıq gətirə bilmişdir. Qeyd et di -
yimiz kimi, bir sıra tədqiqatçıların "Dədə Qorqud" eposunun ümumi
kompozisiyasından ayrı hesab etdikləri ikinci boy "Basatın Təpəgözü
öldürdüyü boy" dur. "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazıda K. Əliyev
Təpəgözün eposda əhəmiyyətli yer tutduğunu və Təpəgöz obrazının mən -
şəyinin müəyyənləşdirilməsi yolunda bir sıra maraqlı elmi qənaətlərini
qeyd etmiş, dəqiqləşdirmələr aparmış və maraqlı nəticələr əldə etmiş dir.

Təpəgöz obrazının qədimliyi və bu eposun Homerin «Odisseya»sı ilə
oxşarlığı barədə elmi ədəbiyyatda fikirlər çoxdur. Filologiya üzrə elmlər
doktoru Flora Əlimirzəyeva yazır ki, tanınmış şərqşünas və tərcüməçi
Ə.Şmidenin, haqlı olaraq, «qorqudşünaslığın atası» saydığı F.Dits «on
bənd də Təpəgözlə Polifemi müqayisə edir və bu müqayisələrdə çox uy -
ğun oxşarlıqlar tapır. Nəticədə F.Dits «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı Təpə -
gözün Homerin «Odisseya»sındakı Polifemdən daha qədim olması qə na -
ətinə gəlir» (11, s.18). F.Ditsə görə, «Homer Asiyaya səyahəti zamanı Tə -
pə göz hekayəsini eşitmiş, onun natamam cizgilərini, adətən tərcüməçinin
dediyinə əsasən, öz Polifeminə vermişdir. Bəlkə də, o, rəvayəti Yunanıs -
tanda özü eşitmişdir. Bəlkə də, oğuz nəslindən olan bir nəfər hansı ad al -
tın da isə Yunanıstana gəlmiş və onun dilindən yayılan Təpəgöz hekayəti
Ho merə qədər yaddaşlarda qalmışdır. Homer isə bu surəti öz dövründə
danışanlardan eşitmiş və yazıya almışdır» (11, s. 19). Professor Ə.Sultanlı
da «Dədə Qorqud»u qədim yunan eposları olan «İliada» və «Oddisseya»
ilə müqayisə etmiş, onlarda motiv oxşarlıqlarının olduğunu xüsusi vurğu-
lamışdır (12, 41).

"Dədə Qorqud" eposunun ümumi quruluşunda Təpəgöz qorxulu və mi -
fik bir düşmən obrazı kimi təkdir. O, mənşəcə Sarı çoban və Pəri qızının
izdivacından törəmiş, tək gözü olan bədheybət bir varlıqdır. Yarım əf -
sanəvi bir obraz olan Təpəgöz çox pisliklər edir, onunla oynayan uşaq -
ların burnunu, qulağını yeyir, yol kəsir, Oğuzun adamlarını yeyir, adlı-
sanlı, qəhrəman Oğuz igidlərini döyüşdə məğlub edir. Onunla heç kim ba -
car mır, hətta Təpəgöz Oğuzun əbədi düşməni olan kafirlərdən də qat-qat
güc lü görünür. Bəs elə isə Təpəgöz obrazı dastana nə üçün daxil edilmiş -
dir? Bu suala K.Əliyev Təpəgöz obrazının mənşəyinə və eposun struktu-
rundakı funksiyasına nəzər salmaqla aydınlıq gətirməyə çalışır.

Belə ki, Təpəgöz “özünün qoyun sürüsü” olması ilə (7, 145) reallığı-
atasından gəlmə xüsusiyyətləri, barmağında isə Pəri anasının yadigarını-
sehirli gücə malik olan üzüyünü gəzdirməklə (buna görə ona ox batmır,
bədənini qılınc kəsmir) öz mifikliyini qoruyub saxlayır. Buna görə də
onunla üz-üzə gəlmək, döyüşmək , onu məğlub etmək qeyri-mümkün bir
işə çevrilir. Təpəgöz Oğuz elinin axırına çıxmaq qüdrətinə malikdir və
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hamını yeyib qurtarmaq fikrindədir. Belə olan halda, onunla danışıqlara
getmək, onun şərtlərini dinləmək, onunla döyüşüb ona qalib gəlmək zə ru -
rəti yaranır.

Burada K.Əliyev bu qənaətə gəlir ki, Təpəgöz yarı əfsanəvi, yarı real
olduğuna görə Təpəgözlə danışığa gedən və ona qalib gələ biləcək adam
da real ola bilməz. Bu səbəbdən də Təpəgözlə danışıqlara reallıqla mifin
qovuşduğu Dədə Qorqud gedə bilər. Belə ki, o, real insandır: qopuz çalır,
söz söyləyir. Onun Allaha ən yaxın olması və insanlara ad verməsi cəhəti
isə mifoloji gücə malik olması ilə izah olunur. Deməli, ona qalib gələn
şəxs də real insan ola bilməz, onda da reallıqla mif qovuşuq olmalıdır.
Həmin şəxs isə Basatdır. Çünki onun atası real insan olan Aruz Qocadırsa,
mifik qaynağı isə aslandır. Ona görə ki, Basatı: “Bir aslan bulup götür-
müş, bəsləmişdir” (8, 98).

Sonda Basat Təpəgözlə döyüşə gedir və dastan ənənəsinə uyğun olaraq
və hadisələrin real məntiqinə görə Oğuzun ən qorxulu düşmənini məğlub
edir. "Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy" da dastan yaradıcısının epik
təfəkkürü boydakı hadisələri məntiqi süjet xətti ilə son dərəcə dəqiqliklə
və dinamiklə inkişaf etdirmişdir. Buna görə də bu boyda sual doğura
biləcək hər bir məsələyə cavab tapmaq mümkündür. K.Əliyev də bu boy-
dakı belə müxtəlif məsələləri ciddi elmi fəhmlə, hərtərəfli şəkildə tədqiq
etmiş və sonda Təpəgöz obrazının eposun poetikasında tutduğu yer və
möv qeyi barədə elmi fikirlərini belə ümumiləşdirmişdir: "Bütün bunlar-
dan göründüyü kimi, Təpəgözün eposun poetikasında tutduğu yer və
möv qe nə qədər möhkəmdirsə, daşıdığı funksiya da bir o qədər çoxşaxə-
lidir. Təpəgöz həm öz düşmənçiliyi, həm də Basata məğlubiyyəti ilə Oğuz
elinin gücünü əks etdirir. Çünki Təpəgözün simasında ən böyük düşmən,
Basatın simasında isə Təpəgözü məğlub edən ən qüdrətli qəhrəman Oğuz
elindən olandır. "Dədə Qorqud" eposunda Oğuz təfəkkürü Oğuzdan baş -
qasını qəbul etmir" (2, 48). Bununla da K. Əliyev Təpəgöz obrazının, elə -
cə də bu süjetin Oğuz eposuna kənardan gəlmədiyini qəti olaraq təsdiq et -
miş oldu.

K.Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” mono-
qrafiyasını oxuduqca istər-istəməz hiss edirsən ki, "Dədə Qorqud" epo-
sunda qabarıq görünən, xüsusi maraq doğuran hissələr və boylar haqqın-
da çoxsaylı məqalələr, kitablar, monoqrafiyalar, yazılsa da, tədqiqatlar
aparılsa da, bu sahədə bir sıra həlli vacib və aktual problemlərin təhlilinə
böyük ehtiyac var. Professor K.Əliyev bir sıra məqalələrində «Dədə
Qorqud kitabı»nı müasir ədəbiyyatın «entnopoetika» qaynağı, yəni etnik-
mədəni sistem üçün xarakterik olan poetik ölçü və göstəricilərin mənbəyi
kimi səciyyələndirmişdir (9, 19-20). Eposda mövcud olan bu və digər
qiymətli bilgilər olduğuna görə K.Əliyev «Dədə Qorqud kitabı»nı həm
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qəhrəmanlıq abidəsi, həm də tədqiqat obyekti kimi, bütün dövrlərin eposu
adlandırmışdır. “Dədə Qorqud kitabı” öyrənildikcə, sözün geniş mənasın-
da, türk tarixinin ayrı-ayrı tutqun səhifələri üzərinə işıq düşür. Bu isə
təsadüfi deyil, çünki dastan «epik təfəkkür və tarix» kimi çox iritutumlu
bir abidədir. Digər tərəfdən, "Dədə Qorqud" eposunun poetik sinkretizmi
– məzmununun mürəkkəb poetik-semantik quruluşu ilə bağlıdır: «Dədə
Qorqud» kitabı poetik baxımdan sinkretik mətn təsiri bağışlayır - Şifahi
eposun, ilk yazıya alınma prosesinin və ehtimal ki, variantlaşmış kitab
eposunun əsərdə üç məzmun qatı kimi təzahürü göz qabağındadır. «Dədə
Qorqud kitabı»nda Şaman, ozan, aşıq təfəkkürünün ortaqlığı aydın nəzərə
çarpır: mifoloji şüur ifadə edən sakral söz, eposa xas həqiqi söz və das-
tana uyğun bədii söz vəhdət yaradır.» (10, 61). 

Bu baxımdan "Dədə Qorqud" eposunun əbədiyaşarlığı, möhtəşəmliyi,
zənginliyi və s. xüsusiyyətləri haqqında yazılası, bəhs ediləsi məsələlər
çoxdur. Bu məsələlərdən biri də eposda öz geniş bədii ifadəsini tapan
qəhrəmanlıq və igidlik motivləridir. "Dədə Qorqud" eposunundakı bu
motivlər zaman-zaman dərindən, müxtəlif aspektlərdən və ətraflı şəkildə
öyrənilmiş və bu qəhrəmanlıqları gətirən igidlər haqqında dəyərli elmi
fikirlər irəli sürülmüşdür. Ancaq təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, üç bo -
yun iştirakçısı olan Uruz obrazına, onunla bağlı müxtəlif məsələlərə
kifayət qədər diqqət yetirilməmişdir. Məsələ burasındadır ki, Uruz döyüş -
lərdə qələbə çalmaqdan daha çox məğlub olur, hətta əsir də düşür. Elə isə
bu gözlənilməzlik "Dədə Qorqud" eposunun strukturuna və ümumilikdə
Oğuz elinə hansı mənanı kəsb edir? Digər tərəfdən, qəhrəmanlıq göstərən
Oğuz igidlərinə Dədə Qorqudun gəlib ad verməsi baxımından Uruzun
payına nə düşür? Bəs nədən eposda bir sıra igidlərə, məsələn, Buğanı
öldürdüyünə görə, Buğaca Buğac, at basdığına görə, Basata Basat adı və
s. adları verən Dədə Qorqud Oğuz elinin başçısı, ağsaqqalı olan Bayındır
xanın nəvəsi, bəylərbəyi Qazan xanın oğlu Uruza niyə gəlib ad vermir? 

"Dədə Qorqud" eposunda bu məntiqi sualları ortaya çıxaran, K.Əliyev
özü də bu suallara müxtəlif aspektlərdən və elmi baxımdan cavab tapır və
məntiqli, elmi yozumları ilə oxucuları inandıra bilir. K.Əliyev Uruzun
məğlubiyyətlərini isə eposun strukturu üçün “klassik epik ənənə ilə yeni
bir düşüncə tərzinin üz-üzə gəlməsi və toqquşması ilə” izah edirsə, Oğuz
eli üçün bu gözlənilməzliyi isə “Birbaşa Uruzun şəxsiyyəti ilə” bağlayır.
K.Əliyev hətta Uruzun dördüncü boyda-“Qazan xanın oğlu Uruzun dus-
taq olduğu boy” da əsir düsməsinə də bir məntiqlik, bir kompensasiya tap-
mağa çalışır və tapır:”...gözlənilməz məğlubiyyət, yəni eposdakı gənc
qəh rəmanın qələbə çalmaq ənənəsinin pozulması, heç şübhəsiz, digər bir
məqamda kompensasiya olunmalıdır və olunur da. Yəni Uruzun əsir-
likdəki dəyanət və dönməzliyinə söykənən davranışı ona qələbəyə tutula
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bilən şərəf və ləyaqət gətirir. Çünki əsirlikdə ana və oğul üçün bir- bi rin -
dən dəhşətli iki yol var: ya Burla xatın özünü təqdim edib kafirlərə təslim
olmalı, ya da öldürülmüş Uruzun əti qovurma kimi anasına yedizdirilmə-
lidir. Bu yolayrıcında Uruz doğru yol seçərək mənəvi qələbə qazanır”.(2,
53) Deməli, Bayandır xanın nəvəsi, Qazan xanın oğlu Uruzun bu düşün -
cəsi, dünyagörüşü , geniş mənada digər Oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı sə -
viyyəsində olmasa da, igidlik, qəhrəmanlıq xüsusiyyəti sayıla bilər.

Uruz obrazını hərtərəfli və geniş şəkildə təhlil edən K.Əliyev Uruz və
Qazan xanın timsalında eposda geniş yer tutan ata-oğul münasibət lə rini
ətraflı təhlil süzgəcindən keçirmiş, sonda belə bir nəticə çıxarmışdır:
"Uruz, hər şeydən qabaq, eposda epik ənənənin qoruyucusudur. Həyatda
sayılıb-seçilən nəsil ənənəsi, yəni şəcərəsi olan və həyatda şəcərəsini qo -
ru mağı bacaran, eposda da epik ənənəni qorumağa daha çox səlahiy yət -
lidir. Belə bir səlahiyyət sahibi məhz Uruzdur, çünki Uruz Qazan xanın
oğlu, Bayandır xanın nəvəsidir!” (2, 61)

K.Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” mono-
qrafiyasının “Dədə Qorqud” hissəsinin maraqlı bölmələrindən biri də
“Dirsə xan oğlu Buğac”dır. Burada professor Dirsə xan oğlu Buğac ob -
razına ətraflı olaraq diqqət yetirir. Qeyd edək ki, diqqət yetirilən obraz
barəsində K.Əliyevin irəli sürdüyü mülahizələr yenidir və eposşünas lı ğı -
mızda xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müəllifin qənaətinə əsasən, Xı zırın
“ölüm yoxdur” fikri “Dirsə xan oğlu Buğac” boyunun əsas məzmunu və
yekunudur. Belə ki, boydakı Buğacla bağlı doğuluş aktı üç dəfə təkrar
olunur-anadan doğulmaq, ad almaq, ölümdən xilas olmaq. Bu, boy da da
üç dəfə təsdiq edilir. “Dirsə xan da iki dəfə (oğlu olanda-Dirsə xanın
adamlarına qarışır və tutulub oğlu tərəfindən xilas edləndə), xan qızı da
iki dəfə(oğlu olanda və südü ilə oğlunu xilas edəndə) doğulur. Bu nunla da
“Dirsə xan oğlu Buğac” boyu bütün başqa tərəfləri ilə yanaşı, özünü epo-
sun poetikasında doğuluş aktı kimi təsdiqləmiş olur və məhz eposun da
doğuluş boyuna-birinci boyuna çevrilir.”(2, 69-70)

Monoqrafiyanın ilk hissəsinin son iki bölümündə- “Oğuz elinin xa -
nımları” və “Beyrəyin qanlı köynəyi” hissələrində də K.Əliyev eposşü-
naslığın daha iki problemindən bəhs edir və bu barədə öz mülahizələrini
irəli sürür. Bu hissələrdə professor Oğuz cəmiyyətində qadın sevgisi,
onlara olan Oğuz igidlərinin sevgisi, bu cəmiyyətin özündə yaşanan prob-
lemlər və mənəvi məsələlərdən bəhs edir. Qalın Oğuz elinin düşüncə sis-
temininə, onun iç dünyasına dərindən nüfuz edən K.Əliyev bunları oxu-
culara kifayət qədər geniş, əhatəli şəkildə təqdim edir. Məlumdur ki,
«Dədə Qorqud» eposunda qəhrəman Oğuz igidləri ilə yanaşı, müxtəlif
qadın obrazları da vardır. Onlardan üçünün adı açıqca bəllidir: Burla xa -
tun, Banıçiçək, Selcan xatun. Oğuz elinin xanımlarından bir neçəsinin isə
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adı deyilməsə belə, həmin qadınların da eposun strukturundakı yeri və
mövqeyi aydınca sezilir. Bu sıraya Dirsə xanın, Dəli Dom rulun və Səy rə -
yin xanımları daxildir. Bəs müxtəlif boylarda nəql edilən hadisə və əh va -
latlarla bağlı olan bu xanımlar eposun mətnində öz funksiyaları mü qabi -
lində necə təsvir və təqdim olunurlar? K.Əliyev bu məsələlərlə bağlı da
öz maraqlı fikirlərini əsaslandırır. O, xüsusi olaraq vurğulayır ki, Oğuz
igidləri ilə yanaşı, daha qabarıq formada görünən və bəzi mət ləb lə rin ide -
ya daşıyıcısı olan bu qadın obrazları müxtəlif boylarda nəql edi lən hadisə
və əhvalatlarla bağlıdırlar. K.Əliyev «Dədə Qorqud» eposunun mətnində
adı çəkilən Oğuz elinin xanımlarının öz funksiyaları müqabilin də onların
hansı formada və necə təqdim edilməsini konkret nümunələr əsasında,
spesifik ştrixlərlə diqqətə çatdırır. Professor K.Əliyev Oğuz eli nin xanım-
ları haqqında düşüncələrini belə təqdim edir: “Beləliklə, Dirsə xanın xa -
nımı və Qazan xanın xanımı Burla xatun İç Oğuzdandırlar. Banı çiçək Dış
Oğuzdan, Selcan xatun və Dəli Domrulla Səyrəyin xanımları isə kafər dü -
şər gəsindən İç Oğuza gəlmişlər. Dış Oğuzdan və kafər düşərgəsindən İç
Oğuza gəlin gələn qızlar bu düşərgələr arasındakı barışığı simvolizə edir -
lər və barışığın qarantıdırlar. Deməli, «Dədə Qorqud» eposu vuruş və da -
vanın deyil, məhz barışıq və vahid dünya mo delinin eposudur.” (2, 84).
«Də də Qor qud» eposunun po etika sistemi son dərəcə mükəmməl bədii bir
sistemdir. Eposa daxil olan boyların süjet strukturu fərqlərdən çox yaxın-
lıqları əks etdirir. Obrazlara gəldikdə isə onlar da bir-biri ilə sıx əlaqəli
formadadır. Buna görə də eposun əsl məzmun və mahiyyətinin meydana
çıxarılması boylar arasındakı fərqlərin deyil, yaxınlıq və əlaqələrin tapıl-
masından, onların təhlil və şər hindən xeyli dərəcədə asılıdır. Həmin asılı -
lı ğın və tə ma sın əyani formada nümayişi Beyrək obrazı ilə bağlı məsə lə -
lər də bir daha bütün aydınlığı ilə görü nür. Eposun ən kamil bədii obrazı
Bamsı Beyrəkdir. Beyrək bütün Oğuz igidləri kimi, təbii ki, birinci
növbədə, məhz qəhrəmandır. Ancaq görünür, qol gücü ilə yanaşı, o həm
də xüsusi ağıl, düşüncə sahibidir ki, Qazan xanın inağı (ən yaxın, ən ina -
nılmış adamı) sayılır.

Dastanın bədii hadisələrlə, təsvirlərlə, emosiyalarla ən zəngin boyları
üçüncü və on ikinci boylardır ki, hər ikisinin qəhrəmanı məhz Beyrəkdir.
O, boy-buxunca, sifətcə də gözəldir. O qədər gözəldir ki, bədnəzərdən
qorunmaq üçün niqab gəzdirir. Gözəlliyindən aldığı zövqün xatirinə kafər
qızı onun əsirlikdən qaçmasını təşkil edir. Dastanda Beyrək obrazı ən incə
cizgilərlə təsvir edilmiş bir igid, qəhrəmandır. Problemin konkret təhlilinə
gəldikdə isə məlum həqiqətdir ki, Beyrək «Dədə Qorqud» eposunun ön -
cül qəhrəmanlarından biridir. O, Baybörənin oğlu olmasından savayı həm
də Qazan xanın inanılmış adamı- inağı hesab edilir. K.Əliyev bu mə qa -
lədəki müşahidələrində də əvvəlki təhlil ənənəsinə sadiq qalmış, eposun
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bu boyu ilə digər boyları arasındakı yaxınlıq və məna əlaqələrini mə ha -
rətlə qabartmışdır. Belə ki tədqiqatçı bu qənaətlərini Beyrək obrazında us -
talıqla inkişaf etdirmiş və onu bu şəkildə ifadə etmişdir: «Dədə Qor qud»
eposunun sonuncu boyunda Beyrək öldürülür. Beləliklə, «Bay börənin oğ -
lu Bamsı Beyrək boyu»nda yalan kimi təqdim edilən Bey rəyin qanlı köy -
nəyi digər boyda – «İç Oğuza Daş oğuzun dönük çıxması və Bey rəyin öl -
düyü boy»da həqiqəti ifadə edən xəbərə çevrilir.”(2, 97-98).

Məlumdur ki, əvvəllər yaranmış hər hansı böyük bir abidə özün dən
çox-çox sonralar özünə bənzər onlarla əsərin yaranıb meydana gəlməsin -
də böyük rol oynayır. Aşıq yaradıcılığında da yeni yaranan dastanlar əv -
vəlki dastanlardan istifadə edilərək meydana çıxır. «Koroğlu» dastanı da
özündən əvvəl yaranmış və bütün boyları ilə, heç şübhəsiz ki, xalq içə ri -
sində dildən-dilə gəzən «Dədə Qorqud» dastanlarından bilavasitə qüvvət
almışdır (14, 151). Bu mənada K.Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə
Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyasının ikinci hissəsi “Koroğlu” adlanır
və dörd məqalədən ibarətdir: 

1.Koroğlu – dəlilərin dəlisi.
2.«Koroğlu» eposunda dəli aşıq.
3.Bədii məkanın xarakteri.
4.Fiziki gücün semantikası. 
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin qiymətli abidəsi, Azərbay -

can poetik söz sənətinin – aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Koroğlu”
dastanı bir çox türk, eləcə də qonşu xalqlar arasında geniş yayılmışdır.
Müx təlif tədqiqatçı və alimlər- V.Xuluflu, H.Əlizadə və M.H.Təhmasib,
İ.Abbaslı, U. Ənvər, A. Xodzko və b. tərəfindən yüksək dəyərləndirilmiş
“Koroğlu” dastanı Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsinin nadir incilərin -
dəndir. Bu dastanın geniş yayılan versiyaları işərisində Azərbaycan “ Ko -
roğ lu”sunun özünəməxsus mövqeyi olmuşdur. K.Əliyevin “Eposun po e -
tikası: “Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyasında təhlilə “Ko roğ lu”
dastanının məhz Azərbaycan versiyası cəlb edilmişdir. Zəngin obrazlar
sisteminə malik olan “Koroğlu” eposunun poetikasında mühüm yer tutan,
lakin az öyrənilmiş bir sıra mə sə lələrin, müəyyən məqamlarının ciddi
təhlil və tədqiqata, araşdırmaya eh ti yacı var idi. 

Monoqrafiyanın ikinci bölməsinin birinci məqaləsi ” Koroğlu – də li lərin
dəlisi” adlanır. K.Əliyev bu məqalədə igidliyin, qəhrəmanlığın rəmzi kimi
götürülən “dəli” anlayışına aydınlıq gətirir. Məlumdur ki, “Koroğlu” epo-
sunda bütün igidlər, o cümlədən Koroğlu məhz “dəli” adlandırılır və epo-
sun mətnində tez-tez işlədilir. K.Əliyevin burada bu sözün məna çalarları ilə
bağlı eposdan üç müxtəlif poetik nümunə gətirir və onları belə izah edir:

"Adımı soruşsan, bil, Rövşən olu,
Atadan, babadan cinsim Koroğlu;
Mənəm bu yerlərdə bir dəli-dolu,
Gündoğandan ta günbatan mənimdi" (13, s. 19).
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Poetik nümunədə ayrıca götürülmüş "dəli" deyil, "dəli-dolu" ifadəsi iş -
lənir. Məhz belə bir ifadə "dəli" sözünün ikinci mənasından (axmaq!) uzaq -
laşmaq deməkdir. Əslində eposun lap əvvəlində, həmçinin Koroğlunun di -
lində işlənən (bu, az əhəmiyyət kəsb etmir!) dəli-dolu ifadəsi mətnin bun-
dan sonrakı əsas məqamlarında qəhrəmanlara ünvanlanan dəli (dəliqanlı!)
sözünün məhz igid, qəhrəman, bahadır mənasını verdiyini təsdiqləmiş olur.

Həmin qolda Koroğluya inanmayan Dəli Həsənin xüsusi bir görkəm
almasından, kinayəli gülüşündən, qəribə bir istehzasından sonra Koroğlu
yenə də saza əl atıb gəraylı üstündə deyir:

"Qoç Koroğlu çıxar düzə,
Baxmaram əlliyə, yüzə,
Mən dəlidən öyüd sizə:
Həddindən aşmamaq gərək" (13, s.20).

Artıq burada "dəli" sözü "axmaq" mənasındadır və hədələyici xarakter
daşıyır. Məsələ burasındadır ki, Koroğlunun mənəvi yüksəkliyi, qeyri-adi
dərəcədə təbiiliyi özünü igid mənasında olan dəli kimi öyməyə imkan ver-
mir. Digər tərəfdən Koroğlu Dəli Həsənlə üz-üzə gələcəyini əvvəlcədən
bildiyi üçün (atası ona demişdi: "özünü Dəli Həsəndən gözlə!") özünü bir
az da axmaqlığa qoyur. Əslində isə başqasına həddini aşmama ğı məsləhət
görən qəhrəman məntiqi baxımdan heç vaxt həddini aşmama lıdır. 

Koroğlunun belə bir nəsihəti Dəli Həsənə lap acıq gəlir və başının
adamlarını toplayıb Koroğluya hücum etmək istəyəndə Koroğlu yenə
deyir:

"Çəkərəm qılıncı, kəsərəm yolu,
Mənəm igidlərdə bir dəli-dolu.
Hələ coşmayıbdır bu qoç Koroğlu,
And içmişəm bu gün döyüş olmasın" (13, s.20).

Yenə "dəli-dolu" ifadəsi xatırlanır. Bizcə, nümunədə "dəli" sözünün
hər iki mənası gizlənmişdir: igid (dəliqanlı!) və axmaq (dəlisov!).Buradan
hasil olan qənaət belədir ki, elə ikinci qoldaca "dəli" anlayışı üç məqamı
ehtiva edir: birincisi,igidlik; ikincisi, axmaqlıq; üçüncüsü, igidliklə ax -
maqlığın qovuşuğu.”(2, s.100-101)

Bundan başqa, K.Əliyev “Koroğlu” eposunun mətnində gedən “dəli -
qanlılıq”, "dəli nərə", “dəlisovluq”, "dəli könül", "dəli aşıq" kimi an la yış -
ların da doğurduğu mənaları düzgün kodlaşdıraraq maraqlı elmi nəticələr
əldə etmişdir.

K.Əliyev “Koroğlu” eposunun poetikasının digər müəyyən məqamla -
rını yüksək profesonallıqla üzə çıxarmış, eposun poetikasını bir neçə isti -
qamətdə araşdırmışdır. Belə istiqamətlərdən biri də “Koroğlu” eposunda
bədii məkanın xarakteri məsələsidir. Təsadüfi deyil ki, monoqrafiyanın
ikinci hissəsinin üçüncü məqaləsi də “Bədii məkanın xarakteri” adlanır.



K.Əliyev bu məqalədə eposda verilən simvollar, işarə və sözlərdə verilən
məkanları üç yerə bölür: 1.Real məkan. 2.Ara məkan və 3. İdeal məkan.
Əgər real məkan İstanbul, Toqat, Qars və basqalarıdırsa, ideal məkan isə
Çənlibeldir. Ara məkan isə Real məkanla İdeal məkanın arasında olub,
münaqişələrin həlli məkanıdır.

Məlumdur ki, “Koroğlu” eposunda əsas ideal məkan Çənlibeldir. O,
də li lərin, Koroğlunun tərəfdarlarının məskən saldıqları bu ideal məkan
möhtəşəm bir qala kimi təsvir olunmuşdur. Tədqiqatçılar onun harada
yerləşməsi, nə üçün Çənlibel adlanması barədə maraqlı mülahizələr söy -
ləmişlər. Çənlibelin coğrafi istiqaməti, mövqeyi barədə də müxtəlif ver-
siyalar söylənmişdir. Ümumiyyətlə, Çənlibel "Koroğlu" dastanında mü -
hüm yer tutur. “Koroğlu” dastanının bütün boylarında Çənlibelin adı çək-
ilir və bu məkan həm də Çənlibel dəlilərinin vətən rəmzidir. K.Əliyev bir
məkan kimi Çənlibel haqqında belə yazır: "Koroğlu" eposunda baş qəhrə-
manın hərəkəti ilə bağlı olaraq məkanlar tez-tez dəyişir və müxtəlif isti -
qamətləri əhatə edir. Şübhə yoxdur ki, bu, bilavasitə epos poetikası ilə
bağlı məsələdir. Amma eposda bir məkan da var ki, həmişə dəyişməz qa -
lır. Belə bir məkan Çənlibeldir". (2, s.131). 

K.Əliyevin "Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğ lu" mono -
qra fiyasında tədqiq edilən problemlər və məsələlər çoxdur. Biz ancaq bu
monoqrafiyada sezə və seçə bildiyimiz bir sıra mövzulara, problemlərə və
məqamlara toxuna bildik. Belə mövzu və problemlər isə monoqrafiyada
kifayət qədər çoxdur. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, monoqrafiyanın tədqiqat üslubu
ori jinal, orada istifadə edilən ədəbiyyatlar, istinadlar çox və yerli-yerində,
söylənən fikirlər elmi və yenidir. Bu isə aparılan tədqiqatın geniş əhatə
dai rəsini, əsas tədqiqat obyektlərini təsəvvür etməklə yanaşı, bu sahə ilə
məşğul olan tədqiqatçılarda ətaflı və əhatəli təəssürat yarada bilir. Kitab
epos poetikasına dəyərli töhfə olub, bu mövzuda yazılmış əsərlər içərisin -
də elmi çəkisi, dəyəri və sanbalına görə xüsusi yer tutur, tədqiqat çılar və
oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanır.

İnanırıq ki, özünəməxsus üsluba, orijinal dəst-xəttə və zəngin elmi
təxəyyülə malik olan professor K.Əliyev bundan sonra da elmi dəyəri
yüksək, problem məsələlərlə zəngin olan yeni-yeni əsərləri ilə ədəbiy -
yatımızı daha da zənginləşdirəcəkdir.
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Folklorşünas təqvimi

ELMİN VƏ MÜDRİKLİYİN ZİRVƏSİNDƏ

Xalqın milli-mənəvi mədəniyyətinə bütün varlığı, ruhu ilə xidmət
edən, ona axıra qədər sədaqət göstərən bir neçə folklorşünasımız var. On -
lar dan biri, bəlkə də birincilərdən biri əməkdar elm xadimi, filologiya
elmləri doktoru, professor Paşa Şərif oğlu Əfəndiyevdir. Onun xidmətlə -
rinin, etdiklərinin sayı-hesabı yoxdur. Həyatını bu yolda şam kimi əridib,
şam-çıraq edibdi. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycan folklorşü-
naslığına qədəm qoyan, folklorşünaslığın qapısını açan hər bir kəsin yolu
P.Əfəndiyevin yazdıqlarından keçir. Etiraf edək ki, folklorşünaslı ğı mızın
tarixini yazmaq son dərəcə ağır və mürəkkəb, həm də məsuliyyət tələb
edən işdir. Çünki burada on doqquzuncu yüzillikdən bu yana olanları, hər
bir məqaləni, toplunu, və yaxud da hansısa yazıda bu və ya digər şəkildə
deyilənləri ortaya gətirmək, təhlil süzgəcindən keçirib qiy mətləndirmək
işi, məsuliyyəti var. Rusdilli mətbuatın işlənməsi elə özlüyündə qəhrə -
man  lıqdı. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından son rakı mərhələdə
Qafqazı, Qafqaz xalqlarını öyrənmək məqsədilə müəy yən tədbirlər görül -
məyə başladı. Burada xalqın məişətinin, mədəniyyətinin, tarixinin, psixo -
logiyasının, etnik tərkibinin  öyrənilməsi və işlərin bu istiqamətdə qurul -
ma sı kimi siyasi məqsəd vardı. Bizim üçün maraqlı olanlar sırasında isə
həmin görülən işlərdə verilən faktik materiallar, xalqdan toplanan nü mu -
nələrin nəşri və təhlili ilə bağlı yazılan yazılar idi. İndi, müasir ça ğı mızda
onun əhəmiyyəti əvəzsizdi və bu işlərdə rus şərqşünasların, zi yalı larının
əməyini qiymətləndirmək gərəkdi. Burada mühüm bir xətt isə Azər bay -
can ziyalılarının gördükləri idi. Qori müəllimlər semi nariya sını qurtaran
ziyalılarımız, eləcə də digərləri Azərbaycana qayıdıb xalqın el mi  nin, mə -
dəniy yətinin, maariflənməsinin keşiyində dayandılar. Özləri nin elmə və
mədəniyyətə töhfələrini verməyə başla dı lar. Bu işdə bü tün varlıqları ilə
çalışdılar, əllərindən gələni əsirgəmədilər. Prof. P.Əfəndiyev də həmin
ziyalılarımızın – M.Mahmud bəyovun, T.Bay ra məli bə yovun, E.Sulta no -
vun, H.Zərdabinin, M.F.Axun do vun, F.Kö çərlinin, R.Əfəndi yevin,
Y.V.Çəmənzəminlinin və başqa la rının gördüklərini təzədən folklorşünas -
lığımıza təqdim etdi. Sovet dövrü Azərbaycan folklorşünaslığının prob -
lemləri haqqında təhlilləri də bura daxildir. S.Mümtazın, H.Zeynal lının,
V.Xuluflunun, H.Əlizadənin və digərlərinin böyük işlərinin sistemli şək-
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ildə araşdırılması, folklorşünaslıq tarixi kontekstində işlənməsi prof.
P.Əfəndiyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan mətbuatının on doqquzuncu
əsrin sonru iyirminci əsrinin əvvəllərinədək ma te riallarının tədqiqata cəlb
edilməsi (folklorşünaslıq  tarixi anlamında) də bu sıradadır. Paşa müəllim
bir növ folklorşünaslığımızın problem isti qa mətlərini müəyyənləşdirdi.
Təkrar deyirik, o yerlərə, həmin yazı ların ol du  ğu səhifələrə gedib çıxmaq,
onların yerini, ünvanını müəyyənləş dirmək elə də asan məsələ deyildi.
Böyük əzmkarlıq, dözüm, mətanət və sonsuz sevgi tələb edirdi. İnsan
xarakteri elədi ki, həmişə asana, rahatlıqla başa gələnə üstünlük verir.
Əhəmiyyətindən, dəyərindən asılı olmayaraq çətini başa gətirmək
fikrindən böyük əksəriyyət uzaq olur. Ancaq 85 yaşlı alimimiz P.Əfən di -
yev bu yolu getmədi. Bütün məsuliyyəti öz üzərinə gö tü rərək həmin işlərə
rəvac verdi və Azərbaycan folklorşünaslığının tarixini yazdı. «Azərbay -
can folklorşünaslığı. 1920-ci ilə qədər» (Bakı, 1994), «Azər baycan folk-
lorşünaslığı 1920-30-cu illər» (Bakı, 1997), «Azər baycan folklorşünas lı -
ğı. 1940-60-cı illər» (Bakı, 1998), «Azər bay can fol klorşünaslığı (müntə -
xabat)», (Bakı, 2000), «Azərbaycan folklorşünas lı ğı nın problemləri».
(Bakı,  2003), «Azərbaycan folklorşünaslığının prob lem   ləri». II kitab,
(Bakı, 2004), «Azərbaycan folklorşünaslığının prob lem ləri». III kitab.
(Bakı, 2005), «Azərbaycan folklorşünaslığının prob lem ləri». IV kitab,
(Bakı, 2010), «Azərbaycan folklorşünaslığının prob lem ləri». V kitab,
(Bakı, 2010), «Azərbaycan folklorşünaslığının tarixi». (Bakı, 2006)
kitabları bunun nümunəsidir. Görkəmli ədəbiyyatşünasımız F.Köçərli
hələ keçən əsrin əvvəllərində M.P.Vaqif və M.V.Vidadi haqqında yazırdı:
«Hərgah Vaqif və Vidadi kimi məşhur şairlər özgə millətlərin arasında
zühur etmiş olsa idilər, bişübhə, indiyə kimi onların asarü əşarı dəfaət ilə
çapdan çıxıb əbnayi-millət içində yayıl mışdı… Amma biz türklərdə bu
hissiyyat və qədrşünaslıq yoxdur. Şan və şərafətimizə, vətən və milləti mi -
zin sərəfrazlığına səbəb olan, dilimiz və ədəbiyyatımıza rövnəq verən əziz
və möhtərəm vücudların qədr və mənzilətini bilmirik və onların asari-
güzidələri ilə iftixar etmirik. Əzbəs ki, avamlığımızdan milliyyət hissi
bizlərdə ayılmayıbdır, vətənimizin, di li mi zin və ədəbiy yatı mı zın qədrini
bilmirik». Bu gün də belədir. Yüz il bundan əvvəl deyilmiş bu fikirlər bi -
zim böyükdən-kiçiyə hamımızın şüuruna baş yazı kimi yeridil mə lidir. Və
baş  şüarımıza çevrilməlidir. Əksinə vəziyyətimiz daha da qəlizləşibdi.
Bir qədər də geriyə getmişik, məhəlləçilik, tayfaçılıq, qo hum bazlıq mərə -
zi bütünlükdə mühiti başına götürübdü. Böyük ideallarımıza, milli dü şün -
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cəmizə, mədəniyyətimizə xidmət edənlərə, bu yolda fədakarlıq göstərən-
lərə qısqanclıqla baxmağa, onları aşağılamağa çalışmışıq. Müasir Azər -
baycan mühitində çox ağır və acınacaqlı olan məsələ beşinci, onuncu də -
rəcəli olanın xalqa qəhrəman kimi sırıdılması prosesidir. Paşa müəllim və
Paşa müəllim kimilər tamamilə kənarda, gözdən, könüldən uzaqda sax la -
nılır. Ümumiyyətlə, ictimai mü hit də elmimizə, elm adamla rı mıza qarşı bir
qısqanclıq, biganəlik, ögey bax  ma ab-havası hökm sürür. Bu, bütünlükdə
Azərbaycan elminə aiddir və elmi mizə münasibətlə bağlı məsələdir. Hal -
buki, bir neçə mahnı oxu yanlar (hə lə necə oxuması bir yana qalsın), xal -
qın mədəniyyətindən başqa hər şeyə xidmət edənlər bütün dürlü adlara
(prezident təqaüdündən, xalq artisti kimi böyük şərəfə) layiq görülürlər.
Acınacaqlısı budur. On birinci yüzilliyin görkəmli sənətkarı Ə.Yügnəkli
«biliklə tapılar səadət yolu» deyirdi. İndi isə həmən biliklə səadət yolu
tapmanın elə yolları kəsilir. Təəssüf, min təəssüf. Çox yaxşı və sevindiri-
ci haldır ki, elmimiz, elm adamlarımız bu münasibətin mahiyyətinə var-
mada deyillər. Şərəf və lə yaqətlə Azərbaycan elminə xidmət etmək də dir -
lər. Prof. P.Əfəndiyev  məhz səksən beş yaşının tamamında da bu yolu da -
vam etdirir. Onun mü kafatı xalqa, folklorşünaslığımıza, elmimizə xidmə -
tindən, sədaqət gös  tər məsindən, bu yolda nümunə olmasından gəlir.

P.Əfəndiyev təkcə folklorşünaslığımızın tarixini yazmadı. O, dünya
şöhrətli «Koroğlu» dastanımızın tədqiqatçısı kimi adını folklorşünas lığı -
mızın tarixinə yazdı. Elmimizə bu dastanla bağlı ilk tədqiqat işi aparan
(namizədlik dissertasiyası səviyyəsində) alim kimi daxil oldu. Və axıra
qədər də bu yola sədaqət göstərdi.  Son dövrlərdə çapdan çıxan «Dünya
şöhrətli dastanımız «Koroğlu» («Kredo» qəzeti, 27 dekabr, 2008) məqa -
ləsi buna nümunədir. Və əlavə edim ki, bir tədqiqat əsəri qədər əhəmiy -
yətlidir. Yaxın zamanlarda «Koroğluya» olan ögeyliyə, məqsədli aşağıla-
mağa bir cavabdır. Düşünülmüş, məqsədli aşağılama adi məqalələrdən ta
onunla bağlı heykələ qədər müşahidə olunur. Həmin məqsədli münasibət-
də bir növ xalqın qəhrəmanlıq tarixinin zədələnməsi tendensiyası var.

Son dövrlərdə Paşa müəllim «63 il institut divarları arasında» (Bakı,
2009) kimi möhtəşəm bir kitabını yazdı. Daha doğrusu, tarixə çevrilmiş
böyük bir tarixi yaratdı. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin ta-
rixində günümüzə qədər belə bir əsər yazılmamışdı. Böyük, həm də əvəz-
siz ənənələr olan universitetimizin tarixinin yazılmasına həmişə ehtiyac
olubdu. Paşa müəllim bu tarixin altmış üç ilini burada yaşayıbdı. Böyük-
böyük şəxsiyyətlərlə çiyin-çiyinə çalışıbdı. Onlardan öyrənib və öyrən -
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dik lərini sonrakı nəsillərə öyrətməyə, bir varislik hadisəsi kimi yaşatmağa
çalışıbdı. Minlərlə, on minlərlə tələbə Paşa müəllimin və bu sıradan olan
müəllimlərin öyrətdikləri ilə həyata vəsiqə alıblar və bu gün də almaq-
dadırlar. Yeri gəlmişkən bir məsələni də xüsusi olaraq vurğula yaq ki, prof.
P.Əfəndiyev Azərbaycanda müəllim kadrlarının, ziyalı mü hi tinin yetiş -
məsində və formalaşmasında çox böyük xidmətləri olan şəxsiy yət lər dən -
dir. Respublikamızın elə bir kəndi olmaz ki, orada onun tələbəsi olmasın.
Həmin tələbələrin qəlbində bir Paşa müəllim sevgisi ya şa maq dadır. Çünki
ondan tələbələr bir tərəf kimi təkcə elmi öyrənmə-yiblər, həm də insan-
lığı, ədəb-ərkanı, xeyirxahlığı mənimsəyiblər. Xeyir xahlığın və elmin
Paşa müəllim nümunəsi ilə qarşılaşıblar. Onun rəhbərliyi altında neçə-
neçə elmlər namizədi, elmlər doktoru ədəbiy-yatımıza gəlibdi. Mə nim də
elmə gəlişimin və bütün etdiklərimin başlanğıcında prof. P.Əfən diyev
durur. Bu gün də belədir. Öz müəllimimi, ağsaqqalımı həmi şə uca lıqda
gördüm və ona doğru can atdım. Onun üzərimdə olan haqqını hə mişə hiss
etdim. Sözün məsuliyyətini, xalqa, torpağa, vətənə xidmətin nü mu nəsini
duydum və yaşadım. Professor Paşa Əfəndiyev şəxsində gör düm.

Paşa müəllimin zəngin elmi fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini ustad
aşıqlarımızdan olan Molla Cümə ilə bağlı araşdırmaları təşkil edir. Onu
da əlavə edək ki, Molla Cümə prof. P.Əfəndiyevin düşüncəsini elmə
gəldiyi ilk vaxtlardan bu günə qədər izləməkdədir. Həyatı, taleyi, bütün-
lükdə yaradıcılığı sirlə, müəmmalarla dolu olan bu sənətkarın öyrənilmə-
sinə, üstünə çəkilmiş örtüyün açılmasına həmişə böyük ehtiyac olubdu.
Onu isə Paşa müəllim  el-el gəzərək ağsaqqalların, ağbirçəklərin söyləmə -
ləri əsasında dəqiqləşdirməyə, üzərindəki örtüyü götürməyə çalışmışdır.
Və buna da demək olar nail olmuşdur. Özünün dediyi kimi, ömrünün qırx
beş ilini bu işə həsr etmişdir. Onun müxtəlif illərdə nəşr etdirdiyi  «Molla
Cümə. Şeirlər». (Bakı, Azərnəşr, 1966), «Molla Cümə. Seçilmiş əsərləri».
(Bakı, Yazıçı, 1983), «Molla Cümə. Əsərləri». (Bakı, Maarif, 1995),
«Mol la Cümə». (Bakı, Prezident aparatının nəşri, 2006) kitabları buna
nümunədir. Həmin kitablarda Paşa müəllimin toplayıcılıq və tədqiqatçılıq
fəaliyyəti bir-birini tamamlayır. O, bir folklorşünas kimi ustad sənət -
karımızın şeirlərini uzun illər toplamış və təzədən xalqa təqdim etmişdir.
Burada dediyimiz kimi digər tərəf  Molla Cümənin hə-yatı, yaradıcılığı,
şeirlərinin ideya istiqamətlərinin açılışı ilə bağlı araşdırmalarıdır. Molla
Cümə bütün yaradıcılığı sirlə, ecazkarlıqlarla dolu olan ustadlarımızdan -
dır. Paşa müəllim bu ustadın həyatını, yaradıcılığını bütün tərəfləri ilə
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işləyib elmimizə təqdim etməyə çalışmışdır. Onun kitabdakı ön sözü mən
deyərdim bir monoqrafiya qədər dəyərlidir.

Folklorşünaslıqda mühüm problemlərdən birisi yazıçı və şifahi xalq
ədə biyyatı məsələsinin öyrənilməsidir. Məlum olduğu kimi, xalq ədəbiy -
yatının zənginliklərindən bütün yazıçılarımız, şairlərimiz özlərinin iste -
dad ları, bacarıqları müqabilində bəhrələniblər. O zəngin xəzinədən isti-
fadə etməyən sənətkar yoxdur və istifadə etməmək də mümkünsüzdü.
Klas siklərimiz özlərinin əsərlərinə xalqın yaratdığı əfsanə, əsatir, nağıl,
dastan, atalar sözü, məsəl, layla, bayatı və s. örnəklərindən bəhrələnmək-
lə yeni çalar vermişlər. Bir növ əbədiyaşarlıq qazandırmışlar. N.Gəncə -
vinin, M.Gəncəvinin, Ş.İ.Xətainin, M.Füzulinin, S.Təbrizinin, M.V.Vi -
dadinin, M.P.Vaqifin, Q.Zakirin, S.Vurğunun, O.Sarıvəllinin, H.Arifin və
başqalarının bir istiqamətdə böyüklüyünün sirri həmin xalq yaradıcılığın-
dan bol-bol bəhrələnməsindədir.  Paşa müəllim bu istiqamətdə də bir-
birindən maraqlı araşdırmalar aparmışdır. «C.Cabbarlı və şifahi xalq
ədəbiyyatı». (Bakı, Yazıçı, 1985), «S.Vurğun və xalq yaradıcılığı». (Bakı,
Yazıçı, 1992) kitabları,  «H.Zərdabi və xalq ədəbiyyatı», «Abdulla Şaiq
və xalq ədəbiyyatı», «S.Vurğun və Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy-yatı»,
«S.Vurğun və Azərbaycan folkloru», «C.Məmmədquluzadə və folklor»,
«S.Vurğun və xalq mahnıları», «S.Vurğun və aşıqlar», «S.Vurğun və bay-
atılar», «M.F.Axundov və folklor» və s. məqalələri Paşa müəllimin bir
folklorşünas kimi tədqiqatçı zənginliyinin göstəricisidir.

P.Əfəndiyevin Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə xidmətləri sırasında
əvəzsizliklə görünən bir istiqamət də var. Bu onun ali məktəblər üçün
yazdığı «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı» dərsliyi ilə bağlıdır. Təkcə
onu demək kifayətdir ki, həmin dərslik 43 ildir ki, yol gəlir. Və şəriksiz
olaraq auditoriyamızı izləyir. Ondan sonra Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy -
yatı ilə bağlı dərsliklər yazmağa bir neçə dəfə cəhdlər olmuşdu. Lakin ha -
mısı da bir uğursuzluqla üz-üzə qalmışdır. «Azərbaycan şifahi xalq ədə -
biy  yatı» dərsliyi müxtəlif illərdə (1970, 1981, 1992, 2007, 2012) əlavə və
dəyişikliklərlə, təkmilləşmələrlə çap olunmuşdur.  Ədəbiyyatçı olmaq is -
tə  yi lə universitet auditoriyasına qədəm qoyanların hamısının yolu bu
dərs lik dən keçir. Mənim və mənim çox həmkarlarımın yolu da buradan
keçibdir. Son dövrlərdə dərslik yaratma sahəsində problemlər yaşanmaq-
dadır. Bizim klassik dərsliklərimiz və dərslik müəlliflərimiz olubdu. Təəs -
süf ki, onların böyük işi Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra davamını
tapmadı. Daha doğrusu, həmin klassik ənənə pozuldu, məhvərindən çı xa -
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rıl dı. Mənim üçün Azərbaycanımızın müs təqilliyindən irəli olacaq hansı -
sa bir şey yoxdur. Ancaq bu müstəqillik özü ilə de mok ratiya pərdəsi al tın -
da bir pərakəndəlik, layiq olmayanların layiq ol ma dığı yerlərdə oturdul-
ması, məhəlləçilik, tayfaçılıq kimi gərəksiz, ol duq  ca qorxulu tendensiya -
ları, bəlkə də deyərdim mərəzi gətirdi. Hal buki Azərbaycanımızı bu və -
ziy yətdə görmək istəməzdik.  Heyf yazıq, başı bəlalı məmləkət. Təhsi li -
 miz  də də bir problem kimi cılızlaşma hökm sürməkdədi. Halbuki bütün
ziyalılarımız maariflənməni bir xətt kimi yüksələn inkişafa istiqa mət lən -
dirməyə çalışmışlar. Ancaq müasir mən zərə nik bin danışmağa heç cürə
əsas vermir. Bu isə daha çox  təhsilimizdəki problemlərlə bağlıdır. Daha
doğrusu, işin işbilənlərə tapşırılmaması mə sə ləsidir. Orta məktəblərdə hökm
sürən dərslik mənzərəsi də bu nun bir faktıdır. Təhsildə olan son on beş
ildəki hökmfərmanlıqdı. Azər baycanı mı zın daxildəki göynərtiləridi. Ye nə
açar klassikada, ənənədə və onu mü asirliklə qovuşdurmadadır. Onun isə
Paşa müəllim  kimi canlı nümu nələri var.

Artıq əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Paşa
Şərif oğlu Əfəndiyevin səksən beş yaşı tamam olur. O, bu səksən beş yaşa
böyük xalq sevgisi, əvəzsiz xidmətləri, bir-birindən maraqlı monoqrafi ya -
ları, tədqiqat əsərləri ilə gəlmişdir. Bir də foklorşünaslığın sabahkı tale -
yində ona keşikçi olacaq folklorşünasları yetişdirmişdir. Heç kəsə nəsib
olmayan yolu açmışdır. Paşa müəllim bu işi ilə qürürlana, fəxr edə bilər.
Və ona da əmin ola bilər ki, onun kimilər mükafatını ancaq və ancaq xalq-
dan alır. Professor P.Əfəndiyevin mükafatı da xalqdandır, xalqın sevgi-
sidir.

Mahmud ALLAHMANLI
ADPU-nun professoru,

filologiya üzrə elmlər doktoru 
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REDAKSİYAYA TƏQDİM OLUNAN YAZILARIN 
NORMATİV QAYDALARI

1. Elmi-ədəbi toplumuz “Dədə Qorqud kitabı”nın poetika, mətnşü nas lıq,
ide ya-məzmun problemlərinin tədqiqi istiqamətində aparılan və fol klorun müx-
təlif elmi-nəzəri, praktik məsələlərini əhatə edən, heç yerdə çap olunmamış yük-
sək elmi səviyyəli araşdırmaları və eləcə də yazıya alın mış yeni folklor nü mu -
nələrini çapa qəbul edir.       

2. Məqalələr Azərbaycan dilində qəbul olunur.
3. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 15 səhifədən artıq olmam-

lıdır. 
4. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrdə müəllifin adı, soyadı və ünvanı

göstərilməli, xülasə və açar sözlər verilməlidir.
5. Xülasə 100, açar sözlər 10 sözü keçməməlidir. 
6. Şəkillər, rəsm, not, qrafik və cədvəllər çapda düzgün, aydın çıxacaq və ziy -

yət də olmalıdır.
7. Sonda göstərilən elmi ədəbiyyat və mənbələr məqalənin içərisində kod-

laşdırılmalıdır. 
8. Məqalələr, xülasə və açar sözlər Winword proqramında, Times New

Roman şrifti, 14 punto böyüklüyündə yazı tipi ilə yazılaraq diskdə və A4
vərəqində təqdim olunmalıdır.
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Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2013

Ədəbi işçilər:
Sənubər Kərimova
Nail Qurbanov
Qumru Şəhriyar

Nəşriyyat direktoru:
Elşən Hətəmzadə

Operator:
İlahə Salmanova

Kompüter tərtibçisi:
Ramin Abdullayev

Kağız formatı: 60/84 32/1
Mətbəə kağızı: ¹1
Həcmi: 190 səh.

Tirajı: 400
Qiyməti müqavilə ilə

Toplu “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzində hazır diapozitivlərdən
ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Toplunun üz qabığındakı şəkil: Mirzəxan Qafarovun “Dədə Qorqud”
lövhəsi

Ünvan: Bakı, 370004, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31
Tel: 492-93-14; Fax: 492-93-14

E-mail ünvanı: www.folklorinstitutu.com.


