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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA “OĞUL MƏHƏBBƏTİ”
İDEYASININ BƏDİİ-ESTETİK TƏCƏSSÜMÜ

Xülasə
Məqalə “Dədə Qorqud kitabı”nda geniş yer tutan “məhəbbət” anlayışının bədii-fəlsə -

fi cəhətdən araşdırılmasına həsr olunur. Müəllif əsərdə geniş təsvir olunan “məhəbbət”
an layışının üç formasına diqqəti cəlb edir. Bunlar “ana məhəbbəti”, “ata məhəbbəti” və
“oğul məhəbbəti” kimi təqdim olunur. Müəllif  “Dədə Qorqud kitabı”nda  “oğul məhəb-
bəti” ideyasının bədii-estetik məzmununa dair nəzəri mülahizələrini açıqlayır və fikirlə -
ri nin şərhinə Qazan xan və Uruz bəy obrazlarını nümunə seçir. Məqalədə “məhəbbət”
ideyası əsərdəki bədii faktlar əsasında təhlil olunur. Bu faktların təhlili vasitəsilə “mə -
həb bət” anlayışının bədii-fəlsəfi mahiyyəti açılır.

Açar sözləri: məhəbbət, oğul məhəbbəti, ideya, faciə, fəlsəfi-məzmun, fəlsəfi fikir

THE ARTISTIC- AESTHETIC EMBODIMENT OF “SON LOVE” IDEA IN
“THE BOOK OF DEDE GORGUD”

Summary
The article dedicates to the investigation of idea “love’ in artistic- philosophical fea-

ture which takes important part in  “The Book of Dede Gorgud”. The author shows three
forms of idea “love” which is described in the work in a large form. They are presented
as “mother love”, “father love” and “son love”. The author explains the theoretical con-
siderations about the artistic-aesthetic meaning of the idea “son love” in “The Book of
Dede Gorgud” and chooses the characters Gazan khan and Uruz bey as examples to the
explanations of his thoughts. In the article the idea “love” is analyzed on the basis of the
artistic facts in the work. With the help of the explanation of the facts the artistic-philo-
sophical essence of the idea “love” is cleared up.    

Key words: love, son love, idea, tragedy, philosophical content, philosophical
thought

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИДЕИ
“ЛЮБВИ СЫНА” В “КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУДА”

Резюме
Статья посвящена исследованию понятия “любви”, которое занимает широкое

место в “Книге Деде Горгуда” с художественно-философской точки зрения. Автор
обращает внимание на три формы понятия “любви”, которому дано широкое опи-
сание в произведении. Они представлены такими как: “любовь матери” (материн-
ская любовь), “любовь отца” (отцовская любовь), “любовь сына” (сыновья
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любовь). Автор расскрывает свою теоретическую точку зрения о содержании худо-
жественно-эстетической идеи “лююбви сына” в “Книге Деде Горгуда” и на приме-
ре образов Газан-хана и Уруз бея даёт коментарии. В статье идея “любви” анали-
зируется на основе фактов исследуемого художественного произведения. Ана ли -
зируя эти факты и раскрывается художественно-философская суть понятия
“любви”.

Ключевые слова: любовь, любовь сына, идея, трагедия, философское содер-
жание, философская мысль

Məsələnin qoyuluşu: bədii-fəlsəfi tədqiqatda “Dədə Qorqud kitabı”
prob leminin qoyuluşu.

İşin məqsədi: “Dədə Qorqud kitabı”nın estetik təhlili.

Fəlsəfi-estetik təfəkkürün geniş təcəssümünə meydan olan “Dədə Qor -
qud kitabı” fəlsəfi fikir tariximizin mühüm mənbələrindən biridir. Odur
ki, bu möhtəşəm sənət abidəsinin elmi tədqiqinə bir çox elmi sahə lər  lə ya -
naşı fəlsəfi-estetik cəhətdən yanaşılması təbii qəbul olunur. Çünki əsərin
bə dii və fəlsəfi məzmunu məhz bu çoxcəhətli və müxtəlif baxış ların, nə -
zə riy yələrin, münasibətlərin sayəsində daha müfəssəl ifadə olunur. “Fəl -
sə  fə və incəsənətin qarşılıqlı təsirlərinin xarakteri onların varlı ğı mənim-
səmə üsulunun özündəki müəyyən ümumiliklə izah olunur” (8, 19).

Əsərdə mövcudluq tapan fəlsəfi-estetik ideyaların zənginliyi onun di -
gər sahələrlə (birinci növbədə bədii-emosional sahədə) dialektik əlaqə lə -
rin ortaya çıxarılması ilə şərtləndirilə bilər. Çünki fəlsəfi bilik digər bilik
sa  hələri ilə (bu sahə istər hissi, istər məntiqi idraka daxil olsun) qarşılıqlı
əla  qədə zənginlik tapır. “Həqiqi fəlsəfi problemlərin fəlsəfədən kənar zə -
ru ri məsələlərdə həmişə kökləri vardır, əgər həmin köklər dağılsa, onlar
da yox olar” (4, 72).

Bu qarşılıqlı əlaqələrin sayəsində “Dədə Qorqud kitabı”nda mövqe tu -
tan bədii ideyanın zənginliyi əsərdə təcəssüm tapan fəlsəfi-estetik ideya
və əksinə, yəni, öz növbəsində, fəlsəfi ideya bədii ideyaya təsir göstərir.
Bu qarşılıqlı təsir nəticəsində bədii və fəlsəfi ideyalar əsərin mahiyyətinin
açılmasında, bədii-estetik həqiqətin ortaya çıxarılmasında mühüm rol oy -
na yır. Çünki “ideya özündə və özü üçün həqiqətdir, anlayışın və obyek -
tiv  liyin mütləq vəhdətidir” (2, 392).

“Dədə Qorqud kitabı”nda bədii ideyanın zənginliyi duyğuların, hiss-
lərin emosiyaların ahəngdarlığının bədii inkas səviyyəsi, bədii təxəyyül
və təfəkkür manevrlərinin dərinliyi və çevikliyi, obrazların tamlığı, bü -
töv  lüyü və kamilliyi ilə səciyyələnir. Təbii ki, bu xüsusiyyətlər yüksək
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bədii sənət nümunələrində özünü daha aydın ifadə edir. “İlk öncə heç bir
şüb hə doğurmur ki, incəsənət sahəsində ilkin ideya həmişə hisslərin, duy -
ğuların və obrazların sıx qatışığıdır” (6, 159).

Lakin möhtəşəm “Dədə Qorqud kitabı”nın ideya zənginliyi yalnız bə -
dii lik səviyyəsində tamamlanıb bitməyir. Bu zənginlik fəlsəfi-estetik ide -
ya səviyyəsində daha dolğun, daha dərin və yüksək məna kəsb edir. Dol -
ğunluq, dərinlik və yüksəkliklə bağlı olan fəlsəfi-estetik ideya la rın zən -
gin liyi “Dədə Qorqud” abidəsinin unikallığını doğuran amil kimi özünü
ifadə edir. Bu ifadənin nəticəsidir ki, o dünya mədəniyyətinin diqqətində
yer tutmuş və çox sahəli elmi-tədqiqatların obyektinə çevril mişdir. Əsr -
lər lə tədqiq olunan bu əsərin gələcəkdə də elmi düşüncənin sfe ra sında yer
alaçağına əsla şübhə etmirik. Əsərdə digər bədii, fəlsəfi, estetik, etik, psi -
xo loji, tarixi-etnoqrafik və i.a. problemlərlə yanaşı, bədii və fəlsəfi ide -
yaların çoxcəhətliliyi və zənginliyi bizim qənaətimizə bir səbəbdir (7,
166). Deməli, “Dədə Qorqud kitabı”nın elmi-fəlsəfi və bədii cəhətdən
öyrənilməsinin obyektə müvafiq şəkildə təfəkkür imkanları ge niş dir.

Bu baxımdan “Dədə Qorqud kitabı”nda “məhəbbət” ideyası: bu ideya -
nın fəlsəfi mahiyyəti və bu mahiyyətin bədii-poetik təcəssümü, hər iki si -
nin (fəlsəfi mahiyyət və bədii-poetik təcəssüm) müxtəlif təzahür forma ları
diqqəti daha çox cəlb edir. Əsərdə “məhəbbət”in müxtəlif təzahür forma -
ları içərisində “ana məhəbbəti”, “ata məhəbbəti”, “oğul məhəbbəti” ide -
ya  ları daha qabarıq ifadə olunur.

“Dədə Qorqud kitabı”nda “oğul məhəbbəti” ideyası bədii təfəkkürün
ən yüksək səviyyəsində təcəssüm tapa bilmişdir. Bədii təsvirin yüksək
me yar larına örnək ola bilən “Dədə Qorqud kitabı”nda “oğul məhəbbəti”
ide  yasının bədii təcəssümünə çevrilən və ya (bu ideyanın yüksək səviy yə -
si ni əks etdirən nümunələr (və ya faktlar) çoxdur. Lakin “oğul məhəbbə -
ti” ideyasının bədii-estetik təcəssümünə həsr olunmuş mülahizə mi zi iki
ob   ra zın vasitəsilə əsaslandıraq. Bu əlaqələr ümumi olaraq “mə həb bət”,
xü susi olaraq “oğul məhəbbəti anlayışında təzahür edir. Əsərdə bu anla -
yı    şın bədii-estetik inkasına dair nümunələr çox olsa da fikrimizin şərhi
üçün yalnız Qazan xanın “soylamasını” (1, 75) nümunə seçək.

Dədə Qorqud boylarında ata məhəbbətini təcəssüm etdirən nümunələr
sı rasında “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boyda” Qazan xa -
nın “soylaması” parlaq yer tutur. “Soylama” Qazan xanın dustaq oğlu
Uruz bəyə müraciəti və ya münasibəti kimi ifadə olunur.

Şeiri şərti olaraq iki səpgiyə bölmək mümkündür. Şeirin əvvəli atanın
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oğ  luna olan dərin sevgisini və ciddi bağlılığını, sonrakı hissəsi isə atanın
oğul qarşısında atalıq borcunu, bəşəri məna daşıyan insanlıq məsuliyyəti-
ni və ictimai həyatda oğlun mövqeyini əks etdirir. Hər ikisi isə bütövlükdə
sonsuz – unikal ata-oğul məhəbbətini tərənnüm edir. Qazan xanın oğluna
də rin bağlılığı, ona ata vurğunluğu şeirin (şərti böldüyümüz) birinci his -
sə sində belə vəsf olunur:

Oğul! Oğul, ay oğul!
Qarşu yatan qara tağım yüksəyi oğul!
Güclü belim qüvvəti, canım oğul!
Qarannulu gözlərim aydını oğul! (1, 75).

Dədə Qorqud boylarının başqa şeirlərində də atanın oğlu “güclü belim-
im qüvvəti”, “qaranlıq göylərimin işığı”, “qarşı yatan qara dağımın yük-
səyi”, “qızıl tağlı evimin dəyəri” və s. kimi fəlsəfi-poetik ifadələrlə vəsf
etməsi hallarına çox rast gəlirik. Ayrı-ayrı obrazlarda və ya bədii-mən zə -
rə lərdə səslənən bu lirik ifadələr sadəcə “bənzətmə” bədiiliyinin bəzəyi
de yildir. Əslində, bu “bəzək” fəlsəfi-estetik mənanın zahirində dolanıb,
ona uyuşan bəzək, yaraşıq gətirir. Bunun özü də, əlbəttə, az əhəmiyyətli
de  yildir. Lakin ən böyük əhəmiyyəti bu poetik ifadələrin fəlsəfi-estetik
məz mununda axtarmaq düzgün olardı. Bu poetik ifadələrin hər biri zən-
gin fəlsəfi-estetik fikrin cilalanmış şəkilə salınmasıdır. Bu poetik ifa də lə -
rin bəzilərinə nəzər salaq:

“Güclü belimin qüvvəti oğul” ifadəsi öz poetik gözəlliyi ilə yanaşı, ata
məhəbbətinin də gözəlliyini (fəlsəfi-estetik baxımdan) özündə saxlayır.
Atanın sadə, səmimi, pak və təvazökar təbiəti də (əxlaqi baxımdan) yük-
sək insani keyfiyyət kimi bu ifadə də özünə yer tapır. Ata güc və qüvvə-
tinin bolluğundan xan və ya sərkərdə olsa da qürrələnib lovğalıq göstər-
mir. Əksinə, təkəbbürdən, özünə vurğunluqdan uzaq olan ata, təvazökar-
lıq edərək özünəməxsus güc və qüvvətin mənbəyini öğluna şamil edir.

Bundan başqa, bu ifadədə ata-oğul münasibətlərinin ictimai-həyati ka -
mil liyi də öz əksini göstərir. Xalqın bədii düşüncəsində “belim qırıldı”,
“be lim əyildi”, “belim qurşandı”, “belim dikəldi” – kimi fəal işlənən fikir-
lər ictimai həyat hadisələrinin insan üzərində buraxdığı təsirin mənfi və
ya müsbət emosiyalardakı cavablarını əhatə edir. Ziddiyyətli həyat hadi -
sə lərinə insanın ikili münasibəti qəm-kədər və sevinc-şadlıq hissləri ilə
bağ lı olduğu kimi, predmet və hadisələrə müqavimət göstərib güc itirmək
və müvazinət, nəvaziş göstərib ondan güc almaqla da bağlıdır. Bu ikili
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mü nasibətin tərəfləri “belin qırılması” və ya “belin qurşanması” kimi mə -
na ca fərqli səslənir. Predmet və hadisələrin insan dünyasına uyğunluğu,
doğ malığı, ahəngdarlığı ona güc, qüvvət verir, belini qurşayır. Ətraf aləm
öz təzahür keyfiyyətlərindən biri ilə insan gücünə əlavə, bəlkə də daha bö -
 yük güc gətirir.

Predmet və hadisələrin insanın ruhuna, ad-sanına, mövqeyinə, amalını,
bir sözlə, onun varlıq dünyasına əks mövqeyinin, yəni, yad, düşmən və ya
yaramaz mövqeyinin zərərli təsiri onun müqavimətini qırıb, müvazinətini
əyəndə “beli qırılır”. Əlbəttə, belin onurğa sütununun bioloji-fizioloji mə -
na sı nəzərdə tutulmur. Burada nəzərdə tutulan yalnız işlədilən məfhumun
fəl səfi-estetik mənasıdır.

Xalqın düşüncə tərzinə uyğun olaraq Qazan xanın “soylamasında”,
“Güc lü belimin qüvvəti oğul” – poetik misrası ata-oğul münasibətlərinə
işıq salır.Bu işıqda atanın “beli” özünün “gücü” və oğlunun “qüvvəti” ilə
bütövlük tapır. Atanın oğula məhəbbəti bu bütövlüyün qüdrəti ilə bədii
fəlsəfi-estetik mənalı olur.

Şeirdə işlədilən digər məfhuma nəzər salaq: “Qarşı yatan qara dağımın
yüksəyi oğul”. Xalq təfəkküründə “dağ” anlayışı qüdrət və əzəmət rəmzi -
dir. Xalqın bədii təfəkküründə, xüsusilə poetik təfəkküründə “dağ” ifadəsi
bu rəmzi mənanın daşıyıcısı kimi geniş canlanır. Ən geniş mənada isə
“dağ” insan varlığına, xüsusilə insanın mənəviyyat aləminə şamil edilir.
Bədii təsvirlərdə “insan əzəməti”, “insan qüdrəti” anlayışları “dağ” rəmzi
– obrazında bədii reallıq tapır. Bu obraz öz bədii reallığına fəlsəfi-estetik
məz munlu lirik bir təcəssüm forması da gətirmiş olur. Odur ki, “qüdrət”
və “əzəmət” kimi fəlsəfi-estetik anlayışların bədii-poetik təsviri çox hal-
larda “dağ” rəmzi – obrazının də üzərinə düşür. Xalqın bədii təfəkkürü
“qüdrət” və “əzəmət” anlayışlarının olduqca geniş hüdudlarına “qarşıda
duran gözlə görünə bilən” təbii bir konkretlik gətirir. Bu təbii konkretlik
“qüdrət” və “əzəmət” anlayışlarının estetik məzmununu özündə saxlaya
bilən bədii “dağ” anlayışıdır: “Qarşı yatan qara dağım” – ifadəsi də bu
anlayışın bədii və estetik tərəflərinin xüsusi formada bir araya gətirilmə-
sidir. Bununla da, xalqın bədii-estetik düşüncəsində “dağ” insanın öz ma -
hiy yətini açan poetik bir vasitəyə çevrilir. Təsadüfü deyil ki, Qazan xanın
oğlu Uruza müraciətini əks etdirən şeirin açılışı da, əsasən, bu misranın
öhdəsinə düşür: “Qarşı yatan qara dağımın yüksəyi, oğul!”

Uruzu qarşıda duran nəhəng dağın yüksəkliyi şəklində mənalandıran
Qazan xan oğul varlığının mahiyyətini dərindən dərk edən ata kimi, onu
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öz varlığına məxsus amil kimi səciyyələndirir. “Qara dağımın yüksəyi”
ifadə forması da bu məxsusluqdan gəlir. Yəni o, öz oğlunu bütün qüdrət
və əzəmət doğuran keyfiyyətlərin başlıcası, zirvəsi kimi qiymətləndirir.
Haqqında danışdığımız məfhum məhz bu qiymətdə ata məhəbbətinin bə -
dii-estetik ifadəsidir.

Digər bir məfhuma – şeirin dördüncü misrasına (“Qaranlıq gözlərimin
işığı oğul!”) diqqət yetirək:

İnsan həyatında gözün əhəmiyyətli mövqeyi olduqca geniş sahələri
əha tə edir. Bu sahələrin hər birində göz mühüm varlıq forması kimi diqqət
önündədir. Bu sözləri, məsələn, bioloji-fizioloji, psixoloji-hissi emosion-
al və s. vəziyyətlər ilə yanaşı bədii-poetik situasiyalara da aid etmək ye ri -
nə düşər. Təsadüfi deyildir ki, bədii təsvirlərdə, xüsusilə lirik hisslərin ge -
niş ifadəçisi olan poetik lövhələrdə gözün öz yeri, həm də olduqca xüsusi
yeri vardır. Bu xüsusi bədii obyektdə göz yalnız zahiri gözəlliyin ifadə va -
sitəsi deyil, həm də daxili aləmin güzgüsü kimi məna gözəlliklərinə uyu -
şan və ya zərif mənəvi gözəlliklərə qovuşan tərənnüm obyektidir.

“Gözün” bədii tərənnümü bu “soylama”da daha dəqiq desək, haqqın-
da danışdığımız şeir misrasında daha orijinal səslənir. Bu orijinallıq fikrin
də rinliyini və poetik ifadə vasitəsini, yəni, forma ilə məzmunu bütövlükdə
əhatə edir. Belə ki, yalnız Dədə Qorqud poeziyasında “gözü” bu məzmun -
da, bu formada görmək mümkündür. Başqa, sözlə, heç bir sənət nümu nə -
sində “gözün” lirik-poetik məfhum kimi, bədii estetik hadisənin dialektik
mahiyyətini ülvilik, faciəlik və gözəllik hisslərinin vəhdəti şəklində aça
bil məsinə biz şahid olmamışıq. Buna görə də “qaranlıq göz lərimin işığı
oğul” ifadəsinin orijinallığı bədiilikdən (formadan) daha çox fəlsəfi-este -
tik fikrin (məzmunun) üzərinə düşür. Fikrimizi təsdiq üçün bu vəhdətlik
prosesinə nəzər salaq:

“Qaranlıq gözlərdə işıq” əl çatmazlığın; unikallığın, qey ri-adiliyin ül -
vi lik hissi ilə qavranılan estetik ifadəsidir. Ata təfəkküründə “oğul” dün -
ya sı yalnız mürəkkəb keyfiyyətlərlə deyil, həm də mücərrəd təbiətliliyi ilə
də zəngindir. Başqa sözlə, “Oğul əl çatmaz” gözəlliklər sonsuzluğuna
mən  sub bir mövcudluq kimi və ya qeyri-adi məzmunun bir predmetdə  tə -
cəs sümü kimi (yəni Uruz kimi) ata düşüncəsində fəlsəfi-estetik mənalı
zən ginlik, ucalıq və böyüklük tapır. Bu estetik tapıntı məhz ülvi hisslərin
sayəsində baş verir.

Bu vəhdətlikdə faciəvi hisslərin iştirakına keçək: Uruz bəyin dustaq ol -
ması Qazan xanın şan və şöhrətli həyatına dözülməz bir acılıq, ağırlıq,
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dar lıq gətirmiş, ağ gününü qara etmişdir. Bu zülmün dəhşəti nahaqqın
haqq üzərində qənim kəsilməsi kimi ictimai məna əks etdirən yaramazlıq
anlayışında özünü daha aydın göstərir. Zülm və yaramazlıq şəklində mey-
dana çıxan ictimai-bədii zərurət faciəvi hisslərin vasitəsilə qavranılır.

Azadlığını itirmiş oğlunun sıxıntılı həyatı atanın dünyasını qaranlığa
dön dərmişdir. Bu qaranlıq ilk olaraq atanın gözlərinə çökmüşdür. “Qa ran -
lıq gözlərimin” – ifadəsi də bir tərəfdən bununla bağlıdır. Bu ifadə gü nah -
sız, məsum oğlunun əzablarını çəkən dərdli atanın üzüntülü vəziyyəti ni
tə cəs süm etdirir.

Eyni zamanda varlığı ilə oğul məhəbbəti daşıyan atanın üzüntülü və -
ziy  yəti onun faciə hisslərinin təlatümünü təzahür etdirir. Bu təlatüm daha
qaranlıq şəkildə atanın gözlərində çağlayır. Lakin gözlərinə çökmüş
qaranlıq Qazan xanın ümidlərini üzə bilmə mişdir. O, qaranlıq içində işıq
görür: “Qaranlıq gözlərimin işığı oğul!” Faciəvi hisslərin estetik təbiəti də
məhz burada işıq tapır: Bu işıq Qazan xanın qaranlıq dünyasına nur saçan
Uruz bəydir. Bu işıq xanın pak ümidlərindən doğan mübarizə və qələbə
qətiyyətidir. Bu qətiyyət Uruz naminədir. Bu qətiyyət müqəddəs azadlığın
uca tutulması, ləyaqətsiz köləliyin rədd edilməsi deməkdir. Bu qətiyyət
xeyrin şərə qarşı barışmaz olması deməkdir. 

Bütün göstərilən mövcud vəziyyətin gələcək qətiyyəti faciəliliyin este -
tik təbiətinə məxsus qanunauyğunluqdur. 

Bu vəhdətlilik prosesində gö zəllik hissinin də özünəməxsus yeri var -
dır. “Qaranlıq gözlərimin işığı oğul” poetik məfhumu xeyir və şər an la yı -
şının xüsusi bir tərəfinin lirik tərzdə bədiiləşdirilməsidir. Xeyir və şər
özü nü burada işıq və qaranlıq şəklində təcəssüm etdirir.

Fəlsəfi məzmunun bu şəkildə bədii təcəssümü bir çox keyfiyyətlərin, o
cümlədən, estetik keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu zaman, este -
tik təcəssüm özünü gözəlliklə eybəcərliyin təzadında göstərir.

Qazan xanın gözlərinə qaranlıq çökdürən həyat eybəcər həyatdır. Bu
ey  bə cər həyat onun şərəfinin tapdalanmasına, zalımın azğınlığına, xəya -
nətin baş tutmasına, namərdin mərd qarşısında ötkəm çıxmasına, müqəd-
dəslik səviyyəsi qazanmış əzizlərinin: anasının, qadınının və oğlunun kö -
lə liyə məhkum edilməsinə, evinin talanmasına imkanlar açmışdır.

Lakin bu eybəcər həyatın açdığı imkanlar “qaranlığın təsdiqi” kimi
ger çəkləşə bilməmişdir. Çünki Qazan xanın qaranlıq gözlərində hələ işıq
var. Bu işıq xeyrin əlamətidir. Bu işıq eybəcər həyata qarşı duran gözəl
hə yatın əlamətidir. Bu əlamət xeyrin şər üzərində qələbəsinə, işığın qaran-
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lığa aydınlıq gətirməsinə, gözəl həyatın eybəcər həyatı rədd etməsinə im -
kan lar açır və son olaraq, məhz bu imkan gerçəkləşə bilir. Bu imkanları
ger çəkləşdirən qüvvə qaranlıq gözlərdə olan işıqdır. Bu işıq eybəcərliyi
inkar edən gözəllikdir. Bu gözəlliyi duyan, onun qavranılmasına yol açan
gözəllik hissi qaranlıq gözlərdə olan işığa bədii-estetik məna gətirir.

“Qaranlıq gözlərimin işığı oğul” ifadəsində ülvilik, faciəlilik və gözəl-
lik hissələrinin vəhdəti bədii situasiyasının estetik hadisəyə qovuşmasına
və təsir məqamlarının qavranılmasına aydınlıq gətirir. Ən geniş mənada
bu proses hadisənin fəlsəfi-estetik mənalı qavranılmasında fəal amillər -
dən birinə çevrilir.

Nümunə götürdüyümüz sonrakı misralarda bədii konkretliyə imkan
ve rilmişdir. Belə ki, burada ata məhəbbəti təsvirin ən ümumi keyfiy yət -
lərindən fərqli olaraq, hadisələrin konkret ifadələrində açılır. Bu konkret-
likdə hətta məkan-zaman aydınlığı da özünü göstərir.

Qazan xanın düşməni Dərbənd sərhədlərində yaxalandığı artıq bəllidir:
“Kafirin izin izlədi. Dəmir qapılı qara Dərbənddə kafir dəxi qonmuş idi”.
Qa zan xan bu şeiri də həmin məkanda – Təkurun qalasında söyləmişdir.
Şe ir də dan sökülən zaman Qazan xanın düşmən üztünə gəldiyi təsvir olu -
nur. Bu zaman, məkan aydınlığına, konkret çətinliklərin müşayiəti ilə real
məq səd aydınlığı da əlavə olunmuşdur. Oğul məhəbbəti isə bu real aydın-
lığın önündə durur:

Alar tanla yerimdən turduğum səninçün.
Qonur atım yorultmışam sənin üçün.
Ağ tonuma kir əgləndi sənin üçün.
...Mənim başım qurban olsun,
Canım oğul, səninçün (1,75).

Şeirin yeni mövzu səpkisi lirik təəsürat doğuran qəmli nida ilə baş la -
nır: “Sən gedəli”! Bu lirik ifadə bədii estetik baxımdan maraq doğurur.
Bir tərəfdən, təsvir formasının içindən yeni formanın doğuluşu kimi görü -
nən bu bədii fakt, diqqəti əvvəlki təsvir obyektindən ayıraraq yeni təsvir
mövzusuna yönəldir. Digər tərəfdən, yeni təsvir obyekti oğul mə həb bə ti -
nin yeni bədii-estetik çalarlarını üzə çıxarır.

Bu təsvirdə oğul məhəbbəti ictimai-siyasi və ailə həyatının sferasında
canlanır: 

“..Sən gedəli ağılmağım gögdə ikən yerə endi.
Gumbır-gumbır tavullar dögülmədi.
Ağır-ulu divanım sürülmədi (1, 75).
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Təsvirin bir hissəsində ictimai və ailə mühitində Uruz bəyə bəslənən
məhəbbət atanın qəmli dilində səslənir. Ata hər iki mühitin ortasında da -
yanır və hər iki mühitin bütövlüyünü yaradır. Bu bütövlük ilk növbədə ata
məhəbbətinin bütövlüyüdür.

“Dədə Qorqud kitabı”nda Uruz bəyin obrazı ictimai məzmunlu “oğul”
anlayışının bədii-fəlsəfi təcəssümü kimi əks olunur. Bu anlayış ictimai
həyatda “oğul” varlığının zəngin və zəruri keyfiyyətlərini, mühüm və çox
əhəmiyyətli mövqeyini əks etdirir. Bu baxımdan o daha dərin və daha ge -
niş həyatı məna daşıyır. “Ata yurdunun sahibi oğuldur. Nəslin davamı, ata
çırağını yandırmaq, ata yurduna sahib olmaq, söz yox, oğulla bağlıdır.
Oğul olmasa, yurd sahibsiz qalar, yad əlinə keçər” (3, 129).

Uruz bəy dövlət mühitində əhəmiyyətli, xalq mühitində sevilən böyük
bir şəxsiyyət təsiri bağışlayır. Qazan xan vətənində Uruz xana bəslənilən
hör mət, ehtiram və sevginin böyüklüyünü, oğlunun şəxsiyyətinin böyük-
lüyü kimi də mənalandırır. Lakin Uruz bəyə ünvanlanmış böyüklük, ata
mə həbbətinin özünə də böyüklük gətirir. Qazan xan Uruz bəyi yalnız
doğma oğlu olduğuna görə sevmir, həm də bu oğlu dövlətə, xalqa, vətənə
gərəkli bir şəxsiyyət kimi sevir. Bu zaman oğul məhəbbəti ictimai məna
kəsb edir. Bu mənada ideyasının bədii təsviri (və ya poetik tərənnümü)
“gözəl insan idealının” təcəssümünü doğurur (5, 78). Oğul məhəbbətinin
fəlsəfi-estetik idrakı da bu məna ilə bağlıdır.

İşin elmi nəticəsi. “Dədə Qorqud kitabı”nda oğul məhəbbəti ideyası nın
bədii-fəlsəfi-estetik mahiyyətinin təzahür xüsusiyyətləri aşkarlanmış dır.

İşin elmi yeniliyi. Bu mövzu ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb olunur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. “Dədə Qorqud kitabı”nda məhəbbət anlayı şı -

nın öyrənilməsi estetika, etika, filologiya və folklorşünaslıq üçün əhəmiy -
yətə malikdir.
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TÜRKLƏRDƏ OYUNUN FƏLSƏFƏSİ BAXIMINDAN HALAY
Xülasə

Qədim türklərin yaşının bilinmədiyi ritual xarakterli halay oyunu, Orta Asiyada,
Azər baycanda, Anadoluda və Balkanlarda ifa edilən və yüzlərcə növü olan xalq oyu nu -
dur. Halay oyunu daha çox savaş məşqi xarakterli olduğundan rəqsdəki hərəkətlər də dö -
yüşçülərin hücumunu xatırladır. Türk dünyasına məxsus olan bu oyun digər xalq və etnik
qrupların rəqsləri ilə çarpazlaşaraq daha da zənginləşmiş, yeni-yeni formaları meydana
çıxmışdır. Halayın bu qədər çox çeşidləri içində Cənub bölgəsinin Masallı və Lənkəran
rayonlarında oynanan halayını da xüsusi yeri vardır. Bu bölgədəki halay mu si qi aləti
olmadan, ritmlə, avazla ifa edilir və əsasən, bayatı, gəraylı, doqquzluq, onluq şe ir növləri
üzərində qurulmuş iki dəstənin qarşılıqlı oxumasından ibarətdir. 

Zamanın dönüşünü, dünyanın hərəkətini simvolizə edən halay bədən, hərəkət, jest di -
li ilə Yaradanın, təbiətin və yaradılanın vəhdətini göstərir. 

Açar sözlər: halay, oyunun fəlsəfəsi, türk dünyası, ritm, şeir parçaları

HALAY (RING-THE NATIONAL DANCE) DUE TO THE DANCE 
PHILOSOPHY IN TURKS

Summary
The halay (ring-the national dance) as a ritual characteric which its old is unknown,

is played in Middle Asia, Azerbaijan, Anatolia and Balkans and has hundreds of kinds.
Halay dance being with the fight character resembles the attack of fighters in the dance.
This dance belonging to Turk world crossing with the dances of other nations and ethnic
groups have riched and got the new forms. Among the varieties of the halay played in
the sourth region Masalli and Lankaran has the important place. The halay in this region
consists of singing with the rythm, played with voice and singing with the poem as bay-
ati, gerayli (quatrains) and etc. 

The halay dance symbolizing the turn of the time, the movement of the world shows
with the language the unity of the body, movement, gesture with the Creator (God),
nature and creature. 

Key words: halay (ring dance), the philosopy of the dance, Turk world, rythm, poem
couplets           

ФИЛОСОФИЯ ИГРЫ ХОРОВОД У ТЮРКОВ
Резюме

Ритуальный характер игры хоровод  у древних тюрков имеют сотни разновид-
ностей и исполняются они и в Средней Азии, и в Азербайджане, и в Анатолии и
на Балканах, которые являются народными играми. Этот хоровод больше напоми-
нает разминку  перед  боем и  движения в этих играх исполняются как нападение
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воинов. Эта игра характерна тюркскому миру и когда она взаимодействует  с игра-
ми других народов и этнических групп, то еще больше обогащается и обретает
новые формы. При  многообразии данной игры особо выделяются хороводы  Юж -
ной части  районов Масаллы и Ленкорани.  В этих районах без музыкальных  инс -
трументов, хороводы  исполняются ритмом, пением  и особенно такими стихо-
творными размерами как баяты, герайлы, доггузлуг, онлуг, которые  сопровожда -
ются пением в унисон. Хоровод  состоит из людей  стоящих друг против друга,
совместно поющих и танцующих.

Символизируя водоворот времени и мира, хоровод движением  тела, языком
жеста указывает на единство Всевышнего, природы и человека.

Ключевые слова: хоровод, философия игры, тюркский мир, ритм,  отрывки из
стихотворений

Məsələnin qoyuluşu. Orta Asiyadan Balkanlara qədər geniş bir əra zi -
də yayılan qədim türklərin halay oyununun bu gün yüzdən çox növü var.
Dəyişik yerlərdə dəyişik formalarda oynanan halayın Azərbaycanın Cə -
nub bölgəsində, konkret olaraq Masallıda və Lənkəranda folklor qrupu
şək lində fəaliyyət göstərməsi və onların oynadıqları halayın məzmun və
forması bu yazının predmetini təşkil edir.   

İşin məqsədi. Halay kimi çoxyönlü, uzun tarixi olan bir oyun türklərin
savaş taktikası ilə bağlı olsa da, işin əsas məqsədi bu oyunun fəlsəfəsini
öy rənməkdən ibarətdir. Halay oyununda ritmin, ahəngin rolunun, mahnı
mətnlərinin özəlliyinin tədqiqi də məqalədə qarşıya qoyulan məqsədlər
arasındadır. 

Giriş
Əski türklərin Altay dövründən başlayaraq mərasim oyunları olmuşdur

ki, bunları dəyişik adlarla adlandırsalar da, ən çox bilinəni təbii ki, kök-
ləri miladdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxan halaydır. Halay uzun tarixi
yolçuluğu dövründə dəyişmiş, coğrafi özəlliklərlə, digər xalq və etnik
qrupların oyun növləri ilə çarpazlaşaraq yeni forma almışdır. Halayın
Altaydan başlayan yolçuluğu Anadoluda, Balkanlarda sona çatmış, ortaya
müxtəlif məzmun və formalı oyunlar çıxmışdır. Ancaq halayın təməl fəl-
səfəsi təbiətlə bütünləşmək, həyatın və yaşamın enerji qaynağı olmaq
bütün zamanlarda və məkanlarda qorunmuşdur. Azərbaycanda yallı,
Anadoluda horon, zeybək, efe adları ilə bilinən digər oyunlarla bərabər
halayın da fəlsəfi düşüncəsi oyunla paralel şəkildə yaşamışdır. Ümumi
qənaətə görə al/hal kökündən gələn həyatın enerjisi, dövrü, həmrəyliyi,
birlik və atəş mənalarını ehtiva edən bu termin monqolcada sərbəst burax-
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maq, rahatlaşdırmaq anlamında halah feilində, yenə eyni anlamı bildirən
mancurca hala sözündə qalmışdır (1). Bu da halayın Asiya mənşəli ritual
oyun növü olduğunu təsdiqləyir.

İlk formasının alay və ya allı olduğu bilinən bu oyunun ən qədim qaya -
üstü təsvirinə Qobustanda rast gəlirik. Ancaq qeyd olunmalıdır ki, alay
türk ordu strukturunda döyüşçü dəstəsinə verilən addır. Kişilərin oynadığı
halay da türklərin savaş taktikasını yansıdır. Burada oyunun şeirlə, fəl-
səfəylə, mərasimlərlə, xalq təbabətiylə və nəhayət, hərb sənəti ilə bağ -
lılığana da toxunmaq lazımdır. O halda halayın/yallının fəlsəfəsin də türk-
lərin musiqili, rəqsli döyüş məşqini yamsılayan ritual oyun oldu ğunu var
saymamız lazımdır. Belə ki, yalnız kişilərin oynadığı Cəngi rəq si, əsasən
kişilərin oynadığı çovqan, gökbörü, cirit oyunları da əslində bir sa vaş
oyunudur, savaşa hazır olma oyunudur. 

Yüzlərcə növü olan halay Orxun yazılarında ulayı və ya ulayul for-
masında xatırlanır. Anlamı sürəklilik, davamlılıq olan bu söz sonrakı
zamanlarda mənaca və formaca daha da konkretləşmişdir.

Xalqın açıqlamasında isə bilimsəl etimologiyadan fərqli olaraq “Halay
– dəstə, yığıncaq, deməkdir.” “Halay – səslənmə, çoxluq deməkdir. Halay
həm də bayatı söyləməkdir.”

Türk dünyasında halay
Halayın, bəlkə də, ən çox yayıldığı və çeşidlərinin bol olduğu yer

Türki yədir. Ona görə də Anadoluda hər bölgənin bir-birindən fərqli halay
oyu nu var. Bu gün Qazaxda, Naxçıvanda, Şəkidə oynanan halayın, həm
də ha layın başqa bir forması olan yallının da rəqs olduğunu demək
lazımdır. Ancaq bəzi hallarda yallı oxuma və əlçalma ilə də müşayiət
oluna bilir. Məsələn, Naxçıvanda oynanan yallının bir növü buna misal
ola bilər. Ümumi şəkildə demək lazımdırsa, bu gün türk dünyasının yallı
və ya ha la yı əsasən, rəqs oyunudur. Xüsusən də yallıda dəstənin başında
əlindəki yaylığı (dəsmalı) yellədərək öndə yallıbaşı adlanan və oyunun
bütün qaydalarını yaxşı bilən adam olur. Digər rəqs edənlər qollarını
açaraq bir-birilərinin çeçələ barmağından tutur, ya da əllərini bir-bi-
rilərinin çiyninə qoyurlar. Anadoluda əllərini yanındakıların belinə dola -
maq la halay çəkənlər daha çoxdur. Ən öndəki isə sol əli ilə yanındakının
belindən tutur, boş qalan sağ əlində isə yaylıq və ya dəsmal yellədərək
oyuna başlayır. Bəzən də halay qrupunda olan halaybaşı sol əlinə aldığı
uzun yaylığın bir ucunu yanındakının sağ əlinə verir, digər rəqs edənlər
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isə bir-birinin çeçələ barmağından tutmaqla oyunu icra edirlər. Halay
oyunu daha çox ayaq hərəkətləri üzərində qurulmuşdur, əllər və gövdə
burada tempi tutmaq üçündür.

Təbii ki, Anadoluda halay, əsasən bir qrup halında oynayanların yan-
yana bir cərgədə düzülməklə və ya bir dairə, daha doğrusu, yarımdairə
şəklində oynadığı rəqsdir. Rəqs edənlər yallıda olduğu kimi çeçələ bar-
maqları ilə bir-birini tutur və ya yuxarıda da dediyimiz kimi əllərini bir-
birinin bellərinə dolayırlar. Halaybaşı deyilən adam boş olan əli ilə yaylıq
və ya dəsmal sallayır. Halay bütün hallarda yavaş addımlarla başlayıb
sonra sürətlənir. Halay yallı kimi harada oynanırsa, oynansın, nə qədər
fərqlilik göstərirsə, göstərsin, ritmi, qismən də musiqisi baxımından də-
yişməzlik göstərir. Anadoluda halay əsasən çubuq nağara (davul) və qara
zurna ilə icra edilir. Buna bənzər bir oyun da Özbəkistanda oynanır.

Kişilərin və ya qarışıq olaraq kişi və qadınların oynadığı halay və ya
yallı rəqsi üç hissədən ibarətdir. Öncə rəqs təntənəli və aram addımlarla
başlanır, getdikcə sürəti artmağa başlayır və texniki cəhətdən mürəkkəb
tullanma hərəkətləri ilə davam etdirildikdən sonra əvvəlki təntənəli və
aram oyunla tamamlanır. Halay həm kişilərin, həm də qadınların ifa etdiyi
oyun növüdür ki, kişilərdə əksərən rəqs formasında, qadınlarda isə rəqs və
mahnı şəklində inkişaf keçirmişdir. Azərbaycanın Cənub bölgəsində Bilə -
su varda, Cəlilabadda, Masallıda, Lerikdə, Yardımlıda, Lənkəranda, Asta -
rada isə halay xüsusi bir inkişaf keçirərək sözlə rəqsin vəhdətindən ibarət-
dir və əsasən, qadınlar tərəfindən icra edilir. Doğrudur, Qaziantepdə bir
yerdə halayın uzun hava (oxuma) ilə müşahidə olunan rəqs növünə rast -
 la dıq. Cənub bölgəsində halay, əsasən Masallıda və Lənkəranda möv cud
olub yeni-yeni elementlərlə zənginləşmışdır. Bu gün, əsasən Masal lı da
Mahmudavar və Şərəfə halay qrupları, Lənkəranda isə nənələr halay qru -
pu fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə xınayaxdılarda, çəltik tarlalarında, toylarda,
şənliklərdə oxunan və qismən də rəqslə müşayiət edilən halay XXI əsrdə
özfəaliyyət kollektivi kimi yaşamını sürdürür. Əgər yallı və Ana do lu  dakı
halaylar əsasən zurna, züy (Anadoluda züy çox vaxt olmur) və çu buq
nağara (Anadoluda davul deyilir) kimi musiqi alətləri ilə oy na nırsa, Ma -
sal lı və Lənkəran halayları musiqi alətləri olmadan, sadəcə əl çal maqla və
dəstə başlarının əllərindəki dəflə müşayiət edilir. Mahnı ritmlə tutulur.
Halayın musiqisini, oyununu ritm və harmoniya müəyyənləş di rir.

Sadəcə Anadoluda yüzdən çox növü, Orta Asiya türklərində isə buna
bənzər çoxsaylı kollektiv rəqslərin və xalq xorlarının olduğunu nədənsə
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Azərbaycan tədqiqatçıları görmədiklərindən, daha doğrusu, digər türk
xalqlarının musiqi mədəniyyətindən bixəbər olduqlarından halayı sadəcə
Masallı, Lənkəran, Lerik, Astara rayonları ilə məhdudlaşdırmışlar və
xüsusən də aidiyyət məsələsində yanlış nəticələrə gəlmişlər (5; 268-273;
7; 8; 4; 15) Bu müəlliflər halayı yalnız talışlara aid edirlər, ancaq bunu
yazarkən də oxunan mahnıların 90 faizi nin türkcə olduğunu nəzərə almır-
lar. Cənub bölgəsindən yalnız Lerikdə ha lay mahnılarının əksəriyyəti ta -
lışcadır. Qalan yerlərdə mahnılar həm bir-birinə bənzəyir, həm də türk cə -
dir. Hər halda halayın elmi baxımdan yetə rincə öyrənilmədiyini qeyd et -
mək lazımdır.

Halay bu gün onu ifa edən hər kəsin – türkün (Azərbaycan türkü, öz bək,
türkmən, Anadolu türkü və s.), talışın, əfqanın, kürdün və başqa la rı nın
oyunudur. Yaranması, kökü və fəlsəfəsi baxımından isə türk dün ya sı nın dır. 

Oyunun fəlsəfəsi
Oyun qədim insanın dünya ilə təmasının bədən dilidir. Təbiət, Uca Ya -

radan, həyat və ölüm düşüncəsinin oyun dili oyunu bilənlərin istifadə et -
dikləri özəl ünsiyyət vasitəsidir. Oyun görünən dünyalarla görünmyən
dün yalar, insanlarla ruhlar aləmi arasında bir körpüdür. İnsanın ilk sənəti
olan oyun yaşamın əskik tərəflərinin tamamlanması, mükəmməlləşməsi -
dir. Əski türklərin bütün oyunları başlanğıcda ritual xarakterli olmuşdur.
Hər oyun ritualın tərkib hissəsi olmuş, ritual təməl zamanla arxa plana
keç diyindən oyun daha çox əyləncə forması almışdır. Ancaq əy lən dir -
məklə öyrətmək, öyrətməklə əyləndirmək hər zaman yanaşı addımla mış -
dır. Bəzi oyunlar ritualdan çox qopmuş olsalar da, bəziləri ritual özəlliyi-
ni müəyyən dərəcədə qoruya bilmişdir. Halay ritual əsasını, qismən də
olsa, qoruyan oyunlarımızdandır. Təbii ki, şaman oyunları hələ də ritual
xarakterlidir. Ona görə də Orta Asiya türklərində şamanın kamlığına pəri
oyun deyirlər. Bunu Orta Asiya, xüsusən də Xarəzm özbəklərinin müsəl-
manlığa qədərki etiqadlarını araşdıran Q.R.Snesarevin əsərlərində də
görürük. Bu tədqiqatçıya görə, şamanların icra etdikləri rituallara da
“oyun” deyilir (14).

Etnoqrafik məlumatlardan da türklərin şaman mərasimlərinə oyun de -
dikləri məlum olur (9). Hətta müsəlman olan türkmənlərin çovdur boyu
da şamanın kamlık etməsinə oynamaq deyir (2, 126). Kamlık etməyə
oynamaq deyildiyinə Altay-Sayan türklərində, Uzaq Doğu və Sibir xalq -
larında da rast gəlirik. Şaman oyunu əslində şamanın yetkinlik, sirrə vaqif
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olma yolunu simvolizə edir. Oynayaraq öyrənmə, oynayaraq dərk etmə və
oynayaraq insan olma oyunun fəlsəfəsində aparıcı aspektdir.

Yakutlar hətta şamanın özünə oyun deyirlər. Ayıı oyuna xeyirxah işlər
görən şamandırsa, abaası oyuna şər işlər görən şamandır. Bu, şaman oyun
əlaqəsinin vəhdəti, fəlsəfəsidir. Belə ki, şaman termini də mənaca oyna -
yan, sıçrayan, vəcdə gələn adam deməkdir. Bütün bu məlumatlardan da
göründüyü kimi oyunun fəlsəfəsi şamanlıqda önəmlidir, əsasdır. Oyun
şamanlıqda zahirdən, dışdan ayrılmanın, real dünyadan çıxmanın, başqa
bir dünyaya və ya dünyalara getmənin tək yolu, şaman ritualının əsas
ünsürüdür (3, 219). Şamanın oyunlarına ümumi bir baxış onun əsasən, iki
heyvanı təmsil etdiyini göstərir. Bunlardan birincisi at minməyi simvol-
laşdırdığı halda, digəri isə quş uçuşunu xatırladır. A.Sagalaev və
İ.Oktyabrskaya (13, 121-122) da oyunun təbiət kodunu ayğır kişnəməsi
ilə açmağa çalışırlar. O halda oyun insanla təbiət arasında bir ünsiyyət
vasitəsi rolunu oynayır. Heyvan və quş kodunun yardımı ilə şamanın
göstərdiyi oyun üfüqi və şaquli dünya modelinin anlamını simvolik bir
şəkildə tamaşaçılara çatdırmış olur. Quş azaddır, oyun da azaddır, sərbəst -
dir, müəyyən qaydalar daxilində oynansa da, o, qaydaları özü qoyur.

Halay da təbiətdən alınan enerjini insana ötürməklə oyunun ritual-mi -
foloji fəlsəfəsini yaşadır. Onun xınayaxdılarda, toylarda, şənliklərdə oy -
nanılmasının əsas səbəbi hər zaman müsbət enerji yaymasıdır ki, bu da
onun təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqə qura bilməsində, təbiətlə yadlaşan
insanı barışdırmağa çalışmasında özünü göstərir. Bu əski oyun növünün
sadə melodiyası, ritmik hərəkətləri, oxu tərzi də onun sevgi, barış, insan-
lıq fəlsəfəsindən xəbər verir. O baxımdan halay heç bir zaman real həyat-
dan qopmamış, tarix içində real həyatla yoğrularaq formalaşmışdır. Hətta
oyunun fəlsəfəsinin və Homo Ludens anlayışının əsasını qoyan Johan
Huizinga fəlsəfəni də soylu oyun adlandırmışdır (6). Bir sözlə, geniş mə -
nada həyatda mövcud olan hər şey oyundur: müharibələr, sülh danışıqları,
siyasət, ideologiya, iqtidar mübarizələri, evlənmək, pul qazanmaq və s.

Oyun özü hərəkətlə bağlı olduğu üçün zamanın dönüşünü, dünyanın
hərəkətini simvolizə edir. Zaman keçdikcə oyunlar əvvəlki təməl fəl-
səfəsindən uzaqlaşmış, sadəcə rəqs, tamaşa kimi başa düşülmüş, insanın
kainatı qavrama mexanizmi olan o əski oyunlar artıq yaddaşlarda əylən-
mə, rəqs etmə, hoppanıb-düşmə kimi qalmışdır. Oynamaq dünyanın bir
mey dan tamaşası, səhnə olduğu fəlsəfəsinə dayandığından oynayan insan
yaşamın sirrinə varmış deməkdir. Hər halda oynayan insan – Homo Lu -
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dens, ağıllı insan – Homo Sapiensdən və inanan insan – Homo Re li gi ous -
dan fərqli olaraq bədən, hərəkət, jest dili ilə Yaradanın, təbiətin və ya ra dı -
lanın vəhdətini anlamış insandır.

Fəlsəfi anlamda yaşamın dövrvari hərəkətini, davamlılığını, həyatın
axı şını və ritmini bizlərə xatırladan halay insanlıq tarixinin ən əski dövr-
lərindən bu günə qədər varlığını qorumuş, bütün zamanlarda dəyişən so -
sial, siyasi şəraitə ayaq uydurmuşdur. Oyun tarixi baxımdan insanlıqla ya -
şıd olub sadəcə türklərə məxsus olmayan, bütün xalqlara aid olan bir öy -
rən mə, öyrəndiklərini anlama, anladıqlarını öyrətmə prosesidir. Ən əski
qayaüstü rəsmlərin, mağara divarlarındakı cizgilərin oyunu simvolizə et -
diyi də insanlığın başlanğıcından oyunun var olduğunu isbatlayır. O ba -
xım  dan mədəniyyətin dil, tarix, inanc kimi folkloru, xüsusən də halayı
mil li birliyi qoruyan dəyərli sərvətdir.

Azərbaycanın Cənub bölgəsində halay
Halay və yallı kimi oyunlar həyat və məişətin müxtəlif sahələri ilə

bərabər çox çeşidli mərasimləri əks etdirən insan fəaliyyətinin ən qədim
növüdür. Halay sosial fəaliyyətində ritualdan məişətə, fəlsəfi anlamda
dərketmədən əylənməyə doğru hərəkətdədir. Bu oyunun təbiəti ilə mütə-
nasibdir. Orta Asiyadan Balkanlara qədər geniş bir ərazidə yayılan halay
sadəcə əyləncə, dinlənmə, istirahət dünyamızı deyil, həm də düşüncə
aləmimizi özündə əks etdirmək baxımından xüsusi maraq doğurmuşdur.
Halay mövzu, məzmun, yaranma tarixi və formaları baxımından da çox
zəngin və rəngarəngdir. Onun yüzlərcə növü, dəyişik formaları vardır.

Bu gün klassik halay Cənub bölgəsinin əsasən iki rayonunda – Masal -
lıda və Lənkəranda yaşayır. Onun izlərinə Cəlilabadda, Lerikdə, Yar -
dımlıda, Astarada da rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanın qədim yaşa -
yış məskənlərindən biri olan Masallı adət-ənənələri, folklor nümu nə ləri
ilə zəngin bölgələrdən biridir. Burada laylalar, oxşamalar, bayatılar, əf sa -
nələr, rəvayətlər, lətifələr, nağıllar, söyləmələr, alqış və qarğışlar, atalar
sözləri, məsəllər, nəğmələr və rəqslər geniş yayılmışdır. Ancaq Masallıda
ən çox yayılan folklor nümunələri içində halay xüsusi yer tutur. Halaylar
əsasən, xınayaxdı gecələrində ifa olunur. İndiki zamanda halay xınayaxdı
ilə bərabər həm də kənd toylarında ifa olunur.

Halay, əsasən iki dəstənin bayatılar, gəraylılar, doqquzluq, onluq şeir-
lər üzərində qurulan avazla oxunan qarşılıqlı deyişməsi, qarşılıqlı oyunu -
dur. Ona görə də halaya çox vaxt oyun-mahnı deyilir. Halay mahnılarının
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sayı yüzlərcədir ki, onların da çoxu yalnız Masallı bölgəsi üçün spesi-
fikdir. Təbii ki, halayın mahnılarını anlamaq üşün dinləyənlərin ifaçıların
rəqsini müşahidə etməsi şərtdir. Tamaşaçı mahnı ilə bərabər ifaçıların
ayaq hərəkətlərinə də diqqət yetirəndən sonra mahnının məzmununu tam
şəkildə anlamış olur. Halayda ikidən tutmuş on iki, on dördə qədər adam
ola bilər. Xınayaxdıların, toyların, şənliklərin olmazsa ol-mazlardan olan
halay əsasən, onu çox yaxşı bilən biri və ya ikisi tərəfindən idarə edilir.
Hər dəstədə üçdən az adam olmamaq şərti ilə iki qrup qarşılıqlı şəkildə
mahnılaşmağa başlayır. Hər dəstədə üçdən tutmuş ona qədər adam ola
bilər. İki dəstə üz-üzə dayanır, hər dəstənin də öz başçısı olur. Yallıda yal-
lını çəkənə yallıbaşı deyildiyi kimi, halayda da halaybaşı olur. Masallı və
qismən də Lənkərandan toplanan halay materiallarından və halayı bilən-
lərlə (Masallının Mahmudavar kəndindən Natavan Əliyeva, Şərəfə
kəndindən Rəxşəndə Məmmədova və Həcər Həsənova) aparılan söhbət -
lərdən aydın olanı budur ki, halay aşağıdakı mərhələlərdən və ya ardıcıl-
lıqdan ibarətdir:

1. Lolu.
2. Uca dağlardan səslərəm səni.
3. Yeri ha yeri
4. Yar əli, yar düymələri mərcan.
5. Sunalar.
6. Dəst eylər gül eylər. Yəni gülü dəstəliyir.
7. Aman mələk.
8. Basma, basma tağları.
9. Ay yordu, yordu, yordu
10. Aman, aman
Bəzən onu fərqli ardıcıllıqla da təqdim edirlər:
1. Ha lo, lo, lo, lo, yar ləley
2. Mübarək, ay mübarək
3. Ağ alma, qızıl alma
4. Sevdim ala gözlü kimin yarısan
5. Bal yemə
6. Qızıl  üzük laxladı
7. Oturun, qızlar, oturun hey
8. A qırmızı nimtənə
9. Yar üzü xal ceyran
10. Əcəb şalın güllüdü
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11. Xonçaya düzdüm noğulu, badamı
12. Ay çini boşqab çini heylər mənə
13. Nanay, nanay, ay nanay
14. Ağlama ceyran balası, ağlama
15. Ha yordu, yordu, yordu və s.
Bunların hər biri əslində xorla qarşılıqlı oxunan və sözlərin ritminə

uyğun ayaq və əl hərəkətləri ilə müşayiət edilən mahnılardır. Halay mah-
nılarını, əsasən üç yerə ayırmaq olar: giriş xarakterli mahnılar, əsas mah-
nılar və son, bağlama xarakterli mahnılar. Halay mahnı-oyunu yarış xa -
rak  terli olduğundan son hissə çox vaxt:

A yordu, yordu, yordu,
Görək kim kimi yordu 

ilə tamamlanır. Bəzən də məğlub olan tərəfə “A yordu, yordu” his sə sində:
Ağac başı şingilə,
Şingiləni kim bilə?
Gündə min söz qoşaram,
Sənin kimi yüngülə.

– deyimi ilə tamamlayırlar.
Bununla bərabər halay qrupu başqa mahnılar da oxumaqla repertuar-

larını daha da zənginləşdirirlər. Mahnı kimi oxunan şeirlər 7-lik, 8-lik, 9-
luq, 10-luq və s. hecalardan ibarət olub qafiyə quruluşu da müxtəlifdir.

Halayı oynayanlar da bunlardan “hər birinin yarım saat davam etdiyi-
ni deyirlər. İki-iki qruplarda mahnılar olardı. Halay gedə-gedə fırranardıq.
Halayın kökü var, halayın mənası var. Uşağ olanda deyərdim niyə halay
lo luynan başlıyır.

“Ay lolo”
Lolu nə deməkdi, uşağı nəyə mindirərdik? Loluya. Lolu yüyrük,

beşikdir, uşağın yırğalandığı yerdir. Halay heç olmasa altı nəfərdən ibarət
olmalıdır. Azı üç, dəstə üçdən başlıyır. Filankəsin bir halay qızı var,
filankəs bir yerə bir halay qız apardı. Halay yığıncağ deməkdi. Halay
nədi? Çoxluğ deməkdi. Filankəsin bir halay qızı var. Filankəs bir yerə bir
halay getmişdi. Halay çoxluğdu. Öz-özümə fikirləşərdim ki, lo, lo, lo, lo
nədi lolo uşağ asdıyırsan e, yellədirsən a, keçmişdəkilər ona lolo deyib.
Halay ki, başladı elə bil ki, yellənirsən, ona görə də lolu ilə başdayır:

Ay lolo, lolo, əl-ələ
Hay çəkün, halay düzülsün.
Ay çəkün halay düzülsün, hay
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Kim halaya girməsə, hay
Ay əli yardan üzülsün, hay.

Uca dağlardan səslərəm, neylim,
Yarı qoynumda bəslərəm, neylim.
On iki imamdan istərəm, neylim,
Yar əlindən, dad əlindən, hay.

Bizim xoruz uca bannar, neynim, 
Onun dilin kimlər annar, neynim,
Qonşular üzümü dannar, neynim,
Yar əlindən, dad əlindən, hay.

Evlərin dalın keçdim, neynim,
Əyildim suların içdim, neynim,
Mən bu yerə qərib düşdüm, neynim,
Yar əlindən, dad əlindən, hay” (11, 360-361).

Zəngin repertura sahib halay kollektivi rəsmi olaraq Cənub bölgəsində
ilk olaraq Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində 1957-ci ildə Ümbül-
banu Cəbiyeva tərəfindən qurulmuş, 1959-cu ildən fəaliyyətə başlamış,
zamanla respublikanın səhnələri ilə yanaşı, Macarıstan, İraq, Türkiyə,
Rusiya – ümumilikdə 30-a yaxın ölkədə konsert və rəqs yarışmalarında
iştirak etmiş, mükafatlar almışdır (16). Ancaq halay Masallının bütün
kənd lərində daha əski zamanlardan 50-ci illərə qədər dəbdə olmuş, çəltik
əkinlərinin, xınayaxdıların, paltar biçdilərin, toyların əsas elementi sayıl -
mışdır. Bu gün əsasən Mahmudavarda, Şərəfədə halay qrupları fəaliyyət
göstərir ki, onun da biliciləri arasında Natavan Əliyeva, Heyran Sadıqova,
Minarə Hüseynova, Həlimə İbadova, Lətifə Abdullayeva, Məhbubə Hü -
seynova, Gülzar Nağıyeva, Mehparə Qulamova, Pərvanə Məmmə dova,
Ayabəyim Hacıyeva, Həcər Həsənova, Dürdanə Hüseynova, Mənsurə
Məm mədova, Məhəbbət Məmmədova, Gülzar İsgəndərova, Xanımqız
Piriyeva, Təzəgül Kərimovanı göstərmək olar.

Halayda əsas olan nəqarətdır. Birinci dəstə öncə nəqarəti söyləyir. Bu
aşıq deyişmələrində olduğu kimi ayaq vermədir. Bu deyişmə üsulundan
meyxanaçılar da istifadə edirlər. İkinci dəstə birincinin dediyi nəqəratı
təkrarlayır. Sonra birinci dəstə mahnının ilk iki misrasını, ikinci dəstə ye -
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nə də nəqarəti söyləmiş olur. Birinci dəstə mahnının qalan iki misrasını,
ikin ci dəstə isə nəqarəti oxuyur. Iki və ya üç bayatıdan, yaxud gəraylıdan,
yaxud da 9-luq, 10-luq hecalı şeirdən sonra sıra ikinci dəstəyə gəlir və
nəqarət-şeir əvəzlənməsi yuxarıda göstərdiyimiz şəkildə davam edir.
Bayatı söyləyənlər bəzən eyni bayatını müxtəlif nəqarətlərlə oxuyub yallı
gedirlər:

Oğlan adun Yağubdu.
Gün dağlara doğubdu.
Sən aldığın üzüklər.
Barmağımı boğubdu.
Basma, basma tağları,
Saraldı yarpağları.

Bu axırıncı iki misra dəyişə bilir, məsələn, “Aman mələk, mələk, Can
mələk, mələk”.

Qadınların çəkdiyi halay özəl ayaq hərəkətləri ilə fərqlənir. Ancaq
indiki halda təəssüflə demək lazımdır ki, klassik halayın ayaq ritmlərini
bilən demək olar ki, çox az adam qalmışdır. Xüsusən folklor toplaması
zamanı Masallı rayonunun Şərəfə, Xırmandalı kəndlərindən olan söyləyi-
cilər bu ayaq hərəkətlərindən bəzilərini göstərsələr də, qalanlarını xatır-
laya bilmədilər.

Bəzi mahnıları, hərəkətləri müştərək olan Lənkəran halayı da özünə -
məxsusluğu ilə seçilir. Bu gün Lənkəran nənələri adı ilə də tanınan bu
halay qrupu Lənkəran rayonunun Separadi kəndindən olan folklor və rəqs
ansamblının yeni adıdır. Hal-hazırda altı üzvdən ibarət olan ansamblın
əsası 1970-ci ildə qoyulub. Qrupun ifasında Azərbaycan türkcəsində və
qismən də talış dilində 100-ə qədər bayatı və mahnı var. Bunlara misal
olaraq “Ay lolo”, “Gəl, gözəlim, naz eləmə”, “Mirvari gəlin”, “Almanı al -
ma, gəlin”, “Yar bağa gəldi”, “Bulaq başında”, “Gəlin”, “Kinəlim-ki nə -
lim”, “Maralı göndər bizə”, “Verin bizim gəlini”, “Əllərə xına çəkərlər”,
“Yar-yar”, “Can gülüm”, “Bülbüllər oxuyur” və s. mahnıların adını çək-
mək olar (12) Öncə dörd bacı tərəfindən qurulan və xınayaxdılarda, pal-
tar kəsdilərdə oynanılan bu oyuna Bacılar adı verilmişdir. Sonradan “Ba -
cılar” adı Nənələr adı ilə əvəz edilmişdir. “Nənələr” halay qrupunun bu
gün altı üzvü vardır: Xanımbacı Quliyeva, Xanbibi Əzimova, Gül çöh rə
Məmmədova, Gülbəzək Kərimova, Şərəf Məmmədova və Qızbəs Əhə do -
va. Halay qrupunun ən yaşlısının 76, ən cavanının 52 yaşı var. Bu ansam-
blın başçısı onun ilk qurucularından biri olan Qızbəs Əhədovadır.
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Masallı-Lənkəran bölgəsində halay zamanla yeni məzmun almış, sovet
dövründə çəltik əkinində, alaq otlarının təmizlənməsində qadınların rit-
mik oxu tərzinə çevrilmişdir. Halayın məzmununa məhsul, zəhmət, sevgi,
toy kimi yeni ünsürlər daxil olmuşdur.

Son söz
Haqqında bilinən ilk yazılı məlumata Göktürk məzar daşlarında rast

gəldiyimiz halay uzun bir tarixi yol keçərək dəyişimə məruz qalmış, yeni
məzmun və forma almışdır. Buna baxmayaraq halayın fəlsəfəsi dəyiş -
məmiş, insanları birləşdirən, barışa səsləyən, əyləndirən, sevinci paylaş-
mağı öyrədən özəllikləri hər zaman öndə gəlmişdir.

Digər xalq oyunları və rəqsləri kimi kökü əskilərə gedən mənşəyi, ta-
rixi, spesifikası müxtəlif inanc və etiqadları özündə barındıran halay ritu-
allarla bağlı olub ilk zamanlarda formaca sadə, məzmunca əhatəli olmuş-
dur. Sonradan halaylar cəmiyyətin sürətlə inkişaf etməsinə ayaq uydur-
maq üçün yeni-yeni dəyərləri də özündə ehtiva etmiş, sadəcə türklərin
deyil, onu icra edən digər xalqların da milli oyunu, rəqsi olmuşdur. Rəqs
isə oyunun ilk ifadə forması, ilk şəklidir.

O baxımdan halay kimi əvəzsiz mənəvi dəyəri qorumaq, gələcək nəsil-
lərə çatdırmaq çox böyük əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, həm də bizi
bizə tanıdan və sevdirən zənginliyimiz, kimliyimizdir.

Halay harda türk, harda insan varsa, orda oynanır və gələcəkdə də oy -
na nacaqdır.

İşin elmi nəticəsi. Halay oyununun yaşam enerjisini, dünyanın hərə -
kə  tini göstərməsi, təbiətlə cəmiyyət arasındakı harmoniyanı qoruması,
Ya radanla yaradılan arasındakı vəhdəti simvolizə etməsi məqalədə gəli -
nən başlıca elmi nəticədir. Bu yazıdan çıxarılan əsas elmi nəticə halayın
müx təlif bölgələrdə coğrafi, mədəni hadisələrlə şərtlənməklə yenidən for-
malaşmasıdır.

İşin elmi yeniliyi. Halayın türk dünyasında savaş məşqi olmasından
toy ların, xınayaxdıların, şənliklərin əsas elementinə çevrilməsinin araş dı -
rıl  ması məqalənin başlıca elmi yeniliyidir. Halayı geniş çoğrafiyada öy -
rən mədən onun indiki halda hər hansı bir etnik qrupa aid edilərək istis mar
edilməsinin yanlış olduğu da gəlinən yeniliklər arasındadır.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu məqalədən halay kimi digər xalq oyunları -
mızı öyrənməkdə, onların köklərinin qədim türklərin həyatı, dünyagö rüşü
ilə bağlılığını açmaqda yararlanmaq olar. Bundan başqa Homo Lu dens
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fəl səfəsinə dayanaraq gələcəkdə xalq oyunlarının tədqiq edil mə sin də də
bu yazıdan istifadə edilə bilər.

Bir deyimdə deyildiyi kimi: “İnsan oyun oynadığı zaman tam insan
olur”.
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AŞIQ QURBANİNİN ŞEİRLƏRİNDƏ MÜRACİƏT 
FORMALARI

Xülasə
Məqalədə Aşıq Qurbaninin şeirlərində gözələ müraciət formaları geniş formada şərh

edilmişdir. Qurbani sevgilinin zahiri gözəlliyini təsvir edərkən özünün estetik idealını
açıq  la yır, gözəllik ölçülərini təqdim edir, oxucunun zövqünü, gözəllik təsəvvürünü for -
ma laşdırır.

Açar sözlər: Aşıq Qurbani, gözəl, müraciət, zahiri gözəllik, şeir   

THE APPEAL FORMS IN ASHUG GURBANI’S POEMS
Summary

In the article the appeal forms to the beauty in Ashug Gurbani’s poems are explained
in details. Describing the superficial beauty of the lover Gurbani elucidates his aesthet-
ic ideal, introduces the measures of the beauty and forms the reader’s artistic taste and
beauty imagination.

Key words: Ashug Gurbani, beauty, appeal, superficial beauty, poem   

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ 
АШУГА КУРБАНИ

Резюме
В статье широко прокомментированы формы обращения к красавице в стихо-

творениях Ашуга Курбани. Описывая внешнюю красоту своей возлюбленной,
Курбани, раскрывает свой эстетический идеал, преподносит меры красоты, фор-
мирует вкус, понятие красоты читателя.

Ключевые слова: Ашуг Курбани, красота, отношение, внешняя красота, сти-
хотворение

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan aşıq şeirinin görkəmli nümayəndəsi
Aşıq Qurbaninin şeirlərində müraciət formaları ayrıca olaraq tədqiq olunur.

İşin məqsədi. Məqalədə Aşıq Qurbaninin şeirlərində gözələ müraciət
formaları şərh edilmişdir.

Qurbani ozan-qopuz sənətinin aşıq-saz sənəti ilə əvəzləndiyi dövrün
böyük nəğməkarıdır. Yüksək poetik dili, sənətkarlığı şairin zəngin və
uzun keçmişi olan bir ədəbiyyat zəminində yetişdiyini göstərir. Hələ tam
şəkildə əldə edilməmiş və əslində, çox az toplanmış yaradıcılıq nü mu -
nələri göstərir ki, böyük və qüdrətli el sənətkarı misilsiz təb və iste dad
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sahibi olmuşdur. Poeziyasının geniş vüsət qazanmasında Şah İsmayıl hə -
rəkatının, Şah İsmayılın fəaliyyəti ilə ölkədə yaranmış dirçəliş və canlan-
manın böyük təsiri olmuşdur.

Qurbani şeirinin poetik qəlibindəki “qadasın aldığım”, “qurban ol du -
ğum”, “durum dolanım başına” kimi ifadələr, müraciətlər, “şahlar şa hı”,
“gözəllər gözəli”, “xublar xubu” kimi milli səmimi poetik birləş mələr,
“pəri”, “xuda”, “şahi-mərdan”, “sər”, “payəndaz”, “axırzaman” ki mi sə -
ciyyəvi rəmzi leksika sonralar Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Valeh,
Aşıq Ələsgər kimi ustad aşıqların, Vaqif və Zakir kimi şairlərin po e ziya
dilində bol-bol işlənməyə başlamış, özünə daha geniş yol açmışdır (1, 31).

Qurbani sevdiyi gözələ müraciət edərkən bir-birindən fərqli formalar-
dan istifadə etmişdir. Bu xitabların bir sıra özəllikləri var: onlar fərqlidir,
çoxdur, təsirlidir, aşiqin ovqatına uyğundur, eyni söz aşiqin halına,
gözəlin davranışına uyğun olaraq fərqli mənalar qazanır, müraciət yolu ilə
sevgilinin zahiri gözəlliyi, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ifadə olunur, mü -
raciət zamanı bədən üzvlərinin, heyvan və quşların adlarından, bəzək əş -
yalarından, çiçəklərdən, psixoloji ovqatı, mənəvi keyfiyyətləri gös tərən
sözlərdən, sevgilinin qəlbinə təsir edən, onda aşiqə qarşı xoş duyğular
yaradan, onun sevildiyini, ona dəyər verildiyini ifadə edən “məhəbbət
sözləri”ndən istifadə olunur.

Biz bu müraciət biçimlərini oxuyanda gözlərimiz önündə öz eşqini,
ürək sözlərini sevgilisinə çatdırmaq istəyən, onun sevgisini qazanmağa
çalışan, onu incitməyən, ona dəyər verən, buna görə də sözlərin ən gözəli-
ni, ən təsirlisini seçən aşiqi görürük. Aşiq bilir ki, hər insanın qəlbi var,
ancaq hamının qəlbinin qapısı eyni yerdən deyil, qəlblərin giriş qapısı
fərqlidir. Bir insanın qəlbinə yol tapmaq üçün öncə onun könül qapısının
zəngini çalmaq lazımdır. Bir insana müraciət onun könül qapısının
zənginin çalınmasıdır. Ona görə də, müsbət müraciət biçimləri insanlara
təsir edir, onları duyğulandırır, bir gözəl söz min dərdə əlac olur.

Qurbaninin təsvir etdiyi aşiq öz sevgilisinin könlünü qazanmaq üçün
seçdiyi müraciət biçimləri sırasında xitablar ayrıca yer tutur. Bunlardan
biri “Pərim”dir. O, hər zaman bu müraciət biçiminin mənsubiyyət şəkilçili
formasını seçir. Bu forma həm aşiqin sevgisini, həm sədaqətini, həm də
fədakarlığını göstərir. Mənsubluq duyğusu həm də bir şeyə hakim olmaq
istək və iradəsini ifadə edir. Yəni sən mənimsən, səni bir başqasına ver-
mərəm. Bu müraciət biçimi sevgiliyə başqa seçim haqqı tanımır.

Qurbani bir qoşmasına rədif olaraq “Pərim” xitabını seçmişdir:
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Bu gün bir gözəlin seyrinə vardım,
Tutubdu dəstində ağ lamə, Pərim!
Bu gözəllik sana kimdən verildi?
Ver əlinlə bir dəm ağ lamə, Pərim!
Doldurginən nargiləni, təzələ,
Gül irəngim solub döndü xəzələ,
Ağ nazik əlinlə qoysan məzarə,
Onda da üstümdə ağlama, Pərim!
Qurbani yar deyər oda, atəşə,
Oxu vacibəti oda, atəşə,
Cəbrayıl qərq oldu oda, atəşə,
Dərs alıb olardan, ağlama, Pərim! (1, 101)

Qurbani bir qoşmasında da sevgilisinə belə deyir: “Dedim, Pərim, yan -
dım eşqin oduna, Demədim, atəşdən yar ala məni...” (1, 97)

Şair qoşmalarında “Pəri” xitabından sevgilisinin gözəlliyini təsvir et -
mək üçün də istifadə etmişdir:

Bilmirəm, mələksən, mələkzadəsən,
Yoxsa ki bəşərsən, bəşərzadəsən,
Ver içəyim, yar, əlindən badə sən,
Ərəstun içirdi loğmana, Pəri... (1, 63)

Qurbani qoşmalarında sevgilisinə “pəri”, bəzən isə  “ay qəşəng pəri”
deyərək də müraciət etmişdir:

Başına döndüyüm, ay qəşəng pəri,
Adətdi, dərəllər yaz bənövşəni.
Ağ nazik əlinlə dər, dəstə bağla,
Tər buxaq altında düz bənövşəni (1, 47).

Qurbani şeirlərində “ey sevdiyim” müraciət etiketindən də istifadə
etmişdir. Göründüyü kimi, o, bu sözü də mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlət-
mişdir. Bu da sözün sevgi gücünü artırmışdır. Yəni mən səni sevirəm,
başqa birisində gözüm yoxdur, sənin yolunda fədakarlığa hazıram.
Qurbani bu müraciəti seçərkən həm də sevgilisinin ona inanmasını arzu-
layır, onu pis gözlərdən qorumaq istəyir, onun gözəlliyini dilə gətirir:
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Ey sevdiyim, gəl kəs bu qalmağalı,
Zail oldu aşiqinin kamalı,
Var-gəl ilə düzəltginən sən halı,
Qurbani der: Şux nigarı istərəm! (1, 50)

Aşiq “sevdiyim” deyərkən, sevgilisinin hamıdan seçildiyini, ona dəyər
verdiyini, onu sevdiyini də ifadə etmiş olur. Şair bəzən “sevdiyim” yerinə
“sevgilim” müraciətini də seçir, sonra nazlı yarın gözəlliklərini təsvir edir
(1, 68).

Qurbani “gözəl” müraciət etiketindən istifadə edərkən sevgilisinin
gözəlliklərini təsvir edir:

Ey gözəl, ləblərin yıxdı evimi
Bürünmüşdür al duvağa ləblərin.
Rahat qoymur bir dəm xumar gözlərin,
Salmış məni daşa, dağa ləblərin (1, 53).

Bilindiyi kimi, “dilbər” sözü farscadır, iki sözün birləşməsindən əmələ
gəlmişdir: “del” ürək, “bər” (bəridən) çəkən deməkdir. Yəni elə gözəldir
ki, insanın ürəyini çəkir, ürək hakimiyyətini əlindən alır. Qurbani dilbər
müraciət etiketini gözəllik məqamında işlətmişdir. Onun “ala gözlü dil-
bər” (1, 241) dediyi sevgili “aşiqin ağlını alır” (1, 241), o, sevgilisinin ağ
gərdanında, zülfünün bulunduğu yerdə bir xalının olmasını da istəyir:

Qurbani bir qoşmasına rədif olaraq “dilbər” xitabını seçmişdir: 

Durum dolanım başına,
Aşiqindən küsən dilbər!
Gözlərini dik gözümə,
Nə mən dinim, nə sən dilbər!
İtirmişəm maralımı,
Bir sinəsi yaralımı,
Gündüz səbrü qəralımı,
Gecə yuxum kəsən dilbər! (1, 40)

Aşiqin dilbərinin sinəsi bəyaz, camalı ay, qaşları qara, kirpiyi oxdur,
onu görən kafir dinə gələr:
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Camalın oxşatdım ayinən günə,
Gözlərin kafəri gətirər dinə,
Sinən bəyaz, dilbər, o yaylaq sinə -
Gözümə Savalan qarı göründü. (1, 69)

Qurbaninin əzizləmə, naz, oxşama məqamında seçdiyi müraciət biçim-
lərindən biri də “tuti dilli nigarım”dır:

Qurbani der: Səndə çoxdur nəzərim,
Burqədə yazıla sən mənim yarım,
Ta sən sağ ol, tuti dilli nigarım,
Mən ölsəm, bu aləm heç xarab olmaz (1, 49). 

Qurbaninin şəfqət, mərhəmət, nazlama, əzizləmə məqamında seçdiyi
müraciət biçimlərindən biri də “başına döndüyüm”dur:

Başına döndüyüm, bağa gəl, bağa,
O gözəl hüsnündən bağa nur yağa. (1, 47).
Başına döndüyüm ay pərizada,
Can içində cana vermərəm səni. (1, 52)
Başına döndüyüm şahların şahı,
Səni gördü gözüm, çəkmərəm ahı. (1, 55)
Başına döndüyüm, ay xanlar xanı,
Könlümün mətləbin bil, ondan öldür! (1, 56)
Başına döndüyüm alagöz Pəri,
Əlim ətəyindən üzmə sən barı! (1, 68)

Şair “nazlım” müraciət etiketindən həm də sevgilinin gözəlliyinin
təqdimində istifadə etmişdir (1, 116).

Qurbani “gəlin” müraciət etiketinə gözəlliyin təsviri məqamında yer
vermişdir. Onun gördüyü gəlin  gözəl, ağ üzlüdür və aşiq ona göz dəymə -
sindən qorxur:

Yolunu salıbsan çeşmə başından,
Qorxuram gələsən nəzərə, gəlin!
Əgər qəbul etsən bu şirin canı,
Verrəm qurban sən tək gözələ, gəlin! (1, 66)
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Qurbani “Gözəllər gözəli, gözəllər xası”, “Fəsli-bahar gülüstanım”,
“Gözəllər şahvarı canım” kimi müraciət etiketindən də istifadə etmişdir.
Bu müraciət etiketi gözəlliyin təqdiminə xidmət edir: “gözlərin nərgizdi,
hüsnün mahtaban” (1, 61), “şad eylədin Qurbaninin didarın” (1, 61),
“sinəni bənzətdim şonqar yuvası” (1, 60), “həsrətin çəkirdim sən kimi
yarın” (1, 61), “könül doymaz sənin kimi canandan” (1, 61).

Qurbani “ey nazənin” müraciət etiketindən küskünlük, narazılıq, acıq
anında istifadə etmişdir. O, sevgilisindən incimişdir, ona müraciətlə belə
deyir:

Ey nazənin, bu gen, geniş dünyada
Namusu əğyara satmaq nədəndi?
Gər adına deyilmişsə şahibaz,
Söylə görüm onu atmaq nədəndi? (1, 64)

Aşıq öz şeirlərində sevdiyi gözəli “yar”, “gözəl adam”, “a zalım”, “ay
qız”, “gözəllər gözəli”, “ey gül”, “xanım”, “sevgilim”, “canan” ad lan dı rır:

Sənin elin, günün, qardaşların var,
Mənim kimsənəm yox, yar, səndən ayrı. (1, 78)
Gah gedirəm, gah gəlirəm bu dama,
Yar, mənim gəldiyim qiyamədəndir. (1, 70)

Gözəllər gözəli, gözəllər xası,
Silindi, qalmadı könlümün pası... (1, 60)
Hifz eyləsin tanrı səni bəladan.
Tapsın canın səhhət, ey gül, şəfadan... (1, 64)

Qurbaninin gözəllik anlayışını, gözəllik ölçülərini anlamaq üçün onun
sevgiliyə müraciət zamanı seçdiyi xitab biçimlərinin də önəmi var. Şair
müraciət etiketlərindən fərqli məqamlarda və fərqli məqsədlərlə istifadə
edir. Belə ki, onun şeirlərində sevgilinin gözəlliyinin təqdimi üçün seçilən
xitablarla ayrılıq, kədər, naz, qısqanclıq anında seçdiyi müraciətlər bir-
birindən fərqlənir. Qurbaninin sevgiliyə müraciət zamanı seçdiyi xitab -
ların sayı çoxdur, fərqlidir, təsirlidir, aşiqin ovqatına uyğundur və bədiidir.
Bu müraciət biçimləri Qurbaninin dünyagörüşünü, bağlı olduğu dəyərləri
anlamaq üçün bir açardır.
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Başqa sənətkarların şeirlərində olduğu kimi, Qurbaninin poeziyasında
da fonetik, leksik, qrammatik-üslubi vasitələr və fikrin digər ifadəlilik
əlamətləri kompleks halda şairin bədii dilinin tərkib elementlərini təşkil
edir. Sözlərin çoxmənalılığı, antonim qarşılaşdırmalar, fikrin sinonim
cərgələrlə ifadəsi, omonimlər və ustalıqla yaradılmış cinas qafiyələr,
frazeoloji vahidlər, atalar sözləri və məsəllər, yeri gəldikcə fikrin dialoq
şəklində ifadəsi Qurbani poeziyasının bədiilik keyfiyyətlərini şərtləndirən
amillərdir. Qurbaninin şeirləri tər bənövşə kimidir, səhərin ilıq nəfəsi
qədər mülayim və ətirlidir, insanda xoş duyğular yaradır, onu ülviyyətə,
həyatın gözəlliklərinə səsləyir, ona ruh və qanad verir:

Səhərin dan yeli kimi,
Əsmə, qadasın aldığım!
Mənim səbrü qərarımı
Kəsmə, qadasın aldığım! (1, 32)

İşin elmi yeniliyi. Aşıq Qurbaninin şeirlərində müraciət etiketləri az
öy rənilmişdir. Ona görə də, bu məqalədə şərh olunan məsələlər Azər bay -
can folklorşünaslığı üçün bir yenilikdir.

Tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən Qurbaninin yaradıcılığı ilə məşğul
olan mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri istifadə edə bilərlər.
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BUTA FOLKLORDA VƏ YAZILI ƏDƏBİYYATIMIZDA
Xülasə

Məqalədə buta mifologeminin yazılı ədəbiyyata təsir imkanlarına diqqət yetirilir.
Ədiblərimizin buta faktorundan yararlanma məqamlarına, işlətmə dərəcələrinə münasi-
bət bildirilir. Butanın hərfi mənada və metaforik keyfiyyətdə daşıdığı rəngarəng məna
qatlarına aydınlıq gətirilir.

Açar sözlər: Buta, xalça, qərənfil, gül-çiçək, ürək, tale

BUTA (PAISLEY) IN FOLKLORE AND WRITTEN LITERATURE
Summary

The article touches upon the influence opportunities of buta (paisley) mithologem  to
written literature. The attitude is shown to the access moments, usage rates of men of let-
ters from buta (paisley) folklore. The clarity is brought to the colorful layers of meaning
that buta (paisley) means in the literary sense and metaphorical style.

Key words: Paisley, carpet, clove, flower, heart, fate

БУТА В ФОЛЬКЛОРЕ И В ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Резюме

В статье обращено внимание на влияние мифологической науки  буты на пись-
менную литературу. Выражается отношение на процент  использование буты лите-
раторами. Приносится ясность разнообразным смысловым складкам буты в бук-
вальном смысле и в метаморфическом качестве.

Ключевые слова: Бута, ковер, гвоздика, цветок, сердце, судьба

Məsələnin qoyuluşu. Buta mifologeminin yazılı ədəbiyyatımızda iş -
lənmə məqamlarına və məna əlvanlığına açıqlama gətirmək.

İşin məqsədi. Mövcud elmi-nəzəri baza əsasında folklorumuzdakı bu -
ta faktorunun yazılı ədəbiyyatımıza transfer olunması məsələlərinə mü -
nasibət bildirmək.

Zamanbazaman folklor öz təsirini yazılı ədəbiyyata diqtə eləyib, ədib -
lərimiz folklordan gəlmə motivləri öz bədii təfəkkürlərinin süzgəcindən
keçirərək yaradıcılıqlarında müxtəlif istiqamətlərdə əks etdirmişlər. Buta
mövzusu da şair və yazıçılarımızın əsərlərində özünə geniş yer alıb. Ma -
raqlı cəhətlərdən biri də budur ki, şifahi söz sənətində, xalçaçılıqda, etno-

2014/ I 32



qrafiyamızda ayrı-ayrı parametrlərdən yanaşılanda müxtəlif cür dürlü
mənalar verən buta rəmzləri elə yazılı qaynaqlarda da bu cür cürbəcür
mə nalarda işarəsini tapıb. Yəni  hər bir sənətkar buta amilinə, bu sözün
məna çalarına öz baxış prizmasından yanaşmışdır. Bundan əlavə, buta
motivinin yazılı ədəbiyyata gətirilməsi faktı isə iki aspektdən özünü bü -
ruzə verir. Birinci halda buta ifadəsinin özü birbaşa yazılı ədəbi mətnlərdə
işlənilməklə ona müəyyən yozum verilmişdirsə, ikinci halda isə “buta”
kəlməsi dilə gətirilmədən sadəcə onun təsviri yolu ilə buta obrazı (buta
məsələsi) yazılı ədəbiyyatın mövzu dairəsinə çevrilmişdir...

Qərənfilsən, butasan...
Düşüb oda yanasan.
Mən o güldən degiləm,
İynəyübən atasan. (1, 23)

Vaxtilə XX əsrin əvvəllərində xalq aktyoru Hüseynqulu Sarabskinin
«Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti»nin xəttilə topladığı bu nü -
munəni Əlyazmalar İnstitutunun qərarı ilə nəşr olunan “Qərənfilsən, bu -
tasan” (“Elm və təhsil”, 2013) kitabından götürdük.

Kitabı nəşrə hazırlayan Qətibə Vaqifqızı ön sözdə Hüseynqulu Sarab -
skinin folklorşünaslıq fəaliyyəti barədə informativ məlumatlar verir və
yazır: “Azərbaycan türkləri öz həyat tərzini, dünyəvi təsəvvürlərini, se -
vincini, qəmini, göz yaşını, gülüşünü, gülüşünün və göz yaşının səbəbini,
yaşam istəklərini və hədəfini, qəlbinin sarı siminə toxunan hadisələri ipə
düzərək söz-söz toxumuş, rəngarəng, naxış-naxış bayatılar, nağıllar, hik-
mətamiz sözlər, lətifələr və digər müxtəlif janrlı xalq yaradıcılığı nü mu -
nələri meydana gətirmişlər” (1,3).

Bəli, xalqın naxış-naxış bayatısından biri də məhz yuxarıdakı nümu -
nədir. Kitaba da yəqin ki, həmin bayatının ilk misrası təsadüfi ad seçil -
məyib: “Qərənfilsən, butasan..." Xalq bu müqəddimə xarakterli bi-rinci
mis rada nələrə işarə etməyib: Qərənfili buta kimi səciyyələndirir. Tə -
sadüfənmi? Əsla! Birincisi, buta özü özlüyündə bir saflıq-gül ətirli saf lığı
işarələyir; burada isə o gülün timsalında qərənfil gülü obraz olaraq se -
çilmişdir. Bəs niyə məhz qərənfil  gülü? Öncə qərənfil gülünün forması-
na – təbii quruluşuna diqqətimizi yönəltsək, məsələ aydınlaşar. Mə lumdur
ki, qərənfil gülü ayrı-ayrı naxışvari ləçəklərin təbii toplusudur. Elə buta
özü də naxış-bəzək simvolu deyilmi? Deməli, qərənfil çiçəyi başdan-başa
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butalı qönçələrdən ibarətdir və bu mənada butanı (Tanrının bir möcüzəli
təbii buta çələngidir qərənfil gülü!) bir gül-çiçək kimi nə zə rimizdə can-
landırmaq istəsək, təbii qərənfilin forma düzümü bunu özündə gerçək-
ləşdirir. Belədə, xalq bayatısının ilk misrasında ifadə olunan fikir öz bədii
həllini tapır. Qərənfilsən-butasan... Bəlkə də elə  bu amilə nəzə rən Cəbra -
yıl rayonunun Daş Veysəlli kəndindən olan istedadlı şair Hi dayət Səfərli
intuitiv bir duyğu ilə yazır:

Şəhid olmaq ər oğulun butası!

Şair, pedaqoji elmlər namizədi Oruc İsaqoğlu isə bir qədər fərqli tonda
yazır ki:

Dərddi, çəkib gedəsiyik,
Vaxtdı, içib gedəsiyik.
Biz ölümün butasıyıq,
Canım, ağlama, ağlama (2,31).

Yaxud başqa bir şeirində yazır:

Yerin yer yaddaşı, göyün göy sirri,
Açmağa çalışdı insan hey sirri.
Sonuncu payımız – bir qəbir yeri,
Alın yazısıdır, buta ha deyil! (2,11).

Göründüyü kimi, H.Səfərli şəhidliyi məhz ər oğulun-igid oğulların bu -
tası adlandırır. Oruc İsaqoğlu da son məqamda – dünyadan köçəndə “ölü -
mün butası” olacağımızı dilə gətirir və burada bir zərif məqamı diqqətdən
yayındırmaq olmaz: xalqımızın adət-ənənəsində şəhidlərimizi, eləcə də
dünyadan köçənlərimizi məhz qərənfil dəstələri ilə anıb yad edirik.
Demək, qərənfil ölümə buta verilənlər – Şəhidlərimizin və dün ya dan kö -
çənlərimizin əziz xatirəsi üçün bir sevgi nişanəsi, bir buta əlamətidir. Axı
buta özlüyündə sevgi-məhəbbət daşıyıcısıdır. Dünyadan köçənlərimizə
isə ölüm bir buta kimi qonaq gəlir və xalqımız da sövq-təbii bir duyğu ilə
bu xatirəyə dönməni əllərində qərənfil dəstəsi aparmaqla rəz ləş dirirlər.

Şair O. İsaqoğlu ikinci nümunədə “sonuncu payımız bir qəbir yeridir,
o da son aqibətimizdir, alın yazımızdır”, - deyərək, dərin bir kədər, iztirab,
üzüntülü yanğı içində sonda qayıdıb “buta ha deyil!” söyləyir. Doğrudan
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da, “səksən, doxsan, bir gün yoxsan”, - deyən xalqımız son mənzilimizin,
son ünvanımızın məhz ölüm adlı buta qismətimiz olacağını söyləmişdir.
Şair H.Səfərli isə ölümdən fərqli olan ölməzlik-şəhidlik qismətinin isə
məhz ər oğulun butası olduğunu ifadə etmişdir. Bəs Hüseynqulu Sarab -
skinin el ədəbiyyatı nümunəsi kimi qələmə aldığı bayatının ikinci misrası
da elə bu mənaya dəlalət etmirmi?

Qərənfilsən –butasan,
Düşüb oda yanasan...

Niyə bəs “düşüb oda yanasan” deyir xalqımız? Bu məqamda şair Şü -
kür Şənolun “Aranızdakı bir mələk” (“Yazıçı”, 2012) kitabından bir nü -
munəyə diqqət verək:

Obamızın göyçək-göyçək çiçəyi,
Sizsiz yaman darıxıbdı ürəyim.
Obamızın çiçək-çiçək göyçəyi,
Sizi görüb karıxıbdı ürəyim.
Önüm, yanım buta-buta güllər siz,
Anam kimi ağlayarsız, gülərsiz.
Necə deyim bu güllərə güllərsiz
Zəif düşüb sınıxıbdı ürəyim.
Öl, qal bu yerlərdə, öl, qal, ürəyim,
Öl, qal bu yerlərdə, dəli ürəyim... (3,119).

Xalq deyimində işlənən “düşüb oda yanmaq” ifadəsinin mahiyyəti -
bədii açımı Ş.Şənolun şeirində birbaşa ifadə olunub: el-obanın gözəl-
göyçək canalıcı – işvəli-nazlı gözəllərini çiçəyə bənzədir, “çiçək-çiçək”
deyə hər gözəli beləcə öyür, vəsf edir, ikinci bənddə isə bilavasitə bu
gözəlləri “buta-buta güllər” adlandırır, gülün butası kimi açılmış gözəl-
lərdən ötrü şairin ürəyi-  özü də “dəli ürəyi” sınıxıb, karıxıb; sevgi dərdi-
əzabı yaşayan aşiq özünə bu dərd-əndişənin sarsıdıcı təsirindən ölüm
arzulayır: “öl, qal bu yerlərdə, dəli-ürəyim” – deyir. Niyə? Kefindənmi
özünə belə qarğıyır şair-aşiq obrazı?! Yox! Çünki sevgi əzabı-buta  özü də
aşiqdən “düşüb oda yanmaq” fədakarlığı istəyir. Ona görə xalq ba-ya tı -
sının 2-ci misrasında “düşüb oda yanasan” fikri işlədilir ki, butaalan aşiq
qara qızdırmaya düşüb 3 gün 3 gecə, ya bir həftə, ya qırx gün - hər han-
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sısa bir müddətdə eşq odunda alışıb yanır və onun dərdinin çarəsini aşi -
qanə duyğulardan məhrum olanlar bilib-anlamırlar, aşiqi dəli, ya da vur -
ğun vurmuş hesab eləyirlər.  Bax bu səbəbdən də xalq “Qərənfilsən bu ta -
san” misrasının davamını “Düşüb oda yanasan” məntiqi ilə tamamlayır.
Xalqın şair oğlu Şükür Şənol isə bu oda düşüb yanmanı yazılı ədəbiyyatın
dilinə müvafiq şəkildə “karıxıbdı, zəif-xəstə düşüb sınıxıbdı dəli ürəyim”
kimi işlədir.

H.Sarabskinin xalq ədəbiyyatı nümunəsi kimi yazıya aldığı bayatının
möhür beyti – son iki misrası isə xalq təfəkkürünün aynası olaraq nikbin
ruha-butanın qovuşması, bütövləşməsi amalına köklənmişdir.

Mən o güldən degiləm,
İynəyübən atasan.

Deməli, gəncə buta verilən Azərbaycan gözəli ismətli-həyalı bir qızdır
və öz namusunu hər şeydən üstün tutub, “mən iylənilib – qoxusu alınıb
atılası gül (buta) deyiləm” deyə öz qəti qərarını bildirir və bununla həm
də yenilməzlik gücü bəxş edən eşq atəşinin sonda birlik-bütövlük qələbəsi
çalacağını göstərir. Ümumi sözlə desək, hər bir Azərbaycan qızı buta ve-
rilməklə öz sədaqətli aşiqi ilə birləşib xoşbəxtliyini tapmalıdır fikri bu
beytin hökmündən oxunur. Əslində belə bir fikir bütün bəni-bəşər övladı-
na aid edilməlidir və hər kəs öz istəkli yarı ilə - sevgili butası ilə yarıyıb
xoşbəxt olmalıdır. Şair Balayar Sadiqin poetik detallarla “Mütaliə” adlan -
dırdığı şeirində yazdığı kimi:

Qadın ayaqları dünyanın ilk əlifbasıdır,
Hərflərin üsyanıdır Adəmlə Həvvanın alın yazısı...
Kişi və Qadın iki qədim əlyazmadır.
Biri başdan oxunur,
Biri yarıdan...
Mən atamın mütaliəsiyəm... (4,13)

Mən yuxarıda qeyd etmişdim ki, yazılı ədəbiyyatda-poeziyada buta
motivinə müxtəlif baxış bucaqlarından yanaşıldığı kimi, həm də “buta”
kəlməsinin özü də birbaşa şeir mətninə gətirilməklə də, bilvasitə yolla da
– buta ifadəsi işlənilməməklə də əksini tapır. Elə Balayarın yuxarıdakı
şeirində də buta ifadəsi işlənilmədiyinə baxmayaraq, əslində dünyanın
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mifoloji-dini qaynaqlarındakı ilkin butası sayılan Adəmlə Həvvanın mə -
həbbəti fonunda rəmzi, fəlsəfi formada buta amilinə yanaşılmışdır.

Maraqlıdır ki, qədim şumer mətnlərində qadın “Nintu” adlandırılır,
mə nası: “nin” – qabırğa, “tu”- xanım deməkdir, yəni qabırğa xanım. Mən -
tiq burada qadının qabırğadan yarandığını bildirir. Elə dini rəvayətlərdə
də Həvvanın Adəmin qabırğasından yarandığı göstərilir:

“Əcdad kimi ilk insan – Adəm haqqında məlumat çoxdur, ən geniş
məlumat isə dini kitablarda, o cümlədən Bibliyada və Quranda vardır.
Adəm - “insan” Bibliya əfsanələrində ilk insan kimi təqdim olunur.  Xalq
hekayəti mənşəli bir əhvalatda belə danışılır ki, Allah kişini heç nədən
yaratmışdır. Qadını isə onun qabırğasından yaratmışdır. Həmin Bibliya
əfsanələrində deyilir: torpağı becərmək üçün adam yox idi. Allah Yəhva
(Yəhudi dilində Yəhva Allahın adıdır) küldən insanı yaratdı və onun üzü -
nə həyat nəfəsi verdi və insan canlı oldu. Allah Yəhva dedi: insanın tək
olması yaxşı deyil, ona müvafiq köməkçi yaradaq. O, torpaqdan çöl hey-
vanları, səma quşlarını yaradıb, insanın yanına gətirdi, görsün ki, insan
onları necə adlandıracaq, insan canlıları necə adlandıracaqsa, elə də
olmalıdır. İnsan bütün çöl heyvanlarına və səma quşlarına ad qoydu; lakin
insanın özünə bənzər köməkçi tapılmadı. Bu zaman Allah Yəhva insanı
bərk yatırtdı. Onun qabırğasından qadın yaratdı və insanın yanına gətirdi.
İnsan dedi: bu arvad adlanmalıdır, çünki kişidən yaranmışdır. İnsan öz
atası və anasından ayrılaraq öz arvadına qovuşdu.” (5,46).

Bu əhvalat-hekayətdə bir sıra həyati mətləblər vardır və milli dü şün -
cədə bu məsələyə münasibətdə buta amilinin daşıdığı mifik-real-fəlsəfi
anlamlar üzə çıxır. Azərbaycan xalqı elə müdrik xalqdır ki, dilinin ucu nu
tərpədəndə çıxaracağı hər bir səsdə xüsusi məna incəliyi ifadə olunur, hər
səsin, hər sözün öz mənası var. Yuxarıdakı mətndə: “İnsan (kişi – Ş.A.)
dedi: “Bu, arvad adlanmalıdır, çünki kişidən yaranmışdır” cümlə si nin mə -
nasında bir məntiq gizlənib: arvad kişidən yarandığı üçün məhz “arvad”
adlanır. Bu, nə deməkdir? Mən artıq 20 ilə yaxın vaxtdır ki de yi rəm və
indi də təkrar edirəm: Azərbaycan dilindəki arvad sözü ərəb cədəki ourət-
övrət sözü ilə olsa-olsa fonetik baxımdan oxşarlıq təş  kil edə bilər. Arvad
sözü xalis türk (Azərbaycan) sözüdür və iki sözün birləşməsindən ya ra -
nıb: ar (ər) və vad (bad) sözlərindən. Ər kişi deməkdir, bad isə dayaq, arxa
(bel, sütun, rəvayətdə qabırğa) deməkdir. “Bad” ifadəsi unudulub getmək -
də olan dialekt sözümüzdür, qədim çağlarda mövcud olmuş arxa, kömək
mənası verən müstəqil söz olub. Deməli, arvad sözünün mənası  ərin (ki -
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şinin) arxası-dayağı deməkdir, başqa sözlə, dini-mifoloji rəvayətə də isti-
nad eləsək, arvad sözü ərin badından (arxa-sından-kürək, dayaq sü mü -
yündən, qabırğasından) yaranmış əks cinsi bil dirir. Ona görə də yuxarı-
dakı rəvayətdə əbəs yerə vurğulanmır ki, kişidən yarandığı üçün arvad
məhz “arvad” adlanıb, yəni arın (ərin) badı-arxası, kürəyi, dayağı (qabır -
ğa sümüyü).

İkinci bir tərəfdən isə arvad sözü ərin butası-buta dayağı kimi düşünül -
məlidir. Buta verilən gəncə badə (eşq badəsi) içirilməsi məsələsi də
vardır: Ərin badəsi (butası) məhz onun gələcək həyat yoldaşı – arvadıdır
(arvad-ər badəsi, ər butası). Dini-mifoloji mətndə bir cümləni də diqqət-
dən qaçırmaq olmaz: “İnsan öz atası və anasından ayrılaraq öz arvadına
qovuşdu”. Bu da real həyatın təbii qanunauyğunluğudur. İnsan ata-anadan
dünyaya gəldikdən bir müddət sonra – fiziki yetkinlik həddinə yetdikdən
sonra özünün yarımçıq olduğunu (qeyri-ixtiyari, ya şüuru yolla) anlayıb
ailə qurmaq fikrinə düşür. Bu səbəbdən də ata-anasından təbii bioloji və
sosial qanunauğunluqla ayrılmaqla özünün ruhi-mənəvi və fiziki –cis-
mani vətəninin (bədəninin) yarısına-arvadına qovuşub bütövləşir –
mükəmməlləşir. Bəli, həyat yoldaşı insanın ikinci yarısıdır ( yarıdır, sev -
gilisidir, butasıdır,  badıdır, tənidir-yarısıdır). Deməli, arvad kişinin həm
mənəvi baxımdan, həm də dini-mifoloji gerçəklik baxımından fiziki da -
ya ğı-arxası, qabırğasıdır. 

Qabırğasız insan sərbəst yaşayıb hərəkət edə bilmədiyi kimi, Adəm
(insan, kişi) də özünün qabırğasından yaranmış arvadsız-arxasız, kömək-
siz, dayaqsız heç nə edə bilməz, gücsüz olar. Demək, kişi evlənməklə -
butasına qovuşmaqla həm də öz qabırğasından qopub ayrılmış olan
bədəninin bir təbii parçasına qovuşmuş-bütövləşmiş olur. Adəmin qabır -
ğasından yaranan Həvva-Adəm və Həvva ilk ər-arvad cütlüyü kimi dedik-
lərimizin inkarolunmaz təsdiqidir.

Maraqlıdır ki, butaların qovuşması xoşbəxtlik, qovuşmaması bədbəxt-
lik kimi müasir ağac-oyma sənətində də öz əksini tapıb və tədqiqatçı –
şairə Şəlalə Ana( Hümmətli) ağac üzərində oyma ustası olan Seyfəddin
Məsimoğlu ilə “Butaların hekayəti, yaxud “Xətlər yaddaşımı oyur ki,
oyan!” başlıqlı müsahibəsində (“Ulus” qəzeti, fevral, 2000) bir maraqlı
detal var. “Seyfəddin müəllimin sənət əsərlərinə tamaşa etdikcə, söhbət -
lərini dinlədikcə könlümdə sıralanan misraları müsahibəyə əlavə etməklə
ömrünün hekayətini naxışlarla, butalarla bəzəmək istədim” deyən Şəlalə
Ana yazır:
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Bu nəfis nəstəliq, bu da ki kufi,
Xətlər yaddaşımı oyur ki, oyan!
Söylə sufimisən, yoxsa hürufi,
Ey insan adını ağacda oyan!
Susdurub Arazı Qurbani sazı,
Saza söykənibdir, bax, Xudafərin!
Göylərə ucalıb sazın avazı,
Pıçıldar qeybdən Xuda: “Afərin!”

Seyfəddin müəllimin cavabından bir parçaya diqqət etsək, buta mo ti -
vinin oyma sənətində necə əks olunduğunu bilərik:

– Bütün bu gördüyüm işlərin heç biri mənə sifariş verilməyib. Amma
“Aşıq Qurbani” adını yazmaq üçün Cəbrayıl rayonunun Tarix Diyar şü -
nas lıq Muzeyi mənə sifariş vermişdi. Mənə dedilər ki, elə et ki, bu işdə
Xu dafərin körpüsünün elementləri də öz həllini tapsın. Ona görə də mən
kompozisiyanı elə qurdum ki, burada axıra düşən “nun” və “i” hərflərinin
bir-biri ilə kəsişməsindən saz alındı. Sazın yuxarı qalxan qolu körpünün
bir tağına söykənir. Bu işdə arzu, duyum, təsəvvür daha çoxdur. Kör pü -
nün saza toxunan hissəsinin sağ-solunda arxa-arxaya iki buta, sazın kör-
püyə toxunan üst hissəsində isə bir-birinə söykənən iki buta işləmişəm.
Ar xa-arxaya olan butalarla cənublu qardaşlarımızla hələ ki birləşə bilmə -
diyimizi, bir-birinə söykənən butalarla isə iki xalqı birləşdirən musi qi mi -
zin və körpümüzün varlığını ifadə etmək istəmişəm” (6,98-99).

Göründüyü kimi, xalı-xalçalarımızda, kəlağayılarda və s. özünə yer
alan buta naxışı digər sənətkarlıq məmulatlarında və habelə də ağac üzə -
rin  də oyma sənətində də özünə yer alıb və özlüyündə müəyyən rəmzi-fəl-
səfi mənaları daşıyırlar.

Butanın xalq sənətində əksini tapması ilə bağlı Şükür Şənolun “Tutu
nə nənin hana nəğmələri” şeirində də maraqlı səhnələr əks olunub:

İlmələr
Süsən, sünbül.
Açıbdı
Qırmızı gül.
Naxışı
Xana-xana,
Xalçada
Min rəng sana.
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Buta var
Gülə oxşar,
Saçağı
Tülə oxşar
Ortası oymaq kilim,
Qırağı
Qaymaq kilim.
Asma gül
Büzmə-büzmə.
Gülü bir sıra düzmə,
Ağ çiçək-
alma çiçək,
Xalçada
Gözəl-göyçək.

Xınalı gül bir buta.
İlməsin gəlin tuta.
Sarı gül
Ulduz sanıdı,
Sanki bir bal şanıdı... (3,170-172).

Buta naxışlarının hanada toxunan xalçalarımızda təsvirini tapması
burada tərənnüm olunmuşdur.

Hidayət Səfərli isə bir qədər obrazlı dillə butanı bəxtlə-tale ilə  - fələk-
lə bağlı alın yazısı kimi səciyyələndirir:

Hidayətəm, bəxtə taxtı quran o,
Əzizləyib sonda bizi vuran o.
Nə yaxşı ki köçən bizik,duran o,
Zər butalı taxtası var, nərdi var,
Bu dünyanın dünya boyda dərdi var.

Zər butalı nərdtaxtanın timsalında şair bəxtin-taleyin də beləcə fələk -
dən asılı oyun olduğunu, kiminin butasından yarıdığını, kiminin isə yarı-
madığını təsirli bir tərzdə ifadə etmişdir. Başqa sözlə, dəli sevda yolların-
da fələyin hər qasırğa-tufanına sinə gərməyin aşiqlərə məxsus fədakarlıq
olduğu həqiqətdir və nağıl və dastanlarımızda da ilahi tərəfindən buta ve-
rilmiş gənclərin də hansı ənvai-müsibətlərlə üzləşdikləri hamımıza yaxşı
məlumdur.
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Köç üstündə yol gedən
Xalıların, xalçaların
Naxışına qar yağır.
Acından barmağını sovuran
Körpələrin
Baxışına qar yağır.

Qar yağır
Qədirin səsinə...
Dodaqlarda çiliklənən
“Qarabağ sikəstəsi”nə...

Babasının qəbrini
Qucaqlayan şəhidin
Qapanmamış gözlərinə
Qar yağır...

Dədə Şəmşirin qəbrinə,
Dünyanın səbrinə
Qar yağır... (4,146)

Balayar Sadiqin “Qan yaddaşının kişnərtisi” poemasından gətirilən yu -
 xa rıdakı misralarda da “Xalıların, xalçaların naxışına qar yağır” ifadə si -
nin alt qatından buta naxışına qar yağır-sevgiyə, sevgiliyə qar yağır, qa rı -
yır sevgilər, insan qocalır, sevgi ümidləri də ölür beləcə fikirləri kə də rən -
 giz duyğularla boy göstərir. Professor İsmayıl Kazımovun bibisi Vəfa dar
Tumasqulu qızı Kazımovadan hələ Soltanlı kəndində olarkən eşit miş ol -
duğu məsəlləri burada xatırlatsaq, fikrimizə söykək olar: 1) Dün yanı
ümüdnən (ümidlə) yemişlər, 2)Ümüdünü (ümidini) üzdün, öldün.

Maraqlıdır ki, Soltanlı kəndində ikən dünyasını dəyişmiş, qaçqınlıq-
məcburi köçkünlük həyatı görmədən dünyadan köçmüş Vəfadar arvad
san ki özündən-ömründən sonrakı bu qaçqınlıq faciəsini hiss edibmiş deyə
bir bayatı nümunəsini də həmişə işlədərmiş:

Vətən deyib ağladım,
Ürəyimi dağladım.
Dedilər yol açılır,
Ümidə bel bağladım.
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Vəfadar Tumasqulu qızının söyləmiş olduğu yuxarıdakı hər iki məsəl
və bir bayatının – hər üç folklor örnəyinin hər birində ümid ifadəsinin nə
qədər həyatverici güc olduğu vurğulanmışdır. Demək, burdan çıxış edib
şair Balayarın da yuxarıdakı misralarında ifadəsini tapan “körpələrin
baxışına”, “dünyanın səbrinə”, “xalı və xalçaların naxışına” – butalara qar
yağması fikirlərindən ümidin ölməsi kimi həyati əhəmiyyət kəsb edən bir
faciədən söhbət açıldığını yəqinləşdirərik. Bu misralarda da “buta”
kəlməsi birbaşa dilə-nitqə gətirilmir, lakin mətn arxasından butadan-yarı-
mayan butadan, nakam sevgilərdən bəhs açıldığı açıq-aşkar görünür.
Çünki həyat özü sevmək-yaşamaq deməkdir, buta özü sevgili-istəkli
deməkdir,  butaya-sevgili yara qovuşmaq özü bəxtəvərlik deməkdir, aşiq-
məşuq isə butasına yetişmək yolunda canfəşanlıqlar göstərib, sabaha
ümidlə baxır. Əgər aşiq sevgisi yolunda apardığı fədakar mübarizədə
ümidsizlik əzabı ilə üzləşsə, onda faciə baş verir, onda dünyanın axır-
mənşəri (məhşər günü, qiyamət zamanı) yetişmiş olur. Axır-məhşər
qopanda isə dünyada haqsızlığın haqq-ədalət üzərində hökmranlığı olur,
xaotik-həlməşik bir zəmanəyə yetişirik ki, o cəmiyyətdə insanlıq
dünyasının da sonu gəlib çatmış olur. Allahın adlarından biri-Əsmai-
səbadan biri də Haqqdır. İnsanlar Haqqa tapınsalar, Allah da insanlara
xoşbəxtlik, firavan yaşayış bəxş edər. Nəticədə butalı gənclər də butasına
yetişib bəxtəvər olarlar.

Şair Fikrət Sadıq buta naxışlarını “Əlifbanı bilməyən nənəmin əlyaz-
ması” adlandırır və həmin şeirə münasibət bildirərək Bilal Hüseynağa oğ -
lu Hüseynov yazır: «F.Sadıqın “Əlifbanı bilməyən nənəmin əlyazması»
poeması toxucu nəğmələri üzərində qurulmuşdur: 

Xalçanı buta bəzər,
Buta buluda bənzər.
Bu yandan qırqovula,
O yandan oda bənzər. (7, 122).

Bəli, xalçalarımızda rast gəlinən buta naxış-ornamentləri ağbirçək nə -
nə lərimizin “əlyazmaları”dır; o əlyazmaların sirrini açmaq istəyən şair
Fikrət Sadıq gah buluda, gah oda, gah qırqovula (əslində quşa, könül qu -
şuna – Ş.A.) bənzədir buta təsvirlərini. Bu bənzətmələrdəki qarmaqarışıq -
lıqlar da təsadüfi deyil, doğrudan da, buta alan-eşq badəsi içirilən gənc
gah Əsli sorağı ilə dağlara-daşlara düşən Kərəm kimi çovğuna-qara, bu -
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lud ların leysantökücü qəzəbinə düçar olur, gah ürəyi hicran odunda yanıb
pörşələnir, gah da ki, könlünün quşu kimi məğribdən-məşriqə uçub cöv -
lan edir. “Könlümün quşu uçub” ifadəsi də elə bundan yaranmış frazeo -
logizmdir, yəni eşq sevdası könül quşu kimi səciyyələndirilir. Əlbəttə, bir
incə nüansı unutmaq olmaz ki, folklordan gəlmə buta mifologeminə yazılı
ədəbiyyatda-poeziya örnəklərində münasibət bildirən ədiblərimiz də
bununla xalqımızın övladları kimi xalqın-ulu babalarımızın, nənələri-
mizin toxuduqları buta adlı sirli düyünü açmağa elədikləri bu cür təşəb-
büsləri təbiidir. Çünki ulularımızın – sələflərimizin bu rəmzi qatlarda
bizlərə nə mesaj vermək istədiklərini öyrənmək biz xələflərin -  gələcək
nəsillərin müqəddəs borcudur.

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə
işıq üzü görən “Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi-mədəniyyəti (XII-XVI
əsrlər) “adlı kitabında (“Elm”, 2007) Şirin Teymur qızı Bünyadova özün -
dən əvvəlki mənbələrə də (Quliyev H. “Azərbaycanda basma naxış sənəti
haqqında”. Azərbaycan SSR EA məruzələri. XIII c. № 7. Səh. 820-
821,1957) istinad etməklə yazır:

“Parçalara vurulan naxışlar müxtəlif qəliblər vasitəsilə nəqş olunurdu.
XX əsrdə belə qəliblərin ən geniş yayılan növləri əsasən bunlardan ibarət-
dir: çiçək haşiyə, gəlgə buta, yarpaq haşiyə, quyruq haşiyəsi, ürəkgülü,
künc paxlava, badam buta, göbək dövrəsi, şah və ya balaca buta” (8, 314).

Burada buta naxışlarının növləri sadalanır və bu adların müxtəlifliyi ilə
yuxarıda F.Sadığın şeirində təsvir edilən buta elementlərinin müxtəlif cür
bənzətmələrlə anılması arasında bir uyarlıq özünü göstərir. Deməli, bu ta -
nın müxtəlif adlarla tanınması və cürbəcür əşyalara bənzədilməsi arasın-
da bir qanunauyğunluq vardır. Bu, hər şeydən öncə, butanın daşıdığı müx-
təliffunksiyalılıq əlamətlərindən doğan səbəblərlə izah olunmalıdır. Mə -
sələn, əgər “gəlgə buta” deyiləndə bu, buta növünün özündə ehtiva elədiyi
simvolikanı reallaşdırır. “Gəlgə” sözünün etimoloji mənasına üz tutsaq,
məsələ bir az aydınlaşar. “Gəlgə” sözü çox güman ki, “gəl” sö zü nün iki
dəfə təkrar deyilişindən yaranıb. “Gəl məni gör, dərdimdən öl”, yaxud
“qızın gözəlliyi adama “gəl-gəl” deyir” və s. kimi sabit el ifa də lə rimizdə
işləndiyi kimi “gəlgə” butası özünün cazibədar görünüşü nə görə adama
“gəl-gəl” dediyindən məhz “gəlgə” (“gəl-gəl”) adlanıb və danışıqda ikin-
ci “gəl” sözünün sonuncu “l” sonor səsi səs düşümü pro-sesinə mə ruz
qalıb “gə” formasına düşmüşdür. İkinci bir məqam isə ondan ibarətdir ki,
“gəlgə” butasının özünün simvolik mənası aşiqin məşuqəsinə “gəl-gəl”
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deyib evlənmək ideyasını ifadə etməsidir. Deməli, “gəlgə” buta sında se -
vinc, razılıq, anlaşma (gözəllik) nidası daşınır. Yaxud “yarpaq haşi yə si”,
ya “badam buta” və bu kimi buta növləri isə buta naxış-təsvi rinin yarpağa,
ya badama oxşadılması ilə bağlıdır. Amma yarpağın, ya badamın bir rəmz
kimi özlüyündə nəyi işarələməsi məsələsi artıq butanın rəmzinin nədən
ibarət olmasını gerçəkləşdirən danılmaz amildir.

Burada bir maraqlı incə məqamın da üstündən sükutla keçmək olmaz.
“Şah və ya balaca buta” növünün adı göründüyü kimi sinonimik adaşlar
kimi iki adla tanına bilər: ya “şah buta” adı ilə, ya da “balaca buta” adı ilə.
İndi burada bir maraqdoğurucu sual ortaya çıxa bilər: nə üçün “şah buta”
adı ilə tanınan-adlanan buta şahın əzəmətinə-böyüklüyünə əsasən “böyük
buta” şəklində yox, “kiçik buta” kimi işlədilir? Buradakı “kiçik” təyini ilə
buna paralel olan “şah” ifadəsi arasında uyuşmazlıq (təzad) yoxdurmu?
Şahın böyüklüyünə “kiçik” təyini – “kiçik buta” ifadəsi əskiklik-xələllik
gətirmirmi? Əsla! Ona görə ki, burada nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, söh-
bət xalçaçılıqdan – naxış möcüzəsindən (naxışsalmadan-butadan) gedir.
Bilindiyi kimi, naxış (buta) özlüyündə çox incəlik, zəriflik tələb edən
sənətdir. Vaxtilə - 10-12 il əvvəl mən “Xalçaçılıq və şahlıq sənətinin, şah -
lıq qaydalarının rəmzi bağlılığı” barədə yazmışdım. Deməli, naxış (buta)
nə qədər ölçücə, həcmcə kiçik olsa, o qədər dərəcədə dərindən işləmə
zövqü, xüsusi məharət tələb edir sənətkarlardan. Bu mənada kiçik butada
xoşagəlimli incə, zərif detallar üstünlük təşkil edir və beləcə incə, zərif
işləməli naxış-buta “kiçik buta” və ya buna paralel şəkildə “şah buta” adı
ilə tanınıb adlandırılır. “Kiçik buta”nın  həm də “şah buta” ad lanmasının
daxili sirri məhz budur. Əksinə, naxış (buta) həcmcə böyük ölçüdə olarsa,
onda o naxışlarda hardasa saya (sadə) toxuma üslubuna müraciət edilər və
bu da əlbəttə, Şahın adına o dərəcədə müvafiq gəlməz. Göründüyü kimi,
hər şeydə arif olan, həssas olan xalqımız buta naxışının adlanması mə sə -
ləsində də heç nəyi səhv salmamış, əksinə, burada da ad qoy ma ənənəsinə
düzgün məntiqlə riayət etmişdir.

“Ürəkgülü” adlı naxış növünün adı da çox maraqlıdır. Mən əvvəlki ya -
zımda buta ornamentinin bilavasitə ürəklə, qəlblə (könül məsələsi isə)
bağlı olduğunu və buta naxışının zahiri görünüşcə də ciyərparəyə (ürək
parçasına, başqa sözlə, ürəyə) bənzəməsini göstərmişdim. Elə naxışın
“ürəkgülü” adlanmasının da səbəbi bu səbəblə əlaqələndirilməlidir.

Xalqımızın bu kimi sənətkarlıq mədəniyyəti barədə xarici ölkələrdə də
təbliğ olunması və tanınması məqsədilə ingiliscə və rusca nəfis tərtibatla
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əyani şəkil görüntülərilə birgə işıq üzü görmüş “Azərbaycan: 100 sual və
100 cavab” kitabını təqdirəlayiq təşəbbüs kimi alqışlamaq olar. İngilis-
Azərbaycan Gənclik Cəmiyyəti tərəfindən buraxılmış həmin kitabda
tikmə sənətilə bağlı dəyərli məlumatlar verilmişdir:

«Декоративные шитье всегда  пользовалось популярность в Азер -
бай джане. Все домашние предметы – занавески, скатерты, пос тель -
ное белье, одежда, аксессуары, конская упряжь и седла – украшены
вышивкой…

Для  вышивания  использовались хлопок, шелк и шерсть из Шема -
хы, Гянджи, Шеки и Шущи. В лучших образцах художественной
вышивки можно видеть сочетание блестящих золотых бусин, жем-
чужин и шелковых нитей. В азербайджанской вышивке  использу-
ется техника с богатой цветовой палитрой: текельдуз (плотная  вы -
шивка с жемчужинами и бусинами) и гюлебетин (золотое шитье с
накладным орнаментом)».  (9,142).

Buradan naxışsalma ənənəsinin müxtəlif məişət əşyalarında özünə yer
aldığı, pambıq, ipək və yun məmulatlarından istifadə olunması, təkəlduz
və güləbətin işləməli tikmə növlərinin geniş yayılması və s. barədə mü -
fəs səl və aydın təsəvvür əldə olunur ki, bu da əcnəbilərə adət-ənənə miz,
mədəniyyətimiz, incəsənətimiz barədə informativ bilgilər vermək məq -
sədinə xidmət edir. Mən bu sitatı burada əbəs yerə gətirmədim, gös tərmək
istərdim ki, buta naxışları ilə bağlı təkcə xalı və xalçalarımızda yox, həm -
çinin də digər sənət növlərində də (təkəlduz, güləbətin və s.) rast gəlmək
halları labüddür.

Bu hana ayaq aldı,
Asıldı dayaq aldı.
Xalını toxuyan qız
Qanından boyaq aldı. (10,157)

Xalıda Arazım var,
Körpüsü tarazım var.
Bir gözəl naxış sala:
“Təbrizdə murazım var”. (10, 155)

Bu xalı “Qollu-çiçi”,
Naxıçı güllü çiçi.
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Bəxtəvər cehizisən,
Ay allı, güllü “Çiçi”.

Xalçaçı meyli dərdi,
Toxuyar meyli dərdi.
Hər ilmə bir söz olar,
Danışar leyli dərdi. (10,154)

Şair-publisist Əli Rza Xələflidən müəllifli bayatılar kimi misal gətir -
diyim yuxarıdakı nümunələrdə də “buta” ifadəsi hərfən misralarda işlənil -
məsə də, xalçadakı buta naxışlarına rəğmən söylənilmiş arzular dil açıb
danışır. Başqa sözlə, xalı və xalçalarımızda özünəməxsusluqla işlənən na -
xış  ların sirli-sehrli dilinə burada Ə.R.Xələflinin bədii-poetik təfəkkür
priz masından fərdi yanaşma tərzi qabarıqlığı ilə görünməkdədir. 

Xalça növlərinə dair araşdırma apararkən Şirin Bünyadova şərq xalça -
larının incəsənətinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun materialların-
dan (İskusstvo vostoçnıx kovrov). (Материалы международного сим-
позиума по искусствy восточных ковров. 5-11 сентября 1983 г. Баку,
Элм, 1988) ) çıxış etməklə yazır:

“Z.Əliyev göstərir ki, Azərbaycanın xalçaçılıq məktəbinə Quba-Şir-
van, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Təbriz qrupları daxildir ki, əsrlər boyu
dünyanın heç bir bölgəsində rast gəlinməyən 130-a yaxın adda növü
yaradılmışdır. Sadıq bəy Əfşarın “Qanun əs-suvar” əsərində kompozi si -
yalardan “Xətai” və “islimi”nin adları çəkilir. Müəllif bunlardan əlavə,
klassik kompozisiyalardan “əfşan”, “ağacalı”, “ləçək-turunc”, “qelli”,
“butalı”nın da adını xatırladır”.( 8, 318).

Buradan da bir daha aydın görünür ki, xalçalarda buta ornamentlərinin
özünə intəhasız yer almasının səbəbi kimi “butalı” adlı xalça növü də var -
dır.

Gəlib-gedənə yoldu,
Yüz yol boşaldı-doldu.
Biz də bir ilmə olduq
Dünyanın naxışında (2, 26).

Şair Oruc İsaqoğlu İsgəndərov isə ümumiyyətlə insan ömrünü bədii-
fəl səfi tərzdə dünyanın naxışında ilmə adlandırır. 
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Yeri xəta, göyü xəta,
Arı öz balında batar.
Haçan verilmişdi buta,
Haçan düşdük bu axına? (2, 24)

Kim oyana, kim yata
Yat, verildi bəlkə buta...
Yol olmuşam qəminə ta,
Dözüm qaldı ürəyində. (2, 78)

O sac nəydi gündöyəndə?-
Üstündə küt gedən kündə...
Yaşıddı yuxumnan eynən...
O kiməsə buta yollar... (2, 84)

Birbaşa “buta” ifadəsinin işlənildiyi bu bəndlərdə şair buta faktorun-
dan bir bədii priyom kimi yararlanmaqla buta ilə bağlı düşüncələrini pay-
laşır. Digər bir nümunədə isə müəllif “buta” sözünü işlətmədən birbaşa
butasına-sevgilisinə müraciət edib, qaçılmaz alın yazısından söhbət açır:

Ömrün dan üzündə əsən yelmidi?
Yoxsa öyrənməli ayrı elm idi?..
Adın taleyimə düşən ilmədi,
Çıx görüm çevrədən, çıx çıxa bilsən. (2, 83)

Seyfəddin Rzasoy və Ağaverdi Xəlilin həmmüəlliflikləri ilə yazılmış
“Mə həbbət dastanlarının struktur modeli” adlı rəy yazılarından oxuyuruq:
“Butavermə qəhrəmanın ölərək  o biri dünyaya getməyini, ilahi qüvvə lər -
dən yeni status almağını və təzədən yeni statusda bu dünyaya gəlməyini
simvollaşdırır” (11, 116-124). 

O.İsaqoğlunun ayrı-ayrı şeirlərindən misallar gətirdiyim yuxarıdakı
bənd lə rin də məğzində məhz folklordan gəlmə butavermə amilinin bədii
əksi dayanır. Seyfəddin müəllimlə Ağaverdi müəllimin yazdıqları kimi, li -
rik qəhrəman da burada özünə letargiya yuxusu arzulamaqla ölüb-diril mə
inisiasiyasından keçməyi nəzərdə tutur.

“Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası” (Bakı, “Elm”, 2000)
əsə rində professor Məhərrəm Cəfərli butavermənin üç mərhələdən ibarət

2014/ I 47



ol du ğunu göstərir: “Butavermə 3 mərhələdən keçir: 1) qəhrəmanın əvvəl-
ki vəziyyəti; 2) simvolik ölüm-yuxuda buta alması vəziyyəti; 3)qəhrə-
manın yeni vəziyyəti”.

Göründüyü kimi, xalq yaradıcılığı örnəklərində müxtəlif variantlara
təcəlla edən buta mifologemi eyni təsirdə də yazılı ədəbiyyata nüfuz
etmiş, poeziya nümunələrində də gah məhəbbət dastanlarımızdakı butalı
aşiqlərin obrazları müxtəlif bədii biçimdə öz əksini fərdi üslublarda
nümayiş etdirmişdir, bunu yuxarıdakı nümunələrdən gördük, gah da ki,
toxuculuq sənətində bədii naxış-ornamentar şəkildə təsvirini tapmış xalq
sənətkarlığı sözün yazılı formasında proyeksiyasını tapmışdır. Şair-publi-
sist Əli Rza Xələflinin aşağıdakı bayatılarında bunun əyani nümunəsini
gö rərik:

Odumu köz göndərəm,
Danışa, göz göndərəm.
Şah Abbas deyiləm ki
Tikmədə söz göndərəm (10, 153).

Dərdimi gözəl ağlar,
Ağlasa, gözəl ağlar.
Qarabağ xalısını 
Toxuyan gözəl ağlar. 

Bulud gələ yağış var,
Dil-dil ötən baxış var.
Sinəsi sır yatağı-
Xalı, xalça, naxış var (10, 151).

Qələm al, yaz dastanı,
Hər kəsin öz dastanı.
“Leyli-Məcnun” xalısı
İlmədə söz dastanı (10, 152).

Gətirilən nümunələrdən də görünür ki, Əli Rza Xələfli xalı və xalça la -
rımızdakı buta ornamentlərinin daşıdığı məcazi donlu fikirlərə işarələr et -
miş, “buta” ifadəsinin qarşılığı kimi tikmə, Qarabağ xalısı, xalı, xalça, na -
xış, ilmə kəlmələrindən bəhrələnmişdir. Tikmədə söz göndərən Şah Ab -
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basdan söz açmış, xalı və xalçalarımızı “ilmələrin söz dastanı” kimi də -
yərləndirmişdir.

Folklorumuzdakı buta mifologeminin yazılı ədəbiyyata təsiri vasitəsilə
bədii əsərlərin yaranması təbii davamlı bir prosesdir. Lakin folklor təkcə
yazılı ədəbiyyata təsirilə kifayətlənirmi? Xeyr! Professor Füzuli Bayat
yazır: “Qəribin (“Aşıq Qərib” dastanı), Əmrahın (“Əmrah” dastanı), Hey -
dərin (“Heydər bəy” dastanı), Seyfinin (“Seyfi və Pəri” dastanı) eşq və
aşiqlik qədəhindən içib buta aldıqları kimi, Koroğlu da Qoşabulağın
(Azərbaycan variantında) suyundan içib vergi almışdır”.

Filologiya üzrə elmlər doktoru Seyfəddin Rzasoy F.Bayatın bu fikirlə -
rinə belə şərh verir ki, müəllif Qoşabulağın suyu ünsürünün ilkin obraz
kimi sonralar xalq sufizmi kontekstində butaya transformasiya olundu ğu -
nu göstərir.

Buradan da bir daha aydın olur ki, şifahi ədəbiyyat hadisəsi olan buta
mifologemi məhəbbət dastanlarından qəhrəmanlıq dastanlarına da sirayət
etmiş, beləliklə şifahi xalq yaradıcılığının digər nümunələrinə də əsaslı
təsir etmişdir. Deməli, buta mifologemi bir şifahi yaradıcılıq aktı olmaqla
digər şifahi yaradıcılıq məhsullarına-sənətkarlıq nümunələrinə də proyek-
siya olunmuşdur. Folklorda, etnoqrafiyada müxtəlif formalarda təzahür
edən buta faktoru yazılı ədəbi nümunələrdə də eyni qaydada müxtəlif ba -
xış bucaqlarından proyeksiyalanmışdır. Nəticədə hər bir sənətkar öz ya ra -
dıcılıq laboratoriyasından keçirdiyi buta mövzusunu fərdi təfəkkür  priz-
masından işlədiyi kimi, folklorun müxtəlif sahələrindən görünən əsrarən-
giz buta təsvirlərini də çoxçalarlı planda yazılı ədəbiyyatdan oxuculara
təqdim etmişdir. Biz sözlə, butanın şifahi ənənədəki çoxmənalılıq funk si -
yası ədiblərimizin də yaradıcılıq dünyasına beləcə zənginliklə daxil ol du -
ğundan, yazılı ədəbi nümunələrimizdə də buta müxtəlif rəng çalarları ilə
təqdim olunmuşdur. Sonda Ə.R.Xələflinin bir bayatısını versəm də,

Sinəmdə bu dağ ağlar,
Bu dərə, bu dağ ağlar.
Simsarı yox könlümdə
Gül, buta, budağ ağlar (10, 170).

Heç kəsə gülünün, butasının, budağının ağlar qalmasını arzulamıram.
Başqa sözlə, hər kəsə öz könül evindən sevinməsini - könül simsarı ilə
birgə yaşamağı arzulayıram. Butanız könül simsarınız olsun!
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İşin elmi nəticəsi: Xalq yaradıcılığı nümunələrindəki buta amilinə
xalq sənətkarlarının, şairlərin bədii təxəyyül prizmasından yanaşıb, onu
ye nidən bədii biçimdə bədii dövriyyəyə gətirməyin üsul və priyomlarını
müəyyənləşdirmək.

İşin elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq buta mifologemi yazılı ədəbiyyatla
folklorun müştərək mövzu predmeti kimi elmi-nəzəri təhlil süzgəcindən
keçirilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə söylənilmiş mülahizələri bu sahədə
gələcək tədqiqatlarda davam və inkişaf etdirmək, butanın məna rən-
garəngliklərini bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə yox, kompleks şəkildə
araşdırmaqla obyektiv elmi dəyərləndirmələrə nail olmaq olar. 
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M.QƏMƏRLİNİN “ATALAR SÖZÜ” KİTABININ TƏRTİBİ
PROBLEMLƏRİ  

Xülasə
Məqalədə M.Qəmərlinin “Atalar sözü” kitabı üzərində elmi araşdırma aparılır. 1899-

cu ildə İrəvan mahalından toplanan materiallar əsasında nəşr olunmuş kitabın hansı
problemlərlə tərtib edilməsi: mətnlərin seçilməsi, düzülüşü, dili üzərində apardığı işlər
təhlil və tədqiq olunur. 

Açar sözlər: folklor, atalar sözləri, toplama, tərtib, nəşr

ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ КНИГИ “ПОСЛОВИЦ” М.ГАМАРЛИ
Резюме

В статье проводится научное исследование книги “Пословиц” М.Гамарли. Эта
книга составлялась на основе материалов собранных в Иреванской области в 1899
году. В данной статье анализируются выбор и расположение текстов, работы про-
водимые над языком этой книги.

Ключевые слова: фольклор, пословицы, собирание, составление, издание

THE PROBLEMS OF COMPILING OF M. GAMARLI'S BOOK 
NAMED ”PROVERBS”

Summary
M.Gamarli's book named ''Proverbs'' is under scientific investigation in the article.

The book was published on the basis of materials which were obtained from Irevan
region in 1899. The problems had been used when it was compiled, processes of the
selection, arrangement and language of texts are analysed and investigated in the article.

Key words: folklore, proverbs, collection, compiling, publication

Məsələnin qoyuluşu. Toplama materiallarının tərtib olunması prob-
lemləri araşdırılmamış sahədir. Məqalədə aparılan təhlillər bu sahədə yeni
tədqiqat istiqamətlərini müəyyənləşdirə bilər. 

İşin məqsədi folklor materiallarını tərtib edərkən qarşıya çıxan prob -
lemləri araşdırmaqdır.

Mirzə Məmmədvəli Qəmərli Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində xü -
su si rolu olmuş ziyalılarımızdandır. O, İrəvan ədəbi-mədəni mühitinin fə -
al nümayəndəsi olmuş, gimnaziya və seminariyada türk dili müəllimi iş -
lə  miş, “Ana dili”, “Vətən dili” dərsliklərinin müəlliflərindən olmuşdur.

M.Qəmərli Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində “Atalar sözü” kitabı
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ilə tanınır. Bu, müstəqil janr kimi nəşr olunan ilk orijinal atalar sözü kita -
bı dır. Kitabda İrəvan və onun ətrafında yaşayan Azərbaycan türklərin dən
toplanmış 750 atalar sözü yer almışdır. Tərtibçisi M.Qəmərli, naşirləri isə
R.K.Edelson və R.Xəlilov olan bu kitab 1899-cu ildə İrəvanda nəşr olun-
muşdur. Kitabda müəllif tərəfindən yazılmış ön söz və sonda elmin fay-
dası haqqında “Mənzumə” – nəsihətamiz nəticə verilmişdir. Mətnlərin
hansı konkret ünvandan (kəndlərdən, şəhərdən və s.), kimlərdən toplan-
ması haqqında məlumatlar verilməmiş, pasportlaşdırma işi aparıl-
mamışdır.

AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri”
seriyasından nəşrə hazırladığı bu ilk kitabı Rza Xəlilov transliterasiya
etmiş və kitaba sözlük hazırlamışdır. Əsasən ərəb-fars və bəzi arxaik
sözlərinin mənası verilən bu sözlük oxucunun kitabla ünsiyyətini xeyli
asanlaşdırmışdır. Baxmayaraq ki, məhəlli xarakter daşıyan bir çox sözlər
burada öz əksini tapmamışdır, atalar sözlərində ifadə olunan fikrin qav -
ran masına aydınlıq gətirməkdə lüğət müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Trans li terasiya edilmiş 2003-cü il nəşrinə folklorşünas İsrafil Abbaslı ön
söz yazmışdır (2).

1899-cu ildə Həsən bəy Zərdabi kitaba resenziya yazmışdır və həmin
resenziya “Kaspi” qəzetində (30 dekabr 1899-cu il) çap olunmuşdur.
Transliterasiya müəllifi həmin yazını bu nəşrin sonuna əlavə etməklə oxu-
cuya M. Qəmərlinin gördüyü işin dövrünün ziyalıları tərəfindən necə qiy -
mət ləndirilməsi, eləcə də Azərbaycan folkloruna ozamankı münasıbət
haq qında əlavə məlumat əldə etməyə, həmin dövrün ədəbi-mədəni mən -
zə rəsini görməyə imkan yaratmışdır (2).

Dilimizdə işlənmə tezliyinə görə daha çevik janr olan atalar sözləri za -
manın süzgəcindən keçərək cilalanmış, yaşamaq hüququ qazanmış hik-
mətlərdir. Onlar ətrafımızda baş verən hadisələr, situasiyalar haqqında, bir
növ, açar söz rolunu oynayır. Bir atalar sözünü söyləməklə böyük bir ha -
di sə, əhvalat haqqında lakonik məlumat vermək və ya münasibət bil dir -
mək olur. Bu sözlər nitqimizdə xəbərdarlıq, rəy vermə, ümumiləş dirmə,
yekunlaşdırma, fikrin dəqiqləşdirilməsi, aydınlaşdırılması işini görür.

Atalar sözlərinin toplanma üsulu digər janrlardan bir qədər fərqlidir.
Çünki o, canlı danışıq dilindən kənarda söylənmir, nitqimizin ayrılmaz
hissəsidir. Ona görə də bu janrın daha münasib toplanması üsulu canlı
danışıq prosesidir.

Bədii üslubda sözün daşıdığı məna yükü çoxvariantlıdır: o, həqiqi və
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məcazi mənalarda ola bilər. Mübaliğə, təşbeh, litota, kinayə, metafora
sözün həqiqi mənasını üstələyir. Yazıya alınmış mətndəki fikri məhz
söyləndiyi mənada qavramaq üçün oxucunun yozum qabiliyyəti də əsas
şərtdir. Bir çox hallarda bu işdə tərtibçi şərhi oxucuya yardımçı ola bilir.
Çünki oxucu söyləyici ilə deyil, mətnlə üz-üzədir.

Tərtib edərkən toplanmış mətnlərin seçilib qruplaşdırılması və yer-
ləşdirilməsi – düzülməsi bu işin başlanğıcıdır. Atalar sözlərini tərtib
edərkən qruplaşdırmada müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır. Belə ki, bir
mətn bir neçə mövzu qrupuna aid ola bilir. Təkrarlara yol verməmək üçün
mətnlərin əlifba sırası ilə verilməsi daha məqsədəuyğundur. Rus atalar
sözlərinin nəşrində də bu  təcrübədən istifadə edildiyini görürük: mətn -
lərin düzülüşü mövzu üzrə yox, əlifba sırası ilə aparılmışdır (9).
M.Qəmərli də kitabı tərtib edərkən toplanmış materialları müəyyən
sıralanma ilə – hər mətnin baş hərfinə görə ardıcıllıqla düzmüşdür.

İrəvan mahalı regional dil xüsusiyətləri nəzərə çarpan bir bölgədir.
Haqqında danışdığımız nümunələr həmin bölgədən toplandığından yerli
dil xüsusiyyətlərinin qabarıq şəkildə görünəcəyini düşünmək olardı.
Lakin nəşrdə yerli dialektin göstəricisi olan fonetik və morfoloji özəllik-
lər, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə, mətnlərdə nə
regional, nə də ədəbi tələffüz əlamətləri əks olunmuşdur. M.Qəmərli ana
dili müəllimi olduğundan bu dilin orfoqrafiyasını mükəmməl bilmişdir.
Yəqin, buna görədir ki, mətnləri orfoqrafik norma ilə təqdim etmişdir. O,
topladığı materialları yazıya köçürərkən yazı və tələffüz arasındakı q-ğ/x,
k-y/g, b-v/f, ç-c/ş və s. əvəzlənmələrini nəzərə almamış, -lar/-lər (cəm),
-dır/-dir/-dur/-dür (şəxs), -dan/-dən (çıxışlıq hal) və s., ilə qoşma və
bağlayıcısını, xeyli sayda digər fonetik və morfoloji əlamətləri yazılı
ədəbi dil norması ilə vermişdir. Məsələn: 

Atın ölümü itin bayramıdır.
Cahil ilə bal yemə, ahıl ilə daş daşı.
Ölü ilə ölmək olmaz.
Eşşəyi minərlər ata yetişincə.
İt itin dişindən qorxar.
Dərgahın qapısı açıq olanda köpəyin yuxusu gələr və s.

Əli Nazimin toplayıcılıq işinin məsuliyyəti və toplama materiallarına
münasibət haqqında belə yazırdı: “Xalq ədəbiyyatının yalnız oxuma və
anlaşılma əhəmiyyəti yoxdur; onun elmi əhəmiyyəti bundan daha artıqdır.
Onun üçün xalq ədəbiyyatını toplarkən bir çox xüsusiyyətləri unutmamalı
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və onlara riayət etməlidir. Bu xüsusiyyətlərdən biri və ən mühümü də top -
lanan xalq ədəbiyyatı məhsullarının fonetikası (sövtiyatı)dır. Bu foneti ka -
nı mühafizə etmək, qarışdırmamaq görülən işin elmi qiymətini bir qat
daha artırır” (5, 98).

Kitabda yerli dil xüsusiyyətləri qabarıq görünməsə də, cüzi də olsa,
dialekt əlamətləri (əsasən dialektizmlərdə) və öz zamanının leksikası nə -
zərə çarpmaqdadır. Yerli dil xüsusiyyətlərinin təzahürü olan atalar sözlə -
rinin bir neçəsinə diqqət edək:

Bildirçinin bəyliyi darı savuluncadır.
Çölməgə verə-verə çıxar qazan bahası.
Çərçinin xırda andı bir gün özünə də qənim olar.
İtin axmağı qaysafadan pay umar.
Süddən ağzı yanan qatığı üflüyə-üflüyə içər.
Əvvəl məscidin içi, sonra eşiyi.
Uzaq yerin halvasın hovla ilə döyərlər.
Bəzi atalar sözləri söylənmə zamanının bir sıra fonetik, leksik, mor-

foloji əlamətlərini özündə əks etdirir. Məsələn:
Tazə kuzə suyu sərin saxlar.
Yeməkdənsə ümidli olmaq yeydir.
Culfa kəfənsiz ölər.
Haram mal bərəkət dutmaz.
Dərdini gizləyən davasını bulamaz.
M.Qəmərli topladığı mətnlərin dili üzərində necə işləməsi haqqında ya -

zır: “Çün bəzi ərəbi və farsi kəlimələr, türki lisanımızda qarışdığından hər
vaxt dilimizdə müstəməl olmaqdadır. Məahaza biz təsadüf olunan ərə bi kə -
limələri ərəb ibarəsi ilə yazmayıb, tələffüzə götürdüyümüz kimi yaz mış ol -
duğumuzdan bu kimi kəlimələrə irad tutulmamasını rica edirəm: məsələn,
“övrət”, “qövm” kəlimələrini təkəllüm elədigimiz kimi: “ar vad”, “qohum”
və sairə. Bu qəbil şeylərin təhrif olunmasının üzrünü is tə yirəm...”(2, 24).
Ərəb kəlmələrini türk sözləri ilə əvəz etməsi M.Qəmərlinin ana dilinin saf -
lığı uğrunda fəal mübarizə apardığını göstə rir. Lakin dilədiyi üzrlə  müəllif
özü də söyləyici mətninə müdaxilə edil mə sini məqbul saymadığını etiraf
edir.

P.Əfəndiyev kitaba və müəllifin ön sözdəki etirafına belə rəy bildirir:
“Bizə elə gəlir ki, müəllif bəzi atalar sözlərini ya yazılı mənbələrdən,
yaxud da xüsusi, təhsilli şəxslərdən götürmüş, ona görə də orada bir sıra
ərəb və fars sözləri olmuşdur. Ancaq çox doğru olaraq həmin kəlmələr
sadələşdirilib, xalqın dediyi şəklə salınmışdır” (4, 104).
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M.Qəmərli kitaba yazdığı ön sözdə topladığı materiallara qiymətlən -
dirici rəy verərək onların nəşrə yararlı olduğunu söyləyir: “Türk hükə-
malarının təcrübəli və nəşrə yarar zərb-məsəllərindən “Atalar sözü” nam-
inə bir risalə tərtib edildi ki, həm sələflərin sözləri aradan götürülməyib
baqi qala və həm xələflər üçün umur və xüsuslarında bir rəhbər olub bu
əbdi-acizi də bir xeyir ilə yad buyuralar” (2, 24). Buradan aydın olur ki,
müəllif rast gəldiyi hər mətni topladığı materialların içəri-sinə sal ma mış -
dır. O, özünəməxsus seçmə aparmış, mükəmməl məzmun və məntiqə ma -
lik, nəşr üçün yararlı olanlarının (müəllif burada, çox güman ki, mətnində
kəskin vulqar sözlər işlənmiş və məzmununda ədəbə zidd fikirlər olan ata-
lar sözlərini vermədiyini nəzərdə tutur) kitabda ve-rilməsinə çalış mış dır.

Bir neçə atalar sözündə nəşr üçün münasıb olmayan vulqar sözlərin
işləndiyini görürük. Bunları yazıda müəyyən məhdudiyyətlərlə – üstü ör -
tülü şəkildə anlatmaq da olardı. Məsələn, “Oğuznamə”nin nəşrində vulqar
kəlmələrin yerinə nöqtələr qoyulmuşdur (6, 17). Rus atalar sözlərinin
nəşri zamanı da vulqar sözlər nöqtələrlə əvəz edilmişdir (9, 20). M.Gök -
çeoğlu Kıbrısdan topladığı atalar sözlərini tərtib edərkən vulqar sözlərin
ilk hərflərini yazmış, sonra nöqtələr qoyub sözün son hərfini vermışdır.
İlk və son səs arasındakı nöqtələri oxucu məzmuna, qafiyəyə – allitera si -
ya, assonansa əsasən yoza bilir (6, 123; 167; 244). M. Qəmərlinin döv rün -
də bu sözlərin nəşrdə verilməsi təcrübəsi olmamışdır. Lakin translitera si -
ya zamanı Azərbaycan, rus, türk folklorşünaslığının bu situasiya ilə bağlı
təcrübəsindən yararlanmaq mümkün idi.

Bəzi mətnlərin sintaksisində danışıq üslubunun təzahürünün zəif ol du -
ğunu görürük. Düşünmək olar ki, müəllif bu cümlələri ədəbi dil norma la -
rına uyğunlaşdırmışdır. Məsələn:

Vaxtilə görülməmiş iş çox dəfə görülməmiş qalar və s.
Xalq arasında çox işlənən nərdivana pillə-pillə çıxallar mətninin müxtə -

lif variantlarına “Oğuznamə”, “Əmsali-türkanə”, Ə.Hüseynzadənin,
A.O.Çernyayevski və başqalarının topladığı materiallar içərisində də rast
gəlirik:

Nərdiban ayaq-ayaq çıqılur (1, 325).
Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar (1, 59).
Nərdivana ilk pillədən çıxarlar (1, 325).

Kitabdakı ayaq-ayaq nərdivana çıxarlar variantında bir “əl gəzdiyi”
duyulur. Həmin mətnlərin hamısında vurğulanan ifadənin yeri eynidir –
xəbərin yanı. Azərbaycan dilində üzərinə məntiqi vurğu düşən söz cüm-
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lədə xəbərin yanında gəlir. Bu mətndə vurğulanan söz nərdivan deyil, ona
çıxmağın tərzidir: ayaq-ayaq. Əsas sözün xəbərdən uzaqlaşdırılması nit -
qin təbiiliyinə xələl gətirir. Bu cür mətnlərin yaddaqalma imkanları heçə
enir. Odur ki, bu atalar sözünün göstərilən formada söylənməsi inandırıcı
görünmür.

Bir çox hallarda durğu işarələrinin (əsasən vergülün) verilməməsi,
müasir yazı qaydalarının tələb etdiyi məqamlarda defis işarəsinin qoyul-
maması, bəzi mürəkkəb sözlərin bitişik əvəzinə ayrı yazılması oxucu
üçün çətinlik yaradır, mətndə ifadə olunan fikrin başa düşülməsinə mane
olur:

Dama dama göl olar, dada dada heç olar.
Dost ilə ye, iç, alış veriş eyləmə.
Çölməgə verə verə çıxar qazan bahası.
Bu günkü öpgə sabahkı quyruqdan yeydir.
Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək çıxartdı.
Mətnlərin sonunda durğu işalərinin verilməsində də müəyyən uyğun-

suzluqlar özünü göstərir (nöqtə əvəzinə nida qoyulmuşdur):
Ağacı içindən qurd yeyər!
Ucuzdur, var illəti, bahadır, var hikməti!
Yaz qışından bəlli edər, qız qardaşından!
Göstərdiyimiz nümunələr əslində adi intonasiya ilə söylənilir və bu

tələbə uyğun olaraq sonda nöqtə qoyulmalı idi.
Sual işarəsi əvəzinə nöqtə qoyulmuşdur:
İt hürər, karvan keçər, yel qayadan nə aparır.
Mollaya pilav de, Marağa nə qədər yoldur.
Bu gün də dilimizdə çox işlək olan “yalançını mənzilinəcən qovallar”

atalar sözünün kitabda sonuncu sözü verilməmiş, yerinə üç nöqtə qoyul-
muşdur:

Yalançını mənzilinə kimi...
Bu üç nöqtənin hansı məqsədlə qoyulduğunu müəyyən etmək çətindir:

vulqar söz buraxılmışdırmı, yaxud transliterasiya zamanı sözün oxunması
mümkün olmamışdır, ya da elə əvvəldən mətn bu cür toplanmışdır?

Kitabda müxtəlif yerlərdə – cümlənin ortasında, bitmiş cümlənin so -
nunda, yarımçıq cümlənin sonunda və s. məqamlarda üç nöqtədən istifadə
olunmuşdur. Hər halda, bu müxtəlifliyin bəzinin izahına ehtiyac du yulur.

Müxtəlif səhifələrdə verilmiş, biri digəri ilə variant təşkil edən atalar
sözlərinə də rast gəlirik:
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Atası düz yerdə gəzə bilmir, balası şumda şıllaq atır (2, 25).
Düz yerdə gəzə bilmir, şumda şıllaq atır (2, 38).
Bu nümunələrin ikisi də iki hissədən ibarətdir və ikisində də birinci

tərəflə ikinci tərəf qarşılaşdırılır. Amma birinci mətndə ata ilə övladın
fərqli xüsusiyyətləri müqayisə edilir. İkincidə isə bir insanın ikili
xüsusiyyəti əks qütblərdə göstərilir. Bu variantlar sübut edir ki, müəllif
(özü qeyd etməsə də) müxtəlif ərazilərdə toplama işi aparmış və bu
paremik vahidlər müxtəlif yerlərdə belə fərqliliklə söylənilmişdir.

Bir tərkib hissədən ibarət bir sıra atalar sözləri var ki, kitabda onların
daha mükəmməl və geniş formaları ilə rastlaşırıq:

Kül təpəciy olmaz – Gədadan ağa, küllükdən təpə olmaz.
Varın verən utammaz – Varın verən utanmaz, yoxdan verən axmaq dır.
Qaçanı qovmazdar – Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
Bunun əksi olan mənzərə ilə də rastlaşırıq. Daha geniş formada olan

məsəlin mətninin bir hissəsi verilmişdir. Lətifəsini bilmədən məsəldəki
fikri başa düşmək çətinlik yaradır. Məsələn:

Mənzil yaxın, kira çox, bunda bir əlamət var.
Tərəfimizdən toplanan mətnlər içərisində həmin məsəlin geniş – tam

forması belədir:
Siçana deellər, bı deşihədən çıx, gir o deşiyə, min tümən verəcəm.

Deer, mənzil yaxın, qiymət baha, bırda nəsə bir hikmət var.
Bu gün işlək olan bir çox atalar sözlərinin orijinal variantlarını da gö -

rürük:
Suda boğulan saman çöpünnən yapışar – Suda boğulan ilana sarılır.
Ağıllı fikirrəşincən dəli vurdu çayı keşdi – Ağıllı fikirləşincə dəli

oğlunu  evləndirər.
Məsləhətdi don gen olar – Məsləhətli aş dadlı olar.
Qarın qardaşdan irəlidi – Qarın dağı qardaş dağından yamandır.
Kitabda təqdim olunan materialların içərisində mənası başa düşül mə -

yən, şərhinə ehtiyac duyulan atalar sözləri də var:
Nəxunkçı sahibi-səliqə olar.
Çomaq çürlənindir, qada birlənin!
Döyülməmiş soyulmaq bir sulu namazdır.
Ağrımayan başına saqqız yapışdırma.
Aşağıdakı nümunələrdə məsəllərin hansı məqamda, nə məqsədlə iş lə -

dilməsi aydın deyil:
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Nainsafın gülü qaçar.
Yoldan çıxanı yol vurar.
Eşşəyin böyüyü tövlədədir.
Ələyəndə doyarsan.
Ələk var, ələk var və s.

Göstərilən paremilərin aydın olmamasına səbəb mətndə mənası an -
laşılmayan sözlərin işlənməsi, ya da əslində məsəl olan ifadənin ləti fə -
sinin bilinməməsidir. Bu cür mətnlərin başa düşülməsi üçün izahlar, şərh -
lər oxucu fikrinin istiqamətlənməsinə yardımçı ola bilərdi. Lakin mü əllif
tərəfindən bu lazımi aydınlaşdırmalara cəhd edilməmişdir.

Bəzi atalar sözlərinin təhrif olunduğu məqamlarla da rastlaşırıq. Görü -
nür, tərtibçi bir sıra mətnləri dərindən saf-çürük etməmişdir. Bu nümu -
nələrdə bir-birinə qarşı olan sözlərin yerində işlədilməməsi, məntiqi ardı -
cıllığın pozulması qeyri-həqiqi mənzərə yaratmışdır:

Yaşın oduna quru da yanar.
Namərdi qova-qova mərd eylərsən.
Atalar sözlərinin sırasında digər kiçik janrlara aid nümunələr də ve-

rilmişdir ki, bu da seçim zamanı janr baxımından dəqiqləşdirmə aparıl-
madığını göstərir. Məsələn:

Allah sağ gözü sol gözə möhtac eyləməsin – alqış;
Heç kimin yarası göz qabağında olmasın – alqış;
Xeyirini görmədiyim oğulun vayını eyləyim – qarğış;
Yoxsulluğu yox olsun – qarğış;
Adın nədir, Rəşid, bir de, bir eşit – cırnatma;
Əsil al çirkin olsun, bədəsil gözəl alma – bayatı;

Mən aşiq, gözəl alma,
Yeməyə gözəl alma.
Əsil al, çirkin olsun, 
Bədəsil gözəl alma (8, 9).

Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar – qoşma;

Abbas deyər bu sözləri sərinnən,
Arxı vurun, suyu gəlsin dərinnən.
El bir olsa, dağ oynadar yerinnən, 
Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar (3, 155).
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Demək çətindir ki, lirik növün janrlarına (bayatı və ustadnaməyə) aid
olan sonuncu iki nümunə əvvəl atalar sözü olub, sonra bayatı, ustadna mədə
istifadə olunub və ya əksinə. Lakin bu dəqiqdir ki, M.Qəmərlinin tərtib et -
diyi kitaba qədər  heç bir mənbədə (“Oğuznamə”, “Əmsali-tür ka nə”, “Dədə
Qorqud kitabı” kimi abidələrdə) bu atalar sözlərinə rast gəl mirik.

H.Zərdabi toplama materialının məhdud əraziyə aid olduğunu və əha -
təli olmadığını vurğulayaraq yazır: “Məcmuəyə çox da böyük ol ma yan
bir bölgənin atalar sözləri daxil edilmişdir ki, bu da buranın özgə rayon-
larında mövcud olan atalar sözlərinin çoxunun verilməməsini göstərmək -
dədir” (2, 53). Say etibarilə az olmasına baxmayaraq, M.Qəmərlinin top -
la dığı atalar sözləri mövzu baxımından kifayət qədər əhatəlidir. Milli
adət-ənənələrimiz, davranış qaydaları, ailə-məişət mövzusu, kökə bağlı -
lıq, əməksevərlik, sözün kəsəri haqqında – ümumiyyətlə, həyatın bütün
sahələrinə aid atalar sözləri kitabda yer almışdır.

Rus folklorşünasları XVIII-XIX əsrlərdə toplanmış atalar sözlərinin
əl yazmalarını nəşrə hazırlayarkən bir sıra prinsiplərə əsaslanmışlar: mətn -
lə rin fonetik və morfoloji əlamətləri saxlanılır; durğu işarələri müasir qay-
dalara uyğunlaşdırılır, oxunması mümkün olmayan sözlər mətndə mötə -
rizə içərisində qeyd olunur; nəşrə uyğun olmayan sözlər nöqtələrlə əvəz
olunur; köhnə orfoqrafiya, durğu işarələri düzəliş edilərək müasir yazı
qay dalarına uyğunlaşdırılır (9, 20). Transliterasiya zamanı bu təcrü bə dən
yararlanmaq, zamanında görülməyən işləri nizama salmaq olardı.

M.Qəmərli kitabına yazdığı ön sözdə xalq yaradıcılığının mükəmməl
nümunələri olan bu hikmətlərə “söz” deyərək belə qiymətləndirir: “Dün -
yada hər bir kəs üçün sözdən böyük yadigar və ya vərəsə yoxdur. Zira
mal, mülk tələf olub gedər, amma söz qalar. Belə ki, keçmiş hükəmanın,
şüəranın sözləri hala baqidir və insan üçün sözdən xeyirli, mənfəətli heç
bir dövlət yoxdur” (2, 24).

Nəticə. Türk və Azərbaycan atalar sözü və məsəllərinin təməli sayılan
“Oğuznamə”, “Dədə Qorqud kitabı”, “Əmsali-türkanə” kimi qaynaqların
davamı olan “Atalar sözü” kitabı ilə M.Qəmərli Azərbaycan folklorşü-
naslığı tarixində özündən sonrakı nəsillərə böyük yadigar və vərəsə qoy-
muşdur. Hikmət dolu bu xəzinə bu gün də xalqımızın mənəviyyatına xid-
mət etməkdədir. Nəzərə alsaq ki, hər atalar sözü müstəqil bir əsərdir, onda
deyə bilərik ki, bu kitabda 750 əsər nəşr olunmuşdur. Toplama, tərtib və
nəşr təcrübəsinin olmadığı bir zamanda M.Qəmərli bu işin vacib oldu ğu -
nu, məsuliyyətini, çətinliyini bir ziyalı kimi dərk etmiş, öz açdığı cığırla
gedərək başladığı işin öhdəsindən gələ bilmişdir.                                     
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ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN QADIN AŞIQLARI
Xülasə

Ə.Cəfərzadə “Azərbaycan aşıq və şair qadınları” adlı iki cildlik kitab tərtib etmişdir.
Nigar Rəfibəyli həmin kitaba dəyərli bir ön söz yazmışdır. Bu və digər əsərlərində Ə.Cə -
fər zadə hər zaman Azərbaycan aşıq və şair qadınlarının yaradıcılıqlarını yüksək qiy -
mətləndir mişdir. Mə qa lədə həmçinin Aşıq Pəri, Aşıq Sənəm, Aşıq Bəsti, Aşıq Nabat haq -
qında məlumat ve ril mişdir. 

Açar sözlər: Əzizə Cəfərzadə, şair, aşıq, qadınlar, yazıçı, yaradıcılıq 

AZIZA JAFARZADEH AND AZERBAIJANI ASHUG WOMEN
Summary

Aziza Jafarzadeh  compiled a book with two volumes under the name  “Azerbaijani
ashug and poet women” and Nigar Rafibeyli wrote a foreword  for it. Aziza Jafarzadeh
gave a special place to the ashug art in her researches. She mentioned the role of women
in the ashug art. The article deals about the women ashugs such as: Ashug Peri, Ashug
Senem, Ashug Besti, Ashug Nabat and others. 

Key words: Aziza Jafarzadeh,  poet, ashug, women, writer, creativity

АЗИЗА ДЖАФАРЗАДЕ И ЖЕНЩИНЫ АШУГИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме

Азиза Джафарзаде составила книгу, в двух томах, под названием «Женщины
ашуги и поэтессы Азербайджана» и Нигяр Рафибейли, также,  написала для нее
краткое предисловие. В этой книге а также, во многих других произведениях
Азизы Джафарзаде высоко анализируется творчество женщин ашугов. В статье
речь идет о таких женщинах ашугах как: Ашуг Пери, Ашуг Сенем, Ашуг Бести,
Ашуг Набат и др.

Ключевые слова: Азиза Джафарзаде, писатель, ашуг, женщины, поэт, творче-
ство

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan aşıq şairləri, bütövlükdə saz, söz
ustalarının yaradıcılığı milli mədəniyyətimiz-ədəbiyyatımızda ayrıca yer
tu tur. Azərbaycan qadın sənətkarlarının həm aşıq sənəti, həm də folklor
yaradıcılığı sahəsindəki fəaliyyətlərinin sistemli şəkildə öyrənilməsi mə -
qalədə problemin qoyuluşuna bağlıdır. Əzizə Cəfərzadə qadın aşıqları və
xalq ədəbiyyatı örnəklərini yaradan qadın aşıq və yaradıcılarının bədii
irsini toplu şəklinə salmaqla, eləcə də onların obrazlarına öz əsərlərində
geniş yer vermişdir.
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İşin məqsədi. Azərbaycan qadın yaradıcı  sənətkarlarının milli mədə -
niy yətdə tanınması, onların  ayrıca folklor örnəklərimiz, müxtəlif  layla,
nəğ mə bayatılarının yaradıcısı kimi çıxış etmələrinin Əzizə Cəfər za  dənin
yaradıcılığı əsasında öyrənilməsi araşdırmanın başlıca məqsədi olaraq
götürülmüşdür.

Görkəmli yazıçı Ə.Cəfərzadənin yaradıcılığı və tədqiqatçılıq fəaliyyəti
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, milli-etnik xüsusiyyətləri öyrənilməsi, təb li -
ği işi ilə seçilir. İstər müxtəlif mövzularda qələmə aldığı romanları, is tərsə
də ciddi elmi araşdırmalarında ədib həmişə xalq ənənələri, inam, dü şün -
cə lərin, ən əsası, şifahi yaradıcılığın qorunmasına çalışmışdır. Yazı çının
bu təb liğ və təqdimə böyük səy göstərməsi həm də Azərbaycan fol klo ru -
nun mədəni irsimizdə zənginləşməsinə bağlıdır. Folklorşünaslıq fəa liy -
yətində Ə.Cəfərzadə xalq ədəbiyyatının bir çox nümunələrinin toplan-
ması, araş dırılması istiqamətində aşıq sənəti, yaradıcılığına da ayrıca yer
ayırmışdır. Onun “Azərbaycan aşıq və şair qadınları” adlı iki cildlik topla-
ma kitabı, “Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu”, “Aşıq Sənəm”,
“Şirvan aşıqları və onların yaradıcılığında bəzi məqamlar” və sair kitab və
məqa lələri bu qəbildəndir. Aşıq sənətinin müqəddəsliyi, qədimliyi, milli-
əxlaqi keyfiyyətlərinə toxunan Ə.Cəfərzadə yazırdı: “Aşıq sənəti muğam-
dan da ha qədim olub ilk azəri-türk varlığını tərənnüm edən başlıca sənət
növü ki  mi tanınmış, hər bir azəri türkünün həyatında ayrıca rol oy na -
mışdır... Aşıq sənəti hər bir azəri türkünün qəlbində tamdır, birdir, onun
hə yat eşqini, dərdini, sevinclərini, toy-düyün, mağar ləzzətlərini, qürbət
həsrətini əks etdirir, xalqın tarixindən, onun qəhrəmanlıq keçmişindən
danışır və ən adi insan duyğuları, böyük həyat eşqini-məhəbbəti tərənnüm
və vəsf edir” (9,177).

Xalq ədəbiyyatı örnəklərinin bir çoxunun yaradıcısının qadın-anaların
olmasını diqqətdə saxlayan tədqiqatçı şifahi sənətin layla, oxşama, bayatı
şəkilli nadir incilərinin məhz bu başlanğıcdan yol aldığını bildirmişdir.
Qeyd olunan xalq şeiri şəkilləri ilə yanaşı, aşıq yaradıcılığı, sənətində də
qa dınların böyük tarixi xidmətlərindən bəhs  edən Ə.Cəfərzadə Azər bay -
can qadın aşıq şairlərinin böyük bir hissəsinin milli mədəniyyətimizdəki
ye rini və rolunu araşdırmışdır. Xalq ədəbiyyatının yaradılması və təbliği
işin dəki Azərbaycan qadının əməyini yazılı ədəbiyyatımızdakı söz usta -
lığı ilə birləşdirməklə yazıçı böyük bir dövrün mənəvi xəzinəsinin məhz
qa dın qəlbi, dünyasında yaranmasını təqdim etmişdir. Ə.Cəfərzadə nin bu
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is tiqamətdə “Azərbaycanın aşıq və şair qadınları”  adlı kitabda tərtib et -
miş dir. 

Əzizə Cəfərzadənin müfəssəl olaraq məlumatlandırdığı aşıqlardan biri
Aşıq Pəridir ki, tədqiqatçı onun haqqında danışarkən aşığı əhatə edən ədə -
bi mühitə xüsusilə toxunmuşdur. Qarabağ şairlərinin çox az bir zamanda
tanıdığı Aşıq Pəri öz hazırcavablığı, tədbirliliyi ilə söz sahiblərinin rəğbə-
tini qazanmışdır. Aşıq Pərini Azərbaycan saz, söz qadınlarının sırasında
ve rən Ə.Cəfərzadə aşığın ümumi yaradıcılığını əhatə edən qoşma, gəraylı
şeir şəkillərindən nümunələr vermiş, onun deyişmələrinə xüsusi olaraq
diqqət yetirmişdir. Məmməd bəy Aşiq, Cəfərqulu xan Nəva, Mirzəcan
Mə dədov kimi ədəbi mühitin təmsilçiləri  ilə dostluq edən Aşıq Pəri ən
uğurlu deyişmələrini də elə onlarla saz, sözə köçürmüşdür:

C.Nəva 
Sən ey Pəri, mələk pərvərdəsisən,
Həmişə deyirdin biz çakər ona.
Nədən ötrü bizdən kənar gəzərsən.
Nə mane olubsan sərasər ona.

Aşıq Pəri
Nə şayisdə bu sözləri danışmaq    
Büsyardır mərdi-xidmətkar ona.
Saymırdın sultanı, xanı, paşanı 
Nə şah bir söz deyər, nə sərdar ona (1, 59).

Qeyd edək ki, Aşiq Pəri bütün yaradıcılığı boyu daha çox özünün və
qadınların dərdlərindən, dünyanın vəfasızlığından, hakimlərin zülmünə
bağlı şikayət motivli qoşmalar yazmışdır: 

Bir Pəri dil aramında qan ağlar,
Çəkilib sinəmə dügünlü dağlar,
Ölübdür bülbülüm, lal olub bağlar,
Saralıb-sovulub güllər ağlaram (1,56.).

Ə.Cəfərzadədən əvvəl F.Köçərli də Aşıq Pərinin şeirlərini toplamış,
həyat və yaradıcılığını tədqiq etmişdir. Araşdırmalar göstərir ki,  Aşıq
Pərinin bədii irsi qoşma, gəraylı və deyişmələrdən başqa,  bağlamalarla da
zəngindir. Vaxtilə F.Köçərli yazırdı:  “Əlimizdəki qoşma, gəraylı və de-
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yişmələrindən başqa Aşıq Pərinin bağlamaları da olmuşdur. Bağlama-
qıfılbəndlərin məzmunu düz yazıldıqda belə açmaq çətin ikən, savadsız
yazıldıqda açılması daha böyük zəhmət tələb edərdi” (3,5). Buradan aydın
görünür ki, F.Köçərli  bu bağlamaları görmüş, bisavad mollanın xəttini
oxuya bilmədiyindən onları  nəşr edə bilməmişdir.

Bununla yanaşı, “Aşıq Pəri və müasirləri” kitabında şairənin müasir-
lərindən Mirzəcan Mədədov, Cəfərqulu xan Nəva, Məhəmmədbəy Aşiq,
Mirzə Həsən Mirzə və Əsəd bəyin də tərcümeyi-halları verilmiş, onların
Aşıq Pəriyə həsr etdikləri və onunla şeirləşdikləri  parçalar kitaba daxil
edilmişdir. “Aşıq Pərinin poeziyamıza xidmətlərindən bəhs edən Ə.Müz -
nib yazır: ”Molla Pənah Azərbaycan məhəlli klassiklərinin bünövrəsini
yaratdısa, Aşıq Pəri ətrafında topladığı adamlar ilə, mü-sabiqəyə girişdiyi
şairlər ilə elin sevə-sevə dinləməkdə olduğu de-yişmələri genişlətdi və ya -
zışmaları sürətlə heca vəzninin qol-budaq atmasına yardım etmiş ol -
du”(3,13). Ə.Müznib daha sonra yazırdı ki, Aşıq Pəri bu dili klassik ədə -
biyyatımıza keçirməyə qədəm qoyan şairlərimizdəndir. Aşıq Pəri öz döv -
ründə şeir demək bacarığı, məclislərdə tar çalıb oxuması, şairlərlə deyiş -
məsi ilə  müasirlərinin nəzərini cəlb etmişdir. “XIX əsrdə xalq şeiri tər -
zində yazan Məhəmməd bəy Aşiq, Mirzə, Nəva, Əsəd və b. Aşıq Pəri ilə
maraqlanmış, onunla şeirləşmişdilər. Məsələn, Nəva deyir:

Aşıqlardan səni çox etdim tərif.
Əl çəkərsən din-imandan, ey Pəri.

Məhəmməd bəy Aşıq Pərini “məhbubi-kamilə” adlandıraraq deyir:
Bilməzəm ki, ey məhbubi-kamilə,
Nəsihət etməzsən neyçün cahilə?

M.H. Mirzə xəstə ikən yazır: 
Bu qəm bəstərində, möhnət içində,
Daim fikrimdədir xəyalın sənin.
Şirin hərəkətli, şəkər sözlüsən.
Yoxdur yer üzündə misalın sənin” (3,14).

Yuxarıdakı nümunələrdən göründüyü kimi, onların hamısı xalq şeiri
ənənələrini davam etdirmiş,  bu üslubda gözəl nümunələr yaratmışlar, on -
lar həm  də bir-birləri ilə yazışmışlar.

Əzizə Cəfərzadənin bəhs etdiyi aşıq qadınlarımızdan “Qobustan” jur-
nalının sorağında olduğu, yalnız 1975-ci ildə qocaman sənətkarla görüşü
gerçəkləşən Aşıq Sənəmdir.  “Balakənin Gülüzən kəndindən olan Aşıq
Sənəm vaxtilə Əzizə Cəfərzadəyə bu məzmunda bir bayatı göndərmişdir:
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Əzizim Gülüzənə,
Gün düşüb Gülüzənə,
Sənəmi görmək  istəsən
Gəlginən Gülüzənə.

Yazıçı aşığın sorağındaykən aldığı bu çağırışa görə Sənəmə öz min-
nətdarlığını bildirmiş, “Azərbaycan qadını” jurnalında böyük bir oçerklə
çıxış etmişdir. Ardıcıl olaraq toplayıcılıqla məşğul olan Ə. Cəfərzadə Aşıq
Sənəmdən 200-dən artıq bayatı nümunəsi toplamışdır”(8,14). 1928-ci ildə
birinci Aşıqlar qurultayının iştirakçısı olan Aşıq Sənəm söz boğçasını,
bayatı çağırışını qədim musiqi alətlərimizdən olan tanburda ifa etmişdir.
“Qobustan” jurnalında mütəmadi olaraq Aşıq Sənəmin bayatılarını
təqdim edən Ə. Cəfərzadə topluda da aşığın yaradıcılığından müxtəlif
bayatılara yer vermişdir. Aşıq Sənəmi “el şənliklərinin sevimli aşığı”,
“Muğal adlanan Azəri tayfalarından biri arasında geniş yayılmış “hayla
gecələri”nin iştirakçısı” kimi dəyərləndirən yazıçı aşığı yaradıcı sənətkar
adlandırmaqla ondan orijinal bayatı nümunələrini topluya daxil etmişdir:

Aşıqlara, sazlara,
Tanburda qotazlara,
Bu canım qurban olsun
Gəlinlərə, qızlara
Hayla haylanın başı,
Hayla bilməyən naşı,
Hayla bilmək yaxşıdır,
Qərib yerin yoldaşı (1,  223).

Ə.Cəfərzadənin elmi-bədii yaradıcılığı, eləcə də toplayıcılıqla bağlı
fəaliyyətinin diqqət çəkən məqamlarından biri yazıçının daima axtarışda
olması və folklor örnəklərinin davamlı şəkildə yazıya almasıdır. Belə ki,
toplayıcı kimi xalq arasında əldə edilən bayatıları Ə. Cəfərzadə təkcə
müəyyən jurnal, dərgilərdə çap etdirib xa1qa tanıtmaqla qalmamış, yeri
gəldikcə bu nümunələrdən bədii əsərlərində də yaradıcı şəkildə istifadə
etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, onun “Eldən-elə”, “Aləmdə səsim var
mənim”, “Yad et məni”, “Vətənə qayıt” və digər iri həcmli romanlarında
bu kiçik folklor örnəklərindən əsərin məzmunu, mündəricəsi, obraz,
xarakterlərin duyğu, düşüncələrinə uyğun istifadə etmişdir. Eyni zaman-
da təkcə folklor nümunələrini deyil, bu nümunələri yaradan yaradıcı aşıq,
“bayatıçıları” da öz əsərinin qəhrəmanına çevirmişdir. Yazıçının “Yad et
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məni” romanında verilən Pərnaz sürəti xalqın dərdini, istəklərini bayatıya
çevirib dilləndirən obraz kimi səciyyəvidir. Əsərin “Dünya, nə qəmlisən”
adlandırılan hissəsində Şamaxı zəlzələsinin gətirdiyi ağrı, dəhşətlər
Pərnazın bayatılarının dili ilə poetik təsvirini tapır:

Pirdirəki dağımdı,
Qoynu qəm oylağımdı,
Yaş tökər leysan kimi
Deyər yaman çağımdı.

Bu gələn arabadı,
Qoy gəlsin arabadı,
Dünənki cənnət şəhər
Bax, bu gün xarabadı (6,47).

Ə.Cəfərzadənin “Azərbaycanın aşıq və şair qadınları” kitab-toplusun-
da da Pərnaz haqqında məlumat verilir.  Onun 1860-62-ci illərdə Şamaxı
rayonun Bağırlı kəndində anadan olması, Şamaxı zəlzələsinin dəhşətləri-
ni görməsi, təxminən 106 yaşında dünyasını dəyişməsi bildirilir. El
arasında gözəl səsə və təbə malik Pərnaz bir çox bayatılar söyləmişdir ki,
ondan qalan örnəkləri Ə.Cəfərzadə bu kitabda cəmləşdirmişdir:

Karvan keçər toz eylər,
Paxıl gözü boz eylər.
Qonşunu qara geysin,
Yar gələndə söz eylər. 
Bağırrı təm üstədi,
Qışlağı cəm üstədi,
Pərnaz nə hava çalsa
Hamısı qəm üstədi (1, 144).

Ə.Cəfərzadə tətqiqatlarında XIX əsrin birinci yarısında Şəmkir
mahalının Dəllər-Çırdahan kəndindən olan Aşıq Həmayıl, eləcə də həmin
əsrin 30-cu illərində Kəlbəcərdə doğulub boya-başa çatan Aşıq Bəsti-
Bəsti Kərbəlayı Bayraməli qızı haqqında məlumat vermişdir.  Aşıq
Həmayılın Əzizə Cəfərzadə tərəfindən xatırlanan iki qoşması da məhəb-
bət və gözəllik üzərində qurulmuşdur:

Başına döndüyüm sərvi-salatın
Yetgin yemiş şirin bar bizə göndər
O gözəl bağçada heyvadan, nardan
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Gilas tez yetişir, bar bizə göndər.
Seyrana çıxanda gözüm qaralır,
Zülfün kəməndinə qəddim dolaşır,
Güldən, ireyhandan bir dəstə döşür
Zülfün arasında yar bizə göndər (1, 126).

Qeyd olunan Aşıq Bəstinin irsindən isə yeddi qoşma, altı gəraylı və bir
müxəmməs təqdim olunur. Tarixi-xronoloji ardıcıllıqda Pərnaz, Dilşad,
Aşıq Nabat, Aşıq Sənəm, Naburlu Badam və s. el aşıqlarının irsindən on -
lar haqqında qısaca məlumat verilməklə müəyyən nümunələr toplanıl -
mışdır.

Ə.Cəfərzadənin  tərtib etdiyi “Azərbaycanın şair və aşıq qadınları”  ki -
ta bının ikinci cildində qədim  dövrdən ötən əsrin əvvəllərinə qədər Gü -
ney li-Qüzeyli bütöv Azərbaycanımızın 121-dən artıq yaradıcı xanımı
haq qında məlumat və əsərləri (nümunələr) toplanmışdı. Kitabda   122-ci
şairə Əzizə xanımın özüdür. Kitabda qadın aşıqlarımızdan Aşıq Qəndab
Seyidova, Narınc Xatın, Aşıq Nabat, Aşıq Ulduz, Aşıq Həqiqət Xəlilova
kimi qədim xalq söz sənətimizin davamçıları təbliğ olunmuşdur.

Ə.Cəfərzadənin Azərbaycan aşıq və şair qadınlarının yaradıcılığını
müx təlif zamanlardan başlayaraq xronoloji qaydada sistemləşdirməsi bu
sahədə bütöv mənəvi irsin izlənilməsi baxımdan təqdirəlayiqdir. Azər bay -
ca nın məşhur söz, saz sahiblərinin ədəbiyyat, musiqi tariximizdəki xid-
mətləri qiymətləndirməklə, eləcə də, xüsusi yaradıcı irsə malik olmayan
qadın aşıqlar da Ə.Cəfərzadənin diqqətindən yayınmamışdır. Ədibin aşıq
qadınlar barədə mülahizələri hər şeydən əvvəl  bütöv bir söz, sənət
dünyasındakı Azərbaycan qadın ordusunun yaratdığı milli-mənəvi irsin
qorunması və təbliği işinə yönəldilmişdir.

İşin elmi nəticəsi. Ə.Cəfərzadə xalq ədəbiyyatı, folkloruna bağlı sə -
nət  kar olmaqla qadın aşıq,  şairlərimizin bədii irsinin toplanıb, tərtib olun-
ması işinə qoşulmaqla, ayrıca onların öyrənilməsi, tədqiqini  də öz təd qi -
qatlarında birləşdirmişdir. Qadın folklor yaradıcılarının   yazıçının  bədii
irsində ayrıca obraz kimi təqdim olunmaları da araşdırmada yer almışdır.

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Əzizə Cəfərzadənin Azər -
bay can qadın  yaradıcılığı əsasında apardığı araşdırma və tədqiqatları sis -
tem li şəkildə öyrənilmişdir. Xalq arasında bayatı, nəğmə söyləyiciləri ki -
mi tanınan qadınlar, milli-mədəni irsində xüsusilə tanınan aşıq-şairlər,
eləcə də iri həcmli romanların bədii obrazlarına çevrilən surətlər sistemli
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şəkildə Əzizə Cəfərzadənin elmi-bədii yaradıcılığı əsasında  ümumiləş di -
ril  mişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın elmi nəticələrindən Əzizə Cəfər -
za dənin folklor ədəbiyyatı ilə bağlı irsinin öyrənilməsi, aşıq şairlərin irsi -
nin tədqiqi, xalq lirikası mətnlərinin məişət və tarixə bağlılığı və s. isti qa -
mət lərdə aparılan araşdırmalarda istifadə oluna bilər.
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Nijiati SUPİ
Çin Xalq Respublikası İli Pedoqoji İnstitutu

UYĞURLARIN İLİ ÇAKÇAK (LƏTİFƏ) SƏNƏTİ VƏ
BURADA BƏHS OLUNAN MƏDƏNİYYƏT ÜNSÜRLƏRİ

HAQQINDA
Xülasə

Çakçak Çin Xalq Cümhuriyyəti Xinjiamq Uyğur Muxtar vilayətinin İli bölgəsinə
məx sus bir şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatındakı lətifə janrı -
nın ekvivalenti olan çakçakın özünəməxsus janr xüsusiyyətləri, bölgəyə xas deyim tərzi
və bədii ifadə vasitələri vardır.

İli çakçaklarının əsas xüsusiyyətlərini, çakçakların növlərini, onunla birlikdə söylə -
ni lən digər lətifə şəkillərini, burada istifadə olunan bədii ifadə vasitələrinin və dil ün sür -
lərinin lətifə janrı ilə müqayisədə daha çox maraq doğurduğunu nəzərə alaraq bu mə -
qaləni Azərbaycan dilinə çevirərək dərgidə çap olunmasını məqsədəuyğun hesab etdik.
Müəllifin üslubu və bəzi dil ünsürləri çevirmə zamanı mətnə xələl gətirdiyindən olduğu
kimi saxlanılıb. 

Açar sözlər: çakçak sənəti, lətifə, Xinjiamq Uyğur Muxtar vilayəti, İli bölgəsi 

THE ART OF ILI CHAKCHAK (JOKE) OF UYGHURS AND ABOUT THE
CULTURE ELEMENTS OF IN CHAKCHAKS

Summary
Chakchak is one of the folk literature examples belonging to the region Ili belonging

to Khinjiamq Uygur Autonomous Region of China Republic. Chakchak being the equiv-
alent of joke genre in Azerbaijani literature has genre characters, telling style belonging
to the region and artistic expression means.

Considering the main characters of Ili chakchaks, their kinds, other joke forms telling
with it, the artistic expression means and language elements used in them it is advisable
to translate this article into Azerbaijan and publish it in this journal. During the transla-
tion the style and some language elements by the author have been saved as it in the orig-
inal.

Key words: the art of chakchak, joke, Khinjiamq Uygur Autonomous Region, Ili
region

ИССКУСТВО ЧАКЧАКОВ (АНЕКДОТОВ) УЙГУРОВ ИЛИ И ОБ ЭЛЕ-
МЕНТАХ КУЛЬТУРЫ УПОМЯНУТЫХ В ЧАКЧАКАХ

Резюмe
Чакчак является примером устной народной литературы принадлежащей к про-

винции Или, Уйгурской автономной области Хинджианг Китайской Народной
Республики. Являясь эквивалентом жанра шутки в Азербайджанской литературе
чакчак имеет средства индивидуального выражения и характерные для провинции
стили выражения, спецефические особенности жанра.

Учитывая то что, по сравнению с другими видами анекдотов среди видов чак-
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чаков, других видов анекдотов сказанных вместе с ними, используемыми здесь
средствами художественного выражения и языковыми элементами, oсновные осо-
бенности чакчаков Или вызывают ещё больший интерес, мы посчитали целесооб-
разным перевести эту статью на Азербайджанский язык и напечать в данном жур-
нале. Из-за того что некоторые элементы языка и стиль автора наносят вред текс-
ту при переводе, они были сохранены как есть.

Ключевые слова: исскуство чакчак, анекдот, Хинджианг Уйгурской автоном-
ной область, провинция Или

İli Çin Xalq Cümhuriyyəti Xinjianq Uyğur Muxtar bölgəsindəki bir
obanın adıdır. Xinjianq bölgəsinin şimal-qərbində yerləşir, bir böyük
şəhər və səkkiz kənddən ibarətdir. Bura ta qədimdən uyğurların və qo hum
tayfaların yerləşdiyi ərazidir. Əhali müasir uyğur dilinin İli şivəsində
danışır. İli çakçaklarında (lətifələrdə) bu şivənin saxlanılması onun bir
özəlliyidir. 

Çakçak uyğurlarda bir sənətdir. Xalq arasında meydana gəlmiş və
yayılmışdır. Lətifə və yumorla yanaşı, xalq sənətinin bir hissəsini təşkil
edir. Başqa növlərdən fərqli olaraq çakçaklar zarafat edənlər tərəfindən
söhbət əsnasında uydurulur və o andaca söylənilir, əvvəlcədən hazırlıq
görülmür. Bir dəfə edilən zarafat bir daha söylənməz. Çakçak çox dərin
mənalar daşıyır, gözəl və anlaşıqlı dillə deyilir. İli isə bu sənətin ən çox
inkişaf etdiyi bölgədir. Burada lətifə söyləmək bir peşədir. Buradan
məşhur lətifə söyləyənlər meydana çıxmışdır. Bunlardan ən məşhuru isə
82 yaşlı Hisam Qurban ustadır. Onu «müasir Molla Nəsrəddin» də
adlandırırlar. İlidə toylar, əyləncələr lətifəsiz olmaz. Lətifə söyləyənləri
hər kəs sevir. İli də böyüyən uyğurlar söhbət əsnasında zarafatlaşmağı çox
sevirlər. Zarafatlarla sevinməyə, şadlanmağa və bir-birlərinə daha yaxın
olmağa, gündəlik həyatlarındakı stresi üzərlərindən atmağa çalışırlar. 

Zarafat əsnasında bir nəfər diqqətini cəlb edən digər insanı hər hansı
bir şeyə bənzədərək, ya da bir neçə zarafat edən adam eyni anda öz ara la -
rında zarafatlaşaraq bir-birlərinə qalib gəlməyə çalışırlar. Bundan başqa,
İlidə hamının bir ləqəbi var. Adətən, bu ləqəblər birbaşa söylənil mir, zara -
fat edərək maraqlı tərzdə, hər kəsin xasiyyətinə, həyat tərzinə, dünya gö -
rü şünə uyğun zarafat əsnasında gizli şəkildə dilə gətirilir. Burada sərt
ifadələr qadağandır. Bu məqalədə Uyğur İli çakçakları və burada istifadə
olunan dilin mədəni xüsusiyyətləri izah olunur.

Bilindiyi kimi, bu günə qədər müxtəlif xalqlarda fərqli zarafatlaşma
formaları yaranmış və inkişaf etmişdir. Bununla yanaşı, lətifə danışmaq
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sənəti xalq dil və mədəniyyətinin əsas qolu olmuşdur. Türk xalqları ara -
sın da Nəsrəddin Xoca ilə başlayan lətifəçilik ənənəsi daha sonrakı dövr-
lərdə özünəməxsus şəkildə inkişaf etmişdir. Bu ənənə uyğurlar arasında
da yüz illərdir, mövcuddur. Uyğur tarixində Kaşğarda yaşayan Seley
Çakkan, Türfanda yaşayan Molla Zeydin kimi şəxsiyyətlərdən sonra XX
əsrdə İlidə yenə məşhur bir xalq lətifəçisi «dövrümüzün Molla Nəsrəd -
dini» adıyla tanınan Hisam Qurban meydana çıxdı. Ən əsası İli böl-
gəsində Hisam Qurbanı örnək alan bir qrup yarandı. 

Gülmək insanın ruhuna qida, cisminə isə dərmandır. İnsanlar gülmək-
lə öz əhval-ruhiyyələrini ifadə edir, sıxıntılarını unudurlar. İli uyğurları
boş vaxtlarında çalıb-oynamağı, mahnı oxumağı, söhbət etməyi, lətifə
söyləməyi çox sevir. Buna görə də İli uyğurları arasında lətifə sənəti Xin -
jianqda kı digər bölgərlə müqayisədə daha çox inkişaf etmişdir. Bu məna-
da lətifə, qaravəlli, təqlid və s. janrlar mövcuddur. Bunların arasında İlinin
yerli dil və mədəniyyətinin ən bariz nümunəsi olan İli çakçakları özünə -
məx sus yerlərdən birini tutur. 

1. İli çakçakları haqqında ümumi məlumat
Müasir uyğur dilində çakçak sözü «çak» sancmaq feilinin təkrarlan-

masından yaranıb “zarafatlaşmaq” mənasını verir. Digər mənada bu,
şifahi xalq ədəbiyyatında bir janrın adıdır. 

Çakçak şifahi xalq ədəbiyyatının bir növü olaraq sənətkarların dilində
xalqın qarşısında bədahətən söylənilən, izləyicilərə güclü zövq verən bir
sənətdir.

Lətifəçiliyin digər növlərinə baxdığımız zaman çakçakın özünəməxsus
xüsusiyyətlərinin olması ilə qarşılaşırıq. Çakçaklar hazırlıqsız xalqın qar -
şısında yaranır, təkrarlanmır, dili sadə, lakonik, komik və dərin mənalıdır.

Adətən, bir və ya bir çox çakçakçılar çoxlu insanın toplandığı və za ra -
fat etmək üçün əlverişli şəraitin olduğu yerlərdə bir-birinə çakçak söy lə -
yirlər. 

1) Çakçak zamanı bir çakçakçının və ya öz aralarında rəqabət apar -
maq üçün iki və daha artıq adamın olması zəruridir. Çakçakçının dil mə -
harətinin üstün, hazırcavab, təfəkkürünün dərin, fantaziyasının qüvvətli,
təhliletmə qabiliyyətinin çox yüksək olması, bəlağət sahibi olaraq xalqın
önündə lətifə söyləyib izləyiciləri güldürməsi, şəraitdən asılı olmayaraq
ürəkli danışması, bir neçə sənətdən xəbərdar olması vacibdir.

2) Çakçakı dinlədikdən sonra anlayıb dərhal cavab verə bilən bir qrup
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izləyicinin olması vacibdir. Adətən, hər çakçakın müəyyən mədəni mühi-
ti olmalıdır. Bax, o mühitlə əlaqə yarada bilmək çakçakın əsl mənasını
ortaya qoyur. Çakçak söylənərkən ona diqqətlə qulaq asanların zarafatın
mənasını dərk edib ona uyğun bir dillə cavab vermələri və digər qaydalara
uymaları, əyləncə məkanında olanların da çakçakçının sözlərini öz üzər-
lərinə götürmələri, burada məqsədin sadəcə gülmək və əylənmək olduğu-
nu dərk etmələri vacibdir. 

3) Yaxşı bir çakçak mühiti hazırlanmalıdır. Çakçakçı əyləncə məkanın-
da olanlarla birlikdə çakçak mühitini təşkil etdiyi üçün çakçak yerində
çakçakçının səsinin rahat eşidilə biləcəyi qədər səssiz və geniş olması
vacibdir. Çakçakçılar ilə deyişənlər arasında danışma, anlaşma və ca-
vablaşma müddətləri öz aralarında nizamlanır. Əyləncə məkanında əhval-
ruhiyyə nə qədər yüksəkdirsə, çakçakçıların da əhvalı o qədər yüksək ola-
caq. İlinin çakçak ənənəsi uzun zamandan bəri inkişaf edərək bugünkü
yüksək çakçak əyləncə mədəniyyətini formalaşdırmışdır.

2. İli çakçaklarının şəkillənmə əsasları
İli çakçaklarının tarixi çox qədimdir. Yaxın keçmişdə İlidə yaşamış

çakçakçılardan Bavuxan Kor, Zordun Nüsrət (ləqəbi Sibə), Qopur (ləqəbi
Ding Hulu), Molla Meytar Helfitim (XIX əsrin birinci yarısında
yaşamışdır), Yakurbeg Poçi (XIX əsrin ikinci yarısında yaşamışdır),
İşkiyar Namet, Beriz Nesirov kimi şəxsiyyətlərin adını çəkə bilərik (1, 17;
2, 33; 3, 26). XX əsrin sonlarında yaşamış xalq sənətçisi Abduvəli Carul -
layev, şair Teyibcan Əliyev kimi şəxsiyyətlər dövrlərinin məşhur çakçak -
çı larından olmuşlar. Bu gün İlidəki yazıçılardan İsak Basiti, Sədiq Dursun
kimi adamlar öz müasirləri arasında müəyyən statusa sahib çakçakçılar-
dandır. Müasir dövrümüzdə məşhur İli çakçakçıları arasında Hisam Qur -
ban, Rozi Abduvəli, İbrahim Ablahan, Ebeyxan Çokur, Bolus Nizamidin,
Səttar Baki, Dilmurad Sabir, Sali Savut, Leti İmin, Rəşid Məhəmməd,
Kamil Xocaəhməd, Məcid Əbdürrəhman, Şövkət Cumaş, Hibi (Həbi bul -
lah) Əbdürrəhim, Turdiahun Rozem, Mahibədər İbrahim, Halmurad
Ömər, Yaqub Hacı, Ababekri Obul, Sabircan Sadıq, Perhad Mahmud kimi
şəxslərin adını çəkə bilərik.

Niyə İlidə çakçak bu qədər inkişaf edə bildi və geniş ictimai təmələ
sahib oldu? Düşünürük ki, bunun səbəbi aşağıdakılardır:

1. Gözəl təbiət və ətraf mühitin təsiri. Kaşğarlı Mahmudun «Divani
Luğat-it-Türk»də dediyi kimi, İli bir çayın adıdır. İlinin iqlimi cənubi
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Xinjianqınkı kimi quru, çöl iqlimi deyil. Əksinə İlinin hər bucağı şırıl-şırıl
axan çaylarla, yamyaşıl dağlarla, ucsuz-bucaqsız bağçalarla doludur. Belə
gözəl təbiət bu torpaqda yaşayan insanlara hər zaman sonsuz ümid, qüv -
vət vermiş, onları istiqanlı və xoş bir həyata çağırmışdır. Beləliklə, bura-
da olan insanların qəlbləri həyat eşqiylə dolmuşdu. Hər şeyə ümidlə ba -
xan, həsrətə də, məmnuniyyətə də gülərək qarşılıq verən çox cəsur, mərd
xarakter onlarda adi hala çevrilmişdir. Bu xüsusiyyətlər xalq ədə biy ya tın -
dakı çox cəsarətli növ kimi çakçakın bu torpaqlarda yaranması və bu günə
qədər yaşamasının əsas səbəblərindən biridir.

2. Sosial mühitin təsiri. Çakçakların İlidə inkişaf edib bugünkü hala
gəlməsinin bir neçə yüzillik tarixi və sosyal səbəbləri var. Başqa sözlə,
XVII əsrdən sonra Cunqar Monqolları və Mançu Çinq İmperatorluğu
tərəfindən Cənubi və Şimali Xinjianqda yaşayan qəbilələrdən kütləvi şə-
kildə İliyə köç etmək məcburiyyətində qalan uyğurların fərqli ləhcələri və
şivələri bu bölgədə bir-birlərinə qarışmış və yerli ləhcə formalaşdırmışdır.
Bununla yanaşı, müxtəlif bölgədəki uyğurların dil və sənət növlərinin bir-
birindən təsirlənərək müsbət cəhətlərinin qəbul edilməsi nəticəsində daha
təsirli, yeni bir sənət növü olan çakçakın yaranmasının sosial təməlini
qoy  muşdur. Digər tərəfdən XIX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq rus mə -
dəniy yəti və onun vasitəsilə gələn Qərb mədəniyyəti Xinjianqda ən bi-
rinci İliyə təsir etmiş, müasir elm, sənət və mədəniyyət burada Xinjianqın
digər bölgələrindən daha çox inkişaf etmişdir. Sözügedən təsirlər nəti cə -
sində xalqın mədəniyyət səviyyəsi, qədimdənqalma sosial sinif fərqlilik-
ləri daralmağa, insanların sosial əlaqələrindəki bərabərlik daha da yük-
səlməyə başlamışdır. Beləliklə, çakçakçılar sadə əyləncə yerlərində deyil,
bəlkə, hakimlər, minbaşılar və zənginlərin qarşısında da çakçak söyləyib
xalqı güldürmək cəsarəti qazanmışdılar. Çakçak söylənilən yerdə yüksək
vəzifəli insanların olub-olmaması, zəngin və ya kasıb olması, çakçak
məkanında kimliyin təməlini formalaşdırmışdır.

3. Zəngin və yerli təməllərin təsiri. İli uyğurlarının zəngin xalq sənəti
misraları, xüsusilə müxtəlif güldürmə sənət növləri çakçakların inkişafı
üçün özünün mədəni əsasını qoruyub saxlamışdır. İlidə çakçaklarla ya -
naşı, digər İli türkləri, İli 30 oğul soyu, 12 məqamı kimi yerli xüsusiy yət -
lərə sahib qeyri-maddi mədəni miraslar mövcuddur. İli çakçaklarının kö -
kü İli soylarında oynanan Samsa yakış (qutab bişirmək), Öpke kuyuş (ağ
ciyər bişirmək), Tamğa süritini tartiş (divara şəkil çəkmək), Kakkuk say -
ritiş (qu quşunu oxutdurmaq), Kotek bastı kılış (kök qalıntısına basdır-
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maq), Köl süyi içürüş (göl suyu içirtmək), İkki hotun elip beriş (iki qadın-
la evləndirmək), Monek tüğüş (düyün vurmaq) kimi əyləncəli xalq oyun-
ları, İli uyğurları arasında geniş yayılmış «Çün-çün Salavat», «Can pür -
gem (pire)» kimi istehzalı şeirlər, ramazan şeirləri, «Üç yalanda qırx ya -
lan» kimi istehzalı nağıllara və göstərişlərə gedib çıxır (4). Üstəlik Xoca
Nəsrəddin lətifələrinin təsiri uyğurlar, xüsusilə də İli uyğurları ara sın da
geniş yayılmışdır. Bu xalq sənəti növləri bu torpaqlarda çakçak adlanan
sözlü ədəbiyat növünün inkişaf etməsi üçün güclü zəmin yaratmışdır. 

Başqa sözlə desək, İli çakçaklarının inkişafını yuxarıda sadalanan bir
neçə bənddə cəmləmək olar.

3. İli çakçaklarının əsas xüsusiyyətləri.
Çakçaklar lətifə sənətinin bir qolu kimi digər xalqlarda, Xinjianqın

digər rayon və şəhərlərində uyğurlar arasında da mövcuddur. Ancaq İli
çakçaklarının uzaq keçmişdə digər millətlər və digər bölgə uyğurlarının
lətifə sənətindən fərqli olaraq özünəməxsus bəzi xüsusiyyətləri mövcud-
dur. Bunlar aşağıdakılardır:

1) İli çakçakları qüvvətli yaradıcılıq ruhuna və hazırcavablığa sahibdir. 
Çakçak canlı olaraq icra edilən danışıq sənətidir. Çakçakçı tamaşası

əv vəlcədən hazırlanmır, üstəlik çakçak əyləncə yerinin şərtlərinə görə
icad edilir. Bir dəfə söylənilən çakçak ikinci dəfə təkrarlanmır. Təkrar edi -
lirsə, lətifəyə çevrilir. Əyləncə yerində canlı şəkildə uydurulması və tək -
rarlanmaması onu lətifə və digər lətifə formalarından fərqləndirən xüsu -
siyyətidir. 

2) Məmnun etmək və güldürmək İli çakçakçılarının əsas amalıdır.
İlidə çakçakın məqsədi insanların üzünü güldürmək, məmnun etmək,

könlünü almaq, hər kəsə mənəvi zövq verə bilməkdən ibarətdir. Çakçakçı
dostcasına, isti münasibət göstərməklə dinləyicilər arasında səmimi gülüş
mühiti yaratmağı qarşısına məqsəd qoyur. Əsla acı istehzalarla qarşı tərə-
fi incitməyi düşünmür. Ara-sıra insanların bəzi çatışmayan cəhətlərinə,
qəbahətli işlərinə lağ olunsa da, bu, çox ehtiyyatla söylənildiyi üçün qəbul
edilir, dinləyicidə qəzəb və nifrət hissi oyatmır. 

3) İli çakçaklarında ləqəblər çakçakın əsas elementlərindən hesab
olunur. İlidə bir çox insanın ləqəbi var. 

4. Çakçakın növləri haqqında
İli çakçakları son yüz ildəki inkişaf mərhələsində bir neçə özünəməxsus

şəkil və formada ortaya çıxmışdır. Xüsusilə XX əsrin ikinci yarısında
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Hisam Qurbanı daha da yüksəldi və gənc çakçakçılar yetişərək mətn və for -
ma baxımından daha da zənginləşdirdi. Nəticədə, uyğur İli ağ zı nın mədəni
dəyəri daha da yüksəldi. İli çakçakları arasında geniş istifa də olunan növlər
Çaçma (dağınıq) çakçak və Robiro (qarşı-qarşıya gələn) çak çakdır.

1) Çaçma çakçak
Çaçma çakçakda çakçakçı hədəfin xarakteri, həyat tərzi, geyimi-keci-

mi, danışma tərzi incələnir, bunların içərisindən bir xüsusiyyətə diqqəti
yönəldərək onu öz xəyalındakı başqa bir şeyə komik şəkildə bənzədir, ya
da şişirdərək əyləndirməyə çalışır. 

Çaçma çakçakın bir şəklində isə dinləyicilər çakçakçı tərəfindən tək-
tək çakçak hədəfi seçilərək çakçaka təxt tutur. Hər kəsə çakçak qoşulur.
Digər formalarda isə çakçak dinləyicilər arasından bir və ya bir neçə
adama ithaf olunur. XX əsrin 80-ci illərində çaçma çakçakın “tərcümə
çakçak” deyilən yeni bir növü meydana çıxdı. Çakçakın bu növündə iki
çakçakçı iştirak edir. Biri əcnəbi dildə danışır, digəri də onun söylədik-
lərini tərcümə edərək dinləyicilərə çakçak söyləyir. Buna misal olaraq
Perhad Mahmud və Sali Savutu göstərə bilərik. 

2) Robiro çakçak
Robiro çakçakda iki çakçakçı və ya iki qrup çakçakçı qarşılıqlı çakçak

söyləyərək bir-birinə qalib gəlməyə çalışır. İki çakçakçı bir-birinin zəif
nöqtələrini dilə gətirərək, sanki öz aralarında savaşır, çakçak dil sənətini
hərb meydanına çevirir. 

Yuxarıda bəhs etdiyimiz iki çakçak tərzindən başqa çakçaklarda isti-
fadə olunan bədii tərzin dəyişik forması olan “şeiri çakçak” da mövcud-
dur. Bu tərz çakçaklarda çakçakçı meydanda canlı şeir söyləyərək, ya da
qafiyəli cümlələr quraraq qarşı tərəfə çakçak söyləyir. 

Çakçakın meydanda canlı söylənilən şəklindən başqa ləqəbləri dilə
gətirərək “hərəkətli ləqəbli” çakçak tərzi də vardır. Ancaq bu, çox təsirli
olduğu üçün bir-birini çox yaxşı anlayan yaxın dostlar tərəfindən söy lə ni -
lir. Əks təqdirdə sataşma kimi qəbul edilir, anlaşılmazlıqlara səbəb olur.
Məsələn, bir gün bir kəndli çoxlu qabağı belinə alaraq «qabaq istəyən
varmı?» deyə dükanlara baş çəkir. Biri gəlib «mən almıram, bu evdəki kişi
alacaq. Buna verin» – deyərək bir evi nişan verir. Kəndli göstərilən evin
qapısını döyüb ev sahibini çağıraraq «sizin qabaq alacağı nızı söy lə dilər,
ona görə də gəldim» – deyir. Ev sahibi buna çox əsəbləşib qabaq satan
kəndlini məhlədən qovur. Sən demə, ev sahibinin ləqəbi «qabaq» imiş.
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5. Çakçak ilə birlikdə söylənilən digər lətifə şəkilləri
Adətən, İlidə əyləncə yerlərində mahnı, musiqi və lətifə birlikdə söy -

lənilir. Bir az musiqi dinlədikdən və mahnı oxuduqdan sonra çakçak söy -
lənilir. Bir əyləncədə durmadan çakçak söyləmək mümkün deyil. Çünki
çakçakın yaranması əyləncə yerinin keyfiyyəti və çakçakçının il hamına
bağlıdır. Buna görə də əyləncənin keyfiyyətini canlandırmaq üçün çakçak
daha çox lətifə sənətinin başqa bir növü ilə birlikdə söylənilir. Yəni əvvəl-
cə digər lətifə formalarından istifadə olunur, uyğun şərait yarandığı za -
man rəsmi çakçaka keçilir, ya da çakçak havası bir az soyuyanda digər
çakçak tərzləri ilə əyləncə canlandırılır, yenə fürsət düşən kimi çakçaka
qayıdılır. Adətən, çakçakla birləşdirilən zarafat formalarının ən əsasları
aşağıdakılardır:

1) Mizah
Əvvəlki əyləncələrdə söylənən lətifələr, ya da xalq arasında dolaşan

mizahlar dinləyicilərə çakçakçılar tərəfindən əyləncəli şəkildə təqdim
olunur. Adətən, çakçakçıların çoxu yüzlərlə mizahı əzbər bilir. Zamanı
gələndə mizah söylənərək əyləncə havası yüksəldilir. 

2) Təqlid sənəti
Çakçak başqasının danışması və hərəkətini eyni ilə təqlid edən sənət ilə

birləşdirilir. Yəni hamı tərəfindən tanınan bir şəxsiyyətin danışması, hərə -
kəti, ya da başqa bir canlının xarici görünüşü əyləncə yerində çakçakçı
tərəfindən olduğu kimi təqlid edilərək insanların gülüşünə səbəb olur. 

3) Laf söyləmək
Laf uyğurca həddən artıq şişirdilərək söylənilən gülməli hekayəyə ve-

rilən addır. Laf İlidə xalq ədəbiyyatının bir növü sayılır. Əyləncə yerlə rin -
də bir qrup çakçakçılar əvvəlcə laf söyləyir, ya da bu lafı çakçakın içinə
qatır. Ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən Sadıq Dursun, Tox -
daş Bəkri kimi ədiblər tərəfindən İlidəki lafların bir hissəsi toplanaraq
«Əbdül Ağabəyin lafları» adlı kitabda yayınlanmışdır. 

4) Taka-tuka danışmaq (yersiz danışmaq)
İlidə xalq lətifəçilərinin “taka-tuka danışmaq” adlanan bir forması da

var. Bu, məntiqli bağları olmayan hissələrdən ibarət hekayə və sənət for-
masıdır. Bu növ, eyni zamanda «yekpay paranq» da adlandırılır. Əyləncə
yerlərində bəzi çakçakçılar bununla insanları güldürür. Korqaslı Rəşid
Məhəmməd buna yeganə nümunədir. Məsələn, «Baxıram ki, qab dolu
üyüdülmüş büğdanı dəyirmana aparıram, deyir. Oraya gedərkən tarlada
qarğıdalısı varmı, yoxmu? Ən yaxşısı özün bəsləyərək dananı kəsib sat,
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anana muncuq, atana tütün qabı al! Nə edirsən, et, dedim. Mən əvvəldə
söyləmişdim, qadınlar ağılsızdır, yorğan salıram deyə əlinə iynə batıran
az deyil. Beşinci mərtəbəyə çıxdım, gördüm, bir nənə ələk ilə kömür
ələyir. Bir saxsı qabdakı çiçəyin polisin başını partladacağını mən hardan
bilim? Onu dedik, bunu dedik, nəhayət, olmadı, qadınımı dəyişdirim deyə
düşündüm, əgər yavaş yeriyirsə, əvəzinə başqa bir at verərik, deyirdik ki,
baxdıq ki, sən demə, üç yaşındakı uşaq imiş. Xırman onun günahı uc ba -
tından yanmayıb, benzin tökmüşdük, atəş bir anda söndü. Gözləyə-göz lə -
yə saqqalına körük yapışdırıb restoranda rahat bir şəkildə rəqs et mə yə
başlamış, ya da üçdişli çəngəldə əlinizə bir şey çıxmadı, atırıq, atırıq, bir
şey çıxmadı, atırıq, dolmur, atırıq, dolmur. Axırda ona – bunu dartaraq
keçirək, yaxşı olsa, atarsan – dedik. Elə deyilmi? Bir uşaq zəncirini qırıb
hara gedə bilər ki? Qurd köpəyi, Kazak köpəyi deyirsən, heç biri İsmət -
xanın köpəklərinə çatmaz» (5, 154).

6. Çakçaklarda istifadə olunan bədii vasitələr
İli çakçaklarında müxtəlif bədii vasitələrdən istifadə olunur, bunlardan

ən əsası aşağıdakılardır:
1) Bənzətmə
Çakçakçı yaxşı-yaxşı araşdıraraq insanın xarakteri, davranışı, geyimi,

danışması, ya da hərəkətlərindəki diqqəti çəkən xüsusiyyətləri göz önünə
gətirərək onunla zarafat edir. Bənzətmə çakçakda ən əsas vasitə sayılır.
Məsələn, «İnsanlara lağ etməyi sevən lovğa bir adam Hisam ilə yolda ge -
dərkən onu məsxərəyə tutmuşdur:

– Eşşək balası kimi yeriyirsən, niyə düz-əməlli yerimirsən?
Hisam dərhal cavab verdi:
– Sənə qoşulub arxanca getdiyim üçün belə yeriyirəm. Bir çarəsi var -

mı?» (6, 9). 
Bu çakçakda Hisam özünü eşşək balasına bənzədən lovğa adamı eşşə -

yin ardınca gedən eşşək balasının hərəkətini ustalıqla təkrarlamasına bən -
zədir. 

2) Mübaliğə
Çakçak söylərkən çakçak obyektinin danışmasından və hərəkət tərzin -

dən bəzi xüsusiyyətlər həddən artıq şişirdilərək ifadə edilir. Beləcə həcv
meydanı ortaya çıxır. Məsələn, «Dilmurad: İki artist özlərini öyür. Biri o
birisinə deyir ki, mən səhnədə elə bir mahnı söylədim ki, izləyicilərin mə -
nə verdikləri çiçəklərdən arvadıma bir çiçək dükanı açdım. İkincisi də
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lov ğa-lovğa deyir ki, mən səhnədə elə bir mahnı söylədim ki, izləyicilərin
atdığı kərpiclə arvadıma dükan tikdim» (7, 154).

Bu çakçakda birinci artistin hədiyyə aldığı çiçəklərdən çiçək dükanı
açması, ikincisinin isə izləyicilərin qəzəblə atdığı kərpiclərin çoxluğun-
dan bir dükan tikməsi güclü mübaliğədir. 

3) Canlandırma
Çakçaklarda bəzən canlılardakı və cansız şeylərdəki xüsusiyyətlər in -

sana yüklənməklə, ya da insan xarakterinin canlı və cansız əşyalara yük-
lənməsi ilə çakçak söylənilir. Məsələn, «Lətigilin çox canlı bir inəyi var -
dı. Bir çoban «mən ona sənin yerinə baxaram» – deyə mart ayında dağa
aparıb bir həftə sonra dərisini gətirdi. Bu işə təəccüblənən Ləti çobandan
soruşdu:

– İnək necə oldu?
– İlan vurdu.
– Yer-göy buzdu, nə ilanı?
– Sən bilmirsən. İlanlar canlanmağa başladı. 
– Qışda kömür alan ilanlar var, eləmi?» (7, 154) 
Bu çakçakda çakçakçı çobanın inəyi ilanın vurduğunu iddia edərək kə -

sib özünün yediyini, acgöz xarakterini açmaq üçün qışda qış yuxusuna
getmədən inəyi kəsdiyinə görə ilanın kömür almasını söyləməklə insan-
ların qışda kömür almasını ilanda canlandırmışdır. Bu canlandırma da
insana bənzətmə formasıdır.

4) İncələşdirmək
Çakçakın dili çox incədir. Çakçakda sərt və kobud ifadələrdən istifadə

etmək qəti qadağandır. Başqasının fiziki qüsurlarını dilə gətirmək də
qadağandır. Məsələn, «Bir kişi Qulçadan Urumçuya iclasa gedirmiş. Yola
çıxmazdan əvvəl bir nəfərlə söhbət etmişdir. Söhbət etdiyi adam «Hara
gedirsiniz?» – deyə soruşanda «Urumçuya» – deyə cavab vermiş. Soruşan
adam «bizim uşaqlar da Urumçuda oxuyur» – deyəndə «narahat olmayın,
övladınızı görsəm, mütləq salamlayaram» – demiş. Bu zaman «görsəm»
sözünü yüksək səslə vurğulayaraq qarşı tərəfin «kor» ləqəbinə işarə
etmişdir.  İkinci adam isə «sizin gəldiyinizi eşidən kimi bizim uşaqlar si -
zin yanınıza uça-uça gələr» – deyərək «uçaraq» kəlməsini yüksək səslə
vurğulayaraq qarşı tərəfin «tutuquşu» ləqəbinə işarə etmişdir».

«Bir gün bir nəfər bağına qara qaysı ağacı əkdirirmiş. Dostu gəlib «Al -
lan, Allah, hər yer qara qaysı ağacıdır» deyərkən, onun «qara» lə qəbinə
işarə etmişdir. O biri də onun «soyuq» ləqəbinə işarə edərək «hə, qışda
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kənarı da soyuq olsun deyə əkdirirəm», deyə cavab vermişdir»1.
Yuxarıda göstərilən iki çakçak nümunəsində ləqəblər birbaşa söylən-

mədən, dolayı yolla məharətlə, gizli şəkildə vurğulanır.
5) Qarşılaşdırma
Çakçaklarda bəzən yaxşı ilə pis bu və ya digər formada qarşı laş dırı la -

raq fikir daha açıq ifadə edilir. Məsələn, Bolus: uzaq kənddən bir dostum
şəhərə gəlib. Söhbət əsnasında ondan soruşdum: «Ömründə bir dəfə də
olsun şəhərə getmədən ölən neçə nəfər var, görəsən?» Dostum bu suala
belə cavab verdi: «Bu şəhərdə mərmər tavanlı on otaq tikdirib birində özü
qalıb doqquzunu görmədən ölən neçə nəfər adam var?»

Bu çakçakda kəndliləri şəhəri görmədən ölür deyə təhqir edən adama
qarşı «şəhərlilər evlərini möhtəşəm inşa etsə də, ondan gözü dolusu isti-
fadə etmədən ölür» deməklə cavab verir. Burada kəndlilərin vəziyyəti ilə
şəhərlilərin vəziyyəti müqayisə edilir.

«Sali Savut: Bir gün dostumla kəndə – nənəsinin yanına getdik. Əliboş
getməyə utandıq və bir qutu şəkər aldıq. Nənə çox çalışdı, şəkərin ağzını
aça bilməyib əsəbiləşdi:

– Axmaqlar, şəkərin ağzını yapışdırdıqları yapışqanla ayaqqabı yapış -
dır saydılar, yaxşı olardı» (7, 30).

Bu çakçakda ağzı çətin açılan şəkərlə aldıqdan bir neçə gün sonra isti-
fadəyə yararsız olan ayaqqabılar müqayisə edilərək ticarət sahəsindəki
saxtakarlıq tənqid edilir. 

6) Kinayə
Çakçaklarda kinayədən istifadə edilir. Kəlmənin ifadə olunduğu zaman

mənası bilinsə də, əslində, kəlmənin alt qatında onun əks mənası gizlənir.
Beləcə, həyatdakı pisliklər tənqid edilir. Məsələn: «Bir gecə saçları
dağınıq, qəribə geyimli bir qadın Hisama deyir:

– Hisam qardaş, məni evimə qədər ötürərsən? Yolda qorxaram.
– Niyə qorxursan?
– Cindən qorxuram. 
Hisam deyir:
– Heç nə olmaz, ay bacı, qorxmadan düz evə gedin. Bu halınızla sizi

görən cinlər də sizdən qorxub qaçacaqdır» (6, 13).

_____________
1. Qara qaysının təbiəti soyuqdur deyə, adətən, qurudularaq mürəbbə bişirilir.

Hərarəti aşağı salmaq üçün dərman kimi istifadə olunur. 
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Bu çakçakda Hisamın sözündən «siz qorxmayın, qorxulu heç nə yox-
dur» mənasını versə də, həqiqətdə kinayə ilə qadının görünüşünə işarə
edilir. 

7) İkibaşlı danışmaq
Bəzi çakçaklarda bir sözün bir neçə məna verməsindən yararlanaraq

iki məna, eyni anda ifadə edilir. İlk baxışda eyni məna verdiyi görünsə də,
əslində, bu ifadənin başqa məna yükü var. Bu, kinayəyə bənzəmir. Kina -
yə də kəlimənin mənası lağetmə kimi ifadə edilir. İkibaşlı danışma zamanı
hər iki mənanı anlamaq mümkündür. Bu iki məna arasındakı əlaqədən
yararlanılır. Məsələn: «Ebeyxan Çokur oğlunu məktəbə aparır. Müəllim:

– Uşağı qeydə almaq üçün 500 som 1 ödəyəcəksiniz, – deyir.
Ebeyxan Çokur kimi uşağını gətirən bir kəndli uşağı məktəbə qeydə

almaq üçün bu məbləğin çox yüksək olmasından şikayətlənərək:
– Bu nə deməkdir? Biz  kənddə bu pula yaxşı bir eşşək alarıq. 
Müəllim cavab verməmiş Ebeyxan kəndliyə deyir:
– Siz də haqlısınız, amma bir eşşəyi iki eşşək etmək istəmirsinizsə, 500

somdan vaz keçin» (7, 60).
8) Ucaldıb-kiçiltmə tərzi
Çakçakçılar bəzən obyekti bir tərəfdən tərifləyirsə, ucaltdığını hiss et -

diyi anda müəyyən həddən sonra birdən-birə kiçiltməyə başlayır. Bu, dal -
ğaşəkilli danışıq tərzi olub danışığın başlanğıcında obyektin hərə kət lərini
tərifləmiş kimi görünsə də, sonra əslində, həqiqətən, obyektin hərə kət lə ri -
nin tənqid edildiyi və lağa qoyulduğu anlaşılır. Məsələn, «Özünü göstər-
məyi çox sevən adam haqqında bir nəfər Hisamdan soruşur:

– Adamın görünüşünə baxıram. Yazı yaza bilirmi?
– Yazır, Hisam deyir, tez-tez dava çıxardıb büroda vəd məktubu yazır»

(7, 34).
Bu çakçakda Hisam qarşı tərəfin «yaza bilirmi?» sualına «yaza bilir»

deyə cavab verir. Bunu dinləyən biri «bu adam gərək ki, yazıçıdır» – deyə
düşünür. Ardınca «tez-tez dava çıxardıb büroda vəd məktubu yazır»
deməklə özünü göstərməyi sevən adam öz xarakterini biruzə verir. 

«Hisam Urumçuya getdiyi zaman 60 yaşlı bir qadın soruşur:
– Hisam qardaş, bir mənə bax. Səncə, mən neçə yaşındayam?
– Ən çox 30 yaşındasan. Məncə, 30-dan çox olmaz. 

_____________
1. som– pul vahidi
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Qadın ürəkdən gülür.
– Maşallah, Hisam qardaş, vəli kimi insansınız. Yaşımı necə bildiniz?
– Yaşınızı tam ortadan böldüm, dedi Hisam» (7, 28).
Bu çakçakda Hisam qadına «otuz yaşındasınız», – deyə cavab verir.

Bunu duyan qadın sevincindən havaya uçur. Amma ardınca qadının «necə
bildiniz?» sualına Hisam «yaşınızı tam ikiyə böldüm» deyərək qadının
həqiqi yaşını açıqlayır.

Buradan İli çakçakçılarının dilində müxtəlif bədii vasitələrdən
ustalıqla istifadə olunaraq dinləyicilərin həyəcanı yüksəldilir.

7. İli çakçaklarının dilindəki mədəni ünsürlər
Məlum olduğu kimi, dil insan uyğarlığının ən cazibədar nümunə lə -

rindən biridir. Dil mədəniyyəti zamandan-zamana, məkandan-məkana da -
şı yan əsas vasitədir. İli çakçakları İli uyğurlarının dillərində istifadə etdik-
ləri ustalıqlarını, iti təfəkkür qabiliyyətini və bol təsəvvür gücünü əks
etdirir. Burada İli uyğurlarının milli və dil özəlliklərinin özünəməxsus
xüsusiyyətləri açıqca görülür. Bu xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi sıralaya
bilərik:

1) İli uyğurları özünəməxsus dil üslubunu ecazkar bir şəkildə ifadə
edir.

Xinjianqda uyğurların xalq lətifə sənətində İli çakçaklarından başqa
yenə Qaşğarın acı danışmaları Türfan Yalkundağın lətifələri kimi bölgə
lətifə formaları da mövcuddur. Qaşğarın acı danışmalarında lağ və güclü
tənqid əsasdır. Bir cümlə ilə insanın xüsusiyyətlərinə qarşı sanki mübarizə
aparılır. Danışıqda güldürməkdən daha çox qarşı tərəfdə unudulmayacaq
təsir hissi aşılayaraq insandakı qüsurları düzəldir. Türfan Yalkundağ ləti -
fə lərində kəndlilərin ənənəvi sadə dünyagörüşü ilə müasir şəhərlilərin
həyat tərzi arasındakı fərqlər dilə gətirilərək Türfandakı uyğur kəndli ləri -
nin səmimi xarakteri ifadə edilir. İli çakçaklarında isə güldürməklə bədii
zövq yaradılaraq insanları şənləndirmək əsas hədəfdir. İnsanların oyun və
əyləncəyə olan bağlılığında bu bölgə xalqlarının maddi zənginlikdən daha
çox mənəvi zənginliyi üstün görən, könül xoşluğuna ciddi əhəmiyyət
verən xarakterini görmək mümkündür. Bu, eyni zamanda qərbin «sənət
üçün sənət» düşüncəsinin də bir əksidir.

2) İli çakçaklarında pis hərəkətlər tənqid edilsə də, gözəl, yumşaq və
uyğun kəlmələr seçilir. Kobudluğa və tərbiyəsizliklərə icazə verilmir. Bu,
bölgədə yaşayan insanların nitq və dil mədəniyyətinin bir nümunəsidir.
İlidə çakçak yerində bəzən saatlarla çakçak söylənilir. Çakçakda bir neçə
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adamın nöqsanları eyni anda söylənilir. Amma çakçak obyekti olan insan
bu çakçaklardan təsirlənməyəcək, qəzəblənməyəcəkdir. Özünü misal
gətirilərək sözün hamıya yönəldiyini, məqsədin lətifə ilə hamını sevin-
dirmək olduğunu bilir. Digər bölgələrdə bir adam üzərinə belə bir çakçak
söyləyib belə bir təsir əldə etmək çətindir. 

3) İli çakçakçılarının mərd və ürəkli olmaları vacibdir. Çakçakçı din-
ləyicilərin varlı-kasıb olması, mövqeyi, rütbəsinin yüksək olub-olmaması
kimi təsirləri diqqətə almadan böyük-kiçik əyləncə yerində heç çəkinmə -
dən çakçak söyləyə bilmə cəsarətinə sahibdir. Bu, tam mənada bu bölgə
insa nının fərdi münasibətlərindəki bərabərlik hissinin qüvvətli olduğunun
göstəricisidir. 

4) Ləqəblər insanların adları ilə bağlanaraq mövcudluğunu qoruyan
bir dil hadisəsidir. İli çakçaklarında ləqəblər əsas materialdır. Çakçakların
çoxu ustalıqla insanların ləqəblərinə işarə edir. Ləqəb ilə insanı təhqir
etmədən, hətta ondan ustalıqla yararlanaraq lətifə yaradılır. Burada «ləqə -
bi Xıdır verir» deyə bir atalar sözü mövcuddur. Bəzi ləqəblər çox kobud
kimi görünsə də, ləqəb sahibi ləqəbə çox alışdığı üçün çakçaklarda us ta -
lıqla işarə edilən ləqəbə əsəbiləşməyəcək, əksinə qarşı tərəfin dil məharət-
inə heyranlıq duyulacaqdır. Bu vəziyyət İli bölgə əhalisinin ləqəb taxma,
adları ləqəblə çağırma, ləqəblərdən gizli məna çıxarma kimi özünəməx-
sus ləqəb mədəniyyətinin dildəki göstəricilərindəndir. 

5) İli çakçakları Uyğurların dil mədəniyyətindəki bir almazdır. Dilinin
qətiliyi, gözəlliyi, çakçakçının dildən istifadə etmə bacarığı və hazırca-
vablığı ilə insanlara dərindən təsir edir. Dinləyicilərə güclü bədii zövq
verməklə yanaşı, onların fiziki və cismani yorğunluqlarını yüngülləş di rə -
rək həyat sevgisini artırır. Çakçakların bölgə dilinin ifadəsi olmaq la ya na -
şı, mil li bölgə mədəniyyətinin də əsas nümunəsidir. Yuxarıda dilə gətirdi -
yi miz xüsuslar, əlbəttə, İli çakçaklarının dilindəki xüsusiyyətlərin ha mı sı -
nı göz   lər önünə sərir. Çakçakda daha çox mədəni ünsürlər gizlənir. İli
çak çak larının dili və dildə gizlənən mədəni ünsürləri yaxşıca araşdırmaq,
be lə cə, bu cəsur xalq ədəbiyyatı tərzini xalq üçün daha təsirli edə bilmək
biz təd qiqatçıların borcudur. Ona görə də bundan sonra bu mövzuda daha
də rin araşdırmalar aparacağıq və İli çakçaklarını dünyaya tanıtmağa çalı -
şa ca ğıq.
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HƏNƏFİ ZEYNALLININ ARXİVİNDƏ 
“AZƏRBAYCAN NAĞILLARI”

Xülasə
Məqalədə folklorşünas alim H.Zeynallının nağılşünaslıq fəaliyyəti araş   dırıl mışdır.

Daha öncələri onun bu sahədəki fəaliyyəti müxtəlif çalışmalarda işıqlandırılsa da tam
olaraq alimin şəxsi arxivindəki mənbələr təd qiqata cəlb edilməmişdir. Buna görə də
yazıda Azərbaycan Respub likasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində H.Zey nal -
lıya aid fond №160, siyah №1-də on dörd qovluq haqqında məlumat verilmiş və onun
bu arxiv sənədlərini əhatə edən “Azərbaycan nağılları” kitabından bəhs edilmişdir.
Qovluqlarda alimin “Azərbaycan nağılları” kitabına daxil et mə yi nəzərdə tutduğu
bölmələr haqqında materiallar yer almaqdadır. Buna görə də arxivdəki saxlama vahidləri
daxilində mühafizə edilən ma te rial lar biblioqrafik təsvir edilmiş və yeri gəldikcə bu
materiallar haqqında məlumat təqdim edilmişdir.

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, arxiv, folklor, nağılşünaslıq, H.Zeynallı nın arxiv,
“Azərbaycan nağıllar”

“AZERBAIJAN TALES”  IN THE ARCHIVE H.ZEYNALLY
Summary

The folktale activity of the scientist H. Zeynally analyzed in the article. Despite the
activities of his in this area illustrated in various studies, the resources of his personal
archive did not involve in the research. Therefore, in the article, the information about
14 folders which belong to H. Zeynally in the archive of State Literature and Art stock
N 160, List N 1 was given and talked about his “Azerbaijan Tales” book which consists
of his archive documents. In the folders, the materials about sections which he wanted
to add to his “Azerbaijan Tales” book include. Therefore, under protection of archive
storage units materials described bibliographic and information about these materials
have been submitted. 

Key words: Hanafi Zeynally, archive, folklore, tale, H. Zeynally’s archive, “Azer -
baijan Tales”.

"АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СКАЗКИ" B АРХИВE Х.ЗЕЙНАЛЛЫ
Резюме

В статье анализируется работа ученого-фольклориста Х.Зейналлы в области
собирания народных сказок. Несмотря на то, что и раньше его деятельность в дан-
ной области освещалась в различных работах, полностью источники из личного
архива ученого к исследованию привлечены не были. Поэтому в статье рассмат-
риваются четырнадцать папок, хранящихся в списке № 1 фонда № 160, относяще-
гося к Х.Зейналлы и хранящегося в Государственном Архиве Литературы и
Искусства Азербайджанской Республики, и повествуется об охватывающей эти
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архивные документы книге "Азербайджанские сказки". В папках имеются мате-
риалы о разделах, которые ученый планировал включить в книгу "Азербай джан -
ские сказки". Поэтому материалы, хранящиеся в архиве в качестве единиц хране-
ния, описаны в библиографическом порядке, и время от времени приводится
информация об этих материалах. 

Ключевые слова: Ханафи Зейналлы, архив, фольклор, собиратель сказок, ар -
хив Х.Зейналлы, "Азербайджанские сказки".

Məsələnin qoyuluşu. Hənəfi Zeynallının elmi yaradıcılıq irsi Azər -
bay can folklorşünaslığı  tarixində mühüm rola malikdir. Onun Azər bay -
can xalq nağılları ilə ilgili fəaliyyətində “Azərbaycan nağılları” adlı topla-
ma-tərtib işi müasir milli nağılşünaslıqda fərqli aspektlərdən diqqət önün -
də tutulmuş və fərqli fikirlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bü -
tün bu fərqliliklərə alimin öz arxiv materialları əsasında işıq tutulmuşdur. 

İşin məqsədi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncə -
sə nət Arxivində H.Zeynallıya aid fond №160, siyahı №1-də on üç saxla-
ma vahidi altında mühafizə edilən  “Azərbaycan nağılları” adlı tərtib işi -
nin quruluşu, bölmələri və Azərbaycan xalq nağılları haqqında möv cud
informasiyanı araşdırmaqdır.

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyevin “Azər -
baycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq -
qında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən 5 cilddən ibarət
“Azərbaycan nağılları” kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın I cildinə hələ
1936-cı il-də Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqində
böyük xidmətləri olan folklorşünas alim Hənəfi Zeynallının  nəşrə hazır-
ladığı “Azərbaycan nağılları” adlı tərtib işindən istifadə edil miş dir (1).
Cildə İ.Abbaslı tərəfindən “Redaktordan” başlıqlı giriş sözü və H.Zey -
nallının vaxtilə qələmə aldığı “Azərbaycan nağılları haqqında” adlı yazısı
ön söz əvəzi verilmişdir. 2005-ci ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan nağılları”
kitabının tərtib forması H.Zeynallının arxivindəki tərtib işindən fərqlənir.
Birinci hissəyə daxil etmək istədiyi nağıllardan iki mətn (Aristonun
nağılı, Duralı) bura əlavə edilməmiş, ikinci hissədən isə 12 nağıldan altısı
bu kitaba daxil edilmişdir. Üçüncü hissədə 24 nağıldan 10 nağıl seçilərək
oxuculara təqdim edilmişdir. Ümumulikdə 56 nağıl mətnindən istifadə
edilmişdir. Eyni zamanda müasir təhlildə də bir qədər fərqliliyə yol veril -
mişdir. Buna görə də H.Zeynallının nağılşünaslıq fəaliyyətini olduğu kimi
qiymətləndirilməsi üçün onun arxivinin təsvirini əks etdirmək daha məq -
sədə uyğun olardı. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində
H.Zeynallıya aid fond №160, siyahı №1-də on dörd qovluq mühafizə
edilməkdədir. Qovluqların 13-ü bütövlükdə H.Zeynallının nağılşünaslığa
dair fəaliyyətinin bir qismini əks etdirir. 14-cü qovluq isə xalq mahnıları-
na aid materiallardan ibarətdir. 

Bu qovluqlarda H.Zeynallının “Azərbaycan nağılları” adlı nəşrə hazır-
ladığı kitabın ayrı-ayrı bölmələri mövcuddur. 9-cu saxlama vahidindəki
“Türk nağılları haqqında” adlı mənbədə müəllif qeyd edir:“Türk nağıl-
larının birinci cildində 86 nağıl toplanmışdır ki, bunlar üç bölümə ayrıl -
mışdır...”. Bu cümlədən belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəllif nağıllar
haqqında bir neçə cildin nəşr edilməsini planlaşdırıbmış. 

Qovluqlarda mühafizə edilən materiallar üzərində müəllif tərəfindən
düzəlişlər edilmiş, vərəqlər səhifələnmiş, bölmələr bir neçə dəfə nöm-
rələnmiş və müəyyən sistematikaya salınmışdır. Buna görə də aşağıdakı
biblioqrafik təsvirlərdə dəqiqlik və ardıcıllıq olsun deyə ən son sadə qə -
ləmlə arxivin əməkdaşları tərəfindən aparılmış səhifələmə işi (rəqəmləri)
göstərilmişdir. Qovluqlarda vərəqlərin böyük əksəriyyətinin formatı
18x22 ölçüsündədir (indiki A4-ə uyğun) və bəzən bu vərəqlərin yuxarı,
yaxud aşağı hissəsinə əlavə vərəqlər yapışdırlımışdır. Bir qədər kiçik öl -
çülü kağızlarda (şagird dəftərindəki vərəqlərdən ibarət) əlyazmalarına da
rast gəlmək mümkündür. Bütün qovluqlardakı hər yeni başlıq alim tərə -
findən nömrələnmişdir. Vərəqlər üzərindəki əlyazma nömrələrdən başqa
kağızın yuxarı sol küncünə əlavə balaca çap yazısı ilə olan nömrəli
vərəqlər yapışdırılmışdır. Qovluqlardakı vərəqlərin üzərində əlyazısı ilə
olan rəqəmlərlə, bu cür sonradan yapışdırılma kağız üzərində olan nöm-
rələr bəzən eyni olur. Bu müəllifin özü tərəfindən aparılmış nömrələmə
işidir. Məsələn: 8-ci saxlama vahidi altındakı “Azərbaycan türk nağılları
(qısa xarakteristikası)” başlıqlı əlyazmasındakı “269” rəqəmi üç dəfə
(sonradan vərəqə əlavə yapışdırılmış balaca kağızda da “269” yazıl mış -
dır), qırmızı qələmlə yazılmış “76” rəqəmi iki dəfə, “Kitabın içindəkilər”
(s.v.10) vərəqində “297” rəqəmi iki dəfə yazılmışdır. Digər vərəqlərdə də
bu cür nömrələrin təkrarları mövcuddur. Mümkündür ki, müəllif öz fon-
dundakı yazılarının ardıcıllığını bu cür nömrələmişdir. Əgər bu ehtimal
həqiqətdirsə, o zaman arxiv materiallarının böyük hissəsi “yoxdur” de -
məkdi. Çünki, vərəqlərdəki rəqəmlərin nə ilk, nə son, nə də xroniki ar dı -
cıllığını izləmək mümkün deyildir. Bir qism vərəqlərdə isə SSR AEA-nın
möhürü və inventar nömrəsi yer almaqdadır. 
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H.Zeynallı qələminin nəfəsini, dövründəki sözlərin gözəlliyini müasir
təlatümə qatmamaq üçün zamanında müəllif kəlmələrə necə həyat ver-
mişdirsə, eləcə də bu yazıda istifadə edilmiş sitatlar üzərində heç bir də-
yişiklik edilməmişdir. 

H.Zeynalının arxivindəki sənədlərə əsasən göstərmək olar ki, nəşrini
nəzərdə tutduğu “Azərbaycan nağılları” kitabının quruluşunu belə nə zər -
də tutmuşdur. Bölmələrin nömrələnməsi müəllifin öz qeydləridir.

Kitabın içindəkilər:
I Müqəddimə
II Giriş – (nağılların qısa xarakteristikası)
III Nağıllar
IV Şərh və izahlar 
V Nağıllarda rast gələn dialektizmlər 
VI Lüğətçə 
VII Qeydlər
VIII Paralel və müvafiq nağıllar göstəricisi
IX  Biblioqrafiya
Bu başlıqlara dair materiallar müəllifin özü tərəfindən zamanında hazır

edilmişdir və onlar hazırda H.Zeynallının arxivində var olmaqdadır. Qov -
luqlarda yalnız alimin səkkizinci bölməyə daxil etmək istədiyi “VIII Para -
lel və müvafiq nağıllar göstəricisi” adlı materiala rast gəlinmədi. Qalan
digər bölmələrin hamısı artıq alim tərəfindən nəşr üçün hazır edilibmiş.
Alimin arxivindəki materialların təsviri aşagıda öz əksini tapmaqdadır.

1.Azərbaycan nağıllarına müqəddimə - biblioqrafiya - fond 160, si -
yahı 1, s.v.1.- latın əlifbasında, Azərb. dilində,  makina yazısı, üzərində
düzəlişlər edilmişdir - 8 v.

Bu saxlama vahidi altındakı qovluqda H.Zeynallının kitaba daxil etmə -
yi nəzərdə tutduğu “biblioqrafiya” IX bölümə (müəllifin təqdim etdiyi
“kitabın içindəkilər” yazısına əsasən (s.v.10) aid ədəbiyyat siyahısı yer
alır. Bu ədəbiyyat siyahısı H.Zeynallının A.V.Baqri ilə birlikdə 1935-ci
ildə Moskvada “Academia” nəşriyyatında nəşr etdirdikləri “Azərbaycan
türk nağılları” adlı kitabındakı “Biblioqrafiya” başlıqlı bölməyə daxil
edilmiş biblioqrafik təsvirlərdən yalnız edilmiş bir neçə əlavələri ilə fərq -
lənir (2). Məsələn, 2-ci ədəbiyyat S.M.Qənizadənin “Tülkü və Çax-çax
bey.- Bakı, 1896.; Səkkizinci vərəqə daha iki ədəbiyyat – 53. A.А.Ра тас -
кевич. Персидские народные сказки. М.-Л. “Academia” C.39-387; 54.
J.Balte, G.Polivka “Anmerkungen zu den kinder u Hausmärch der Brüder
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Grimm” Leipzig. 1913-1918. I-III. Berlin.”- əlavə edilmişdir. Nə üçünsə
H.Zeynallı öz dəsti-xətti ilə yazdığı bu son iki təsvirin üstündən xətt çək-
mişdir. Həmçinin müəllif 3-cü vərəqə əlavə etdiyi “Biblioqrafik məlumat
Zeynallı və prof. Baqri tərəfindən tərtib edilmişdir” əlyazmasının da
üstündən xətt çəkmişdir. Müqayisə üçün göstərək ki, “Azərbaycan türk
nağıllarında” 51, sözügedən bölmədə isə 53 ədəbiyyat qeyd edilmişdir.
Əslində ədəbiyyat sıyahısında sonuncu rəqəm 54-dür, lakin 49-cu rə qə -
min ədəbiyyatı yarımçıq buraxılmışdır. 

2. Azərbaycan nağılları / toplayanı H.Zeynallı.-1936- C.I.- fond 160,
siyahı 1, s.v.2.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, makina yazısı, üzərində
dü zəlişlər edilmişdir - S. 9-224.-215 v. 

Bu saxlama vahidi altında aşağıda təqdim edilən nağılların mətnləri
top lanıl mışdır. Burada da nağıl mətnləri qovluqda yer aldığı ardıcıllıqla,
həmçinin müəllifin özünün qələmə aldığı ardıcıllıqla verilir. Ümumiy -
yətlə, ikinci, üçüncü və dördüncü saxlama vahidləri altında müəllifin tərt-
ib etdiyi nağılların mətnləri toplanılmışdır. 

10-cu saxlama vahidi altında nağılların mündəricatdakı əksi (Kitabın
içindəkilər - S.10-13. - 3 nüsxə) yer almaqdadır. Nağılların mətndəki ad -
ları mündəricatdakı adları ilə cüzi fərqləndiyi üçün aşağıda nağılların bib-
lioqrafik təsviri hər iki formaya uyğunlaşdırılmışdır. Öncədən qeyd edək
ki, buradakı nağılların hamısı makina yazısıdır və üzərlərində dü zə lişlər
edilmişdir. Müəllif özü nağılları nömrələmişdir, lakin mündəricatdakı
rəqəmlər mətnlərdəki rəqəmlər ilə bəzən müxtəliflik yaradır. Buna görə
də aşağıdakı nağılların təsvirlərində müəllifin verdiyi hər iki böl mə nin
rəqəmləri göstərilmişdir. Mündəricatdakı rəqəmlər ardıcıldır və
mətnlərdəki rəqəmlərlə fərqlilik yaranarkən bu haqda yeri gəldikcə aşağı-
dakı təsvirlərdə məlumat verilmişdir. Həmçinin aşağıdakı təsvirlərdə bir
neçə nağılın sonunda səhifəsi göstərilməmişdir. Bu həmin nağıl mətninin
həmin qovluqda mövcud olmamasından irəli gəlir. Sadəcə olaraq nağılın
adı mündəricatda qeyd edildiyi üçün bu təsvirlərə daxil edilmişdir. Görü -
nür bu müəllifin yarım qalmış həyatının tamamlanmamış səhifələridir. 

26 nağıl mətninin sonunda müəllif pasport qeydi versə də (bu qeydlər
aşağıdakı təsvirlərdə öz yerini almaqdadır) sonra bu informasiyaların
üzərindən xətt çəkmiş, belə təsvirə lüzum bilməmişdir. Çünki, o, bu haqda
13-cü saxlama vahidi altında mühafizə edilən qovluqdakı “Qeydlər” böl -
məsində ayrıca informasiya vermişdir. Müəllifin tərtib etdiyi və 2-ci sax -
lama vahidi altında olan nağıllar (I hissə) bunlardır: 
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1. Zəmanənin hökmü. S.9-15.
2. Göy mıncıx. S.16-26.
3. Keçəl Əhməd. S. 27 - 49  (mündəricatda “Keçəl Məmməd” kimi

göstərilmişdir). 
4. Məlik Məmməd və Məlik Əhməd. S.50-60.
5. Ax-vay. S.61-72. Mətnin sonunda: Söyləyəni: Əziz Əsgər oğlu.

Qazaxdan. Köçəsgər. Yazanı: Hümmət Əli Zadə.
Bəxtiyar. S.73-95 - ilk vərəq iki nüsxədir. Nağılın sonunda verilmiş

qeyd: Bu nağılda yerli Qaryagin rayonunun Həvədiş kəndinin və ona
yaxın Araz qırağı kəndlərinin şivəsi saxlanmağa çalışılmışdır. Red. 

6. Avcı Məmməd. S. 96-101.
7. Quşdili bilən İsgəndər. S.102-115.
8. Nar qızı. S.126-131.
9. Aristonun nağılı. S.126-131.
10. Kiçik şahzadə. S.132-138.
11. Məlik Məmməd. S.139-145.
12. Taxtaqılıc. S.146-152.
13. Süd-əmən. S.153-163.
14. Suman Gülə neylədi, Gül Sumana neylədi (mündəricatda - Gül

sumana neylədi). S.164-172.
15. Gül və Səmavər. S.173-182 (toplayanı: Əliheydər Tahirov. Bakı,

Nardan kəndi).
16. Bulud. S.183-194.
17. Fərasətsiz oğul. S.193-194.
18. Peşə dalınca. S.195-203.- söyləyəni Şamil Aslan oğlu (Qarya gin).

Yazan: Hümmət Əli Zadə.
19. Üç bacı (Tikançı). S.204-208
20. Lala-Nərgiz. S.209-223.- Söyləyəni: Mərdan oğlu. Tavuz. Yaza nı:

Hüm mət Əli Zadə 1933.
3. Azərbaycan nağılları -1936- C. II.- fond 160, siyahı 1, s.v.3.- latın

əlif basında, Azərb. dilində, makina yazısı, üzərində düzəlişlər edilmişdir.-
S. 224 - 405.- 192 v. 

21. Mərdinən Namərdin nağılı. S.224-230.- 14 v.  (mündəricatda
№24.- söyləyəni: Fatma Nəsir qızı. Yazanı: Ə.Tahirov. Bakı. 1934-cü il).

22. Duralının nağılı (Duralı). S.231-236.
23. İsgəndər (İsgəndərin nağılı). S.237-245.
24. Şəms-Qəmər. S.246-250.
25.  Məlik Cəmilin hekayəsi. S.251-254.
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26. Dəmir diş qız (Dəmirçi qız). S.255-258.
27. Yeddi qardaşdar. S.259-264  (mündəricatda “Yetti qardaş”.- söylə -

yə  ni: Nazlı İskəndər qızı. Qazax. Yazan: Hümmət Əli Zadə). 
28. Dünya gözəli. S.265-270  (Söyləyəni: Bilqeys xanım H.Qədir qı zı.

Yazanı: Ə.H.Tahirov. Bakı).
29. Muxtarın hekayəsi. S.271-276.
30. Balxudarın baxtı. S.277-282.- Söyləyəni: Həsən Həsənof. Qazax,

Kö çəs gər. Yazan: Hümmət Əli Zadə.
31. Tənbəl Əhməd. S.283-296.
32. Şahşonqar. S.297-301 (mündəricatda “Şah Şonqar”.- Söyləyəni:

Heybət Məhəmmət oğlu. Qaryagin. Yazan: Hümmət Əli Zadə. 25.X.1933).
33. Təlimli pişik. S.302-303.
34. Qara at. S.304-310.
35. Toyuq bir qılçlıdı. S.311-317.
36. Meymunun nağılı. S.318-321.
37. mündəricatdakı “Nardan xanım” nağılına qovluqdakı nağıl mətin-

lərinin arasında rast gəlinmədi.
38. Nazikbədən. S.322-331.
39. Pinəçi Məhəmməd. S.332-331.
40. Dad Xəmpərinin əlindən. S.342-348.
41. Dərzinin şagirdi. S.349-354.
42. Şahzadə İbrahımın nağılı. S.355-389.- Deyəni: Baxşəli Soltanov,

toplayan M.H.Təhmasib. Bakı. 17.VII-34.
43. Üç şahzadə (Atanın vəsiyyəti).- S.390-403.- Deyəni: naxçıvanlı

Baxşəli Soltanov, toplayan M.H.Təhmasib.
44. Hazarandastan bülbülü (və hazaran dastan gülü).- S. 404-415.-

mün də ricatda “Hazarandastan bülbülü”.- Deyəni: naxçıvanlı Baxşəli Sol -
tanov, toplayan M.H.Təhmasib.

45. Azərbaycan nağılları -1936- C. III.- latın əlifbasında, Azərb. dilin də,
ma kina yazısı, fond 160, siyahı 1, s.v.4.- düzəlişlərlə.- S. 416-568.- 152 v.

Muəllif bu bölmə haqqında “Türk nağılları haqqında” başlıqlı yazı -
sında qeyd edir: “Məcmuənin ikinci qısmı çocuq ədəbiyyatı üçün qiymətli
olduğundan ayrıcada nəşr edilə bilər”. 

II
46. Armudi bəy (və yin nağılı). S.416-422.
47. Tülkü, qoca və ilan.
48. Tülkü baba.
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49. Canavar və tülkü baba.
50. Hacı leylək və tülkü baba.
51. Hiləgər keçi.
52. Dana, keçi və qoyun (qovluqdakı mətnin nömrəsi 55). S.426-427.
53. Keçi baba ilə xayın qurt.
54. Cik-cik xanım - sərçəxanımın nağılı (qovluqda iki nömrə- 47, 54

qeyd edilmişdir). S.423-425.
55. Qızıl ilan.  S.428-430.-mündəricatda - Kəntli və qızıl ilan.- Söy lə -

yəni Hümmət Ağayef, Yazan: Əlizadə H., Qaryagin, 1934.
56. Cırtdan. S.431-432.
57. Hax Nəzər. S. 433-437.- mündəricatda - Haxnəzər. 
III
58. Keçəlin nağılı (Salahınan Valahın nağılı). Mündəricatda- Keçəlin

divanı.- S.438-445.
59. Həcət. S.446-449.- deyəni Zibeydə, toplayan Baqi Hüseynov.

Naxçıvan Ordubad rayonu.
60. Usta Avdılla. S.450-453.
61. İki arvadın işləyi. S.454-456.- mündəricatda “İki arvadın iştəgi”.
62. Arvat. S. 457-459.- mündəricatda “Altı dul arvad”.
63. Zərniyar. S.460-468.
64. Əzizin nağılı. S.469-478.
65. Molla Əli Pənah(ın nağılı) Molla Əlpanah. S. 479-481.- söylə yə ni

Həbib. Toplayanı Ə.H.Tahirov. Bakı Buzovna kəndi.
66. Şirvan qazısı. 
67. Qazının işi. S. 482-488.- Baqi Hüseynov.
68. Kosa. S. 489-492.- Söyləyəni Səkinə Kərbəlayı Məhəmməd Alı

qızı. Toplayanı: H.Əlizadə. Qaryagin. 1934.
69. Noxudu keçəl. S.493-497.- Söyləyəni: Nənəqız Heybət qızı.

Toplayanı: H.Əlizadə. 
70. İsfahan keçəli.
71. Keçəl bacı oğlu. S.498-500.- mündəricatda Keçəl bacoğlu.- Bakı,

Maştağa kəndi. Söyləyəni Xədicə Hüseyn qızı. Yazanı: H.Əlizadə.
72. Gərəhli dost. S. 501-504.- Söyləyəni: İslam Əli oğlu. Toplayanı

Ə.H.Tahirov. Qazax, 1934.
73. Xacə Fəttah. S.505-511
74. Keçəlin nağılı. S. 512-519.- deyəni Zübeydə. Toplayanı: Baqi Hü -

seynov. Naxçıvan, Ordubad rayonu.
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75. Əbül Qasım. S.520-531.- mündəricatda – Əbilqasım. 
76. Şah Abbasın oğulu (İbrahim Məhəmməd). S.532-538.
77. Məkri zənan. S.539-543.
78. Dərzi qızı.
79. Xoşqədəm. S.544-548.
80. Nəriman haqqında nağıl. S.549-557.
81. Axund və keçəl. S.558-560 - Bakı, Binəqədi.
82. Keçəl və tacir. S.561-566 - Söyləyəni: Binəqədi kəndindən Mah -

mud Əzim oğlu. Toplayanı: Ə.H.Tahirov. 10.5.1936.
5. Azərbaycan nağılları (elmi əsər).- fond 160, siyahı 1, s.v.5.- kiril

(rus) əlifbasında, rus dilində, əlyazma -1937 - 82 v.
“Azərbaycan nağılları” (“Azərbaycan türk nağılları”yazılmış (“Азер -

байджанские тюркские сказки”), lakin sonradan “türk” sözünün üs tün -
dən xətt çəkilmişdir) başlıqlı 82 vərəq həcmində əlyazmasıdır. Müəllif ilk
səhifəyə №17 yazmışdır. Mətn “Azərbaycan türk nağılları” (1935) ki -
tabına daxil edilmiş “Azərbaycan nağılları haqqında”adlı müqəddiməyə
uyğun gəlir (2).

6. Azərbaycan nağıllarının əhəmiyyəti.- fond 160, siyahı 1, s.v.6.-
Latın əlifbasında, Azərb. dilində, makina yazısı.-26 v.

İlk vərəqin üzərində №10 yazılmışdır. Qovluqda “Nağıllarımızın icti-
mai əhəmiyyəti” adlı iki nüsxədən ibarət mətn yerləşdirilmişdir. Birinci
nüsxə 1-dən 13-cü vərəqə qədər orjinal variantdır. İkinci nüsxə isə 14-24-
cü səhifələri əhatə edir. Üzərində düzəlişlər edilmişdir.

7. Azərbaycan nağılları (elmi əsərləri).- fond 160, siyahı 1, s.v.7.- la -
tın əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazması.- S.1-15.- 98 v.

“Azərbaycan nağılları”na yazdığı müqəddimənin əlyazması.- S.1-15.
“Azərbaycan nağılları haqqında” məqaləsi.-S.16-98.
8. Azərbaycan nağılları haqqında (elmi əsər ).- fond 160, siyahı 1,

s.v.8.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazması.-S.1-28.- 28 v.
“Azərbaycan türk nağılları (qısa xarakteristikası)”adlı əlyazma şək lin -

də olan məqaləsi.-S.1-28. 
9. Türk xalq nağılları.- fond 160, siyahı 1, s.v.9.- Ərəb və latın əlif-

basında, üç nüsxə.-12 v.
H.Zeynalının nağıllardan bəhs edən üç nüsxədən ibarət məqaləsi. 
1-ci nüsxə.- əski əlifbadakı  əlyazması.-S.1-5
2-ci nüsxə.- latın əlifbasında (orjinal), makina yazısı.- S.6-9.- 4 v.
3-cü nüsxə.- latın əlifbasında.-üzərində düzəlişlər edilmiş makina ya -

zısıdir.-S.10-12.
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“Türk nağıllarının birinci cildində 86 nağıl toplanmışdır ki, bunlar üç
bölümə ayrılmışdır. I-bölümdə fantastik nağıllar, II-də çocuq, heyvan na -
ğıl ları, III-bölümdə məişətə aid nağıllar təşkil edir (50 nağıl), ikinci bö -
lümdə (13), üçüncü bölümdə (14 nağıl) vardır. Bu surətdə “Nərimanof
nağılı” çıxarılacaq olursa, bu məcmuədə tarixi-dastanı nağıla təsadüf edil -
mir ki, buda Azərbaycan türk dili yazılı ədəbiyyatının olduğu kimi fol klo -
runun da maraqlı cizgilərindən birini təşkil edirlər...” mətnə verilmiş bu
gi riş cümlələri yazının müəllifin hazırladığı kitaba daxil etməyi nəzərdə
tutduğunu deməyə əsas verir. “Kitabın içindəkilər” adlı (üzərində “№3”
yazılmışdır) vərəqdəki - “II Giriş – (nağılların qısa xarakteristikası)” adlı
bölmənin olmasını planlaşdırmışdır. Mümkündür ki, bu mətn həmin böl -
mə üçün nəzərdə tutulubmuş.

10. Azərbaycan nağılları haqqında (elmi əsər ).- fond 160, siyahı 1,
s.v.10.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, makina yazısı.- 45 v. 

Bu saxlama vahidi altında kitaba daxil edilmiş 82 nağıl haqqında
aşağıdakı bölmələr mövcuddur:

VII Qeydlər.- S.1-4.- bölmədə 86 nağılın adı və onların qarşısında
pasport qeydi göstərilmişdir. Bir neçə nağıl adının qarşısında heç bir
informasiya göstərilməmişdir. Pasport qeydi göstərilməmiş nağıllar bun-
lardır: – 10.Qaqıdan çıxan arvat, 11. Kiçik şahzadə, 12.Məlik Məmməd,
13.Taxta qılıc, 15.Suman gülə neylədi, 19.Bulud, 28.Şəmsü – Qəmər, 29.
Dəmir diş qız, 41.Meymunun nağılı, 42.Nardan xanım, 43. Nazik bədən,
44. Pinəçi Məhəmməd, 45. Dad Xanpərinin əlindən, 46. “Naxçıvan əl
yazısı”- yazılmışdır. 48. Üç şahzadə, 53.Canavar və tülkü baba, 54.Hacı
leylək və tülkü, 55.“əl yazısı”- yazılmışdır, 57. Keçi baba və xayın qurt,
58.Cik-cik xanım, 60.“əl yazısı”- yazılmışdır, 61. Haxnazar, 67.Altı dul
arvadın qəzyəsi, 70.Əzizin nağılı, 82.Şah Abbasın oğlu.

“VII- Qeydlər” bölməsində 17. “Məlik Əkbər”, 18 Xərkan, 27 “Yuxu”,
32 “İki qardaş”, 33.“Ağ gül” verilmiş nağıl adları nə nağıl mətnlərinin, nə
də mündəricatdakı nağıl adları arasında rast gəlinmədi. Həmçinin, nağıl
mətnlərində və mündəricatda yer almış 81.”Axund və keçəl”, 82.“Keçəl və
tacir” nağıl adları “VII-Qeydlər” bölməsində göstəril mə mişdir.

VI Şərh və qeydlər. S.5-9.- bu bölmədə dialektik sözlərə izahlar ya -
zılmışdır. Məsələn: 33.№2-“Nə əyamdı” - uzun bir zamandı.

Bu bölmə mündəricatda (Kitabın içindəkilər) “VI Lüğətcə”kimi təq -
dim edilmişdir.

Kitabın içindəkilər. S.10-13.- 3 nüsxə.- kitabın mündəricatı funk si -
yasını yerinə yetirir. 
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IV Şərh və izahlar. S.21-29 - bölmə bəzi sözlərin mənasını oxuculara
izah etmək üçün yaradılmışdır. Məsələn: 2. “Orda hamı tük salır”...-yəni
qorxur.

11. Nəşri nəzərdə tutulan “nağıllar” kitabına şərhlər - fond 160,
siyahı 1, s.v.11.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazma şəklində.- 45 v.

Qovluqda “Azərbaycan nağılları” kitabına daxil edilmiş ön sözün
mətni mühafizə edilir (1.S.7-20). Yalnız əlyazmanın sonuncu vərəqlərdə-
ki (Səh.42,43,44, 45) mətni 2005-ci il nəşrindəki 19-20-ci səhifələrdəki
məzmuna uyğun gəlmir ki, bunun da səbəbi kitabdakı “Redaktordan”
başlıqlı yazıda şərh edilmişdir.

12. Nağıllar kitabına müqəddimə - fond 160, siyahı 1, s.v.12.- latın
əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazması və makina yazısı.- 2 nüsxə.- 4 v.

“Həmin “türk xalq nağılları”məcmuəsində toplanmış müxtəlif Azər -
bay can rayonlarının bədii xalq yaradıcılığının ən zəngin qismi olan epik
material dil və düşünüş tarixcəsi üçün və dolayısilə mədəniyyətsiz sayılan
xalq mədəniyyəti üçün əsas məxəzlər[dən] biri olmalıdır, çünkü burada
xalqın bütün dil mədəniyyəti, düşünüşünün inkişaf xətləri aydın görülə
biləcəkdir...” cümləsi ilə başlayan “Müqəddimə” sərlövhəli yazı yer al -
maq dadır.

13. Azərbaycan nağılları haqqında qeydlər - fond 160, siyahı 1,
s.v.13.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazması.-7 v. 

Qovluqdakı materiallar Azərbaycan nağılları haqqında qeydlərin əl -
yaz ması formasıdır.

14. Azərbaycan türk mahnıları haqqında - fond 160, siyahı 1,
s.v.13.- latın əlifbasında, Azərb. dilində, əlyazması və makina yazısı.- 63 v.

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə H.Zeynallının Azərbaycan Respub lika sı -
nın Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində H.Zeynallıya aid fond
№160, siyah №1-də mühafizə edilən on üç saxlama vahidi haqqında mə -
lu mat verildi.

İşin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq burada H.Zeynallının şəxsi arxivin -
də ki nağıllara dair materiallardan tam olaraq bəhs edilmiş və bu mənbələr
biblioqrafik tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə folklorşünaslar, Azərbaycan xalq na -
ğıl larının tədqiqatçıları və biblioqraflar tərəfindən istifadə oluna bilər.
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HÜSEYN ARİF YARADICILIĞINDA “SAZ” OBRAZI
Xülasə

Məqalə çoxəsrlik ədəbi ənənələrə söykənən, türkün ruhundan, qopuzundan qida la -
nan, şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin janrlarından faydalanan H.Arifin yara dıcı lığında
«saz» obrazı haqqındadır. Saz obrazı şairin yaradıcılığı boyu davam edir, fəlsəfi məzmun
kəsb edir, şeirlərindən poemalarına keçir, müxtəlif məqamlarda geniş mahiyyət kəsb
edir, xalq təfəkkürünün, milli özünüdərkin  timsalı kimi özünü göstərir. Onun hər şeirin -
də sazın ahəngi, ritmi duyulur.

Açar sözlər; saz, obraz, aşıq, poema, xalq ədəbiyyatı 

ABOUT “SAZ” CHARACTER IN THE ACTIVITY OF HUSEYN ARIF
Summary

The article is about “saz” character in the activity of H.Arif who based on literary tra-
ditions of many centuries, inspired from the spirit and gobuz of Turks and benefited from
the rich genres of folk-lore. Saz character lasts during the activity of poet, attains philo-
sophical meaning, passes to poems from the poetries, has great meaning in different
moments, shows itself as a symbol peoples’ thought and self-perception. Harmony and
rhythm of saz is sensed in his each poet.

Key words: saz, character, ashug, poetry, folk-lore

ОБРАЗ “САЗА” В ТВОРЧЕСТВЕ ГУСЕЙНА АРИФА
Резюме

Статья  посвящена образу «саза» в творчестве Гусейна Арифа, опираюшегося
на многовековые литературные традиции, впитавшего в себя дух тюрка, древнего
гопуза, благотворно использовавшего богатое жанровое многообразии устного
народного творчества. Образ саза проходит через все творчество поэта, из стихо-
творений переходит в его поэмы,  он носит философское содержание, имеет свое-
образный характер в различных ситуациях, предстает как символ народного мыш-
ления и национального самопознания. В каждом стихотворении поэта ошущается
гармония и ритм мелодии саза.

Ключевые слова: саз, образ, ашуг, поэма, народная литература

Məsələnin qoyuluşu. Görkəmli şair H.Arif hər zaman saz-söz sənə-
tinə hörmətlə yanaşmış, çoxsaylı ustadnamələrini, qoşma və gəraylılarını,
poemalarını xalq yaradıcılığından, etnoqrafik yaddaşdan ilham alaraq
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yazıb. Buna görə onun yaradıcılığında saz obrazının ayrıca tədqiqinə xü -
susi ehtiyac vardır. 

İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyduğumuz əsas məqsəd H.Arif
poemalarında xalq müdrikliyinin poetik təcəssümünü əks etdirmək. 

XX əsr Azərbaycan poeziyasının unudulmaz sənətkarlarından olan
H.Arif öz poetik gücünü xalq yaradıcılığından, aşıq sənətindən, şeirin
sirli-sehrli hikmətindən alıb. Türkün qədim ozanları həmişə qopuza arxa-
landığı, onun hikmətinə tapındığı kimi, H.Arif də saz-söz sənətinə hör-
mətlə yanaşıb, çoxsaylı ustadnamələrini,  qoşma və gəraylılarını, poe-
malarını xalq yaradıcılığından, etnoqrafik yaddaşdan ilham alaraq yazıb.
Bu mənada Qurbani, Xəstə Qasım, Abbas Tufarqanlı, Aşıq Ələsgər yolu-
nun layiqli davamçısıdır. 

Hüseyn Arif saz-söz sənətinə ancaq bədii yaradıcılığı ilə xidmət et -
məklə kifayətlənməyib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini gəzib, şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrini, aşıq sənətinin incilərini toplayaraq yenidən
xalqa qaytarıb. O, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri işlədiyi müddətdə
aşıq sənəti ənənələrinin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün
əlindən gələni əsirgəmir, respublikamızın ən ucqar rayonlarından iste dad -
lı gəncləri paytaxta dəvət edərək onların aşıq sənətindəki istedadlarının
parlamasına imkan yaradırdı.Onun bütün fəaliyyəti folklorla, aşıq sənət-
inə həsr olunmuşdu: “Şairin yaradıcılığı xalq ədəbiyyatı ilə, folklorla qı -
rılmaz tellərlə bağlıdır. Onun yazdığı qoşma və gəraylılar dillər əzbəridir.
Aşıq poeziyası ilə bağlı bir sıra elmi-nəzəri məqalələrin də müəllifidir.
Aşıq Alının, Ağ Aşığın ədəbi irsinin toplanmasında Hüseyn Arif xeyli iş
görmüşdür.” (2,58) 

Ancaq onu da qeyd edək ki, şair öz ustadlarını heç vaxt təkrarlamamış,
aşıq şeri üslubunda novator bir sənət nümunəsinə imza atmışdır. Aşıq sə -
nətinin əsasında dayanan qopuz zaman-zaman təkmilləşərək, müasir saza
qədər böyük bir inkişaf yolu keçdiyi kimi, aşıq yaradıcılığı da əsrlər boyu
cilalanaraq sənətkarlıq baxımından daha mükəmməl şəkil almış, yeni for -
ma və müasir məzmun kəsb etmişdir. Bunu H.Arif yaradıcılığında izlə -
mək o qədər də çətin deyil. 

H.Arifin poeziyası sözün həqiqi mənasında mükəmməl və cazibədar-
dır. Çünki bu yaradıcılıq çoxəsrlik ədəbi ənənələrə söykənib, türkün ru -
hundan, qopuzundan qidalanıb, şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin janrların -
dan faydalanıb. Diqqət yetirsək görərik ki, saz obrazı şairin yaradıcılığı
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boyu davam edir, fəlsəfi məzmun kəsb edir. Saz məfhumunu H.Arif ancaq
dar, məhdud mənada başa düşmür. Bunu aşığın sinəsinə basdığı saz məna -
sında qəbul etmək də həqiqətin tam ifadəsi kimi səslənmir. Saz obrazı şai -
rin şeirilərindən sirlərinə, poemalarına keçir, müxtəlif məqamlarda geniş
mahiyyət kəsb edir, xalq təşəkkürünün, milli özünüdərkin timsalı kimi
özünü göstərir.     

Buna görə H.Arif yaradıcılığında saz obrazının ayrıca tədqiqinə xüsusi
ehtiyac yaranır. “Saz” sözünü şair müxtəlif şeirlərində elə məharətlə işlə -
dir ki, istər-istəməz  sözdən böyük sənət nümunəsi yaratdığına heyran ol -
mamaq mümkün deyil: 

Ürəkdə sazımı çaldım əzəldən, 
Ürəkdə dilimdə dil açdı vətən. 

Təkcə bu bənddə dərin və geniş məzmun ortaya çıxır. “Ürəkdə sazımı
çaldım əzəldən”- deyən şair əslində öz  sənət fəlsəfəsini ortaya qoyur.
Həyatda nə edibsə ürəkdən etdiyini, vətənin hər çiçəyinə, gülünə, təbiət
mənzərələrinə ürəkdən vurulduğunu etiraf edir. 

“Könül deyir yaşa hələ” şeirində isə H.Arif  “saz” məfhumunu öz hə -
qiqi mənasında işlətmiş, şeirin və sazın vəhdətindən yaranan sənətin üs -
tünlüklərini nümayiş etdirmişdir:

İlləri yola salmışam,
Şeir yazıb saz çalmışam. 
Ömür deyir – qocalmışam, 
Könül deyir – yaşa hələ!

Şeir sənəti və sazın vəhdətini, birliyini, “Sözdə Vurğun, sazda Vurğun”
şeirində də görmək olur. Şairin fikrincə söz sənətində Səməd Vurğun han -
sı zirvəni fəth edibsə, saz sənətində də Aşıq Mirzə eyni müvəffəqiyyəti
təkrar edib. Şeirdə hər  iki sənətkar ustad kimi xatırlanır. “Dilimizin qüd -
rəti, ağzımızın ləzzəti” olan sözə və saza önəm verən H.Arif  S.Vurğunu
da, Aşıq Mirzəni özünün ustadı hesab edir: 

Demə səsim batasıdır, 
O aləmə çatasıdır. 
Hüseynin ustasıdır 
Sözdə Vurğun, sazda Mirzə.

2014/ I 98



“Sözdə Vurğun, sazda Mirzə” – deyiminin özündə belə poetik bir
ovqat, şirinlik var. Bu iki qarşılaşdırma vasitəsi ilə şeirdə sazın və sözün
vəhdətini görürük. Qılınc və qələm, tüfəng və saz türkün həmişə yol
yoldaşı olub. “Dədə Qorqudda” da, “Koroğluda” da belə görmüşük, belə
eşitmişik. Millətin ərənləri döyüşə getməzdən əvvəl sazın, sözün hikmə-
tini dinləmiş, sonra at belinə qalxmışlar. Şah İsmayıl təkcə qılıncının gü -
cünə deyil, eyni zamanda sazının, sözünün gücünə arxalanırdı. Sazın və
qılıncın qüdrətindən tarixdə Türklər bir neçə böyük dövlətlər, impe ri yalar
yaradıblar. Bunu da çox gözəl anlayan Hüseyn Arif “Babalar” şei rində
ərənlərimizin tüfənglə uyuyub, sazla oyanmasından fəxarət duyur. On la -
rın Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Əmrah sazına, sözünə yüksək qiymət ver-
məsini xatırlayır: 

Qurbanı, Abbası, Əmrahı anıb, 
Kərəmlə alışıb, Dilqəmlə yanıb. 
Tüfənglə uyuyub, sazla oyanıb,
Kamanla dil açıb ötdü babalar. 

Saz obrazı Hüseyn Arifin poeziyasının təkcə məzmununa yox, eyni za -
manda poetik strukturuna daxil olub. Onun hər şeirində sazın ahəngi, rit -
mi duyulur. Bu cəhətdən bütün şeirləri saz havalarına, aşıq şeir janrlarına
köklənib. Sanki bütün poetik düşüncələrini sazdan alıb, sazın hikməti ilə
sözün hikmətini məharətlə birləşdirib. Bu cəhətdən “Sazım dinir” şeiri bir
çox mətləbləri üzrə çıxarır. “Kərəmi” havasına qulaq asa-asa şair keçmişə
qayıdır. Lakin şair yalnız keçmişlə bağlı nostalji hisslərlə yaşa mır, gə lə -
cəyə, sabaha ümidlə baxır: 

Dil deyəni tellər deyir
İnsan ömrü tükənsə də,
İnsan eşqi tükənməyir.
Arzuların, əməllərin, 
Öz ömrü, öz əməlləri var. 
Sazım dinir otağımda, 
Kərəm yoxdur, Kərəmi var. 

Bu kiçik şeir parçasında şairin nə demək istədiyi aydındır. Böyük ustad
sənətkarlar, qurbanilər, tufarqanlılar bu dünyadan köçür, ancaq onların
yaratdığı saz havaları, söz sənəti yaşayır. 
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Saz obrazı Hüseyn Arif poeziyasında həm də etnoqrafik yaddaşın poe-
tik ifadəsidir. Sazda böyük bir millətin tarixi ənənələri, milli təfəkkürü,
keçmişi, gələcəyi, müdrikliyi, qəhrəmanlığı yaşayır. Buna görə də Hüseyn
Arif qopuzu, sazı Dədə Qorquddan, Aşıq Abbas Tutarqanlıdan, Aşıq
Ələsgərdən ehtiramla qəbul edərək gələcəyə, sabaha aparır, saza milli bir-
lik, tarixi yaddaş kimi baxır: 

Nazına bax ördəklərin, qazların,
Aşıq çalır, səsi qalxır sazların. 
Çaya enən gəlinlərin, qızların, 
Səhəngləri, dolçaları  varıydı.

Müasir mövzuda yazdığı poemalarında Hüseyn Arif dövrümüzün sa -
yılıb-seçilən insanlarının həyat fəaliyyətindən bəhs edir, daha çox istehsal
prosesi ilə bağlı hadisə və əhvalatları lirik bir vüsətlə qələmə alır. Ancaq
bir məsələni qeyd edək ki, istər tarixi, istərsə də müasir mövzuda yazdığı
poemalarında o, həmişə xalq müdrikliyinə, elin saz-söz yadigarına arx-
alanır, folklordan, şifahi xalq ədəbiyyatından aldığı obrazları, bədii siste-
mi cilalayır, xalq deyimlərini, obrazlı ifadələri yeni çalarlarda, novator
yollarla yenidən xalqa qaytarırdı. Bu cəhəti “Dilqəm” poemasında aşkar
görmək mümkündür. Poemada Hüseyn Arifin şeirlərindən gələn saz
obrazının başqa mənada, fərqli məkanda yenidən təzahür etdiyinin şahidi
oluruq. Bu dəfə Dədə Qorqudu, Yunis Əmrəni, Qurbanini, Abbas Tufar -
qanlını ümumiləşdirilmiş bir obraz – Dilqəm qiyafəsində görürük. Dil qəm
saz, ozan obrazının qədim folklor qatlarından poetik yaddaşa köçən bir
obrazdır. Şairin özü də əsərdəki Dilqəm obrazına elə bu cür qiymət verir: 

Torpağa baxıram, daşa baxıram, 
Torpağımda Dilqəm, daşımda Dilqəm.
Xəbərli, xəbərsiz ötür fəsillər 
Baharımda Dilqəm, qışımda Dilqəm.

“Dilqəmi üstündə köklənib sazım” – deyən şair bu xatirələr işığında
Cavanşiri, Koroğlunu, Kərəmi, Nəbini gözləri önünə gətirir, Aşıq Alını
soraqlayır, sinədəftər babalara üz tutur, onlardan hikmətli söz, hadisə və
rəvayət öyrənməyə çalışır. Hesab edir ki, gəraylılar, divanilər, bağlamalar,
müxəmməslər əsrlərin arxasından gəldiyinə, adət-ənənələrimizi, mənəvi
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dəyərlərimizi bizə çatdırdığına görə yaşamalı, insanları ədalətə, düzlüyə
aparmalıdır. 

Şair bildirir ki, keçmişdə mədrəsəmiz, məktəbimiz olmasa da, sazımız-
sözümüz olub. Müdrik ozanlarımız xalqın arasında gəzərək sözün və ozan
sənətinin yaşamasını təmin ediblər: 

Zaman-zaman, nəsil-nəsil,
Olmasa da məktəbimiz, mədrəsəmiz. 
Olub yenə öz sazımız, 
Öz sözümüz, öz dərsimiz.   

Poemada şair Abbas Tufarqanlını, Xəstə Qasımı, Aşıq Əmrahı axtarır.
Dilqəm həsrəti isə bir an da olsa şairi tək buraxmır. Gecə-gündüz bu
axtarış yolunun yolçusudur. Vaxtı olanda tez-tez “Dilqəm” havasına qulaq
asır. Bu da ona asan başa gəlmir. Saz havasına qulaq asa-asa xəyalından
el həsrəti, el qəmi keçir. Sanki “Dilqəm” yox, tarix danışır, sirli mət ləb -
lərdən xəbər verir. 

Dil çəksə dağ alışar,
Çiçəklərə toxunsa 
Gül yanar, bağ alışar. 
Tellər nə yaman dinir, 
Qoşulur bir-birinə
Tellər yox, zaman dinir.

Saz həmişə Hüseyn Arif yaradıcılığı ilə bir yerdədir, milli dəyərləri, el
hikmətini təmsil edir. “Yolda” poemasında da bu cəhət istisna deyil. Poe -
manın “Dağ yolu” hissəsində Səməd Vurğunu adəti üzrə yenə təbiətin
qoynunda, buz bulaqların başında görürük. Şair təbiətlə təmasdan çox
məmnundur. Vurğunu olduğu göyü, yeri tanrının yaratdıqlarını seyr edir.
Bu zaman yaxından keçən aşıq misafirin uzaqdan gələn qonaq olduğunu
görüb ayaq saxlayır, şair onu süfrəyə dəvət edir. Aşıq Səməd Vurğunun
çox məşhur olan “Dağlar” şeirini oxuyur. Mahnıya qulaq asa-asa şair xə -
yala dalır. Aşığı sona qədər diqqətlə dinlədikdən sonra, sazı ondan alıb
“Yanıq Kərəmi” dilə gətirir. 

Bu səhnəni məharətlə poemaya gətirən Hüseyn Arif yenidən saz üs tün -
də köklənir, saz-söz xiridarlarını xatırlayır: 
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Tellər incə, tellər ona tanışdır, 
Bir gün elsiz, günsüz yaşamamışdır. 
Gəlir xəyalına min sinədəftər, 
Vaqif, Xəstə Qasım, Qurban, Ələsgər. 

Poemada diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri budur ki, Hüseyn Arif təs -
vir və tərənnüm şəraitinə, məqamına uyğun olaraq S.Vurğun yaradıcılığı-
na müraciət edir, poetik sənətin yaddaqalan, canlı və maraqlı olmasını tə -
min edir. Sazın-sözün, Səməd Vurğunun, qəflətən peyda olan aşığın fo -
nunda “Dağlar” şeirindən bir bəndin poemada yerləşdirilməsi Hüseyn
Arifin uğurlu bir gedişi kimi yadda qalır. 

“Saz” obrazı Hüseyn Arif yaradıcılığında həm də minillik tarixi olan
lirik şeirimizi, onun görkəmli simalarını təmsil edir. Saz həm ustadnamə,
həm gəraylı, eyni zamanda, həm də məsnəvi, poetik duyğudur. Onun bü -
tün fəaliyyəti folklorla, aşıq sənətinə həsr olunmuşdu: “Şairin yaradıcılığı
xalq ədəbiyyatı ilə, folklorla qırılmaz tellərlə bağlıdır. Onun yazdığı
qoşma və gəraylılar dillər əzbəridir. Aşıq poeziyası ilə bağlı bir sıra elmi-
nəzəri məqalələrin də müəllifidir. Aşıq Alının, Ağ Aşığın ədəbi irsinin
toplanmasında Hüseyn Arif xeyli iş görmüşdür.” (2,155)

Şairin saz obrazı ilə bağlı olan “Sazın tellərindədir”, “Saza toxunma”,
“Saz” müxəmməsi”  poemalarında, “Sazım dillənir”, “Saz bayramı” şeir -
lə rin də də eyni həqiqəti hiss edirik. “Saz” müxəmməsində o yazır: 

Saz dedim,
Söz dedim!
Aqil babaların aqil şeirləri,
Calayıb ömrünü sözün ömrünə.

Bu əsərdə də saz və söz həmişə bir yerdədir. Bunların vəhdəti türk
adət-ən ənəsinin, qəhrəmanlıq tarixinin yaşaması, gələcək nəsillərə ötürül -
məsidir. Türkün gücü, qüvvəti sazda və sözdədir. “Saz müxəmməsi”ndən
çıxan əsas ideya bundan ibarətdir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatından, yazılı ədəbi materiallardan yaradıcı şəkildə
istifadə edən Hüseyn Arif klassik nümunələri olduğu kimi şeirində yerləş -
dir mək sahəsində xüsusi məharət göstərirdi. Özünə ustad hesab etdiyi, ya -
ra dıcılığına rəğbət bəslədiyi şairlərdən bəzən bir misranı, bir beyti bütün-
lükdə götürüb öz şeirinə salırdı. Bu zaman həmin hissəni dırnaq için də
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ver məklə müəllifini xatırladır, ona öz ehtiramını bildirirdi. Maraq lısı odur
ki, həmin nümunə şeirin poetik strukturuna elə hopurdu ki, müəllif ide ya -
sı dərhal üzə çıxır:                             

İnsan yaddaşının xəzinəsində,
İnsan kamalının itməz izləri.
Səfərə çıxanda yadında saxla: 
“Gecənin xeyrindən gündüzün şəri”,
“Qüdrətli olsan da yoxsulu döymə” – 
Qasım, Xəstə Qasım dillər əzbəri.

Mətndən göründüyü kimi, şair xalq hikmətinin nümunəsi olan “Ge cə -
nin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır”, “Qüvvətli olsan da yoxsulu döy -
mə” deyimlərini azca korrektə yolu ilə poemada yerləşdirmiş, həmin mis-
ralar müəllif ideyasının oxucuya çatdırılmasına xidmət etmişdir. Hüseyn
Arifin müxtəlif poemalarında Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Alıdan, Aşıq Əsəd -
dən, Aşıq Hüseyndən və başqa sənətkarlardan xeyli sayda bu cür nümu -
nə lər tapmaq çətin deyil. 

“Saz müxəmməsi”ndə Aşıq Alı ilə bağlı xatırlamalara da təsadüf olu -
nur. Vaxtın sürətlə ötməsindən, bütün bunların insan ömründən getmə sin -
dən bəhs edərkən şair fikrini daha aydın, daha dəqiq ifadə etmək  üçün
Aşıq Alıya müraciət edir, onun bir beytini əsərə gətirməklə, fikri daha
məq sədəuyğun formada ifadə edir:

Sazının ahəngi dəyişdi birdən,
Könlündən qəribə bir səs ucaldı. 
“Aydır, gündür gəlir, keçir ömürdən”,
Tələsirik görək yara nə qaldı.

Şairlərimiz əsərlərində bəzən elə hikmətli, mənalı sözlər işlədirlər ki,
son ralar həmin poetik fikirlər xalq arasında geniş yayılır, atalar sözləri və
hikmətli kəlamlar sırasına daxil olur. Məsələn, Ü.Hacıbəyovun “Arşın
mal alan”, S.Vurğunun “Vaqif”, C.Cabbarlının “Almaz”, “1905-ci il”
əsər lə rində eyni vəziyyətin təkrarını müşahidə edirik. Ustadlarının yolu
ilə gedən Hüseyn Arif də bu üsuldan yeri gələndə istifadə etməyə çalışmış
və bu sahədə müvəffəqiyyətli nəticələr əldə etmişdir. 

Aşıq-ozan sənəti türkün ən qədim sənət ocağıdır. Yüz illər boyu aşıq
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şeirinin yeni qafiyə sistemi yaranmış, forma və məzmunu zənginləşmiş -
dir. Belə deyə bilərik ki, Hüseyn Arif yaradıcılığını aşıq-ozan sənətində
yeni bir mərhələ kimi də qəbul etmək olar. Düşünürük ki, şairin poetik
ənənələri yeni əsrdə də davam etdiriləcək.  

İşin elmi nəticəsi. Saz obrazı H.Arif poeziyasında etnoqrafik yaddaşın
poetik ifadəsidir. Saz sənətində böyük bir millətin tarixi ənənələri, milli
tə fək kürü, keçmişi, gələcəyi, müdrikliyi, qəhrəmanlığı yaşayır. 

İşin elmi yeniliyi. Şair öz ustadlarını heç vaxt təkrarlamamış aşıq şeiri
üslubunda novator bir sənət nümunəsinə imza atmışdır. H.Arif «söz» məf -
humunu öz həqiqi mənasında işlətmiş, şeirin və sazın vəhdətindən yara -
nan sənətin üstünlüklərini nümayiş etdirmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Aşıq-ozan sənəti ilə maraqlanan tədqiqatçılar
mə qalədən istifadə edə bilərlər.
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QIRMIZI RƏNGİN MƏRASİMİ MƏNASINA DAİR
Xülasə

Məqalədə qırmızı rəngin həyatımızdakı təsiri və yeri öyrənilir. Qırmızının şadlıq rən -
gi olduğu üçün, toy-şadlıq zamanı bu rəngdən hökmən istifadə olunması şərtdir. Qırmızı
– toyu, şadlığı, həyatı, qara – yası, kədəri, ölümü bildirir. Azərbaycan kənd lə rin də toy za -
ma nı bəyin və gəlinin yaşadığı evin qapısına qırmızı lent bağlayırlar. Hətta bə zən ölüm
və kədər də qırmızı rənglə bağlı olur, belə ki, gənc adam dünyasını dəyişəndə onun
yaşadığı evin qapısına qırmızı-qara lent bağlanır. Toy da, yas da iki dünya arasında keçid
deməkdir. Yas zamanı ölən insan bu dünyadan (həyat dünyasından) o dünyaya (ölüm
dün ya sına) keçid edir. Toy da keçiddir. Burada insan subaylıq dünyasından evlilik dün -
ya sına keçid edir. Demək, qırmızı rəng keçidi işarələyir. Çünki şadlıq və ölüm hansısa
planda keçid anını xarakterizə edir. İnsan öldükdə onun ruhu başqa dünyaya keçid edir.
Dünya mədəniyyətləri arasında qırmızı rəng ağ və qara rənglərdən sonra ilk sıralarda yer
tutur. 

Açar sözlər: folklor, mərasim, ritual, ənənə, rəng, qırmızı, simvolika  

ABOUT THE CEREMONIAL MEANING OF THE RED COLOR
Summary

In the article the influence and the role of red color in our life is considered. Much
attention is paid to value of red color at ceremonies as red color reflects a holiday and a
wedding, and black on the contrary death and a grief. When in the Azerbaijani villages
the wedding, houses on gate of the groom and the bride hang up a red ribbon. Even death
and a grief it is sometimes connected with red color as when the young man, at his place
on doors always a red-black ribbon dies. Because the wedding and death in any plan
characterizes the transitional moment. When the person dies his soul goes to a better
world. In case of a wedding of people from bachelorhood passes to marriage life. As a
result red color represents transformation. Colors leave nobody indifferent. As soon as
we see color, in us at once there are certain feelings: sympathy or antipathy, acceptance
of color or tension, calm or irritation. In all world cultures in process of language devel-
opment red color received the name among the first, right after white and black.

Key words: folklore, ceremony, tradition, color, red, symbol

ОБ ОБРЯДОВОЙ СЕМАНТИКИ КРАСНОГО ЦВЕТА
Резюме

В статье рассмотрено влияние и роль красного цвета в нашей жизни. Большое
внимание уделено значению красного цвета на церемониях, так как красный цвет
отражает  праздник и свадьбу, а черный наоборот смерть и горе. Когда в Азербай -
джан ских селах свадьба, дома на воротах жениха и невесты вешают красную лен-
точку. Даже смерть и горе иногда связано с красным цветом, так как когда умира-
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ет молодой человек, у него дома на дверях всегда красно-черная ленточка. Потому,
что свадьба и смерть в каком-то плане характеризует переходный момент. Когда
че ло век умирает его душа уходит в иной мир. В случае свадьбы человек с холостой
жизни переходит в брачную жизнь. В итоге красный цвет представляет трансфор-
мацию.  Цвета никого не оставляют равнодушным. Как только мы видим цвет, в
нас сразу же возникают определённые чувства: симпатия или антипатия, принятие
цвета или напряжение, успокоение или раздражение.  Во всех мировых культурах
по мере развития языка красный цвет получил название в числе первых, сразу
после белого и черного. 

Ключевые слова: фольклор, церемония, ритуал, традиция, цвет, красный, сим-
волика.

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə qırmızı rəngin mənası və mərasimlər -
də ki rolu geniş formada izah olunur.

İşin məqsədi. Rənglərin simvolikası təkcə xalqlar içərisində deyil,
həm də yerinə görə dəyişə bilir. Məqalədə qırmızı rəngin mərasimlərdə
ya  şa yan mənalarına diqqət yetirilir.

Həyatımızda rənglərin rolu çox böyükdür. Onlarsız həyatımızı təsəv -
vür etmək mümkün deyildir. Varlıq aləmində elə bir canlı, yaxud cansız
predmet yoxdur ki, onun rəngi olmasın. Rəng biopsixoloji baxımdan işıq-
görmə hadisəsidir. Biz dünyanı rənglərlə tanıyır və təsnif edirik. Bu cəhət-
dən rənglərin həyatımızda, mədəniyyətimizdə rolu əlahiddədir. Mədəniy -
yət tariximizə nəzər yetirdikdə rənglərin milli tərəfləri üzə çıxır. Məlum
olur ki, hər bir xalqın, yaxud etnosun mədəniyyəti üçün xarakterik olan
rənglər vardır. Keçmişlərə qayıtdıqca rənglərin milli mədəniy yət lər də ya -
rat dığı ənənələrin daha güclü olduğunu müşahidə edirik. Bəhlul Abdulla
yazır ki, rənglər nəsnə və olayların mahiyyətini, insanların xarakterlərini,
emo siya larını müəyyənləşdirən, hətta təyin edən simvola çevrilir. Misal
üçün demək olar ki, bütün dünya insanları ağ rəngi, əsasən, işıq, uğur,
xoş bəxt lik, bəzən də Tanrı rəngi hesab etdikləri halda, başqa rənglərə ba -
xış da seçilirlər. Belə ki, bir çox xalqlarda sarı rəng – fəallıq, mərhəmət,
şəfqət, qırmızı rəng – toplaşma, cəmləşmə, göy (mavi) rəng – qəzəb, hirs,
hə yə canlı etiraz simvolu bilinirsə (bax: 1, 166; 2, 84-86), əksər türk xalq -
larında, o sıradan Azərbaycan türklərində sarı rəng – quraqlığın, qıtlı ğın,
xəbisliyin, paxıllığın, qırmızı rəng – dava-dalaşın, müharibənin, dəli liyin
(dilimizdə “Dəli qırmızını sevər” deyimi vardır), yaşıl rəng – bolluğun,
bar-bərəkətin, mavi rəng – sevincin, şadlığın, xoş xəbərin simvolu sayılır
(3, 4).
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Qeyd edək ki, rənglərin simvolikası təkcə xalqlar içərisində deyil, həm
də yerinə görə dəyişə bilir. Gördüyümüz kimi, mərhum B.Abdulla qırmızı
rəngin tarixən “dava-dalaş, müharibə, dəlilik” rəngi olduğunu qeyd edir.
Digər tərəfdən qırmızının şadlıq rəngi olduğu, toy-şadlıq zamanı bu
rəngdən hökmən istifadə olunması şərtdir. Azərbaycanda, əsasən, kənd
yerlərində toy olan həyətin qapısına qırmızı şal, yas olan həyətin qapısına
isə qara şal bağlayırlar. Bu cəhətdən qırmızı – toyu, şadlığı, həyatı, qara –
yası, kədəri, ölümü bildirir. Yasa gedən qadınlar heç vaxt qırmızı geyin-
mirlər. Lakin bu, qırmızı və qara rəngin mərasimi (ritual) mənalarıdır. Ri -
tualdan kənarda həmin mənalar öz rolunu itirir. İnsanların adi vaxtda əyn-
inə geydikləri qırmızı, yaxud qara paltarlar nə toyu, nə də yası bildirmir.
Buradan göründüyü kimi, rənglərin öz yerinə, yəni kontekstinə görə mə -
naları vardır. Bu mərasim konteksti daxilində bizi düşündürən məsələ qır-
mızının toy rəngi ilə bağlılığıdır.

Azərbaycan toyları qırmızı rəng olmadan təsəvvür etmək mümkün de -
yildir. Bu, bir ənənədir. Toylarda tarixən qırmızı rəngdən istifadə olunub
və bu da milli adət halını alıb. Lakin məsələnin düşündürücü tərəfi simvo-
likası qara rəng olan yaslarda bəzən qırmızı rəngdən istifadə olunmasıdır.
Xüsusilə cavan və subay adamları dəfn etməyə apararkən cənazənin üs tü -
nə qırmızı örtük örtürlər. Bunu ölənin cavanlığı, subaylığı ilə izah edirlər.
Lakin Azərbaycanın kəndlərində ölənin cavan, yaxud qoca, subay, yaxud
evli olmasından asılı olmayaraq, qapıya bir yerdə həm qırmızı, həm də
qara yaylıq (şal) bağlayırlar. Bu, çox düşündürücü məsələdir və əski qay-
naqlara diqqət verdiyimizdə bunun ölənin cavanlığı ilə yox, tamamilə
başqa bir məsələ ilə bağlı olduğu üzə çıxır. Bu, dünya haqqında çox qə -
dim mifoloji görüşlərlə bağlıdır. Ona görə də qırmızının mərasimlərdə ya -
şayan mənalarına diqqət vermək lazım gəlir.

Ağaverdi Xəlil yazır ki, Azərbaycanda bayramları fərqləndirmək üçün
rəng simvolikasından da istifadə olunmuşdur. Bu simvolikaya görə “Nov -
ruz” – “Qırmızı bayram”, “Ramazan” – “Qara bayram”dır. Xalq deyilişin -
də belə ifadə olunan bu simvolikada qırmızı – şənlik, şadlıq, karnavallıq
bildirməklə yanaşı, günəşi, istini və işığı ifadə edir. Qara isə daha çox bö -
yük mənasını ifadə etməkdədir ki, bu da xalqın dini dəyərlərə verdiyi bö -
yük önəmdən irəli gəlir (4, 30).

Doğrudan da, Novruz sevinc, şadlıq bayramıdır, insanlar bu bayramla
yazın gəlişini qarşılayırlar. Yaz isə işıq, istilik, sevinc, şadlıq deməkdir.
Günəşi qarşılama mərasimi olan “Qodu-Qodu” ritualında oxunan nəğ mə -
lərdə  Günəşin simvolu olan Qodu birbaşa qırmızı rənglə əlaqələndirilir:
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Qodu-qodunu gördünmü?
Qoduya salam verdinmi?
Qodu burdan keçəndə
Qırmızı gün gördünmü? (5, 94).

Digər türk xalqlarında da Novruzun qırmızı rənglə bağlılığı aydın
görünür. A.Xəlil yazır ki, oğuz türkləri olan qaqauzların müstəqil bir xalq
kimi formalaşmaları Balkanlarda başlamış, Şimal Şərqi Bolqarıstanda
tamamlanmışdır. Əsrlər boyu qaqauzlar bolqarlarla, yunanlarla, türklərlə,
rumınlarla, moldovanlarla qonşuluqda yaşamışdır. Xristianlıq etnik pro-
seslərə və qaqauzların əcdadlarının mənəvi mədəniyyətinə ciddi təsir
göstərmişdir. Qaqauz türkləri bayrama “yortu günü” və ya “yortu” deyir-
lər. Qaqauzlarda iki xalq  təqvimi özünü göstərir: heyvandarlıq və əkin çi -
lk. İl iki hissəli dövrə bölünür: yaz və qış. Yaz Hederlez, qış isə Kasım
bayramı ilə başlanır. Dörd mövsümlü xalq təqvimində isə bura ilkyaz və
güz də əlavə olunur. Qaqauzların yaz bayramları “1 mart”, “Qırxlar gü -
nü”, “Blaqoveşanie”dır. “Mardın Birində” (1 mart) xalq yazın başlanma -
sını qeyd edir. Evlərə qırmızı parça bağlayırlar. Buna “kırmızı marta par -
çası” deyilir. Qırmızı rəngli parça bağlanması günəşə təsir göstərməklə
günəşin daha parlaq olması inancını özündə ifadə edir. Bayram günü evlər
təmizlənir və tullantılar küçəyə atılır. Bu zaman “Mart içeri, pirelər dı şa -
rı” deyilir. Uşaqların əllərinə, heyvanların boyunlarına “marta” dedikləri
qırmızı sap bağlayırlar. İnanırlar ki, bu onları şər qüvvələrdən qoruyacaq -
dır (4, s. 48).

Lakin Novruz bayramında müasir düşüncə ilə ziddiyyət təşkil edəcək
düşündürücü məqamlar da vardır. Belə ki, qırmızı rənglə rəmzlənən bu
bayramda yas, ölüm rəmzi olaraq qara rəngdən də istifadə olunur ki, bu
da yas mərasimlərində qapıya qırmızı şalla bərabər qara şalın bağlan-
masında olduğu kimi mərasimdə qırmızı ilə qaranın birgə ola bilməsini
göstərir. Mərhum Azad Nəbiyev Novruz bayramındakı qara xonça adəti
ilə bağlı yazır ki, o, nakam ölən cavanlar üçün tutulur və bayram şirniy-
yatları ilə bəzənir. Üstünə qara örtük örtülür. Qara xonçanın şirniyyatını
qəbir üstə paylayırlar. Bundan başqa axır çərşənbə və “Novruz” axşamı
evində hüzrü olan, bayram keçirə bilməyən adamların qapısını döyüb on -
lara bayram xonçası aparırlar (6, 58).

Qədim mədəniyyət abidələri və onlar haqqında aparılmış tədqiqatlar
məsələnin kökünün başqa cür olduğunu göstərir. Məlumdur ki, mifoloji
düşüncədə dünya həyat və ölüm dünyalarını əks etdirməklə iki hissəyə
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ayrılır: kosmos və xaos dünyaları. Kosmos – həyat dünyasını, xaos isə
ölüm dünyasını bildirir. Elə “kosmos” və “xaos” sözlərinin mənaları da
uyğun olaraq “həyat” və “ölüm” deməkdir. V.N.Toporov yazır ki, «kos-
mos» yunan sözüdür və «nizam», «sahman», «quruluş», «dövlət qurulu -
şu», «hüquqi quruluş», «lazım olan ölçü», «dünya sahmanı», «kainat»,
«dünya», «zinət», «bəzək» anlamlarındadır. Bu söz mifoloji ənənədə və
mifolojiləşdirilmiş erkən fəlsəfi ənənədə bütöv olan, sahmana salınmış,
kainatın müəyyən qanunlarına (prinsiplərinə) uyğunlaşdırılmış dünyanı
bildirir... Bütün dünya mifologiyalarında kosmosu müəyyənləşdirən ümu -
mi cizgilər toplusunun olması səciyyəvi haldır. O, xaosa qarşı durur. Kos -
mos istər zaman baxımından, istərsə də onu təşkil edən elementlərin tərk-
ibinə görə xaosa nisbətən ikincidir. Kosmos həm zaman baxımından və
həm də bir çox hallarda xaosdan, yaxud xaosla kosmos arasındakı aralıq
elementlərindən törəyir... Kosmos və xaosun münasibətləri həm zaman,
həm də məkan daxilində həyata keçir. Bu halda kosmos əksərən onu çöl -
dən əhatə edən xaosun içinə aid olan bir şey kimi təsəvvür olunur. Ge niş -
lənən və özünü təşkil edən kosmos xaosu periferiyaya sıxışdırır, onu bu
dünyadan qovur, lakin aradan qaldıra bilmir. Xaosla, ilkin okeanla, dünya
hüdudsuzluğu ilə əhatələnmiş kosmosun sferik sxemi şaquli və üfüqi vari-
antlarla əvəzlənə bilir. Bu variantlarda xaos kosmosdan aşağıda, yaxud
onun ən ucqar yerlərində (şimalda, yaxud qərbdə, kosmosdan kənarda)
yerləşir (7, 9-10). 

«Xaos» haqqında A.F.Losev göstərir ki, «xaos», əsasən, «boş yer» an-
lamındadır... Xaos kosmik vəhdətin əzəmətli və tragik obrazı kimi tə səv -
vür olunur. Bütün varlıq aləmi bu obrazda ərimişdir; varlıq aləmi xaosdan
törəyir və xaosdaca məhv olur. Ona görə də xaos bütöv və fasiləsiz, son-
suz və hüdudsuz təşəkkülün universal prinsipidir (8, 579, 581). 

Cəlal Bəydili yazır ki, xaos kosmosun bir parçasıdır, kosmosdan qıraq-
da nə varsa xaosdur və o, ümumən, qarışıqlıqlar aləmi və təsadüflərdən
ibarət bir dünyadır (9, 201). 

Həyat və ölüm bir-birinin əksi olduğu kimi, kosmos və xaos dünyaları
da bir-birinin əksidir. Seyfəddin Rzasoy yazır ki, kosmos və xaos hər bir
mifoloji dünya modelinin mütləq məkan-zaman strukturunu təşkil edir.
Dün ya mifologiyalarının hamısında dünya öz quruluşu etibarilə iki his sə -
yə bölünür: kosmos və xaos. Kosmos nizamlı dünyanı, xaos onun ək si
olan nizamsız dünyanı bildirir. Onlar arasında olan əkslik xaosu - “an ti -
kosmos”, kosmosu – “antixaos” adlandırmağa imkan verir (10, 178).
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“Dədə Qorqud kitabı”nda kosmos-həyat dünyası – ağ, xaos-ölüm dün -
yası – qara rənglə ifadə olunur. Abidədə belə bir mərasimi adət təsvir olu -
nur ki, oğuzlar həmin mərasimdə oğlu olanı – ağ, qızı olanı – qırmızı ota -
ğa, oğlu-qızı olmayanları – qara otağa yerləşdirirmişlər (11, 34). 

Tədqiqatlar göstərir ki, bu üç rəng dünyanın ən qədim rəngləri hesab
olunur. V.V.İvanov yazır ki, qırmızı, ağ və qara rənglər rəng adlarının,
müx təlif xalqların ritual və mifologiyalarındakı rəng simvollarının təd -
qiq lərində aşkar olunan üçbucağa uyğun olan əsas ümumbəşəri üçbucağa
daxildir. Və qırmızı-qara-ağ rənglərin üçüzvlü sistemi üst paleolit dövrü -
nün qayaüstü rəsmləri üçün müəyyənedicidir və belə hesab etmək olar ki,
“Homo Sapiens” üçün də səciyyəvidir (12, 8). 

Göründüyü kimi, bu üç rəng dünyanın ən qədim rəngləri hesab olunur
və tədqiqatçılar bu rəngləri bütün dünya xalqlarının ən qədim mədəniy -
yətlərində aşkarladıqları üçün onları rənglərin ümumbəşəri üçbucağı
adlandırmışlar. “Dədə Qorqud kitabı”nda da bu üç rəng var. Lakin bura-
da diqqəti cəlb edən rənglərin sayının məhz üç olmasıdır. 

Şübhəsiz ki bu üç rəng həyat-ölüm haqqında qədim mifoloji görüşlər-
lə bağlıdır. “Dədə Qorqud kitabı” göstərdi ki, ölüm – qara rənglə, həyat
isə həm ağ (oğlan), həm də qırmızı (qız) rənglə ifadə olunur və burada
cinsi (kişi-qadın) simvolizm var. 

Cinsi simvolizm dualizmlə, yəni ikili qarşıdurma ilə bağlıdır. Varlıq
alə min də hər şey ikili sistemə daxildir. Lakin Viktor Terner belə hesab
edir ki, hər bir ikilik öz daxili quruluşuna görə üçlükdür. O yazır ki, nəin-
ki cinsi dualizmi, hətta praktik olaraq dualizmin istənilən formasını daha
ge niş olan üçüzvlü təsnifatın bir hissəsi kimi nəzərdən keçirmək lazımdır
(13, 71). 

V.Terner göstərir ki, ikiliyin daxili quruluşunu təşkil edən üçlük üç
rəng lə bağlıdır. Ağ rəng müsbət məna sırası ilə bağlı olub, təkmənalıdır.
Qara rəng də mənfi məna sırası ilə bağlı olub təkmənalıdır. Qırmızı isə
tək mənalı olmayıb, eyni zamanda həm şər, həm də xeyir kateqoriyası ilə
bağlıdır (13, 81-83).

Beləliklə, ağ rəng – birmənalı şəkildə müsbət mənaları (kosmosu, hə-
yatı, xeyiri), qara rəng – birmənalı şəkildə mənfi mənaları (xaosu, ölümü,
şəri), qırmızı isə – çoxmənalı olub, həm kosmosu, həm xaosu bildirir. Bu -
radan nəticə çıxarmaq olar ki, qırmızı  iki mənanın (müsbət-mənfi), iki
dünyanın (kosmos-xaos) arasında durur. S.Rzasoy yazır ki, oğuz mi fo lo -
giyasında:
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ağ – kişi başlanğıcını, kosmosu;
qara – övladsızlığı, xaosu; 
qırmızı – ambivalent, ikiişarəli semantem kimi, qadın başlanğıcını, həm

kosmosu, həm də xaosu – kosmosla xaosun hüdudunu işarələyir (10, n254).
Beləliklə, qırmızı rəng ağ rənglə qara rəng arasında aralıq rəng, yəni

ke çid rəngidir. Ağın həyat dünyasını, qaranın ölüm dünyasını bildirdiyini
göz önünə gətirsək, onda qırmızı rəng kosmosla xaos, həyatla ölüm, bir
sözlə, iki zidd dünya arasındakı keçidi işarə edir. Bu halda qırmızının mə -
ra simi mənasının üzərinə işıq düşür. Toy da, yas da iki dünya arasında ke -
çid deməkdir. Yas zamanı ölən insan bu dünyadan (həyat dünyasından) o
dünyaya (ölüm dünyasına) keçid edir. Toy da keçiddir. Burada insan sub-
aylıq dünyasından evlilik dünyasına keçid edir. Novruz bayramı da keçid-
dir. Burada insanlar köhnə zamandan təzə zamana keçirlər. Demək, qır-
mızı rəng keçidi işarələyir. Toyda yalnız qırmızı rəngdən istifadə olun-
ması bu keçidin həyat dünyasının (kosmosun) öz daxilində baş verməsini
bildirir. Yasda qara şalla bərabər qırmızı şaldan istifadə olunması həyat
dünyasından (kosmosdan) ölüm dünyasına (xaosa) keçidi ifadə edir. 

İşin elmi nəticəsi. Məqalə mərasimlərdə qırmızı rəngin istifadəsi haq -
qında aydın təsəvvür yaradır. 

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə qırmızı rəngin kosmosla xaosu,
həyatla ölümü, bir sözlə, iki zidd dünya arasındakı keçidi ifadə etdiyi bil -
dirilir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən folklorşünaslar, xüsusilə mərasim
folkloru ilə məşğul olan tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər. 
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BİR DAHA QOLÇA QOPUZ ÇALĞI ALƏTİ HAQQINDA
Xülasə 

Məqalədə qolça qopuz haqda məlumat verilir. Aparılan araşdırmalarda bu gü nə qədər
eyniləşdirilən ozan və qolça qopuzun fərqli çalğı alətləri olduğu mü əy yənləşdirilmişdir.
Mə qa lədə həm də qolça qopuzun yeni variantı təqdim olunur. 

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, Əbdülqadir Marağalı, ozan və qolça qopuz çalğı
alətləri

ONCE AGAIN ABOUT OF MUSICAL INSTRUMENT 
GOLCHA-GOPUZ

Summary
The article talked about the ancient musical instrument golcha-gopuz. Recent stud-

ies have shown differences between musical instruments ozan and golcha-gopuz that
previously to this day considered the same musical instruments. Also in the article the
author presents a new version of this musical instrument. 

Key words: “The Book Dede Gorgud”, Abdulgadir Maraghali, musical instru ments
ozan and golcha-gopuz. 

ЕЩЕ РАЗ О МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ  
ГОЛЧА-ГОПУЗ

Резюме
В статье говориться о древнем музыкальном инструменте голча гопуз. Пос лед -

ние исследования показали различия между инстрментами озан и голча-гопуз, что
ранее до наших дней считалось одинаковыми инструментами. Также в статье авто-
ром представлена новая версия этого инструмента. 

Ключевые слова: “Книга Деде Горгуд”, Абдулгадир Марагалы, музыкальные
инструменты озан и голча гопуз.

Məsələnin qoyuluşu. Erqologiya sahəsində ozan və qolça qopuz çalğı
alətləri təhlilə cəlb edilmiş və elmi baxımdan araşdırılmışdır.  

İşin məqsədi. Ozan və qolça qopuz çalğı alətlərinin həm etimoloji,
həm də morfoloji baxımdan əsl mahiyyətini açıqlamaqdır. 

Türk dünyasının ən qədim çalğı alətlərindən biri də qolça qopuzdur.
Qopuz türklərin and yeri olmuş, bu baxımdan alət bayraq, sancaq, çörək,
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xütbə, sikkə və s. rəmzlər kimi müqəddəs tutulmuşdur. Hətta, əlində qo -
puz olan düşmənə toxunulmamış, qopuz xatirinə onu əfv etmişlər. Bunun -
la bağlı “Dədə Qorqud kitabı”nda Əgrək yatmış Səgrəyi tutmaq istərkən
belindəki qopuzu götürüb, çalaraq oxuyur. Səsə ayılan Səgrək deyir: “Qı -
lın cının belçağına yabışdı kim, bunı çırpa, gördi kim, əlində qopuz var.
Aydır: “Mərə kafər, Dədəm Qorqud qopuzı hörmətinə çalmadım, – dedi,
– əgər əlündə qopuz olmasaydı, ağam başiçün, səni iki parə qılurdım,” –
dedi. Çəkdi qopuzı əlindən aldı” (1, 164). 

Göründüyü kimi, qopuz müqəddəs çalğı aləti olduğu üçün burada, hət -
ta düşmənin (əslində doğmaca qardaşı olan Əgrəyin) əlində qopuzu gör -
 dükdə rəqibi onu öldürmür. Sonra söhbətləşdikdə məlum olur ki, onlar
doğmaca qardaşlardır. 

Qolça qopuzu bir sıra tədqiqatçılar da müxtəlif mövqelərdən araşdır -
mışlar. Nümunə üçün Teymur Bünyadov (2, 182-184), Səadət Abdul -
layeva (3, 64-77), Fəttah Xalıqzadə (4, 34-40), Məcnun Kərim (5,  62-63),
Məhərrəm Qasımlı (6, 40-43), bu sətirlərin müəllifi (14, 121) və başqa
alim lərin əsərlərini qeyd edə bilərik. 

Yaranma tarixi. Ozanların ayrılmaz aləti olduğundan, qolça qopuzun
adı “Dədə Qorqud kitabı” dastanında daha çox hallandırılır. Professor
S.Ab dullayeva yazır: “Rəvayətə görə, qopuzu yaradan elə Dədə Qor qu dun
özü olmuşdur” (3, 64). Bir sıra arxeoloji, tarixi mənbələr təsdiqləyir ki,
Dədə Qorqudun yaşadığı dövrdən (təxminən VII-X əsrlər) çox-çox əv vəllər
qopuz alətindən türk ellərində istifadə edilmişdir. Lakin oğuz el lə rində bu
qopuzlar quruluşca və istifadə qaydalarına görə bir-bi rin dən fərqlənmiş,
müxtəlif formalarda olmuşdur. Dastanda qopuzun adı çə kilən növünü isə
məhz Dədə Qorqudun özünün yaratmasına heç bir şübhə yoxdur. 

Bəzi mütəxəssislər arxeoloji mənbələrə istinadən telli, mizrabla səslən -
di rilən qopuzun ən azı 8 minillik tarixi olduğunu bildirirlər (7,  4). 

Azərbaycan ərazisində aerofonlu (nəfəslə səsləndirilən), xordofonlu
(səs mənbəyi teldən alınan), membranofonlu (səs mənbəyi dəridən alınan)
və idiofonlu (özənsəsli) alətlərdən ən azı 8 min il bundan əvvəl geniş isti-
fadə edilib. İndiki İran ərazisində, Cənubi Azərbaycanın (Şuş dağının ətə -
yində, qədim Akbatan – Həmədanın cənub-şərqində yerləşən) Cığamış
şə hərində arxeoloji qazıntılar zamanı 8 minillik tarixə malik gildən hazır-
lanmış qab (şək. №1) tapılıb (7,  4). 

Orta əsr mənbələrində – “Surətüləra”, “Hududul-aləm minəl-məşriq
iləl-məğrib” tarixi və coğrafi kitablarda Cığamış, Akbatan, Həmədan və
digər qədim şəhərlər Azərbaycan xəritəsinə daxildir.  
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Şək. №1 Cığamış

Qabın üzərində bir sıra çalğı alətlərinin ifaçılarının təsvirləri həkk edil -
mişdir: çəng (telli, arfayabənzər); qopuz (telli, tənbura və ya qopuza bən -
zər); qoşanağara, dəf (və ya qavalabənzər), təbil kimi zərb alətləri; buy -
nuz formalı nəfəs aləti və eləcə də müxtəlif ölçülü kasalar. Bu tapıntı haq -
qında YUNESKO-nun “Peyam” jurnalında geniş məlumat verilmiş və hə -
min mənbə filologiya elmləri namizədi (indi – filologiya üzrə fəlsəfə dok-
toru*) Əbülfəzl Hüseyninin “Orkestrin ulu babası” adlı məqaləsində də öz
əksini tapmışdır. Ə.Hüseyni qeyd edir ki, 1961-1966-cı illərdə Çikaqo
Universitetinin (ABŞ) Şərq dilləri üzrə professoru, arxeoloq Hilen Kantur
(əslində Helen C. Kantor – A.N.) və Cığamışda qazıntıya başçılıq edən
Kaliforniya Universitetinin Orta Şərq dilləri üzrə mütəxəssisi, professor
Pinas Delokaz bu tapıntı ilə elm aləmində, bəşər tarixində əvəzsiz bir kəşf
etmişlər. AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli
Əliyev də ulu babalarımızın həmin dövrdə gil qablar hazırlamağa nail ol -
duqlarını bildirir (8, 39).

_______________
* Sovet dövründə, eləcə də yaxın keçmişdə SSRİ ərazisində ilkin müdafiə etdikdə

alimlərə müvafiq elmi sahə üzrə “elmlər namizədi” alimlik dərəcəsi ve rilirdi. Lakin
2010-cu ildən etibarən Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə “namizəd”
sözü müvafiq sahə üzrə “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz olunmuşdur. Məqalədə bundan
sonra “namizəd” sözü əvəzinə müvafiq sahə üzrə “fəlsəfə doktoru” sözündən istifadə
olu  na caq. 
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Mütəxəssislərin rəyinə görə, ozançılıq XVI əsrə qədər yaşamış, sonra
tədricən aşıq sənətinə çevrilmişdir. Yəni XV əsrdən etibarən Azərbaycan
və Anadoluda ozanı aşıq, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda
bax  şı, Qazaxıstanda akın, Altay türkləri isə qam-şaman adlandırmışlar.

Xalq artisti, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor M.Kərim
unu dulmuş qolça qopuzu bərpa etmiş və alət “Qədim musiqi alətləri”
folklor ansamblında istifadə olunur (şək. №2). Alətin səslənməsində mü -
əy yən qüsurlar olduğundan təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu səbəbdən
qolça qopuz müasir dövr ifaçılıq sənətinin tələblərinə cavab vermir. On -
dan arzu olunan səviyyədə, mükəmməl alət kimi istifadə etmək mümkün
deyil. Fikrimizcə, M.Kərimin hazırladığı həmin alətdə morfoloji reforma -
lar aparılmalıdır. Əslində bu alətin əsl adı “ozan”dır. Bu barədə növbəti
bö lümlərdə fikirlərimizi geniş şəkildə bildirəcəyik. 

Etimologiyası. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bəllidir ki, körpələr dün ya -
ya gələrkən onlara heç də təsadüfi, düşünülməmiş adlar qoymaz dılar.
Körpələr şəxsiyyət kimi formalaşandan sonra əlamət, xasiyyət, gör kəm və
başqa xüsusiyyətlərini nəzərə alan Dədə Qorqud onlara ad verib de yirdi:
“Sən oğlını “Bamsam” deyü oxşarsan: bunın adı Boz ayğırlıq Bam sı Bey -
rək olsun! Adını bən dedim, yaşını Allah versün! – dedi” (1, 67). Yaxud,
dastanın “Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər, xanım, hey!...” bo -
yunda: “Bir buğa öldürmüş sənin oğlın, adı Buğac olsun. Adını bən ver -
düm, yaşını Allah versün, – dedi” ifadələrinə rast gəlirik (1, 39). 

Göründüyü kimi, Dədə Qorqud buğanı məğlub etdiyinə görə Dirsə xa -
nın oğlunu Buğac adlandırmışdır. Belə məqamlarla dastan boyu tez-tez
rastlaşırıq. 

Dilçilikdə motivə uyğun söz yaradıcılığı kimi dəyərləndirilən bu üsul-
la adqoyma çalğı alətlərimizə də sirayət etmişdir. Yəni sənətkarlar icad
etdikləri alətlərə kortəbii, təsadüfi adlar qoymazdılar. Əksər adlar alətin
əsas xüsusiyyətləri ilə motivlənmişdir. Alətlərin sözaçımını araşdırdıqda
bunun bir daha şahidi oluruq. 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru F.Xalıqzadə
qo puzun sözaçımı ilə bağlı olduqca maraqlı məlumat verir: “Ozanların ən
başlıca musiqi alətinin adı – qopuz sözünün etimologiyası hələ də qaran-
lıq məsələ olaraq qalır. Belə ki, qopuz sözü ilə qopsamaq, qobzamaq və
ya qovzamaq feili arasında müəyyən bir bağlılıq olsa da, onların hansı
birinin ilkinliyini söyləmək asan deyildir. Bir tərəfdən alətin adı həmin
feildən törəyə bilərdi. Digər tərəfdən isə sözün tərkibindəki “buz”, “puz”
hissəsinə təqlidi əhəmiyyət də verilə bilər”  (9, 162-163). 
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Tədqiqatçı, folklorşünas, ictimai və siyasi xadim Əlihüseyn Dağlı
“Ozan Qaravəli” adlı əlyazmasında bir sıra çalğı alətləri ilə yanaşı, qo-
puzdan da söhbət açır (10). O, özənsəsli (idiofonlu) ağız qopuzu haqqın-
da da geniş məlumat verir (11, s. 37; 68-70; 164). Dədə Qor qudun ifa et -
diyi qolça qopuzun sözaçımından bəhs edərkən Ə.Dağlı ma raq lı fikirlər
söyləyir. Onun qeydlərinə görə, qopuz sözü “ucadan, hün dür dən gələn
səs” deməkdir. Ə.Dağlı hətta Kəpəz dağının adının da ko puz, yəni qopuz
sözündən yarandığını bildirir: “Ləhcələrdə qopuz ko buza çevrilmişdir.
Daha sonra “k” “q” ilə, “b” isə “p” samiti ilə dəyiş dirilir. Məsələn, “Al -
ban”-“Alpan”**  sözlərində olan təki, axırda qopuz kobuz kimi, kobuz da
“Kəpəz” təki çağırılar” (12, s. 123-128).

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor M.Qasımlı qopuzun sözaçı -
mını qədim türkcədə “qop” (“qab”-“qaf”) – ucalıq, yüksəklik, müqəddəs-
lik, göylər – ruhlar aləminə, Tanrı dünyasına yaxınlıq anlamında, “uz”
(“üz”-“öz”) isə nəğmə, musiqi, avazlı səs mənasını bildirdiyini qeyd edir
(13, 40-43). 

Başqa ehtimala görə, qopuz – “qopan” və “oğuz” sözlərinin əsasında
yaranmışdır. Yəni qopuz “oğuzdan qopan səs”, yaxud “oğuzun səsi” an -
lamını bildirir. 

Sual yaranır: Niyə haqqında söhbət açdığımız aləti qolça qopuzu ad -
lan dırırlar? 

Şair, folklorşünas alim, filologiya elmləri doktoru, əməkdar incəsənət
xadimi Ağalar Mirzənin verdiyi məlumata görə, qopuz ilk yarandığı dövr -
də yalnız çanaqdan ibarət olmuşdur. Çanaq heyvanat (tısbağa zirehi) və
ya təbabət (qabaq, hind qozu qabığı və s.) mənşəli materiallardan olmuş-
dur. Quru bağırsaqdan hazırlanan tellərin bir ucu çanağın bir hissəsinə,
digər ucu isə çanağın əks hissəsinə düyünlənərək bağlanırmış. Tellər saz-
dan fərqli olaraq təzənə ilə deyil, barmaqların ucu ilə dartılmaqla, bir növ
çanaqdan teli qopartmaqla (qanun alətində olduğu kimi) səsləndirilirmiş. 

Bəlkə də, qopuz sözü etimoloji baxımdan belə məqamlarda araşdırıl-
malıdır: “səsin qoparılaraq uzadılması”. Yəni iki feilin – qopmaq, uzat-
maq sözlərinin ilk hecalarından, qısaldılmış şəkildə “qop+uz” deyimi
yaranmışdır. İllər ötmüş, sənətkarlar belə qopuzu təkmilləşdirmiş, onun
çanağına qol pərçim etmiş və alət “qolça qopuz” adlandırılmışdır. Belə ki,

_______________
** Alpan – Dəvəçi (indiki Şabran – A.N.) rayonunda kənddir (Ə.Dağlının qeydi).
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qolça qopuz dedikdə, “qollu qopuz” fikri nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki,
qədim dövrlərdə bütün növlərdən olan çalğı alətlərinə qopuz deyiblər:
vurmalı (zərb alətləri) qopuz; yaylı (qıl, yəni telli) qopuz; ağız, yaxud do -
daq qopuzu (nəfəs) və eləcə də qolça qopuz (telli-mizrablı). Qopuzun di -
gər növlərinin heç birinin qolu yoxdur. Bu səbəbdən “Dədə Qorqud ki ta -
bı”nda haqqında söhbət açdığımız alət daha çox qolça qopuz kimi təqdim
edilir. Bəzən dastanda alça qopuz, quruluca qopuz ifadələrinə də rast gə -
lirik. Nümunə üçün “Quruluca qopuzım gətürün, ogün məni!” (1,  121),
yaxud, “Aydır: Marə, alça qopuzum ələ alun, məni ogün!” (1, 122) kimi
cümlələri qeyd edə bilərik. Burada “quruluca qopuz” – kök-lənmiş, ifaya
hazır mənasını ifadə edir. “Alça qopuz” deyimində sözün kökü “al” (qır-
mızı, şənlik) olan “alça” – şənlik mənasını bildirir. Yəni das tanda birmə-
nalı şəkildə qolça qopuz təsvir edilir. 

Müasir dövrdə bəzən qədimdə olduğu kimi, küllü çalğı alətlərinə “saz -
lar” deyə müraciət olunur. Xüsusən İran və Türkiyədə yaşayan soydaş la -
rı mız bu sözü daha çox işlədirlər.

Nəticə olaraq dastanda qopuza qolça sözünün əlavə edilməsi faktı xor -
dofonlu qopuzun digər müxtəlif qruplara (idiofonlu, aerofonlu, membrano-
fonlu) aid edilən növlərinin də olduğunu təsdiqləyir. Yəni qolça qopuzdan
başqa vurmalı qopuz (membranofonlu), ağız qopuzu (idiofonlu), do daq
qopuzu (aerofonlu), yaylı qopuz (xordofonlu) kimi ifadələr işlə dil mişdir. 

Ədəbi mənbələrdə. “Dədə Qorqud kitabı”ndan başqa poeziyamızın
təmiz türkdilli abidəsi olan “Əhməd Hərami” (XIII əsr) dastanında, Qazi
Bürhanəddin Sivasinin, Məhəmməd Füzulinin, Rüknəddin Məsud Məsi -
hinin şeirlərində də qopuzun adına tez-tez rast gəlirik. Həmin əsərlərdən
bir sıra seçmə nümunələrə diqqət yetirək. 

“Əhməd Hərami dastanı”:
“Nühüft” eyləyibən çəngi dizildi,
Qopuzu şeştə avazı düzildi (15, 88). 

Qazi Bürhanəddin Sivasi: 
Ney kibidür uş vücudum yanaram bu ney 
Düşərəm odına udam yana derəm qopuzi (16, 189). 

Məhəmməd Füzuli:
Rəməzan oldu, çəkib şahidi-mey pərdəyə ru,
Mey üçün çəng dutub, təziyə açdı geysu,
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Bildi mütrib ki, nətir hal, götürdü qopuzun,
Bəzmdən çəkdi əyağini sürahiyyü səbu,
Bəzm qanuni pozuldu, nə üçün çəng ilə dəf,
Yığılıb etməyələr hakim eşigində ğülu (17, 265). 

Rüknəddin Məsud Məsihi: 
Ey kamili-şiveyi-əğani,
Sazəndeyi-bəzmi-kamrani. 
Aldun qopuzun, durub bərabər, 
Tərğib edübən sidalə əsgər (18, 84). 

Morfologiyası. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bəlli olur ki, oğuz lar telli
çalğı alətlərini hazırlayarkən bir sıra heyvanların – sığın, keyik, dağ ke çi -
si, təkə və iribuynuzlu mal-qaranın bağırsaqlarından və ya damarlarından
tel kimi istifadə etmişlər. Qeyd edək ki, dastanda damar sözü daha çox ta -
mar şəklində işlədilir: “Qan tamarları qaynadı” (1, 52; 98). 

Elə tənbur çalğı alətinin adının və sözaçımının əsasında da tamar (ta -
mur, tənbur) sözü durur. Bu söz əvvəlcə tamur, sonralar isə tənbur kimi
tələffüz olunmuşdur. 

M.Kərimin bərpa etdiyi qolça qopuzun 3 teli var. Çanağının yarısının
üzərinə dəri, digər hissəsinə isə nazik ağac üzlük (deka) çəkilib. Alətin
qoluna tarda olduğu kimi, sintetik iplikdən hazırlanmış pərdələr bağ la nı -
lıb. Bu pərdələrin səslərin daha dəqiq və təmiz ifa olunmasında böyük ro -
lu vardır. 

Qeyd etməliyik ki, M.Kərimin bərpa etdiyi alət heç də Dədə Qorqudun
qolça qopuzunun tam eyni deyil. Onun hazırladığı qolça qopuz özündə
Ə.Marağalının bəhs etdiyi “ozan” alətinin elementlərini əks etdirir. O,
əsərində bir sıra çalğı alətləri ilə yanaşı, ozan haqqında da məlumat verir.
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədəli Müsəddiqin tərcü mə -
sində ozan aləti barədə deyilir: “Ozan. Onun kasası bütün sazların (çanağı
olan alətlərin – A.N.) kasasından uzundur. Bunun altıda dörd hissəsinə
dəri çəkilmişdir. Ona üç sim bağlanır. Bağlanış qaydasına görə hər sim
özündən yuxarıdakı simin dörddə üçünə bərabər olur” (19, 76). 

Türkiyəli alim Murat Bardakçı da Ə.Marağalının əsərini türkcəyə tər-
cümə edərək ozan aləti haqqında məlumat vermişdir (20, 104). 

Ə.Marağalı XIV əsrin sonu, XV əsrin əvvəllərində yaşamışdır. Dədə
Qorqud isə X əsrin sonlarında, 932-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Görü -
nür, Ə.Marağalının dövründə “ozan” qolça qopuzdan fərqlənən başqa bir
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alət imiş. Aydınlıq gətirmək üçün S.Abdullayevanın qolça qopuzla bağlı
yazdığı fikirlərə diqqət yetirək: “Qopuz haqqında XV əsrə aid edilən Əh -
mədinin nəzmlə yazdığı “Çalğı alətlərinin münazirəsi” risaləsində özünü
öyən və ona tutulan iradlara cavab olaraq tənbur qopuzun üzünün dəri ilə
örtülmədiyini, bədəninin isə tabuta bənzəməsini söyləyir. 

Musiqişünas, müğənni və çəng çalan Dərviş Əlinin XVI əsrin ikinci
yarısı və XVII əsrin əvvəllərinin musiqi sənətini səciyyələndirən “Risa le -
yi musiqi” əsərində qopuz gözəl səsə malik olan çalğı aləti kimi qeyd olu -
nur və onun musiqi sahəsində böyük biliyə malik olan Sultan Üveys Cə -
layir (XIV əsr) tərəfindən rübabın qolunu bir qədər uzatmaqla və çana ğını
böyütməklə yaradılması göstərilir. Bununla belə, qeyd edir ki, bəzi lərinin
qənaətinə görə o, bu aləti ozanlardan iqtibas etmişdir” (3, 65-66).

Deməli, özbək şairi Əhmədinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, qo -
pu zun çanağı üzərində dəri olmamışdır. Digər tərəfdən Dərviş Əli də qo-
puzun bir növü olan “ozan”ı XIV əsrdə Sultan Üveys Cəlair tərəfindən ha -
zırlandığını bildirir və şübhəsiz, bu aləti Dədə Qorqud görə bilməzdi. Cə -
la ir lər sülaləsindən olan Sultan Üveysin şəninə indi unudulmuş “Üveys”
ad lı makam da oxunmuşdur. 

Bağdadda Sultan Üveysin sarayında 1356-1376-cı illərdə musiqiçi ki -
mi fəaliyyət göstərən Əbdülqadir Marağalı ozan aləti haqda qeyd edildiyi
kimi, məlumat vermişdir (19, 76). O, Üveysi “ədalət və irfan sahibi, dün -
ya ya ədalət verən, lütf və mürvəti yayan kişi” – adlandırırdı. Üveys də
Əbdülqadiri çox sevirdi, ona böyük ehtiram bəsləyirdi. Onu “zamanının
tək kişisi və dövrünün ən üstün ulusu” adlandırmış, “misli və bənzərinin
tapılmadığının”, bütün ustadlardan, musiqi bilicilərindən üstün olduğunu,
musiqişünaslıqla bağlı mübahisəli məsələlərdə hər kəs onun yanında aciz
qal dığını söyləmişdir (20, 23). Ümumiyyətlə, Sultan Üveys dövlət rəhbəri
olmaqla yanaşı, həm də gözəl rəssam və musiqi nəzəriyyəsini mükəmməl
bilən musiqişünas idi (21). 

M.Kərimin bərpa etdiyi “qolça qopuz” heç də Dədə Qorqud dövrünün
çalğı aləti olmamışdır. Bu faktı, yəni M.Kərim “qolça qopuz”u Ə.Mara -
ğalının əsərlərinə istinadən hazırladığını S.Abdullayeva da əsərlərində təs -
diqləyir (3, 77). Fikirlərimizi bir neçə səbəbdən əsaslandırmaq istə yi rik. 

1. Dastanın heç bir boyunda qopuzun çanağı üzərinə dəri çəkilməsi ilə
bağlı qeyd və ya işarələr yoxdur. 

2. Alətin çanağının çox uzun olması da şübhəlidir. Bu barədə də das-
tanda məlumat verilmir. Fikrimizcə, qolça qopuzun çanağı Əhmədinin
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qeyd etdiyi kimi, tabutabənzər olmuşdur. Bu da alətin nisbətən qışqırıqlı
səslənməsini təmin edirmiş.  

3. Bildiyimiz kimi, ilkin yaranan telli alətlərin üzərinə dəri çəkilməz-
di. Bunun üçün uzun illər, əsrlər keçmiş, insan zəkası dərini xüsusi üsul-
la aşılamağı öyrənmiş və onu çanaq üzərinə çəkmişlər. 

4. Ə.Marağalının yaşadığı dövrdən həm əvvəl (“Dədə Qorqud kitabı”,
“Əhməd Hərami” dastanları), həm də sonrakı əsrlərdə bir sıra ədəbi mən-
bələrdə (Qazi Bürhanəddinin, Füzulinin, Məsihinin şeirlərində) qopuzun
adı çəkilir. Deməli, qopuzu ozanla eyniləşdirmək olmaz, həmin dövrdə
alət qopuz adı ilə ifa edilirdi.

5. Dastandan bəlli olur ki, qopuz əzəmətli səsə malik imiş. Dədə Qor qud
bu alətlə ordunu döyüşə, qələbəyə ruhlandırırdı. Qolça qopuz səslənmə ba -
xımından bir növ ən azı bugünkü sazla müqayisə oluna bilərdi. M.Kəri min
bərpa etdiyi qolça qopuzun səsi isə çox zəifdir. 

6. Mənbədə Ə.Marağalı aləti M.Kərimin yazdığı kimi “qopuzu-ozan”
deyil, sadəcə ozan adlandırır.  

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, qolça qopuz yenidən bərpa
edilməlidir. M.Kərimin bərpa etdiyi alət isə qolça qopuz deyil, ozan ad -
lan malıdır. 

Biz bununla da M.Kərimin gördüyü işin (qolça qopuzu bərpa etməsi-
ni) əhəmiyyətini heç də azaltmaq fikrində deyilik. Sadəcə əsl həqiqətin
yerini tutmasını arzulayırıq. 

Bəs, əsl qolça qopuz hansı formada olmuşdur? 
“Dədə Qorqud kitabı”ndakı ictimai-siyasi hadisələr əsasən, Azər   bay -

can ərazisində cərəyan etsə də, bəzi məqamlarda digər türklər yaşayan
ərazilər də təsvir edilir. Bu baxımdan qolça qopuz yalnız Azər baycan sər -
hədləri daxilində araşdırılarsa, aparılan tədqiqat yarımçıq görü nər. Qolça
qopuzun yayılma arealı ölkəmizin hüdudlarını aşaraq çox ge niş bir ərazi-
ni əhatə edir. Yəni qolça qopuz bizə məxsus olduğu qədər di gər türkdilli
xalqlara da doğmadır. Ona görə qolça qopuzun bir ölkənin inzibati əra zi -
sində öyrənilməsi elmi baxımdan düzgün sayıla bilməz. Həm də qolça qo -
puz etnosların məskunlaşdığı ərazilərdə musiqi mədəniy yətlərinin müx-
təlifliyi səbəbindən fərqli formada təsvir olunur. 

Qolça qopuzu əldə edilən məlumat əsasında müasir dövrün tələbləri
səviyyəsində bərpa etmək mümkündür. 

İlk növbədə qolça qopuz hazırlanılarkən nəzərə alınmalıdır ki, ozan sə -
nəti səyyar (atlı həyat tərzində və yürüşlərdə səsləndirilməsi mümkün
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olan) səciyyə daşıdığından, bu alət quruluş baxımdan sadə və ifa xüsu -
siyyətlərinə görə isə dinamik tələblərə cavab verməlidir. 

Bir sıra dərc edilmiş kitab və məqalələrdə alətin qolunun uzunluğu in -
san qolu boyda olduğu üçün onun qolça qopuz adlanması bildirilir. Lakin
müxtəlif türk ellərində qolu insan qolu boyda deyil, daha uzun olan qo-
puza da rast gəlirik. Qeyd edək ki, insan qolu standart ölçüdə olma dı ğın -
dan bu, konkret ölçü (etalon) kimi götürülə bilməz. Aydındır ki, bo yu iki
metrə yaxın olan insanın qolu daha uzun olmalıdır və yaxud əksinə. Fik -
rimizcə, “qolça” sözü burada qopuzun qolu olan növünü və əzizlə mək
mənasını bildirmək üçün işlədilmişdir. Dastanda qeyd edildiyi kimi, “alça
qopuz”, “quruluca qopuz” ifadələrinə də rast gəlirik (1, 121-122). “Quru -
lu ca qopuz” – köklənmiş, ifaya hazır qopuz mənasını ifadə edir. Müasir
dövrdə müxtəlif aşıq havaları ifa edildikdə sazı müvafiq havacata uyğun
şəkildə kökləyirlər. Görünür, qolça qopuz da hər havaya uyğun köklənir-
miş. “Quruluca qopuz” dedikdə, artıq alətin xüsusi köklənməyə ehtiyacı
olmadığı bildirilir. Yəni qopuz müasir sazda olduğu kimi, ifa ediləcək
havaya uyğun kökdə artıq qurulmuşdur. 

“Alça qopuz” deyimində isə sözün kökü “al” (qırmızı, şənlik) olan “al -
ça” – şənlik mənasını bildirir. Yəni istər quruluca qopuz, istərsə də alça
qopuz dedikdə burada birmənalı şəkildə qolça qopuz nəzərdə tutulur. 

Deməli, qolça qopuzun qolunu istənilən uzunluqda hazırlamaq olar.
Alə tin çanağı üzərində heç bir dəridən istifadə olunmamalıdır. Çünki qo -
puz aləti ən qədim telli alətlərimizdəndir. Çanağının üzərinə dəri çəkilən
telli alətlər isə çox-çox sonralar yaranmışdır. Yəni dərinin xüsusi üsulla
təmizlənməsi və aşılanması üçün uzun bir proses tələb olunur. Bunun üçün
müəyyən bir dövr, mərhələ keçməlidir. 

Qolça qopuzun telləri üç deyil, çoxsaylı olmuşdur. “Quruluca qopuz”
deyimi fikirlərimizi təsdiqləyir. Ola bilsin, üç telin hər biri qoşa səslən di -
rilirmiş. Belə olduqda alətin səsi nisbətən güclənər. Bəzi mənbələrdə qop-
uzun tellərinin at quyruğunun çəngə halda tüklərindən hazırlandığı bil di -
rilir. Fikrimizcə, belə tellər yalnız yaylı alətlər üçün xarakterik ola bi lər.
At quyruğunun tüklərindən hazırlanmış telləri mizrabla çaldıqda alət bo -
ğuq səslənir. Çox güman ki, tellər o dövrdə ya bağırsaqdan, ya da da mar -
dan hazırlanmışdır. Müasir dövrdə isə qopuz üçün sazın metal tellə rin dən
istifadə edilməsi məsləhətdir. 
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Türkiyənin böyük tarixçi alimi, professor Bahəddin Ögel türk etnosu-
nun yayıldığı müxtəlif coğrafi ərazilərdə qopuzun fərqli ağaclardan hazır-
landığını bildirir: cam (qaraqay), ceviz (qoz), tut, ardıc, sədir və s. (22, 24;
100).

Müasir qolça qopuzun çanağı tutdan, qol hissəsi isə davamlı və möh -
kəm olması üçün qoz ağacından hazırlanmalıdır. Qədimdə qollu alətlərin
tac hissəsini heyvadan, orada yerləşdirilən aşıxları isə armud ağacından
hazırlayırdılar. Çünki armud ağacı digər ağaclara nisbətən sürtünməyə
davamlıdır. Yəni başqa ağaclardan hazırlanmış aşıxlar bir müddət istifadə
edil dikdən sonra “boşalır”. Armud ağacı isə işləndikcə heyvadan hazır -
lan mış tac hissəyə daha da “sarılır”.  

Azərbaycanın klassik şairi Nizami Gəncəvi bir beytində mizrabla çalı-
nan telli rud çalğı alətindən söhbət açır: 

Qabaqlar sazlarlar şadlıqçün rudu,
Heyva boğazından tutar armudu (23, 184).

Şair ikinci misrada aşıxların armud, tac hissənin isə heyva ağacından
hazırlanmasını poetik dillə çox gözəl təsvir etmişdir. 

Ehtimal olunur ki, Nizaminin yaşadığı XII əsrdə rud alətində olduğu
ki mi, qolça qopuzun da aşıxları armud, tac hissəsi isə heyvadan hazırla -
nır mış. Bu səbəbdən qolça qopuz bərpa edilərkən aşıxlarının armud, tac
hissəsinin heyvadan hazırlanması məqsədəuyğundur. Alətin qoluna bağ -
lanan pərdələr qədimdə kirişdən hazırlanmışdır. Müasir dövrdə isə kiriş
əvəzinə sintetik iplikdən istifadə oluna bilər. 

Sumqayıt şəhərində qaçqınlıq həyatı yaşayan, el sənətkarı Habil Şa -
hinoğ lu qolça qopuzu bərpa etmişdir (şək. №3). Bildiyimiz kimi, bədii sə -
nət ustaları Dədə Qorqud obrazını yaradarkən, onu qopuzla təsvir et miş -
lər. İstər Azərbaycan ərazisində, istərsə də xarici ölkələrdə bu qəbildən
ha zırlanmış sənət əsərləri arasında miniatür janrda əsərlər çəkən əməkdar
rəssam Nüsrət Hacıyevin çəkdiyi qolça qopuz dastanda və eləcə də digər
qorqudşünaslıq mövzusunda yazılmış əsərlərdə təsvir edilən alətə daha
uyğundur (şək. №4).
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Şək. №2    Şək. №3          Şək. №4 Şək. №5 Aşıq Elçin

O, qolça qopuzun çanağını tutdan, qol hissəsini isə davamlı və möh -
kəm olması üçün qoz ağacından hazırlamışdır. Alətin tac hissəsini hey-
vadan, 6 ədəd aşıxları isə armud ağacından düzəldib. Qolça qopuzun qol-
una bağ lanan pərdələr üçün isə sintetik iplikdən istifadə edilmişdir. Tellər
alətin səsini gücləndirməkdən ötrü (tarda olduğu kimi) qoşalaşdırılıb
(2+2+2), hər iki tel unison köklənir və bir açıq səs hökmündədir. Yəni
qolça qo puz da 3 açıq səs ifa edilir. Alət mizrabla, bəzi hallarda isə sağ əlin
barmaq larının ucu ilə səsləndirilir. 

Bərpa edilmiş yeni növ qolça qopuz 9 noyabr 2013-cü il tarixində İcti -
mai TV-nin “Yurd inciləri” verilişində geniş tamaşaçı auditoriyasına təq -
dim olunmuşdur. Aləti Xəlil Göyçəli və Şirvan aşıq mühitinin nüma yən -
 dəsi Aşıq Elçin ifa etmişlər (şək. №5). 

Sonda bir məqama da toxunmaq istərdik. Mütəxəssislər XV-XVI əsr-
lərdə qolça qopuzun tədricən sazla əvəz olunmasını müəyyənləşdirmişlər.
Deməli, qolça qopuz aşıqların tələblərini ödəmədiyindən onlar bu alətin
əsasında yeni növ saz alətini hazırlamışlar. Yəni qolça qopuz bütün para-
metrlərinə görə, müasir sazla müqayisədə çox geridə qalırmış. Belə ol ma -
saydı, aşıqlar bu günümüzədək qolça qopuzdan istifadə edərdilər. 

İşin elmi nəticəsi. Bu günə qədər qolça qopuz kimi təqdim edilən alə -
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tin əslində ozan çalğı aləti olduğu aydınlaşır. Çalğı alətlərimizin sırasına
bər pa edilmiş daha bir alət daxil olur. 

İşin elmi yeniliyi. Qolça qopuzun elmi mənbələr əsasında bərpa olun-
ması işin elmi yeniliyi sayıla bilər. Məqalədə bir sıra qaranlıq məsələlərə
musiqi alətşünaslığı baxımından aydınlıq gətirilir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Xordofonlu alətlər qrupuna aid edilən qolça
qopuzun yeni variantı folklor, eləcə də peşəkar xalq çalğı alətləri an-sam bl
və orkestrlərində istifadə oluna bilər. 
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XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ QARABAĞIN SOSİAL-
MƏDƏNİ MÜHİTİ VƏ MİLLİ  MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN

İNKİŞAF ASPEKTLƏRİ
Xülasə

Məqalədə XIX-XX əsrin əvvəllərində Qarabağın sosial-mədəni mühiti və oradakı
milli musiqi sənətinin inkişaf aspektləri öyrənilir. Xanəndəlik və muğam ifaçılıq sənəti
haqqında, onların inkişaf istiqamətləri barədə olan məlumatlar da məqalədə öz əksini
tapmışdır.

Açar sözlər: Qarabağ, musiqi, xanəndə, muğam, ifaçılıq sənəti

THE DEVELOPING ASPECTS OF NATIONAL MUSIC  CULTURE AND
SOCIAL-CULTURAL ENVIRONMENT OF  GARABAG IN XIX-XX 

SENTURIES
Summary

In the article the social-cultural environment of Garabag in XIX-XX centuries and
developing aspects of national music culture are studied. The information about singer
and mugham art, their developing sides are  given in the article.

Key words: Garabag, music, singer, mugham, singer art

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ, МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАРАБАХА В НАЧАЛЕ 

ХIХ-ХХ ВЕКОВ
Резюме

В статье изучается социально-культурная среда и аспекты развития националь-
ного музыкального искусства Карабаха ХIХ- начала ХХ столетий. Также, нашли
свое отражение сведения о певческом(ханэнде)и мугамном исполнительском ис -
кусстве и их путях развития.

Ключевые слова: Карабах, музыка, ханэнде, мугам, исполнительское искус-
ства

İşin aktuallığı mövzunun seçimi ilə müəyyənləşir. Qarabağın XIX-
XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş sosio-mədəni mühiti milli musiqi
sənətinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Həmin dövr Azərbaycan
incəsənətinin intibah dövrü kimi əlamətdardır. Qarabağda doğulub boya-
başa çatmış bəstəkarlar, xanəndələr və muğam ifaçıları Azərbaycan incə -
sənətinin inkişafında xüsusi rol oynamışlar. Bu baxımdan Qarabağın so -
sio-mədəni mühitinin öyrənilməsi öz aktuallığını bu gün də saxlamaq-
dadır. 
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İşin əsas məqsəd və vəzifəsi Azərbaycan milli musiqi sənətinin loko-
motivi olan Qarabağdan çıxmış xanəndə və ifaçı sənətkarların yaşamış
olduqları mədəni mühitin spesifik xüsusiyyətlərini, hansı şəraitdə mövcud
olması problemlərini öyrənməkdir.

XIX əsr Şərq, o cümlədən Azərbaycan sosial-mədəni mühitində musiqi
mədəniyyətinin inkişaf dövrünə təsadüf edir. Azərbaycan mədəniyyəti
Şərq mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi o dövrdə özünün ən yüksək in ki -
şaf dövrünü yaşayırdı. Bu dövrdə Azərbaycanda neft istehsalının vüsəti
Bakıya xarici sərmayənin axınına imkan yaratdığı üçün Azərbaycanda
Şərq-Qərb mədəniyyətinin inteqrasiyası üçün geniş imkanlar açılmışdı.
Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm şaxəsi olan professio-nal musiqi sə -
nəti, həmçinin milli musiqinin tərəqqisi bütün regionlar üzrə öz intensiv
inkişafını təmin etməklə qədim ənənəvi musiqi janrlarının xüsusi ola raq
üzə çıxmasına şərait yaratdı. Azərbaycanın qərb bölgələrində daha çox in -
kişaf etmiş aşıq sənəti bir tərəfdən, Şirvan, Bakı, Qarabağ bölgə lə rində isə
aşıq sənətilə yanaşı muğam ifaçılıq sənəti daha intensiv inkişaf mərhələs-
inə qədəm qoydu. Aşıq və muğam ifaçılıq ənənəsi öz inkişafını tapdıqca
sənətdə yeni ifaçı nəsli də yetişməyə başladı. İfaçılıq sənəti döv rün es te -
tik-mədəni inkişafı zəminində yeni ifa mədəniyyətini də formalaşdırmış
oldular. Qədim ifa mədəniyyəti təmsilçiləri ilə yeni ifaçı nəslinin bir mə -
kanda, bir mühitdə yaşaması və onların yaşatdığı sənətin yeni mənəvi də -
yərlər üzərində formalaşdırması zərurəti muğam və aşıq sənətlərinin döv -
rün tələblərindən irəli gələn müasir ifa xüsusiyyətlərinin, yeni musiqi jan-
rlarının meydana çıxmasına və inkişafına zəmin yaratdı. Belə münbit tar-
ixi şəraitdə yeni milli musiqi ifaçılarının yetişməsi və onların sənət qüd rəti
sayəsində şifahi ənənəyə söykənən peşəkar musiqi janrlarının yeni forma-
da ictimaiyyətə təqdim olunması mədəniyyətin tərəqqisinə gətirib çıxardı.   

XIX əsr Azərbaycanın milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi
rol oynamış və «musiqi məclisləri» arasında öz nüfuzu ilə seçilən «Qa ra -
bağ musiqi məclisləri»nin mədəni mühitin inkişafında qoyduğu dərin iz -
lərin təsiri Azərbaycanın bütövlükdə ümummədəni nailiyyətləri sırasında
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. XIX əsr «Qarabağ musiqi məclisləri»nin o
dövrdə böyüyüb boya-başa çatmış insanların, xüsusən də sənət adam la rı -
nın mədəni inkişafında, onların muğam, xalq mahnı yaradıcılığına də rin -
dən bələd olmasına böyük təsiri olmuşdur. X.B.Natəvanın, M.M.Nəvva -
bın, dövrün tanınmış şair və ədiblərinin, o cümlədən tanınmış muğam ifa -
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çılarının keçirilən musiqi məclislərində mütəmadi olaraq iştirakı bu «Mu -
siqi məclisləri»nin şöhrətini artırmaqla yanaşı, xalq musiqi yaradıcılığının
yüksək inkişafı üçün xüsusi təməl yaradırdı. Uzun illər sazəndə üç lü yün -
də C.Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə çalışmış görkəmli tarzən, xalq Artisti
Q.Pirimov xatirələrində o dövrü xatırlayarkən yazır ki, «Hələ XVIII əsrin
axırları və XIX əsrin əvvəllərində Şuşa şəhərində məşhur olaraq ad qa -
zanmış bir çox xalq sənətkarları klassik musiqi parçalarını, muğamatın
əhali arasında yayılmasına səbəb olaraq onun əsasını qoymuşlar. Bun lar -
dan Yusifi və Həsənçəni göstərmək olar ki, bunlar hər ikisi sənətkarlıq eti -
barilə bir dərəcədə olmuşlar. Bu dövrün xalq sənətkarlarından xanəndə
Qaraçı Əsədi dəxi göstərmək lazımdır… XIX əsrin birinci yarısında
(1825-1870) olan məşhur xalq sənətkarlarından aşağıdakıları qeyd etmək
olar: Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Şahnaz Abbas, Keştazlı Haşım, Dabbax Mə -
həmmədqulu, Koca Məhəmməd Mərdanbəy oğlu, Dabbax Zalış, Şükür
Roşən nəvəsi, Rəsul Heydər oğlu, qürbətli Həsən, Ağdamlı Muxtar, Kər -
bəlayi Məhəmməd oğlu və Dəli İsmayıl yuxarıda göstərilən xalq sə nət -
karlarından olmuşlar» (1, 12).

XIX əsrdə Şuşanın, bütövlükdə götürdükdə isə Qarabağın sosial-mə -
dəni həyatında musiqi sənəti, xüsusən də muğam, xanəndəlik, aşıq ifaçılıq
sənətləri xüsusi vüsət almışdır. Bir müddət Azərbaycanda yaşamış və
mədəni inkişafı öz gözləri ilə görmüş rus şairi S.Yesenin Şuşa haqqında
xatirələrini «Seçilmiş əsərləri»ndə belə qeyd edir. «Şuşalıların gözəl səsi
var. Əgər onlardan biri oxumağı bacarmırsa, deməli, o, şuşalı deyil» (2,
205). Həqiqətən də, Qarabağın sosial-mədəni həyatında xalq yaradıcılığı
və musiqi sənəti xalq tərəfindən o qədər əziz tutulurdu ki, hətta muğam
sənətindən söhbət düşəndə xalq tərəfindən zərbi-məsələ çevrilmiş belə bir
ifadə-«şuşalı oxuyanda da, ağlayanda da segah üstündə ağlayardı» cüm-
ləsi tez-tez işlədilərdi. Bu fikri təsdiqləyən digər bir tutarlı mənbədə də
göstərilir ki, «Azərbaycanda oxumaq üçün əsas material xalqın adət-
ənənələrini əks etdirən və xalqın özü tərəfindən yaradılan xalq nəğ mə lə -
ridir. Lakin xanəndələr təkcə xalq mahnıları oxumaqla kifayətlənmirlər.
Xalq mahnılarından başqa azərbaycanlıların muğam havaları da məşhur-
dur. Muğamların tərkibi müxtəlifdir. Oxumaq üçün söz seçmək xa nən də -
nin özündən asılıdır. Heç bir ictimai yığıncaq, ailə şənliyi xanəndəsiz ke -
çinməz. Azərbaycanlılar muğamı çox sevirlər” (3, 34). 

Qarabağın-Şuşanın sosial mühitini öz gözləri ilə görmüş və bu ab-hava
ilə yaşamış A.Əliverdibəyov yazır ki, « Şuşada xalq maarifinə çox əhə -
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miyyət verildiyi üçün hər bir məhəllədə məktəb açılmışdı. Məktəb lərdə
mükərrər şeir müsabiqəsi – “beytləşmə” təşkil edib isdedadlı şagird ləri iki
sıraya təqsim edib, hər bir sıra öz müxalifinə qalib olmağa səy və təlaş
edərdi. Bu məktəblərin ən mötəbərlərindən 1) Molla Kəlbə linin; 2) Mirzə
Əliqulunun; 3) Molla Həmidin; 4) Mirzə Kərimin; 5) Molla Əli Xəlifənin
və başqalarının təşkil etdiyi məktəbləri göstərmək olar. Məktəblərdə nəzm
və əşardan başqa musiqi nəzəriyyəsinə artıq dərəcədə əhəmiyyət vermişlər.
Musiqi məktəblərindən məşhuru Nəvvab Mir Möhsün ağa ibn Hacı Seyid
Əhməd Qarabağinin məktəbi idi» (1, 3). 

XIX-XX əsrlər Şuşanın sosial-mədəni mühiti haqqında «Qarabağna -
mə»lərdə, Ü.Hacıbəylinin, C.Bağdadbəyovun, F.Şuşinskinin, Q.Pirimo -
vun, A.Əliverdibəyovun, M.S.İsmayılovun, Bülbülün, M.S.Mansurovun
və başqalarının xatirələrində istənilən qədər məlumatlar var. Bu xatirələr
arasında C.Bağdadbəyovun, F.Şuşinskinin, Bülbülün xatirələrini müqa-
yisəli şəkildə incələsək, o dövrdə xanəndəlik sənətinin hansı istiqamətdə
inkişaf etdiyini açıq şəkildə görə bilərik. Məsələn, C.Bağdadbəyov yazır
ki, «Şuşada bir neçə nəfər məşhur həvəskar xanəndələr var idi. Onların
hərəsi bir sənət və iş sahibi olduqlarından onlar oxuduqları məclisdə pul
və ya digər mükafat almazdılar. Məşədi Dadaş Məşədəli oğlu Murad xa -
nov, Ağdamlı Muxtar, Məhəmməd Qaryağdıoğlu (C.Qaryağdıoğlunun
böyük qardaşı  N.Hüseynova), Qarazərli Kəlbə Baba professional sənət -
karlardan seçilməyən ən məşhur həvəskar xanəndələr olmuşlar» (4, 7).
Şuşanın xanəndəlik sənətindən yazan F.Şuşinski qeyd edir ki, « XIX əsrin
ortalarında  xanəndə sənəti ilə əlaqədar olaraq kamança, tar musiqi alətləri
də təkmilləşir, eyni zamanda yeni ifa üsulları meydana çıxırdı…Xarrat
Qulu çox yaxşı hafizəyə malik bir sənətkar olmuşdur. Dəstgahların şa -
girdlər tərəfindən düz oxunmasına, xüsusilə səsin büllur kimi saf çıxma -
sına fikir verərmiş…Xarrat Qulunun məktəbində xanəndələrin oxumaq
tərzləri belə bir ümumi qayda və ənənəyə əsaslanırdı: Xanəndə dizi üstə
oturub oxuyardı. Onlar qavalı çox gözəl vurar, oxuyarkən tərpənməz, bə -
zən isə gözlərini də yumardılar» (5, 23-24). Xanəndə sənətini aşıq sə nət -
karları ilə müqayisə edən görkəmli müğənni Bülbül, fikrimizcə, maraqlı
müqayisə metodundan istifadə edir və yazır ki, «Xanəndə sənəti əsrlər bo -
yu yaranan ənənələrin izlərini saxlamışdır… xanəndənin ənənəvi kostyu-
mu qızıl və gümüşdən düzəldilmiş bəzəklərlə, alətləri isə sədəflərlə bə zə -
dilirdi. Bu cəhətdən aşıqlar öz sadə geyimlərinə və bəzəksiz-düzəksiz saz -
larına görə həmin xanəndələrdən tamamilə fərqlənirdilər. Keçən əsrdə
geniş yayılmış sazəndələr dəstəsi adətən xanəndədən (o həm də qaval vu -
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rurdu), tarzəndən və kamançaçıdan ibarət idi. Çox vaxt qoşa nağaraçı da
onlara qoşulurdu» (6, 135). 

Azərbaycanın sosial-mədəni həyatında xüsusi əhəmiyyəti olan və xal -
qın ümummədəni nailiyyətlərinin yüksəldilməsində bilavasitə rol oy na -
mış mədəni mərkəzlərdən Bakıda, Şuşada, Şamaxıda müxtəlif adlarla
mövcud olan «Musiqi və ədəbi məclisləri»nin çox böyük təsiri var idi.
Həm Bakıda, həm Şuşada, həm də Şamaxıda müxtəlif messenatların, mu -
ğam və musiqisevər insanların təşəbbüsü və rəhbərliyi altında keçi-rilən
«musiqi məclisləri»ndə dövrün ən məşhur xanəndə və sazəndələrinin işti-
rakı formaca milli, ifa xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif ifa məktəblərini
təmsil edən ifaçı nəslini bir araya gətirmişdir. Bakıda Məşədi Məlik və
Məşədi Süleyman Mansurovların, Şuşada Xurşidbanu Natəvanın və Mir
Möhsün ağa Nəvvabın, Şamaxıda isə Mir Mahmud ağanın məclislərində
ifa olunan muğam dəstgahlarının struktur quruluşuna, təsnif, rəng və
diringilərin ifa formalarına diqqət yetirsək və ya onları qarşılıqlı müqay-
isəli şəkildə incələsək onların ifa mədəniyyətlərində həm ortaq cəhətləri,
həm də onları bir-birindən ayıran ifa ənənələrini, bəzi struktur və forma
müxtəlifliyinin şahidi olmuş olarıq. İfa mədəniyyətinin bu rəngarəngliyi-
ni özündə yaşadan ifaçı sənətkarlar – sazəndə və xanəndələr hər şeydən
əvvəl xalq sənəti ənənələrinin yaşadıcısı və onun inkişafını təmin edən
şəxslər kimi Bakıda, Şuşada, Şamaxıda «musiqi məclisləri»ndə, toy-dü -
yünlərdə iştirakları və öz sənətləri ilə müxtəlif ifa ənənələrini, məktəb lə -
rini bir araya gətirərək Azərbaycanda vahid milli muğam ifa məktəbini
formalaşdırmış oldular. O dövrdə Bakıda, Şuşada, Şamaxıda xalq arasın-
da dini-təsəvvüf ideyalarının hakim kəsildiyi sosial-mədəni mühitdə mu -
siqi sənətinin bəzi janrlarını yaşadan xalq içindən çıxmış dərvişlərin də
xüsusi rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. C.Bağdadbəyovun verdiyi məluma-
ta görə XIX əsrdə Şuşada musiqi sənətinin inkişafında dərvişlərin də xü -
susi rolu olmuşdur. Dərvişlər Azərbaycanda mövcud olmuş 22 müxtəlif
təriqət ocaqlarında (sektalarda-N.H.) birləşmişlər. Onların arasında ən
çox yayılanları Üşşaqı, Vəhdəti, Əcəm, Xakisar, Səbzəli şaqi, Surxalı şaqi
ocaqları idi. Bu ocaqlar bir tərəfdən təsəvvüf ideyalarının daşıyıcıları
idisə, digər tərəfdən onlar şamançılıq ənənələrinin yaşadıcıları kimi xü su -
si əhəmiyyət daşıyırdılar. Şamançılıq ənənəsi haqqında yazan M.Allah -
verdiyev qeyd edir ki, «Vaxtı ilə şaman mərasimlərində çalıb-oxumaq,
oynamaq, geniş yayılmışdır. Qam-şaman mərasimində «oyun» iki-üç gün
davam edir və burada musiqinin, rəqsin, söz sənətinin nümayişi olurdu.
Onlar professional rəqqasələr və xanəndələr kimi musiqi və vokalın, rəq -
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sin bütün incəliklərini araşdırmağı bacarırdılar» (7, 118). Fikrini davam
etdirən müəllif göstərir ki, Türk mənbələrində deyilir ki, XI əsrdə qədim
Yenisey qırğız ları şaman ayinində saz çalarmışlar. İslam dini yayıldıqdan
sonra isə bu ənənəni, yəni «… şamanizm ənənələrini davam etdirən ozan-
lar kopuzu mübarək saymışlar» (8, 93). Deyilən fikirlərdən belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, dərviş-şaman-saz-kopuz ifa mədəniyyətləri arasında bir
bağlılıq xalq yaradıcılığında özünə dərin yer salmışdır.

Dərvişlər əsasən əhalinin çox olduğu yerlərdə məscidlərin, bazarların,
karvansarayların yanında olardılar. Onlar bir yerdə durmağı çox sev mə -
dikləri üçün tez-tez yerlərini dəyişir, əhalinin diqqətini özlərinə cəlb et -
mək üçün Şərqin ən məşhur şairlərinin şeirlərindən müxtəlif qəsidələr, rü -
bailər və s. söylər, tənbur, kamança, ney, şah-nəfir, zınqırovlu dəf və b.
musiqi alətləri çalardılar. Əksər dərvişlər subay idilər. Ona görə də onlar
eldən-elə, obadan-obaya gedər, fala baxmaqla, müxtəlif rəvayətlər söy lə -
məklə, oxumaq və özünəməxsus tərzdə oynamaqla, çalmaq və oxumaqla
yerli əhalinin diqqətini özlərinə cəlb edərdilər. Yaxşı səsi olan dərvişlər
muğam üstündə olan təsniflər, folklor nəğmələri oxuyardılar. Onu da
qeyd edək ki, dərvişlərin oxuduğu təsnif və nəğmələrin ahəngi, melo və
ritmik strukturu əksər hallarda adi təsniflərin, xalq mahnılarının quru-
luşundan fərqli idi. Dərvişlər arasında məşhur olanlardan Muğanlı dərvişi
və Mirzə Əliqulunu göstərə bilərik. Qarabağda eldən-elə gedərək geniş
xalq kütləsi arasında xüsusi rəğbət qazanmış Cənubi Azərbaycandan gəl -
miş dərvişlərdən Mirzə Razi, Mirzə Rzayi Qaradaği, Mirzə Qulam, Pul -
luli-Puli öz sənətləri, məharət və bacarıqları ilə digərlərindən seçilirdilər.
Onlar öz çıxışlarında yerli şairlərin şeirlərindən, el arasında sevilən bəzi
təsnif və nəğmələrdən də istifadə edərdilər. Dərviş lərin bir çoxu yaxşı
səsə, eyni zamanda muğamlara, təsnif və folklor musiqi janrlarına, ila hi -
lər oxumağa varid olduqları üçün dini ayinlərdə keçirilən şəbih tama şa la -
rında, rövzəxanlıqda da yaxından iştirak edərdilər. Sözsüz ki, belə olduq-
da Qarabağın sosial-mədəni həyatında musiqi sənəti, xalq yaradıcılığı əhali
tərəfindən kütləvi formada yaxşı qarşılanırdı və bunun səbəbi idi ki, qa ra -
bağlıların əksəriyyəti musiqi sənət janrlarına dərindən bələd olmaqla ya na -
şı, həm də onları gözəl səslə oxumağı və ya zümzümə etməyi baca rırdılar.

Qarabağın xanəndəlik sənəti haqqında verilən fikir və mülahizələrdən
belə qənaətə gələ bilərik ki, XX əsrin əvvəllərində və XIX  əsrdə Qa ra ba -
ğın iri mədəni mərkəzi olan Şuşada xanəndəlik sənətinin inkişafında döv -
rün sosial- mədəni mühitinin böyük təsiri olmuş və həmin dövrdə xa nən -
dəlik sənəti aşağıdakı istiqamətlərdə öz inkişafını tapmışdır.
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1. Saray ənənəsindən miras qalmış kübar məclislərində formalaşmış
ifa mədəniyyəti.

2. «Musiqi və ədəbi məclislərdə» formalaşmış «peşəkar instrumental
ifa və xanəndəlik sənəti» ənənəsinin formalaşması.

3. Xalq arasında, toy və məclislərdə formalaşmış ifa forması.
4. Dini mərasimlərdə, dərvişlik sənəti ənənələri əsasında formalaşmış

ifa mədəniyyəti.
Saray ənənəsindən miras qalmış kübar məclislərində formalaşmış ifa

mədəniyyəti xan qızı Natəvanın keçirmiş olduğu musiqi və poeziya məc -
lislərində daha çox vüsət almışdır. Bu məclislərdə bədii və məzmun çalar-
larına görə Şərq poeziyası ənənələri formasında mövcud olan ən yaxşı
qəzəllər, qəsidələr və başqa şeir nümunələri Qarabağ şairləri tərə findən
oxunardı və ifa tərzinə, forma xüsusiyyətlərinə görə kamil sənət nümu -
nələri olan muğam, təsnif, rəng və diringilər ifa edilərdi. Bunun real təza-
hürünü o dövrdə Azərbaycan şairlərinin yaratmış olduğu şeir nümu nə lə -
rin də və muğam dəstgahlarının müxtəlif rəngarəng struktur quruluş la -
rında görə bilərik. Əgər biz Qarabağ məclislərində ifa olunan muğam
dəst  gahları cədvəllərini Bakı, Şamaxı məclislərində ifa edilən cədvəllərlə
müqayisə etsək onların fərqlərini aydın şəkildə görə bilərik.

«Musiqi və ədəbi məclislərdə» formalaşmış «peşəkar instrumental ifa
və xanəndəlik sənəti» ənənəsinin formalaşması Azərbaycan musiqi mədə -
niyyətinin peşəkar istiqamətdə inkişafında xüsusi rol oynamışdır. İlk öncə
onu qeyd edək ki, «musiqi və poeziya məclisləri»nə o dövrdə ancaq və
ancaq yüksək sənəti, ifa mədəniyyəti olan sənətkarlar dəvət olunardı. Bu
məclislər bir növ «sənət yarışması» meydanı idi ki, burada iştirak edən
hər bir ifaçı çalışırdı ki, özündən qabaq oxumuş və ya çalmış sənətkardan
daha yaxşı çıxış etsin və öz məharətini göstərsin. Muğam ifaçılığında yeni
xalların, ifa tərzlərinin yaranması və yüksək peşəkar səviyyədə inkişafı
məhz «musiqi məclisləri»nin hesabına idi.

Xalq arasında, toy və məclislərdə formalaşmış ifa forması ifa mədəniy -
yətində xüsusi rol oynayır. El arasında deyildiyi kimi «xanəndə və ifaçı
toy və düyünlərdə «bişir» (yəni yetişir-N.H.)». Həqiqətən də, xa nən dələr
və milli instrumental ifaçılar toy-düyünlərdə ifa edilən repertuarlar əsa -
sında xüsusi bir şəkildə formalaşırlar. Toy-düyünlərdə adətən mə lum bir
repertuar daha çox ifa edilir. İfaçı sənətkarlar özlərini bir-birin dən fərq -
ləndirmək üçün məlum repertuarı öz dəst-xətləri ilə, yeni variantlarla,
aran ji manlarla ifa etməyə üstünlük verirlər. Bunun səbəbidir ki, toy-dü -
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yün lərdə yetişən ifaçı nəsli gözəl improvizə manevrlərinə, parlaq ifa vari-
antlarına malik olurlar. Bu cür ifa tərzinin formalaşması musiqi ifaçı la rı -
nın peşəkarlığının artmasına, onların ifa mədəniyyətinin yüksəl mə sinə
müsbət təsir göstərir.

Dini mərasimlərdə, dərvişlik sənəti ənənələri əsasında formalaşmış ifa
mədəniyyəti xalq yaradıcılığı sahəsində xüsusi bir mərhələdir. Xalqın
sosial-mədəni həyatında özünə dərin kök salmış dini mərasimlər musiqi-
siz keçmir. Adətən vokal ifada mövcud olan təksəsli ifa formasında işlə -
dilən bəzi ifadə və kəlmələr kütlə tərəfindən xor şəklində davam etdirilir.
Belə ifa formalarına şəbihlərdə və digər dini ayinlərin keçi-rilməsində
daha çox rast gəlinir. Dini mərasimlər kütləvi xarakter daşıdığı üçün
orada ifa edilən melodiyalar sadə xalq kütləsi tərəfindən daha çox mən-
imsənilmişdir. Bu mənada dini mərasimlərdə ifa edilən musiqilər məişət-
də özünə dərin kök salmışdır.

XIX-XX əsrin əvvəllərində Qarabağın sosial-mədəni mühitinin öy rə -
nil məsi göstərdi ki, orada peşəkar muğam sənəti ənənələri ilə yanaşı
məişətdə mövcud olmuş dərvişlik və dini musiqi janrları da öz inkişafını
tapmışdır. Qarabağın folklorunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən musiqi
janr larının inkişafı və orada yetişən görkəmli musiqi ifaçıları və bəstəkar-
ları mə də niy yətin sonrakı inkişaf mərhələsində ümumazərbaycan mə də -
niy yətinin tərəqqisinə böyük təkan vermişdir.

İşin elmi nəticəsi. Araşdırmadan aydın olur ki, Qarabağ musiqi folklo -
runun öyrənilməsində XIX əsr Qarabağ mühitinin öyrənilməsi çox böyük
və mühüm əhəmiyyət təşkil edir. XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində
məşhur olan ifaçılıq sənəti nümayəndələrinin repertuarında xalq ədəbiyy-
atı inciləri geniş yer tuturdu. Bu da özlüyündə musiqi folklorunun geniş
istiqamətdə inkişafına səbəb olmaqla yanaşı zəngin ənənələrə malik olan
Qarabağ mədəniyyəti və incəsənətinin gələcək nəsillərə ötürül mə sin də
stimul olmuşdur.

İşin yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Qarabağın sosial-mədəni mühi-
ti araşdırılmış və orada möv cud olmuş milli musiqi ifaçılıq sənətinin
hansı istiqamətlər üzrə inki şaf etməsi göstərilmişdir.
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FİZİKİ TƏRBİYƏ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN TARİXİNDƏN
Xülasə

Məqalədə xalqımızın fiziki tərbiyə mədəniyyətinin təməl əsaslarını təşkil edən milli
oyunlarımızdan bəhs edilmişdir. Təəssüf ki, bu oyunların bir qismi zaman keçdikcə unu -
dulmuş və çağdaş dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Məqalədə həmçinin unudulmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə olan bəzi milli düz oyunlarımızın mahiyyəti barədə məlumat ve ril miş dir.

Açar sözlər: fiziki tərbiyə mədəniyyəti, düz oyunları, “üç düz” oyunu, “on iki düz”
oyunu 

THE PHYSICAL CULTURE FROM OUR CULTURE
Summary

In the article it is said about the national plays which form the basis of physical train-
ing of our culture. Unfortunately, some of these games have forgotten and haven’t
reached to the modern times. In the article the information about the essence of some
national field games which are in the danger of being forgotten is also given.    

Key words: physical training of our culture, field games, game “3 field”, game “12
field”   

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Резюме

В статье говориться о национальных играх, которые является фундаменталной
основой культуры физического воспитания нашего народа. К сожалению, часть
этих игр по прошествии времени забыты и не дошли до современности. В данной
статье даётся информация о сути некоторых полевых игр едва забытых.

Ключевые слова: культуры физического воспитания, полевые игры, игра “3
поля”, игра “12 поля”  

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə bir çox
sahələrdə olduğu kimi tariximizin hərtərəfli, obyektiv və elmı əsaslarla
öy rənilməsində, araş dı rıl  masında və təbliğ olunmasında da yeni imkanlar
açıl dı. Elə ilk vaxt lar dan yeni araşdırmalar aparıldı, çoxlu elmi məqalələr
ya  zıldı, kitablar çap olundu və dərsliklərdə ciddi dəyişikliklər aparıldı.
Bü  tün bunlara baxmayaraq hələ də xalqımızın tarixinin, dilinin, yaratdığı
maddi-mədəniy yət nümunələrinin bir çox sahələri lazımınca öyrənilmə -
miş, bəzi sahələr isə tamam diqqətdən kənarda qalmışdır. Belə az öyrə ni -
lən və yaxud da bəzi hissələri heç öyrənilməyən sahələrdən biri xalqı mı -
zın fiziki tərbiyə mədəniyyəti və onun qədim tarixidir.
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Tarixdən məlum olduğu kimi lap qədim dövrlərdən – yəni yaranışın-
dan başlayaraq insanlar yaşamlarında varolmaları və yaşamları üçün yal-
nız ovçuluq, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmamış, eyni zamanda ya -
şayış uğrunda həm ovçuluq zamanı, həm tayfa (sonralar qəbilə, məmlə -
kət) içi və həm də tayfalararası (sonralar qəbilələr, xalqlar, ölkələr və döv -
lət lərarası) ən amansız mübarizələr də aparmışlar. Bu zaman insanlar bir
çox hərəkət, alət və vasitələrdən istifadə etmişlər. Lakin tarixin sonrakı
dövr lərində təşəkkül tapan tayfa, qəbilə birlikləri və ya dövlətlər, bu bir-
liklərin qurulması, qorunması ilə yanaşı həm də genişləndirilməsi məqsə-
di ilə aparılan müharibələrdə insanlar istifadə etdikləri hərəkət, alət və va -
sitələrdən daha səmərəli, asan, eyni zamanda sürətli istifadə etməyə məc -
bur olmuşlar. Tarixin ilkin çağlarında yaşayış uğrunda mübarizə, sonralar
isə yaradılmış birlik və dövlətləri qorumaq məqsədi ilə istifadə edilən bu
hərəkət, alət və vasitələrin bir çoxu tarixi inkişaf nəticəsində ya unudul-
muş, ya da öz məqsəd və mahiyyətini dəyişərək bizlərə əyləncə və oyun
şəklində gəlib çatmışdır.

Azərbaycanın dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğu
artıq ən qəti şəkildə təkzibolunmaz faktlarla sübut olunub. Deməli, bura-
da yaşayan insanlar da yaşayış və məişətlərində bu hərəkət, alət və vasi -
tə lərdən geniş istifadə etmişlər. Lakin ən acınacaqlı və təəssüfləndirici hal
odur ki, vətənimizin, millətimizin, dilimizin və mədəniyyətimizin tarixi
dərindən, hərtərəfli və ciddi şəkildə öyrənilmədiyi kimi, xalqımızın fiziki
tərbiyə tarixi, meydan oyunları və onlardan istifadə qaydaları da dərindən
öyrənilməmişdir.

Əsrlərlə xalqımızın istifadə etdiyi və sonrakı nəsillər üçün yaşatdığı bir
çox oyun və hərəkətlər kompleksi həm tariximizə biganəliyimiz, milli
özü   nüdərk prosesinin zəifliyi, adət-ənənəmizdən bir çox hallarda və uzun
müd  dətə uzaqlaşmağımız, həm də tarixin axışı nəticəsində xalqımıza qar -
şı apa rı lan düşünülmüş, çoxşaxəli və ciddi siyasət nəticəsində və bununla
ya naşı qərb imperializminin assimliyasiya, kürəsəlləşmə və yö nəlt mə si -
ya  sə tinə xidmət edən və çox böyük sərmayələr hesabına təbliğ olun du -
ğun dan qısa müddət ərzində geniş yayılan və ölçüyəgəlməz dərə cə də küt -
lə vilik qazanan çoxçeşidli idman və əyləncə növləri ilə rəqabətdə öy rə nil -
mə diyinə, təbliğ olunmadığına və bir çox hallarda isə “cəmiy yətin sivi li -
za siyasına uyğun olmadığı üçün” istifadə edilməsinə maneələr tö rə dil di -
yi nə görə sıradan çıxdı, yaddaşlardan silindi. Unudul ma yanların isə istifa -
də arealı getdikcə daraldı, böyük şəhərlərdən sıxış dırılıb çıxarıldı və yal-

2014/ I 137



nız ayrı-ayrı folklor nümunələrində və bölgələrdə, bəzən isə ucqar kənd -
lər də yaşayan yaşlı nəslin yaddaşında qalıb. Hə lə ki unudulmamış bu
oyun və fiziki tərbiyə növlərinin aqibətinin də digər oyun və fiziki tərbiyə
növ lə rinin aqibəti kimi olmaması – unudulmaması üçün, xalqımızın ya -
ratmış ol duğu və insanlığın bugünə gəlib çatmasında xüsusi yeri və rolu
olan bö yük mədəniyyətin mühüm bir parçası olan fiziki tərbiyə mə də niy -
yətini, onun tarixini, növlərini, məqsəd və ma hiy yətini, inkişaf mər hə lə -
lərini, is ti fadə arealını və ən nəhayət oyun qaydalarını öyrənmək üçün
Azər bay can Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Mə dəniyyət və Turizm Nazir li -
yi, Azər baycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademi ya sı nın Tarix və Folklor İnstitutları tə xirə sa lınmaz tədbirlər gör-
məli, bu oyun la rın və fiziki tərbiyə nü munələrinin top lanması üçün təcili
işə baş lan ma lıdır. Bu işdə, milli oyunlarımız və fiziki tərbiyə element lə ri -
nin top lan ma sı, istifadəsi və təb li ğində fiziki tərbiyə müəllimlərinin rolu
daha bö yük dür.

Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsində hərbi və yarış xarakterli
fiziki tərbiyə və onun tərkibindəki müxtəlif xalq oyun və əyləncələri mü -
hüm yer tutur. Təəssüf ki, xalqımızın milli mədəniyyətinin bu sahəsinə la -
yi qincə əhəmiyyət verilməmişdir. Halbuki, dilimizin, mədəniyyətimizin
ta rixi, yazılı və şifahi folklorumuz daim alimlərimizin diqqət mərkəzində
ol  muş və olmaqdadır.

Xalqımızın yaratmış olduğu bir çox maddi və mənəvi mədəniyyət abi -
dəsi fiziki tərbiyə mədəniyyətimizi, onun tarixini, növlərini, yayılma are -
a lı nı və istifadə qaydalarını öyrənmək baxımından vacib və əhəmiy yət -
lidir. Bu mənada döyüş, əyləncə və ov səhnələrini əks etdirən qədim mini -
a türlər, qədim tarixə malik olan bütün bayram və el şənlikləri, qayaüstü
rəsm lər, lüğətlər, tarixdə baş vermiş savaşlar haqqında məlumat verən bü -
tün məxəzlər və arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilən bir çox məişət
və döyüş alətləri çox qiymətli mənbələrdir. Amma bu işdə folklorumuzun,
xü susilə qəhrəmanlıq dastanlarımızın rolu əvəzsizdir.

Folklor xalqın bədii tərcümeyi – halıdır; folklorda lirik “mən” xalqın
sənət güzgüsünə düşmüş əksidir. “Yüzilliklərin sərt sınağından çıxmış,
bül lurlaşmış Azərbaycan folkloru sözün həqiqi mənasında tarixə yol yol -
daşlığı edərək dünənlə bu gün arasında söz körpüsü rolunu oynayır” (1,
12). Bu mə nada o, xalq bədii təfəkkürünün səlnaməsi, üz tutulası ən eti -
bar lı və ən çox tarixi, elmi və bədii məlumatları özündə cəmləşdirən və
qo ru  yub sax la yan ən sağlam örnəkdir.
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Əsrlər boyu xalq həyatda gördüyünü, təcrübədə sınadığını obrazlı şə-
kildə ümumiləşdirmiş və folklorun müxtəlif janrlarında gələcək nəsillərin
istifadəsi üçün qoruyub saxlamışdır.

Bu sahədə əhəmiyyətli işlər görülsə də, onlarla monoqrafiya, yüzlərlə
mə  qalə yazılsa da, bu monoqrafiya və məqalə lə rdə fiziki tərbiyə, xalq oyun
və əyləncələrinə həsr olunan bilgilər çox qısa və səthi xarakterdə ol muşdur.

Azərbaycan alimləri qəhrəmanlıq dastanlarımızı araşdırarkən etnoge -
nez və xalqımızın etnik tarixinə, dilinin inkişaf xüsusiyyətlərinə və mər -
hə lələrinə, dövlət quruluşuna, idarəetmə sisteminə və formalarına xüsusi
diq qət yetirmiş, bu sahədə çox əhəmiyyətli işlər görmüşlər. Ədəbiy yat -
şünas Ş.Cəmşidov “Dədə Qorqud kitabı”nın xalqımız üçün nə dərəcədə
əhəmiyyətli olduğunu göstərmək üçün ya zır: “... “Ki tabi-Dədə Qorqud”
azəri xalq ədəbiyyatının qədim yazılı abidəsidir. O, tarixçi üçün xalqı mı -
zın tarixi, ədəbiyyatşünas üçün onun epo peyası, etnoqraf üçün isə milli
əlamətlər səlnaməsidir...”(4, 53). Alimin ob raz lı dediyi bu tezisdə böyük
bir həqiqət var və bu sözləri tarixi qədim olan digər qəhrəmanlıq dastan-
larımıza da aid edə bilərik. Elə buradaca onu da əlavə etmək istəyi rik ki,
qəhrəmanlıq dastanlarımız da daxil ol maq la xalqımızın yaratdığı bü tün şi -
fa hi xalq ədəbiyyatı, folklor nümu nə ləri fiziki tərbiyə sahə sin də çalışan
mütəxəssislərimiz üçün isə xalqımızın fi ziki mədəniyyətini öyrənə bilə cə -
yi ən əhəmiyyətli xammaldır. Çünki bu dastanlar və folklor nümu nə  ləri
xalqımızın inkişaf tarixində əhəmiyyətli rol oy na yan fiziki tərbi yə nin
qədim liyini, planlı şəkildə təşkil olunmasını, rəngarəngliyini və xalqı mız
arasında geniş yayılmasını göstərən ən tutarlı dəlillərin toplandığı əvəz -
olun maz, vazkeçilməz mənbədir.

Şifahi xalq ədəbiyyatımızın bir çox nümunələrində, miniatürlərdə, qa -
ya üstü rəsmlərdə və bir çox tarixi məxəzlərdə at çapmaq, qılınc oynat-
maq, nizə atmaq, güləşmək, ox atmaq, çovkan oynamaq, ağırlıq qaldır-
maq, qayıq sürmək, üzmək və s. kimi idman növləri ilə yanaşı aşıq oyna-
maq kimi “əyləncəli” oyunlara çox rast gəlirik. Təəssüf ki, bu mühüm
mə  sələ fiziki tərbiyə sahəsində çalışan mütəxəssislərimizin və tədqi qat çı -
ların diqqətindən bugünədək kənarda qalmış, xüsusi tədqiqat obyektinə
çev ril mə mişdir.

Fiziki tərbiyə məsələlərinin öyrənilməsi və araşdırılması olduqca bö -
yük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu araşdırmalar xalqımızın yaratdığı
bö  yük mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsi olan fiziki tərbiyə mədəniyyə-
tinin, onun tarixinin, xalqımızın həyat şəraitinin, adət-ənənəsinin və mü -
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da  fiə qüdrətinin öyrənilməsi ilə yanaşı bugünkü və gələcək nəsillərə çat-
dırılması üçün gözəl bir vasitədir. Bu həm də xalqımızın yaratdığı böyük
mədəniyyətin bir çox sahələrinə olduğu kimi fiziki mədəniyyətinə də baş -
qa xalqların iddia etməsinin qarşısını almaqda xüsusi əhəmiyyətə ma lik dir.

Bu mövzunu öyrənməkdə əsas məqsədlərimizdən biri də xalqımızın
müdafiə qüdrətinin əsasını təşkil edən fiziki tərbiyənin xarakterini, tari-
xiliyini, rəngarəngliyini, xalqımız arasında necə yayıldığını və bugünkü
tərbiyənin formalaşmasında və inkişafında oynadığı mühüm rolu müəy -
yən qədər işıqlandırmaqdır.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda istifadə olunan bütün oyun və fiziki tər-
biyə növlərindən bizə gəlib çatanlar mahiyyətinə, istifadə edilmə yeri,
zamanı və qaydalarına, təşkilatlanmasına və s. xüsusiyyətlərinə görə çox
rəngarəngdir. Qəti olaraq onu demək olar ki, bütün oyunlar və fiziki hə rə -
kət növləri ilkin çağlarda hərbi xarakterdə olub.Amma sonralar za man
keç  dikcə bəzi oyun və idman növləri öz ilkin mahiyyətini itirərək sırf əy -
ləncə xarakteri almış və yalnız əyləncə məqsədi ilə istifadə edil mişdir, bə -
zi oyunlar isə ilkin mahiyyətini saxlasa da həm əyləncə növü kimi, həm
də hərbi sahədə istifadə edilmişdir. Azərbaycanda keçirilən el şənlikləri
və bayramlarda əyləncələr zamanı hətta hərbi xarakterli hə rə kət lər və
oyunlar belə dünyanın bir çox xalqlarından fərqli olaraq (dün yanın bir
çox xalqları əyləncə məqsədi ilə qladiator döyüşləri təşkil edirdi) baş qa -
sına zərər verməyəcək şəkildə əyləncəli təşkil edilirdi.Həm də hərbi xa -
rak terli hərəkət və oyunlardan belə əyləncə məqsədi ilə istifadə edilən za -
man xüsusi variantlardan istifadə edilirdi. Bunu biz “Dədə Qorqud kitabı”
dastanının III boyunda Banuçiçəklə Beyrəyin, VI boyunda isə Selcan
xatunla Qantu ra lının yarışması zamanı aydın görürük (5, 28,74; 3, 43).

Həm əyləncə, həm də hərbi məqsədlə istifadə olunan oyunlara aşağıda -
kıları misal göstərə bilərik:

1. Atma oyunları; 
– ox atma (Altunqabaq, Piyalə və ox və s.oyunlar), 
– nizə atma, 
– sapand atma, 
– şeşpər atma.
2. Alət oynatma oyunları;
– kəbbadə oyunu, 
– qılınc oynatma.
3. Güləş və s.
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Öz ilkin mahiyyətini itirərək yalnız əyləncə məqsədi ilə istifadə olunan
oyun lara misal olaraq isə aşağıdakıları göstərə bilərik.

1. Atla oynanan oyunlar; 
– “çovqan” oyunu 
– “papaq” oyunu 
– “sürpapaq” oyunu (1).
2. Aşıq oyunları;
– qalaqurma (bəzi bölgələrdə qalaşey də deyilir) oyunu, 
– “soltanı” oyunu 
– “yazan” oyunu.
3. Düz oyunları;
– “üç düz” oyunu 
– “on iki düz” oyunu və s.
Biz çalışacağıq ki, gələcək araşdırmalarımızda hərbi və ya əyləncə

xarakterli olmasından asılı olmayaraq bütün oyunlarımız və fiziki tərbiyə
növlərimiz haqda geniş məlumat verək. İndi isə yaddaşlardan silinməkdə
olan “Düz oyunu” haqqında ətraflı məlumat vermək istəyirik.

Düz oyunları. Ötən yüzilliyin 50-60-cı illərində Naxçıvanın (indiki
Ba bək rayonu) Nehrəm kəndində təhsilindən, vəzifəsindən, yaşından və
möv qeyindən asılı olmayaraq hər bir adamın böyük maraq və həvəslə
oynadığı düz oyunları bu gün demək olar ki, heç yerdə oynanmadığından
yaddaşlardan silinib gedir. Bugün çox böyük sərmayələr hesabına və sis-
temli olaraq təbliğ olunan şahmat, dama, nərd, kart, domino kimi oyunlar -
la rəqabətdə sıradan çıxan düz oyunları yaşlı nəslin son nümayəndə lərinin
yaddaşlarında ömrünün bəlkə də sonunu yaşayır.Məhz bunu nəzə rə alaraq
biz düz oyunun tarixdən tamamı ilə silinməsinin qarşısını almaq məqsədi
ilə bu oyunun üzərində durduq.

Düz oyununun iki növü bizə gəlib çatıb:
1. “Üç düz” oyunu.
2. “On iki düz” oyunu.
Düz oyununun bizə gəlib çatan hər iki növü fərdi şəkildə oynanır. Xü -

su si oyun meydançası (sxemi) tələb edən bu oyunlar indiki təbiri ilə desək
stol üs tü oyundur. Əvvəllər isə bu oyun istənilən bir yerdə torpaq üzərində
çəkilərək oynanılırdı.

“Üç düz” oyunu. Bizim fikrimizcə “Üç düz” oyunu qədim yurd daş la -
rı  mı zın istifadə etdiyi ilk oyunlardan biridir. Belə ki, oyun sxeminin sadə -
liyi, oyun qaydalarının asanlığı, hər zaman və hər yerdə oynanıla bilməsi,
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daş adlanan oyun vasitələrinin istənilən bir material və əşya (daş, çöp,
düy mə və s.) ilə mümkünlüyü bizi bu fikrə gəlməyə vadar edir.

“Üç düz” oyununun meydan sxemi dioqanalları çəkilmiş, mərkəzdən
keçmək şərti ilə bütün qarşı tərəflərin düzxətt vasitəsi ilə birləşdirildiyi bir
kvadratdır (şəkil 1).

şəkil 1 şəkil 2

Meydançanın ölçüləri oyun daşlarının ölçülərinə uyğun olaraq çəkilir.
Çünki üç düz oyununda daşlar meydançanın birləşmə nöqtələrinə qoyulur.
“Üç düz” oyunu qarşı-qarşıya oturmuş iki oyunçu tərəfindən oynanı lır. Hər
oyunçunun digər oyunçunun oyun daşlarından rənginə və ya formasına
görə fərqlənən üç daşı olur. Oyunçular daşlarını yuxarıda de-yildiyi kimi
meydan sxeminin birləşmə nöqtələrinə və növbə ilə qoyulur (şə kil 2).

Oyunçulardan hər biri öz oyun daşlarını oyun sxemi üzərinə elə yerləş-
dir məlidir ki, həm öz daşlarını bir düz xətt boyunca yerləşdirib “düz” ad -
la nan oyun uduşunu əmələ gətirə bilsin (şəkil 3), həm də rəqibinin “düz”
qu rmasının qarşısını alsın. Qeyd etmək istəyirik ki, bizim fikrimizcə, oyu-
nun adı da məhz buradan, yəni uduş kimi daşların bir düz xətt boyunca
yer ləşdirilərək düz xətt alınmasından götürülmüşdür.    

“Üç düz” oyununda oyunçulardan hər hansı biri düz qurduğu halda oyun
bit miş hesab edilir və yeni oyunun başlaması üçün daşlar oyun sxe mi nin
üzərindən götürülür. Buradaca xatırlatmaq yerinə düşər ki, oyunu birinci
başlamaq üçün oyunçular ya razılaşır, ya da püşk atırlar. Üç düz oyu nu
zamanı uzun müddət “düz” qura bilmədikdə və bu ehtimal real gö rül   mə -
dikdə oyunçular heç-heçəyə razılaşırlar (şəkil 4) və oyuna yeni dən baş la yır -
lar.
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şəkil 3 şəkil 4          

“On iki düz” oyunu. “On iki düz” oyununun üç düz oyununa oxşar və
fərq  li cəhətləri var. Bu şərtsizdir ki, “on iki düz” oyunu üç düz oyununun
in ki şaf et miş formasıdır.     

On iki düz oyununun üç düz oyunundan fərqli cəhəti çoxdur. Bu fərqin
birincisi oyun sxeminin mürəkkəb olması, ikincisi oyun daşlarının çox ol -
ması, üçüncü və ən əsası isə “on iki düz” oyununun çox mürəkkəb olması -
dır. “On iki düz” oyunu bir çox xüsusiyyətlərinə görə dama oyununa ox -
şa     yır. “On iki düz” oyunu zamanı vurulan daşlar oyun sxeminin ortasına
yığılır (şəkil 7-8). “On iki düz” oyununun oyun sxemi ölçülərinə görə bir-
bi  rindən fərqlənən və iç-içə yerləşdirilmiş, təpə nöqtələri və orta nöq tə ləri
düz xətlərlə birləşdirilmiş üç kvadratdan ibarətdir (şəkil 5). “Üç düz” oyu -
nunda olduğu kimi burdada oyun sxemi oyun daşlarının ölçülərinə uy ğun
olaraq seçilir.  

“On iki düz” oyunu da qarşı-qarşıya oturmuş iki nəfər oyunçu tərəfin -
dən oynanılır. Bu oyunda da oyunçuların daşlarının rəngi digərininkindən
fərqlənir, amma bu oyunda oyunçulardan hər birinin on iki oyun daşı olur.
Oyunçular burada da “üç düz” oyununda olduğu kimi daşlarını oyun sxe -
mi nin birləşmə nöqtələri üzərinə növbə ilə qoyurlar (bax şəkil 2). Üç düz
oyununda olduğu kimi “on iki düz” oyununda da oyunçulardan hər hansı
biri oyun daşlarını bir düz xətt boyunca düzərək “düz” qura bilirsə, bu
uduş sayılır (bax şəkil 3), ancaq üç düz oyunundan fərqli olaraq burada
hər dəfə “düz” qurulan kimi oyun bitmiş sayılmır, sadəcə rəqibin bir daşı
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vu rularaq oyun sxeminin ortasına qoyulur və oyun davam edir. “On iki
düz” oyununda oyunçulardan hər birinin on iki oyun daşı olduğunu nə zə -
rə alsaq o zaman oyunun bitməsi üçün oyunçulardan hər hansı birinin
oyun ərzində ən az on dəfə “düz” qura bilməsi lazımdır. Çünki hər dəfə
“düz” qurulduqda rəqibin bir daşı vurulur. ”Düz” qurmaq üçün mütləq üç
da şın olması gərəkdiyini nəzərə alsaq deməli, rəqibin ən azı on daşını vur-
maq lazımdır ki, rəqib düz qurmaq imkanından məhrum olsun və məğlub
olduğunu qəbul etsin. Buradaca qeyd etmək lazımdır ki, ”düz” quran
oyun çu rəqibinin daşlarının vurulmasına rəqibin oynanmamış daşlarından
başlamalıdır. Çünki oynanmamış daşları oyun sxemi üzərində istənilən
boş nöqtələrə yerləşdirmək və düz qurmaq olar. Ona görə də bunun qar -
şı  sını almaq üçün rəqibin oynanmamış daşlarının vurulmasından baş la -
maq lazımdır. Oynanmamış daşlar bitdikdən sonra isə rəqibin oyun sxemi
üzərindəki daşları bir-bir vurulur. Bu zaman rəqibin elə daşı seçilib götü -
rül  məlidir ki, rəqibin “düz” qurmaq imkanı və digər planları pozulsun.
Qeyd etdiyimiz kimi, oyun zamanı rəqibin bütün daşlarını vurmağa ehtiy-
ac yoxdur. Rəqibin iki daşı qaldıqda iki daşı qalan oyunçu məğlub olmuş
sayılır və yeni oyunun başlaması üçün bütün daşlar oyun sxemi üzərindən
götürülür. Bu oyunda da oyuna birinci başlamaq üçün oyunçular öz ara la -
rında razılaşır və yaxud püşk atırlar.

“Üç düz” oyununda olduğu kimi “on iki düz” oyununda da heç-heçə
müm  kün dür. Amma burada “üç düz “oyunundan fərqli olaraq oyunçular-
dan heç bi ri   nin gediş etmək imkanı olmur (şəkil 6).

şəkil 5 şəkil 6 
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“Üç düz” oyunundan fərqli olaraq bu oyunun mürəkkəb olması oyun-
da “düz” qurmaq variantının çoxluğu hər bir oyunçudan çox ciddi diqqət,
he  sablama və taktika qurma bacarığı tələb edir. Belə ki, bu oyunda oyun -
çulardan hər biri həm özü “düz” qurmağa çalışmalı, həm də rəqibin “düz”
qurmaq planlarını pozmağa nail olmalıdır. “On iki düz” oyununda adi bir
səhv qələbəyə yaxın oyunçunun məğlub olmasına səbəb ola bilər. Bunun
üç əsas səbəbi var:

şəkil 7                             şəkil 8

1. “On iki düz” oyununda ”düz” quraraq rəqibin daşını vurmuş oyunçu
yenidən oynamaq (gediş etmək) hüququna malik olduğundan oyunu da -
vam etdirir.

2. Bu oyunda oyun zamanı birdən çox “düz” qurmaq imkanı var (şəkil
7). Buradaca qeyd etmək lazimdır ki, eyni vaxtda iki “düz” qurulmuş
olar   sa (şəkil 8) bu bir “düz” sayılır.

3. İkidüzlu deyilən variant yaranır ki, bu zaman qarşı tərəf oyun daşı -
nın çox olmasına baxmayaraq oyunu dayandırmağa məcbur olur (şəkil 7).

İşin elmi nəticəsi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz, tarixi çox qədim olan və
əv vəllər hərbi planlaşdırma məqsədi ilə istifadə edilən, sonralar isə sırf
əy ləncə məqsədi ilə oynanılan düz oyunları təəssüf ki, indi unudulmaq
üzrədir. Düşünürük ki, fiziki tərbiyə mədəniyyətimizin bir növü olan bu
oyunlar unudulmamaq üçün təbliğ olunmalı və beləcə gəncliyimizin ma -
rağına səbəb olmalı və yenidən dövriyyəyə gətirilməlidir.
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SALYANDA NOVRUZ 
(Varlı kəndindən toplanmış materiallar əsasında)

Xülasə
Məqalədə Salyan rayonunun Varlı kəndində mövcud olan Novruz adətlərindən bəhs

olunur. Bu adətlərin bir qismi hal-hazırda da öz varlığını qoruyub saxlasa da, bir qismi
mövcudluğunu qoruya bilməmişdir. Varlı kəndində olan Novruz adətlərinin bəziləri özü -
nə məxsusluğu ilə seçilir. Yumurtadığırlatdı, şərçıxartma belə adətlərdəndir.

Açar sözlər: Salyan, Novruz bayramı, Varlı kəndi

NOVRUZ IN SALYAN
(On the base of materials collected fran the village Varli)

Summary
In the article it is said about Novruz traditions exsisting in the village Varli of Salyan

region. Though some of these traditions save their exist now, but some of these traditions
save their exist now, but some of them couldnt save. Some of Novruz traditions in the
village Varli differ with their peculiarities. The games with eggs and to send the ghost
from the soul are such traditions.

Key words: Salyan, Novruz holiday, Varli village

НОВРУЗ В САЛЬЯНЕ
(По материалом собранных из село Варлы)

Резюме
В статье речь идёт о сушествующих традициях праздника Новруз в селе Варлы

Сальянского района. Некоторые из этих традиций сохранились до сих пор, но
некоторые не смогли сохраниться. Некоторые традиции Новруза в селе Варлы
выделяются своей специфичностью. Игры с яцами, изгнания зла из таких обрядов.
Одно из этих обрядов является игры с яйцами и изгнания зла.

Ключевые слова: Сальян, Праздник Новруз, село Варлы

Məsələnin qoyuluşu: Novruz adətlərinin bölgələr üzrə öyrənilməsi. 
İşin məqsədi: Salyan rayonunun Varlı kəndinin Novruz adətlərini

öyrənmək.

XX əsrin 80-ci illərində kəndimizdə – Muğan torpağında, Salyanın
Varlı kəndində “Novruz” necə qarşılanırdı və necə keçirilirdi? Bunları
yazmaqda fayda görürəm. Səbəbi budur ki, artıq bu adətlərin bəziləri
unudulub və unudulmaqda davam edir və əminəm bunları yazmasam
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kimsə yazmayacaq. Həm də uşaqlıq illərim ötən əsrin 80-ci illərinə düşüb
deyə bu dövrdə “Novruz”un qarşılanma sürəcinin davamlı olaraq “fəal
iştirakçısı” olmuşam.

Kəndimizə “Novruz” martın 21-də yox, bundan bir ay əvvəl gələrdi;
lakin insanların çöhrəsinə, davranışına, duyğularına gələrdi. Özəlliklə, bu
bayramın gəlişi bir ay öncədən çocuqların həyatında daha çox duyulurdu.
Beləliklə;

Yumurtadığırlatdı – bir ay öncədən yumurtadığırlatdı yarışı başlardı.
Uşaqların ən sevimli oyunu idi. Kəndin bəlli yerlərində yumurtanın
rahatlıqla 2-3 metr məsafədə dığırlana biləcəyi yerlər seçilirdi. Növbə ilə
2-2 olmaqla yumurta dığırlatmağa başlardıq. Seçim uşaqların özlərinə
buraxılardı. Növbə ilə əvvəl uşağın biri yumurtanı dığırladır, digəri isə
onun yumurtasını hədəf seçərək dığırladardı. İstəkdən aslı olaraq bu 3-5
dəfə təkrar olunardı. Yəni rəqibin dığırlatdığı yumurtanı nişan alaraq
dığırlatmalı və dığırlatdığın yumurta onun yumurtasına toxunmalı idi.
Kim rəqibinin yumurtasını daha çox nişan almış olsaydı o qazanmış
sayılardı. Uşaqlardan kimisi bu oyundan əliboş, kimisi də bir neçə yumur-
ta “qazanaraq” sevinclə geri – evlərinə dönərdi. 

Yumurtadöyüşdü – həm dığırlatmaq, həm də  döyüşmək üçün yumur-
talar xüsusi olaraq seçilirdi. Dığırlatmaq üçün seçilən yumurtaların daha
çox dairəvi olmasına, daha çox dığırlana biləcəyinə, dığırlanarkən
“yoldan çıxmayacağına”  üstünlük verilirdisə, döyüşmək üçün möhkəm,
daha gec sına biləcək yumurtalar seçilirdi. Bunun üçün əvvəlcə evdə olan
bütün yumurtaları döyüşdürür və ən sona sınmadan qalan yumurtaları
seçərdik. Bu üzdən həmin dönəmdə soyuducularda sınmamış yumurta
tapmaq müşkül məsələ idi. Bu oyun üçün 1-2 ay öncədən yumurta seçib
saxlayanlar da olurdu. Belə ki, yumurtadöyüşdü oyunu üçün seçilən
yumurtalar nə qədər köhnə olardısa “döyüş qabiliyyəti” bir o qədər yük-
sək olardı. Bəzən öncədən uduzub-uduzmayacağımızı bəlli etmək üçün
rəqibin yumurtasını dişimizə vurar, özəlliklə, qaynanmış olub-olmadığını
yoxlayar və bundan sonra yumurtalarımızı döyüşdürüb-döyüşdürməyə cə -
yi  mizə qərar verərdik. Yumurtanın qaynanmış olmadığına əmin olmaq
üçün onu hamar yerin üstündə fırladardıq. Bu zaman yumurtanın qaynan-
mış olub-olmadığını asanlıqla bəlli edərdik. Çiy yumurta 1-2 dəfədən
artıq fırlanmaz. Əyər yumurta 3-4 dəfə və bundan daha artıq fırlanardısa
qaynanmış olduğuna qərar verərdik.

Maşalatdı – ən sevimli adətlərimizdən idi. Köhnə parçaları bir yerə
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toplayıb məftillə möhkəm-möhkəm sıxardıq. Sonra onu neft dolu qablara
qoyardıq. Burada bir neçə gün qalan maşal (bəziləri ona lopa da deyirdi)
nefti canına çəkərdi və bu da həmin maşalın xeyli müddətə yanmasını
təmin edərdi. Bayram günü maşallarımızı götürüb dəstə-dəstə kəndin çöl-
lərinə dağılışardıq. Maşalı bir neçə dəfə fırladar və mümkün qədər daha
yuxarı tullamağa çalışardıq. Hər məhlənin uşaqları maşal atmaq üçün
ayrı-ayrı yerlər seçərdi.  Hərəmizin 1-2 ehtiyat maşalımız da olardı.  Biz -
dən xeyli uzaqda bir neçə yerdə uşaqların bizim kimi səs-küylə maşal
atmasını da seyr edərdik.  Gecə yarısına qədər maşalatdı oynardıq. 

Qurşaqatdı – bu sevimli adəti də icra edərkən dəstələr şəklində olar -
dıq. Kənd yerində geniş həyət-baca var deyə özümüzü ələ verməmək
üçün gətirdiyimiz torbaları qapının ağzına qoyar və bir az aralıdan qapını
balaca daşla vurardıq. Bu gecə qurşaq atılacağına hazır olan ev adamları
dərhal səsi duyar və qapıya çıxardı. Torbaya “Novruz” bişmələri, qoz-
fındıq, meyvə qoyduqdan sonra yenidən qapının ağzına qoyar və evə-
gizlinə çəkilərdi. Uzaqdan bütün bunları gizlicə seyr edərdik. Ev əhli
içəriyə çəkilən kimi torbanı götürüb digər evlərə “hücum çəkərdik”.

Tonqalqaladı – Çərşənbələrdə həyata keçirilən adət idi. Tonqal qala-
maq və üstündən tullanmaq işində kimsə geri qlmazdı. Evdə lap bələkdə
körpə varsa belə o da həyətə gətirilər, “balamın ağırlığı-uğurluğu odda
qalsın”– deyə üç dəfə tonqalın üstündən keçirilərdi. Əyər evdə həyətə
düşə bilməyən xəstə varsa onun əvəzindən tonqalın üstündən üç dəfə tul-
lanmaq digərləri üçün vacib əməl idi. Bu işdə əsgərlikdə və səfərdə olan-
lar da unudulmazdı. Mütləq onların da əvəzinə tonqalın üstündən tullanar
və “filankəsin ağırlığı-uğurluğu odda qalsın” – deyilərdi. Çərşənbə
ocağının külü müqəddəs sayılardı. Səhər yuxudan duran kimi axşam qa -
lanan tonqalın külünü bir qaba yığar və bağlara səpərdilər ki,  bağ ruzili
bərəkətli  olsun.

Qapıpusdu – bu adət uşaqların o qədər də marağında deyildi. Qapı
pusmağa əsasən ağlıkəsən adamlar və nisbətən böyük uşaqlar gedərdi.
İnanırdılar ki, qapını pusarkən evdən xoş söhbət eşitsələr növbəti il onlar
üçün çox yaxşı keçəcək. Ev adamları bu adətə də hazır olardılar. Evdə
uşaqlar ərköyünlük edəndə, bir-birinə qışqıranda evin böyüklərindən
kimsə: “A bala, bir-birinizlə xoş danışın, xoş söz deyin, birdən qapı pusan
olar” – deyərdi. Bu söz evdə danışılanların açığa çıxmasından qorxulduğu
üçün deyil, qapıpusanın kefsiz halda geri qayıtmaması üçün deyilərdi.

Bayramlaşma – bu, “Novruz” bayramı günü həyata keçirilərdi. İn san -
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lar dəstə-dəstə bütün evlərə gedər və hər kəsə xoş arzularını bildirərdilər.
Hətta, il uzunu bir-birinin evinə getməyən, yolda rastlaşanda dilucu
salamlaşan adamlar həmin gün bir-birlərini əziz adamları kimi dindirərdi.
Bu prosesdə ilk olaraq kənddə olan xəstələr və keçən “Novruz”dan sonra
evində dünyasını dəyişmiş kimsəsi olanlar ziyarət olunardı. Bu zaman
insanlar evlərdə çox oturmaz, uzaqbaşı bir-iki qoz-fındıq yeməklə ki fa -
yətlənərdi. Çünki, bu gün hər kəs ən azı 25-30 evdə olmalı, bayramlaşma -
lıdır. Hər kəs gələnləri xoşüzlə qarşılar, gələn də xoşüzlə evə daxil olardı.
Nişanlı qızlara oğlan evindən bayramlıq - yaş lı lar buna “bayramcalıq” da
deyərlərdi - gələrdi. Bayramcalıq axır çərşənbədə, yaxud “Novruz”dan bir
gün əvvəl və ya bir gün sonra da ola bilirdi.

Şərçıxarma – bu, “Novruzun” bizim üçün ən sirli və maraqlı adəti idi.
Evlərdə maşal düzəldilər və həmin maşal bir-bir bütün otaqlarda gəz di ri -
lərdi. Bu ayini əsasən analar gerçəkləşdirərdi. Od vasitəsilə ev lər dən şər
ruhları qovardılar. Kürsülü evlərdə od evin altında da gəzdirilərdi. Bu
zaman heyvan-qaranın yatıb-durduğu yerlər və hətta toyuq hinləri də
unudulmazdı. Heyvan- qaranın və toyuq-cücənin çıxdığı qapının hər iki
tərəfində ocaq qalanar və bütün heyvanlar iki odun arasından keçirilərdi.
Bununla heyvanları şər ruhlardan qoruyardılar.  

Evtökmə – bayram öncəsi xalça-palazı, yorğan-döşəyi təmizləmək
üçün evdən həyətə çıxarardılar. Buna el arasında “evtökmə” deyilirdi. Bu
günlərdə “əlimdə işim çoxdu, evləri tökmüşəm”, yaxud böyüklərin “ay
bala, işinizi qurtarın, evləri tökün, qabaqdan əziz gün gəlir” – kimi ifa də -
lərini eşitmək olardı. Yaşlılar bu təmizliyi ilahi borc kimi həyata keçi rər -
dilər. Bəzən də “Novruz”un dini bayram olduğuna inandıqları üçün “Əli -
nin qırmızı bayramı gəlir, ev-eşiyi təmiz saxlayın” – kimi sözləri ağbir -
çəklərin dilindən  eşidərdik. Əlbəttə, o zaman bu bayramın milli, yoxsa
dini bayram olması biz uşaqlar üçün önəmli deyildi. Önəmli olan bu bay -
ramın varlığı və bizim yerə-göyə sığmayan sevincimiz idi.  Evləri tö kər -
kən qapı- pəncərənin boyanması, evlərin silinib-süpürülməsi, həyət-ba ca -
nın səliqəyə salınması yaddan çıxarılmazdı.

Səmənigöyərtmə – bu işdə əsasən evin qızları fəal olardılar. Kənddə
hər kəsin evində buğda olardı. O zamanlar kəndimizdə çox adamın evin-
də  ayrı-ayrı  buğda və arpa anbarı olardı. Səməni göyərtmək üçün ötən il
zəmilərdən yığılmış buğdadan təmizlənər və əkmək üçün isladılardı. Bə -
zən səməni göyərtmək üçün arpa və ya qarğıdalı da seçilərdi. Ağsaqqallar
və ağbirçəklər arasında qarğıdalıya peyğəmbər buğdası deyənlər də vardı.
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Bayram günü belinə qırmızı kəmər bağlanmış səməni xonçaya və süfrəyə
xüsusi gözəllik verərdi.  Bayramdan bir neçə gün sonra səməniləri axar
suya –Kür çayının kəndimizdən keçən qollarından birinə atardılar.  

Erkənqalxma – “Novruz” bayramı günü kəndin ən tənbəl adamı belə
səhər yerindən erkən qalxar, bu gün yuxudan gec duranın il uzunu ya ta -
ğan olacağına inanılardı. Kimsə erkən oyanmazdısa mütləq evdən başqa
biri onu oyadar, əsla günçıxana qalmasına izn verilməzdi. Hər kəs hava
tam işıqlaşmamış yerindən qalxar, öncə əl-üzünü yuyar və bütün ailə evə
toplanardı. Bundan sonra  evdə olan hər kəs bir-birinin bayramını təbrik
edər, çoxdandı bir-birlərini görmürmüş ki, mehribancasına görüşüb
öpüşərdilər. Hər kəs bir-birinə xoş arzularını və niyyətlərini bildirərdi.

Qəbirüstü – elin hamılıqla icra etdiyi adətlərdən biridi. Adətən “Nov -
ruz”a yaxın şənbə və ya bazar günü icra olunur. El arasında buna qəbir -
üstü günü də  deyilir. Həmin gün el bir araya gəlir. Hamılıqla qəbiristan-
lığa gedilir. Bizim kənddə Qəbirüstü günü xüsusi təmtəraqla qeyd olunur.
Belə ki, kəndimizin böyük hissəsi 55-60 il öncə Şamaxının Dağ Kolanı
kəndindən gəldiyi üçün hələ də dünyasını dəyişənləri Dağ Kolanının
Girdə və Qışlaq qəbiristanlığında dəfn edirlər. Kənddən Qışlaq qəbiris-
tanlığına qədər  70 km. məsafə var. Öncədən bir-birilə yola düşəcəyi vaxtı
dəqiqləşdirən kənd adamları səhər tezdən eyni vaxtda qəbiristanlığa üz tu -
tardılar. Maşın karvanında ən azı 10-12, bəzən 15-20 maşın ard-arda dü -
zülərdi. Yolun uzaq olduğunu bilən hər kəs evdən hazırlıqlı çıxardı. Özləri
ilə su, çay, yağ, kartof-soğan, ət və sair götürərdilər. Qabaqcadan hazır-
lanmış bişmiş yemək götürənlər də olurdu.  O gün bəlkə də elin ən çox
birləşdiyi, bir arada olduğu gün olardı. Qəbiristanlıqda öncə hər kəs öz
dünyasını dəyişənlərinin məzarını və bundan sonra digər qəbirləri  ziyarət
edir. Qəbir daşlarının üstünə bayram bişmələri qoyulur, qəbirlərə su sə pi -
lir. Qurandan surələr oxunur, sonra isə uzaq yoldan gələn bu adamlar süf -
rə açır. Dünyasını dəyişənləri söhbətlərində yad edə-edə samovar çayı
içir, gətirdiyi və burada bişirdiyi yeməkləri yeyirlər. Səhər hava işıqlanan-
da kənddən çıxan adamlar bir də axşam geri qayıdardı. Ayrılanda ölüm -
dən sonra həyatın varlığına inanan  Kolanı elatının bəzi ağbirçəkləri qəbi -
ristanlığa üz tutaraq “Biz getdik, siz də salamat qalın” – deməyi də unut-
mur. Kənddə ayrılanda isə hər kəs bir-birinə “Allah ziyarətini qəbul elə -
sin” – deyərdi. İnsanlar dünyasını dəyişənlərin qəbirlərinin ziyarət olun-
masının Tanrı qatında savab olduğuna şübhə etməzlərdi.

“Novruz” bayramı günü kəndimizdə qeyri-rəsmi olaraq qeyri-iş günü
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olardı.  Hər kəs işini bayrama qədər yekunlaşdırmağa çalışardı. Həyətində
inək, dana, qoyun-quzu saxlayan adamlar belə bu günə qədər bütün ehtiy-
atlarını görərdilər. Çünki bilirdilər bayram günü uşaqlara iş buyurmaq ol -
maz. Növbə ilə dövlət işində işləyən adamlardan başqa kimsəni bayram
günü işləyən görməzdin. Bu gün işləmək hətta günah sayılardı. Kiminsə
övladını bağda-bağçada işləyən görsəydilər, onun valideyni ciddi qınaq
obyekti olardı. Bu da əsasən cavanların işinə yarayardı. Həmin gün evdə
olan heyvan-qaraya ikiqat ot atılar, toyuq-cücəyə verilən arpa-buğdaya isə
sınır qoyulmazdı. Bundan əlavə mütləq toyuq-cücəyə bayram aşından
verilərdi. Hətta, həyətdə saxlanan it-pişik belə bu bayramın gəlişini hiss
etməli idi. O gün onlara da bol-bol ət və digər yeyəcək ve-rilərdi. Savabı
daha çox olsun deyə itə və pişiyə verilən ətin üzərinə duz səpməyi də
unutmazdılar. Bayram günü inəklər sağılmaz və bütün günü balası ilə bir
yerdə olardı. Həmin günü buzovlar anasından bol-bol süd əmərdi. Bu gün
inəkləri sağmaq günah iş tutmağa bərabər sayılardı.

İşin nəticəsi. Bu məqalə Azərbaycan Novruzunun tam və sistemli
öyrənilməsinə yardım edə bilər.

Çapa tövsiyə edən: Fil.ü.e.d., prof. Paşa Əfəndiyev
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr
GƏDƏBƏY FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR

Gədəbəy Azərbaycanın qərb bölgəsinin ən zəngin folklor mühit lərin -
dən biridir. Biz 2005-ci ilin yay aylarından başlayaraq ərazini gəzə rək
fol klor toplamağa başladıq. Toplama zamanı bölgədə nağıl, mifoloji
mətn lər, lətifə, aşıq sənətinin, memorat janrlarının daha aktiv olduğunu
müşahidə etdik. Ancaq bununla belə, ərazidən xeyli bayatı, tapmaca, rə -
va yət və s. də toplamışıq. İndi təqdim etdiyimiz matierialları 2010-2012-
ci illərdə Gə dəbəyin Novo Saratovka kəndindən, Şınıx mahalının Şınıx,
Düzrəsullu kəndlərindən qeydə almışıq. Mətnləri diktofonla top lamışıq.
Söylə yici lə rin danışıq tərzinin təbiiliyini, özünəməxsusluğunu qorumaq
üçün onların dil və üslubuna, dialekt və şivə xüsusiyyətlərinə, toplanmış
materialların sin taksisinə toxunmadan, olduğu kimi saxlamaqla nəşr et -
məyi məqsədə uy ğun hesab etdik. Söyləyicilər əsasən orta təhsillidir. On -
lar söylədikləri mətn ləri valideynlərindən, yaşlılardan, nənə-ba ba -
larından eşitdiklərini qeyd etmişlər. Jurnalın bu sayında bölgədən qeydə
aldığımız nağılları, rə va yətləri, mifo loji mətnləri təqdim edirik.

Səbinə İSAYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

NAĞILLAR
BALIQ  BİLMƏSƏ, XALİQ BİLƏR

Bir paççahın gözü tutuluppuş. Görmörmüş. Dünyada o cərrah, o həkim
qalmeyıpmışdar muna müraciət eləməmiş olalar. Bir həkim deer ki, ə,
munun dərdini mən bilerəm. Amma ələ tüşəsi bir şey döy. Bu düzdü, mən
munu toçnu bilerəm. Deer, nədi? Deer ki, dəryada bir ağ balıx var. Onun
qanı bu kişinin gözünə dərmandı. O da insan kimi dil biler. Özünü tora
salmeyjax. Heç vaxdı salmeyjax. Onu çıxardıv, onun qanınnan ala bilsəniz,
bu paççah sağalar, gözü işığa gələr. Bunun dilinnən kağız alellar. O gün
qalmer dəryıya milyonnarnan adamlar tor ater ki, bəlkə baxdıma tüşdü,
padşah maa bir şey verdi, balığı mən tutom aparem. Balıx görör kü,
Xudaya, da imkan yoxdu. Dəryadakı balıxlar da məhv oluf geder. Bu nə
qədər gizdənejək. Gəler də tora  tüşör. Özü könüllü gəler tora tüşör. Çəker
çıxardellar. Baxanda öröllər deyilən balıx, gözünün altı xallı, belə, kəhlih
kimi, dümappağ, üzünə gülör. Balığı bu torçu əlinə alanda balıx gülör. Deer,
hə, deyilən budu. Güldü. Munu gətirer. Yığışellar bir elə torçu, öl kə nin yarsı
burdadı. Bunu nağayrax? Kim aparsın? Bircə oğlu varıymış vəhər-qəhər,
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Məhəmmət addı. Deyillər, ə, bunu bu apar. Gəlin məsləhət ellən, munu öz
oğluna verək. Qoyun öz oğlu aparsın. Paççah da o çıxarda na bir töhvə verər,
verər, verməz də, heç, heç. Oğlunnan gözəl bunu kim isdeer, kim elleyə
bilər, aparsın da. Oğlu munu yaxşı, möhgəm sax lı yıf apara bilər dana. Bəlkə
birinin konlunnan, heç paççah isdəmer, götürüf oana tulloyjax. Ya suya tul-
loyjax, ya nağayrajah, neyleyjəh, qo yun oğlu aparsın. Ağsakqallar belə
məsləhət elleellər. Ya Məhəmmət, gə burya. Gə ler. Deer, bu balığı bircə
sana etivar elleerik. Paççahın öz oğlusan. Götü apar, atanın bu gözdəri
sağalsın. Torçuya da nə verər, verər, öz işidi. Şü kür, tapıldı.

Camahat söyünör, əl çaler ki, paççahmızın gözü açılejax. Məhəmmət
balığı nəsə bir qavda beləjə götürör aparer, oana-buana tərpənməsin. Də -
nizdən aralananda balıx munun üzünə baxermış belə. Məhəmmət görör
kü, balıx gülör. Eləjə balıx gülör. Deer, Xudaya, bu nə sirdi? Ə, deer, atam
qojaleyıf, vaxdı da keçif, bəlkə də İlahidən gözü tutuluf. Balıx da bilməsə,
Xalıx bilər, elleer də munu suya tullour. Balıx bir xeylax Məhəmmədin
dört böyründə üzör, çırpıner, bir də gülör. Məhəmmət muna tamaşa elleer.
Elə belə qaler, qaler, qaler ki, bu nə sir şeydi? Balıx bir kruq vuror, bir də
ortalıxda dəyaner, gülör. Üçüncü səfər dən sora kişi yoluna tüşör – Mə -
həmmət, bu da burda. Muştuluxçu geder ki, deməzsən, balıx tapıldı. Kim -
dədi, kim gətirer? Paççah hazırraşıf ki, gö zü qutarejax, işıxlı dünyöyü gö -
röjəh. Bu deer, Məhəmmət gətirer, o deer. Məhəmmət tapılmer. Axır ta per
gətirellər. A Məhəmmət, balıx hanı? Başını başaşşağı salleer. A Mə həm -
mət, balıx hanı? Başını aşağı saler. Da demer ki, balıx oycumda güldü,
məəm də irəhmim gəldi, suya tulladım. A Məhəmmət, balıx hanı? Bu da
yalan danışan oğlan döymüş. Deer, ay dədə, balığı suya tulladım. Deer, a
bala, niyə? Deməli, sən balığı mənnən çox isdeermişsən? Olmaz axı. Sə -
nin ata məhəbbətin budu. Bunun boynunu fərmana. Cəllatdar apar sın boy-
nunu vursun. Görən, bilən deer, ə, öyü yıxılmışın oğlu, özünün gözün be -
lə, şikast, bir vəhər-qəhər bircə oğlun var. Bu yaşında sən oğlunun boynu -
nu vurdursan, sana irəhmət tüşörmü? Deer, yox. Deer, munu burax, qoy
çıxsın varsın getsin. Gədə, deer, bu axşamnan bu şəhərdən çıxersan. Elə
gedersən, yerini bilən olmasın. Sən məəm evladım döysən, get. 

Məhəmmət çox fikirrəşer. Deer, bunu hamı məim başıma töhmət eliy -
jəh ki, atasının gözünə olan dərmanı bu məhv elleef, bu oğuldumu. Gəl
elə sən bu ölkədən çıx get. Özünə bir belə məsləhət verer. Dənizin deer,
qırağınnan gedermiş, bekef halda, aj-susuz. Görör deer, bir səs gəler.
Oğlan, oğlan, oğlan. Bu əyağnı saxleer. Biraz da geder, görör bir səs gəler.
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Oğlan, oğlan, əyləş, oğlan, əyləş. Baxer, heş kim yoxdu. Biraz da geder.
Üçüncü kərəm də deer, oğlan, saa demerəmmi əyləş. Kimsən, nəçisən, nə
karəsən, bu biyavannan sən haana edersən, nəyşə gedersən, nədən ötrü
gedersən, harya edersən? Bir mənə əyləş, məni eşit. Deer, yaxın gəl gö -
röm nə deyirsən? Yaxın gəler, deer, Vallah, söyləməyə dilim gəlmer. Belə
bir səf elləmişəm. Bəlkə də düz elləmişəm. Balığ o qucağımda, oycumda
güldü, balığı suya tulladım, atam da maa bu cəzıyı verdi. Mən bu ölkədən
çıxmalıyam. Deer, bə bəyaxdan belə denən dana. Adın nədi? Deer, Mə -
həmmət. Deer, məni yoldaş elleərsənmi? Deer, Vallah, yoldaş Allah yol -
daşıdı. Məsləhətsə, gedəh mənnən. Deer, adın nədi? Deer, Məhəmmət.
Deer, bə səin adın nədi? Deer, məim adım Əvəzəxeyirdi. Bu gələn oğlan
deer, bu munun dalınnan gələn oğlan deer, bu da qamışdıxdan çıxıf gəlip-
piş. Deer, Məhəmmət, gə burda sənnən bir şərt elleyəh. Deer, nədi? Deer,
ya sən böyüh ol, ya mən böyüh olom. Bir kəlmə, sən böyüh olsan, mən
dillənmeyjəm, qazanca ederik, yaşamağa ederik. Mən böyüh olsam, bir
kəlmə sən dillənməyə ixdiyarın yoxdu. Mən öz bildiyimnən edejəm. Bu
muna belə baxer deer, a qardaşım, sən mənnən həm bir az hündürsən, hə -
mi də deyəsən zehinnisən. Sən böyüh ol, mən səin kiçiyin olom. Nə de -
sən, mən ona qabulam. Da səin bir kəlmən iki olmoyjax. Deer, getdih. 

Gedəllər, gedəllər, gedəllər, gedəllər, bir kəndin qulağına çatallar. Bur -
da iki dənə dijurnı buları saxlıyar. A bala, kimsiniz, nəçisiniz, nə kara sı -
nız? Əvəzəxeyir deər ki, həkimik. Allah deer, öynü yıxsın, həkim nədi? Ə,
dilini saxla. Deyəndə deer, nədi, niyə saxleeram dilimi? Deer, həkim sö -
zünü işdətmə. Otuz dokquz deer, həkimin başını vurduruf, minara yapma -
ğa təh bircə kəllə qalıf deer, başınız orda deer, minara yapılejah. Nədi?
Deer, paççahın bir qızı var, anadangəlmə lal-kardı. Laldı, kar döy. Dili
danışmer. Otuz dokquz həkimin boynunu vuruf paççah. Kim həkiməm
deyiv, aparıv onu bajarmeyıv, onu sağalda bilmeyif, boynunu vuruf. Sən
qırxıncısan. Sən geri qayıt, yazıxsan, özün də cavan. Deer, mən danam-
maram, mən həkiməm. Deer, yaxşı, həkimsənmi? Deer, hə. Deer, günahın
öz boynuna. Çapar geder ki, həkim gəlif. Ha deməyə paççahın hüzuruna
çatdırellar həkimi. Məhəmmət də munun yanında dimməz-söyləməz, qara
bulut kimi, deer, da bizimki ölümdü. Yaxşı, olsun. Gedellər. Deer, belədi,
belədi, onsuz da məimki ölümdü. Atama atkaz eləmişəm, çöllühdə ölü -
jəm. Harda baxdıma nə gətirər, gətirər. 

Paççaha muşduluxçu geder ki, təzə bir həkim gətirer. Deer, gəlsin içəri.
Gəler. Salamnuəleyküm. Əleykəssalam. A bala, kimsiniz, nəçisiniz, nə
karasınız, hası şəhərdənsiniz, hası oblastansınız, müsəlmansınız, nəsiniz,
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nə millətiniz? Bu cavaf verer ki. Deer, nəsən? Deer, həkiməm. Deer, çox
gözəl, ay oğul. Gə sənnən belə bir müqavilə  bağlıyax. Bir qızım var, xəs-
dədi, belə-belə, laldı. Onun dilini aça bildin, dünya malınnan səni qane
elleerəm, açammadın, qırxıncı adamsan, kəllədən minara yafdırmışam.
Sən də fərmandasan. Razısanmı? Deer, mən razı. Məhəmmət quruyur
qaler ki, da ölümmüz elə burdadı. Yaxşı, oldu. Deer, qızın hardadı? Deer,
qızım məim o otaxda, bax orda. Deer, mənnən onu görüşdürərsənmi? De -
er, görüşdürrəm. Geder deer, otağı boşaldın, heç kim bu həndəvərrərdə ol -
masın. Əvəzəxeyir deer. A Məhəmmət, otu orda. Məhəmmət oturor bur -
da. Qıza salam verer. Qız başınnanca belə elleer. Dili yoxdu. Mənim deer,
qəşəh bajım, ağıllı bajım, sən dünya maralısan, səndə nə var ki? Heççənə
yoxdu. Vallah, səndə xəsdəlih-zad yoxdu. Sənnən a qızım, a bajım, bir söz
xavar alejam. Sən Allah fikirrəş, onu düz de. Bu başınnan belə-belə elleer.
Deer, bəli, deyərəm. Deer, iki qardaşıymışdar. İndi bu muna nağıl elleer.
Deer, iki qardaşıymışdar. İki qardaşın birinin təh bircə qızı olor deer, bircə
qızı. O biri qardaşın üç oğlu olor. O qızı olan deer, kişi o qəddər kası vıy -
mış ki, o qəddər kasıvıymış, imkansızıymış. Qardaşı oğlannarı orya etdi-
hcən ürəyinnən şahadətdih verermiş ki, bulara mən nə bağışdeem, buların
konlu xoş olsun. Oğul, bala, heş nəyimiz yoxdu, Vallah bu qızımı saa
verejəm. Bu yazer blaqnotuna, civinə qoyor ku, əmim filan ayın, filan tar-
ixinəə qızını maa verdi. Bu geder. O biri gəler. Nağıl çox uzundu. 

Bu ünvannan bir qızı üç qardaşı oğluna verer. Üçünə də behleer. Kişi
səf tüşör. Da demer ki, bunun savağı da var də. Üçünə də söz verer ki, qı -
zımı saa verejəm. Bir gün bu varrı qardaş oğlannarına öz tay-tuşunu yol-
loor ki, a bala, vax keçer, öylənin. Deer, atam məsləhət biler, yaxşı. Kimin
qızını seversən? Böyüh oğlunnan xavar aler. O deer, Vallah, utaneram
deməyə, əmim o vaxdı belə bir, bax bu da kağızı, maa belə bir söz verif,
qızını maa verif. Deer, bu birincisi. Üçünüzə də birdən toy eleyjəm.
Əvəzəxeyir qıza nağıl danışer haa. Söhbət elleer. Deer, yaxşı. İkinci
oğlunu çağırtdırer. Bu da deer ki, ay ata, mən utaneram deməyə Vallah,
Quran hakqı, bu nə işdi? Əmim mana da o sözü deyif. Filan ayın, filan ta -
ri xində bax buları yazmışam, bu da qızın şikli. Onu da bu tərəfə keçirer.
Üçüncüsünü çağıranda üçüncüsü – bu da həmən sözü deer. 

Deməli, əmisi bir qızını üç qardaşı oğluna aylə qurmağa təhlif elleyef
ki, sana verejəm. Bu da yoxsulluxdan əmələ gəlif, nəvlem, boşduxdan
əmələ gəlif, dilxoşduxdan əmələ gəlif, nəsə bu belə alınıf. Bajım, deer, bu
uşaxlar qaler naçar, kişi də qaler naçar, anası da qaler naçar. Deer, bunu
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nağayrax? Bə başqa bir ələç yoxdumu? Deer, yox. O da deer, mən əmim -
qızını alejam, o da deer, o da deer. Muna başqa şey yoxdu. Mən ona vurul-
muşam o vaxdan. Bu eşqi heş kim söndürəmməz. Deer, yaxşı. Madam
beləsə, onda bir məsləhəççi çağırax. Məsləhəççi çağırellar ki, buları bir
yona gətirməh lazımdı də. Bu işi birtəhər eləməh lazımdı ki, sakitdih
olsun. Deer, ağsakqal, buları neyleyim? Deer, gəl buları yolloyax qazan-
ca. Hası çoxlu qazançnan gəlsə, qız onun olsun, da o birrər əl çəhsin.
Bular getsin. Bulara məsləhət elleyəndə buların üçü də bayavoy hazırra -
şer, deer, gedəh. Kim çoxlu qazançnan gələr, qız da onun olar. Elimiz,
ovamız düz deer, ağsakqalımız düz deer. Da dalaşıf bir-birmizi qırmağın
yeri nə, deellər. 

Bular yola rəvan olor. Gedellər, gedellər, bajım, deer, gedellər. Gedən -
də öröllər deer, üç yol ayrıcı var. Bir yol üç yerə ayrıler. Biri belə eder, biri
belə eder, biri də belə. Deer ki, gəlin burda oturax. Burda da bir daş var.
Hərəmiz burya bir nişan qoax. Kim qayıdanda öz nişannı götürsün. Bilək
ki, daldan qayıdıv o, kəndə gedif.  Qayıtmıyanda ki, qayıtmeyjax. Üç ayın
müddətinə, artıx uzatmıyax, burdan qayıtmalıyıx. Bular məsləhətdəşellər.
Bir də daşı belə hərrənəndə göröllər ki, burya yazılıf ki, gedər, çoxlu
qazançnan gələr. Birinə deer ki, gedər-gəlməz, gedər-qayıtmaz. Birinə də
yazılıf ki, gedər-gələr. Fikirrəşer, bu kiçih qardaş deer, ə, bu gedər-gəlməz
yolnan mən gedejəm. Mən sizdən jivoyam, qoçağam. O da siz bölün.
Böyüh qardaş deer ki, mən bu gedər, çoxlu qazançnan gələnə, bax muna
– burya edejəm. O birni də bu yola təhliv elleer. Bu kiçih də buna – gedər-
gəlməz yola tüşör. Qayıder gedellər. 

Bular yoluna davam elleellər. Gedellər, gedellər, hər kəş öz yerinnən.
Bu geder, böyüh qardaş, a qızım, deer, bir doxdura rasd olor, böyüh qar-
daş. Başqa bir qəribə bir ölkədə. Deer, da burda alimlər, doxdurrar eley -
miş ki, deer, da qoyduğu diyaqnoz düz olormuş. Geder, deer, bu doxdura
ürcah olor. Bunnan oturar, söhbət elleər. Buların ayləsində qalar. Bu dox-
dur bu oğlana deer, ay oğlan, sən məim əlimə göydən tüşüfsən. Deer, nə -
di? Deer, vəhər-qəhər bircə qızım var, onu sana verejəm. Doxdurruğu, el -
mi da sana örgədejəm. Özünün də toynu mən eleyjəm. Ninersən sən bir
də qürbətə qayıdıf. Orya qayıdıf, ata vətənnə qayıdıf. Bunnan yaxşı şəray-
iti sən hardan tapejexsan? Qardaşdarın da özü bilər, nolar, olar. Bu muna
məseleyi danışer. Nə var deer, həkimliyi bu oğlana örgəder. Qız qaler mu -
nun yanında. Munnan söhbət elləməh, hər işə deyir, alışer, həkimliyi tam
örgəner. Bu burda deer, qalmalı olor. Bu kişi də deer, qızınnan muna toy
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elləməli olor, a bala. A bajım, yaxşı qulax asersanmı? Lal qız deer, belə-
belə muna başını əyer, deer, hə, bəli. Deer, vax gəler çater. Bu tez-tez
darıxer. Bunun o biri qardaşı – bu da geder fala baxannıx örgəner. Tasa
baxmax örgəner ki, iki dünyədə nə hadisə var, bunu belə qoanda deermiş.
Bu da munu örgəner. Bu da belə bir kişiyə irasd olor. Deer ki, bu da işini
tam quror. Bu da  həmən şəkildə deer, sən kənara çıxmeyjaxsan. Məim
hamayam altda olojaxsan. Tasını qurojaxsan, harda nolajax, onu biz bile-
jiyih. Saa kəndə qayıtdı yol yoxdu. O biri qardaşının başına nələr gəler? 

Bu bulardan aralanannan sora görör kü, nə müddət əziyət çəkənnən, bu
iki-üç ay əziyətdən, iki aydan, iki ay yarımnan sora əziyət çəker. Görör
kü, üş divdi, biri-birini vuror, dağıder, çınqıleer, parçaleer, çınqı payleer.
Biri deer ki, orda bəni-insan var, deyəsən, gedəh ona məslahat eliyəh. De -
er, gedəh elleyəh. Bu olsun üş dənə div. Gəlellər ki, bu oğlana, bu kiçih
oğlana tərcümeyi-halını örgənənnən sora deer ki, səni yimerih, öldür-
mörüh. Biz dalaşerıx. Sən bizi sülh ellə. Deer, neylem sizi? Deer, Sülöy -
man peyğəmbərin sürfəsi, əmmaması, xalçası bizdədi. Mən deerəm, ye -
kəqarın şeyəm, dünyanın parasını yeerəm, sürfa məim olsun, o deer, sürfə
məim olsun. Üçümüz də sürfənin üsdə dalaşerıx. İndi sən munu bizə böl.
Qoy biz sülh olax, bir-birimizi qırmıyax, saa da dəymerih. Deer, məndə
bir yay oxu var, o dağa birni atejam. Həə, bunu deer, de göröm, bunun
əmması nədi? Deer, xalçanın üsdünə minersən, gözünü açıf yumanda
filan yerdə olom, orda olorsan. Sürfuyu açersan, dünyanın nazı-neməti
ordadı, nə yiyirsən, yi. Əmmameyı başına qoyorsan, görükmörsən heç ki -
min gözünə. Bunun əmması budu. Bax munun üsdə bir-birmizi qırerıx.
Deer, çox gözəl. O dağa bir güllə ateram, o dağa bir güllə, bu dağa bir gül -
lə. Bir, iki, üç. Güllələri atdım. Yerini manşır. Kim tez gətirsə, sürfə onun-
du. Bunnan gej gələnə əmmama, onnan gej gələnə xalça. Bular par pışa-
parpışa gedəndə bu ajınnan ölörmüş. Deer, ya Sülöyman peyğəmbərin
sürfəsi, ə, bir açıl göröm, içində nə var, ajınnan ölmörəmmi? Ba xanda,
açanda görör dünyanın nazı-neməti bu sürfənin içində. Xudaya, nə yoxdu.
Tələsihli-tələsihli bunnan bir-iki aler. Gözü işıxlananda deer ki, üsdündə
oturor bunun, ya Sülöyman peyğəmbərin xalçası, gözümü açıf yumanda
öröm mən böyüh qardaşımın yanındeyam. Gözünü açıf yumanda örör kü,
qardaşı əlində iki dənə vedrə su aparer bulaxdan. Ə, əyləş. Əyləşer. Xoş
gördüh, ə. Bu baxanda görör, bu munun qardaşıdı. Çox gözəl. Yaxşı. Hə -
kim munun qardaşıdı. Öpüşör, görüşöllər. Deer, nağardın, neylədin? Ə,
deer, mən qalası oldum, a qardaş, sən get, əmim qızı sənin halalın olsun.
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Mən burda qalası oldum. Mən belədi, belədi, hamsını mən sana söhbət
ellədiyim kimi bu kiçih qardaşa söhbət elleer. Kiçih qardaş deer, vejinə də
qoyma, düzəlejəh hər şey. Mən səni qürbətdə qoymaram. Suyu apar ver.
Gəzməh bəhanəsinən bir əyninə paltarını-zadı da götü, bir təmizdih şək-
lində gəl burya. Deer, nədi? Deer, mən gederəm, səni də aparejam. Deer,
mən getmeyjəm. Deer, niyə? Deer, da qalejam burda. Bizim piçetdi ka ğı -
zımız var, pasportdanmışam, da mən bu familyeyi götümüşəm. Deer,
yaxşı, oldu. Deer, yaxşı, get, gəl, görüşəh. Bu geder, gəler, əynini-başını
təmizdeer. Bu sürfuyu açer, deer, bir çörəh yiyəh bir yerdə, axır ayrılıxdı.
Sən qalersan, mən gederəm. Burdan da, sürfədən də, bu Sülöymən pey -
ğəmbərin nazı-nemətinnən yiyillər. Deer, a qardaşım. Deer, ha, nədi? De -
er, nə gözəl xalçadı. Gəlsana, bir munun üsdündə oturasan. Bu da əler
munun üsdündə oturanda bu deer, ya Sülöymən peyğəmbərin xalçası, biz
gözümüzü açıf yumanda örəh ortancıl qardaşımızın yanındeyıx. Bir də
gözdərini açanda öröllər ki, qardaşı burda qavağında deer, şey dınqıldad-
er, baxer, nağarer. Ə, qardaş, bu nə sufatdı? Deer, deməzsənmi mən fala
baxanam. Dünyənin nazı-nemətinnən, harda nə var, burdan mən görörəm.
Deer, çox gözəl. Bə fikrin nədi? Deəndə deyir ki, da mən qalejam burda.
Deer, çox gözəl, yaxşı, bir-iki kəlmə söhbət elleyəh. Otur burda, bir söh-
bət elleyəh. Ajsanmı? Deer, yox, yimişəm. Onda deer, gəl bu xalçanın
üsdündə oturax. Üçümüz də axır ayrılıxdı da, bu qardaşım da qaler, sən
də qalersan, kəndə təhcə mən getməliyəm. Atanıza, ananıza sözünüz nədi,
onu deyin. Kiçih qardaş deer. A qızım, eşidersənmi, a bajım, eşidersənmi?
Lal qız başınnan belə-belə elleer ki, eşiderəm. Deer, yaxşı. Burda oturol-
lar. Deer, kiçih qardaş gənə deer, ya Sülöymən peyğəmbərin xalçası,
gözümüzü açıf yumanda örəh həmən qoyduğumuz daşın divindeyik, o yol
ayrılan daşın divində. Gözdərini açıf yumanda öröllər ki, həmən daşın
divindədi. Hər kəş özünün nişanəsini götürör. Deer, a qardaşım, sən yaxşı
oğlansan, tasa, fala baxansan. Bir falını vur görəh, kəndimizdə nə var, nə
yox, atam, anam nətəərdi? Bu gətirer falı ortalığa qoyur da başdeer zır-
hazır ağlamağa. Ədə, niyelleersən, öyün yıxsın, noldu sana? Deer, əmim
qızını yüətə çıxardıflar. Ölüf, rəhmətə gedif. Bax ona ağleeram. Bunun o
biri qardaşı deer ki, aaxxx, Xudavəndi-aləmin altda bu sahat məni orya
çatdıralar. Bu sikunt mən orda olum. O qız yüətdən çıxanatan. O biri də
deer ki, ə, deer, yaxşı. Bu da deer ki, Vallah, mən ona elə bir dərman ve -
rərəm ki, çatan kimi o qızı ayılda billəm. Deer, gəlin sizi mən aparem.
Oturun burda. Xalçanın üsdündə oturollar. Deer, ya Sülöyman peyğəm-
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bərin xalçası, biz gözümüzü açıf yumanda örəh əmimizin həyətindeyıx,
həmən mərasimdə biz iştirak elleyirih. Bular burya çatan kimi, a mənim
bajım, hamı görör kü, kişilər gəlif, oğlannar gəlif. Hamı ağlaşer, bunu
qucaxleer ki, qız öldü. Həkim belə yarer, bu həkimliyi bilən, deyir, geri
durun. Dərmannı gətirer çıxarder. Qızın burnuna iləder. Qız axsırer, qalx-
er, g…üsdə oturor. Özünü yığışdırer, deer ki, noluf, nəyə yığışıfsınız?
Millət görör kü, qız ayıldı. Qızı bu oğlan dirilder, a mənim bajım, lal qıza
söylöör ha. Deer, a qızım, a bajım, indi sənnən bir söx xavar alem, sən
Allah, xətrinə zada dəyiv elləməsin. Bu qız bu oğlanın hasına tüşör indi?
Bax biri üç aylıx yolu gətirif, biri dərmannan sağaldıf, biri də tasa baxıf,
bilif. Bu munun hasına tüşör, bu qız? Elə qız elə-belə qalxer, məim qar-
daşım, həkim həkim hakqını alejax, tasa baxan hakqını alejax. O qız o
oğlana tüşör, o üç aylıx yolu gətiriv ona çatdırana tüşör. Pəhhh. Şapalax,
əl çalmax, qız dillənif. Pütün dünyə bir-birinə dəyer. Deer ki, qız dilləndi.
Padşahın özü qulağınnan eşider ki, qızı danışdı. Dedi ki, üç aylıx yolu
gətirən oğlana tüşör. Bu Əvəzəxeyir bir acca qımışdı, Məhəmmədin qırı -
şığı açıldı. Şənnəndilər. Paççaha işarə ellədi, dedi, yox, hələ tam sağal me -
yıf. Əvəzəxeyir dedi, qızın hələ tam sağalmeyıf. Dedi, indi nə var? Dedi,
indi də bir problem var. A qızım, bu nağılım, bu sualım lap yunulcadı. Bir
bəziryanın deer, yanında deyir, üç nəfər varıydı, biri dərziydi, biri dül yə -
riydi, biri molloydu. Gejə əldilər deyir, çöldə, biyavanda qaldılar, gejə lə -
dilər. Nöbə çəhməh deer, dülyərə tüşdü. Dülyər gördü yuxusu gəler, deer,
rəndəsini-zadı töhdü, deyir, pışqısını-zadı. Beş dəyqəyə deer, ağaşdan bir
zənən yaratdı, qoydu deer, orya. Dərziyi deer, dürtmələdi ki, nöbə sənin-
di, qalx. Nöbə deer, dərziyə tüşdü. Dərzi deer, oana-buana böühdü, görür
ə, bir nəfər artırıflar. Baxdı bu kimdi, oana-buana qurdaladı, gördü kü, bu,
dülyərin işidi. Yuxusu gəlməməyçün bu munu elleef. Yaxşı. Bunu da bu
elləder. Bu gətdi də deer, bu da yuxusu gəlməməyçün muna bir yaxşı
alxaradan paltar tihdi, mənim bajım. Bu da muna geyindirdi deer, mol-
luyu dürtmələdilər ki, dur, nöbə sənindi. İndi də sən nöbə çəhməlisən.
Molla deer, baxanda ördü bir qadın oturor. Bu da deer, sübh namazına
durdu deer, baxanda ördü deer, bu dülyərnən dərzinin işidi. Yönnü deer,
Hakqa çöyürdü. Deer, dedi, Xudaya, sənnən muna can dileerəm. Bular
belə elleef, sən də məim diləyimi eşid, namazın üsdəyəm. Qız deer, ax sır -
dı da, bir göyçəh qız deer, bu ortalığa çıxdı deer. Muna Allah-taladan can
gəldi. A məim bajım, bu hasına tüşör? Bu qız munun hasına tüşör? A qar-
daşım deer, indi qız dilləner, a qardaşım, deyir, dülyər dülyər hakqını ale-
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jax, dərzi də dərzi hakqını alejax. Axı o molluya tüşör axı. 
Şapalax çalındı, öppəh, qurvan kəsməh, biri-birinə qarışdı deer. İndi

deer, paççah yeridi gəldi deer, dedi ki, oğlan, hər şey qutardı, bə qaydası-
na tüşdü, pütün elə-ovıya dedi, daa qız danışer əməlli-başdı. Deer, dedi ki,
oğlan, indi də siz məni eşidin. Siz hardansınız? Bu da deer, dedi, mən Şı -
nıxdanam. Misal belə. Aşağı çayın üsdünnən. Hə, belə-belə, söybət ellə -
dilər. Deer, dedi ki, məim də bir arzum var. Mən Allahdan diləmişdim ki,
bu qızı kim qutarsa, bu qızı muna verejəm. İndi a həkim, bu qız sizindi.
İsteersiniz burda toyunuzu elleem, istersiniz kəndinizə aparın, orda toy
ellən. Həncər elleersiniz, ellən, qız sizinkidi, götürüf aparejaxsınız, da bu
məim qəti sözümdü. Əvəzəxeyir deer, dedi ki, a Məhəmmət, dur. Burda
deer, qızın atası yaxşı bu qayda toy ellədi, kecavalar düzəltdi, cehiz tutdu,
məkanna üz tutdu – Məhəmmədin atasıgilə doğru. Məhəmmət fikirrəşdi
ki, Xudaya, mən atamın üzünə nətəər gedem? Əmmə dillənməyə ixdiyarı
yoxuydu, Əvəzəxeyirə tabeydi. Gəldilər, gəldilər, deer, o yerə ki, orda
çüttəşmişdilər, tapışmışdılar. Burya çatanda deer, Əvəzəxeyir dedi, a ba -
lam, a qardaşım, sən burdan gəlifsən, mən burdan. Bura bizim ayrı lığ -
mızdı. Məni düz başa tüş. Deer, nə deerəm? Deer, indi hər şeyə biz
yarıyıx, yoldaşıx, bu qızın bir qolunnan tut, bir yanı sənindi, bir yanı mə -
nim. Məhəmmət deer, yönnü belə çöyürdü, ağladı. Qız o qəddər qənirsiz
göyçəyiymiş, Məhəmmət muna vuruluppuş. Amma Əvəzəxeyir yox. O
elə-belə şeymiş. Deer, qolunnan tut. Deer, nağarejaxsan? Deer, bunu qı -
lıncı elə salleyjam kı, tən yarı olojax, yarsı sənin, yarsı mənim, yarsı sənin
əlində gedejəh, yarsı da mənim. Elə çapejam. Qız da deer, beləjə donuf
qalıf. Ə, tut. Bu munun sözünnən çıxa bilməz. Yönnü buana çöürör də
qızın qolunnan tutor ku, nağarım, hökümdü, mən buna tabıyam. Qızın
belinnən tutor, ya Əli, elleer. Qılıncı belə uxarı qaldırer. Hıı. Qız qorxor,
ööh elliyənnən ağzınnan deer, bir əjdaha tüşör. Əjdahanın başnı kəser. Ə,
niyə belə ellədin, a Məhəmmət, ə, yekə kişisən, ə, qızın qolunnan tut, mu -
nu mən yarı bölməliyəm. Bir də üç əjdaha saler deer, qızın ağzınnan üç
əjdaha çıxer, qarnınnan, mədəsinnən gəler. Həə. Başını kəser. Deer, a
Məhəmmət. Deer, bəli. Deer, bu qızı danışmağa qoymuyan bax bularıydı.
Mən də munu sənnən yarı bölməliydim. Qazancımız yarı olmalıydı. Bi -
zim qazancımız bircə budu. İndi bilersən nə var? Deyəndə deer, nə var?
Deer, deer ki, indi bu sanamı tüşör, manamı tüşör? Bax munu sənnən is -
deerəm. Gənə deer, dillənmer. Deer, a Məhəmmət, mən böyüh olduğuma
görə mən şərti şumda kəserəm. Bilersən nə var? Deyəndə deer, nə var?
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Deer, adın nədi, Məhəmmət? Deer, bəli, mən Məhəmmət qardaşın. Bu
səfər bu qızı elə bölöjəm ki, nə sana gedejəh, nə mana. Tut qolunnan.
Məhəmmət deer, gənə yönnü belə çöyürür. Bu qılıncı qaldıranda qız deer
ki, a qardaşım, sağaldım, Vallah, da dirildim. Qüsurum qalmadı. Çappa
məni. Da məndə qüsur yoxdu. Məni çappa. Deer, yaxşı, a bajım, çap-
padım. Ayə, a Məhəmmət? Ha. İndi sən öyə həncər gedejəhsən? Deer,
nəvlem, a Əvəzəxeyir, gederəm. Harya edejəhsən? Deer ki, nəvlem. A
Məhəmmət deer, o qəflə-qatırın yanında bir putulka var, o böyründə asılıf.
Yer onu burya əti. Bu geder deer, bu putulkoyu gətirer. Deer, ay Məhəm -
mət, munu əlində belə tut. Bu deer, öz barmağnı pıçaxnan belə çırter də,
Əvəzəxeyir deer, putulkoyu bəri tut. Munun qanınnan putulkoyu dol du -
ror. Deer, a Məhəmmət, munu möhgəm-möhgəm sarı pambıxnan, qoy də -
vəə, gedəndə munu atanın gözünə çəkərsən. Deyəndə Məhəmmədi ağla-
max tutor. Deer, sən nə danışersan, sən mənnən gedejəhsən. Deer, gede-
jəm, düz deyirsən. Dənizin deyir, qırağındeymış. Deer, gedejəm, o nə söh-
bətdi, ayıf döymü, səni buraxarammı? Hələ bir gör, gör o gələn kimdi,
elliyəndə deer, bu balığ olor da suya tullaner, Əvəzəxeyir. Ordan deer, gü -
lə-gülə Məhəmmədə əl elleer, bax deer. Baxer deer, bu qanı aparar atanın
gözünə çəkərsən. Deer, bu nədi, bu nə oyundu? Öz ürəyində. Deer, məim
adım Əvəzəxeyirdi. Yəni əvəzinə verdim. Balığı tulluyarsan suya, balıx
bilməsə, Xalix bilər.

Məhəmməd təzdən ürəhləner. Küllü miqdarda cehiz gətiripmiş, yoluna
rəvan olor. Məhəmmət gəldi təmtərağeynan. Elçi göndərdi  ki, atama denən
məni qabul elləsin, gözünün dərmannı gətimişəm. Atası onu qabul ellədi.
Qavaxcadan kacavadan gəlin tüşməmiş, cehiz tüşməmiş oğlan –
Məhəmmət getdi, apardı qanı atasının gözünə damızdırdı. Atasının gözü
sağaldı. Toy toya qarışdı. Qızım, bəxti gələn qızdardan ol. Mənim dalımnan
gedifsən, əziyətimi çəkifsən. Qoy munnan bax bu nağıllardan sana bir töhvə
olsun, sənin ruzun bol olsun. Canın sağ olsun. Allah sana ağ günnər versin.

Hüseynov Seyid Fərhad Səməd oğlu, 1937-ci il təvəllüdlü, 8-ci sinfədək
oxuyub, Gədəbəy rayonu, Şınıx mahalı, Şınıx kəndində yaşayır.

QİSMƏTDƏN ARTIQ YEMƏK OLMAZ
Bir qızılı çox olan kişi varıymış. Buların kəndinə bir münəccim gəler.

Bu arvat deer, gedim evimizə-eşiyimizə baxdırem, göröm baxıcı bizə nə
deer? Gedir, deer, bizə bax. Deer, nəynizə baxem? Deer, evimizə-eşiy-
imizə bax də. Deer, sizin çoxlu qızılınız var, Məhəmmədə kısmat olajax.
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Deer, Məhəmmət kimdi? Deer, nəvlem kimdi? Quranda Məhəmmət gö rü -
nör. Arvat bekef gəler. Kişi çöldən gəler. Deer, arvat niyə bikefsən? Deer,
qızılımız Məhəmmədə kısmat olajax. Deer, Məhəmmət kimdi? Deer,
nəvlem kimdi? Deer, dur, o qızılı burya gətir. Bir dənə də söyüt ağa cını
gətirer. Bu ağacın içini oyor, bu qızılı munun içinə dolduror. Deer, bu ki
bizə kısmat döy, qoy Məhəmmədə də kısmat olmasın. Aparer munu dər -
yaya tullour. Bu bizə kısmat döy, qoy Məhəmmədə də kısmat olmasın.
Vaxt ötör, vədə keçer. Bir gün ər-arvat, şəhərdə gəzməyə çıxıbmış. Ax -
şamlıyıf, gedellər bir evin qapısını döyüllər, ev yiyəsi, ev yiyəsi. Ev yiyəsi
çıxer. Deer, sizə kim lazımdı? Deer, bu axşam bizi qonax eliyər si nizmi?
Deer, qonax Allah qonağıdı, niyə eləmirih? Deyir, gəlin. Kişi baxanda
görör, söyüd ağacı bu qapıdadı. Deer, ay bajı, yoldaşının adı nədi? Deer,
Məhəmmət. Kişi baxanda görör, bu ağacın ağzına çaldığı mismarrar ye -
rindədi, tərpənmiyif. Axşam kişi çöldən gəler. Xoş gəlifsiniz. Görüşör,
eliyillər. Deer, ay qardaş, bu ağacı hardan alıfsan? Deer, qaynım balıxçıdı.
Dənizə balığa geder. Balıx tapmıyıf, bu ağacı gətirif, odundu də. Deer,
götür, munu bu yannan. Götüröllər, aparer munu sdolun üsdünə tökör,
deer, bu, mənim halal malımıydı, ana südü kimi sənin halalındı. Deer, ay
qardaş, bir belə qızılı adama verməzdər. Gə bunu yarı böləh, yarı sənin
olsun, yarı mənim. Deer, yox, bu qızılı aparıf dəryaya tullamışdım ki, bizə
kısmat döy, bizim kısmatımızda döy, qoy Məhəmmədə də qismət ol ma -
sın. Öz əyağınnan gəlif çıxıf, sənin qismətindi. Gətirer muna bir yaxşı
heyvan kəsellər, yiyillər, içellər. Bu Məhəmmədin arvadı yaman insaflı
arvadıydı. Deer, ay kişi, gəlsən, iki dənə çörəyin içini eşəm də bu qızıldan
dolduram, buların yoluna çörəh qoymax bəhanəsiynən aparsın getsin.
Deer, yaxşı. Bu iki çörəyin içinə qoyollar, bir sumkuya pükör, bir sum ku -
ya qoyor. Səhər-səhər yola çıxellər. Yola çıxanda arvadın əyakqavısının
davanı qırıler. Gedellər bir pinəçinin yanına. Deer, ay qardaş, mənim
əyakqavımı mismarrıyarsanmı? Pulum yoxdu. Deer, sumkandakı nədi?
Deer, çörəh. Deer, sənnən bir şahı alıf, iki çörəyə verejiydim. Elə çörəyi-
ni verərsən, mismarrıyaram də. Bu aparer çörəyi evə. Aparanda bu pinə -
çinin arvadı deer, bu nədi? Deer, çörəh. Deer, Məhəmmədgildən iki çörəh
almışdım, aparem bu çörəyi olara verem. Çörəyi aparanda Məhəmmədin
arvadı görör kü, pükdüyü surfa, pükdüyü çörəh, içində də qızıl, qayıdıf
dala. İndi görörsənmi, kısmatdan artığı yiməy olmaz.

Paşayeva Sənəm Mahal qızı, 1951-ci ildə Gədəbəyin Şınıx mahalının
Zamanlı kəndində anadan olub, 1967-ci ildən Gədəbəyin Novo Saratovka
kəndində yaşayır, orta təhsilli, evdar qadın.
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RƏVAYƏTLƏR

İSKƏNDƏRİN DİRİLİK SUYU AXTARMASI
Hardan sana deyim. İsgəndər Zülqərnə dirilih suyu içməyinnən. Yerin

hökmüdarı dəryadan xarac alan bir kişi olufdu. Onun bir sözü iki ol mu -
yuf. Deer ki, dirilih suyu içməh konlundadı. Pütün elə-ovuya car çəkiler,
xavar elle-ellərmiş ki, İsgəndər zülmətə dirilih suyu içməyə. Diri lih suyu
nədi? İçersən, ömründə ölmörsən, heç vaxt ölmörsən. O zülmət elə bir
yerdədi ki, yer kürəsinin elə bir yerindədi ki, tapılmaz, ələ keşməz bir
şeydi. Burdan soraxlaşer, ordan soraxlaşer İsgəndər, qoşun yığer, qo -
jaların yanına geder, nəsə alımmer. Deyillər, filan yerdə bir qoja var. Üç
yüz yaşı var. Ged onnan bir şey örgən. İsgəndərə deyillər. İsgəndər at ça -
per geder, bu qojoyu taper, qojanın dizinin divində oturor, mən sənin
dizinin divində oturan kimi, bala. Həə. Bu muna yaxça-yaxça söhbətdər
elleer. Deyir ki, a qoja, yanına əlmişəm. Dirilih suyu içməyə ederəm.
Mana nə lazımdı, onu mana örgət. Nəyim çatışmeyjax, nə, hareynan ge -
dejəm, yolum həncər olojax, bax munun hamsını mana örgət, sənin üç yüz
yaşın var, mənim də yetmiş-həştad yaşım. Deer, ay  İsgəndər, getmə.
Deer, niyə? Deer, dirilih suyu sana qismət döy. Qoja deer. Deer, niyə?
Deer, mən tarixi oxumuşam, bilerəm. Dirilih suyu sana qismat olmuyjax.
Getmə, haveyı bu milləti qırma, özün də peysan olarsan, getmə. Deer,
yox, bu mənim beynimə yer elleyif, gedejəm. Deer, bala, görörəm sözün
qəti elleersən. Onda gə sana məsləhətdərimi deyim. Qulunnu maydannar
minin hamılıxcan. Bir də saman götürün. Atdara saman götürün. Gede jəh -
siniz bir müddət. Birdən suyunuz qutarejax yolda. Onda sizdə bir at var,
göy at var. Əyğır at var. Deer, onu sən hardan bilersən? Deer, mən oxumu -
şam, onu bilerəm. O əyğırı buraxarsınız. Dırnağınnan haryı eşsə, ordan su
çıxejax. Oryu qazdır, qoşunnu sula. Yadında qaldımı? Deer, yaxşı. Ya dım -
da qaldı. Zülmətə deer, çatanda üç gün dincəlin. Əhalin özünü toxtaxlasın
dana, özünü yığışdırsın. O üç gündə də oları yaxşı çayla, çörəhlə. Onnan
sora enin aşağı, zülmətə. Girin içəri. Yol uzunu saman tökün. Daylaxları,
qulunnarı çöldə saxlan. Yol uzunu saman tökün, atdarı aparın. Yedəy niz -
dən buraxman. Belke o samanın işığına, işartısına atdar sizi zülümnən çı -
xarda bilər. Deer, çox gözəl. Özgə nə? Deer, tövsiyəm budu. Deer, bə mən
havax ölöjəm. Deer, onu bilmerəm. İsgəndər qojuya sual verer, bə mən
havax ölöjəm. Deer, onu bilmerəm. Onu örgənəjəksən. Deyjəhlər sana.
Deer, kim deyjəh? Deer, dedihlərimi elə, yeri. Bu burda munnan xudafis-
dəşer, gəler qoşunnu yığer, kişi nə deyif hamsını toploor, hazırreer. 
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Qoşun əhli tüşör yola. Nə qədər gedellər, nələr, nə çətinnihnərnən ras-
daşellar. Birdən su qutarer. Bu munnan xavar aler, qavında su varmı, o
onnan xavar aler. Yiməh var, su yoxdu. Susuz da nə qədər yaşamağ olar?
Bir sutka yaşamağ olar. Artığ. Çörəhsiz yaşamağ olor qırx gün, otuz beş
gün, bax belə. Susuz yaşamağ olmor. Bədənnən su çəkildi, da getdi.
Bıyyy. Yadına tüşör kü, mana qoja demişdi ki, əyğırı burax, əyğır yeri qa -
zejax, sana su çıxejax. Əyğırı buraxellar. Əyğır kişneer, dövrə vuror, bu
da susuzdu. Əyğır da susuzdu dana. Pütün qoşun əhli hamı dirilih suyu-
nun eşqinə tüşüf. Heç kim özünə ölüm isdəmer. Deer, gedif içejəm, öl -
möyjəm. Bu eşqinən gediflər. Əyğır bir dövrə vuror da, qumlux səh ra la -
rıymış. Yeri belə-belə eşer, əyağınnan, dırnağınnan eşer. Qoşuna əmr el -
leer ki, qazın oryu. Buryu qazellar. Baxanda öröllər ki, burda bir sandıx
var, bu çalanın içində. Demə, Xudaya, hər cür bəzəh var munun üsdündə.
Bu nədi? Xudaya, bu nə sirridi? Bunu kim bilə bilər? İsgəndər əmr elleer
ki, ağzını açın. Ağzını açanda öröllər ki, Xudaya, Xudavəndə-aləm, dər-
gahına şükür, burda bir cavan oğlan yater, aya doğma, mən doğom, günə
doğma, mən doğom, elə bil dünyanın nuru bunun içindədi. Bunu qur da -
leellar, qurdaleellar, ayıldellar birtəhər, sudan-zaddan vurollar. Bir damcı
su qalıpmış. Bu gözünü açır da deer, bıy, Allah höynü yıxsın, deyir, İs gən -
dərsənmi? Deməli, məzarda yatan gözünü açan kimi deer, Allah höynü
yıxsın, gəldin çıxdınmı, İsgəndərsənmi? Ayə, deer, sən torpaxdan çıxer-
san, bala, mənim İsgəndər olduğumu – ajıxlı hökümdarıymış – sən mənim
İsgəndər olduğumu nə bilersən? Ə, deer, öyün yıxılsın, ikinci İsgən dər -
sən, birinci İsgəndər mənəm, ikinci İsgəndər sənsən dana. Nəəzersən, ə,
bədbaxt? O suyu getdim mən işdim, mən tafdım, mən işdim. Mən öl mə -
dim. Dünya yaranannan, xəlq olannan da mən ölməmişəm. Axır dün ya -
dan bezdim, cəməhətimə, elimə, ovama xayiş də ellədim ki, məni basırın
yerə, bəlkə torpax məni qucağına ala. Gəldin sən məni tafdın burda. Məni
qaytar qoy yerimə. Bu muna hökm elleyəndə deer ki, a bala, a bala, səf
elləmişəm bəlkə də. Mana iki şey örgət, xayiş də elleerəm, dərdin alem
sənin. Əvvəl deer, siftə deer ki, de göröm mən havax ölöjəm, nə vaxt ölö -
jəm. Deer, bir munu mana de. Bir də mən hardan su tapejam? Qoşunum
qırıler. Mana su yeri də de. Bir də məim ölümmü de. Deer, ay İsgəndər,
sənin altın polad, üsdün polad olanda sən irəhmətə edejəhsən. Su ikinci
aşırımdadı. Bu aşırımnan, o birinci aşırımdadı. Orda atı burax, at harda
duruf kişnəsə, o su ordadı. Oryu qazı. Amma məni nətəər çıxardıfsınız,
elə də dəfn ellən. Bunu dəfn elleellər. Bu çıxer geder. Bu da geder deyilən
yerdə atı buraxellar. At orda kişniyəndə qoşun əhli yeriyir. Sudan təntiyif,
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lapatkalarını-zadı götüröllər, qazellar, baxellar ki, ə, su gürtdədi. Üstünü
torpax basıpmış, altdan axermış. Millət sudan doyur, burda dincəler, əlni
yüyür, əyağnı yüyür, istirahət elleer. Uzun müddət qoşunun yarsı stroydan
çıxıf, xəsdəliyə tutuluf, nağayrıf, neyleef, dincəlellər. Burdan qopor ge -
der, çıxellar zülmətə. İsgəndərin də dediyi kimi, bu qojanın da dediyi kimi
zülmətə, da burdan nineellər, tüşöllər zülmətə. Dediyi kimi yollara samanı
səpellər, qulunnarı çöldə saxleellar. Qoşun əhli yeriyir, tökülör nərdivan-
nan aşağı enən kimi zülmətin qapısınnan keçellər içəri.

Sana hardan xəvər verem. Xıdırnan Nəvi də buların içində olor. Bu
qoşunnarın içində olor. Bular gedellər tüşöllər. Hərənin əlində bir ölü
balıx. Bu ölü balıx nədən ötrümüş? Bu ölü balıx onnan ötrüymüş kü, suya
tutan kimi ölü balıx dirilermiş. Onda bilermişsən ki, bu dirilih suyudu,
bunnan içməh lazımdı. Amma suyu heç kim içə bilmədi. Burda böyüh bir
tala varıymış. Talanın içində bir çinar varıymış. Orda da bir manqal
qaleellar, bir ojax qaleellar. Hamı bu işığa, kim suyu tapsa burya, əllərində
bir tulux. Qapli-qapli hamıya verejəm, hamıyı naumut qoymoyjam. Hamı
içejəh. Bu şərtnən qavaxcan İsgəndər içməlidi. Nolar? Xıdırnan Nəvi, iki
qardaş ikisi də getdiyi yerdə birdən göröllər su şırıldeer. Biri balığı belə
tutanda diriler. Balığ əlində. O ona him elleer ki, öyün yıxsın, tut, tafdıx,
qavı doldur, içəh. Ə, deer, nə danışersan? Paççah bizi doğramazmı? Bu
əmirdi. Əəə, doldur, içəh, dəli döysən, ay kişi. Gəlif bizim qısmatımıza
çıxıf. Hazır deellər, bu muna qısmat döy. Deer, yox, olmaz. Biri belə deer,
biri belə deer. Tuluğu doldurollar keyfin isdiyən, qəşəh. Zəngi vurollar ki,
su tapıldı. Hıkqana-hıkqana, hıkqana-hıkqana suyu gətirellər. Çinardan
asılmalıdı su. Pütün qoşunun dalı gəlif çatmalıdı. Hamıya qapli-qapli pay-
lanmalıdı. O cümlədən də padşahın özü də gəzermiş. 

Hamı gəler, burya yığışmax hayında ki, hələ qoşunun dalı gəler, səs-
nən, qiyamətnən, işıxnan. Göydən bir quş şığıyıf əyağınnan tuluğu vur-
duğu bir olor. Bir qapli su ələ əlmer. Hamı məyus olor. Kimi ağleer, kimi
özünnən geder, kimi deer, mən nəyi səf ellədim. Qardaşı muna deer, Xıdır
Nəviyə deer ki, niyə içmədin? Gördünmü? Hazır deellər bu muna qısmat
döy. Paççah əmr  elleer ki, ikinci bir səfər. Tapılmasa, hələ üçüncüsü də
var. İkinci  səfər lap asadça olor. Bular elə bil ki, maşrutu bilellərmiş. İki
qardaş ikisi də himləner, geder. Gənə balığı belə tutanda balıx diriler. Bu
nimçeyi altda tutor da, başına çəker. Di, tez ol iç, o biri qardaşa. Bir qav
da bu içer. Bular olor malakə. Gözə görünməz bir insan. Bular həftə lə -
rnən, aylarnan su gəzellər, su yoxdu, tapılmer. Yoxdu ki, yoxdu. Ələşdəri
kəsiler. Qulunnarın səvəvinə atdar buları, diri qalannarı çıxarder kənara,
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çinarın yanına. Amma burda göröllər ki, bir daş var, üsdə yazılıf, götürən
də peşmandı, götümüyən də. Biri deer ki, ə, mən ki, munu götürüf peşman
olmoyjam, mən munu niyə götümörəm. Nəvlem, qırer, bi qırıx civinə
qoyor, ya güjü çatannan götürör, qavına qoor, qacağına qoor. Salamat qal-
lam, işıxlı dünyaya çıxaram, görərəm bu nədi. Da qayıdıv orya enməh
çətindi, o yoxdu. Bir də orya qayıtmax yoxdu. Biri də deer ki, ə, mən
munu götürüf peşman olaram, mən munu ninerəm, qoy radd olsun. Çölə
çıxanda baxanda göröllər ki, bu nəymiş, bu lalı-cavahar, brilyant. Dün yə -
nin ən qıymatdı şeyi. Bu niyə belə olor, a bala? Götürən də peşman olor,
götümüyən də. Onun cavavı deer ki, götürən peşman olor ku, niyə çox gö -
tümədim. Götümüyən də deyir, Allah höymü yıxdı, gözüm bağlandı, mən
niyə ötümədim. Bax bunun da cavavı odu. Ordan İsgəndər qayıder. Qoşun
əhli nə ki diri varıymış, götürör gəler. Yorulor, həhdən tüşör, da biler ki,
su muna qısmat döy. Xıdırnan Nəvi heç nəzərdə də gəlmer ki, fılankəsdər
nıjoldu, haana etdi? Amma bular da buların dəsdəsində əler. İntası buların
gözünə görükmör, məleykə sıfatındadı. O vaxdı gəlellər İsgəndər deer,
mən yorulmuşam. Lap həhdən tüşmüşəm. Da məim axır nəfəsimdi. Maa
bir kölgəlih qayırın. Qılıncı döşööllər yerə, qumun üsdünə, o vaxdı qılış-
dar varıymış, qılıncı döşööllər burya. Tüəhlərdən kölgəlik qayırellar.
İsgəndər içində bir yarım sahat, bir sahatdı, iki sahatdı, nə yatejaxsa, yate-
jax. İsgəndər birdən burya uzananda görör kü, oohoooo, vaxdı indi. Altı
da polatdı, üsdü də polatdı. Muna İsgəndər –   o biri, birinci İsgəndər deef,
altın polad, üsdün polad olanda ölöjəhsən. Sərkərdə başçısını çağırer deer,
a bala, gəl burya. Deer, nədi? Deer ki, sən məim  vəsiyətimi orya yaz,
kitava yaz. Deer, nə vəsiyət, a kişi, səndə nə var? Deer, yox, sən mən
deyəni yaz. Deer, nə? Deer ki, gedəndə məim anama deyərsən. Putağı tüş -
müş ağaşdan məim ehsanımın altda qalatmasın. Nə də ciyarı dağlı adam
məim çörəyimnən, ehsanımnan yiməsin. Bax bu ikijə kəlmə səən və-
siyətin. Qismət olsa, məni aparın, burda, düzdə tullaman. Mənzil ya xın -
naşıppış. Kişiyi burda qoymollar, kişiyi aparellar. Qara kecava gəler. Ana -
sı biler ki, oğlu ölüf. Anası da az-maz bu səfərdən halıymış, bilermiş ki,
oğlu səlamat gəlmeyjəh, nəsə ürəynə damıpmış. Gəlellər, pütün yer kü rə -
si, kim İsgəndər tanıyır, yas mərasiminə gəler. Çörəh hazır olor, irax sifə-
tinizdən, irax öynüzdən. Arvad ortalığa yeriyir, vəzirə, vəkilə deer, oğlum
vəsiyət elleef. Putağı tüşməmiş ağaşdan qalanejax məim oğlumun eysanı-
na. Nə qəddər gəzellər, bu imkan olmor. Biri deer ki, ə, burda nəsə bir sir
var. Davay, doğra aparax, qaleyax, eysan verilsin. Kim nə biler, kim bizim
nə qəlbimizə girer. Bunu elleellər, ehsanı pişirellər, ehsan ortalıxda hazır
olanda anası əyağa qalxer deer, kimin ciyarı dağlısa, məim oğlumun ey -
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sanınnan yiməsin. Vəsiyəti var. Pütün millət başdeer yola düzələndə gənə
bir qoja ortalığa çıxer deer, arvat, diyan. Oğlun nə vəsiyət elleef? Deer,
bax bu vəsiyəti elleef. Belə deyif. Deer, o sana təsəlli verif. Vəsiyət el lə -
miyif. Putağı tüşməmiş ağac yoxdu, ciyarı dağsız insan yoxdu. Sən də
məim dağımı çəhmə. Məim də vaxtım burdoydu. Burda tamamlaner.
İsgəndəri gətdilər şəhərində dəfn ellədilər, yaxşı təmtənaynan. Yaxşı yer-
inə də bir kişi qoydular. Nağılmız da burda pitdi.

Hüseynov Seyid Fərhad Səməd oğlu, 1937-ci il təvəllüdlü, 8-ci sinfədək
oxuyub, Gədəbəy rayonu, Şınıx mahalı, Şınıx kəndində yaşayır.

ZALIM GƏLİN
Gəlin-qaynənə haqkında belə eşidmişəm. Bir arvat çox yaxşı arvat

olor. Nəsə oğlunu evləndirir, gəlin gətirir. Qavağna çıxan gəlin yaxşı gəlin
olmor. Bu qaynana buna həmişə qulluğunda durur, yaxşı xidmət eleer
ümmiyətlə. Gəlin yaxşı gəlin olmur. Arvad yaşdaşır, arvadın gözü tutulur.
Gəlin gətirir buna zülümlər eliyir. Nəysə, töyuğu kəsir, pişirir, özü yiyir,
gətirir qurvağanı tutur, qazana atır pişirir, arvada – qaynanasına yidizdirir.
Nəsə, qaynana görür kü, bunun yidiyi yeməh qeyri-adi yiməhdi. Da əlacı
yoxdu, yiyir. Yenə heşnə demir, yinə yiyir, Allahına şükür eliyir durur.
Nəysə, günnərin bir günü arvat dünyasını dəyişir. 

Vaxd gəlir, gəlin qocalır, qaynənə olur. Həə. Bu qaynananın – bu əzazil
gəlinin çox yaxşı gəlin çıxır qavağınnan. Gəlin muna yaxşı xidmət eliyir.
Bu qaynənə öz-özünə fikirrəşir ki, mən qaynənəmə belə zülümlər elə miş -
dim, nə yaxşı mənim qavağımnan yaxşı gəlin çıxıf, da Allah, sənə şükür,
özüm kimisi çıxmadı qavağımnan. 

Həə. Nəysə, arvadın gəlir gözü tutulur. Gəlin gətirir muna yiməh pi şi -
rir. Nə qədər, nə pişirirsə, nə pişirməyinnən asılı olmayarax yiməh hazır
olur, boşqaba çəkiləndə qurvağa olur. Gəlin yiməyi dəyişir, onu atır, baş -
qasın hazırrıyır. Arvat deyinir ki, ay balam, noldu, mən ajınnan öldüm,
niyə gətirmirsən? İki sahatdı, nəbilim, yiməyin pişmədimi? Gəlin uje
naçar qalır. Deer, ay xala, bəs Allahdan gizdi olmuyan bəndədən nə giz -
dədim. Nə pişirirəmsə, gətirirəm, qavağna gətirəndə qurvağa olur. Dö nü -
rəm başqasını hazırrıyıram, gətirirəm, yenə elə olur. Bilmirəm, Allahın
qarşısında nə günahın varsa, mənə qarannıxdı. Neynim, qurvağadı, gə ti ri -
rəm, istiirsən yi, istiiirsən yimə. Deyəndə arvat deer ki, gətir, o mənim öz
cəzamdı, özüm çəkəjəm. Mənim qaynənən çox yaxşı qadınıydı, mən ona
qurvağa yidizdirmişəm. Töyuğu kəsif özüm yimişəm, töyuğ əti adınnan
qaynənəmi allatmışam, qurvağanı yidirmişəm. Qızım, gətir, onu mən yi -
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məliyəm, mənim cəzamdı o. Gətirir arvat qurvağanın ətini yiyir. Bir mün-
val belə yaşıyır arvat. Gəlin nə pişirirsə, nə pişirməyinnən asılı olmayarax
qadının qavağna gələndə qurvağa olur. Qadın da yiyir. Sora arvat özü eti-
raf eliyir də. Deer, bu mənim cəzamdı, çəhmişəm. Allah bu cəzıya məni
məhkum eliyif. Qəbul eliyir, elə də ömrünü başa vurur.

İsayeva Sona Nəbi qızı, 1962-ci ildə Gədəbəyin Novo Saratovka kəndində
anadan olub. 1980-ci ildən Gədəbəyin Şınıx mahalının Düzrəsullu kəndində
yaşayır, orta təhsilli, evdar qadın.

MİFOLOJİ MƏTNLƏR
CİN

I mətn
O vaxdı anamın babası bir cin tutuf. Ona iynə batıranda həməşə get de-

yəndə getmermiş, getmə deyəndə gedermiş. Tərsinə işdeyirmiş də. Bu
xamır yu-ğururdu, xamır yuğuranda gedir suya. Su gətiməyə. Orda uşax -
ları yanına alıf ki, bu iyneyi mənim bədənimnən çıxart də. İşdeyirmiş,
qoçağıymış. İyneyi çıxardannan sora bu yoxa çıxer. Sora bular çörəyi nə
qəddə pişiriflərsə, qutara bilmeyiflər. Gəliv ordan qapıdan, aynadan deer
ki, siz o çörəyi bir ay da bişirsəniz, qutarammazsınız. Kündədən kəsin, ta -
vağa tulloyun, kündədən kəsin, tavağa tulloyun, onda qutarejax. Bular gö -
türüf kündədən kəsif tavağa tulloyur. Onda çörəh qutarer.

Paşayeva Sənəm Mahal qızı, 1951-ci ildə Gədəbəyin Şınıx mahalının
Zamanlı kəndində anadan olub, 1967-ci ildən Gədəbəyin Novo Saratovka
kəndində yaşayır, orta təhsilli, evdar qadın.

II mətn
Bir arvat xana toxuyur. Hər gün xana quruf, gəvə toxuyur. Bu həqiqət-

di e, bu rəvayət kimi döyül e, həqiqətən olmuşdu bu. Arvat gündə gedir
ki, gəvəni dolaşdırıflar. Bə səf toxuyuflar, naxışdarı pozuluf. Bir gün belə,
iki gün belə, lap təngə gəlir. Bir gün söylənə-söylənə gedir ki, bilmirəm
bu lənətə gəlmiş kim-di, hasınızsanız. Bu uşaxlara-zada ajıxlanır ki, hası -
nız sınız gedif bu gəvəni qarışdırırsan, naxışdarı-zadı pozursan. O naxış-
dar gərəh yerbəyer olsun naxışdar pozulmamaxçün. Nəysə, hamsı and-
aman eleellər ki, heç kəs da gəviyə yaxın getmiyif. Bəs bu niyə pozulur,
bi ilmələr. Nəysə, arvadın qaynənəsi deer ki, Vallah, eləsə, onda onu cin
dolaşdırır, bizdən sora gəlir, nəyisə düz qoymurux, cin girir, toxuyur də,
dolaşdırır. Yoxsa heç kəs orya yaxın gəlmir. Bəs bunu neynəməh lazımdı?
Arvat çoxbilmiş arvad olur də, Quran oxuyan, onnan sora bilmiş arvad
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olur. Deer, sənin işin yoxdu. İndi mən onu taparam, görüm kimdi gəvəni
dolaşdıran. Gətirir gəvənin müxdəlif yerrərinə iynələr, xam iynələr sancır.
Bilir də özü hardadısa. Özü də deer, heş kəs yaxın getməsin, iynələr əlnizə
batar, iynələr qoymuşam xanıya. Nəsə, gejənin bir vaxdı görür bir kışqırıx
qopdu. Kışqırıx qopur. Arvat tez yüyürür. Yüürəndə görür kü, deməli,
mun cuğu iyniyə ilişif, halınmı deyim, cininmi deyim, o məxluxdu. Mun -
cuğunnan ilişif, kışqırır ki, yandım də, yandım, muncu ğum ilişif xanıya.
İyniyə ilişif, iynədən qorxullar axı bular, çıxarda bilmir. Nəsə, bu arvat us -
dufnan yaxınnaşır. Bir neçə dənə iynəni bunun bə dənnə sancaxnan bər ki -
dir, bunu tutur. Bu əməlli-başdı olur insan kimi, o da insan kimidi, intası
gözə görünmür. 

Nəysə, bunu tutur, gətirir. Deer ki, indi gördü nüz mü, kimdi xananı do -
laşdıran. Gətirmişəm. Nəysə, bunnan insan kimi deyir söybət eliyir. Hər
şey də, iş görür, nağarır insan kimi. 

Həə. Başdı yıl lar bunu işdətməyə. Elə qoçax, elə qoçax, əl vurduğu iş
elə tez gedərmiş da. İşdiyir. Bunnan soruşullar adın nədi? Deer, adım Fa -
timə di. Bunu işdədillər bir müddət. Hər işə gedirmiş. Çörəyi ona, xə miri
ona yuğurtdururmuşdar. Elə bərəkətdiymiş əli deer. Onun məsəlçün, adi
insannarın qatdığı xəmirin çörəyi məsəlçün, bir həfdə gedəndə on gün
gedirmiş onun qatdığı xəmirin, elə ruzulu, bərəkətdiymiş. 

Nəysə, günnərin bir günü həmin o qadın da kəntdi də, kənt yeri, ha mı -
ya tafşırıf ki, nəbadə Fatimə nin bədənindəki sancağı kimsə aça, açmıyın.
Həə. Sancağı da bağlıyanda ona töbə dedirdif. Deyif, sən denən töbə, yed -
di dəfə töbə dedirdif ki, siz nəslin yeddi arxa dönəninizə dəymeyəjiyih
biz. Sizdih işimiz yoxdu də. Yeddi dəfə töbə elətdirif, onnan sora həmin
sancağı – töbə çox ağır anddı – sancağı bərkidif bunun bədəninə. Bir
müddət belə bunu saxlıyıflar. İndi neçə il, bilmirəm də. Sora bunu suya
göndəriflər. Bu, xəmir qatıppış. Çö rəh pişirməhçün xəmir qatıppış. Suya
gedif. Göndəriflər suya. Suya ge dən də gedir görür ki, bir dənə uşax, qız
uşağı su doldurur. 

Həə. Bu ağlıyır da, deer ki, nolar, sancax batıf burama, gə bunu çıxart.
Sana iki dənə alma verəjəm. Çıxart da bu sancağı, mənnən çıxart. Qız da
başa tüş mür də. Bu yalvarır. Uşax da gəlir, sancağı bunun bədəninnən açır
çıxardır. Açıf çı xar danda bu qızın iki sifətdərini, yanaxlarını qopardır,
oycuna qoyur. Deer, bu da sənin alman, mənim çəhdihlərimin yanında bu
heş nədi. Qa çır. Uje sancağı çıxardannan sora uje bu getdi. Qız ağlıya-
ağlıya al qanın içində gəlir evə. Evə gələndə soruşullar ki, noldu sana.
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Deer, Fatimə belə ağladı, mənim yazığım gəldi, sancağı aşdım, o mənim
sifətimi qopartdı da, deyir, mənim çəhdihlərimin yanında bu heş nədi.
Getdi. O dəyqə başa tüşüllər ki, bu Səkinə xanımın tutduğu cindi. Bular
gözdüyür, gözdüyür, gözdüyür, gəlmədi. Gedəndə görüllər ki, vedrələri
bulaxdadı. Qoyuf çıxıf gedif. İndi çörəyi pişirillər, munun qatdığı xəmirin
çörəyni pişirillər. Pişirillər, pişirillər, İlahi, ev-eşih tutmur çörəh, qutarmır,
kündə qutarmır. Gejəni səhərəcən pişirillər, qutarmır. Axır yorulullar ki,
ay Allah, bu nolan sirriydi? Biz bunun sirrini niyə bilmədih. Sirrini bilmir
də. Demir bulara. 

Nəysə, həmin bu arvat gedir həmin o vedrə qalan bulağa. Çağırır ki, ay
Fatimə, ay Fatimə, gəl, səni ant verirəm Allaha, sənə ant verirəm o işdiyin
o töbə andına. De göröm kündə qutarmır, biz neyniyəh ki, qutarsın də,
qırıldıx batdıx, gejə-gündüz pişir, nə qədər pişirməh olar. Deer ki, get
onnan bir çimdih də, bir xışma götür də, tavağa at. Xamra götür, bərəkət
rəmzi xamra götür, qutarajax. Arvat gəlir də kündənin birinnən qırır, atır
tavağa ki, bu xəmirə bərəkət olsun. Baxır kündə də qutardı, çörəh də,
pişirdihləri çörəh uje yoxdu, norma də, nə qədər lazımiydisə, bir ləyən
xəmirdən neçə çörəh  çıxarsa, o qaldı, qalanı yoxdu. Deməli, buların, bu
əziyətdi də, bulara verif ki, mənim çəhdihlərimin yanında bu heş nədi.
Çö rəh də qutarır. 

Həə. Nəysə, sora arvat çox peşman olur. Deer ki, bir şeyi soruşmadım.
Gərəh mən onnan soruşoydum ku, insan niyə ölür? Mən deer, bunu gərəh
soruşardım, Quran oxuyan arvad oluf. Deer, hər şeydə düz elədim, bircə
onu soruşmadım ki, insan niyə ölür? Onun sirini gərəh örgənərdim, artıx
gejdi. Bu həqiqətən olan şeydi. Bunu Əsgər kişi varıydı, anamın mama sı -
nın əri, həmin o Əsgər kişinin nənəsi Səkinə arvat tutmuşdu o cini. Elə bil
nənəm danışırdı. Nənəmin uşaxlıx vaxtına təsadüf eleer. Bax, o Səkinə
arvad. Nənəm danışıf. O, cini o tutuvuymuş. Sora bax o arvadın paltarın-
nan belə-belə, hamı aparırdı, bu arvad töbə dedirdif, onun paltarı olan
yerə, o səmt gəlməzdi. Bax ona görə deerdilər ki, cinə töbə dedirdiflər,
onun paltarı olan yerə o getməz, töbəni əyaxlamaz.

İsayeva Sona Nəbi qızı, 1962-ci ildə Gədəbəyin Novo Saratovka kəndində
anadan olub. 1980-ci ildən Gədəbəyin Şınıx mahalının Düzrəsullu kəndində
yaşayır, orta təhsilli, evdar qadın.  
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Qardaş türk folklorundan

RUMELİ: İZİ İTMİŞ TARİX
Rumeli Osmanlı İmperatorluğu zamanında XV əsrdən etibarən Balkan

yarımadasının cənub hissəsinə verilən addır. Bu sözdəki “Rum” ifadəsi
“Şərqi Roma İmparetorluğunun torpaqlarına daxil olan ərazilər və xalq -
lar” (9) mənasını verir.

Osmanlılar Avropaya ayaq basdıqdan sonra burada fəth etdikləri yer-
lərə Rumeli adını verdilər. Halbuki bu ad daha əvvəllər bugünkü Anadolu
ərazilərində istifadə olunmuş, hətta Avropada orta əsrə aid mənbələrdə
“Romanie” şəklində tərcümə edilmişdir. Qərbə aid mənbələrdə isə “Pe -
nin su le romaine” şəklində göstərilmişdir. Müasir dövrdə Avropa xə ritə və
kitablarında bu yarımadanın adına “Turquie d'Europe” və ya “Empire
Ottoman d'Europe” şəklində rast gəlinir ki, bu da sonralar türkcə nəşrlər -
də müvafiq olaraq “Avrupa-i Osmani” və “Rumeli-i Şahane” kimi gös tə -
ri lir (8, 280-281).

Mənbələr göstərir ki, XI-XII əsrlərdə Bizans hökmranlığı altındakı
Ana  dolu torpaqları Diyar-i Rum (Roma və ya Rum ölkəsi), Anadoluda
ha ki miy yətdə olan Səlcuqilər isə Rum Səlcuqiləri (Anadolu Səlcuqiləri)
adlanırdı. Rumeli ifadəsi altında “romalıların ölkəsi” olaraq Şərqi Roma
İmperatorluğunun sahib olduğu torpaqlar nəzərdə tutulur. Lakin Osmanlı
İmperatorluğu dönəmində mərkəzi manastır olan bu vilayətin adı Rumeli
vilayəti olub və bura Osmanlı İmperatorluğunun yeniləşmə və yeni qa -
nun ları tətbiq etdiyi ilk ərazidir. Kamal Karpat (1) bu vilayətin əhalisinin
böyük əksəriyyətinin türk olduğunu yazır.

Rumeli vilayəti Şimali Bolqarıstan, Qərbi Albaniya, Pelaponnes yarı -
ma dası və Cənubi Albanyanı əhatə edirdi. XVI əsrdə bu torpaqlar bugün -
kü Bolqarıstan, Cənubi Serbiya, Makedoniya, Bosniya-Hersoqovina, Al -
ba niyan və Tessalya (Yunanıstan, Egey dənizinin sahillərində tarixi şəhər)
bölgələrini əhatə edirdi. XVII əsrdən etibarən Rumeli torpaqlarının sahəsi
gedərək azalmış və 1864-cü ildə yalnız Albaniya və Qərbi Makedoniya -
nın bir sıra kiçik məntəqələrindən ibarət olmuşdur. Daha sonralar isə –
1875-ci ildən etibarən bu yaşayış məskəni inzibati ərazi vahidi olaraq ləğv
olunmuşdur. Bu gün “Rumeli” sözü Türkiyənin Avropa qitəsindəki tor-
paqlarını (Ədirnə, Qırxlareli, Təkirdağ əraziləri, İstanbul və Çanaqqalanın
da Avropa səmti) ifadə edir. 

Dərgimizin bu sayında müraciət etdiyimiz “Rumeli türküləri” müxtəlif
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müəlliflərin apardığı tədqiqat işlərindən ayrı-ayrılıqda götürülmüş və ol -
du ğu kimi təqdim edilmişdir. Burada yer alan hər bir türkünün ayrıca tar-
ixçəsi var. Adaqala, Azak, Bağdad, Banyakula, Çanaqqala və s. türkü lər
Rumelilərin milli-mənəvi dəyərlərini və etnoqrafik ənənələrini özündə
əks etdirir. Bu sayımızdan etibarən ardıcıl olaraq Rumeli türkülərini təq -
dim edəcəyik.

Adaqala türküləri
Adaqala Rumınyanın Orşova şəhərinə yaxın Tuna çayının üzərində

yerləşir. 1691-ci ildə Osmanlılar tərəfindən fəth edilmiş, 1878-ci il 13
iyun da imzalanmış Berlin traktatında kimə tabe olacağı unudulduğundan
1923-cü ildə Lozan sülh müqaviləsi ilə Rümınyaya verilmişdi. Bu zama -
na qədər bu ərazidə yalnız türklər yaşayırdı. Əhali tütünçülük, qayıqçılıq
və ticarətlə məşğul olurdu. Ada baraj suları altında qaldıqdan sonra
əhalinin böyük bir hissəsi Türkiyəyə köç etmişdir. Adaqalanın folkloru,
etnoqrafiyası və dili haqqında ilk məlumatı macar türkoloq İqnats Kunos
vermişdir (2, 156-157; 3, 15).

Uyan Padişahım uyan, 
Uyan da Mevlaya dayan. 
Yeniçerler kulun yayan aman
Hey ada ada yolina feda.

Ada’nın çevresi bağlar, 
Alt yanında Tuna çağlar. 
Bu yıl çok analar ağlar, 
Hey ada ada can sana feda.

Ada’nın çevresi yapı, 
Alt yanında demir kapı. 
Bir fitilde atar topu, 
Hey ada ada yoluna feda.

Üc günde yapıldı sallar, 
Bu yıl gelür başa haller. 
Nemçe kralı durmuş ağlar, 
Hey ada ada can sana feda.
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Ada’nın çevresi taştır,
Alt yanında otu yaştır. 
Mehmet Paşa bize baştır, 
Hey ada ada can sana feda

***

Ada Fethislam’a bakar, 
Arasından girdab akar, 
Topcuları cenke bakar, 
Metindir Ada Kalesi. 
Alınmaz Kastel kulesi.

Adanın çevresi taşdır, 
Yatacak yerimiz yaşdır, 
Bizi saran kızılbaşdır, 
Metindir Ada Kalesi.
Alınmaz Kastel kulesi.

Adanın karşısı Kastel, 
Arasından Tuna geçer, 
Delikanlı kızı ister, 
Metindir Ada Kalesi. 
Alınmaz Kastel kulesi.

Hirşava ada bazarı, 
Kaldı alemin nazarı, 
İçinde şehit mezarı, 
Metindir Ada Kalesi, 
Alınmaz Kastel kulesi (3, 91).

Azak türküləri
Azak türk qalası – indiki Rostov vilayətində (Rusiya), Don çayı sahi -

lin də liman şəhəri kimi tanınan Azovdur. Şəhərin adı dənizin adı ilə əlaqə-
dardır. Vaxtilə skiflər bu dənizə Karqaluk, ərəblər Bəhrəl-Azov, türklər
As sak, Venesiya kolonizatorları Tana dənizi, yaxın çərkəzlər Azoğ, kal -
mık lar Uzak demişlər. Qara dənizin şimalında yerləşən qədim türk şəhəri
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Azakdan 1067-ci ilə aid rus salnamələrində qıpçaq (türk) şəhəri kimi bəhs
olunur. Övliya Çələbi “kədər şəhri” adlandırdığı bu qalanın əvvəlcə balıq
ovlamaq üçün nəzərdə tutulduğunu, get-gedə sağlam müdafiə qalası şək-
linə düşdüyünü, sonralar is gecə-gündüz kazaklarla və kalmık tatarları ilə
şiddətli savaş etdiklərini göstərir. Rus çarı I Pyotr 1696-cı il iyunun 19-da
Azak qalasını zəbt edir. Bu, Rusiyanın dəniz dövlətinə çevrilməsinin baş -
lan ğıcı oldu. Azak qalasının itirilməsi İstanbulda böyük həyəcan yaratdı.
Bununla da Osmanlı dövlətinin Qara dəniz üzərindəki mütləq hakimiyyəti
zəiflədi (4, 33). Azak 1711-ci ildə I Pyotrun müharibədəki məğlubiy yə tin -
dən son  ra Türkiyəyə qaytarıldısa da, 1774-cü ildə birdəfəlik Rusiyaya
keç di. Bu vaxtdan dəniz kimi şəhərin də adı dəyişdirilərək Azov adlandı.

Serden geçdi yazıldı 
Bayrak altında dizildi, 
Bu yıl Moskov bozuldu. 
Ey kanlı Azak Ali-Osman’dan, 
İmdadını istersen, gidersin.

Kalenin çevresi dağlar, 
İçi mor sünbüllü bağlar, 
Bu yıl çok analar ağlar.
Gazi hünkar alındı Azak, 
İmdadın istersen, gidersin.

Kalenin çevresi taşdır, 
İçi dolu kızıl kızıl başdır, 
Hendekleri dolu leşdir.
Gazi hünkar alındı Azak,
İmdadın istersen gidersin.

Osman Paşa şehit oldu, 
Leşi meydanlarda kaldı,
Kırkıncı kellesin aldı. 
Gazi hünkar alındı Azak, 
İmdadın istersen, gidersin.
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Bağdad türküləri
Tarixi şəhər olan Bağdad İraqın paytaxtıdır. Şəhər 1534-cü ildə Səfəvi -

lə rin hakimiyyəti altına düşmüş, sonradan 1638-ci ildə IV Murad tərəfin -
dən Osmanlı torpaqlarına qatılmışdır (5, 122-123). Təqdim olunan mətn -
lər də IV Mura dın və Osmanlı ordusunun Bağdad savaşında göstərdiyi
qəh rəmanlıqlar və Səfəvi ordusunun məğlub edilməsi əks olunur. Eyni za -
manda bu mətn lərin içərisində tarixin qapalı səhifələrinə aydınlıq gəti rə -
cək məlumatlar var dır.

Sultan Murad hazır oldu, 
Bağdat’ı Gazi Sultan Murad aldı. 
Bağdat’ı hükmündedir Medine-vü Beytullah, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Bari tealadan oldu inayet,
Kızılbaş askeri kırıldı gayet, 
Şad olsun donansın cümle vilayet, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Öleni şehittir, kalanı gazi, 
Cahim çekildi kırk bin refazi. 
İmamı Azam’da kılmış namazı, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı

Elli bin tımarlı, yüz bin sipahi, 
Din uğruna verdiler canı. 
Mat oldu yüzün ey Acem şahı, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Zülfekar saldı ol şiri Yezdan, 
Ne kırk ne yüzbinden biri bulmadı aman. 
Himmet Seyyid Ahmet hem Emir Sultan, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Bağdat sende nice evliya yatar, 
Bahri din gözcüsü hazreti Hızır. 
Himmet senden oldu şeyh Abdülkadir, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.
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Hünkarın kırk bindir piyade kulu, 
Gözcüleri Hacı Bektaşi Veli. 
Acem Şahının büküldü beli, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Esir oldu derler hanların hanı, 
Alur Ragzebini hem İsfahanı. 
Düşmana heybetlü Hamz-i Şani, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

Hoca oğlu derler hanların hanı, 
Beşaret olunur Osman ilinde. 
Bin kırk sekizinde Şaban ayında, 
Gazi Sultan Murat aldı Bağdat’ı.

***

Gözünü sevdiğim hey yola gel yola,
Sıva ak kolların hey boynuma dola.
Sen bir yeşil başlısın şule yar şule,
Ya gel cenk edelim hey ya ver Bağdat’ı vatanı.

Gözümü sevmesin hey söylersen yalan, 
Veliler himmetiyle hak versin belan yar belan.
Hakka niyaz eder hey sadık kul olan,
Leş meteriz dolsun hey vermem Bagdat’ı serhaddi.

İlkyaz olsun al çiçekli yaz olsun, 
Topları atarım hey Bağdat düz olsun, 
Bağdat’ın çevresi hey hendek kazılsın. 
Ya gel cenk edelim hey ya ver Bağdat’ı vatanı,

Günde yüz bin top atarsan hey düz olmaz, 
Bağdat Veliler himmetiyle itmede imdad yar imdad. 
Feth-i Sultanların hey sürürmü Murat, 
Leş meteriz dolsun hey vermem Bağdat’ı
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Ahmed Paşa kimdir hey ben ondan korkayım, 
Topları atarım hey Bağdat’ı yıkam. 
Askerim ol kadar hey Urum’a çıkam, 
Ya gel cenk edelim hey ya ver Bağdat’ı vatanı.

Bağdat değil hey vermem dişine bir taş,
Veliler himmetiyle uğra pür maaş. 
Mezhepin koyupdur hey adın kızılbaş, 
Leş meteriz dolsun hey vermem Bağdat’ı.

Bağdat bizim hey mezarının ören taşıdır, 
Esirlerin döner hey akan kanlı yaşıdır. 
Şah Tahmas’ın çarkı felek işidir, 
Leş meteriz dolsun hey vermem Bağdat’ı.

Bir kale yaparım hey Bağdata karşı, 
Hanelerim yazmışım hey çarkcı başı. 
Askerim tutmuştur dağ ile taşı, 
Ya gel cenk edelim hey ya ver Bağdat’ı vatanı.

Banyaluka türküləri
Banya-Luka Fatih Sultan Məhmət zamanında ələ keçirilmiş, Hersek ilə

birlikdə Saraybosniya, Mostar, İzvornik, Bihaç və Travnikdən ibarət Bos -
ni ya əyalətindəki sancaqlardan biridir. Bu bölgə XVIII əsrdə Osmanlı
döv lətinin hərbi və siyasi cəhətdən zəifləməsi və bundan yararlanmaq is -
tə yən Rusiya, Avstriya və Avropa dövlətləri arasında baş verən qanlı dö -
yüş lərə səhnə olmuşdur. Bu döyüşlərdən birində avstriyalılar 90 min nə -
fər lik ordu ilə şəhəri mühasirəyə almışdılar. Heç bir yerdən dəstək al ma -
dan Bosniya valisi Əli Paşa (1699-1769) (6, 242-243) təxminən 16 min
nə fər dən iba rət Bosniya əhalisi ilə birlikdə 1737-ci ildə avstriyalıları mü -
ha sirəsini qı raraq onları məğlub etdilər. Onların bu qəhrəmanlıqlarına Ru -
me lidə türkülər söylənmiş, dastanlar qoşulmuşdur (7, 21). 

Gördünüzmü Nemçe kralı neyledi, 
Ahdın bozup cenge rağbet eyledi. 
Name ile kendi krala söyledi, 
Sürün asker Banyaluka üstüne.
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Tonbas ile koprüleri yapdılar, 
Gradiska da sava suyun geçdiler. 
Tabur ile toplar ile kalktılar, 
Geldi kafir Banyaluka üstüne.

Dört yanından muhasere etdiler, 
Yere girip metrise girdiler. 
Günde bin top bedenine vurdular, 
Duman düstü Banyaluka üstüne.

Ferhadiye camisine girdiler, 
Mihrabıyle minberini yikdılar. 
Minareden kalesine bakdılar, 
Geldi kafir Banyaluka üstüne.

Feryad eder Banyaluka kalesi, 
Kale ile Ferhadiye camisi. 
Harab oldu sehrimizin hepisi,
Yetiş Paşa Banyaluka üstüne.

Ali Paşa niyaz eder dostuna, 
Sevkin koyup geçdi gayret postuna. 
Seyf kuşandı kafirin üstüne, 
Tuğ çekilsin Banyaluka üstüne.

Zabitleri hep götürdü araya, 
Ferman etdi etrafıyle Saraya. 
Yeniçeriler kullar çıksın alaya, 
Tez yetişsin Banyaluka üstüne.

Pazar günü gülbend dua okundu, 
Allah allah deyip kılıç çekildi. 
Çarhı felek dayanamayıp bozuldı, 
Güneş doğdu Banyaluka üstüne.

Kale halkı niyaz eder hüdaya,
Nasib etme ya Rabb bay-ü gedaye.
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Esir olmak bunun gibi a daye(General’e),
Şimdi gelen Banyaluka üstüne.

Anın topu taburunu bozdular, 
Tarihini bin yüz elli yazdılar. 
Başsız Nemçe Virbaş suyun yuzdilar, 
Devlet kondu Banyaluka üstüne.

***

Bakdılar feryadcı geldi Banyaluka kaleden, 
Ehli kale cümlenin hem kadı ve hem müftüden. 
Munzır-ı lamı getirdi geldi asker Nemçe’den, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Hem getirdi adı belli altı bin baş olan, 
Lebuçe sahrasında birkaç bin melain olan. 
Adı melun bin melun bellidir melun olan, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Taburun konakçısı hem çarkçısı olmuş ol, 
Etdiği hayinliği bildi bu demle bulmuş ol. 
Geçti tabur Sava nehrin köprü ile bilmiş ol, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Bunca top cephanesiyle bunca gülle kunbara, 
Bunca asker alay alay sanki yollar kapkara. 
Geldi yap yap şehre kondu banaluka kaleye, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kurdı tonbas uzre köprü geçdi Virbaş suyunı, 
Aldılar tabur içine kalenin dört yanını. 
Ehl-i islam oldu hayrann etdi Nemçe hayini, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Saçdı ateş verdi sanki olmuş idi zelzele, 
Allah diyen ya Muhammed daima güle güle. 
Mucizati hiç sayılmaz Ahmet’in bir vech ile, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.
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Muhzir okundukda bildi anladı çün nikbaht, 
Nusreti hakdan dileyip olmadı hiç gönlü saht. 
Ayetiyle cahid-ü amil olup uydurdu raht, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Her tarafa buyuruldular saldı vü ferman eyledi, 
Herkese farz oldu gide zira hücüm eyledi. 
Harbi darba kadir olan kimse kalmasın dedi,
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Banyaluka kalenin imdadına gitmek gerek, 
Hakkın emrine itaat herkese etmek gerek.
Bu gazada cümleye canı baş feda etmek gerek,
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Geçdi tuğlar sancağıyla kimseyi hiç sormadan, 
İki günde hazır oldu bindi tehir etmeden. 
Anın ardınca güzatı müslimin hiç durmadan, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Severki evvelki konağın karaul'a geldi ol, 
Ta gelince birkaç asker sonra ondan aldı yol. 
Geçdi yayçe kalesinin gülhisar 'ı buldu ol, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Gece gündüz okuyup inna fetahna suresin, 
Ta gelüben yaptı inip bodraşnicede ordusun. 
Her vakit hakka tazarru itdi andı rabbisin,
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Ya illahi Ali Osman devleti daim ola, 
Mustafanın himmetine düşmene galib ola. 
Düşmeni hor edip makhur edüp mağlup ola, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Geldi asker dört yanadan kapladı bayırları, 
Okuyup Nusreti minallah kaldırıp bayrakları. 
Her birisi din yolunda koydu canı başları, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.



Çıkdı asker ol mahalden cem olup alay ile,
Bile kalkdı Alı Paşa hamd ile dua ile. 
Hak teala bizi avdet itdure nusret ile, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Sitnice’yi geçdi andan İzmiyan’a kondular, 
Şehri Saray yeniçerisi yarın anda geldiler. 
Aklusiyle payesiyle alayın gösterdiler, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Geldi şehrin hem kazanu hem hacısın hoş sesi, 
Dini Muhammed aşkındadır atlusu hem yayası. 
Her biri el kaldurup hakka dua eder sesi, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kaleden feryadcı geldi siristiyle hep koşup, 
Ta gelip alı Vezirin ayağına yüz sürüp. 
Üç güne dek gitdi kale gelmez isen erişüp, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kafir atar günde bin top gice ile kunbara, 
Gösterir kaleye her gün alayını kapkara. 
Kaleye pek dar olupdur kadir allah kurtara, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kalenin içinde olan müslimin cenk iduben, 
Rabbena efriğ aleyna ayetin yad iduben. 
Her sabah Debruce’den çıkarmı güneş yakuban, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

İzmiyan’dan kopdu asker Banyaluka üstüne, 
İş bu menzildür oluptur süratıyle yürüne. 
Alay alay öğle vakti geldi Virbaş şuyna, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Öyle vakti cümle asker geçdi Virbas suyunu, 
Ta gelüp kapladı kondu sürüben atlarını. 
Atlarına buldu ana suyunu hem okcunu, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.
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Koptu andan askeri islam zahir oldı çün sabah, 
Yaya asker suratiyle atlı olan çün riyah. 
Cümle asker alay alay yürüdü etdi revah, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Subhi kıldı vaktiyle kim ol vezir i nam dar, 
Kullara gıydırdı zırhlar yurudı ol bahtıyar. 
Sıgınup Allaha dogrı tabur üzre şah var, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

İrisup Debruce’den çün çıkdı islam askeri, 
Ehli kale gördü çün müminlerin bayrakları. 
Cümlesi şad oluban okur isbu beyitleri, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

***

Ferah oldun görüp Debruce’den nur, 
Ümit ver şimdiden zulmet ola dur. 
Bizi kaplamış idi gam sehabı, 
Tulu etdirdi Allah af tabı, 
Batarken narı gamda leylü nehar.

Ehli tuğyan gördü çünkü ehli islam askerin, 
Çarhı felek vaz ıduben bağladı alayların, 
Hem çevirdi alay ile kunbara vu topların, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Basdı top kunbarasıyle gözleri kör olacak, 
Sandı kimse yaklaşamaz anları hor eyle hakk, 
Ehli islam gör ne ider çünki oldı avnı hakk, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kimisi çıkardı seyfin kimisi aldı sunu, 
Allah allah yad iduben hamle itdiler eyu, 
Kelle birkaç aldılar götürdüler küçücek havlu, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.
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Çarkcısı kafırlerın bozuldı kaçdı tabura, 
Ardlarınca gaziler sünülerini saldıra, 
Ala kafır durmayup atar topı hem kunbara, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Çıkdı ol dem alay ıle ulu Vezir-i ali-şan, 
Hak hatadan saklasın oldur zamkana kahraman, 
Okıyup nusreti minallah nem çeküp tığı burran, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Etdiler şirane hamle cümlesi dua ile, 
Çaldırıldı cengi harbi tanbul vu zurna ile, 
Olsun Allah’a emanet girdi cengi nefisle, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Turdı kafir mısli divar gıruye hic tonmeyup, 
Ta gelince ehli İslam önlerine erişip, 
Saçdı ateş bir fitilden gülle vu kurşun saçup, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kapladı sehap ateşten kafirin zulmet yeri,
Hep kılıçlar şulesinden açıluban serseri, 
Ehli islam çün girişdi çaldılar satırları,
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kimisi mızrakla dutar kimi kılıç oynatır, 
Düşdü kafır kafır üzre hak bizimle biledir, 
Görmeyen bu cengi bilmez kafır ile cenk nedir, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Nehri Virbaş’ın beru tarafdaki tabur ey yar, 
Kimisi geçti kılıçdan kimisi bildi nar, 
Kafirin kırıldığını kimse itmedi sumar, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Kaldı toparla havanlar ehli islam aldılar, 
Bu gazayı ekber oldu ehli kale gördüler, 
Kalenin toplarini şükran için doldurdular, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.
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Hamd ile toplar atıldı şükrülillah gün bizim, 
Yanar iken narı gamda cismi canımız bizim, 
Çün yetişdik isbu nura simdiden nusret bizim, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Akşam oldu kondu asker anda ol gece ey can,
Ol taraftan kaçtı kafır kara yüzle çıkdı can, 
Şad hezar olsun hüdaya şükrü minnet her zaman, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Bu rebiülahirin yedincisi bazar günü, 
Oldu bazar nice nice atlaru insan teni, 
Rabbena bize yetiştir böyle çok pazar günü, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Turdı anda iki üç gün ehli islam askeri,
Sonra mansuru muzaffer avdet etdi her biri, 
Şüphe yok mansur eden Allah’tır yok diğeri, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur.

Ey Garibi bu gazanın vasfına kasır dilin, 
Girifte çünkü senin aklın erişmez çek elin, 
Hini cenkte gerçi çok ahu ağazen var senin, 
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur. 
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