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Füzuli BAYAT 
 

İSLAMİ ANLAYIŞ İÇİNDƏ MƏNKIBƏ 
 

a) Mənkıbə nədir? 
 

Türk xalqlarının ədəbiyyatında əfsanə terminiylə birlikdə mənkıbə 
termini də istifadə edilməkdədir. Ancaq araşdırmaçılarımız, bu termini da-
ha çox din böyüklərinin macəraları, kəramətləri ətrafında yaranan bir janr 
adına qarşılıq olaraq istifadə etməkdədirlər.  

Mənakıb “Allahın vəli qullarından zühur edən, fövqəladə hallar.” Bu 
fövqəladə halların izah edildiyi qısa hekayələrə də “mənkıbə” adı verildi-
yini görürük. İslam Ensiklopediyasında mənkıbə “öyünüləcək, gözəl iş" 
olaraq təyin edilir. Qısaca desək mənkıbə təriqət böyüklərinin, tarixə adını 
yazmış məşhur təsəvvüf əhlinin həyatları və əfsanəvi işləri haqqında yara-
nan əhvalatlardır. 

Mənkıbələrin meydana gəlməsini dini mənbələrə əsaslandıran Əh-
məd Yaşar Ocak, İslam aləmində və türklərdə övliya mənkıbələrinin or-
taya çıxışını belə izah edər: “Bu tarixi gerçəkdir ki, dünyanın haranda və 
hansı dövrdə olursa olsun, xalq təxəyyülü heç bir zaman, ona qədər gəlib 
çatan bir dinin rəsmi çərçivəsi ilə kifayətlənməmişdir. Bu səbəblə də, 
daim bir sıra fövqəlbəşər qüvvələrə və bunların ortaya qoyduğu xariqüla-
də hadisələrə inanma meylini ola bildiyincə qorumuş və bunların nəticəsi, 
o dinin rəsmi çərçivəsinə məşhur mahiyyətdə ikinci bir çərçivə əlavə et-
mişdir. Hətta o, çoxu dəfə bu rəsmi çərçivədən çox, bəhs mövzusu olan 
məşhur çərçivəyə bağlıdır. Belə olduqda gərək bu təbii meylin sövqü, gə-
rəksə Qurani Kərimdə keçən peyğəmbərlər, Hz. Məhəmməd və ətrafında-
kılar haqqında rəvayət edilən xariqüladə hadisələr səbəbiylə, kəramət dər-
ki xalq arasında çox tez və asan yayıldı. Hətta bununla da qalmayıb, yax-
şıca məşhurlaşaraq təsəvvüfün rəsmi dərkindən tamam ayrı bir qılığa bü-
ründü. Bunda islamiyyətdən əvvəl ərəb cəmiyyətində mövcud qədim əsr-
lərə aid əfsanə və miflərin, Yəhudi və Xristian qaynaqlı mənkabələrin 
əhəmiyyətli ölçüdə rolu oldu. Bunları xalq arasında söyləyənlərə kussas 
(hekayə söyləyənlər) deyilməkdə olub ilk dəfə üçüncü xəlifə Hz. Osman 
zamanında ortaya çıxdıqları bilinir. Hekayələrin əməvi dövründə daha da 
artdıqları görülür. Bunların təhkiyə etdikləri əfsanələr, təfsir və tarix ki-
tablarına da girdiyi kimi, təsəvvüfün yayıldığı xalq mühitlərində də IX 
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əsrdən etibarən, bəlkə də daha əvvəllər övliya mənkıbələrinə çevrildi. Bu 
vəziyyət, dini əsaslara zidd olmamasına diqqət yetirilərək, təsəvvüf qay-
naqlarında nəql edilən vəli kəramətlərinə, bənzəri folklor qaynaqlarından 
bəslənmək surətiylə yeni kəramətlərin əlavə olunması nəticəsini doğurdu. 
Beləcə, təşəkkül edən mənkıbələr, gedərək bütün islam dünyasında çoxa-
lıb zənginləşməyə başladı. Xalq yaddaşında müxtəlif səbəblərlə dərin izlər 
buraxan vəlilər ətrafında yaranan bu mənkıbələr halqası suya atılan daşın 
hasil etdiyi böyüyən dairələr kimi, əsrlər içində genişlədikcə genişlədi. O 
vəlilərin gerçək həyatları, tarixi simaları unudularaq hər birinin ətrafında 
bu mənkıbə halqalarından yaranan örtüklərlə örtüldü.”1 

Mənkıbələr bəzi struktur-semantik xüsusiyyətlərinə görə folklorun 
başqa janrlarından fərqlənir: 

a. Övliya mənkıbələrinin qəhrəmanları gerçək və müqəddəs kəslərdir.  
b. Hadisələrin müəyyən yeri və zamanı vardır.  
c. Sırf əylənmək, bir əşyanın yaxud təbiət hadisəsinin izah etmək 

üçün uydurulmuş deyil. Gerçək olduqlarına inanılır.  
d. Yarı müqəddəsdirlər kimi özünü qəbul etdirərlər.  
e. Haqqında danışılan vəli həyatda ikən də, öldükdən sonra onların 

haqqında kəramətlər meydana gələ bilər.  
f. Formaca son dərəcə qısa və sadə bir təhkiyə tərzinə sahibdirlər.2 
Azərbaycan folkorunda bir çox məsələlər tədqiq edilmədiyi kimi 

mənkıbələr də araşdırmadan kənarda qalmış və hətta belə bir janrın varlığı 
haqqında heç bir şey yazılmamışdır. Bunun bir səbəbi övliyaların kəramət-
lərinin toplanmaması, pir adlanan ziyarət yerlərinin öyrənilməməsidirsə, bir 
digər səbəb Azərbaycan folklor anlayışının dünyaya qapalı Rus folklor an-
layışının kopyası olmasıdır.  

 
b) Əfsanə və Mənkıbə Əlaqəsi 

 
Əfsanə Avropa dillərində əsasən Latınca “legendus” kökündən gələn 

sözlərlə ifadə edilmişdir. O İngiliscədə “legend”, Fransızcada “legende”, 
Almancada “legende”, “sage”, İtalyancada “leggenda”, İspancada “leyen-
da”, Ruscada “leqenda”, Yunancada isə “mitos-mit” sözləri ilə ifadə edilir. 

Xalq ədəbiyyatında təhkiyəyə (narrative) dayanan janrlarından biri 
olan əfsanə və mənkıbələrin strukturlarında bir çox motivlər həmən hə-
                                         

1 Ocak A.Y., Kültür tarihi kaynağı olarak menakıpnameler, Ankara, 1992, s.30 
2 Ocak A.Y., Kültür tarihi kaynağı, s.27-33 
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mən eyni olduğundan bu iki janr sanki tək bir növ kimi dərk edilməkdədir. 
Bu fikirdə olanlardan biri də Şükrü Elçindir. Şükrü Elçin, “Xalq ədəbiy-
yatına giriş” adlı əsərində əfsanə ilə mənkıbəni belə tərif edir:  

“İnsanoğlunun tarix səhnəsində göründüyü ilk dövrlərdən etibarən 
ayrı coğrafiya, mühit və ya qövmlər arasında doğulub inkişaf edən; za-
manla inanc, adət, ənənə və mərasimlərin təşəkkülündə az çox rolu olan 
bir növ nağıllar vardır. Şifahi ənənədə yaşayan bu anonim nağıllara dili-
mizdə Ərəbcə: “usturə” (cəmi: əsatir); Farsca: “fəsanə, əfsanə”; Yunanca: 
“mitos, mit” sözləri uyğun gəlir. Qüvvətli bir ənənə bağı içində yaşayan 
ilk dövr, mif dövrü, hətta orta əsrlər insanları inandıqları bu məlumatlarla 
kainatda Tanrı, yaxşı və pis ruh, qiyamət, mələk, şeytan, cin, pəri, göy, 
dağ, su, yada daşı, cadugər və s. kimi üstün saydıqları maddi-mənəvi qüd-
rətləri, canlandıraraq və ya danışdıraraq bəzi nağıllar uydurmuşlar. Bu gün 
nağıl sayılan məhsullardan ayrı olaraq düşündüyümüz cəmiyyətin ortaq 
malı bu əsərlər, sonraları yeni din, mədəniyyət və iqtisadiyyat şərtlərinin 
və bazarının hazırladığı mühit içində az-çox tarixi gerçəklərlə bəslənərək 
yazılı qaynaqlara keçən əfsanə və mənkıbələrə nümunə (model) olmuşlar. 
Türklərin həyatında şaman, alpərən, peyğəmbər, xəlifə, padşah, şeyx, şey-
xülislam, əsgər və s. kimi avtoritar şəxslər ətrafında və ya şəhərlər, saray-
lar, məscidlər, məzarlar, türbələr, qurban yerləri haqqında söylənən nağıl-
lar və mənkıbələr bu məhsullar arasında iştirak edərlər.”3 

Çoxlu əfsanə tərifləri içərisindən bir neçəsini misal gətirməklə əfsa-
nənin nə olduğunu və mənkıbədən hansı keyfiyyətinə görə fərqləndiyini 
göstərmək mümkün olacaqdır.  

“Ədəbiyyat və tənqid” lüğətində əfsanə üçün belə deyilir: “Bir təbiət 
hadisəsini, bir varlığın meydana gəlişini, təbiət ünsürlərindən birində olan 
bir dəyişikliyi, ağlın ala bilməyəcəyi fövqəladə xüsusiyyətlərlə nəql edən 
hekayə. Bunun əsasını təşkil edən hadisə xalqın təxəyyülündə formaca də-
yişərək ağızdan ağza, nəsildən nəsilə keçər.”4 Əfsanəni Pertev Naili Bora-
tav, “100 sualda türk xalq ədəbiyyatı” adlı əsərində, belə tərif edir: “Əfsa-
nənin başlıca xüsusiyyəti, inanış mövzusu olmasıdır. Onun nəql etdiyi 
şeylər doğru, həqiqətən olmuş şeylər kimi qəbul edilir.”5  

Bir başqa araşdırmacıya görə “Əfsanələr tarixi dövrlər içində tə-
şəkkül etmişlər. Mövzusu bir hadisə, tarixi və ya dini bir şəxsiyyət, yaxud 

                                         
3 Elçin Ş., Halk edebiyatına giriş, Ankara, 1986, s.314 
4 Özön M.N., Edebiyat ve tenkid sözlüğü, İstanbul, 1954, s.74. 
5 Boratav P.N., 100 Soruda türk halk edebiyatı, İstanbul, 1969, s.106 
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bir yer ola bilər. Tarixi dövr içində təşəkkül etdikləri üçün əfsanələr mif-
lərdən bu baxımdan ayrılarlar.”6 

Mənkıbə temrini əfsanəyə görə son dövrlərə qədər çox işlənmədiyin-
dən onun haqqında çox yazılmamışdır. Azərbaycan folklorşünaslığında bu 
temrinin adı çəkilsə də strukturu, semantikası, janr spesifikası haqqında 
heç bir şey deyilməmişdir. Türkçə mənkıbə adlandırılan janr, İngiliscə 
epic və ya saga, Almanca die heldentat, die legende, Fransızca legende re-
ligieuse, Rusca predanie, skaz kimi tərcümə edilə bilər. 

Mənkıbələrlə bağlı Türkiyədə də çok yazılmadığından bu barədə əsas 
qaynaq olaraq Əhməd Yaşar Ocağın iki kitabında məlumat verilmişdir. Bu 
alimin, “Bəktaşi mənakıbnamələrində islam öncəsi inanc motivləri” adlı 
əsərində, mənkıbələrin təsəvvüf düşüncəsiylə birlikdə ortaya çıxdığı ifadə 
edilmişdir: “İslam dünyasında IX əsrdən etibarən təsəvvüf cərəyanının gö-
rülməyə başladığı, XI əsrdən bəri də təriqətlərin təşəkkül etdiyi məlumdur. 
Bu inkişafa paralel olaraq, bir vəlinin kəramətlərini izah edən qısa hekayə-
lər demək olan mənkıbələr yavaş yavaş ortaya çıxmışdır. Bunlar əvvəlcə tə-
səvvüfü Tabakat kitablarında və övliya təzkirələrində verilmişdir. Ehtimalla 
XIII əsrdən başlayaraq, tək bir vəli haqqındakı mənkıbələri toplayan və 
mənakıb, mənakıbnamə və ya bəzən də vilayətnamə deyilən müstəqil əsər-
lər yaranmış, Ərəbcə, Farsca və ya Türkcə kimi müxtəlif dillərdə yazılıb 
İslam aləminin hər tərəfində oxunar olmuşlar.”7  

 Əhməd Yaşar Ocak bir başqa əsərində belə yazır: “Ərəbcə nəkabə 
( ) (isabət etmək, bir şeydən bəhs etmək, yaxud xəbər vermək) kökün-
dən törəyən mənkabə (cəmi mənakıb ), lüğətdə, “övünüləcək gözəl 
iş, hərəkət və davranış” mənalarına gəlir. Termin, çoxluq şəkliylə və bu 
mənasında ilk dəfə IX əsrdən sonra qələmə alınmağa və toplu olaraq tərtib 
edilməyə başlayan hədis külliyyatlarında, Hz. peyğəmbərin, səhabələrinin 
üstünlük və fəzilətləri üçün istifadə edilmiş görünür. Bundan başqa, tarixi 
şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halları, bəzi zümrələrin tərifə dəyər işləri üçün 
də istifadə edilmiş olduğu aydın olur. Hətta bəzi müqəddəs şəhərlərin təs-
virlərindən ibarət yazılara da mənakıb deyildiyi görülür. Ancaq burada əsl 
üzərində dayanılacaq olan mənkıbə anlayışının, təsəvvüf cərəyanı ilə bir-
likdə ortaya çıxıb yayıldığı məsələsidir.  

Mənkabə, yaxud mənakıb, təsəvvüf tarixində, sufilərin göstərdikləri 
xariqüladə hadisələr demək olan kəramətləri nəql edən kiçik hekayələr 
                                         

6 Seyidoğlu B., Erzurum efsaneleri, İstanbul, 1997, s.13 
7 Ocak A.Y., Bektaşî menakıbnamelerinde islâm öncesi inanç motifleri, İstanbul, 1983, s.1 
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mənasında təxminən IX əsrdən etibarən istifadə edilməyə başlanmışdır. 
Çox məşhur olmamaqla birlikdə bu səbəblə, kəramət sözünün cəmi olan 
keramat ( ) də mənkabə və ya mənakıb yerinə söylənmişdir. Bu hal-
da mənkıbələrin əsasını kəramətlər təşkil etməkdədir.”8  

Beləliklə nağıl, mif, əfsanə növləri kimi mənkıbələr də fövqəladə ha-
disələr haqqında söylənən bir janrdır. “O biri növlər kimi, başlanğıcda o 
da fərdidir. Yəni bir fərd tərəfindən söylənmişdir. Daha sonra, fərd unudu-
laraq anonim bir mahiyyət qazanar. Mənkıbələrin mövzusu gerçək insan-
lardır. Bu nöqtədən etibarən mənkıbə nağıldan və əfsanədən ayrılar. Bu 
gerçək insanların yaşadıqları zaman və məkan müəyyəndir. Halbuki, nağıl 
və əfsanələrdə, zaman və məkan naməlumdur. Ya da simvolik bir yer və 
ya zamandır. Mənkıbələrə müqəddəslik izafə edilir və buna inanılır. Onu, 
nağıl və əfsanədən ayıran ən əhəmiyyətli fərq budur.”9  

İslamiyyətin ilk illərində Tabakat kitabları bir növü mənkıbələri əvəz 
etmişdir. “Təsəvvüf ədəbiyyatında mütəsəvvüflərin həyatlarıyla əlaqədar 
bir çox Tabakat kitabları vardır. Bunlar, mütəsəvvüflərin həyat hekayələ-
rini əksəriyyətlə əfsanələrlə, çaşdırıcı kəramətlərlə, folklorik hekayələrlə 
və fövqəladə hallarla bəzədilmiş şəkildə təhkiyə edərlər. Çox məqbul ifa-
dələr istifadə edilir, həqiqət söylənmək istənərkən bəzən də, təhkiyə edilən 
şəxsi ucaltmaq üçün ağıl üstü təsvir və ifadə tərzlərinə yer verilir. Beləcə, 
tarixi hadisələrlə əfsanələr bir-birinə qarışar. Hətta zaman zaman, ilahi bir 
hadisəni açıqlamaq üçün bu tərz simvolik kiçik hekayələrə müraciət edilir. 
Təsəvvüfü təlimin daha qalıcı və təsirli olmasını təmin etmək məqsədiylə 
çox həddindən artıq tərzdə bəzəmə və simvollara gedilir və mübaliğə ən 
son sərhədlərinə çatır. “Təzkirətü’l-övliya”, bu mənada bir misal təşkil 
edə bilər. Çox dəfə mənəvi, ruhani bir hadisəni inandırıcı bir şəkildə izah 
etmək məqsədiylə müraciət edilən bu kiçik hekayələri, tarixi səhvlər ola-
raq qiymətləndirib atmaq, həqiqətən qiymətli işarələrdən və məlumatlar-
dan məhrum qalmaq deməkdir. Çünki bütün bu hekayələrdə, həqiqətən 
doğru və dərin mənalar və işarələr tapıla bilər. Bu barədə əhəmiyyətli olan 
şey mübaliğəli, hətta məqbul olmayan əfsanəvi hadisələrdə, kəramətlərdə 
gizli bir batıni həqiqətin üzə çıxarıla biləcəyidir. Onu tapıb üzə çıxarmaq 
mümkündür. Müxtəlif tərzlərdə, təsəvvüfü hadisələri dilə gətirən hekayə-

                                         
8 Ocak A.Y., Kültür tarihi kaynağı, s.27 
9 Ay A., “Efsane-mənkıbə üzerine bir karşılaştırma denemesi”, Milli Eğitim Dergisi, 

Sayı:142, 1999  
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lər, çox istiqamətli olaraq qiymətləndirildikləri təqdirdə böyük faydalar 
təmin edə bilərlər.”10  

Azərbaycan folklorçularının əfsanə və rəvayət janrı haqqında yaz-
dıqlarından belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür ki, əfsanələr daha çox 
mifoloji, rəvayətlər isə dini məzmunu ilə seçilir. Ancaq yazılan dərsliklər-
də dini məzmun əfsanələrin içində əridilmiş, rəvayətlər haqqında heçbir 
şey yazılmamışdır. P. Əfəndiyev yazdığı dərslikdə əfsanələri 8 başlıq al-
tında qruplaşdırarkən onlardan birinin də dini əfsanələr olduğunu gös-
tərir.11 V. Vəliyev də əfsanələri 5 qrup altında öyrənməyi təklif edir.12 İ. 
Abbasov isə əfsanə və rəvayət janrlarının özünəməxsusluğunu göstərməyə 
çalışmış, əfsanələri kosmoqonik, toponomik, etnoqrafik, dini, tarixi, qəh-
rəmanlıq səciyyəli kimi keyfiyyətlərinə, rəvayətləri isə etimoloji, izahlı, 
real və yarımtarixi şəxsiyyətlərlə bağlı olmaq üzərə bölmüşdür.13 Bölgü-
dən də göründüyü kimi mif- əfsanə əlaqəsi silinmiş, miflər əfsanələr kimi 
öyrənilmişdir. Əslində əfsanələrin və rəvayətlərin mifoloji motivlərlə zən-
gin olması müəllifi bu fikrə gəlməyə məcbur etmişdir. Bu yazarın bir ya-
zısında mənqəbə terminini dastanın ekvivalenti kimi? bir başqa yazısında 
isə rəvayətin (bunlara da dastan deyir) ekvivalenti? şəklində - iki ayrı 
janrın özəlliyi mənasında işlətməklə mənqəbə (doğrusu: mənkıbə) ilə nəyi 
qəsd etdiyi məlum olmur.14  

Mənkıbələr, xüsusilə dini məzmunlarının qabarıq olması səbəbiylə əf-
sanələrdən seçilirlər. Bəzi əfsanələr dini məzmunludur; ancaq bunlar İsla-
miyyətdən sonra xalq üzərində dərin izlər buraxan övliya mənkıbələrinə 
bənzəməz. Mənkıbələrdə fövqəladəlik, kəramət göstərmə, ilahi gücün hi-
mayəsində olma, dini təriqət vasitəsiylə təbliğ etmə, az da olsa milliyyətçi-
lik onun başlıca xüsusiyyətləridir.15 

Əfsanələrin və mənkıbələrin mövzularına baxdığımızda hər iki növ-
də də fövqəladəliklərin olduğunu görə bilərik. Əfsanələr də, mənkıbələr 

                                         
10 Altıntaş H., Tasavvuf, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.31, Ankara, 2009, 

s.82  
11 Əfəndiyev P., Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Maarif, B., 1981, s.131  
12 Vəliyev V., Azərbaycan folkloru, Maarif, B., 1985, s.272 
13 Abbaslı İ., Əfsanə və rəvayətlərin janr özünəməxsusluğu, Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XI, Səda, B., 2002, s.3-14  
14 Bax: Abbaslı İ., Midiya-aran mədəniyyətinin folklor qaynaqları. Mənqəbə-dastan 

yaradıcılığı və onların məzmun çalarları, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 
XV, Səda, B., 2004; Abbaslı İ., Qədim türk eposu: mənqəbələr və dastanlar, Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVI, Səda, B., 2005  

15 Bayat F., Mitolojiye giriş, Ötüken, İstanbul, 2007, s.117 
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də ictimai həyat içərisində şəkillənmiş olmalarına qarşı, mənkıbələr həqi-
qətən yaşamış insanlarla əlaqədardır. O adamın yaşadığı yer və zaman 
müəyyəndir; halbuki əfsanələrdə bəhsi keçən insanların yaşadıqları yerlər 
naməlumdur. Folklor toplaması zamanı Nizipə heç gəlməmiş, Hz. Əli, 
İbni Həcər kimi din böyükləriylə əlaqədar əfsanələrə sıx sıx rast gəlin-
məsi, Hz. Əli kultunun həm Azərbaycanda, həm də Orta Asiyada geniş 
yayıldığıyla paralellik göstərir. Bu əfsanələrdəki məkan və zaman anlayış-
ları simvolik olaraq söyləyicinin repertuarında yer almışdır, yoxsa onların 
tarixiliyi söyləyicini və dinləyicini o qədər də maraqlandırmaz. Mənkıbə-
lərdəki bu simvolik xüsusiyyət daha çox ziyarət yerləri məzmununda 
ortaya çıxan pir və məzarlarda özünü göstərir. 

 
c) Tarixi Perspektivdə Mənkıbə 

 
Türk-İslam tarixində böyük şəxsiyyətlərin, ərmiş insanların, övliya-

ların, kolonizatör dərvişlərin, din uğrunda döyüşənlərin, həyatını ibadətə 
həsr edənlərin fəaliyyətləri, həyatları və fövqəladə gücləri - kəramətləri 
haqqında yaranan ədəbiyyata mənkıbə deyilir. Mənkıbələrin mövzuları 
müxtəliflik ifadə etməkdədir. Bu kiçik hekayələrin çoxu əsasən təsəvvüf 
tarixində əhəmiyyətli iz buraxmış və xalq içində şöhrət qazanmış sufilər 
haqqında söylənən əhvalatlardır. Bu sufilər İslamı qonar-köçər türk birlik-
ləri arasında bir sevgi, bir barış dini olaraq yaymış, göstərdikləri kəramət-
lərlə insanların könüllərini fəth etmişlərdir.16 

Kəramət göstərmə əvvəlki dövrlərdə peyğəmbər möcüzələri ilə bən-
zərlik göstərmiş buna görə də xalqın, xüsusən də din adamlarının narazılı-
ğına səbəb olmuşdur. Ancaq XI əsrdən sonra təriqətlərin ortaya çıxmasıy-
la birlikdə kəramət, şeyxlərin mütləq nüfuzlarını təmin etmək üçün ən tə-
sirli vasitə olaraq geniş yayılmağa başlamışdır. İslami dövrdə Qurani Kə-
rimdə adı çəkilən peyğəmbərlər ilə Hz. Məhəmməd və ətrafındakılar haq-
qında bir çox hadisə izah edilmiş və bu hadisələr kəramətlərə bağlanmış-
dır. Sözlü şəkildə təhkiyə edilən bu hadisələr xalq içərisində çox tez ya-
yılmışdır. Bunları xalq arasında söyləyənlərə “kussas” yəni hekayə söylə-
yən deyilmişdir. Bu söylənilənlər IX əsrdən etibarən yavaş-yavaş övliya 
mənkıbələrinə çevrilmişdir.  

                                         
16 Bkz. Bayat F., Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq sufizminin bəzi problemləri, B., 1997; Bayat 

F., “Anadolu Halk Sufizminin Oluşmasında Şamanlığın Rolü”, Uluslar arası Anadolu İnançları 
Kongresi Bildirileri, 23-28 Ekim 2000, Ürgüp/Nevşehir, Ankara, 2001 
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Xalq ədəbiyyatı məhsulları arasında qəbul edilən heç bir növ, janr 
üçün qəti bir çıxış dövrü və tək bir qaynaq göstərmək mümkün deyil. Eyni 
şəkildə haqq aşiqi olduğuna inanılan, ərmişliyi qəbul edilən vəlilərə göstə-
rilən və bir sıra fövqəladəlikləri ehtiva edən kəramətləri nəql edən mən-
kıbə növünün mənşəyi olaraq da İslamiyyətin qəbulundan sonra XI-XII 
yüzillərdə Orta Asiyada, Azərbaycanda, Volqaboyunda və Anadoluda sü-
rətlə yayılan təsəvvüf cərəyanını tək başına qəbul etmək mümkün deyil. 
Təbii ki, İslamiyyətin qəbuluyla birlikdə türk xalqlarının inanc sistemində 
çox böyük dəyişikliklər meydana gəlmişdir. Ancaq uzun illərdən bəri var 
olan bir sıra dəyərləri tamamilə silmək də qeyri-mümkündür. Vəli mənkı-
bələrində tez-tez qarşımıza çıxan şəkil dəyişdirmə motivi bunun ən gözəl 
nümunələrindəndir. Şamanların özlərinə ana ruh olaraq bir quş seçdikləri 
və quşun şəklinə girərək ayinlərdə göyə yüksəldikləri və bu şəkildə ruh-
larla ünsiyyət qurduqları bilinməkdədir. Eyni şəkildə Xoca Əhməd Yəsə-
vi, Zəngi Baba, Xoca Əli, Hacı Bəktaş Vəli, Hacı Bayram Vəli, Doğrul 
Baba kimi bütün türk dünyasında tanınan böyük türk vəliləri başda olmaq 
üzrə İslam dünyasının hər yerində adı yaşadılan dərvişlərə qədər uzanan 
böyük bir sahədə tez-tez qarşılaşdığımız quş, heyvan donuna girərək özü-
nü dünyadan uzaqlaşdıran vəlilər də şamanlıqla bağlıdır. Təsəvvüfdə quş, 
can quşu yəni ruh olaraq dərk edilir. Vəli quş donunu girərək ruhunu 
dünya nemətlərindən ayırır.  

Hər mənkıbə müəyyən bir təriqətə aid olduğu və təriqət şeyxləri ilə 
ətrafındakılar haqqında söyləndiyi üçün, hər şeydən əvvəl təriqətlərin ta-
rixcəsini, fikir və inanc strukturlarını, bəzi üsul və ərkanlarını işıqlandır-
mağa yarayacaq ilk qaynaqlardandır.17 Məsələn, yəsəviyyə, qadiriyyə, 
nəkşbəndiyyə, rüfaiyyə, bəktaşiyyə, hürufiyyə, səfəviyyə kimi təriqət dər-
vişlərinin, şeyxlərinin kəramətləri ən çox mənkıbə mövzusudur və bu 
mənkıbələrdən biz təriqətlərin ədəb-ərkanını, sülukunu öyrəndiyimiz ki-
mi, qurucusu haqqında da məlumat alırıq.  

Övliya mənkıbələri bir tərəfdən təriqətin ümumi xüsusiyyətləri haq-
qında məlumat verərkən, digər tərəfdən həyatlarını ehtiva etdikləri vəlinin 
bioqrafiyası xüsusiyyətindədir. Şeyx və ya dərviş haqqında heç bir qaynaq-
da tapa bilməyəcəyimiz məlumatları mənkıbələrdən öyrənərik. Bu məlu-
matlar yarı əfsanəvi, yarı tarixi xarakter daşıdığından mənkıbə məlumatla-
rını qeydsiz-şərtsiz gerçək kimi qəbul etmək mümkün deyil. Ancaq bu 
mənkıbələrdən bəzi məlumatlar da almaq mümkündür. Məsələn, Xoca əli-
                                         

17 Ocak A.Y., Kültür tarihi kaynağı, s.69 
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nin əmir Teymurla münasibəti, ilk qızılbaş olan Anadolu türkmənlərinin 
Azərbaycanda yerləşmələri və s. məsələləri mənkıbələrdən öyrənirik. Ana-
dolu vəlilvrində Əli Babanın ilk təhsilini Şeyx Cami Mədrəsəsində aldığını, 
daha sonra Bişirici Mədrəsəsində müdərrislik etdiyini, Kilisdən gələn Ab-
dullah Sərməstdən əl aldığını ona aid mənkıbələrdən anlayırıq. Ayrıca yaxşı 
bir xəttat olduğunu, şeirlər yazdığını, batın və zahir elmləriylə bərabər tibb 
sahəsində də əsərləri olduğunu öyrənərik. Yenə Aydi Babanın bir şair oldu-
ğunu və şeirlər yazdığını da özü ilə əlaqədar mənkıbələrdən bilməkdəyik. 

Övliya mənkıbələri Azərbaycanda bu günə qədər toplanmadığından 
yaşamış vəlilərin qaranlıq qalan həyatları, tərcümeyi-halları, təriqətləri 
haqqında əlimizdə demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur.18 Ona görə də 
bu yazıda mənkıbəsi olan vəlilərin çoxu Anadoludan topladığım material-
lardan alınmışdır. Bir başqa məsələ xalq ədəbiyyatı məhsulları getdikcə 
azalırkən mənkıbələr dəyərini qorumağa davam etməkdədir. Yalnız kənd 
deyil, hətta şəhər insanının hər başı sıxışdığında ümid qapısı olaraq övli-
yaların türbələrinə getməsi, bunun müqabilində reallaşan istəklərinin sirri-
ni onların himmətində axtarışı, azalmaq bir tərəfə gün keçdikcə mənkıbə-
lərin sayının artmasına gətirib çıxarmaqdadır.  

Övliya mənkıbələrində zaman zaman da nağıllardakına bənzər bir 
məqsəd görürük. Necə ki, nağıllarda əsl məqsəd xalqa doğru olanı göstər-
mək, səhv olanın sonunda cəzalanacağını isbat etməksə, mənkıbələrdə də 
eyni şəkildə səhvin cəzalandırılacağını, doğrunun sıxışdırıldığını görürük. 
Ancaq mənkıbələrdə bu məqsəd nağıllardakına nisbətən daha müqəddəs 
bir şəxsiyyət ətrafında cərəyan etdiyindən, daha çox dini-əxlaq mahiyyət 
kəsb edir. Dinə görə müqəddəs sayılan dəyərlərin tapdalanmaması, əksi 
halda yasağı pozanların cəzalandırılacağı göstərilməyə çalışılır. Nümunə-
lər verilməklə insanlar pis işlərdən çəkindirilir, yaxşı işlər görməyə təşviq 
edilir. Bəzən də ictimai mövzulara təmas edilir. Övladın ana, ataya hör-
mətsizlik etməməsi, qadının ərinin qiymətini bilməsi xüsusları işlənərək 
əxlaqi nəsihət xüsusiyyətində təqdim edilir. Başqasının malına göz tikmə-
nin, qısqanclığın doğuracağı pis nəticələrə toxunulur. Oğurluq etmək is-
təyən kəslər vəlinin qəzəbinə uğrayır. Bu şəkildə pis və məqbul olmayan 
davranışlardan uzaq dayanılması təmin edililməyə çalışılır.  

                                         
18 1995-cı ildə Fransa səfirliyinin kültür məsələləri üzrə mütəxəssisi Fredriklə bərabər 

Azərbaycanın bir çox yerində araşdırma apardıq. Toplanan mənkıbələri mən daha öncə çeşidli 
qaynaqlardan Azərbaycan türkcəsinə çevirdiyim “Dərviş kəramətləri” adlı kitabla birlikdə indiki 
Folklor institutuna verdim. Bu günə qədər nədənsə çap olunmadı.  
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Anadoluda həm Gaziantepdə, həm də Adıyamanda məqamları olan 
Üryan Babanın quldurlara verdiyi dərs də bu qəbildəndir. Qaziantep mən-
kıbələrində, başqasına hər hansı bir xüsusiyyətindən ötəri lağ etmənin səh-
vinə də toxunular. Ərmişlərin digər insanlara görə fərqli davranışları çox 
vaxt aydın ola bilməmələrinə gətirib çıxarmış, yaxud da həddindən artıq 
dürüstlüyündən ötəri sevilən biri olması bəzi insanların onu qısqanmasına 
səbəb olmuşdur. Bu düzgünlükdə böhtana uğrayan adam ümumiyyətlə öv-
liyanın özüdür. Qaziantep övliya mənkıbələrində adları keçən Nəsimi, 
Şıhcan, Aydi Baba kimi vəlilər bu şəkildə böhtana məruz qalan insanlar-
dır. Ayrıca Loğ Babanın, mürşidi olan Hacı Bəktaşı Vəliyə qarşı fəsadlıq 
edərək daşı başına atması səhv qəbul edilən davranışlardandır. Ancaq 
mənkıbələrin sonunda Hacı Bəktaşın Loğ Babanı bağışlaması, səhvini an-
layan adamın bağışlanması lazım olduğu fikirini qüvvətləndirir. Mənkıbə-
lərdə toxunulan bütün bu problemlər əslində türk millətinin əxlaqi anla-
yışını sərgiləməkdədir. Xalq, ictimai və dini baxımdan doğru qəbul etdik-
lərini müsbət nümunələrə sığdıraraq, səhv saydıqlarını isə cəzalandırma 
üsulundan istifadə edərək verməyə çalışmışdır. 

Mənkıbələrdə keçən hər hadisə bilavasitə və ya bilvasitə olaraq türk 
millətinin anlayışını əks etdirir. Bu istiqamətdə doğru olan, dürüst çalışan, 
bölgənin dəyərlərini qoruyanlar hörmət görən və sevilən insanlar olaraq 
göstərilirkən, məzlumun haqqını yeyən, fəsadlıq edən, böhtan atan, dini 
dəyərləri tapdalayanlar da pislənir. Məsələn, Qaziantepdə Karakabir yoxu-
şunda yolun tam ortasında dayanmasına baxmayaraq qaldırılmasına icazə 
verilməyən Quru Babanın məzarını daha əvvəl buradan qaldırmağa çalı-
şanlar olmuşdur. Ancaq hər dəfə bir bəlaya uğramışlar və məzarı qaldır-
mağı bacara bilməmişlər. Məzarı qaldırmaq üçün vurulan dəmir çömçə 
belə özbaşına qırılmışdır. Yenə Dülük Babanın türbəsini qaldıran polis qı-
sa bir müddət sonra bilinməyən bir səbəbdən ölmüşdür. Eyni şəkildə dini 
dəyərlərə və onların nümayəndəsi olaraq qəbul edilən övliyalara qarşı küfr 
edənlər, yaxud onlara inanmayanlar da cəzalandıranlar arasındadır.  

Beləcə bir tərəfdən övliyaya hörmət edilməsi lazım olduğu izah edi-
lərkən, digər tərəfdən söymənin yadırğanıldığını görməkdəyik. Bu mənkı-
bələr digər yerlərdə başqa vəlilər haqqında da söylənir. Məsələn, Azərbay-
canda da məzarının qaldırılmasına izn verməyən və ya məzara hörmətsizlik 
edənlər haqqında mənkıbələr mövcuddur. Nəticə etibarilə övliya mənkı-
bələrinin aid olduqları cəmiyyətin dini və əxlaqi dəyərlərinin hamısının və 
ya bir qisiminin nümayəndəsi olduğu, heç olmasa buna inanıldığı görülür.  
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Mənkıbələr şəhərin mədəni quruluşunu, bir sıra dini cərəyanları, ədət 
və ənənələri mükəmməl bir tərzdə əks etdirib xalqın düşüncə tərzi haqqın-
da məlumat verərkən, digər tərəfdən də şəhərin iç vəziyyəti, hakim olan 
peşə qrupları, dəyişik ictimai təbəqələr, təbəqələr arasındakı münasibətlər 
və iqtisadi həyatla əlaqədar məlumatları da ehtiva edər. O vaxtın sənətləri 
- dəriçilik, nalbəndlik, çörəkçilik, xalçaçılıq, yəhərçilik, palançılıq, ayaq-
qabıçılıq və s. haqqında da mənkıbələrdən məlumat alırıq.  

Mənkıbələr diqqətlə araşdırıldığında bəzi motivlərin mənşəyinin yer-
li mifoloji məhsullardan, əfsanə, dastan və hətta nağıllardan gəldiyini söy-
ləmək mümkündür. Xüsusilə Bəktaşi mənkıbələrində və xalq arasında, hər 
hansı bir təriqət ətrafına aid olmayan dəyişik övliya və Xızır mənkıbələ-
rində bunun nümunələrinə sıx rast gəlinir. Bunlar Azərbaycanda və Ana-
doluda ilk missioner dərvişlərin qeyri-müsləlman əhali arasında müsəl-
manlığı yaymağa çalışdıqları dövrün xatirələridir. Mənkıbələrdə keçən əj-
daha, div, ilan kimi ünsürlər bunun açıq bir göstəricisidir. Məsələn kafirlər 
mağaraya gəlincə namaz qılmaqda olan Hacı Bəktaş Vəli, onların səslərini 
eşidər, Ya rəbbim deyər, sən mənə kömək et; bir yeddi başlı əjdaha gön-
dər, mağaranı gözləsin. Tanrı, yeddi başlı əjdahaya əmr edər. Əjdaha dər-
hal gəlib mağaranı əhatə edib yatar. Gələn kafirlər bunu görüncə qorxub 
qaçarlar. Hacı Bəktaş, bir müddət o mağaradan çıxmaz. Tam bir il ibadət 
edər. İnananlar mağaraya gedib Hünkarı ziyarət edərlər. Ancaq yenə bəzi-
ləri kafir olaraq qalırlar. Hacı Bəktaş bu səfər Ya rəbbim deyər, Mustafa 
və Murtəzanın hörmətinə, şeyxim Əhməd Yəsəvinin ucalığı hakkıyçin əj-
daha münkirləri həlak etsin. Hacı Bəktaşın bədduası qəbul olur. Əjdaha 
hücum edib münkirlərin hamısını udar.19  

Bunu da söyləməkdə fayda vardır ki, xalq təxəyyülündə atılan hər ad-
dım, doğulacaq yeni fikirlərin zəmini olmuşdur. Necə ki, heç bir anonim 
məhsul bir tək ünsürün təsiriylə doğulmamış və ya inkişaf göstərməmişdir. 
Mifoloji dövrlərdən bu yana yaşanılan hər hadisə, qəbul görən hər dəyər ki-
çik və ya böyük olsun mənkıbələrdə müəyyən iz buraxmışdır. Bu istiqamət-
də övliya mənkıbələri üçün gərək mifoloji dövrlərdəki, gərəksə daha sonra-
kı dövrlərdəki əfsanə, dastan, nağıl, və s. ünsürlərin zəmin təşkil etdiyi 
açıqdır. Diğər yandan hər nə qədər başqa ünsürlərin əhəmiyyətli payları ol-
sa da, türk cəmiyyətlərində mənkıbələrin doğuşunun İslamiyyətlə birlikdə 
gələn təsəvvüfün təsiriylə olduğu da şübhəsizdir. Hicrətin ilk əsrindən eti-
barən bir züht və təqva anlayışı içində ortaya çıxmağa başlayan təsəvvüf 
                                         

19 Gölpınarlı A., Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli, İstanbul, 1958, s.12-13 
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hərakatı, IX əsrdən sonra geniş və rəngli bir təfəkkür sistemi olma yoluna 
girmişdir. XII əsrdə tür dünyasının hər yerində sürətlə sufizmin nəzəri baza-
sı əsasında yaranan təriqətlər vəli anlayışının ortaya çıxmasına səbəb olmuş 
və paralelində də mənkıbə deyilən yeni janr yaranmışdır. 

Təsəvvüfün fəlsəfi təməlində var olan ölmədən əvvəl ölmək, vəhdətə 
çatmaq anlayışı, dünya ilə bağlarını kəsərək tərbiyə olmaq düşüncəsini in-
kişaf etdirmişdir. Bu yolda irəliləyərək təsəvvüf məqamlarını keçən, fəna-
fillahda əriyib, bəqa-billahda yenidən can bulan və sonunda haqq ilə haqq 
olan təriqət yolçusuna vəli deyilmişdir. Bu istiqamətdə vəli “Allah dostu, 
fani olan varlığını Allahda əritmiş adam” mənalarını ehtiva etməkdədir. 
Vəhdətə çatan adamın da digər sıravi insanlardan bir sıra fərqli xüsusiy-
yətlərə sahib olması və bunu bir şəkildə göstərməsi lazım idi. Bu səbəb-
dəndir ki, türk xalqlarının onsuz da şamanlıq dönəmlərindən qalma inan-
cına görə şaman (kam), ruhlarla insanlar arasında vasitəçilik etmə qüdrəti-
nə malik olan insandır.20 Şamanlardan qalma fövqəladə hadisələri reallaş-
dıra bilmə hikməti, kəramət göstəricisi olaraq vəliyə mal edildi və bu yol-
la da mənkıbələr türk-islam aləmində geniş yayıldı. Təbii ki, İslamiyyətin 
qəbul edilməsindən sonra, qədimdən də şamanlar, Budist rahiblər və Xris-
tian əzizlər tərəfindən zühur edən fövqəladəliklərdən vəlinin kəraməti mü-
cərrədlənməli və şəriət qaydalarına uyğun bir hala gətirilməli idi.  

Bu səbəblə qeyri-müsəlmanlar tərəfindən reallaşdırılan xariqüladə 
hadisələrə “istitraç”, müsəlman vəlilərin göstərdikləri qeyri-adi hadisələrə 
isə “kəramət” deyildi. İstitraç sehr və cadunu ehtiva edərkən, kəramət 
Allahın icazəsiylə hikmətin sərgilənməsi hesab edildi. Demək ki, mənkıbə 
janrının yaranmasında damğasını vuran ünsürün təsəvvüf cərəyanı oldu-
ğunu rahatca söyləyə bilərik. Təsəvvüfün müstəqil bir axım, dini-fəlsəfi 
doktrin olaraq ortaya çıxışı, yaşanan İslami həyatın, zaman keçdikcə əski 
gücünü itirməsinin, zühdi həyatın zəifləməsinin bir nəticəsidir. İslam tə-
səvvüfünün zühdi həyata verdiyi əhəmiyyət, bu elmin təməl əsasının 
masiva ilə ruhi əlaqənin kəsilməsi tərzində reallaşmasını təmin etmişdir.21 
Təsəvvüf, dünyanın aldadıcı nemətlərindən üz çevirmək, insanların meyl 
edə gəldiyi keçici ləzzətlərdən qorunmaq, haqq ilə birgə Haqqa yönəlmək 
məqsədiylə meydana gəlmişdir. Təməl hədəf Haqqın razılığını qazanmaq 
üçün nəfsləri təmizləməkdən, gözəl əxlaq sahibi olmağa çalışmaqdan, qı-

                                         
20 İnan A., Tarihte ve bugün şamanizm, Ankara, 1986, s. 75 
21 Eraydın S., Tasavvuf ve tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları, 

İstanbul, 1994, s. 29 
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saca Allah və Rəsulunun əxlaqıyla əxlaqlanmaqdan ibarətdir.22 Təsəvvü-
fün içində onun özünü əks etdirən bir janr olaraq mənkıbələrin də diqqətlə 
araşdırıldığı zaman eyni məqsədi daşıdığı görülür. Təsəvvüf cərəyınının 
və türk təriqət sisteminin ilk nümayəndəsi qəbul edilən Əhməd Yəsəvi, 
Hakim Ata və Anadoluda Hacı Bəktaş Vəli, Otman Baba, Azərbaycanda 
Şeyx Səfiyüddin Ərdəbili, Zahid Gilani, Nəsimi kimi şəxslər və onlarla 
əlaqədar yaranan mənkıbələr türk dünyasındakı digər vəlilər üçün nümunə 
təşkil etmişdir. Hətta bəzən Əhməd Yəsəvi, Hacı Bəktaş Vəli və ya Otman 
Baba kimi böyük dərvişlərlə əlaqədar söylənilən bir mənkıbənin heç də-
yişdirilmədən başqa yerlərdə də görülməsi övliya kultunun yayqın oldu-
ğundan xəbər verir.  

Mənkıbələr ənənəyə bağlı olaraq yaşadılan istisna növlərdən biridir. 
Xalqın övliyalara duyduqları heyranlıq və qorxuyla qarışıq hörmət bu jan-
rın davamlılığını təmin edən faktorlardandır. Çünkü övliyalar, xalqın gö-
zündə qurtarıcı və qoruyucu şəxsiyyətini mühafizə etməkdədirlər. Bunlar-
dan bir hissəsi ifliclərə, romatizmlilərə, başı ağrıyanlara həkim funksiyası-
nı qazanıb şəfa verərkən, bir qisimi uşağı olmayanları muradına çatdırar. 
Bəziləri də evlənmək istəyənlərin qismətini açır, evə və ya iş yerinə bərə-
kət qazandırır. İndiki vaxtda mənən köməkləri olan bəzi vəlilər yaşadıq-
ları dövrdə də bir qəhrəman idilər. Hətta bir çoxu padşahla döyüş sahə-
sində bərabər savaşıb döyüşün qazanılmasında əhəmiyyətli rol oynadılar. 

“Ata, baba, həzrət” bəzən də “dövlətli” deyə xitab edilən şeyxlərin 
kəramət göstərməsi bir silsilə yaradır. Necə ki, İslamiyyətdə peyğəmbərlə-
rin göstərdikləri möcüzələr varsa, vəlilərin də kəramət göstərmə qabiliy-
yəti var və bu ikisi mənkıbələrin təməlini təşkil edir. Bu şəkildə yeni dinin 
mənkıbələri yadırğamaması, bu növü inkişaf edən texnologiyaya qarşı 
xalqın könlündə yaşadan əhəmiyyətli bir faktor olmuşdur. 

Əhməd Yaşar Ocak, övliya kultunun meydana gəlməsindəki psixoloji 
amilləri bu şəkildə sıralayır: 

1. Vəli, fövqəladə ruhani qüdrətlərə mücəhhəz olduğu üçün artıq cə-
miyyətdə ona qarşı qorxu ilə qarışıq bir hörmət duyğusu hakim olmağa 
başlar. Vəliyə qarşı ediləcək hər hansı bir hörmətsizliyi çarpılma, birdən 
və ya faciəli bir şəkildə ölümə tutulma və s. şəklində cəzalandırılacağına 
inanılır.  

                                         
22 Eraydın S., Göst. əsəri, s. 56 
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2. Buna paralel olaraq, vəlinin yuxarıda da deyildiyi kimi ruhani 
qüdrətindən, bir sıra yaxşılıqların cəzbədilməsi və pisliklərin aradan qaldı-
rılması yolunda faydalanma arzusu doğulur (bolluq və bərəkət anlayışı). 

3. Nəhayət, dünyada bu tərzdə mənfəəti təmin ediləcək olan vəlinin, 
o biri dünyada da Tanrı qatında köməkçi olması üçün onu məmnun etmə 
səyi ortaya çıxır və bunun sonunda bir təmin və ruhi doyma duyğusu 
müşahidə edilir.23 

Bu psixoloji amillərin nəticəsində ayrı bir kult meydana gətirən vəli-
lərin məzarları və ya türbələri araşdırıldığında olduqları məkanın, şəhərin 
normal məzarlarının olduğu yerdən çox fərqli olduğu diqqəti çəkər. Çünki 
buralar xalq nəzərində sıravi qəbiristanlıqlar deyildir. Övliya türbələrində 
qurban kəsmə, şam yandırma, bez bağlama kimi tətbiqlər məkanın müstə-
qil bir yerdə olmasını zəruri edər. Bundan başqa bu kult xarakterli prakti-
kaların vəli kultunda əhəmiyyətli bir yer tutduğunu da vurğulamaq lazım-
dır. Bu tip praktikaların reallaşdırıldığı ziyarət yerlərinin bütününü vəli 
məzarları təşkil etməz. Zaman zaman da övliyanın adına izafə edilmiş bir 
hamam, bir ağac yaxud bir dağ da türbələrin bir parçasını təşkil edər.  

 
d) Nəticə 

 
Nəticə olaraq mənkıbələrin əfsanələrə, nağıllara oxşamasına baxma-

yaraq xalq ədəbiyyatında ayrı bir janr özəlliyi göstərdiyi ilk baxışdan hiss 
edilir. Mənkıbə müstəqil janr olsa da struktur-semantik cəhətdən əfsanə-
lərlə, nağıllarla xüsusən də şaman memoratlarıyla bir çox ortaq tərəflərə 
sahibdir. Bütün bunlar mədəniyyətin davamlılıq içində varlığını qorudu-
ğunu və xalq ədəbiyyatı məhsullarının yaşamına bir başqa şəkildə davam 
etdiyini göstərməkdədir.  
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Oruc ƏLİYEV 
 

NAĞILDA OXŞAR MOTİV  
VƏ SEHRLİ HƏRƏKƏTLƏRİN SEMANTİKASI  

 
Ìəëóì îëäó‹ó êèìè, ñƒæåòèí ôîðìàëàøäûðûëìàñûíäà íà‹ûë÷ûëàð ùəìèø� 

íà‹ûëûí �íəíəâè åùòèjàò õəçèíəñèíäəí èñòèôàä� åäèðëəð. Áó əíəíâè âàñèòəëəð 
íà‹ûëëàðäà ìƒəjjəí êîìïîçèñèjà ôóíêñijàñû jåðèí� jåòèðèð. �íəíəâè âàñè-
òəëəð áèð íà‹ûëäàí áàøãà íà‹ûëà, áèð ñƒæåòäəí î áèðè ñƒæåò� êå÷əðəê …åíèø 
øəêèëä� èøëəíèð. 

Íà‹ûëäà hər áèð ìîòèâ â� åïèçîä, åëə‡� ä� ùяð áèð ôîðìóë ìƒяjjяí 
struktura ìàëèê îëóð. Îäóð êè, íà‹ûëûí ù�ð áèð êîìïîçèñèjà åëåìåíòèíèí 
àjðû-àjðûëûãäà ‰jð�íèëì�ñè …�ð�êëèäèð. Áó jîëëà íà‹ûëûí êîìïîçèñèjà õƒñó-
ñèjj�òë�ðèíè ù�ðò�ð�ôëè ‰jðяíèá àøêàðà ÷ûõàðìàã ìƒìêƒíäƒð. 

Íà‹ûë êîìïîçèñèjàñûíäà ñƒæåòä�í ñîíðà �í á‰jƒê jåðè îõøàð motiv-
lər â� ñåùðëè ù�ð�êяòë�ð òóòóð. Îõøàð motivlяр â� ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð íà‹ûëëàð-
äà ñàj‡à ÷îõ, ðîëóíà …‰ð� èñ� ìƒõò�ëèôäèð. Îíà …‰ð� ä� îíëàðû ãðóïëàøäûðûá 
áèð-áèðèíäən ô�ðãë�íäèðì�ê î ã�ä�ð ä� àñàí äåjèë. Áó ‡�ù�òè í�ç�ð� àëûá 
äàùà ÷îõ jàjûëìûø ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð â� îõøàð åïèçîäëàð ƒç�ðèíä� äàjàí-
ìàã ì�ãñ�ä�ój‹óíäóð. 

Àç�ðáàj‡àí íà‹ûëëàðûíäà “‰ëäƒðƒëì�“, “äàøëàøìà“, “jóõóëàìà“ mo-
tivlяrinя òåç-òåç ðàñò …�ëèíèð. 

Ì�ñ�ë�í, “‚÷áû‹ Êîñà“ íà‹ûëûíäà ‚÷áû‹ Êîñàíûí �ëèíä� �ñèð îëàí 
ãûçû …‰òƒðƒá ãà÷àí çàìàí äƒøì�í îíëàðûí àðõàñûí‡à …�ëèá ÷àòûð â� Ø�ìèëè 
‰ëäƒðƒð. �àäèñ�ä�í õ�á�ð òóòàí ã�ùð�ìàíûí ê‰ì�ê÷èë�ðè îíó jåíèä�í ù�-
jàòà ãàjòàðûðëàð (3, 164-165). 

“†àíòèã“ íà‹ûëûíäà èñ� †àíòèãèí ñèððèíè ‰jð�í�í ãàðû îíó ‰ëäƒðƒð. 
“Á�ëè, í� áàøûíû à‹ðûäûì, …å‡�íèí áèð jàðûñû †àíòèã ä�, Ï�ðè õàíûì äà øèðèí 
jóõóäà jàòìûøäûëàð. Ãàðû jàâàø-jàâàø †àíòèã…èë� ò�ð�ô …�ëäè. Jàâàø‡à 
îíóí ä‰øƒíä�í äàìàðû …‰òƒðƒá ä�ðjàjà àòäû“ (2, 89). 

Áó ùàäèñ�ä�í ñîíðà ñƒæåòèí èíêèøàôûíäà �ñàñ jåðè îíóí ê‰ì�ê÷èë�ðè 
îjíàjûðëàð. Ãàðû †àíòèãèí äàìàðûíû ä�ðjàjà àòûá ãûçû …‰òƒð�ð�ê ïàäøàùûí 
jàíûíà …�òèðèð. Áó âàõò э‰jä� уëäóç òàíûjàí †àíòèãèí áàøûíäà áèð èø îëäó-
‹óíó äójóð. Î, òåç Ä�ðjàjè-†àùàí…èðèí jàíûíà …�ëèð. Äîñòëàð áèðëèêä� 
†àíòèãè àõòàðûá òàïûðëàð, …‰ðƒðë�ð êè, †àíòèãèí äàìàðû ä‰øƒíä� jîõäóð, î, 
…‰çë�ðèíè jóìóá. Áóíó …‰ð�í êèìè Ä�ðjàjè-†àùàí…èð ‰çƒíƒ ä�ðjàjà àòà-
ðàã †àíòèãèí äàìàðûíû òàïûð. Äàìàðû †àíòèãèí ä‰øƒí� ãîjàí êèìè, î ñààò 
†àíòèã àñãûðûá àjûëûð. Áóíäàí ñîíðà î, ùàäèñ�ë�ðä� �ñàñ ðîë îjíàjûð, îíóí 
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õèëàñêàðû îëàí äîñòëàðû èñ� ê‰ì�ê÷è ôóíêñèjàñûíû jåðèí� jåòèðèðë�ð. Áó åïè-
çîä áåë� ò�ñâèð îëóíóð. 

“Á�ëè, ìƒõò�ñ�ð ê�ëàì äàìàðû …‰òƒðäƒë�ð …�òèðèá †àíòèãèí ä‰øƒí� 
ãîjäóëàð. Åë� êè, äàìàðû †àíòèãèí ä‰øƒí� ãîjäóëàð, †àíòèã àñãûðûá àjûëäû, 
äåäè: 

– Ïàù, ãàðäàø, áà‹ûøëà, jóõójà äàëìûøàì“ (2, 90). 
Åjíè ìîòèâ� “Jóñèôë� Ñ�íóá�ð“ íà‹ûëûíäà äà ò�ñàäƒô îëóíóð (8, 71). 
“Äàøëàøìà“ motivi äə áó ôóíêñèjàñûíà …‰ð� “‰ëäƒðì�“ motivinə îõ-

øàðäûð. Áó motivə “„ƒë Ñ�íàâ�ð� íåjë�äè, Ñ�íàâ�ð „ƒë� íåjë�äè“, “Ì�ëèê 
Ì�ìì�ä â� Ì�ëèê �ùì�ä“, “Ãûçûë ãî÷“, “Á�íèäàø ø�ù�ðèíèí ñèððè“ â� ñ. 
íà‹ûëëàðäà äà ðàñò …�ëèíèð. 

“†�ëàjèâ�ò�í“ íà‹ûëûíäà äà “äàøëàøìà“ motivinə ò�ñàäƒô åäèðèê. Áó 
íà‹ûëûí áàø ã�ùð�ìàíû …åä�ð-…�ëì�ç ñ�ô�ð� ƒç ãîjóð. Î àõûðäà …�ëèá áèð 
ø�ù�ð� ÷àòûð. „‰ðƒð êè, áƒòƒí ø�ù�ð äàøà ä‰íƒá. „�ëèá áèð áà‹÷àjà ÷àòàíäà 
îíó …‰ð�í …‰ç�ë ãûç äåjèð êè, î‹ëàí áóðàjà íå‡� …�ëìèñ�í, êåøèø àjûëûá ñ�-
íè äàøà ä‰íä�ð�ð. “...Åë� áóíó äåìèøäè êè, êåøèø àjûëäû, î‹ëàíû …‰ð�í êèìè 
…‰çë�ðèíè îíà á�ð�ëäèá ïƒôë�j�íä� î‹ëàí äèç� ã�ä�ð äàø îëäó, áèð ä� ïƒô-
ë�j�íä� î‹ëàí áî‹àçà ã�ä�ð äàø îëäó, ƒ÷ƒí‡ƒ ä�ô� ïƒôë�j�íä� †�ëàjèâ�-
ò�í áƒòƒí äàø îëóá ãàëäû. 

Ñèç� êèìä�í õ�á�ð âåðèì Â�ò�íä�í. Â�ò�í åâä� îòóðìóøäó, áèð ä� 
áàõäû …‰ðäƒ †�ëàjèâ�ò�íèí õ�í‡�ðèíä�í ãàí äàìà-äàìà ñƒçƒëƒð. Òåç àjà-
‹à ãàëõäû, õ�í‡�ðèíè áà‹ëàäû áåëèí�, àòûíû ìèíèá áèðáàø ãàðäàøûíûí äàëûí‡à 
…åòì�j� áàøëàäû“ (3, 317). 

Kiçik qardaş öz qardaşının xəncərindən damla-damla qan süzüldü-
yünü görüb böyük qardaşının başında nə isə bir bəla olduğunu başa düşür. 
O, xəncəri belinə bağlayıb qardaşının dalınca yollanır. Yuxuda qan görə-
nin yaxın bir adamla qovuşacağı barədə xalq yozumu da var. “Qan qovu-
şuqdur. Uzaqda olan yaxın bir adamınla görüşəcəyindən soraq verir”. Bu 
nağılda da qardaşının xəncərindən qan damdığını görən kiçik qardaş bö-
yük qardaşını axtarıb tapır. Keşiş onu da daşa döndərmək istəyir, ancaq 
heç nə eliyə bilmir. Çünki o qeyri-adi varlıqlarla bağlı olduğuna görə, ona 
heç bir sehr, tilsim təsir eliyə bilmir. O, keşişin tilsimini sındırır, qardaşını 
tilsimdən qurtarır. 

“Qızıl xoruz” (7, 3-20) nağılında da çətin səfərə yola düşən qardaş 
bacısına söyləyir ki, mən dara düşsəm, qılıncımdan qan damacaq, onda 
dalımca gələrsən. Anasının günüsün hiyləsi ilə gedər-gəlməz səfərlərə 
göndərilən Rəsul bu dəfə yeddibaşlı divlə qarşılaşır: 

“Yeddibaşlı div dedi: 
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–  Oğlan, səni daşa döndərərəm, qayıt geri. 
Rəsul dedi: 
–  Ey yeddibaşlı div, bu yolda öldü var, döndü yoxdu. 
Belə deyəndə Rəsul gördü ki, dizəcən daşa dönüb. 
Yeddibaşlı div dedi: 
–  Oğlan, qayıt geri, səni daşa döndərərəm. 
Rəsul dedi: 
–  Ey yeddibaşlı div, özüçalan qarmonu aparmasam, geri dönən deyiləm.  
Div dedi: 
–  Ey oğlan, yazıqsan, səni daşa döndərərəm, qayıt geri. 
Rəsul dedi: 
–  Öldü var, döndü yoxdu. 
Belə deyəndə yeddibaşlı div Rəsulu bütöv daşa döndərdi. Rəsulla 

yeddibaşlı div burda qalsın, indi xəbər verək Rəsulun bacısı Pəridən. Bu 
vaxt Pəri yatmışdı, sinəsinə düşən qan damcılarından dik atıldı. Gördü ki, 
qardaşının asdığı qılıncdan qan damır” (7, 18-19). 

Pəri xanım yardımçı qüvvələrin köməyilə tilsimlər məkanında daşa 
döndərilmiş qardaşını və daşa döndərilmiş başqa insanları da həyata qay-
tarır. Pəri xanım qızıl saçlıdır. Onun qardaşı isə gümüş saçlıdır. Onlar ana-
dan belə doğulub. Onların analarının günüləri bunu bilib analarını zülmə 
salır, uşaqları isə öldürməyə çalışırlar. Öz çirkin niyyətlərini həyata keçir-
mək üçün hər cür hiyləyə əl atırlar. Ancaq hami ruhlar bu qızıl-gümüş 
saçlı uşaqları qoruyur. Onlar boya-başa çatıb xoşbəxt yaşamağa başlayır-
lar. Analarının günüləri indi də müxtəlif yollarla onları sınağa çəkirlər. 
Ancaq onların bəd niyyəti ürəklərində qalır. Bu qeyri-adi uşaqların anası 
da, uşaqlar özləri də bütün sınaqlardan sağ-salamat qurtarırlar. Gümüş 
saçlı qardaş ən məğlubedilməz pəhləvanları yenir, ən ağır sınaqlardan çı-
xıb möcüzəli əşyalara sahib olur. O, çətin sınaqlardan birində daşa döndə-
riləndə bacısı köməyə gəlir və qardaşını tilsimdən xilas edə bilir. Bu na-
ğılda da “Cantiq”, eləcə də bu sıraya daxil olan digər nağıllarda olduğu ki-
mi qəhrəmanın məğlubedilməzliyi, gücü onun qeyri-adi mənşəyi ilə bağlı-
dır. Bu cəhət bu tipli nağılların qəhrəmanlarını birləşdirir. Belə qəhrəman-
lar sehrli nağılların qeyri-adi köməkçilərinin sahib olduğu gücə, qüdrətə 
malikdirlər.  

Bu motivə “Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi” (2, 93-
110) nağılında bir qədər fərqli şəkildə təsadüf olunur. Övlad həsrəti çəkən 
padşahın arzusu qeyri-adi şəkildə həyata keçir. Dərvişin verdiyi almanın 
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yeyilməsilə padşahın üç arvadının hər biri bir gözəl-göyçək oğul dünyaya 
gətirir. Dərviş padşahla şərt kəsir ki, üç uşağından birini mənə verməlisən, 
ancaq vaxt tamam olanda padşah buna razı olmur. Dərviş padşahın oğulla-
rından birini – Məlik Cümşüdü aldadıb özü ilə aparır. Dərvişin məqsədi 
özü ilə gətirdiyi başqa adamlar kimi onu da öldürmək idi. Məlik Cümşüd 
qeyri-adi varlığın sözlərinə əməl edərək dərvişin şərindən xilas ola bilir, 
zümrüd quşunu, atı və aslanı dərvişin zülmündən qurtarır, sonra isə başını 
sehrli su ilə yuyur və bunun nəticəsində başının bir tərəfi gümüş, bir tərəfi 
qızıl olur. Gəlib bir başqa şahlığa çatan Məlik Cümşüd qoyun dərisini 
tərsinə başına keçirib burada bağbanın yanında işləməyə başlayır. Bu şə-
hərin adətinə görə şah qızlarının adaxlı seçmə mərasimində böyük qız və-
zir oğluna, ortancıl qız vəkil oğluna, kiçik qız isə bağbanın köməkçisi olan 
Məlik Cümşüdə ataraq onu bəyəndiyini bildirir. Müxtəlif sınaqlarda Məlik 
Cümşüd uydurulmuş ad altda – keçəl adaxlı sifətində sınaqdan çıxır.  

Birinci dəfə o, böyük kürəkənlərin yerinə yetirə bilmədiyi çətin işi – 
padşaha lazım olan ov ətini əldə etməklə padşahı ölümdən qurtarır, sonra 
isə Məlik Cümşüd bu şəhərə hücum edən düşmən qoşununu məğlub edə 
bilir. Hər iki sınaqda Məlik Cümşüdə sehrli köməkçilər – at, zümrüd quşu 
və aslan yardımçı olur. Bu nağılda Məlik Cümşüd əsl qəhrəman, padşahın 
böyük kürəkənləri isə yalançı qəhrəman kimi göz önünə gəlir. Məlik 
Cümşüd onu əhatə edənlərdən sifətini gizlədir, bütün sınaqlardan uydurul-
muş ad altında çıxır.  

Bu nağılda qəhrəmanın daşa döndərilməsi onun əsas sınaqlardan keç-
məsindən sonra baş verir. O, yolunun üstündə dayanmış bir qarı ilə qarşı-
laşır. Küpəgirən qarı oğlanı daşa döndərir. “Qarı əlindəki ağacı havada sil-
kələyib dedi: 

–  De görüm Gül Sənavərə neynədi, Sənavər Gülə neynədi? 
Oğlan məətəl qalıb dedi: 
–  Mən nə bilim? 
 Qarı bu cavabı eşitcəyin ağacla onu vurub dedi: 
– Onda ol daş!  
Oğlan oldu daş, qaldı yerində” (2, 103). 
Məlik Cümşüdün tilsimə düşməsindən sonra hadisələrə o biri qar-

daşları daxil olurlar. Məlum olduğu kimi, bu tip nağıllarda daşa döndəril-
miş qəhrəman qeyri-adi varlıqlar, hami ruhlar xilas edirlər. Onlar o saat 
hadisədən xəbərdar olub qəhrəmanı həyata qaytarırlar, bundan sonra qəh-
rəman yenə hadisələrin inkişafında əsas rol oynayır. Bu nağılda qeyri-adi 
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köməkçi funksiyasını Məlik Cümşüdün qardaşı yerinə yetirir. Bu nağılda 
üç qardaşın hər üçü eyni yaşdadırlar, hər üçü qeyri-adi mənşəyə sahibdir-
lər. Özü də onlar bir-birinə o qədər oxşayırlar ki, Məlik Cümşüdün dalınca 
gedən Məlik Əhmədi və Məlik Məhəmmədi yad məkanın sakinləri, eləcə 
də o biri məmləkətin sakinləri, eləcə də padşahın kiçik qızı da tanıya bil-
mirlər. Hər yerdə onu Məlik Cümşüd kimi qəbul edirlər. Qardaşını axtar-
mağa səfərə çıxan Məlik Əhməd də eynilə Məlik Cümşüdün keçdiyi yolu 
keçir, o da başını suda yuyandan sonra saçının bir tərəfi qızıl, o biri tərəfi 
gümüş olur. Küpəgirən qarı Məlik Əhmədi də daşa döndərir. Qardaşla-
rının dalınca yollanan Məlik Məhəmməd qarının şərtinə əməl edərək daşa 
döndərilmiş qardaşlarını və başqa insanları da tilsimdən qurtarır. Bununla 
hadisələr sona yetir. 

Deməli, qəhrəmanın daşa döndərilməsi ilə bağlı bu nağıl onun kö-
məkçisi olan o biri qardaşların hərəkətə daxil olması ilə davam etdirilir, 
üçüncü qardaşın cəhdi uğurla nəticələnir. Bu nağılda daşa döndərmə moti-
vinə əsas sınaqlardan sonra təsadüf olunur. Bu tip nağıllarda daşadönmə 
motivindən sonra hadisələrin əsas iştirakçısı əsas qəhrəman deyil, onun 
köməkçisi olur.     

“�àçàðàíäàñòàí áƒëáƒëƒ“ íà‹ûëûíäà êè÷èê ãàðäàø �í ÷�òèí ñûíàãëàðäàí 
÷ûõûð, àòàñûíûí �ìðë�ðèíè jåðèí� jåòèðèð, á‰jƒê ãàðäàøëàðûíû äà ‰ëƒìä�í ãóð-
òàðûð. Àí‡àã ïàõûë ãàðäàøëàðû êè÷èê ãàðäàøûí è…èäëèêë�ðèíè ‰ç àäëàðûíà ÷ûõ-
ìàã ì�ãñ�äèë� îíóí �ë-àjà‹ûíû áà‹ëàjûá ãójójà ñàëûðëàð. “...Î‹ëàí øèðèí 
jóõóäà jàòìûøäû. Äåj�ðë�ð êè, ñ�ù�ðèí jóõóñó ‰ëƒìä�í áåò�ðäè. Ãàðäàøëàð 
îíóí �ë-àjà‹ûíû ê�íäèðí�í á�ðê ñàðûjûá …�òèðèá Jóñèô êèìè áèð ãójójà ñàë-
äûëàð. Ñ�ù�ð òåçä�í áƒòƒí ã�ôë�-ãàòàðû jƒêë�jèá ùàçûðëàäûëàð. Áèëè-Áèëãåjèñ 
õàíûì ñîðóøäó: 

– Á�ñ î‹ëàí ùàíû? 
Ãàðäàøëàð äåäèë�ð êè, î, …å‡�jí�í àòàëàðûíà ìóøòóëóã àïàðûá“ (2, 170). 
Êè÷èê ãàðäàø ñåùðëè àòûí ê‰ì�jèë� ãójóäàí ÷ûõûð â� ïàõûë ãàðäàøëàðûí-

äàí äà ùàãëû èíòèãàì àëûð. 
Áèð õƒñóñèjj�òè ä� jàäà ñàëìàã jåðèí� äƒø�ð êè, ã�ùð�ìàíûí “‰ëƒ-

ìƒ“íä�í â� jà “äàøëàøìà“ñûíäàí îíóí ê‰ì�ê÷èë�ðè î ñààò õ�á�ð òóòóð â� 
ã�ùð�ìàíûí ôóíêñèjàñûíû äàøûìà‹à áàøëàjûðëàð. Ã�ùð�ìàíûí jåíèä�í “ù�-
jàòà ãàjûòìàñû“, “äèðèëì�ñè“ èë� îíëàð jåðë�ðèíè ä�jèøèðë�ð. Ã�ùð�ìàí jåí� 
ä� ù�ð�ê�òèí èíêèøàôûíäà �ñàñ ðîë îjíàjûð. 

“ˆëäƒðƒëì�“, “äàøëàøìà“ â� “jóõóëàìà“ ñƒæåòä� ù�ð�ê�òèí ë�í…èäèë-
ì�ñèíè èð�ëè‡�ä�í ò�jèí åäèð. “Äƒøì�í“èí ìƒâ�ãã�òè ã�ë�á�ñè ã�ùð�ìàíû 
íà‹ûë ñƒæåòèíä�í ê�íàð åäèð, àí‡àã áåë� ùàëëàðäà ù�ð�ê�òä� ê‰ì�ê÷è ÷ûõûø 
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åäèð, î, ã�ùð�ìàíû õèëàñ åäèð, äèðèëäèð â� ã�ùð�ìàí jåíèä�í ù�ð�ê�ò� 
áàøëàjûð. 

Ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð ù�ð øåjä�í �ââ�ë, ñƒæåòèí …èðèøèíä� �ì�ëя …�ëèð. Áó 
ù�ð�ê�òë�ðèí ì�ãñ�äè ã�ùð�ìàíûí áàøãàëàðûíäàí ñå÷èëì�ñèíè �ñàñëàíäûð-
ìàãäûð. Áó, íà‹ûë÷ûjà ã�ùð�ìàíà èñò�íèë�í êåjôèjj�òè �ëàâ� åòì�j� �ñàñ 
âåðèð â� íà‹ûë ù�ð�ê�òèíè ìƒ�jj�í èñòèãàì�ò� j‰í�ëòì�j� jîë à÷ûð. 

Á�ç�í ã�ùð�ìàíäàí áèð …å‡�ä� ø�ù�ð, ê�íä, jîë, áà‹ ñàëìàã ò�ë�á 
îëóíóð. Áó motiv ã�ùð�ìàíûí ñûíàíìàñû èë� áà‹ëû îëóð â� ù�ð�ê�òèí èíêè-
øàôûíà õèäì�ò åäèð. Áó ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð ã�ùð�ìàíà “äƒøì�í“� ãàëèá …�ë-
ì�êä� jàðäûì åäèð â� áóíäàí ñîíðà ã�ùð�ìàíûí ù�jàòûíäà ã�òè ä�jèøèêëèê 
jàðàíûð. 

Ì�ñ�ë�í, “Ñåùðëè ƒçƒê“ íà‹ûëûíäà ã�ùð�ìàíûí àðçóñó òåçëèêë� jåðèí� 
jåòèð. Ã�ùð�ìàíûí ƒçƒjƒ äèëèíèí àëòûíà ãîjóá áèð íå÷� ê�ëì� ñ‰ç äåì�ñè 
èë� îíóí èñò�jè ù�jàòà êå÷èð. “... – ‚çƒê, H�çð�ò Ñƒëåjìàí åøãèí� ñ�íí�í 
áèð èìàð�ò èñò�jèð�ì áèð ê�ðïè‡è ãûçûëäàí, áèð ê�ðïè‡è …ƒìƒøä�í. ˆçƒ ä� î 
ã�ä�ð ùƒíäƒð îëñóí êè, áàøû áóëóääàí, áèí�ñè jåðä�í í�ì ÷�êñèí. 

Î ñààò áèð ä� …‰ðäƒ êè, …óðóëòó-í�ðèëòèjí�í áèð èìàð�ò ùàçûð îëäó êè, 
êå÷�ëèí äåäèjèíí�í ä� ã�ø�í…“ (5, 30-31). 

��ð ùàíñû áèð òèêèëì�, ç�í…èíëèê íà‹ûëäà ì‰‡ƒç�ëè jîëëà, ñåùðëè ê‰-
ì�ê÷èë�ðèí â� �øjàëàðûí âàñèò�ñèë� áèð àíäà ùàçûð îëóð. Îäóð êè, ù�ð ùàíñû 
áèð èìàð�òèí, jîëóí, áà‹ûí â� ñ. jàðàíìàñû �òðàôëû ò�ñâèð îëóíìóð. Məsələn: 
“İlan oğlan” nağılında yoxsul bir qoca oğlunun xahişi ilə elçi daşının üs-
tündə oturub padşahın qızını istəyir. Bunu bilən padşah qəhqəhə çəkib gü-
lür. Sonra isə qocanın qarşısına həyata keçməsi mümkün olmayan bir şərt 
qoyur: 

“Ey qoca, sən mən deyənləri edə bilərsənmi? Get öz evinlə mənim 
sarayımın arasına xalça döşə, qızımı səni oğluna verim.” 

Qoca kor-peşman evə qayıtdı. Padşahın dediklərini ilana söylədi.  
İlan dedi:  
–  Fikir eləmə, ata, get məni tapdığın ağacın dibinə. Hündürdən de: 

“Ey oğul sahibi, mənim evimlə padşahın evinin arasını xalça ilə bəzə!”. 
Sonra çıx gəl. 

Qoca həmin ağacın dibinə gəlib ilanın dediklərini təkrar elədi, sonra 
geri qayıtdı. Gəlib evini tapmadı. Bunu görən ilan dedi: 

–  Ana, atam evi tanıya bilmir, get onu evə gətir. 
Qarı gedib qocanı evə gətirdi. Padşah səhərin gözü açılanda gözlə-

rinə inanmadı. Gördü ki, onun sarayından uca bir saray peyda olub. Sarayı 
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ilə həmin sarayın arasına xalça döşənib. Padşah daha deməyə bir söz 
tapmadı. Qızını naxırçının oğluna verməyə məcbur oldu” (7, 64). 

Göründüyü kimi, sarayın tikilməsi, xalçanın həmin sarayla padşahın 
saratı arasına döşənməsi möcüzəli yolla, bir göz qırpımında sehrli ağacın, 
sehrli oğul sahibinin gücü ilə hazır olur. Bunu gözləməyən padşah bu işə 
mat qalır və məcbur olub verdiyi sözə, kəsdiyi şərtə əməl etməli olur.  

“Jåðä�jèøì�“ motivi äà íà‹ûëëàðäà ìƒùƒì jåð òóòóð. Ã�ùð�ìàíûí 
áèð ì�êàíäàí áàøãà ì�êàíà jåðä�jèøì�ñè íà‹ûë ù�ð�ê�òèíèí èíêèøàôû ƒ÷ƒí 
áàøëàí‹û‡ îëóð, ã�ùð�ìàíûí ì�ãñ�äèí� õèäì�ò åäèð. Ïðîïïóí ò�áèðèí‡�, 
“jåðä�jèøì� íà‹ûëûí ì�ùâ�ðè“äèð. Jåðä�jèøì�ñèç möcцzəli ñ�ð…ƒç�øòë�ðè 
ò�ñ�ââƒð åòì�ê ãåjðè-ìƒìêƒíäƒð. “Jåðä�jèøì�“ ìƒõò�ëèô ñåùðëè ê‰ì�ê-
÷èë�ðèí â� âàñèò�ë�ðèí jàðäûìû èë� jåðèí� jåòèðèëèð. 

Ì�ñ�ë�í, “Äàø ƒçƒê“ íà‹ûëûíäà ƒçƒjƒí ê‰ì�jèë� ãûç áèð …‰ç ãûðïû-
ìûíäà óçàã ‰ëê�ä�í ‰ç åâèí� ãàjûäûð. “...Ãûç ƒçƒj� äåäè: 

– ‚çƒê, ñ�íä�í èñò�jèð�ì, áó ñààò ì�í, …‰j�ð÷èí, áèð ä� ïèøèê áó åâ-
í�í êå÷�ëèí jàíûíäà îëóì, ãàëàíëàðûíûí ùàìûñû jåðä�... 

...Åë� êè, ãûç ƒçƒêä�í èñò�äè êè, êå÷�ëèí jàíûíäà îëñóí, î ñààò ãûç, …‰-
j�ð÷èí, ïèøèê åâí�í á�ðàá�ð êå÷�ëèí ù�j�òèíä�, ê‰ùí� jåðèíä� îëäóëàð. 
Ãàëàíëàðû ùàìûñû îðàäà ãàëäûëàð“ (3, 68-69). 

“Ñîëòàí Èáðàùèì“ íà‹ûëûíäà èñ� �ôñàí�âè Ñèìóðã ãóøó áèð …‰ç ãûðïû-
ìûíäà ã�ùð�ìàíû èñò�äèjè jåð� ÷àòäûðûð. “...Ñèìóрã ãàëõäû ùàâàjà, …‰jí�í 
…åäèðäè, áèðä�í äåäè: 

– „‰çƒíƒçƒ jóìóí! 
Áóíëàð …‰çë�ðèíè jóìäóëàð. Ñèìóðã àøà‹û åíèá äåäè: 
–À÷ûí …‰çë�ðèíèçè! 
Áóíëàð …‰çë�ðèíè à÷äûëàð, …‰ðäƒë�ð êè, á�ððè-áèjàáàíäàäûðëàð“ (7, 338). 
Îõøàð motivlər â� ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð íà‹ûë êîìïîçèñèjàñûíûí ìƒõò�ëèô 

ùèññ�ë�ðèíä� èøë�äèëèð. 
Îíëàðûí ù�ð áèðèíèí jàjûëìàñû, ì�çìóíó â� êîìïîçèñèjà ôóíêñèjàñû-

íûí ‰jð�íèëì�ñè …�ð�êëèäèð. 
“Ã�ùð�ìàíûí ñåùðëè äî‹óëóøó“, “àòà ã�áðèíä� ãàðîâóë“, “ñåùðëè êƒð�-

ê�í“, “…‰j�ð÷èí ãûçëàð“ â� ñ. åïèçîäëàðà íà‹ûëûí …èðèøèíä� ò�ñàäƒô îëóíóð. 
“Ata qəbrində qarоvul” motivi “Üçbığ Kosa” nağılında əks olunub. 

Atanın vəsiyyətinə uyğun olaraq üç qardaş növbə ilə onun qəbrində qarо-
vul çəkməlidir. Ancaq böyük qardaşlar ata vəsiyyətinə əməl edə bilmirlər. 
Onların əksinə olaraq kiçik qardaş buna əməl edə bilir, bunun da nəticə-
sində üç sehrli at və silah, sonra isə üç sehrli köməkçiyə sahib olur.   
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“Óøà‹ûí ñåùðëè äî‹ëóøó“ ìîòèâè èë� ãåjðè-àäè ã�ùð�ìàíûí îíó �ùàò� 
åä�íë�ðä�í ñå÷èëì�ñè â� îíóí …�ë�‡�ê ã�ùð�ìàíëû‹û �ñàñëàíäûðûëûð. 

“Ñåùðëè …ƒë“ƒí, “äèðèëèê àëìàñû“íûí àðçó åäèëì�ñè â� ñ. motivlər íà‹ûë 
çàâjàçêàñû ƒ÷ƒí ç�ìèí jàðàäûð. 

Ãàëàí åïèçîäëàð ã�ùð�ìàíà ñåùðëè ê‰ì�ê÷è �ëä� åòì�ê ƒ÷ƒí ø�ðàèò 
jàðàäûð. 

“Óøà‹ûí ãàáàã‡àäàí ñàòûëìàñû“ òèïëè åïèçîäëàð íà‹ûë çàâjàçêàñûíû ùà-
çûðëàjûð. Ì�ñ�ë�í, “À‹ àòëû î‹ëàí“ íà‹ûëûíäà ò�ñâèð îëóíóð êè, çƒëìêàð 
Ä�ø…ƒâàð ïàäøàùûí óøà‹û îëìóðìóø. 

“...„ƒíë�ðèí áèð …ƒíƒíä� áèð ä�ðâèø áó ïàäøàùûí jàíûíà …�ëäè, äåäè: 
– Ïàäøàù ñà‹ îëñóí, ì�í ñ�í� áèð ä�ðìàí âåð�ð�ì, ù�ð àðâàääàí áèð 

î‹ëóí îëàð. Àììà áèð ø�ðòèì âàð. 
Ïàäøàù ñîðóøäó: 
– Í� ø�ðò? 
Ä�ðâèø äåäè: 
– Óøàãëàð îí áåø jàøà ÷àòàíäà áèðèíè ì�í� âåðì�ëèñ�í“ (6, 239). 
Áó ìîòèâë�ðä�í ñîíðà “jàõøû àðâàä“, “å‡àçêàð ìàùèð àäàì“ â� ñ. 

åïèçîäëàðà ò�ñàäƒô îëóíóð. Áåë� ò�ñâèðë�ð ã�ùð�ìàíà ñåùðëè ê‰ì�ê÷èë�ð â� 
�øjàëàð âåðèð. Áóíäàí ñîíðà èñ� ã�ùð�ìàíûí ñûíàíìàëàðû èë� áà‹ëû motivlər 
…�ëèð. 

“Möcüzəli ãà÷ìà“ motivi äə íà‹ûëëàðäà ìƒùƒì jåð òóòóð. Áó moti-
və èêè âàðèàíòäà ò�ñàäƒô îëóíóð. Áèðèí‡è âàðèàíòäà ã�ùð�ìàí ñåùðëè ê‰ì�ê-
÷èë�ðèí â� �øjàëàðûí jàðäûìû èë� äƒøì�íèí �ëèíä�í ãà÷ûá ãóðòàðûð, ÷îõ çà-
ìàí äà îíó ì�‹ëóá åäèð. Èêèí‡è âàðèàíòäà èñ� ã�ùð�ìàí ìƒõò�ëèô ø�êèëë�ð� 
äƒø�ð�ê äƒøì�íä�í ãà÷ûð. “Jåääè äà‹ àëìàñû“, “Àõâàj“, “Îõõàjëà �ù-
ì�ä“ íà‹ûëûíäà áó motiv àjäûí �êñ îëóíìóøäóð.  

“Möcüzəli ãà÷ìà“ motivinя íà‹ûëûí êóëìèíàñèjà í‰ãò�ñèíä� ã�ùð�-
ìàíëà äƒøì�í àðàñûíäàêû ìƒíàñèá�ò ìåjäàíà ÷ûõàíäàí ñîíðà ò�ñàäƒô 
îëóíóð. 

Ã�ùð�ìàíûí “mюъцzəli dцşmənlə vuruşması” motivi èêè ôóíêñèjà 
äàøûjûð. Í� âàõò áó motiv ñƒæåò ƒ÷ƒí �ñàñäûð â� áèðáàøà êîíôëèêòë� áà‹ëûäûð, 
ñƒæåòèí êóëìèíàñèjàñû îëóð. Èêèí‡è ãèñì ñƒæåòë�ðä� èñ� áó motiv êîìïîçèñè-
jà ƒ÷ƒí ùå÷ áèð ðîë îjíàìûð, àí‡àã ã�ùð�ìàíëûã ì‰âçóñóíóí ä�ðèíë�øì�-
ñèí� õèäì�ò åäèð. 

Îõøàð motivlər íà‹ûëûí �í�í�âè åùòèjàò õ�çèí�ë�ðèíä�í áèðèäèð. 
Íà‹ûë÷ûëàð ‰ç áà‡àðûã â� óñòàëûãëàðûíà ój‹óí îëàðàã áó �í�í�âè âàñèò�ë�ð-
ä�í èñòèôàä� åäèðë�ð. Áó �í�í�âè âàñèò�ë�ðèí èäåjà-á�äèè ôóíêñèjàñû â� ãó-
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ðóëóøó �ñàñ�í ä�jèøì�ç îëóð. Áó âàñèò�ë�ðä�í íà‹ûë÷ûëàð ùàäèñ�ë�ðèí èíêè-
øàôû ïðîñåñèíä� ‰ç ôèêèðë�ðèí� ój‹óí ñóð�òä� èñòèôàä� åäèðë�ð.  

Ìƒõò�ëèô ñƒæåòëè íà‹ûëëàðäà îõøàð motiv â� ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð� òåç-òåç 
ðàñò …�ëì�ê îëàð. Ìèñàë ƒ÷ƒí, “Ì�ëèê Ì�ìì�ä â� Ì�ëèê �ùì�ä“ íà‹ûëû-
íû jàäà ñàëàã: óøàã ù�ñð�òèíä� îëàí ïàäøàù jóõóäà …‰ðäƒjƒ êèìè áà‹÷à-
äàêû ùîâçóäà ƒç�í àëìàíû àðâàäû èë� á‰ëƒá jåjèð â� áóíäàí ñîíðà îíëàðûí 
áèð î‹ëó îëóð. Áó âàõò íàõûð÷ûíûí äà áèð î‹ëó äƒíjàjà …�ëèð. Ïàäøàù î‹ëóíà 
Ì�ìì�ä, íàõûð÷û î‹ëóíà èñ� Яùì�ä àäûíû ãîjóðëàð. Îíëàð îí áåø jàøûíà 
êèìè …ƒí èøû‹ûíà ÷ûõìûðëàð. Îâ çàìàíû ïàäøàù î‹ëó Ì�ù�ìì�ä „ƒëƒ-
Ãàùãàù õàíûìà àøèã îëóð. Ñ�í äåì�, áó ãûç ñåùðëè èìèø, àí‡àã Ì�-
ù�ìì�ä� àøèã îëäó‹óíäàí ñèððèíè îíà à÷ûá ñ‰jë�jèð: “...Ì�íèì áèð òàõòàì 
âàð, …�ð�ê îíó ñóäà åë� àõûäàñàí êè, ñójà ä�jì�j�. Áèð ä�, áèð ãàçàíûì 
âàð, jåääè ä�ìèð÷è ù�ð�ñè îíóí áèð êƒí‡ƒíä� îòóðóá ÷�êè‡ ä‰jƒð. Ãàçàí î 
ã�ä�ð á‰jƒêäƒ êè, áóíëàðûí ñ�ñè áèð-áèðèí� ÷àòìûð. „�ð�ê îíó ñójíàí 
äîëäóðóá …‰òƒð�ñ�í. Áèð …èë� ä� ñó jåð� äƒøì�j�. Ì�í ä� ãàðäàøëàðûìà 
äåìèø�ì êè, ù�ð ê�ñ òàõòàíû àõûòñà, î ãàçàíû äà äîëäóðóá …�òèðñ�, îíà �ð� 
…åä�‡�j�ì. „�ë�íä� ñ�í� äåj�‡�êë�ð êè, áó òàõòàíû àõûò, ãàçàíû äà äîë-
äóð. Îíäà ñ�í äå êè, òàõòà, „ƒëƒ-Ãàùãàù åøãèí� í� ñ�í ñójà ä�j, í� ä� ñó 
ñ�í�. Ãàçàíû äà äîëäóð, äåjí�í ãàçàí „ƒëƒ-Ãàùãàù åøãèí� ãàëõ. Ãàçàí 
‰çƒ ãàëõà‡àã. Î âàõò ãàðäàøëàðûì ùå÷ ñ‰ç äåì�jèá, ì�íè ñ�í� âåð�‡�ê-
ë�ð“ (7, 230-231). Ì�ëèê Ì�ìì�ä „ƒëƒ-Ãàùãàù õàíûìûí äåäèêë�ðèí� 
�ì�ë åäèð â� ãàðäàøëàðû îíëàðûí åâë�íì�ñèí� ðàçû îëóðëàð. Àí‡àã Ì�ëèê 
Ì�ìì�ä ãûçûí ñèððèíè ‰jð�íì�j� ‡�ùä åäèð, áó âàõò äèâ îíó …‰òƒðƒá 
ãà÷ûð. Ì�ëèê �ùì�ä äèâèí �ëèíä� �ñèð îëàí ãûçûí ê‰ì�jèë� „ƒëƒ-Ãàùãàù 
õàíûìû äèâèí �ëèíä�í ãóðòàðûá èøûãëû äƒíjàjà ÷ûõàðûð. „ƒëƒ-Ãàùãàù õàíûì 
Ì�ëèê �ùì�ä� äåjèð: “...Ïàäøàù ì�í� àøèãäè. Î áèð àò …‰íä�ð�‡�ê êè, 
î‹ëóì ìèíñèí …�ëñèí. Ì�ëèê Ì�ìì�ä ìèí�í êèìè, àò îíó âóðóá ‰ëäƒð�-
‡�ê. Îíäàí ñîíðà áèð ãûçûë ãóø …‰íä�ð�‡�ê, î ãóø äà Ì�ëèê Ì�ìì�äèí 
…‰çƒíƒ ÷ûõàðäà‡àã. Îíó äà ‰ëäƒð�ðñ�í, ãîjìàçñàí êè, Ì�ëèê Ì�ìì�äèí 
…‰çƒíƒ ÷ûõàðòñûí... Î ïàäøàù jàìàí ‡àäƒêƒíäƒ. Áèð èñì�ç�ì îõójóô 
îëà‡àã áèð èëàí, èëàí …èð�‡�ê áèð îòà‹à. Ì�ëèê Ì�ìì�ä è÷�ðè …èðì�ìèø, î 
èëàíû äà ‰ëäƒð“ (3, 233). Ì�ëèê �ùì�ä ãûçûí áó ñ‰çë�ðèí� ä� �ì�ë åäèð â� 
äîñòóíó ‰ëƒìä�í ãóðòàðûð. Àí‡àã ùàäèñ�ë�ðä�í õ�á�ðñèç îëàí Ì�ëèê 
Ì�ìì�ä îíóí ƒ÷ƒí …èçëè îëàí ñèððè à÷ìàñûíû Ì�ëèê �ùì�ää�í ò�ë�á åäèð. 
Ì�ëèê �ùì�ä ñèððè à÷àí êèìè äàøà ä‰íƒð. „ƒëƒ-Ãàùãàù õàíûì …‰j�ð÷èí 
äîíëó ï�ðè ãûçëàðûí ê‰ì�jèë� Ì�ëèê �ùì�äè ñà‹àëäûð â� îíëàð õîøá�õò 
jàøàìà‹à áàøëàjûðëàð (3, 227-234). 
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Àðõàèê åëåìåíòë�ðè ‰çƒíä� ãîðójóá ñàõëàjàí áó íà‹ûëäà áèð íå÷� îõ-
øàð åïèçîä â� ñåùðëè ù�ð�ê�òë�ð� – “ã�ùð�ìàíûí ñåùðëè äî‹óëóøó“, “ñåùðëè 
ê‰ì�ê÷è“, “jåðä�jèøì�“, “äàøëàøìà“, “…‰j�ð÷èãûçëàð“ åïèçîäëàðûíà ò�ñàäƒô 
îëóíóð.  

Ã�ùð�ìàíûí ãàðøûñûíäà äóðàí ÷�òèí òàïøûðûã – ì‰‡ƒç�ëè ø�ðòë�ð ä� 
íà‹ûë ñƒæåòë�ðèíä� ìƒùƒì jåð òóòóð â� ù�ð�ê�òèí èíêèøàôûíà ò�êàí âåðèð. 
Ò�ùëèë …‰ñò�ðèð êè, áó òèïëè íà‹ûëëàð ‰ç ì�çìóíó, îáðàçëàðû â� ïîåòèêàñû 
åòèáàðèë� ìèôë�ðä�í ãàjíàãëàíûð. 

Ñåùðëè íà‹ûëëàðäà ã�ùð�ìàí ÷îõ çàìàí ì‰‡ƒç�ëè ø�ðòë�ðë� ãàðøûëàøûð 
â� áó ø�ðòë�ðè jåðèí� jåòèðèá, èñò�jèí� ÷àòûð. Íà‹ûëûí ñƒæåòè áó ì‰‡ƒç�ëè 
ø�ðòë�ð ƒç�ðèíä� ãóðóëóð. Áó áàõûìäàí “Øàù î‹ëó Á�ùð�ìèí íà‹ûëû“ ñ�‡èj-
j�âèäèð. ×�òèí ñ�ô�ð� jîëà äƒø�í ã�ùð�ìàí ì‰‡ƒç�ëè ø�ðòë�ðä�í êå÷�ð�ê 
ñûíàãëàðäàí ÷ûõûð. „‰çë�ðè òóòóëìóø àòàñûíûí ä�ðìàíûíû òàïìàã ƒ÷ƒí óçóí 
jîë êå÷èá à‹ ÷åøì� ñàùèáèíèí jàøàäû‹û jåð� ÷àòàí ã�ùð�ìàí áåë� ø�ðòë�ðë� 
ãàðøûëàøûð: 

“...Ø�ù�ðèí áèð ò�ð�ôèíä�í ù�ìèí ÷åøì�íèí jàíûíà ÷àòäûëàð. Äåìèj�-
ñ�í êè, áó ÷åøì�íèí ä� ñàùèáè áèð …‰ç�ë ãûçìûø. Á�ùð�ì ‰çƒíƒ ãûçûí jà-
íûíà jåòèðèá äåäè: 

– Ì�íèì àòàìûí …‰çë�ðè òóòóëóáäó. „�ëìèø�ì à‹ ÷åøì�íèí äàøûíäàí 
àïàðûì êè, îíóí …‰çë�ðèí� ñƒðò�ê, ñà‹àëñûí. 

Ãûç äåäè: 
– Àj î‹ëàí, áèëèð�ì ñ�í óçàã jåðä�í …�ëìèñ�í. ��ð ê�ñ áóðà äàøà 

àïàðìà‹à …�ëèá, ñàëàìàò ãàjûòìàjûá. Èíäè ì�íèì áèð íå÷� ø�ðòèì âàð, �…�ð 
îíëàðû jåðèí� jåòèðñ�í, ì�í äàøäàí ñ�í� âåð�ð�ì. 

Î‹ëàí äåäè: 
– Áójóðóí, …‰ð�ê ø�ðòèíèç í�äè? 
Ãûç äåäè: 
– Áèðèí‡è ø�ðòèì áóäó êè, …åä�ñ�í çƒëì�òä� îëàí áèð ä�ðjà àòû âàð, 

îíó …�òèð�ñ�í. Èêèí‡è ø�ðòèì áóäó êè, î àòûí ù�ìèí çƒëì�òä� ñàùèáè âàð, 
îíó äà …�òèð�ñ�í. ‚÷ƒí‡ƒ ø�ðòèì áóäó êè, á‰jƒê ñ�ùðàäà áèð …‰ë âàð, î …‰-
ëƒí áàøûíäà áèð ãûçûë ‡àì âàð, îíó äà …�òèð�ñ�í. Ä‰ðäƒí‡ƒ ø�ðòèì áóäó êè, 
á‰jƒê áèð …‰ë âàð, î …‰ëƒí áàøûíäà ãûçûë ãàíàäëû áèð ãàç âàð, î ãàçû …�òèð�-
ñ�í. Áåøèí‡è ø�ðòèì áóäó êè, ñûõ ìåø�ä� øèðë�ð jàøàjûð, î øèðë�ðèí òƒêƒíä�í 
ì�í� …�òèð�ñ�í“ (3, 241). 

Øàù î‹ëó jîëäà ðàñò …�ëäèjè ì‰‡ƒç�ëè ê‰ì�ê÷èíèí – ãûçûí ê‰ì�jèë� 
à‹ ÷åøì� ñàùèáèíèí áƒòƒí ø�ðòë�ðèí� �ì�ë åäèð. Áóíäàí ñîíðà à‹ ÷åøì� 
ñàùèáè áèð äàø ÷ûõàðûá îíà âåðèð. Á�ùð�ì áó äàøû …�òèðèá àòàñûíûí …‰çƒí� 
ñƒðòƒð â� àòàñûíûí …‰çƒ à÷ûëûð. Áó íà‹ûëäà äàøà â� ñójà îëàí èíàì äà �êñ 
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îëóíìóøäóð. À‹ ÷åøì�ä� îëàí äàøûí ïàäøàùûí …‰çë�ðèí� ä�ðìàí îëìàñû 
�ñêè èíàìëàðäàí ãèäàëàíûð. 

Àç�ðáàj‡àí íà‹ûëëàðûíûí á‰jƒê áèð á‰ëƒìƒíä� ù�ääè-áóëó‹à ÷àòìûø 
è…èäë�ð åâë�íì�ê ƒ÷ƒí ÷�òèí, óçàã ñ�ô�ðë�ð� jîëà äƒøƒð, ì‰‡ƒç�ëè ø�ðòë�ðè 
jåðèí� jåòèðèð â� èñò�äèêë�ðè ãûçëàðû àëûá …�òèðèðë�ð. Áó íà‹ûëëàð ƒç�ðèíä�êè 
ìƒøàùèä�ë�ð …‰ñò�ðèð êè, óçàã ì�ìë�ê�òä�í, ãåjðè-àäè ïàäøàùëûãäàí ãûç 
àëìàã è…èäëèê ñàjûëìûø, áó àä�ò� �ì�ë îëóíìóøäóð. Áó ìîòèâ� “Ì�ëèê 
Äƒ÷àð“, “Ì�ëèê Ì�ìì�ä â� Ì�ëèê �ùì�ä“, “†àíòèã“, “†�ëàjè-â�ò�í“, 
“Ñîëòàí Èáðàùèì“, “Ñåùðëè ƒçƒê“, “Ãûçûë ƒçƒê“, “Îõõàjëà �ùì�ä“, “�àò�-
ìèí íà‹ûëû“, “Ãûðõ Ã‰í÷� õàíûì“, “‚÷áû‹ Êîñà“, “Òàïäûã“, “Ãàðàãàøûí 
íà‹ûëû“, “‚÷ øàùçàä�“ â� ñ. îíëàð‡à íà‹ûëëàðäà äà ò�ñàäƒô åòì�ê îëàð. 

J.Â.×�ì�íç�ìèíëèíèí òàðèõè-ô�ëñ�ôè ðîìàíû îëàí “Ãûçëàð áóëà‹û“ 
�ñ�ðèíä� ä� áó àä�òèí óçàã êå÷ìèøä� ä�ðèí ê‰ê ñàëäû‹û …‰ñò�ðèëèð. Áó 
àä�ò� …‰ð�, jåòêèíëèê jàøûíà ÷àòàí …�í‡ë�ð åâë�íì�ê ƒ÷ƒí áàøãà ã�áèë�j� 
…åäèðë�ðmiş. Á�çè ã�áèë�ë�ðä� èñ� ancaq ñûíàãëàðäàí êå÷äèêä�í ñîíðà 
åâë�í� áèëèðë�ðmiş. Əsərdə bu belə təsvir olunur: 

“...Áèð àç ñƒêóòäàí ñîíðà: 
– Ã�áèë�ìèç õîøóíà …�ëäèìè? – äåj� ñîðäó. 
– „‰ç�ëäèð! Àä�òë�ðèíèç äàùà ÷îõ õîøóìà …�ëäè.  
– Ñèçä� áåë� àä�òë�ð jîõìó? 
– Âàð. Ò�áèè ñèçèíêèë�ð� á�íç�ì�j�íë�ðè ä� âàð. 
– Áèðèíè àíëàò. 
– �àíñûíû ñ‰jë�jèì? – äåj� ôèêð� …åòäèì. Ñîíðà jàäûìà äƒøäƒ: – 

Áèç ‰çƒìƒç� “Ãî÷“ ã�áèë�ñèíä� íà÷àðëû àðàjàí êèìè, “Ãóç‹óí“ ã�áèë�ñè 
…�í‡ë�ðè ä� áèç� …�ë�ðë�ð... Áèçä� Ãûçëàð áóëà‹û jîõäóð. Ãûçëàð î‹ëàíëàðëà 
áèð äƒçä� …‰ðƒøƒð, …ƒë�øèðë�ð. �àíñû î‹ëàí ùàíñû ãûçû jûõàðñà ñà‹ �ëèíè áà-
øûíà ÷�ê�ð: “��jàòûíûí ñîíóíà ã�ä�ð ì�í� òàáåñ�í,“ – äåì�êäèð. 

Ãûç jåðä�í ãàëõàð â� î‹ëàíûí ñà‹ ãîëóíäàí ‰ï�ð – “ãƒââ�ò ò�ãäèð 
åäèð�ì,“ äåì�êäèð. 

Ñîíðà ãûç î‹ëàíà jåääè òàïìà‡à ñ‰jë�ð â� òàïìàñûíû ò�ë�á åä�ð. Î‹-
ëàí òàïìà‡àëàðû ø�ðù åòì�j� à‡èçëèê …‰ñò�ðì�çñ�, ãûç ñà‹ �ëèíè î‹ëàíûí ñà‹ 
�ëèíèí ƒñòƒí� ãîjàð: 

– Ñ�í� áà‹ëàíìàã èñò�ð�ì, – äåj�ð. 
– Ñ�í� áà‹ëàíûðàì, – äåj� ‡àâàá âåðèëèðñ�, øóðà ð�èñè îíëàðûí �ëë�ðèíè 

…‰j îòëà áà‹ëàð. 
– Íà÷àð âåðèëì�çìè? 
– Jîõ. 
– Á�ñ íà÷àðëûjà í� äåj�ðë�ð? 
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– Îòëó (8, 67). 
Áó адятин íà‹ûëäà äà ‰çƒí�ì�õñóñ ø�êèëä� èôàä�ñè …‰ñò�ðèð êè, íà‹ûë-

äàêû ù�ð áèð ìîòèâ â� ñƒæåò heч də ì‰‡ƒç� îëìàjûá, həm də �ñêè èíàìëàðëà 
áó â� jà äè…�ð ä�ð�‡�ä� áà‹ëûdır. 
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СЕМАНТИКА СХОЖИХ МОТИВОВ  

И ВОЛШЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СКАЗКЕ 
 

РЕЗЮМЕ  
Орудж Алиев 

В статье рассматриваютя схожие мотивы и волшебные действия. Здесь на 
примере схожих мотивов и волшебных действий как «убийство», «превращение в 
камень», «сон», «девушки голуби», «чудесные бегство» «мгновенное пере-
мещение» и др. Исследуется конкретный сказочный материал. 

Автор в статье считает что каждой мотив и сюжет не является продуктом 
только чудесного вымысла и они связаны с древними верованиями и обычаями. 

 
Oruj Aliyev 

Summary 
The semantic of similar motives and magic movements in the tale 

In the article it is said about the similar motives and magic movements which 
take an important place in the tale structure. “To be killed”, “to be asleep”, “the magic 
birth of the hero”, “the dove girls”, “the magic running”, “to change the place in a 
moment” and the functions of other similar motives and magic movements are analyzed 
with the concrete examples. In the article it is defended that each motive and subject is 
not only magic, but it is also connected with the ancient believes and traditions.      
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                  Айнур БАБЯК 
 

СУ СТИХИЙАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ МИФОЛОЖИ ИНАМЛАР 
 

Су стихийасынын Азярбайъан халгынын мифоложи дцнйаэюрцшцндяки 
йери, ролу инанъ мятнляриндя щяртяряфли якс олунмушдур. Халгымызын та 
гядимлярдян суйа щансы дяйяр вермяси, онда ня кими харигцладя кей-
фиййятляр эюрмяси, суйу неъя мцгяддясляшдирмяси, онун маэик хцсусий-
йятляриндян неъя истифадя етмяси бу инанъларда рянэарянэ шякиллярдя эю-
рцнцр. Онлары юйрянмякля тябиятсевяр тцркцн дцнйайа щуманист мц-
насибятинин дяринликляриня вармаг, мцасир мянявиййатымызын кюклярини 
ашкарлыьа говушдурмаг мцмкцндцр. 

Су иля баьлы инанълар мязмунъа чох рянэарянэ вя ялвандыр. Лакин 
бу мцряккябликдя гядим тцрк тяфяккцрцнцн айдын мянтиги, дцнйайа 
саьлам щуманист-еколожи мцнасибяти эерчякляшмишдир. Онларын дяринлик-
ляриня варылдыгъа тцрк мифоложи дцшцнъясинин системи, мянтиги цзя чыхыр. 

Нахчыван бюлэясиндян топланмыш инанъа эюря, «пис йухуну суйа 
данышаллар ки, йуйуп апарсын. Йахшы йухуну да данышаллар ки, айдынных 
олсун» (1, 49). 

Бу инанъ мялум едир ки, суйун инсан щяйатында, даща доьрусу, 
онун талейиндя ролу бюйцкдцр. Инсан щям пис йухуну, щям дя йахшы 
йухуну суйа данышмалыдыр. Пис йуху – юз символикасы иля инсана пислик 
цз веряъяйини хябяр веряряк онун ращатлыьыны ялиндян алан йухудур. 
Мясялян, йухуда инсанын дишини чякярлярся, бу, онун доьма адамла-
рындан киминся юляъяйиня ишарядир. Гарабаьдан топланмыш инанъ мятни: 
«Йухуда дишин дцшмяйи киминся юлмяйи демякдир» (5, 182). Йахуд 
инсан йухуда чий ят эюрцрся, бу, йеня дя юлцмля баьлы яламятдир. Бяс 
инсан бу щалда ня цчцн йухуну суйа данышыр?  

Инанъа эюря, су пис йухунун габаьыны алыр, инсана эяляъяк шяри да-
йандырыр. Демяк, су инсанын талейиня тясир едир, баш веряъяк пис щадисянин 
габаьыны су алыр. Бу щалда су пислийи, шяри тямизляйян гцввя кими чыхыш 
едир. Бяс суйа бу гцввяни верян нядир? Бизъя, онун космогоник ста-
тусудур. Ахы су илкин йарадылышла баьлыдыр. Оьуз инанъларына эюря, су 
Щаггын – Аллащын цзцнц эюрмцшдцр. Су гядимлярдян бяри илащи гцввя 
иля баьлы щесаб олунмушдур. Демяк, суйун йуху иля хябяр верилян шяр, 
бядбяхт щадисялярин гаршысыны алмасы онун илащи эцъля баьлылыьы щаггында-
кы эюрцшя ясасланыр. Эюйчядян топланмыш мятндя бу эюрцш айдын бир дил-
ля ифадя (щям дя изащ) олунмушдур: «Горхулу йухуну суйа сюйлямяк 
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лазымды ки, бядбяхт щадися йуху эюряннян узахлашсын» (3, 86). Зянэязур 
бюлэясиня даир инанъ мятни: «Йухуу гарышдыранда итя чюрящ, тойуьа бир 
габ дян атарсан. Сора суйа наьыл елясян, хятяр совушар» (12, 107).  

Инсан пис йухуну суйа данышдыьы кими, йахшы йухуну да суйа да-
нышмалыдыр. Йахшы йуху – йахшы, хейир яламятляр демякдир. Беляликля, ин-
санын йуху иля она хябяр верилян талейи бцтцн щалларда суйа баьланыр. 
Пис йухуну да, йахшы йухуну да суйа данышмаг лазымдыр (мяъбуридир). 
Бу да эюстярир ки, су инсанын талейиня щяртяряфли тясир эюстярир. 

Цмумиййятля, йуху иля эялян су символу хейир яламят щесаб олу-
нур. Нахчывандан топланмыш инанъ мятни: «Йухуда ят эюрмяк, диш чы-
хартдырмах, гуйуйа дцшмяк пис яламятди, чиммяк, гуш кими ушмах 
йахшы» (1, 49). Эюйчяйя мяхсус инанъ: «Йухуда дяниздя чиммяк эц-
нащларын йуйулмасы демякдир» (3, 89).  

Бурада чиммяк дедикдя, тябии ки, суда чиммяк нязярдя тутулур. 
Адятян, йухуда су эюрмяк суда чиммяк шяклиндя олур ки, бу да инСА-
на йуху иля верилян хейир яламят, баш веряъяк хош щадисянин сораьыдыр. 
Анъаг инсан йухуда су эюрцб севинирся, бу, о демяк дейилдир ки, 
щямин щадися баш веряъяк. Бундан ютрц, йяни щямин йухунун чин ол-
масындан ютрц ону суйа данышмаг лазымдыр. Чцнки йалныз бу щалда 
хейир символ эерчякляшяр – «айдынлыг» олар. Бу щалда айдынлыг олмасы 
йухунун щяйата кечмяси демякдир. 

Су стихийасынын горуйуъу функсийасы инанъ мятнляриндя айдын 
шякилдя галмышдыр. Мяс., Нахчывандан топланмыш инанъа эюря, «ушаьы 
гырхдан чыхармахдан йана отурдуллар гара парчанын цсдцня. Башына 
гырх цскцк су тюкцлляр» (1, 53). 

Ушаьын 40 эцнц щям дя защы гадынын 40 эцнц демякдир. Бу 40 
эцн щям кюрпя, щям дя ана цчцн чох тящлцкяли эцнляр щесаб олунур. 
40 эцнцн баша чатмасы щяр ъцр хята-бяланын, тящлцкянин совушмасы де-
мякдир. Лакин 40-лыгдан чыхмаг хцсуси мярасимдир. Ушаьын башына 
тюкцлян 40 цскцк су 40 эцнц билдирир. Бу су онун йашадыьы эцнляри 
шярдян тямизляйир. Ушаг (онун щяйаты) су васитяси иля тямизлянир. Су пис 
йухуну йуйуб апардыьы кими, 40 эцнлцк ушагдан да пислийи, шяр-хятаны 
йуйуб апарыр. Демяк, су ушаьы да, йухуну да тямизляйир, шярдян гору-
йур. Ейни цсул защы гадына да аиддир. Эянъябасардан топланмыш мятн: 
«Защы гадын он эцнлцйцндя онуну тюкмяли (чимиб тямизлянмяли), гырх 
эцнлцйцндя ися гырхыны тюкмялидир. Гырхыны тюкяндя башындан гырх га-
шыг су (буна кусул (гцсул) суйу да дейирляр) тюкмялидир. Суйу тюкя-
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тюкя цч дяфя бу сюзляри тякрар етмялидир: Ъан кусулу тюкцрям, ваъибди, 
гцрбятян Аллащ» (9, 24). 

Мараглыдыр ки, 40 эцнлцк мцддят дахилиндяки ушагла баьлы су 
космогоник судур – щяйатйарадыъыдыр. Ираг тцркманлар «гырхы чыхмА-
мыш кюрпянин палтарынын суйунда ушаьа галмайан гадын чимся, ушаьы 
олаъаьына инанырлар» (2, 85). Инанъын тящлили суйун бирбаша йарадыъы 
функсийасыны тясдиг едир. Яэяр ушаьы олмайан гадын сюзц эедян судан 
щамиля галырса, демяк, бу су щяйат йарадыр, ушаг верир вя киши (башлан-
ьыъы) ролуну ойнайыр. Буну диэяр бир Ираг-тцркман инанъы да тясдиг 
едир: «Сцннят едяркян артыг дярини суда сахлайыр, сонра суйу ушаьы 
олмайан гадынын башына тюкцрлярмиш ки, ушаьы олсун» (2, 89). 

Улуларымыз суйун шяфавериъи гцдрятиня инанмышлар. Нахчывандан 
топланмыш инанъ мятниндя дейилир: «Йазда биринъи дяфя сел эяляндя селин 
габаьындан ким су долдуруб ичся, щяр дярди саьалар дейярляр» (1, 49). 
Щямин мязмуна уйьун Шяки-Загатала инанъы: «Йазда биринъи дяфя сел 
эяляндя ким щонун суйуннан ичся, бцтцн хясдяликляри саьалар» (13, 20). 

Бу инанъдакы суйун хцсусиййятляриня нязяр салаг. Адятян, ин-
санлар селдян горхурлар; юзц иля дярд-бяла эятирир, мал-щейваны, якин-
бичини йуйуб апарыр, габаьына чыханы хараба гойур. Лакин бу су ади су 
дейилдир. Онун бцтцн гейри-адилийи «илкинлийиндядир». Мятндя айдын 
шякилдя дейилир ки, «йазда биринъи дяфя сел эяляндя...» Йаз илин баш-
ланьыъыдыр, илк сел дя илин башланьыъ суйудур. Демяк, бу су йаддашларын 
дяринликляриндя йашайан илкин космогоник – йарадыъы су иля баьлыдыр. 
Она эюря дя шяфавериъи, щяйатйарадыъы щесаб олунур. Ахы космогоник 
су щяйатйарадыъыдыр. Инанъ мятниндяки су да илкин – биринъи су олдуьу 
цчцн космогоник су иля ялагядардыр. Шякидян топланмыш «Горхан 
адама ъюфтя суйу верярляр» (, 389) инанъ мятниндя, йахуд Шяки-Зага-
тала бюлэясиндян топланмыш «Горхуну эютцрмах цчцн ярсини суйа салып 
ушаьы сяксяндирсян, щонда горхусу чыхар» (13, 17) инанъында да суйун 
шяфавериъи, шяр гцввялярдян тямизляйиъи хассяси юз яксини тапмышдыр. 

Инанъларда суйун веримлилийи мязмунъа рянэарянэдир. Мяс., Ираг 
тцркманлары «йараса ганадыны суда сахлайыб, сонра щямин судан кюр-
пяйя ичирдяндя онун эяляъякдя чох аьыллы олаъаьына инанырдылар» (2, 86). 
Ейни инанъ Эянъябасар бюлэясиндян дя топланмышдыр (9, 24) 

Бурада илк бахышда йараса ганадынын мювгейи суйун мювгейиня 
нисбятян даща эцълц эюрцнцр. Ялбяття, халг арасында йараса ганады, 
кирпи яти, ешшяк сцдц, гурд пянъяси вя с. кими шейлярля баьлы инанълар 
чохдур. Анъаг нязярдян кечирилян инанъ мятниндя суйун ролуну 
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диггятдян гачырмаг доьру олмаз. Ахы йараса ганадыны ушаьа бирбаша 
вермирляр, ону суйа чевириб верирляр. Демяк, еля мясялянин кюкц суда-
дыр. Йараса ганадына сещр эцъцнц (маэик тясири), аьылвериъи гцввяни су 
верир. Су олмаса, йараса ганады юзц-юзлцйцндя бир дяйяр кясб етмяз. 
Ахы тцрк мифолоэийасында йараса вя онун ганады аз раст эялинян инанъ 
обйектидир. Диэяр тяряфдян йараса ганады су кими илкин стихийа, дцн-
йанын йарадыъы ясасларындан дейилдир. Бу щалда ъясарятля дцшцнмяк 
олар ки, йараса ганады мифоложи дцшцнъядя щяр щансы гцввя мянбяйи ще-
саб олунурса, бц гцввя суйун космогоник-йарадыъы эцъцнцн ще-
сабына, бирбаша суйун иштирак иля реаллаша билир. Чцнки суйун хейирйа-
радыъы – шярговуъу эцъц вар. Щяр шейи айдынлыьа говушдуран судур. 
Йол эедян адамын ардынъа су атыб «йолун айдын олсун» дейирляр. Бу-
рада «айдын» сюзц тякъя щярфи мянасында «ишыглы» демяк дейилдир. Ми-
фоложи мянада «айдынлыг» – хейир, бярякят, хош тале демякдир. Йараса 
ганадындакы эцъц «айдынлыьа» – ягли-интеллектуал эцъя, габилиййятя че-
вирян еля судур. 

Суйун космогоник-щяйатвериъи функсийасы онун тямизляйиъи ро-
лунда да ифадя олунур. Эюйчя мащалына аид инанъда дейилир: «Чимян 
адам чимиф гуртараннан сонра бир-ики долча су тюкцф дейир: 

– Аьыррыьым, уьурруьум даьлара, дашдара, эюйдя учан гушдара, 
нахырдакы буьалара, сцрцдяки гошдара, дул арваддара» (3, 85). 

Биринъиси, суйун «аьыррыьы, уьурруьу» тямизлямяси инсандан хястя-
ликлярин, дярд-бяланын, бядлийин, бяхти эятирмямяйин, уьурсузлуьун су 
васитяси иля тямизлянмяси демякдир. Икинъиси, су бяланы инсандан эюТЦ-
рцб инсан олмайан варлыглара йюнялдир. Бу мягамда тцрк инсанчылыг 
дцшцнъясинин юзялликляри бир фялсяфя, щяйат щягигяти кими гаршымыза чыхыр. 
Тцрк дцнйаны севир вя гиймятляндирир, лакин бу дцшцнъядя инсан даща 
гиймятли щесаб олунур, дяйярляр системинин зирвясиня йерляшдирилир. Она 
эюря дя инсанын «аьыррыьы-уьурруьу» башга инсанларын цзяриня йох, ин-
сан олмайан варлыгларын цзяриня йюнялдилир. Анъаг щямин гейри-инсани 
варлыгларын сырасында инсан да – дул арвад да вар. О да башга варлыглар 
кими, бяла обйекти олараг сечилир. Илк бахышда зиддиййят олса да, бурада 
да щяйатсевярлик фялсяфяси вар. Арвадын дул олмасы онун инсан ъямиййя-
тинин саьлам ювладларла артырылмасында, дцнйайа ювлад эялмясиндя ишти-
рак етмямяси демякдир. Йяни дуллуг бяйянилмир. Дул олмаг, тяклян-
мяк, севиб-севилмямяк, бир гадын олараг юзцнц ъямиййятин киши гис-
миндян тяърид етмяк, айырмаг демякдир. Тцркцн нязяриндя яря эет-
мяк истямяйян дул арвад – гысыр щейван кими бир шей иди. «Китаби-Дядя 
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Горгуд»ун биринъи бойунда оьлу оланлары аь чадырда, гызы оланлары 
гызыл (гырмызы) чадырда отурдур, онлара ювлады олдуглары цчцн щюрмят 
эюстярирляр. Лакин оьлу-гызы олмайан Дирся хана щюрмятсизлик едиб, 
ону бядбяхт, уьурсуз, хейирсиз адам кими гара чадырда йерляшдирирляр. 
Гара чадыр – ъямиййятдян тяърид олунма демяк иди. Бурада сонсуз – 
ювладсыз Дирся хана бяслянян мцнасибятля Эюйчя инанъында дцнйайа 
ювлад эятирмякдян юзцнц тяърид етмякля сонсуз (гысыр) вязиййятиня 
дцшмцш дул арвада бяслянилян мцнасибят мащиййятъя ейнидир. Она эюря 
дя чимян – су иля юзцнц бядликдян тямизляйян инсан шяр гцввяни гейри-
инсани варлыгларла бярабяр дул арвадларын да цзяриня йюнялдир. 

Чимян адам аьырлыьы юзцндян су васитяси иля тямизляйир. Су шяр гцв-
вяни, бяд щалы йуйуб апарараг инсаны тямизляйир. Башга бир Эюйчя 
инанъында су инсандан щятта онун эцнащларыны йуйуб апарыр: «Эцнащ-
лардан тямиздянмяк цчцн чямяннян сонра гырх хюряк гашыьы гусул едиб 
башдан тюкяр вя дейялляр: эцнащдан тямизляндим» (3, 99). Йада салаг 
ки, Нахчыван инанъ мятниндя дя: «Ушаьы гырхдан чыхармахдан йана 
отурдуллар гара парчанын цсдцня. Башына гырх цскцк су тюкцлляр» (1, 
53). Мащиййят ейни, форма фярглидир. Бириндя йашлы инсан, о бириндя гырх 
эцнц тамам олмуш ушагдыр. Биринин башына 40 гашыг су, о биринин башына 
40 цскцк су тюкцрляр. Йашлы адам эцнащлардан, ушаг ися шяр гцввя-
лярдян тямизлянир. Фярги йохдур, истяр эцнащ, истярся дя аьырлыг олсун, 
бцтцн щалларда су инсан варлыьыны шярдян тямизлямякля ону горуйур.  

Эюйчя фолклор йаддашына мяхсус бир инанъ суйун мцгяддяслийи-
нин илащи фялсяфясини ачыр: «Йухудан дуран адам сящяр тездян ял-цзцнц 
йудухдан сонра эцзэцдя юз-юзцня бахыф салават чевирмялиди. Чцнки 
Аллащ-таала инсаннары юз ъамалында йарадыф. Инсан бунунла Аллаща юз 
мящяббятини изщар елямиш олур» (3, 89). 

Бурада илк бахышла тутулмайан бир мягам вар. Бу, йухудан ду-
ран адамын цзцнц су иля йумасы мясялясидир. Ади детал кими йанашылыр: 
онсуз да йухудан дуран истянилян адам ял-цзцнц йумалыдыр. Анъаг 
инанъ мягамларынын дашыдыьы мяна йцкляри бу йанашманын алтында ду-
ран ясас мягама – йарадыъы-космогоник су башланьыъына ишаря верир. 
Мягамларын щамысы илкинлийи, башланьыъы, йарадылышы рямзляндирир. Инанъ-
да мякан да, заман да юзцнцн башланьыъ – илкин щалындадыр. Щалын 
илкинлийи мякан-заман системинин бцтцн елементляринин мяна йцкцнц 
мящз илкинлик фялсяфяси – илкин мифоложи мягамлар щалында эютцрцб юй-
рянмяйя имкан верир. Мягам вя мякан – заман вя дурум илкин кос-
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могоник йарадылыш щалыны тясвир едир. Бурада беш ясас космогоник еле-
мент (щал, мягам) вар: 

1. «Сящяр тездян» – эцндцзцн башланьыъыдыр. Мифолоэийада эеъя 
хаосун, эцндцз космосун рямзидир. Космосла хаос бири-бири иля мцба-
ризядядир вя космос хаосдан йараныр. Сящярин ачылмасы космосун ха-
осдан йарадылышыны эюстярир. Демяк, «сящяр тездян» – «сцбщ чаьы» 
образы космосун (дцнйанын) йарадылыш заманыдыр.  

2. «Йухудан дуран адам» – бу образ инсанын йарадылышыны эюстя-
рир. Оьузларын «Китаби-Дядя Горгуд»ун йаддаш хязинясиндя дашлашмыш 
инанъларына эюря йуху – юлцмцн бялэяси – рямзидир. Онлар йухуну «ки-
чик юлцм» адландырырлар. Мяс., епосун XI бойунда Газан хан ова эе-
дир, онун ов гушу – шащин эюйя галхыб Туманын галасына дцшцр. Салур 
Газан шащинини тапмаг цчцн Туманын галасына эирир, лакин бурада 
ону «кичик юлцм» адландырылан йуху тутур: «Эюзлядиляр, шащин ТумА-
нын гялясиня енди. Газан гайят сяхт олду. Шащинин ардына дцшди, дяря-
дяпя ашды. Кафяр елиня эялди. Эедяркян Газанын гараннулу эюзцни уй-
ху алды. Бяэляр айытдылар: «Ханым, дюнялим!». Газан айдыр: «Биряз дяхи 
илярц варалым!» – деди. Багды, бир гяля эюрди. Айдыр: «Бяэляр, эялин йа-
талум!» – деди. Газаны кцчиъик юлцм тутды, уйыды. Оьуз бяэляри йеди 
эцн уйурды. Анунчун «кцчиъик юлцм» деярлярди» (19, 116). 

Юлцм хаосун яламятидир. «Йухудан дуран адам» – хаосдан 
йаранан илкин инсаны символлашдырыр. Демяк, бу да инсанын космого-
ник йарадылыш щалыдыр. 

3. Илкин космогоник йарадылыш бцтцн щалларда йарадыъы башланьыъ 
– космогоник гцввя тяряфиндян щяйата кечирилир. Инанъ мятниндя ачыг-
айдын шякилдя дейилир ки, «Аллащ-таала инсаннары юз ъамалында йарадыф». 

4. Тцрк мифолоэийасы тясдиг едир ки, космогоник-илащи йарадылыш 
олан йердя щюкмян су цнсцрц олмалыдыр. Бу щалда «йухудан дуран 
адамын ял-цзцнц йумасы» мягамы йухарыда космогоник йарадылышла 
баьлы мягамларын су цнсцрц иля ялагясини тясдиг едир. Йухудан дуран 
адам тяк щалында инсанын хаосдан йарадылышыны, цмуми щалында дцнйа-
нын хаосдан йарадылышыны символлашдырыр. Бу йарадылыш ися тцрк мифолоэи-
йасында бцтцн щалларда су иля ялагялянир. 

5. Сонунъу ясас елемент «инсанын эцзэцйя бахараг салават чевир-
мясидир». Мифоложи дцшцнъя дюврцндя эцзэцнцн олмамасыны, ибтидаи 
инсанларын юз якслярини суда эюрмясини хатырласаг, бу щал инсанын инСА-
нын илкин космогоник суйа салам вермяси демякдир. «Китаби-Дядя 
Горгуд»да Салур Газан «Су щяг дидарын эюрмишдир» дейир (19, 44). 
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Бу, суйун Аллащын цзцнц эюрмяси демякдир. Эцзэцйя – суйа бахан 
инсан Танрыйа салам верир (инанъ мятниндя салват чевирир). Суйа салам 
вермякля Танрыйа салам вермяк бирляшир. Щямин бирляшмя тцркцн су 
щаггында яски мифоложи инанъынын изляри иля ислам йаддашыны бири-бири иля 
бирляшдирир. Бу йаддаш изляря ясасланыр. Тарих давам етдикъя изляр бири-
бириня гарышыр вя говушур. Лакин ясас олан ана хятт – космогоник су-
йун йарадыъы хассяси юзцнц дяйишкян изляр щалында горуйур.  

 Инсанларын мяишятиндя чох сонралар мейдана чыхмыш эцзэцнцн су-
йун шякилэюстярмя хассясини явяз етмяси инанъларда су вя эцзэцнцн 
хассяляринин ейнилийиндя ифадя олунмушдур. Эюйчя инанъында дейилир: 
«Сяфяря чыхан адамын далыннан даш атылмасы ону бядбяхт елямяк, су 
атылмасы, эцзэц тутулмасы ися хошбяхтлийя говушдурмах истяйиннян баь-
лыды» (3, 103). Инанъда су вя эцзэцнцн ейни функсийада олмасы, бири-
бирини явяз етмяси айдын эюстярилиб. Йяни сяфяря чыхан адамын ардынъа су 
атылмасы йа да эцзэц тутулмасы ейни мянададыр, щяр икиси хошбяхтлик 
эятирир. Бу да онларын ейни кюкдя бирляшмяси щаггында дцшцнмяйя ясас 
верир. Эцзэцнц су иля бярабяр – бир йердя, ейни мягамда Гярби Азяр-
байъанын Гарагойунлу мащалына аид инанъда да эюрцрцк: «Кяндимизин 
адамлары узун мцддят Хыдыр Нявийя инам бясляйиф, она инаныфлар. Хыдыр 
Няви чиллядя олур. Хыдыр Нявийя инананнар Хыдыр Нявидян цч эцн гавах 
йахшы тахыл гойуруллар, оннан говут чякилляр. Щямян говуду вя 
гойурьаны бир синидя йа авышганын аьзына, йа да шфанерин башына 
гойуллар. Быннарын йанна щям дя бир долча су вя бир эцзэц дя гойуллар. 
Буну гойаннар ниййят едилляр; дейилляр кин, ай гурванын олум, атына су 
да гоймушух, эяляндя пайына бир из гой эет. Яйяр Хыдыр Няви эялифся, 
суйу атына ичирдиф, юзц дя говурьайа, гойуда из гойуф эедиф» (7, 17). 

Инанъларда суйа мцгяддяс, тохунулмаз варлыг кими йанашылыр. 
Она гаршы сайгысыз давранмаг олмаз. Бу сайгысызлыг щятта бирбаша ин-
санын юзц иля баьлы олмаса беля, йеня дя йасаг-гадаьалара ямял етмяк 
лазымдыр. Эюйчядян топланмыш мятндя дейилир: «Ат суйу мурдаррыйар-
са, сяфяря чыхма, хейир тапмазсан» (5-АФА-3, 95). 

Суйун мцгяддяслийи Муьан бюлэясиндян топланмыш «Ахар суйа 
тцпцрмязляр» (17, 132) инанъында да айдын шякилдя ифадя олунмушдур. 
Лакин бурада суйун ахар су олмасы хцсуси вурьуланыр. 

Эюрцндцйц кими, бурада тябиятин вя дцнйанын мясулиййятинин 
инсана йюнялик мифоложи фялсяфяси вар. Бахмайараг ки, суйу инсан йох, 
ат мурдарлайыр, лакин мясулиййяти инсанын бойнундадыр. Чцнки атын 
сащиби инсандыр. Инсан тцрк инсанчылыг фялсяфясиндя щям зирвядя дайанан 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр   ●   XXXII -2010 

 37 

варлыг, щям дя дцнйанын мясулиййятини, йцкцнц чякмяли олан варлыгдыр. 
О, суйун да йцкцнц бойнуна эютцрмяли, онун мцгяддяслийинин гайьы-
сына галмалыдыр. 

Мифоложи инанъларда су хейир-бярякят вериъиси щесаб олунур. Йаьыш 
йаьанда инсанлар «эюйдян нур-бярякят йаьыр» дейирляр. Эюйчя инанъына 
эюря, «долу йаьанда онун бир дянясини нещряйя атыллар ки, бярякятди 
олсун» (3, 96). 

Эюйдян йаьан долу – суйун буз формасыдыр, йяни буз шяклиндя 
судур. Демяк, долу нур-бярякят щесаб олунур. О, нещряйя атылдыгда 
онун бярякятини – веримлилийини артырыр. Бу инанъ илкин-космогоник су-
йун мифоложи варлыг кими хейир-бярякят вермяси щаггындакы эюрцшя сюй-
кянир. Шякидян топланмыш инанъ мятни дя ейни щягигяти тясдиг едир: «Су 
ахарында салынан ел-оба барлы-бярякятли олар» (4, 90). Шякидян топлан-
мыш «Бош ведря иля габаьына чыхсалар, ишин уьурсуз олар» (6, 388) инанъ 
мятниндя, Шяки-Загатала бюлэясиндян топланмыш «Габаьына бош габ-
нан чыхсалар, йолдан гайыт» (13, 16) инанъында, Ширвандан топланмыш 
«Сящяр тездян сяфяря чыханда бош сянякли гадынла растлашсан, эери га-
йытмалысан» (11, 35) инанъында да суйун веримлилик, мящсулдарлыг, уьур 
эятирмя хассяси ифадя олунмушдур. Бу, су иля баьлы инанъдыр. Ведрядя 
суйун олмасы, хейирин, уьурун, олмамасы уьурсузлуьун яламятидир. Шя-
ки бюлэясиндян топланмыш башга бир инанъ фикримизи тамамлайыр: «Сяфя-
ря чыханын габаьына долу су ведряси апаран адам чыхарса, сяфяри уьурлу 
олар» (6, 388).   

Суйун хейир-бярякятля баьлы олмасы щаггындакы мифоложи эюрцшляр 
Зянэязур бюлэясиня аид «Тязя эялин биринъи дяфя булаьа эедяндя гызлар 
булаг цстдя ширни пайлайарлар ки, онун аьайы сайалы олсун» (18, 65) 
инанъында да ифадя олунмушдур. 

Инанъларда су вя од цнсцрляри бири-бириня зидд щесаб олунур. Щяр 
икиси – аб вя атяш илкин йарадыъы цнсцрдцр. Лакин тябиятляри етибариля бири-
бириня зиддир. Су оду сюндцряряк, од ися суйу гайнадыб бухара чевир-
мякля бири-биринин варлыьына сон гойурлар. Одур ки, Эюйчя инанъы 
хябярдарлыг едир: «Ода су, суйа од салмах эцнащ щесав едилир» (3, 
100). Йахуд Шяки вя Дяряляйяз бюлэялярини аид ейни инанъ: «Оъаьы су иля 
сюндцрмязляр» (4, 89; 15, 76). Зянэязур бюлэясиня аид инанъ мятни 
оъаг-су зиддиййятинин мифоложи мянзярясини там ачыр: «Оъахда малейкя 
вар. Оду ки, оъаьа су тюкмяздяр» (12, 100). Йеня дя щямин бюлэяйя 
аид инанъ мятниндя дейилир: «Оъаьа щяммяшя су тюкяндя зийанных олар, 
янъах эярящ юзц юз щямдиня сюня» (12, 107). 
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Су да, од да илкин стихийалардыр. Халгын мифоложи дцшцнъясиндя бу 
ики цнсцрцн говушмасы горуйуъу, шяфавериъи, тямизляйиъи хассяляриня 
маликдир. Дярбянд бюлэясиня аид инанъ мятниндя дейилир: «Евдя чух 
азар-безар олса, щяр йатаьын алтына гырмызы ясэийя бцкцлмцш ат налы, бир 
дя бишмиш йумуртайнан сарымсаг габыьы гуйар, цч эцннян сонра налы 
кяндара атар, йумуртаны даша чырпар, сарымсаг габыьыны да оъаьда 
йандыраллар. Оъаь сцняннян сонра да бир овуъ кцлц сцбщ тездян ахар 
суйа сяпя-сяпя дейялляр: 

Мянасы бу олсун, 
Кцмяйи су олсун. 
Сынайыблар ки, белядя азар-безар чыкилиб эедяр» (14, 25).  
Башга бир Дярбянд инанъында да су вя одун говушмасы шяр гцв-

вялярдян горуйуъу хассяйя маликдир: «Ахшамчаьы ушаьы чимиздиряннян 
сонра суйуну атмаздар. Щямин суйун ичиня йанар кибрит атыб «шейтаны 
йандырдым» дийялляр. Ушаг айыланнан сора сящяр суйу атмаг олар. Йох-
са, ушаьа хятяр йетяр» (14, 26).  

Су инанъы чох гядим мифоложи эюрцшлярля баьлыдыр. Гярби Азярбай-
ъанын Гарагойунлу мащалына аид инанъ мятниня диггят едяк: «Шяр 
вахты су ичмяздяр, чцнки шяр вахты юлцляря су верилляр. Щяр ким шяр вахты 
су ичирся, юз йахын юлцляринин суйуну кясир» (7, 13). 

Инанъда ифадя олунмуш юлцляря су верилмяси чох гядим мифоложи 
эюрцшдцр. Инанъа эюря, юлцляр дя дириляр кими су ичир вя су онлара шяр 
гарышанда – ахшам дцшяндя, эцндцзцн эеъяйя говушан вахты верилир. 
Бу, ислами инанъ дейилдир, гядим мифоложи эюрцшдцр. Щямин эюрцшя 
эюря, су юлцлярин дя мювъудлуьунун ясасыны тяшкил едир. 

Аьдаш бюлэясиндян топланмыш инанъ мятниндя ися дейилир: «Гябрин 
цсдцня су тюкмяздяр. Эуйа мейидин башына дяйир. О бир гышгырмах 
гышгырыр ки, инсаннан башга щамы ешидир» (16, 175).  

Азярбайъанда дяфн заманы, адятян, гябрин цстцнц торпагла дц-
зялтдликдян сонра узунуна су ъыьыры ачыр вя бир габ суйу орайа тюкцр-
ляр. Лакин Аьдашдан топланмыш инанъ буну гадаьан едир. Эюрцнцр ки, 
бу инанъ юзцндя чох гядим эюрцшляри якс етдирир. 

Су стихийасы мифоложи дцнйаэюрцшцндян башланмагла сонракы яня-
нядя дя щямишя мцгяддяс сайылмышдыр. Халгымызын мяняви дяйярлярини 
бу вя йа башга шякилдя су иля илишэили щалда мцшащидя едирик. Иряван чу-
хуру бюлэясиня аид инанъда дейилир: «Кящлищ гушунун айахлары гырмызы 
олдуьуннан дейирдиляр ки, о, Кярбяла чюлцндя димдийиндя сусуздухдан 
йанан йаралы имама су эятиряндя айахлары онун ганына батыб» (10, 36). 
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Бурада кяклик гушу ислам тарихинин чох мцщцм щадисяси – Мящяммяд 
пейьямбярин (с.) юз 72 тяряфдары иля Кярбяла чюлцндя ислам дининин сак-
рал дяйярляри уьрунда шящид олмасы иля ялагяляндирилмишдир. Онлары мц-
щасиряйя аланлар кюрпяляр, гадынлар да дахил олмагла щамыны сусузлуг-
ла сындырмаг истямишляр. Бу щалда кяклик гушунун су иля ялагяляндирил-
мяси, имамларын кюмяйиня бир димдик су иля чатмасы суйун мцгяддяс-
лийинин, шяфавериъи гцдрятинин исламиййят дюврцндя дя йашадыьыны яйани 
шякилдя эюстярир. 

Су стихийасы иля баьлы мянасы бязян илк бахышдан анлашылмайан 
инанълар да вардыр. Мяс., Ширван бюлэясиня мяхсус инанъ мятни: «Эялин 
кючян гызын ардынъа су атмазлар» (11, 35). Щалбуки сяфяря эедянин ар-
дынъа су атырлар йолу уьурлу олсун, саь-саламат дюнсцн. Лакин эялинин 
ардынъа су атмаг онун саь-саламат евя дюнмяйини арзуламагдыр. 
Щалбуки эялин йени евя кючцр, юз евини гурур, йарадыр. Онун ардынъа су 
атылмасы эялинин ата евиня гайытмасы, аилясинин даьылмасы, бядбяхт ол-
масы демякдир. 

Дярбянд бюлэясиндян топланмыш инанъ даща зянэин мязмуна вя 
деталлара малик олуб, су мясялясиндя йухарыдакы инанъла зиддиййят йа-
радыр: «Эялини бяй евиня йула саланда архасынъа су, ун, бир дя даш атал-
лар. Су айдынлыг истяйиди, йяни эедиб айдынныьа чыхасан. Ун атмах да 
одур ки, гядям басдыьын оъаьа юзцнля рузу, бярякят апарасан. Дашы да 
о гясднян атарлар ки, эери гайытмайасан, эетдийин йердя галыб гайым-
гядим оласан» (14 , 22). 

Инанъ мятнляриня эюря, Ширванда эялинин ардынъа она эюря су ат-
мырлар ки, онун эери дюнмясини арзу етмирляр, Дярбянддя она эюря су 
атырлар ки, айдынлыг олсун. Бири-бириня йахын яразилярдя суйун мцхтялиф 
мифоложи-маэик хассяляриня ясасланырлар. 

Беляликля, мифоложи дцшцнъядя су стихийасы дцнйанын йарадылмАсы-
нын илкин ясасы щесаб олунур. Онунла баьлы тцрк мифолоэийасында чох-
сайлы, рянэарянэ мязмуна малик инам вя образлар йаранмышдыр. Бун-
ларын ичярисиндя ясас олан космогоник башланьыъ су инанъыдыр. Бу инанъ 
су стихийасы иля баьлы образларын ясас рущуну, ъювщярини тяшкил едир. Су 
иля баьлы инанъ аби-щяйат (дирилик суйу), су яйяси (су анасы), Йер-суб, 
Юлянэ вя с. кими образлар, о ъцмлядян су стихийасы иля баьлы чохсайлы ми-
фоложи инамлар илкин космогоник-йарадыъы су башланьыъынын горуйуъу, 
шяфавериъи, шяр гцввялярдян тямизляйиъи, хейир-бярякят вериъи, бир сюзля, 
йарадыъы функсийаларыны юзцндя изляр шяклиндя йашадыр. 
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РЕЗЮМЕ 

 
АЙНУР БАБЕК 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВЕРЬЯ СВЯЗАННЫЕ  
СО СТИХИЕЙ ВОДЫ 

В мифологическом понятии «Водная стихия» играет основную роль в 
сотворении мира. В связи с этим в тюркской мифологии появилось множество 
разнообразных образов и поверий. Среди всего этого, основной приметой и 
поверьем является космогоническое начало воды. Это поверье отображает основу 
духа и всех понятий, связанных со стихией воды. Связанные с водой достоверные 
образы, такие как «Вода жизни» (живая вода), «Владелец воды», Йер-суб, Оленг 
и другие; а также связанные с водной стихией многочисленные мифологические 
поверья, определяют первичную роль воды в образовании, защите, благоус-
тройстве, защите от «темных сил», дающей достаток и благоденствие; одним 
слово, определяет в своем понимании следы функции сотворения мира. 

 
SUMMARY 

AYNUR BABEK 
MYTHOLOGICAL BELIEVES ABOUT WATER ELEMENT 

 
In mythological sense water element is considered the initial base of world 

creation. There have been many multiathlonist, colorful believes and images about this 
mind. The most important between these is cosmogonical beginning water belief. This 
belief forms the main spirit, essence of the images about water element. The belief 
about water water-life (vitality water), water aye (water mother), Yer-Sub, Oleng and 
other images, besides many varied mythological believes about water element 
immortalizes preventive, healing, keeping away from bad forces, benefit-plenty giving, 
and creative functions.  
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Эцлнаря АТАКИШИЙЕВА 
 

«АЗЯРБАЙЪАН ШИФАЩИ ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫНА ДАИР 
ТЯДГИГЛЯР» МЯЪМУЯСИ ЯСАСЫНДА АЗЯРБАЙЪАН 
ДАСТАНЛАРЫНЫН АРАШДЫРЫЛМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ  

(мясялянин гойулушу) 
 
Дастан Азярбайъан фолклорунун еля бир жанрыдыр ки, истяр онун по-

етика мясяляляри, истярся дя арашдырылма проблемляри (йяни дастаншцнас-
лыг) бир мювзу кими фолклоршцнаслыгда тядгигат актуаллыьыны щеч вахт 
итирмяйяъякдир. Бу, илк нювбядя цч мцщцм амилля шяртлянир: 

Биринъиси, дастанын бир жанр кими башга фолклор жанрлары ичярисиндяки 
мювгейи вя ролу иля; 

Икинъиси, дастан жанрынын милли дцшцнъядяки мювгейи вя ролу иля; 
Цчцнъцсц, дастаншцнаслыьын елми тяърцбясинин нязяри вя методо-

ложи ъящятдян мцтямади олараг цмумиляшдирилмяси зяруряти иля. 
Дастан Азярбайъан фолклорунун щям поетик формасы, щям дя 

жанр гурулушу бахымындан ян ири жанрыдыр. Еля бир фолклор жанры тапмаг 
мцмкцн дейилдир ки, юз щяъми етибариля дастана бярабяр олсун. Щятта 
щяъми бахымындан ян ири наьыл беля, дастанла мцгайисядя монумен-
таллыг кясб едя билмир. Еля бу сябябдян долайы «Китаби-Дядя Горгуд», 
«Короьлу»кими дастанлар юз щяъминин нящянэлийиня эюря монументал 
абидяляр щесаб олунур.  

Дастан жанрынын щяъм бахымындан бцтцн диэяр фолклор жанрла-
рындан фярглянмясинин ясасында онун поетик гурулушунун юзцнямях-
суслуьу дурур. Беля ки, дастанын поетик гурулушу да диэяр епик жанрлара 
нисбятян бюйцк тутума маликдир. Ялбяття, бурада бюйцклцк дедикдя 
щеч дя бу гурулушун физики юлчцляринин ирилийи нязярдя тутулмур. Мясяля 
бурасындадыр ки, дастан бир жанр кими диэяр жанрларын фювгцндя дурр-
магла онлары да юз поетик гурулушуна дахил едя билир.  

Щяр бир фолклор жанрынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бу хц-
сусиййятляр щямин жанры башга жанрлардан фяргляндирмякля йанашы, онун 
мцстягил бир жанр кими мювъудлуьуну тямин едир. Яслиндя, жанр «юзцня-
мяхсуслуг» яламятляринин топлусудур. Дастан да жанр кими юзцнямяхсус 
яламятляря маликдир. Анъаг онун юзцнямяхсуслуьу иля башга жанрларын 
юзцнямяхсуслуьу арасында ъидди бир фярг дя вардыр. Дастан санки башга 
жанрлары юз поетик гурулушу ичярисиня алыб, юзцндя яридя, синтезляшдиря билир. 
Бу кими мясяляляр дастан жанрынын юзцнц мараглы проблемя чевирир. 
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Проф. Исрафил Аббаслы йазыр ки, епос-дастан щяр бир халгын мцхтялиф 
тарихи кясимлярдяки ядяби-бядии, естетик-фялсяфи дцшцнъясинин чохйюнлц 
ъящятлярини якс етдирян йарадыъылыг сащясидир. Бу поетик ирс, шифащи сюз ся-
няти аляминдя тцрк халгларынын, о сырадан Азярбайъан тцркляринин дас-
тан йарадыъылыьынын хцсуси сигляти вардыр» (1, 17). 

Мцяллифин дастан жанрына мцнасибятдя гейд етдийи бу «хцсуси сиг-
лят» дастаны бир жанр кими диэяр жанрлардан фяргляндирян юзцнямяхсус 
поетик хцсусиййятляри нязярдя тутур. Дастан жанрынын юзцнямяхсуслу-
ьунун – «хцсуси сиглятинин» неъя йаранмасынын ъавабы да проф. 
И.Аббаслынын ситат верилмиш фикриндя, яслиндя, якс олунмушдур. 

Проф. И.Аббаслынын фикриндян илк нювбядя беля бир нятиъя ялдя ет-
мяк олур ки, дастан жанрынын юзцнямяхсуслуьу тарихи щадисядир. Даста-
нын «хцсуси сиглятиндя» халгын тарихинин мцхтялиф мярщяляляри – «мцхтя-
лиф тарихи кясимляри» якс олунур. Икинъи тяряфдян, дастан жанрынын «хцсуси 
сиглятиня» щяр бир дюврцн бир ъящяти йох, мцхтялиф ъящятляри тясир етмиш-
дир. Мцяллиф бу тясирлярин сырасында ядяби-бядии, естетик, фялсяфи ъящятляри 
гейд едир. Проф. И.Аббаслынын бу дедикляри дастан жанрынын поетик тя-
биятиня ясрляр бойунъа тясир едиб, онун «сиглятини» – юзцнямяхсуслуьу-
ну «хцсусиляшдирмишдир». 

Проф. Паша Яфяндийев дя йазыр ки, «бир епик жанр олмаг етибариля 
дастанларымызын юзляриня мяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бу хцсусиййят-
ляр ясрляр бойу инкишаф едян вя сабитляшян дастан жанрыны диэяр жанрлар-
дан фяргляндирир» (6, 5). 

Дастан жанрынын ону поетик гурулуш бахымындан бцтцн диэяр 
жанрлардан фяргляндирян ясас ъящяти дастанын фолклорун тякъя бир ню-
вцня йох, бялкя дя, епик, лирик вя драматик олмагла щяр цч нювцня ейни 
заманда аид олмасында ифадя олунур. Йяни дастан синтетик бир жанрдыр, 
щяр цч нювц юзцндя синтезляшдирир (говушдурур). 

Цмумиййятля, фолклоршцнаслыгда дастанлар, ясасян, епик нювя аид 
едилмякля щям дя епик-лирик жанр щесаб олунур. Проф. П.Яфяндийев йазыр ки, 
дастан няср вя нязм щиссяляриндян ибарят олур. Няср щиссяси ашыглар тяря-
финдян наьыл едилир, нязм щиссяси ися мцхтялиф ашыг щавалары цстцндя оху-
нур. Щяр ики щисся цзви шякилдя бири-бириня баьлыдыр. Нязм щиссяси лирик, тя-
сирли, эюзял шеир нцмуняляридир. Бунларда даща чох гящряманларын дцш-
дцкляри вязиййятля ялагядар дахили щисс вя щяйяъанлар, изтираблар тяряннцм 
едилир (5, 309). Алим буну милли дастанларымызын юзцнямяхсус хцсусиййяти 
щесаб едяряк эюстярир ки, «Азярбайъан епосунун юзцнямяхсус хцсусий-
йятляриндян бири дя епосла поезийанын сыхы сурятдя бирляшмясидир. Мялум-
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дур ки, тцркдилли халгларын епослары, ясасян, цч формада, шякилдя олур: 
шеирля, йяни нязмля, нясрля вя бир дя нязмля нясрин бирляшмяси шяклиндя. 
Азярбайъан епосу бу ъящятдян сечилир. Бизим дастанларымызын щамысында 
нязмля няср нювбяляшир. Юзц дя чох органик сурятдя нювбяляшир. Башга 
сюзля, щям нязми вя щям дя нясри бири-бириндян айырмаг мцмкцн де-
йилдир. Яэяр айырсаг, онда мяна итяъяк, позулаъагдыр» (6, 16). 

Дастанда нязмля нясрин вящдяти мяшщур дастаншцнас алим проф. 
Мяммяд Щцсейн Тящмасиб тяряфиндян чох ъидди, принсипиал мясяля щесаб 
едилмишдир. О йазыр: «Щяр шейдян яввял гейд едяк ки, дастан шеирля нясрин 
нювбяляшмяси принсипиня ясасланыр. Бязян рус вя Авропа алимляри буну са-
дялик, щятта бяситлик, примитивлик кими баша дцшцр, гялямя вермяк истяйирляр. 
Бу, ялбяття, доьру дейилдир. Бу, бизим дастанларымызын чох гядимлярдян 
башлайараг эялян вя бу эцн дя давам едян хцсусиййятидир» (13, 58). 

Тядгигатчылар дастандакы шеир (нязм) вя няср щиссялярини ясас эю-
тцрцб ону, епик нювцн, ясасян, епик-лирик тябиятя малик жанры сайырлар. 
Лакин фикримизъя, бурада драматик нювцн хцсусиййятлярини гырагда 
гоймаг олмаз. Ашыг щям дя бир актйордур. Дастанын «йурд йери» 
дейилян (адланан) няср щиссяси, садяъя, тящкийядян (няглетмядян) ибарят 
дейилдир. Дастан нясри, яслиндя, башдан-баша диалогларла, йяни драматик 
цнсцрлярля зянэиндир. Дастан санки бир актйорун тамашасыдыр. Ашыг 
мащир актйор кими бцтцн сурятлярин дилиндя данышыр. Данышыг – диалог, 
йяни драматик нювцн ясас поетик яламяти дастан цчцн дя характерик-
дир. Бундан башга, ашыьын дастаны ифа заманы гаравяллилярдян, лятифяляр-
дян дя истифадя етдийини нязярдян гырагда гоймаг олмаз. Она эюря дя 
дцшцнцрцк ки, дастаны епик нювцн епик-лирик-драматик тябиятя малик 
жанры щесаб етмяк даща мягсядяуйьундур.  

Юз поетик гурулушунда форма бахымындан няср вя нязм формала-
рыны, жанр бахымындан епик, лирик, драматик нювцн башга жанрларыны 
(аталар сюзц, мясялляр, гаравяллиляр, лятифяляр, гошма, эярайлы, мцхям-
мяс, байаты вя с.) бирляшдирян дастан жанрынын поетик дцнйасы, яслиндя, 
тцкянмяз алямдир.  

Проф. Щцсейн Исмайылов дастанын поетик гурулушунда башга жанр-
ларын иштиракы щаггында йазыр ки, «äàñòàí åïèê ñèñòåìä� àâòîíîì щƒãóã-
ëàðà ìàëèêäèð. �ñëèíä�, äàñòàíûí ì�òí àâòîíîìèjàñû âàðäûð. Õàëã jàðàäû-
‡ûëû‹û ‰ðí�êë�ðèíèí äè…�ð åëåìåíòë�ðè îíóí ñòðóêòóðóíäà jàëíûç êàíîíèê ã�-
ëèáë�ð� äîëà â� jà щàíñûñà âàщèäè �â�çë�j� áèëèð. Àììà äàñòàíûí ñòðóêòóðó 
ä�jèøìèð; ÷ƒíêè î, ñàáèò èíôîðìàñèjà äàøûjû‡ûñû êèìè áèð èøàð� áƒò‰âƒäƒð â� 
ì�òí ñòðóêòóðóíóí ñàáèòëèjè щ�ì ä� áóíóíëà áà‹ëûäûð» (9, 295-296). 
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Алимин бу фикриндя вурьуланан ясас мягамлардан бири будур ки, 
дастанын поетик гурулушунда башга жанрларын олмасы ону щямин жанрла-
рын ъяминя, натурал топланмасына (топлусуна) чевирмир. Проф. Щ.Исма-
йылов айдын шякилдя вурьулайыр ки, «хàëã jàðàäû‡ûëû‹û ‰ðí�êë�ðèíèí äè…�ð 
åëåìåíòë�ðè îíóí ñòðóêòóðóíäà jàëíûç êàíîíèê ã�ëèáë�ð� äîëà â� jà щàíñûñà 
âàщèäè �â�çë�j� áèëèð». Бурадан нятиъя чыхардырыг ки, дастан мятниня 
дахил олан щяр щансы диэяр жанр (мяс., аталар сюзц, мясял, гошма, эя-
райлы вя с.) дастанын гурулушунда цзви вящдят йарадыр. Дастанын гуру-
лушу бцтюв системдир. Ашыьын дастан мятниня эятирдийи жанрлар щямин 
системя табе олуб, онун цзви гурулуш цнсцрцня чеврилир. Беля олмаса, 
дастан нязмин, нясрин, драматик нювлярин цнсцрцндян ибарят йыьынтыйа 
чевриляр вя щеч бир бядии-поетик дяйяри олмаз.  

Бу мясяля – дастанын гурулушунда нязм вя нясрин, мцхтялиф жанр-
ларын, о ъцмлядян епик, лирик вя драматик нювя аид елементлярин бири-би-
риня неъя вя няйин ясасында говушмасы щаггында проф. Мящяррям Ъя-
фярли мараглы фикирляр сюйлямишдир. 

Юз фикирлярини мящяббят дастанлары ясасында шярщ едян проф. М.Ъяфярли 
дастанын гурулушунда нязмля нясрин бири-бириня неъя говушмасынын юйря-
нилмясини хцсуси ящямиййятя малик щадися щесаб едяряк йазыр ки, «дастанын 
поетик структурунда нязмин бир нечя йюндян реаллашан функсионал истига-
мятляри эюрцнмякдядир. Бунун биринъиси дастан шеиринин дастан нясри (дас-
танын йурд щиссяси) иля бир епик систем тяшкил етмяси мясялясидир. Икинъиси дас-
тан шеиринин систем ичярисиндя «систем» кими функсийасыдыр. Йяни дастан 
шеиринин бцтюв дастан щяъминдя функсийасы вар. Бу бахымдан, дастанын 
йурду (нясри) иля нязми цзви говушмада, айрылмаз тяркиб щиссяси кими чыхыш 
едяряк мящяббят дастаны жанры щадисясини реализя едир» (4, 206). 

Алимин гянаятляриня эюря дастанын няср вя нязм щиссяляринин 
мцнасибятиндя мцяййянедиъи тяряф нясрдир. О йазыр ки, «бцтцн щалларда 
дастанын «цз габыьы» онун сцжет-няср щиссясидир. Сцжет щадисялярин тяшкил 
етдийи динамик сярщяд, щцдуд кими дастанын шеир структуруну юз ичиня 
алыр. Яслиндя, дастанын ичярисиндя семантик бахымдан ирили-хырдалы бцтцн 
елементляр сцжети реаллашдыран щадисяляр «сапы» иля бир-бириня «тикилир». 
Дастанын сцжет-йурд йеринин щадися мянтиги дастан шеиринин дцзцм 
структуруну шяртляндирир. Башга сюзля, дастан нясри иля дастан шеиринин 
системдахили мцнасибятлярини юйряндикдя эюрцрцк ки, дастан шеири иля 
дастан нясри цзви баьларла бир-бириня баьлыдыр. Йяни дастан шеири даста-
нын мятниня щара эялди сяпялянмяйиб. Бурада ъидди ардыъыллыг, мцтяна-
сиблик вар. Бу мцтянасиблийин мянтиги тяряфи дастанын йурду (нясри – 
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Э.А.) иля баьлыдыр. Йяни йурддакы щадисялярин дцзцлцшц дастан шеиринин 
дцзцлцш мянтигини мцяййянляшдирир» (4, 206-207). 

Эюрцндцйц кими, дастан мцкяммял бядии форма вя мязмун эюзял-
лийиня малик сянят инъисидир. Фолклоршцнаслыг елмимизин нязяри сявиййяси 
дяринляшдикъя дастанын мцкяммял поетик гурулушунун даща дярин гатла-
рына енмяк имканы йараныр. Бу ъящятдян проф. Низами Ъяфяровун дас-
танын чох дярин вя зянэин мяна, гурулуш алями щаггындакы фикри сяъий-
йявидир. О йазыр: «Епос», садяъя, дастан дейил, мцхтялиф сцжетляр, мотивляр 
верян, мянсуб олдуьу халгын иътимаи-естетик тяфяккцрцнц бцтювлцкдя 
ифадя едян мющтяшям дастан – потенсийадыр. Ону там щалында бярпа ет-
мяк мцмкцн дейилдир, мювъуд мянбяляр ясасында йалныз тясяввцр етмяк 
мцмкцндцр ки, щямин тясяввцр идейа-естетик, поетехноложи, лингвистик вя 
с. компонентлярин цзви вящдятиндян ибарятдир» (Ъяфяров Н., 12). 

Азярбайъан дастанларынын тядгиги проблемляри мювзусуну ак-
туаллашдыран икинъи мцщцм амил бу жанрын милли дцшцнъядяки йери вя ро-
лу иля шяртлянир. Щяр бир халгын дастаны онун милли китабыдыр. Дцнйанын 
еля бир халгы йохдур ки, онун милли дастаны – милли епосу олмасын. Ака-
демик Мирзя Казымбяй эюстярир: «Дастансыз халг йохдур, рявайятсиз 
дя юлкя: кючяриляр буну шифащи щекайятлярля нясилдян нясля верирляр, йа-
рыммядяниляр цчцн бунлар мювщуматдыр, онларын ядябиййаты вя тарихи-
дир; мядяниляр цчцн ися дастан вя рявайятляр хяйалы ганадландырмаг-
дан ютрц зянэин гидадыр, халгын мцгяддяс сярвятидир» (14, 326). 

Дастанда халгын милли кимлийи ифадя олунур. Халг юз гылынъы васитяси 
иля олдуьу кими, дастаны иля дя милли варлыьыны горумушдур. Бу ъящятдян 
Азярбайъан дастанлары халгымызын милли-мяняви дяйярляринин горундуьу 
тцкянмяз хязиня, милли дцшцнъянин ясас гайнаьыдыр. Юзцнц дярк етмя йо-
лу иля варлыьыны бяргярар етмяк истяйян щяр бир халг цчцн беля бир милли ид-
рак, милли эцъ вя гцввят мянбяйи онун милли дастанларыдыр. Эюркямли тцрк 
алими Ябдцлгадир Инан йазыр: «Мялумдур ки, щяр миллятин тарихи милли дас-
тан вя яфсанялярля башлар. Бюйцк дювлятляр гуран хаганларын вя онлара 
йардым едян милли танрыларын мяншяляриня даир сюйлянян яфсаняляр, айинляр-
дя охунан дуа вя илащиляр, гящряманларын сярэцзяштлярини тяряннцм едян 
епопейалар, наьыллар, халг фялсяфясиндян ибарят олан аталар сюзц, бу эцн 
бизим цчцн мянасыз кими эюрцнян хурафат йалныз бир миллятин дейил, бцтцн 
бяшяриййятин тяфяккцр тарихини вя онун мцхтялиф тякамцл сящифялярини 
юйрянмяк цчцн чох гиймятли материаллары тяшкил едир» (8, 191). 

Башга бир тцрк алими М. Неъати Сябятчиоьлу дастанын халгын милли 
варлыьы иля ялагяси щаггында дейир: «Дастанлар бир миллятин бцтцн бир 
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варлыьыны ялям вя кядяри иля, севинъ вя ъошгулары иля бцтцн дуйьу вя 
дцшцнъялярини, миллят олмаг йолундакы сяйлярини вя бу ъящдлярдян до-
ьан ъанлы вя щяр заман тязя хатирялярини, эяляъяйя йюнялдилмиш динамик 
ямяллярини бир мяфкуря йумаьы щалында топлайыб ъямляшдирян ян зянэин 
ядяби хязинядир» (12, 11). 

Проф. Тофиг Щаъыйев дастанларын халгын милли рущунун, мцбаризя 
язми вя ъошгусунун ифадяси олмасы щаггында эюстярир: «Анъаг бу да 
щягигятдир ки, гящряманлыг дастаны, бир гайда олараг, халгын тарихиндя 
йаделлилярля мцбаризя салнамясинин бцтцн фясилляриня уйьун эялир; гящ-
ряманлыг дастаны бу йаделлийя гаршы мцбаризя нятиъясиндя йараныр, сон-
ралар йаделлилярля мцбаризя мягамында дирчялир, фяаллашыр, ел арасында 
сюйлянир, ондан тяблиьат кцрсцсц кими истифадя олунур» (7, 10) 

Короьлушцнас алим Йеэаня Исмайылова шифащи шякилдя йараныб синя-
лярдя йашайан дастанларын, яслиндя, халгын милли кимлийини епикляшдирян бир 
милли китаб олмасына ишаря едяряк йазыр: «Шифащи яняняйя сюйкянян ъямий-
йятлярдя епос щям дя елин «йаддашы», йяни тарих китабы ролунда олур. Тцрк 
етносу да ат цстцндя доьулуб ат цстцндя юлян, дцнйанын янэинликляриня 
ъан атан, атдан дцшцб, даш цстцндя тарихини йазыб, йеня дя атланан етнос 
олараг юз епосуна мцгяддяс бахмыш, ону эерчяк тарих саймышдыр. Щеч дя 
тясадцфи дейилдир ки, оьузлар «Дядя Горгуд»у мящз «Гурани-Кярим» 
кими мцгяддяс сайараг, она «Китаб» ады вермишляр. Бурадан эюрцндцйц 
кими, тцрклярдя епос бирбаша эерчяклийин юзц сайылмышдыр. Щалбуки онларын 
епосу да эерчяк тарихин образлашдырылмасыдыр. Анъаг бурада ясас олан 
щямин бу образлашмайа мцнасибятдир. Юз епосуну бирбаша юз тарихи кими 
гябул едян халг тарихинин ящямиййятли щадисялярини епосда «йаддашлашдыр-
маьа», «тарихляшдирмяйя» сяй эюстярир» (10, 22).   

Дастанын милли китаб сайылмасы онун халгын милли йаддашы иля сых баь-
лылыьындан иряли эялир. Щяр бир халгын тарихи бойунъа газандыьы милли-мяняви 
дяйярляр онун милли йаддашыны тяшкил едир. Дастан милли йаддашла баьлыдыр. 
Лакин бу баьлылыг диэяр жанрларын баьлылыьындан ифадя имканларына эюря 
фярглянир. Дастан фолклорун форма-мязмун бахымындан ян ящатяли жанры 
олдуьу цчцн о, милли йаддашы да даща ящатяли шякилдя якс етдиря билир. Проф. 
Азад Нябийев дастан-епосун бу ъящяти щаггында беля бир фикир сюйляйир: 
«Епос йарадыъылыьы яски дцнйанын инкишаф етмиш сивил йцксялишинин йаддашда 
якс олунмуш бядии модели иди. Бу моделдя бир чох естетик, мяняви-яхлаги, 
етик вя щцгуги дяйярляр ъямляшмишдир. Щяр бир етносун тарихи бу мяняви 
дяйярлярля сых баьлы олуб, онун сивил сявиййясинин истигамятляри вя щцдуд-
ларыны ифадя едир. Бу дцшцнъя ися тарихян даща яввялки тюряниш гатлары цчцн 
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яняняви олуб, бизим яъдадларымызын юзцнямяхсус инкишаф истигамятлярини 
якс етдирян тцрк мифолоэийасындан бящрялянир. Епик цслуб миф йарадыъылыьы 
системиндя щям юзцнцн тякамцлцнц йени мярщяляйя йцксялтди, щям дя 
тящкийячилийин тарихи йцксялишини шяртляндирди, епос йарадыъылыьы цчцн зярури 
илкин зямини щазырлады» (Нябийев, 482-483). 

Беляликля, дастан халгымызын милли варлыьы, милли кимлийи, милли дюв-
лятчилик вя идеолоэийасы иля баьлыдыр. Бу цздян мцстягиллик йолларында 
инамла аддымлайан Азярбайъанда милли дювлят гуруъулуьу фолклоршц-
наслыьын милли дастанлара диггят йетирмясини, онлары актуал гайнаг кими 
тядгиг етмясини тяляб едян башлыъа зярурятидир. 

Диэяр тяряфдян, дастан жанрынын йухарыдакы арашдырылма проблемляри-
нин тядгиги дастаншцнаслыьын елми тяърцбясинин нязяри вя методоложи ъящят-
дян цмумиляшдирилмяси зяруряти иля сых баьлыдыр. Щяр бир елм сащяси заман-
заман юз тяърцбяляриня йекун вурмаса, инкишаф едя билмяз. Азярбайъан 
дастаншцнаслыьынын заман ъящятиндян бир ясрдян йухары тяърцбяси олду-
ьуну вя бу тяърцбянин чохсайлы тядгигатларла тямсил олундуьуну нязяря 
алдыгда дастаншцнаслыьын елми тяърцбясинин нязяри вя методоложи ъящятдян 
цмумиляшдирилмяси «Азярбайъан дастанларынын арашдырылмасы проблемля-
ри»ни бир мювзу кими фолклоршцнаслыьын даим актуал вязифясиня чевирир.  

Азярбайъан дастанларынын арашдырылмасы проблемляринин «Азяр-
байъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр» мяъмуяси ясасында юй-
рянилмяси мювзунун обйектиня хцсуси диггят йюнялдилмясини тяляб едир. 

1961-ъи илдян няшря башлайан «Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына 
даир тядгигляр» мяъмуясинин индийя (2009-ъу иля) гядяр 30 сайы (ъилди) 
чап олунмушдур (бах: 2). Кечян йарым яср ярзиндя Азярбайъан фолклору 
иля баьлы йеэаня ясас няшр щесаб олунан бу мяъмуядя фолклорумузун 
мцхтялиф мясяляляри иля баьлы чохсайлы мягаляляр ишыг цзц эюрмцшдцр. Бу 
мягаляляр ичярисиндя дастан проблеми иля баьлы оланлар, бизим щесабла-
маларымыза эюря, санбаллы библиографийаны – 120-йядяк ясяри ящатя едир. 
Юз-юзлцйцндя чох бюйцк сай олан 120 рягяминин юзц дя нисбидир. Чцнки 
биз мяъмуядяки дастанла баьлы мягаляляри мцяййянляшдиряркян онлар-
дан билаваситя (бирбаша) дастан проблемляриня баьлы оланлары сечдик. 
Цмумиййятля ися мяъмуядя фолклорун диэяр проблемляри иля баьлы олуб, 
щям дя дастан жанрына тохунан мягаляляр дя кифайят гядярдир. Анъаг 
120-йядяк мягалянин Азярбайъан фолклоршцнаслыг елминин йарым ясрлик 
дюврцнц, мцхтялиф алимляр няслини ящатя етдийини нязяря алсаг, бу щям 
чох бюйцк рягям, щям дя зянэин материал демякдир. 
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Щямин материал, яслиндя, Азярбайъан дастаншцнаслыг елминин ясас 
базасыны тяшкил едир. Чцнки «Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир 
тядгигляр» мяъмуяси кечян мцддят ярзиндя мцнтязям няшр олунмагла 
бярабяр, щям дя чох нцфузлу елми няшр сайылмыш, бейнялхалг елми ката-
лога дахил едилмишдир. Елмляр Академийасында няшр олунан бу мяъмуя 
алимляр арасында чох нцфузлу няшр сайылмыш, фолклоршцнас алимляр бу 
мяъмуядя чап олунмаьы елми нцфузун эюстяриъиси щесаб етмишляр.  

Чап олундуьу дюврдян бу эцня гядяр чох ъидди яняняляри олан 
бу мяъмуядя фолклоршцнаслыьын (о ъцмлядян дастаншцнаслыьын), демяк 
олар ки, щямишя актуал проблемляриндян бящс олунмушдур. Бу ъящятдян 
«Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр» мяъмуяси сон 
йарым ясрлик дюврдя фолклора даир ясас няшр кими Азярбайъан дастанла-
рынын арашдырылмасы цчцн сон дяряъя зянэин материал верир. 

«Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр» мяъмуяси 
тарихи етибариля ики ясри ящатя едир. XX ясрин икинъи йарысында фяалиййятя 
башлайыб вя XXI ясрдя дя юз фяалиййятини уьурла давам етдирир. 

Бу няшр ейни заманда Азярбайъан тарихинин ики епохасыны ящатя 
едир: совет епохасы вя мцстягиллик дюврц. Бурада чох мараглы мянзяря 
вардыр. Мяъмуянин 30 иллик совет дюняминдя (1961, 1966, 1968, 1973, 
1977, 1981, 1987-ъи иллярдя) ъями 7 сайы чапдан чыхмышдыр. Мяъмуянин 
8-ъи сайы мцстягиллик дюврцндя 1999-ъу илдя няшр олунмушдур. Кечян 
он ил (1999-2009) ярзиндя ися 23 ъилди ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Мяъмуянин 21 ъилди китаб форматында, галанлары ися 2007-ъи илдян 
22-ъи китабдан башлайараг Али Аттестасийа Комиссийасынын мцяййянляш-
дирдийи нормалара уйьун олараг журнал форматында чап едилмишдир. 

«Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр» мяъмуяси-
нин I-II китаблары (ъилдляри) «Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Няш-
риййаты»нда, III-VII китаблары «Елм» няшриййатында, VIII-XXI китаблары 
«Сяда» няшриййатында, XXII-XXX китаблары ися «Нурлан» няшриййатында 
ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Мяъмуянин I-X сайларына мцхтялиф вахтларда проф. М.Щ.ТящмАсиб, 
проф. И.Аббаслы, проф. Т.Щаъыйев, Н.Сейидов, Т.Фярзялийев, проф. Б.Аб-
дуллайев, О.Ялийев редакторлуг етмишляр. XI китабдан башламагла со-
нунъуйа (XXX-йа) гядяр ися топлунун редактору проф. Щ.Исмайыловдур. 

Биз мяъмуядя дастанла баьлы мягаляляри мцяййянляшдиряркян 
(сечим апараркян) принсип олараг билаваситя дастан мясяляляриня щяср 
олунмуш ясярляри ясас эютцрдцк. Бу бахымдан дастаншцнаслыьа даир 
мяъмуянин:   
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I китабында 2 мягаля (мцяллифляр: М.Щ.Тящмасиб, С.Йаьубова); 
II китабында 1 мягаля (мцяллиф: М.Щ.Тящмасиб); 
III китабында 2 мягаля (мцяллифляр: Ф.Фярщадов, И.Аббасов); 
IV китабында 2 мягаля (мцяллифляр: М.Щ.Тящмасиб, И.Аббасов); 
V китабында 1 мягаля (мцяллиф: И.Аббасов); 
VI китабында 3 мягаля (мцяллифляр: М.Щ.Тящмасиб, И.Аббасов, 

Ш.Ялякбярова); 
VII китабында 3 мягаля (мцяллифляр: И.Аббасов, Й.Рамазанов, 

С.Пашайев); 
VIII китабында 1 мягаля (мцяллиф: Б.Абдулла); 
IX китабында 3 мягаля (мцяллифляр: Г.Намазов, Ф.Байат, М.Ъяфярли); 
X китабында (бу сай хцсуси олараг «Китаби-Дядя Горгуд» дастанла-

рына щяср олунмушдур) 20 мягаля (мцяллифляр: Й.Гарайев, Н.Араслы, С.Яли-
задя, Ъ.Бяйдили, М.Мяликова, Щ.Исмайылов, Ф.Байат, М.Аллащманлы, Е.Аб-
басов, О.Ялийев, П.Яфяндийев, Б.Абдулла, В.Защидоьлу, А.Мяммядова, 
Е.Язизов, Й.Ялийев, Н.Мяммядли, А.МуСАйева, Т.Щаъыйев. С.Рзасой); 

XI китабында 5 мягаля (мцяллифляр: Б.Абдулла, М.Ъяфярли, 
С.Рзасой, Е.Аббасов, Х.Ялийева); 

XII китабында 1 мягаля (мцяллиф: С.Рзасой); 
XIII китабында 2 мягаля (мцяллифляр: И.Аббаслы, Щ.Исмайылов); 
XIV китабында 2 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, Е.Аббасов); 
XV китабында 1 мягаля (мцяллиф: Щ.Исмайылов); 
XVI китабында 6 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, И.Аббаслы, 

С.Рзасой, Г.Умудов, Р.Ялийев, А.Щаъыйев); 
XVII китабында 1 мягаля (щяммцяллифляр: Щ.Исмайылов вя Е.Тофиг гызы);  
XVIII китабында 6 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, И.Аббаслы, 

Р.Гафарлы, Р.Ялийев, Р.Ялизадя, Х.Ялийева); 
XIX китабында 5 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, С.Рзасой, 

С.Шыхыйева, Е.Аббасов, Л.Махсудова); 
XX китабында 5 мягаля (мцяллифляр: И.Аббаслы, К.Щцсейноьлу, 

С.Гянийев, Х.Бяширли, С.Ялийева); 
XXI китабында 4 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, А.Мирзя, 

Ц.Нябийева, А.Сяфярялийева); 
XXII китабында 7 мягаля (мцяллифляр: И.Аббаслы, С.Мустафайев, 

Р.Ялизадя, Е.Тофиг гызы, А.Нифтялийев, Ч.Мцтяллимова, С.Ялийева); 
XXIII китабында 5 мягаля (мцяллифляр: Р.Рясулов, Я.Ясэяр, Ц.Ня-

бийева, Е.Тофиг гызы, З.Щябибова); 
XXIV китабында 2 мягаля (мцяллифляр: А.Щаъыйев, А.Ибращимова); 
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XXV китабында 3 мягаля (мцяллифляр: Я.Ясэяр, А.Исламзадя, 
Ф.Ъяфярова);  

XXVI китабында 2 мягаля (мцяллифляр: Ф.Байат, Х.Ялийева);  
XXVII китабында 3 мягаля (мцяллифляр: В.Щаъылар, Н.Рящимбяйли, 

Х.Ялийева);  
XXVIII китабында 3 мягаля (мцяллифляр: Я.Ясэяр, А.Щаъыйев, 

Н.Рящимбяйли);  
XXIX китабында (бу сай хцсуси олараг «Короьлу» дастанына щяср 

олунмушдур) 15 мягаля (мцяллифляр: Щ.Исмайылов, М.Ъяфярли, К.Ялийев, 
Ф.Байат, Я.Ялякбярли, С.Рзасой, А.Хялил, Е.Аббасов, И.Садыг, В.Ибра-
щимова, Я.Шамил, С.Алтайлы, А.Ибращимова, Е.Мяммядоьлу-Йурд-
оьлу, Е.Щцсейнов); 

XXX китабында 2 мягаля (мцяллифляр: А.Исламзадя, Ч.Мцтяллимова) 
вардыр. 

Мяъмуянин 2 сайы (Х вя XXIX китаблар) айрыъа олараг «Китаби-
Дядя Горгуд» вя «Короьлу» епосларына щяср олунмушдур. 

Эюрцндцйц кими, мяъмуядя дастаншцнаслыгла баьлы мязмун, мцн-
дяриъя вя кямиййят бахымындан тядгиг олунмамыш чох зянэин материал 
вардыр. Щямин материал Азярбайъан дастанларынын арашдырылмасы проб-
лемляринин «Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр» мяъ-
муяси ясасында юйрянилмяси цчцн кифайят гядяр ясас вя шяраит йарадыр. 
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                           Gulnare Atakishiyeva          
 

The problems of the investigation of the Azerbaijani eposes on the basis of the 
collection regarding to “ Investigations of òhe Azerbaijani folk-lore”. 

(statement of the question) 
 

SUMMARY 
 The jenre of the epos does never lose its urgency as one of the scientific 

subject.This connected with the position and the role of the epos’ s jenre in the national 
thought of the Azerbaijan people.From this view point the subject “ The problems of 
the investigation of the Azerbaijani eposes,which based on the collection regarding to “ 
Investigation of the Azerbaijani folk-lore  is a urgent theme. 

The first book of the collection was published in 1961 year and up to now ( 1961-
2009) 30 books were printed.The collection was the only base edition regarding to 
Azerbaijani folk-lore in the previous half within century.In the collection 120 articles 
were printed connected with the epos.This gives very big mareial for the learnin the 
subject “ The problems of the investigation of the Azerbaijani eposes which based on 
the collection regarding to “ In vestigations of the Azerbaijani folk-lore . 

 
   Гюльнара Атакишиева 

Проблемы изучения азербайджанских дастанов на основе сборника  
«Исследования по азербайджанской устной нородной литературы»  

(постановка вопроса) 
Резюме 

Жанр дастан как научная тема ни когда не теряет свою актуальность. Это 
связано с местом и ролью дастана в национальном сознании Азербайджанского 
народа. Следовательно тема «Проблемы изучения азербайджанских дастанов на 
основе сборника «Исследования по азербайджанской устной нородной 
литературы» тоже является актуальным вопросом. 

Первая книга сборника «Исследования по азербайджанской устной 
нородной литературы» была издана 1961-м году и до сих пор вышли 30 книг 
сборника. Это издание в течение полувека являлось главным изданием по 
азербайджанскому фольклору. В сборнике количество статей посвященных по 
вопросам жанра дастана насчитывает до 120 статей. Этот огромный метериал 
создает благополучное условие для исследования темы «Проблемы изучения 
азербайджанских дастанов на основе сборника «Исследования по 
азербайджанской устной нородной литературы».  
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                                        Nigar HÜSEYNOVA 
 

MİSKİNLİ VƏLİ İRSİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR 
 

Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi 
Miskinli Vəlinin həyatı, fəaliyyəti, sənət yolu və yaradıcılıq irsi olduqca 
zəngindir. Həm mənsub olduğu mühitin yüksək təşəkküllü sənət ənənə-
lərinə malik olması, həm də fərdi istedadı sayəsində mükəmməl sənət nü-
munələri yaratmış və aşıq yaradıcılığının saz və söz imkanlarını daha da 
genişləndirmişdir. Bir əsr ömür sürmüş, yarım əsr aşıqlıq etmiş, saz çal-
mış, məclis aparmış, səksən il şeir qoşmuş, söz söyləmiş bu sənətkarın 
şəxsiyyəti və sənəti, yaradıcılıq irsi ayrıca bir tədqiqatın mövzusu olma-
mışdır. Amma, aşığın irsinin toplanmasında müəyyən təşəbbüslər olmuş-
dur. Bu irs ilk növbədə bölgə aşıqlarının yaşayan sənət ənənəsində davam 
etdirilməkdədir və müasir Gədəbəy aşıqlarının söz repertuarında Miskinli 
Vəlinin irsindən də nümunələr vardır. Bu nümunələr zaman-zaman ayrı-
ayrı ziyalılar tərəfindən yazıya alınmış, ağızdan kağıza köçürülmüş, 
müxtəlif qəzet və jurnallarda çap olunmuşdur. Belə müstəqil və həvəskar 
təşəbbüslərlə yanaşı, aşığın irsinin toplanmasında peşəkar yanaşmalar da 
müşahidə olunmaqdadır. Miskinli Vəlinin poetik irsi ilə bağlı Y.Babyev 
(4;9;14 və b.), F. Ramazanoğlu (5), Q. Əcayib (13), E. Əliyev (16;17 və 
b.), M. Allahmanov (4), N. Qasımov (3) məqalələr nəşr etdirmiş və aşığın 
həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir. Bu məqalələr daha 
çox aşığı və onun irsinin zənginliyini tanıtmaq məqsədi daşıyır. 

Miskinli Vəlinin yaradıcılığı haqqında ilk məlumatları Hümmət Əli-
zadənin toplayıb 1929-cu ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan aşıqlar” (1) kita-
bından ala bilirik (4;5). Bu kitabda aşığın tərcümeyi halı və şeirlərindən 
örnək verilmişdir. Burada aşığın adı “Şair Vəli” kimi təqdim olunmuşdur. 
Bundan sonra 1935-ci ildə yenə də H. Əlizadəni nəşr etdirdiyi “Aşıqlar” 
kitabında Miskinli Vəlinin yaradıcılığından nümunələr verilmişdir. İki 
cildlik bu kitabın birinci cildində şeirləri verilmiş 16 aşıqdan biri Şair 
Vəlidir. Kitabda tərcümeyi halı verilən aşıqlar bunlardır:”Aşıq Abbas, 
Aşıq Abdulla, Aşıq Kərəm, Səyyad, Dilqəm, Aşıq Hüseyn, Aşıq Musa, 
Aşıq Məhəmməd, Ömər, Molla Cümə, Xəyyat Mirzə, Şair Vəli, Aşıq Əli, 
Miskin Əli, Aşıq Hüseyn, Nəcəf, Şair Həsən” (7,101). 1934, 1935 və 
1937-ci illərdə H.Əlizadənin təkrar çap etdirdiyi “Aşıq Ələsgər” kitabında 
da Şair Vəlinin adına rast gəlirik. Kitabın “Deyişmələr bölməsində Ələs-
gərin 3 deyişməsi(Aşıq Hüseynlə, Şair Vəli ilə və Həcərlə) verilmişdir. Bu 
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deyimələrədən birinin tərəf-müqabili Şair vəlidir. Bundan başqa həmin 
kitabda “Ələsgərə bənzətmələr” bölməsində Şair Vəlinin 2 şeiri verilmiş-
dir (8). Buradakı deyişmənin rəmzi bir deyişmə olması şübhə doğurmur. 
Çünki aşıq ənənəsində, xüsusilə də Ələsgər qıfılbəndlərinə həsr olunmuş 
çoxlu sayda şeirlər mövcuddur. Çox istedadlı aşıqlar və el şairləri Ələsgər 
irsinə şeirlə münasibət bildirməyi bir növ özlərinə borc bilirlər. 

“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” (2) kitabında Miskinli Vəlinin 
həyatı və şəxsiyyəti haqqında yığcam məlumat verilir: “Aşıq Vəli Mis-
kinli 1890-cı ildə Gədəbəy rayonunun Miskinli kəndində yoxsul ailədə 
anadan olmuşdur. Ailə vəziyyətinin ağırlığı üzündən o, kiçik yaşlarından 
bəy qapısında muzdurluq etmiş, elə bu vaxtdan onda aşıqlıq sənətinə meyl 
oyanmışdır. Gənc ikən əlinə saz alan Vəli ustad aşıq yanında şagird ol-
muş, çalmaq və oxumaq vərdişini daha da təkmilləşdirmiş, ifaçılığın bü-
tün incəliklərini və qaydalarını mükəmməl mənimsəmiş, az zaman içəri-
sində peşəkar bir aşıq kimi tanınmağa başlamışdır. Savadının az olmasına 
baxmayaraq, Aşıq Vəli Vaqifin, Dilqəmin, Xəyyat Mirzənin, Aşıq Ələs-
gərin və digər görkəmli ustad aşıqların qoşmalarını, eləcə də otuza qədər 
xalq dastanını öyrənir ki, bütün bunlar onun şeir yaratmaq qabiliyyətinin 
artmasına müsbət təsir göstərir. İnqilabdan əvvəl saysız-hesabsı şeirlər 
deyən Vəli sonra da yeni hayatı, sosializm quruculuğunu tərənnüm edən 
əsərlər yaratmışdır. Onun təqribən 20 min misradan çox şeiri vardır.  

Vəli ustad aşıq kimi tanınır. Bir neçə dəfə respublika xalq 
yaradıcılığı evi tərəfindən mükafata layiq görülmüşdür” (2, 321) 

 “Azərbaycan aşıqları və el şairləri”(2) iki cildliyində Miskinli 
Vəlinin sənət irsindən örnəklər verilmişdir. Bundan daha öncə nəşr olunan 
və bu kitabda veilən şeirlər Miskinli Vəlinin ustad bir sənətkar obrazını 
təsəvvür etməyə imkan verir.  

Aşıq ədəbiyyatmızın ustad sənətkərlarından olan Miskin Vəli (Vəli Alı 
oğlu Bayramov) 1894-cü ildə adı çəkilən kənddə doğulmuş, 1995-ci ildə (22 
dekabrda), 101 yaşında həmin kənddə vəfat etmişdir. Qəbri də ordadır”. 

“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabında aşığın 7 bəndlik “Bi-
zimdi”, 5 bəndlik “Bala ceyran”, 5 bəndlik “Olarmı”, 3 bəndlik “Mən”, 3 
bəndlik “Ağlama” gəraylısı, 10 bəndlik “Gəncənin”, 3 bəndlik “Lenin”, 3 
bəndlik “Yaxşı olar”, 5 bəndlik “Saxlamaz”, 5 bəndlik “Səbirsiz”, 5 bənd-
lik “Olacaqmı”, 5 bəndlik “Utanmaz”, 3 bəndlik “Məni”, 8 bəndlik 
“Yadıma düşdü”, 3 bəndlik “Pəh-pəh”, 5 bəndlik “Oğluma nəsihət”, 3 
bəndlik “Ağlaram” qoşmaları çap olunmuşdur” (2, 322-332). 
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Y.Babayev və İ.Sadıq aşığın şeirlərini toplayıb tərtib etmiş, Növrəs 
İmanın şeirləri ilə birlikdə, “İki ustad”(6) adı ilə 1996-cı ildə “Azərnəşr”də 
çap etdirmişlər. Həmin nəşr aşığın irsinin toplandığı ən mükəmməl nəşrdir. 
Kitaba “Sazın səsindən sözün sehrinə” başlıqlı ön söz yazan Yaqub Baba-
yev aşığın həyatı və sənəti haqqında yığcam məlumat vermişdir(9,3). 

“Aşıq Vəli Alı oğlu Bayramov (Miskin Vəli) 1894-cü ildə Gəncə qu-
berniyasının Qazax qəzasının Gədəbəy nahiyəsində Böyük Qarabulaq (in-
diki Rüstəm Əliyev) adlanan kənddə yoxsul bir ailədə doğulmuşdur. Mis-
kin Vəli doqquz yaşında ikən muzdurluğa başlamış, sonralar bir müddət ço-
banlıq etmişdir. 19-20 yaşlarında aşıqlığa başlamışdır. Onun ustadı olma-
yıb. Saz çalmağı, məclis aparmağı və ümumiyyətlə aşıqlıq sənətinin sirlə-
rini müstəqil öyrənib. Əlbəttə, bu işdə çox iti yaddaşı onun köməyinə gəl-
mişdir. Aşıq Vəli təhsil almadığından yazıb-oxumağı bacarmasa da, güclü 
hafizəsinin köməyi ilə Azərbaycan el ədəbiyyatından saysız-hesabsız şeir-
ləri, dastanları və s. folklor nümunələrini yadda saxlamışdır” (9,3). 

“Miskin Vəli Daşkəsən və Gədəbəy ərazisində yayılmış Emir soyun-
dandır. Şair bunu şeirlərində dönə-dönə qeyd etmişdir. Məsələn bir diva-
nisində bu barədə yazır: 

Zatı Emir, Miskinlidə 
Yetirib ellər səni. 
Xain çıxma düz ilqara 
Vəli, gözdə-gözdə sən” (9,3). 

“Miskin Vəlinin şeirləri janrca müxtəlifdir. O, aşıq poeziyasının 
qoşma, qoşayarpaq qoşma, gəraylı, təcnis, cığalı təcnis, dodaqdəyməz, 
gedər-gəlməz təcnis, müxəmməs, divani, qıfılbənd və s. kimi rəngarəng 
janrlarında şeirlər yazmışdır” (9,3). 

“Ustad sənətkarın çox zəngin və dəyərli irsi vardır. Onun şeirlərinin 
çox az bir qismi indiyə qədər çap olunub. Ayrıca kitabı isə hələ çıxmayıb. 
Halbuki bu irsin bütöv şəkildə nəşri Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı üçün 
layiqli töhfə ola bilər”(9,4). 

“Miskin Vəlinin poeziyası başlıca bir məziyyəti ilə fərqlənir. Onun 
şeirləri formaca gözəl, ahəngdar, məzmunca dərindir.. Şairin yaradıcı-
lığından tipik bir nümunəyə nəzər yetirək: qızın xoçbəxt ailə qurmaq, ana 
olmaq arzusu onun “şux niyyəti”dir. O, ailə qurur, bətnindəki övlad dün-
yaya gəlməmişdən onun qayğı və intizarını çəkir: görəsən qızmı, oğlanmı 
doğulacaq, övladı dünyaya sağmı, sağlammı gələcək. Övlad doğulur, ana 
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indi onu böyütmək, boya-başa çatdırmaq arzusu ilə yaşayır, Bu nəcib və 
ali hisslərin poetik ifadəsi nə qədər gözəl, lətif və mənalı təsvir edilmişdir: 

Gözəl şux niyyətin, xoş səadətin,  
Hey çəkir həsrətin hey ana qərəz. 
Aşıq deyər nə qərəz, 
Eliyirsən nə qərəz? 
Yaxşı övlad anaya 
Nə qəsd edər, nə qərəz. 
Qoynunda bəsləyir, görmək istəyir, 
Hey verir diqqətin, hey ana qərəz. 
Qətrə sudan keçdi qana, nə idi? 
Beş ayında gəldi cana nə idi? 
Aşıq deyər nə idi? 
Nə gətirdi, nə yedi? 
Sıxan ana qəlbini, 
Çox incidən nəyidi? 
Balanı bəsləyir ana, nəyidi? 
Hey edir xidmətin, hey ana qərəz” və s. (9,4). 

“Sənətkarın yaradıcılığı mövzu etibarilə rəngarəngdir. Onun yaradı-
cılığında aşıq poeziyasına məxsus ən gözəl çalarları tapmaq olar” (9, 4). 

“İki ustad” kitabında Miskin Vəlinin şeirləri aşağıdakı ardıcıllıqla 
təsnif olunaraq verilmişdir: 

1.Ustadnamələr. Buraya aşığın “Vədəsində”, “Bilginən”, “Səbr elə”, 
“İnanma”, “Dünyada”, “Olmaz”, “Olmaz” rədifli şeirləri daxildir(9,8-14). 

2. Qoşmalar. “Eylər”, “Etibarsız”, “Yeriyir”, “Gərəkdi”, “Nəsihət”, 
“Çətindi”, “Deyimmi?”, “Səninkidi”, “Kimi”, “Batırma”, “Qocalanda”, 
“Lənət”, “Nədən oldu?”, “Bizim eldə”, “Yaxşı”, “Gözəllər”, “Vurğun”, 
“Aparır”, “Hayıfsan”, “Səbirsiz”, “Tamahkar”, “Gülərmiş”, “Danışaq”, 
“Qoca baxtım”, “Nə qaldı-qaldı”, “Mənəm, mən”, “Olmasa”, “Aparır”, 
“Vidalaşır” (Səməd Vurğunun dəfni günündə yazılmışdır), “Keçir”, “Ye-
rində”, “Deyirəm”, “Gələndə”, “Tutmaq üçün”, “Sən dedin, mən dedim”, 
“Ceyranı”, “Mən dedim, sən dedin”, “Lalsıdırmı”, “Mən inanmadım”, 
“Gəzirəm”, “Dostluq”, “Bax-bax”, “Hey qala-qala”, “Gödələndə”, “Ana-
lar”, “Gözlərin”, “Nədi”, “Verə bilməz” qoşmaları daxildir(9,15-41). 

3. Qoşayarpaq qoşma. Burada “Mənim möhnətim” rədifli qoşayar-
paq qoşma verilmişdir(9,42). 
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4. Gəraylılar. Burada “Boylana-boylana”, “Mənəm”, “Bağlı”, “Apa-
rır”, “Bilməz”, “Dağlar”, “Getdi”, “Bilməlisən”, “Olsun”, “Dağlar”, 
“Ceyran”, “Nifrət”, “Alarmış”, “Sənindi”, “Qalacaqdı”, “Oldu”, “Kim-
di?”, “Kimdi”, “Tamah”, “Olsun”, “Səndədi”, “Oldu”, “Ayrı”, “Könül”, 
“Mən”, “Ay bülbül”, “Olar”, “Gördüm”, “Qalasından”, “dad əlindən”, 
“Qaldı”, “Səni”, “Qoynunda-qoynunda”, 

“Əlsgərdi”, “Belədi”, “Ağlama” gəraylıları verilmişdir(9,43-67). 
5. Təcnislər. Buraya “Yenə”, “İndi”, “Ya tarix”, “Sinadər”, “Ya-

nara”, “Yar almasına”, “Ya sənə”, “Hey dərin-dərin”, “Bax-bax”, “Sinə-
sinə”, “Sənə mən”, “İndi”, “----------“ (iki dəfə öpmək), “Qoymuşam”, 
“Gözlər” təcnisləri daxildir(9,68-74). 

6. Cığalı təcnislər. Burada “Yetir”, “Sini-sin”, “Məndədi”, “Ayə-
ayə” cığalı təcnisləri verimişdir(9,75-77). 

7. Gedər-gəlməz cığalı təcnis. Burada “Qədər” gedər-gəlməz cığalı 
təcnisi verilmişdir(9,78). 

8. Dodaqdəyməzlər. Buraya “Azaldı”, “Nədəndi?”, “Yenə”, “Hey 
qala-qala” qoşmaları daxildir(9, 79-80). 

9. Müxəmməslər. Burada “Boğaz”, “Dünya”, “Aşıq” müxəmməsləri 
veilmişdir(9,81-86). 

10. Qoşayarpaq müxəmməs. Burada “Yaxşıdı” qoşayarpaq müxəm-
məsi verilmişdir(9,87-88). 

11. Qoşayarpaq cığalı müxəmməs. Burada “Bəxtəvər” başlıqlı qoşa-
yarpaq cığalı müxəmməs təqdim olunmuşdur(9, 89-90). 

12. Divanilər. Burada “Gözdə-gözdə sən”, “Bayram günləri”, “Bay-
ram günləri”, “Səslənir”, “Gözəl”, “Dünyada”, “Yüküm”, “Tez”, “Olma-
sa”, “Verir”, “Verir” divaniləri təqdim olunmuşdur(9,91-98). 

13. Dodaqdəyməz divani. Burada “Gədə” adlı bir dodaqdəyməz 
divani verilmişdir(9,99). 

14. Bayatılar. Burada altı bənd bayatı verilmişdir(9,100). 
15. Qıfılbəndlər, deyişmələr. Burada “Dolanır”, “Nədi”, “Ay nədən 

oldu”, “Səslənir”, “Bağlıdı”, “Dördü nə?”, “Kim oldu?”, “Nuhi-qələm”, 
“Beş”, “Görmüşəm” qıfılbəndləri və Aşıq Şəmşirlə, Şair Cavadla, Yetgin 
Qəşəmlə deyişmələri veilmişdir(9,101-114).   

1960-cı ildə çıxan “Aşıqlar” kitabının ikinci çapında “Aşıqlar haq-
qında qeydlər” bölməsində Vəli Miskinli haqqında bir cümlə verilmişdir: 
“Vəli Miskinli 1890-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur” 
(10,171). Bundan başqa həmin kitabda Vəli Miskinlinin iki şeiri verilmiş-
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dir. Bunlardan biri “Vədəsində” qoşmasıdır, digəri isə “Bəxtəvər” qo-
şayarpaq cığalı müxəmməsidir(10, 98). 

Aşıqlar haqqında məlumat verən, ən yeni tədqiqatlardan biri olan 
Qara Namazovun “Aşıqlar” kitabında Vəli Miskinli haqqında aşağıdakı-
ları:”Vəli Alı oğlu Bayramov Miskinli 1894-cü ildə Gədəbəyin Miskinli 
kəndində doğulmuşdur. !905-ci ildə atasını itirən Vəli uzun illər Gədəbəy-
də, Şəmkirdə muzdurluqla məşğul olub. Şəmkirin Keçili və Dəllər kənd-
lərində yaşayıb. Ancaq bu illər Vəli muzdurluqla yanaşı saz çalmağa, aşı-
qanə şeirlər yazmağa həvəs göstərib. Vəlinin aşıq sənətinə olan məhəbbəti 
onu tezliklə Gədəbəy və Şəmkirdə tanıdıb və 1930-cu ildən sonra tanın-
mış aşıq və hazırcavab bir şair kimi məclislər keçirib. Aşıq Vəli 30-cu il-
dən həmişəlik doöma kəndinə-Miskinliyə qayıdıb, orada yaşamışdır. 
Deyilənlərə görə Miskinli kəndi Miskin Abdalın və Miskin nəslinin adı ilə 
bağlıdır. Şair Vəli də bu nəsildəndir. Görünür Miskinlilərin sənət məbədi 
nəsil-nəsil neçə sənətkar yetirmişdir.Miskinli Vəli 2001-ci ildə (?) vəfat 
etmişdir. Onun hazırcavablığı, gözəl və bədii cəhətdən kamil şeir söylə-
məsi aşıqlar arasında ona böyük hörmət və ehtiram qazandırmışdır. Mis-
kinli Vəlinin şeirləri müxtəlif illərdə çap olunan aşıq kitablarında (“Aşıq-
lar”-1937, toplayanı H. Əlizadə; “Aşıqlar və el şairləri” II c. 1984 və b.) 
çap olunmuşdur. 19996-cı ildə şeirlərinin bir qismi “İki ustad” (Miskin 
Vəli, Növrəs İman) kitabında verilmişdir. Aşıq Vəli klassik aşıq sənətini, 
şeir və dastanları mükəmməl bilir və çox ustalıqla ifa edirdi. Onun şeir 
xəzinəsi zəngindir, onlardan yalnız bir qismi çap edilmişdir. Vəli aşıq 
şeirinin bir çox şəkillərindən istifadə etmişdir. O, həm də ustadnamə 
müəllifi kimi tanınmışdır” (11,414). Bundan sonra aşığın “Vədəsində” 
qoşması verilmişdir (11,415). 

Türkiyədə nəşr olunan “Türkiyə xaricindəıki türk ədəbiyyatları anto-
logiyası”nda Miskinli Vəli haqqında məlumatlara da rast gəlirik: “1890 
yılında Gedebey bölgesinin Miskinli köyünde doğmuştur. Küçük yaş-
larına eline saz alan Veli Miskinli, bir müddet de usta yanında çırak olarak 
çalışmıştır. O, Vagif, Yahya Bey Dilgem, Hayyat Mirza ve Elesgerin 
şiirlerini ezberlemiştir. Bilhassa bu iki husus onun şiirlerinin gelişmesine 
vesile olmuş, böylece Azerbaycanın önde gelen aşıkları sırasına girmiştir. 
Geraylı, koşma, divani, tecnis gibi şekillerde güzel şiirler söyliyen Veli 
Miskinli, aşk, tabiat ve sevgili gibi konularda çok şiirler söylemiştir. Şiir-
lerinden ötürü birkaç kez ödüllendirilmiştir” (12,104-105). Aşığın “Bizim-
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di”, “Mən”, gəraylıları, “Yadıma düşdü”, “Olacaqmı?” qoşmaları Türki-
yədə nəşr olunmuşdur. 

N.Qasımov aşığın irsinin zənginiliyini qeyd edərək, onun toplanma-
sının zəruriliyini bir daha diqqətə çatdırır. Haqlı olaraq onu da əlavə edir ki, 
aşığın “zəngin bədii irsi çox təəssüf ki, indiyə qədər toplanıb ədəbi icti-
maiyyətə çatdırılmayıb. Düzdür, müxtəlif vaxtlarda bu ustadın yaradıcılığı 
ayrı-ayrı folklorşünasların marağına səbəb olub. Müxtəlif toplularda nümu-
nələr verilib. Hətta bir kitab səviyyəsində Növrəs İmanla birgə çap olunub 
(6). Bunlar mövcud zənginlikdə çox azdır. Görkəmli folklorşünas H.Əli-
zadədən başlayan bu savab iş (1) indi də pərakəndəliklə davam etməkdədir. 
Halbuki, ustadın tam şəkildə araşdırılması zamanı çoxdan çatıb”(3).  

Aşıq haqqında şifahi qaynaqlardan aldığımız məlumatlara görə onun 
sənət şəcərəsini müəyyənləşdirmək mümkündür. Məlumatlardan aydın olur 
ki, Azərbayjan kəndlərində ağa-nökər münasibətlərinin gərginləşdiyi bir 
zamanda Vəli nökərçiliyi atıb əvvəlcə Şamxor rayonunun Dəllər kəndindən 
olan Aşıq Abbasın, sonra isə Basarkeçər rayonundan Qarabulağa köçən Aşıq 
Şəmistanın yanında şəyirdlik edir. Şübhəsiz ki, bu gənc aşığın sənət taleyini 
müəyyənləşdirən əsas mərhələ olmuşdur. Amma bu məsələni yalnız bir 
tərəfini əks etdirir. Digər bir baxışa görə isə aşığın, ümumiyyətlə, ustadı ol-
mamışdır. O sadəcə məclislərdə ustad sənətkarları dinləyə-dinləyə bu sənəti 
mənimsəmişdir. Bu fikir N. Qasımova məxsusdur. Amma belə olduğu halda 
da yenə aşıq mühitin yetirməsidir və təbii ki, onun ustadı həmin mühitə 
məxsus olan və sənətdə söz sahibi olan sənətkarlardır. Ustad yanında şəyird 
olmamaq mühitdə mövcud ustadlardan birbaşa dərs almamadır. İstedadlı 
insan gördüyünü götürür. Bu zaman sənət münasibəti dolayısı ilə əlaqələmiş 
olur. Digər bir məlumata görə isə Miskinli Vəli Aşıq Ələsgərin də ustadı 
olmuş məşhur göyçəli Aşıq Alının nəsilindəndir. Başqa deyilişlə, aşıqlığın 
onda bir irsi qabiliyyət olduğunu da düşünmək olar.  

Şifahi mədəniyyətə mənsub digər görkəmli el sənətkarları kimi Mis-
kinli Vəli də təhsil görməyib. Lakin o, iti hafizəsi və möhkəm yaddaşı ilə 
15-ə qədər irihəcmli, 30-a qədər kiçikhəjmli dastanı sinədəftər eləmişdir. 
500-dən çox qoşması, gəraylısı, müxəmməsi, divanisi, təcnisi, cığalı təc-
nisi, dodaqdəyməz təcnisi, hərfüstü təcnisi, həmçinin şair Cavadla, Aşıq 
Şəmkirlə, Aşıq Teymurla, Aşıq Murad və Aşıq Məmmədəli kimi sənətkar-
larla deyişmələri var. Bütün bunların hamısını əzbərdən yadında saxlayıb. 

Aşığın ictimai-mədəni fəaliyyətinin də geniş olduğu rəsmi məlu-
matlardan aydın olur. Belə ki, o “I və II aşıqlar qurultayında iştirak etmiş, 
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Bozalqanlı, Aşıq Hüseyn, Aşıq Əsəd, Aşıq Mirzə, Aşıq İslam kimi sənət-
karlarla görüşmüş, tanış olmuş, Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın 
kəndlərini gəzərək 60 il toy və şənliklərdə dövran keçirmişdir ”. 

Aşığın sənət irsinə diqqətlə yanaşan M. Allahmanlı  sənətkarın yara-
dıcılığı haqqında yazır: “ХХ яср ашыг йарадыъылыьынын устад сяняткарларын-
дан олан Мискин Вялинин зянэин ирси бир сыра кейфиййятлярля характеризя 
олунур. Ян биринъиси, классик яняняни юзцндя йашатмаг хцсусиййяти иля 
диггяти ъялб едир. Чцнки бу устад зянэин щафизяйя, енсиклопедик дцшцн-
ъяйя сащиб бир сяняткар иди. О, гядим саз щаваларыны, дастанлары, цму-
миййятля юзцнягядярки ашыг йарадыъылыьы даща мцкяммял билян устад 
кими халг арасында бюйцк ад-сан газанмышды. Диэяр истигамятдя кифайят 
гядяр зянэин йарадыъылыьы, йарадыъы габилиййятя малик олмасы она бюйцк 
шан-шющрят газандырмышды. Гярб зонасы ашыг мяълисляриндя, халг арасында 
Мискин Вяли шерляри бу эцн дя охунмагдадыр. Бу шерляр, няинки, ел мяъ-
лисляриндя, щятта ъамаат арасында да бюйцкдян кичийя чохларынын дилиндя 
долашмагдадыр. Цчцнъц бир истигамят устадын ядяб-ярканыдыр. «Язял 
башдан пцр камалы» олан Мискин Вяли сяси, давранышы иля нцмуняйя чев-
рилиб. Бу эцн дя елдя-обада онун бир устад кими бюйцклцйцндян сющ-
бятляр ачылыр. Вя физики варлыьы иля арамызда олмаса да бу устад щямин 
кейфиййятляри, зянэин бядии ирси иля халг арасында йашайыр”. 

Etibar Nadiroğlunun verdiyi məlumatlara görə, sağlığında görməsə 
də, onun şerlər kitabı sonralar işıq üzü gördü. Bu işin ərsəyə gəlməsində, 
şerləri incəliklə qoruyub saxlayan, toplayan Ələkbər Bayramovun (Aşığın 
oğlu-E.N.), alim Yaqub Babayev və şair - nasir İslam Sadığın ziyalı 
zəhməti, əsl mənada fədakarlığı danılmazdır”. 

Miskinli Vəlinin yaradıcılıq irsi ilə bağlı mübahisəli məqamlar da 
vardır. Bunların əsasında bir tərəfdən aşığın irsinin vaxtında toplanıb çap 
olunmaması durursa, digər tərəfdən də “miskin” adının geniş adaş 
şəbəkəsi bu irsin sahibini müəyyənləşdirməkdə çətinlik törədir. Çünki aşıq 
şeirində adını və ya təxəllüsünü işlədir. Burada işlənən ad və ya təxəllüs 
ortaq olduğu zaman mübahisə üçün zəmin yaranır. Belə bir mübahisəli 
vəziyyət “Ya Əli” rədifli divaninin müəllifinin müəyyənləşdirilməsində 
vardır. Bəzi aşıqlar bu divaninin XV I əsrdə yaşamış Miskin Abdala 
məxsus olduğunu söyləmiş və bu şəkildə də nəşr olunmuşdur. Miskin 
Abdalın şeiri kimi gedən bu nümunənin (Y. Babayev və F. Ramazanoğlu) 
Miskinli Vəliyə aid olduğu fikrini irəli sürmüşlər. Aşıq yaradıcılığında bu 
tipli mübahisəli vəziyyətlərlə tez-tez rastlaşmaq mümkündür. Çünki bu 
sənət xalq yaradıcılığının bir sahəsidir, şifahi yolla yaranır və yaşayır, 
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ənənəvi şəkildə və ənənədə mövcud olur. Eyni mühitə mənsub olan sənət-
karların yaradıcılığı da biri-birinə çox yaxın olduğundan dəqiqləşdirmələr 
aparmaq lazım gəlir. Bu zaman bir sıra məsələlər mütəxəsislər tərəfindən 
araşdırılmalıdır.  

Miskinli Vəlinin poetik irsindən nümunələr H.Əlizadənin hazırladığı 
“Azərbaycan aşıqları” kitabında (1929), Ə.Axundovun tərtib etdiyi “Azər-
baycan aşıqları və el şairləri” iki cildlik kitabın ikinci cildində (1984), Y. 
Babayev və İ. Sadığın tərtib etdiyi “İki ustad” kitabında (1996), Q. 
Namazovun “Aşıqlar” kitabında (2004) və b. aşıq şeiri toplularında nəşr 
olunmuşdur. Bu nəşrlərdəki nümunələr daha çox təkrar xarakteri daşıyır. 
Bunların içərisində poetik nümunələrin geniş əhatəliliyi və əlbəttə ki, sayı 
və sambalı baxımından ən mükəmməl nəşr Y.Babayev və İ. Sadığın 
hazırladığı “İki ustad” kitabıdır (1; 2; 6; 11 ). 

Bununla yanaşı, əsasən, müstəqillik dövründə çıxan mətbuat orqan-
larında Miskinli Vəli haqqında məlumat xarakterli yazılar nəşr olunmuş 
və aşığın şeirlərindən örnəklər verilmişdir. Belə mətbuat orqanları içə-
risində “Gənclik jurnalı”(21), “Azərbaycan gəncləri”(13), “Ozan”(15), 
“Palitra”(17), “Tərəqqi” (4; 5; 16; 19; 20; 22; 23; 24 və b.) qəzetlərini 
xüsusilə qeyd etmək olar. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Нигар Гусейнова 
Об исследованиях наследия Мискинли Вели 

Ключевые слова: Ашыг, Мискинли Вели, творчество, наследия, саз, стихи 
В статье исследуется жизненный и творческий путь ашуга Мискинли Вели, 

который является одним из видных мастеров Азербайджанского ашыгского 
искусства. Здесь также прослеживается исследования о творчестве ашыга.  

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр   ●   XXXII -2010 

 63 

                Sönməz ABBASLI 
AMEA Folklor İnstitutunun aspirantı 

 
MÜASIR MƏRHƏLƏDƏ REGIONAL LƏTIFƏLƏRIN NƏŞRI 

VƏ ARAŞDIRILMASINA DAIR 
 
 Azərbaycanın qədim torpaqlarından olub tarixən Çuxur-Sədd-İrəvan 

çuxurunun regional lətifələri AFA-nın eyni adlı kitabında (9) özünə yer 
tapmışdır.İrəvan xanlığının Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar, Karbiba-
sar, Sərdərabad, Sürməli mahallarını çevrələyən bu ərazilərin folklor ör-
nəkləri içərisində lətifələr də öz məzmun və ideyasına, yığcam və lakonik-
liyinə görə seçilir. Topluya yazılmış ön sözdə bu lətifələr üç qrupa (Bəhlul 
Danəndə, Molla Nəsrəddin və lokal lətifələr) ayrılmış və bu ünlü şəx-
siyyətlərin adları ilə bağlı örnəklər, irəvanlının zövqü, duyumu, intellek-
tual və psixoloji keyfiyyətlərini əks etdirən, yerli çalarlara malik keyfiy-
yətləri özündə birləşdirən nümunələr kimi səciyyələndirilmişdir ( 21 , 22). 
Regionun lokal lətifələri barədə isə yazılır:... “bu lətifələrin tipik qəhrə-
manları adətən hazırcavab kəndlilər, “bağcacığlı Kərəm”, “goravanlı Mus-
tafa kişi”, İrəvan çuxurunun sadə insanlarıdır. Lokal lətifədaxili “prob-
lem” də çox halda irəvanlının gündəlik qarşılaşdığı, əsasən, əmək, ailə, 
məişət səviyyəli məsələlərdir”(21 , 22) 

Antologiyaya altı Bəhlul Danəndə, on Molla Nəsrəddin və otuzdan 
artıq müxtəlif mövzulu lətifələr daxil edilmişdir (9, 231-258). Örnəklər 
əsasən Zəngibasar və Vedibasar bölgələrindən toplanmışdır ( 9 , 449 ) . 

Ağbaba bölgəsində yaranıb yayılan məhəlli xalq gülüşü örnəkləri 
AFA-nın iki kitabında əks olunmuşdur. Birinci kitabın (5) müəllifi toplu-
nun redaktoru prof. Q.Namazovun qeyd etdiyi kimi bu işə hələ İrəvan Pe-
daqoji İnstitutunun tələbəsi olduğu illərdən başlamış, “Ağbaba obalarını 
gəzib nənələrdən, babalardan eşitdiyi dürlü-dürlü söz incilərini qələmə 
alıb, özü ilə o yurddan bu yurda gətirmişdir” (26 , 3) . 

Azərbaycan folklorunun zəngin janrları içərisində həm də lətifələrin 
bu region üçün xarakterik olduğunu vurğulayan tərtibçi Ağbabanın folklor 
mühitini səciyyələndirərək qeyd edir ki, “Ağbaba analarımızın beşik ba-
şında dediyi həzin bir layla, nənə-babalarımızın qarlı-şaxtalı qış gecələrin-
də söylədikləri nağıllar,lətifələr, bayatılardır”(2 , 5). 

Bir tərəfdən Qars, Gümrü, o biri tərəfdən Borçalının bir hissəsini 
çevrələyən Ağbabanın müxtəlif kəndlərindən mahal üçün xarakterik olan 
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gülməcələr toplanıb kitabda xüsusi bölmədə təqdim edilmişdir.Bu lətifələ-
rin əksəriyyəti sırf regional mahiyyət daşıyan nümunələrdir (5 , 71-92) . 

Bölgə lətifələri ilə zəngin olan AFA-nın ikinci kitabı AMEA-nın 
Folklor İnstitutunda hazırlanmışdır (7). Topluya “Ağbaba folkloru” baş-
lıqlı ön söz yazmış prof.H.İsmayılov bölgədən toplanmış lətifələrdən söz 
açaraq yazmışdır: “Ağbaba folklorunda lətifələr çox geniş yayılmış janr-
lardan biri kimi diqqəti cəlb edir.Cinni Söyün, Mahmud dayı, Toyçu Xə-
lil, Çoban Cəlal, Rusdam kimi baməzə, hazırcavab kişilərin bəzəmələri 
ağbabalılar arasında indi də yaşamaqdadır” (19, 15-16). Daha sonra, ba-
məzə söhbətlərin, o sıradan da lətifələrin mahir söyləyici-ifaçılarından 
olan Mahmud dayının fəaliyyətini dəyərləndirən müəllif qeyd edir ki, 
“...Molla Nəsrəddin ənənələrinin layiqli davamçısı olan bu müdrik el ağ-
saqqalı olduqca geniş dünyagörüşünə malik bir adamdır, sinə dəftərdir” 
(19 , 16) .Topluda öncə ümumi səciyyə daşıyan lətifələr, sonra isə Cinni 
Söyünün, Mahmudun, Çoban Cəlalın, Toyçu Xəlilin adları ilə bağlı ör-
nəklər daxil edilmişdir (7, 218-246). Lətifələr əsasən Ağbabanın Güllücə, 
Amasiya, Təzə İbiş, Xozu, Oxçoğlu, Mağaracıq, Ağbaba, Qaraçanta, Sul-
tabad kəndlərindən toplanmışdır (7 , 465-466) . 

Region xalq lətifələrinə Göyçə mahalının Qaraqoyunlu ərazisindən 
toplanmış örnəklər içərisində də xüsusi yer verilmişdir. Belə ki, AFA-nın 
“Qaraqoyunlu folkloru” (6) cildinin materialları, xüsusilə də məhəlli ləti-
fələr ərazini əhatə edən Haqqıxlı, Alacıxqaya, Murteyil, Ağkilsə, Polad, 
Salah, Qaraqaya, Yanıqləyə, Çaykənd,Bəryabad, Əmir xeyir, Gölkənd, 
Çıvıxlı kəndlərindən toplanmışdır. Topluda “Gülməcələr” başlığı ilə təq-
dim edilmiş lətifələrdə (6, 232-271) ailə-məişət, ictimai-siyasi, tarixi məz-
munlu örnəklər üstünlük təşkil edir.Gülməcələrin bir qismi yerli lətifə ya-
radıcı və ifaçılarının adları ilə bağlı nümunələrdir.Örnəklər içərisində ay-
rımlarla əlaqədar gülməcələrə də təsadüf olunur. 

AFA-nın “Dərələyəz folkloru” cildinə daxil edilmiş gülməcələr əsa-
sən prof. Həsən Mirzəyev tərəfindən yazıya alınmışdır.Gülməcələrin qa-
lanı isə “Sazlı-sözlü Dərələyəz” (Bakı, 2004) kitabından götürülmüşdür. 
İtirilmiş torpaqlarımızın folklor örnəklərinin, o sıradan da regional lətifə-
lərin toplanılması və nəşri işinə “...yardımçı olmaq hər kəsin mənəvi bor-
cudur. Çünki nə qədər ki, Dərələyəz, Göyçə, İrəvan çuxuru, Ağbaba, Ve-
di, Loru, Zəngəzur və daha neçə-neçə düşmən əlində olan torpaqlarımız 
folklorda, etnik-tarixi yaddaşda doğma yurd,Vətən statusunda yaşayır, o 
qədər də bizim bu torpaqlara iddialarımız davam edəcəkdir ( 22 , 23 ) . 
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Antologiyaya daxil edilmiş otuzdan artıq lətifələrin əksəriyyəti tama-
milə məhəlli səciyyə daşıyır və bölgədə yaşayan şəxsiyyətlərin adları ilə 
bağlıdır.Bəzi gülməcələrdə hadisələrin cərəyan etdiyi kənd, söyləyicilərin, 
yaxud obrazlaşdırılmış kimsələrin ünvanı konkret şəkildə göstərilmişdir. 
Ermənilərin xarakterini səciyyələndirən gülməcələrə də təsadüf edilir (12, 
296-316) . 

Tarixən Azərbaycan torpaqları olub bu gün Gürcüstan Respublikası-
nın çevrələdiyi ərazidə ərazidə yerləşən, xalq içərisində Başkeçid, Qara-
yazı, Qaraçön, Ağbulaq toponimləri ilə tanınan bağ, dağ və aran Borçalısı 
adlarını daşıyan bu mahalın folklor örnəkləri, o sıradan da regional lətifə-
lər AFA-nın “Borçalı toplusu” kitabında əbədiləşdirilmişdir (4). Topluya 
“Ön söz”ün müəllifi prof.İ.Abbaslı qeyd edir ki, “Borçalının folklor dün-
yası əsaslı şəkildə toplanmamış, öyrənilməmiş bir xəzinədir. Son illərdə 
bölgənin xalq ədəbiyyatı incilərinin toplanması işləri iki istiqamətdə apa-
rılmışdır.Bir tərəfdən folklorçu mütəxəssislər seyrək də olsa bu bölgəyə 
ekspedisiya səfərləri keçirib toplama işi ilə məşğul olmuş, özgə yandan isə 
yerli ziyalılar, el ədəbiyyatı pərəstişkarları birincilərdən fərqlənməyən fə-
dakarlıq nümunəsi göstərmişlər” (1, 3). Bu mülahizələri antologiyada 
“Elat dodaqqaçdıları” başlığı ilə daxil edilmiş lətifələrə də aid etmək 
mümkündür.Bu örnəklər içərisində əsas yer yerli zəminlə bağlı məhəlli lə-
tifələrə verilmişdir (4, 134-170) .  

Maraqlıdır ki, Borçalı regionundan toplanmış lətifələr içərisində 
Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddinin adları ilə bağlı gülməcələrə təsadüf 
edilmir. Bunun səbəbini şərh etməyə çalışan prof.V.Hacıyev yazır ki, 
Bəhlul Danəndə, “...Molla Nəsrəddin lətifələrinin ötən yüzilliyin ortaların-
dan etibarən gürcü dilinə təbdil-tərcüməsi onların gürcü milli-mədəni şə-
raitində geniş yayılmasını şərtləndirən əsas amil olmuşdur. Molla Nəs-
rəddin lətifələrindən doğan məsəllərin bu ərazidə yayılma səbəbləri də 
bununla bağlıdır” (17, 75). Daha sonra regional lətifələrin mahiyyətinə 
toxunan müəllif yazır: “...Müasir dövr üçün səciyyəvi olan və son 
zamanlarda bu regionda (Borçalı-S.A) yaranmış lətifələr məzmun etibarı 
ilə daha çox lokal şəraitlə bağlıdır.Bunların içərisində konkret şəxs və ha-
disələrlə bağlı olanları çoxluq təşkil edir” (17). Bu mənada Borçalı folk-
loru antologiyasına daxil edilmiş lətifələr də öz mövzu və məzmunlarına 
görə seçilməkdədir. Lətifələrin bir qismi yerli toponimlərlə – kənd, oba 
adları və orada yaşayan ayrı-ayrı şəxslərin adları ilə bağlı olsalar da, az bir 
qismi ümumi səciyyə daşıyırlar. Örnəklər içərisində “Kasıb kişi ilə Musa 
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peyğəmbər”, “Qatar qaya” , “Cənnət bulağı” , “Əzrayılla cavan” , “Kimini 
qaldırır, kimini endirir”, “Səbr” kimi rəvayət səciyyəli nümunələr də özü-
nə yer tapmışdır. Topluya daxil edilmiş lətifələrin sayı 60-a yaxındır (4, 
134-170) . 

Uzun illərdən bəri Rusiya İmperiyasının tərkibində sabitləşmiş qədim 
Azərbaycan torpaqlarından Dərbəndin əksəriyyəti Azərbaycan türklərindən 
ibarət sakinlərinin də şifahi söz sənəti – o sıradan xalq lətifələri həm yara-
nıb intişar tapma, həm də məhəlli koloriti qoruma baxımından yayılıb-ya-
şamış, zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. Bu örnəklərin mühüm bir qismi 
bölgənin folklor örtüyünü nümayiş etdirən AFA-nın “Dərbənd folkloru” 
kitabında əbədiləşdirilmişdir (11). Dərbənd lətifələri içərisində klassik gü-
lüş mədəniyyəti qəhrəmanları olan Bəhlul Danəndə ilə Molla Nəsrəddinin 
adı ilə bağlı nümunələr də özünəməxsus yer tutmuşdur.Bu qisim lətifələr 
mövzu və ideya baxımından orijinal süjetlərinə görə seçilirlər. 

Topluda Dərbənd lətifələri üç yerə bölünmüşdür:Bəhlul Danəndə, 
Molla Nəsrəddin və lokal (məhəlli) lətifələr. Kitaba yazılmış ön sözdə 
bölgə ilə bağlı lokal lətifələr belə səciyyələndirilmişdir:Bu qisim “...lətifə-
lərdə istehza, kinayə, rişxənd, incə yumor, lağaqoyma, ələsalma, rüsvay-
etmə və s. kimi bədii üsullar qabarıq nəzərə çarpır” (23, 17). Daha sonra 
məhəlli lətifələrin obrazlar sistemi barədə deyilir: “Bu lətifələrdə iştirak 
edən personajların dili, danışıq tərzi onların dünyagörüşlərinə, şüurlarına, 
ağıl və dərrakələrinə, hazırcavablılığına uyğun gəlməklə bərabər, həm də 
onların hansı təbəqəyə mənsub olduqlarını və psixologiyasını da özündə 
əks etdirir” (23) . 

Dərbənd lətifələri əsasən Samilə Xurdamiyeva tərəfindən Dərbənd 
şəhərindən və bölgənin Biləhdi, Padar, Bilici, Vəlikənd, Aşağı Çalğan, 
Zidyan, Çinar kəndləri, habelə Tabasarandan toplanmışdır. Regional ləti-
fələr içərisində rəvayət xarakterli, daha çox təmsil səciyyəli (“Gedənbaş-
gələnbaş” – dana, öküz; “Əl-ayağından bəllidi” – dəvə; “Dərdim başqa 
dərddi” – dəmir, qızıl) örnəklər də özünə yer tapmışdır (11, 302-304).   

Regional lətifələrin maraqlı bir qolu da tarixən İraqda məskunlaşmış 
türkmanların gülüş mədəniyyəti örnəkləridir. Araşdırmalar belə bir qənaət 
doğurmuşdur ki, İraq türkmanlarının folklor irsinə də Azərbaycan şifahi 
söz sənətinin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazım gəlir. Prof.Q.Paşayevin 
qeyd etdiyi kimi “...müəyyən ictimai-siyasi səbəblər üzündən soykökün-
dən ayrı düşmüş, təcrid olunaraq başqa xalqlar əhatəsində, İraqda, əsasən 
Kərkük vilayətində toplu halında yaşayan, 60-cı illərdə sayı 600 min, indi 
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isə bir milyona yaxın olan elatın – azərbaycanca danışan xalqın folkloru 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” (29, 5). Daha sonra tanınmış ingilis türkoloqu 
Karl Mekqesin “Türk dilləri və türk xalqları” araşdırmasına istinad edən 
müəllif yazır ki, “...azərbaycanlılar həmçinin İrağın şimalında da yaşa-
yırlar.Sayları 100 mindən artıqdır” (29, 5). Prof.Q.Paşayevin soydaşla-
rımız türkmanların mənşəinin tarixi aspektdə öyrənilməsinə dair özgə 
araşdırmaları da vardır (28, 23-45). Türk, türkman və Azərbaycan alimlə-
rinin türkman folklorunun Azərbaycan şifahi söz sənətindən fərqlənmədi-
yini, Azərbaycan şifahi ədəbiyyatının aparıcı qollarından olduğunu təsdiq 
edən etiraflarını da nəzərə alsaq, İraq türkmanlarının gülüş mədəniyyəti 
örnəklərini regional folklorun tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirmək tama-
milə həqiqətə yaxın görünər. 

İraq türkmanlarının lətifələri yerli folklorçular tərəfindən kifayət qə-
dər öyrənilməmiş, nəşr olunmamışdır.Əldə olunan məlumata görə Kər-
kükdə Cabbar Qayacanın “Bir az güləlim”(1972), Nicat Kövsəroğlunun 
isə “Nəsrəddin Xoca” (1969) adlı kitabçaları nəşr olunmuşdur ki, birinci 
kitaba altı, ikincisinə isə birincidən bir az çox Molla Nəsrəddin lətifələri 
daxil edilmişdir (28, 189).  

İraq-türkman folklor örnəklərinin toplanması və nəşri işində əsas 
vəzifəni isə AFA-nın “İraq-türkman” cildi yerinə yetirmişdir (4). Topluda 
türkmanlar arasından toplanmış məhəlli lətifələr də özünəməxsus yer almış-
dır. Tərtib işinə daxil edilmiş lokal lətifələrin əksəriyyəti öncə “Kərkük 
folkloru antologiyası” kitabında oxuculara çatdırılmışdır (24, 211-250). 

İraq-türkman elinin məhəlli lətifələri kimi Molla Nəsrəddinin adı ilə 
bağlanan gülməcələr də özəllikləri ilə seçilirlər.Bu lətifələrin “...ətini, ca-
nını İraq türkmanlarının həmişə, hər yerdə aşıb-daşan rişxənd, istehza eh-
tiyatı, kinayə enerjisi, dadlı-duzlu-məzəli yumor potensialı təşkil edir. 
Bunlara uyğun bədii təsvir forması, üsulu vasitəsi də tapılır” (27, 29). 

Antologiyada “Lətifələr” bölməsi iki qrupa ayrılmışdır. “Molla Nəs-
rəddindən töhfələr” qrupuna Mollanın (türkmanlar arasında Molla Nəs-
rəddin sadəcə Molla adı ilə obrazlaşdırılmışdır) el içərisində dolaşan yüzə 
yaxın gülməcəsi daxil edilmişdir. “Mollanın nəvə-nəticələrindən töhfələr” 
bölməsindəki lətifələr isə lokal səciyyəli örnəklərdir. 

İraq türkmanlarının tarixən dilində-ağzında dolanıb yüzillikləri adla-
yan lətifələri məzmun və ideyalarına, mahiyyət və tutumlarına görə belə 
dəyərləndirilmişlər: “Dinlədikcə adamı mat qoyan, valeh edən bu məzəli, 
dadlı-duzlu xalq yaradıcılığının qəhrəmanı, hədəfi, predmeti insandır. 
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Ümumiyyətlə, hər bir lətifədə ən azı iki-üç obraza təsadüf edilir.Xalq tərə-
findən ümumiləşdirilən bu obrazlar cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini təm-
sil edirlər. Lətifələrdə surətlərin dili obrazların dünyagörüşlərinə, şüurla-
rına, ağıl və dərrakələrinə uyğun gəlməklə bərabər, onların hansı təbəqəyə 
mənsub olduqlarını, sənətlərini, daxili aləmlərini, psixologiyalarını da əks 
etdirir” (27, 29). 

İraq-türkman gülməcələri içərisində bölgədə yaşamış tarixi şəx-
siyyətlərin adları, həmçinin ayrı-ayrı yer-yurd toponimləri ilə bağlı örnək-
lərə də rast gəlmək mümkündür. 

Azərbaycan regional lətifələrini çevrələyən çoxcildli antologiyaların 
qaranquşu – ilk kitabı “Naxçıvan folkloru” toplusudur (3). Toplama-tərtib 
işinə “Gülməcələr” başlığı ilə qırxdan artıq lətifə daxil edilmişdir ki, on-
lardan bir qismi rəvayət, hekayət, nağıl xarakteri daşıyan (“Birinə yüz tü-
mən, birinə yüz çubuq”, “Tülkünün kələyi”, “Keçəlin kələyi”, “Nuhla şey-
tan”, “Çoxbilmiş odunçu” və.s) örnəklərdir. Regionla bağlı lətifələr Nax-
çıvan şəhərindən, Şahbuz rayonunun Yuxarıqışlaq, Mahmudoba kəndlə-
rindən, Ordubadın Sabirdizə, Culfanın Bəyəhməd kəndlərindən, habelə 
Babək, Sədərək qəsəbələrindən toplanmışdır. Gülməcələrin bir qismi Mi-
rabdulla ağa, Abasqulu kişi, Məhərrəm əminin adları ilə bağlı söylənilən 
gülüş nümunələridir. 

Topluda regionla bağlı şəxslərin – tanınmış ədəbi simalar Cəlil 
Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavidin adları ilə səsləşən satirik-yumoristik 
əhvalatların özünə yer tapması da xüsusi maraq doğurur (3, 267-270). 

Regional lətifələrin yayılıb-yaşadığı ən böyük bölgələrdən biri də 
Gəncəbasar diyarıdır. Tarixən inzibati-ərazi adı ilə tanınan Gəncəbasar ha-
zırda Gəncə şəhəri də daxil olmaqla Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Daşkəsən, 
Goranboy, Yevlax( bir hissəsi) rayonlarını çevrələyir.Əsasən, adları çəki-
lən bölgələrdən toplanmış folklor örnəkləri əsasında hazırlanmış AFA-nın 
“Gəncəbasar folkloru” (8) cildi regional lətifələrlə də zəngindir. Topluya 
müxtəlif mövzuda səksənə yaxın gülməcə örnəkləri daxil edilmişdir (8, 
335-364). 

AFA-nın Gəncəbasar cildi ilə yanaşı bölgədən toplanmış materiallar 
əsasında ayrı-ayrı lətifə kitabları da işıq üzü görmüşdür. Bu işdə prof. Sədnik 
Paşayevin xidmətini ayrıca dəyərləndirmək lazım gəlir. Müəllif bölgə ilə 
bağlı lətifə yaradıcılarının – 1997, 2000, 2001-ci illərdə Karağan Usubun, 
1999-cu ildə Unnu Ağcanın, 2001-ci ildə Dabravol Qasımın, 2002-ci ildə isə 
Qaraxanlı Küpə Dəmirin gülməcələrini ayrı-ayrılıqda nəşr etdirmişdir. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр   ●   XXXII -2010 

 69 

Sovet dönəmində yazılı ədəbiyyat nümayəndələrinin əsərlərinə ciddi 
nəzarət tətbiq olunsa da şifahi söz sənəti ustaları – gülməcə yaradıcıları ön 
sözlərini açıq şəkildə söyləmək imkanına malik olmuşlar. “Həmin dövrdə 
Unnu Ağca, Dabravol Qasım, Qaraxanlı Küpə Dəmir( Tovuz), Karağan 
Usub (Daşkəsən), Hıçqırıqlı Məhəmməd (Tovuz), Qarğa Məcid (Tovuz) 
və digər lətifə yaradıcıları meydana çıxmışdır ki, onların lətifələri tam bir 
dövrü əhatə edir” (32, 3). 

Prof. S.Paşayev “Gəncəbasar lətifələri” toplusunun ərsəyə gəlməsi 
barədə söz açaraq yazır: “Biz bu qənaətə gəldik ki, kiçik həcmli kitabları 
(müəllif yuxarıda adları çəkilən nəşrləri nəzərdə tutur – S.A) oxucular və 
tədqiqatçılar axtarıb tapmaqda çətinlik çəkəcəklər. Ona görə də həmin lə-
tifə kitablarını birləşdirib “Gəncəbasar lətifələri” başlığı altında nəşr etmə-
yi məqsədəuyğun hesab etdik” (32 , 4). 

Prof. S.Paşayevin toplayıb tərtib etdiyi topluyda Unnu Ağcanın 
(1880-1965),  Küpə Dəmirin (1903-1973), Dabravol Qasımın (1890-1963), 
Karağan Usubun (1886-1958) həyatları və yaradıcılıqları barədə qısa məlu-
mat verilmiş və onların adları ilə bağlı onlarla gülməcə örnəkləri sistemləş-
dirilib nəşr edilmişdir (16). 

Sədnik Pirsultanlı özgə bir folklor toplusunda da lətifələrə xüsusi yer 
ayırmışdır. Toplama-tərtib işinə qırxa yaxın gülməcə nümunələri daxil 
edilmişdir ki, onlar bu və ya digər şəxslərin adı ilə bağlı söylənilən satirik 
lövhələrdir.Bu lətifələrin də əksəriyyəti məhəlii səciyyə daşıyır (30, 87-
102). Təqdim etdiyi folklor nümunələrinin, o sıradan da lokal lətifələrin 
mahiyyəti üzərində dayanan müəllif qeyd edir ki, bu folklor materialların-
dan çoxu formalaşma dövrünü yaşayır. “Onlar zaman-zaman yaşayacaq, 
dildə-ağızda gəzəcək, folklor qazanında qaynayacaq və əsl bədii sənət ör-
nəklərinə çevriləcəklər.Hər necə olsa belə, sözü gedən nümunələr bu gün 
də xalqa zövq vermək məziyyətinə malikdir” (31, 3). 

Prof. S .Paşayev yuxarıda qeyd edilənlərdən savayı bir sıra özgə ləti-
fə yaradıcılarının da irsini toplayıb oxuculara çatdırmışdır.Müəllif bu sa-
hədə gördüyü işləri belə yekunlaşdırmışdır: “Göyçənin Zod kəndindən 
olan Bəhram Qamanovun, daşkəsənli Dəvral Ələsgərin, tovuzlu Hıçqırıqlı 
Məhəmmədin, Qarğa Məcidin, gəncəli Baməzə Musanın, laçınlı Aşıq 
Abbasın, Qəbələnin Xırxatala kəndindən olan Qədirin, Molla Alçanın və 
başqalarının da lətifələrindən nümunələr toplayıb ayrı-ayrı qəzet və jur-
nallarda dərc etdirmişəm” (31, 4). 
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Regional gülməcələr içərisində yönəldilmiş ünvan, məzmun və möv-
zusuna görə seçilən nəşrlərdən biri də yenə prof. S . Paşayevin adı ilə bağlı-
dır (33). Tərtib işində S.Paşayevin həyat yolu ilə bağlı yadda qalan satirik 
məzmunlu hekayət və söhbətlər özünə yer almışdır.Toplunun toplayıcı-
tərtibçisi prof. Xəlil Yusifovun “Sədnik Paşa Pirsultanlının lətifələri” ki-
tabına ön sözündə qeyd olunur ki, Azərbaycanda Molla Nəsrəddin ənənələ-
rini davam etdirən adamlar az deyildir.  “Onlardan biri də tanınmış folklor-
çu – alim, Sədnik Paşa Pirsultanlıdır. Çox vaxt onun söhbətində, baxışında, 
yerişində incə bir təbəssüm və yumor hiss olunur. Sədnik müəllim hər şeyə, 
hər kəsə, sözə, hadisəyə, hərəkətə incə bir təbəssümlə yanaşmağı bacaran 
adamdır” (34, 3). Örnəklərin mövzu və ideya tutumuna gəldikdə isə müəllif 
yazır: “ ...bu bitib-tükənməz məzəmələr, atmacalar nəyi isə xatırladır, nəyə-
sə işarə edir, beləcə güldürə-güldürə ruhumuzu bürüyən, varlığımıza hakim 
kəsilən qarma-qarışıq duyğuları, əməlləri ələkdən keşirir. Bizi qüdrətli, zən-
gin, arif, pak, dözümlü olmağa istiqamətləndirir” (34, 4). 

Sözü gedən toplama-tərtib işinə Sədnik Paşayevin adı ilə bağlı 165 
lətifə daxil edilmişdir. 

Fərdi şəxsiyyətlərin adları ilə bağlı nəşr olunmuş kitablardan biri də 
Padar Yusifin lətifələridir. Prof. Mürsəl Həkimovun hazırladığı bu kitaba 
Usuf Unusoğlu, Padaroğlu ad-titulları ilə tanınan Padar Yusifin məzəli-mə-
zəmləri daxil edilmişdir (18). Padar Yusif Qazax rayonu İncədərəsinin Kə-
mərli kəndində anadan olmuş, Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş və 
uzun illər rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.Prof. M . Həkimov 
Padar Yusifin yaradıcılıq, söyləyicilik qabiliyyətini belə səciyyələndirmiş-
dir: “Elə ki, Padar Yusif kəndin toy-nişanında, ortalıqda, toy məclislərində 
göründü, kəndin ağsaqqallarının, qarasaqqallarının, cavanlarının sümüyü 
şırtıq  çalır. Kəsirlər Padar Yusifin çənəsini altını.O da açır şirin-şəkər ba-
məzə boxçasının ağzını. Başlayır məclis əhlinə boxçasından pay-puş çıxar-
mağa. Məclis üzvləri də başlayır məzələrdən məzələnməyə...” (18, 7). 

Kitabda rəvayət janrına xas olan örnəklər üstünlük təşkil edir. Mifo-
loji rəvayətlər də özünə yer tapmışdır.Həmçinin satirik nağıllara, təmsil-
nağıllara da təsadüf olunur.Bütün bunlarla bərabər, örnəklərdə Padar Yu-
sifin qarşılaşmaları, müsahibələri Şunquruq Mədədlə bağlıdır. O, isə bölgə 
ilə bağlı real şəxsiyyətdir ki, Padar Yusifin gülməcələrinda obrazlaşıb. 

Çoxəsrlik zəngin dövlətçilik gələnəyi olan Şirvan regionu “...Kür-
Araz ovalığının, Kür çayının sol tərəfində, Mingəçevir su anbarı ilə Xəzər 
dənizi arasında olan” ərazini əhatə edir və onun folklor örtüyünün örnək-
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ləri AFA-nın növbəti kitablarından sayılan “Şirvan folkloru” cildində top-
lanmışdır (10). Topluya yazılmış “Şirvan folkloru” başlıqlı ön sözdə böl-
gədə yayılıb-yaşayan məhəlli lətifələr barədə söz açılmasa da, bu janra an-
tologiyada xüsusi yer ayrılmış və buraya iyirmidən çox gülməcə nümunə-
ləri daxil edilmişdir (10, 269-280). Lətifələrin bir qismində Şamaxının 
Qaravəllilər, Göyçayın Potu, İsmayıllının Lahıc kəndləri xatırladılır, ör-
nəklərdəki gülüş doğuran əhvalatlar həmin məskun-məntəqələrlə bağlanı-
lır. Bir sıra lətifələrdə lahıcların məişətindən, təsərrüfat həyatından söz 
açılır. Şamaxılı mesenant, şair və musiqişünas Mahmud Ağa Əhmədağa 
oğlu, el şairi Canan Seyran oğlu da lətifələrdə obrazlaşdırılmış şəxsiyyət-
lər kimi təqdim olunmuşlar. Şirvan gülməcələrində “...Şirvan elinin ovqa-
tı, yerli koloritli gülüşü ifadə olunub.Bu özünəməxsus gülüş mədəniyyəti 
Şirvan folklorunun ən böyük regional simasıdır” (25, 82) . 

Lokal lətifələrdən fərqli olaraq Azərbaycan mühiti üçün ümumi sə-
ciyyə daşıyan gülməcələr Şirvan arealına düşdükdən sonra özünəməxsus 
yeni çalarlarla zənginləşmişdir. Şirvan mühitində dəyişikliklərə uğrayan 
məhəlli gülməcələrdən söz açan S.Qəniyev qeyd edir ki, lətifələrin bir sıra 
xarakterik parametrlərində müəyyən dəyişikliklər getmişdir. Belə ki, “...ən 
başlıcası, onomastik sistemdə fərqli cəhətlər yaranmışdır. Əvvəlki ob-
razlar məhəlli obrazlara əvəzlənmişdir. İndiki halda bu əvəzlənmə lətifəyə 
əlahiddə regional ovqat gətirmişdir” (25, 85). 

Şirvan lətifələri dil-ləhcə xüsusiyyətlərinə görə də seçilirlər. Bununla 
da onlar regional özünəməxsusluğun bariz göstəricisi kimi fərqlənmiş, yerli 
satira və yumor mühiti ilə daha yaxından bağlanmışlar. 

Şirvan regionuna daxil olan daha bir rayonun folklor nümunələri ayrı-
lıqda nəşr olunmuşdur. Bu, AFA-nın “Ağdaş fokloru” cildidir (13). Rayo-
nun ərazisindən toplanıb kitaba daxil edilmiş lətifələr üç qrupa ayrılmışdır. 
Bunlar:  

Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə və müxtəlif mövzulu lətifələrdir 
(13, 441-454). Molla Nəsrəddinin adı ilə bağlı təqdim edilmiş 8 mətnin bir 
qismi süjeti, mövzusu bəlli olan örnəklərin yerli koloritlə zənginləşdiril-
miş variantlarıdır. Eyni sözləri Bəhlul Danəndənin adı ilə bağlı 9 mətnə də 
aid etmək olar. Daha çox maraq doğuran lətifələr isə regionda söylənilən 
müxtəlif mövzulu örnəklərdir. Janr baxımından onların əksəriyyəti daha 
çox rəvayət-hekayət səciyyəsi daşıyan nümunələrdir. Təəssüfedici haldır 
ki, lətifə janrında olmayıb tamamilə Azərbaycan mentalitetindən – əxlaqi-
mənəvi dəyərlərdən uzaq olan “Tük qalmaz” kimi nümunə də geniş oxucu 
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kütləsinin sərəncamına təqdim edilmişdir (13, 454). Əlbəttə, bu mövzulu 
örnəklər “Ağdaşda yaşayan yaddaşımız” ön sözünün müəllifi prof. H.İs-
mayılovun fikirlərinə tamamilə ziddir. Şirvanda qorunmuş əxlaqi-mənəvi 
dəyərlərimizi nəzərdə tutan ön söz müəllifi yazır: “Şirvanda milli xarakte-
rimiz daha çox və daha mədəni dəyərlərlə zənginləşmiş bir şəkildə qoru-
nur. Bütün davranışlar etnik-mədəni əxlaqın qılıncının altından keçir, onu 
yan keçmək üçün başqa yol qoyulmur. Əxlaqa zidd davranışın kiçik bir sı-
nağı böyük bir dəyərlər səddinin qınağı ilə qarşılaşır. Mədəniyyətin zən-
ginliyi, əxlaqın yüksəkliyi, ucalığı və zənginliyi ilə qovuşur, bütövləşir və 
heç zaman bir-birindən ayrılmır” (20, 9). Əlbəttə, bu və bu qəbil mülahi-
zələr folklor mətnlərinin seçilməsi və nəşrində aparıcı istiqamət kimi hə-
mişə ön planda olmalıdır. 

Məhəlli (lokal) səciyyəli lətifələrin özünə yer tapdığı nəşrlərdən biri 
də AFA-nın “Muğan folkloru” cildidir (14). Antologiyada təqdim olunan 
lətifələr üç qrupa ayrılmışdır. Birinci qrupa İxinin, ikinciyə isə Salmanın 
lətifələri daxil edilmişdir. Hər iki şəxsiyyət bölgə ilə bağlı obrazlaşdırıl-
mış lətifə qəhrəmanlarıdır. Onların gülməcələrində məişətlə, təsərrüfat hə-
yatı ilə, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin həyat tərzi ilə bağlı satirik söhbətlər daxil 
edilmişdir. Cilddə özünə yer tapmış lətifələr “Siyasi lətifələr” başlığı ilə 
təqdim olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək nəşr olunmuş 
AFA-nın cildlərində belə bir bölgü aparılmamışdır.Siyasi lətifələrə ancaq 
“Muğan folkloru” cildində xüsusi yer ayrılmışdır. Örnəklərdə sovet idarə-
çiliyindəki bürokratizm, ayrı-ayrı vəzifə sahiblərinin özbaşınalığı tənqid 
və gülüş hədəfinə çevrilmişdir.Sovet imperiyasının süquta yaxınlaşdığı il-
lərdəki yenidənqurma siyasəti, M. Qorboçovun seperatizm, şovinizm və 
millətçilik ideologiyası təqdim edilmiş bir qrup lətifələrin əsas ideya isti-
qamətinə çevrilmişdir (14 , 201-226). 

Regional Azərbaycan lətifələrinin toplanması, nəşri tarixinə bu ötəri 
baxış belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, toplama, nəşr işləri də əl-
yazmasından mətbuat səhifələrinə, eyni zamanda ayrı-ayrı kitablara gedən 
təkamül yolu önəmli bir mədəni inkişaf prosesi keçirmişdir. Son illərdə 
isə folklor örnəklərinin, onun tərkibində isə regional lətifələrin çoxcildlik-
lər şəklindəki akademik nəşrləri geniş vüsət almışdır. Bu nəşrlərin mahiy-
yəti belə dəyərləndirilmişdir: “Mövcud nəşr təcrübəsi və görülməkdə olan 
işlər uğurlu elmi nəticələrdən soraq verir. “...Azərbaycan folkloru antolo-
giyası”nın bir-birinin ardınca yeni cildlərinin buraxılması, “Azərbaycan 
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folklorunun ilkin nəşrləri”...kitablarının silsilə nəşrinin həyata keçirilməsi 
təqdirlə dəyərləndirilməlidir” ( 15, 309 ). 
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Сонмез  Аббаслы 
Об издании и исследовании региональных анекдотов 

в настоящее время 
РЕЗЮМЕ 

В статье прослежена суть использования региональных анекдотов в ин-
дивидуальных и многотомных изданиях как АФА (Антология азербайджанского 
фольклора) которая начала издаваться с 1994-го года и выявлены локальные 
особенности подабных образцев с территорией. В статье так же высказано и от-
ношение к различным суждениям о локальных анекдотах. 

 
                                             Sonmez Abbasli 
                                  Aspirant of Folklore Institute 
           According to the publication and investigation of 
           regional  anecdotes in the contemporary stage 
                          Summary 
 
In the article, the essence of using regional anecdotes in the individual and many-

volumed publications such as AFA (Azerbaijan Folklore Anthology) have been follo-
wed and such kind of patterns’ local features dealing with a region have been found out. 
The consideration for saying opinions about local anecdotes have been showed.  
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Àëìàç ÙßÑßÍÃÛÇÛ 
 

ÁÀÜÄÀÄ ÕÀÍÛÌ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÖÙÀÚÈÐßÒ 
ÔÎËÊËÎÐØÖÍÀÑËÛÜÛÍÄÀ 

 
Àçÿðáàéúàí ìöùàúèðÿò ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëàí åë 

ñÿíÿòêàðëàðûíäàí áèðè äÿ Áàüäàä õàíûì îëìóøäóð. Öìóìèééÿòëÿ, áöòöí Øÿðã 
þëêÿëÿðèíäÿêè êèìè Àçÿðáàéúàíäà äà ãàäûí àøûã âÿ éà øàèðëÿðèí éàðàäûúûëûüû-
íûí öçÿ ÷ûõìàñû ÷îõ ÷ÿòèí áèð ïðîñåñ îëìóøäóð. Áó, áèð òÿðÿôäÿí èñëàì àëÿ-
ìèíäÿ ãàäûíà îëàí ìöíàñèáÿòäÿí äîüóðñà, äèýÿð òÿðÿôäÿí ìÿùç ãàäûíëàðûí 
þçëÿðèíèí ñîíðàäàí ìöõòÿëèô òÿçéèãëÿðÿ ìÿðóç ãàëìàã ãîðõóñó èëÿ øåèðëÿðèíèí 
àøêàðëàíìàñûíäàí åùòèéàò åòìÿëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Ýþçÿë øàèðÿìèç Íèýàð 
õàíûì Ðÿôèáÿéëè «Àçÿðáàéúàíûí àøûã âÿ øàèð ãàäûíëàðû» êèòàáûíà éàçäûüû 
«Èøûãëû ùÿéàòûí ùÿñðÿòèíäÿ» àäëû þí ñþçäÿ òàðèõèí ìöõòÿëèô äþâðëÿðèíäÿ ùàããû 
òàïäàëàíàí, àðçó âÿ èñòÿêëÿðè öðÿéèíäÿ ãàëàí, âàðëûüû íÿçÿðÿ àëûíìàéàí 
ãàäûíëàðûí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà éàçûð: «Èíñàíûí áþéöêëöéö, áàðûøìàçëûüû âÿ 
ãöäðÿòè îíäàäûð êè, î, ùÿìèøÿ þç ìÿíëèéè, ãöðóðó, ôÿðäèééÿòè óüðóíäà öñéàíà 
ãàëõûá. Áó èíñàíëûã öñéàíûíäà ãàäûíëûüûí äà þç ïàéû âàð. Áÿçÿí «öñéàí» ñþ-
çöí ìöñòÿãèì ìÿíàñûíäà ãèéàì, âóðóø îëóá, ãóðáàíëàð àïàðûá. Áåëÿ øÿùèä-
ëÿðäÿí áèðè Òàùèðÿ Ãöððÿòöëåéíäèð. Àììà èíñàí ëÿéàãÿòè óüðóíäà äþéöøöí 
çàùèðÿí ñÿññèç, ñàêèò ôîðìàëàðû äà âàð. Øÿðèÿò äöíéàíû ãàäûíà ùàðàì åëÿéÿí 
áèð äþâðäÿ ñåâýè ùàããûíäà, ùÿéàò ùàããûíäà þç ñþçöíö ïû÷ûëòûéëà áåëÿ îëñà äà, 
äåìÿê ôÿäàêàðëûãäûð, úÿñàðÿòäèð, ùöíÿðäèð» (5,ñ.12). 

Áó ñþçëÿðäÿí äÿ àéäûí îëóð êè, ãàäûíëÿðûí éàðàäûúûëûüûíû àðàøäûðìàãëà 
îíëàðûí äöøöíúÿ òÿðçè, àðçó âÿ õÿéàëëàðû, öìèäëÿðè èëÿ òàíûø îëìàãëà éàíàøû, 
áó ÿñÿðëÿðäÿ ùÿð áèð ñÿòèð àðõàñûíäà ýèçëÿíÿí ìöáàðèçÿíè äÿ àøêàðëàìàã 
ìöìêöíäöð. Ùàãã-ÿäàëÿò, èñòèãëàë, èíñàí ëÿéàãÿòè óüðóíäà ÷ÿòèí äþéöøöí 
ùÿð çàìàí þí úÿðýÿëÿðèíäÿ îëàí ìöùàúèðÿò ôîëêëîðøöíàñëûüû ãàäûí éàðà-
äûúûëûüûíû äèããÿòäÿí êÿíàðäà ãîéìàìûø, îíëàðûí äà õàëãà òàíûòäûðûëìàñû 
íàìèíÿ ÿëëÿðèíäÿí ýÿëÿíè åòìèøëÿð. Áåëÿ êè, Àíêàðàäà íÿøð åäèëÿí «Àçÿð-
áàéúàí» äÿðýèñèíèí 1954-úö èë 12-úè ñàéû – ìàðò íþìðÿñè òàìàìèëÿ ãàäûí-
ëàðà ùÿñð åäèëìèøäèð âÿ åëÿ áóðàäà ß.Úÿôÿðîüëóíóí «Ùöäóäáîéó ñàç øàèð-
ëÿðèìèçäÿí – Áàüäàä õàíûì» (7) ìÿãàëÿñè èøûã öçö ýþðìöøäöð. Ôîëêëîð-
øöíàñ-àëèì éåíÿ äÿ þç éàðàäûúûëûã ÿíÿíÿëÿðèíÿ ñàäèã ãàëàðàã, àäû ùÿëÿ äÿ 
Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíà ìÿëóì îëìàéàí áèð ãàäûí-àøûüûí ùÿéàòûíäàí 
áÿùñ åòìèø, ìöìêöí îëäóüó ãÿäÿð éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà ìÿëóìàò âÿ 
ÿñÿðëÿðèíäÿí þðíÿêëÿð âåðìèøäèð.  

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Àçÿðáàéúàí àøûãëàðû èëÿ áàüëû àïàðûëàí òÿä-
ãèãàòëàðäà âÿ òîïëàíàí ìàòåðèàëëàð àðàñûíäà Áàüäàä õàíûìûí àäûíà òÿñàäöô 
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åäèëìèð(1; 4). Áóíäàí ÿëàâÿ, ìöùàúèðÿò ôîëêëîðøöíàñëûüû èëÿ, àéðûúà ß.Úÿ-
ôÿðîüëóíóí éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû îëàí òÿäãèãàò ÿñÿðëÿðèíäÿ äÿ áó áàðÿäÿ 
÷îõ âàõò ìÿëóìàò âåðèëìèð, íàäèð ùàëëàðäà èñÿ éàëíûç ùÿìèí ìÿãàëÿíèí àäû 
÷ÿêèëèð. Áåëÿ êè, Å.ßáöëùÿñÿíëè ß.Úÿôÿðîüëóíóí àøûã éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû 
òÿäãèãàòëàðûíäàí äàíûøàðêÿí, îíóí Òóôàðãàíëû Àááàñ, Ãóðáàíè, Äÿäÿ Ãà-
ñûìëà áàüëû àðàøäûðìàëàðûíäàí áÿùñ åòñÿ äÿ, Áàüäàä õàíûìëà áàüëû ùå÷ áèð 
ìÿëóìàò âåðìÿìèøäèð (9).  

Ý.Ùöñåéíîâóí «ßùìÿä Úÿôÿðîüëóíóí ôîëêëîðøöíàñëûã èðñè» àäëû äèñ-
ñåðòàñèéàñûíäà èñÿ áó ìÿãàëÿíèí àäû ÷ÿêèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíà 
ßùìÿä Úÿôÿðîüëóíóí Áàüäàä õàíûìû èëê îëàðàã òàíûòäûðìàñû èëÿ áàüëû ãûñà 
ìÿëóìàò âåðèëìèøäèð (10). 

ß.Úÿôÿðîüëó þçö äÿ Áàüäàä õàíûìëà áàüëû ìÿãàëÿñèíèí åëÿ èëê úöì-
ëÿñèíäÿúÿ ÿñëèíäÿ âàõòèëÿ ñåâèëÿí âÿ òàíûíàí áó õàíûìûí íÿäÿíñÿ óíóäóë-
äóüóíó, àäû, ùÿéàòû, äîüóëäóüó éåðëÿ áàüëû äÿãèã ìÿëóìàòûí îëìàìàñû 
íÿòèúÿñèíäÿ ìöõòÿëèô ôÿðçèééÿëÿðèí ìåéäàíà ÷ûõäûüûíû ãåéä åòìèøäèð: 
«Ùöäóäáîéó ñàç øàèðëÿðèìèçäÿí Áàüäàä õàíûì óíóäóëìóø, êþøÿäÿ-áó-
úàãäà ãàëìàñûíà ðÿüìÿí, äþâðöíöí ùå÷ äÿ àçûìñàíìàéàí àäëû âÿ øàíëû 
àøûãëàðûíäàí áèðè îëìóøäóð. Ùÿéàòûíäà ñåâèëìèø âÿ ñàéûëìûø, áèð òöðëö õàëã-
÷à ïàéëàøûëàìàìûø, âÿòÿíè âÿ àäû ùàããûíäà èêè ðÿâàéÿò ìþâúóä îëìóøäóð» 
(7, ñ.8). Àëèìèí âåðäèéè ìÿëóìàòëàðà ýþðÿ, Áàüäàä õàíûì ×ûëäûðûí éà Ïåê-
ðåøåí, éà äà ×èéàùîð êÿíäèíäÿ äîüóëóá éàøàìûøäûð. Áó àøûüûí àäû èëÿ áàüëû 
äà ìöõòÿëèô ôÿðçèééÿëÿðèí äîëàøäûüûíû, áÿçè ìÿëóìàòëàðà ýþðÿ, îíóí «Áàü-
äàýöë» îëäóüó ãåéä åäèëñÿ äÿ, ß.Úÿôÿðîüëó þç ãÿíàÿòëÿðèíè áåëÿ éåêóí-
ëàøäûðûð: «×ûëäûð òÿðÿêÿìÿëÿðè èëÿ çàðøàòëûëàð áèðèíúè «Áàüäàä» àäûíûí äîüðó 
îëäóüó ãÿíàÿòèíäÿäèðëÿð. Øåèðëÿðèíäÿ ãóëëàíäûüû àäûíà áàõûëàúàã îëóðñà, 
áèçúÿ äÿ, «Áàüäàä» ÿñëè, «Áàüäàýöë» ñîíðàäàí òþðÿìÿäèð» (7, ñ.8). 

Áó ãàäûí-àøûã áàðÿäÿ äÿãèã áèð ìÿõÿçèí îëìàìàñûíû õöñóñè äèããÿòÿ 
÷àòäûðàí àëèì Äîüó Àíàäîëóäà ôîëêëîð ìàòåðèàëëàðû òîïëàéàðêÿí áèð òÿñàäöô 
íÿòèúÿñèíäÿ îíóí ùàããûíäà ìöõòÿëèô ðÿâàéÿòëÿð äèíëÿäèéèíè âÿ øåèðëÿðèí-
äÿí þðíÿêëÿðè òîïëàäûüûíû, áÿçè ìÿëóìàòëàðû Áóëàíûãëû Àøûã Íàìàçäàí 
þéðÿíìÿê èñòÿäèéèíè äÿ ìÿãàëÿñèíäÿ õàòûðëàìûøäûð. Àëèì áó áàðÿäÿ éàçûð: 
«Éàøàäûüû òàðèõ äÿ ìÿúùóëäóð. Áó õöñóñà äàèð Äîüó Àíàäîëó ýÿçèëÿðèì 
ÿñíàñûíäà àøûãëàðäàí âÿ ìöõòÿëèô êèìñÿëÿðäÿí òîïëàäûüûì øåèðëÿðèíäÿí äÿ 
áèð èïóúóíóí ÿëäÿ åäèëìÿñè èìêàíñûçäûð. Áóëàíûêëû Àøûã Íàìàç Áàüäàäû 
õÿéàë-ìÿéàë õàòûðëàäûüû êèìè ñîðóøäóðäóüóì êèìñÿëÿð äÿ ùàããûíäà à÷ûã 
áèð ôèêèð åäèíèëÿúÿê áèëýèéÿ ñàùèá äåéèëäèðëÿð» (7, ñ.8). Áóðàäà äèããÿò 
÷ÿêÿí áèð úÿùÿò äÿ Áóëàíûêëû àøûã Íàìàçëà áàüëûäûð. Áåëÿ êè, ß.Úÿôÿðîüëó 
«Òÿðÿêÿìÿ àüûçû èëÿ ùöäóäáîéó ñàç øàèðëÿðèìèçäÿí Ãóðáàíè» àäëû ìÿãà-
ëÿñèíäÿ áó àøûãäàí äà áÿùñ åòìèøäèð. Àëèìèí âåðäèéè ìÿëóìàòà ýþðÿ, Àøûã 
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Íàìàç Ýÿíúÿ ãÿçàñûíûí Àøàüû Äàøñàëàùëû êÿíäèíäÿ äîüóëìóø, ñîíðàëàð 
îðàäàí êþ÷ÿðÿê ÿââÿëúÿ Àõûñêàäà, 1933-úö èëäÿí èñÿ Òöðêèéÿíèí Ìóø 
âèëàéÿòèíèí Áóëàíûã êÿíäèíäÿ éàøàìûøäûð. ß.Úÿôÿðîüëó ôîëêëîð ìàòåðèàëëàðû 
òîïëàéàðêÿí îíóíëà äà òàíûø îëìóø, «Ãóðáàíè» äàñòàíûíû îíóí äèëèíäÿí 
åøèäÿðÿê éàçûéà êþ÷öðìöøäöð (6, ñ. 87). 

 ß.Úÿôÿðîüëó Áàüäàä õàíûìûí éàøàäûüû äþâðö ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê 
ö÷öí îíóí ÿñÿðëÿðèíÿ âÿ ùàããûíäà äîëàøàí ðÿâàéÿòëÿðÿ èñòèíàä åòìÿéè 
ìÿãñÿäÿ ìöâàôèã ùåñàá åäèð, ÷öíêè: «Ùÿð êÿñ äàùà ôàçëà Áàüäàä õàíûìûí 
ìàúÿðàñûíû âÿ åøãèíè íÿãë åòìÿêäÿäèð» (7, ñ.8). Àëèìèí ôèêðèíÿ ýþðÿ, ðÿ-
âàéÿòëÿðäÿêè áèëýèéÿ ýþðÿ îíóí íèøàíëûñû óçóí èëëÿð ÿââÿë ýþë êÿíàðûíäà 
éåðëÿøÿí Àëáûçëû êÿíäèíäÿí îëìóøäóð, ëàêèí ùÿìèí ÿðàçèíèí õåéëè çàìàí-
äàí áÿðè äàüûëäûüûíà, éàëíûç õàðàáàëûãëàðûíûí ãàëäûüûíà ÿñàñëàíàðàã, Áàü-
äàä õàíûìûí áèð íå÷ÿ ÿñð ÿââÿë éàøàäûüûíû ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ìöì-
êöíäöð. Áåëÿëèêëÿ, äåìÿê îëàð êè, áèð íå÷ÿ ÿñð áóíäàí ÿââÿë éàøàìûø áèð 
ãàäûí ñÿíÿòêàð ìöùàúèðÿò ôîëêëîðøöíàñûíûí ñÿéëÿðè íÿòèúÿñèíäÿ ÿäÿáèééà-
òûìûçà ãàéòàðûëìûø îëóð. 

Áàüäàä õàíûì ùàããûíäà ÷îõ éàíûãëû áèð åøã ìàúÿðàñû äàíûøûëäûüûíû 
õàòûðëàäàí ß.Úÿôÿðîüëó îíóí àøûã îëìàñûíûí ÿñàñ ñÿáÿáèíèí  äÿ áó ñîíó 
ôàúèÿ èëÿ áèòÿí íàêàì áèð ìÿùÿááÿò îëäóüóíó áèëäèðèð: «Áöòöí åë àøûãëàðû 
êèìè, Áàüäàä õàíûì äà åøã ìàúÿðàñûíäà éåòèì áóðàõûëìàìûø, ùàããûíäà 
úàíëàð éàõàí, ýþçëÿð éàøàðäûëàí îëäóãúà êÿäÿðëè áèð åøã ùåêàéÿñè âöúóäà 
ýÿòèðèëìèøäèð» (7, ñ.8) 

Ýþðöíäöéö êèìè, ß.Úÿôÿðîüëó Áàüäàä õàíûìëà áàüëû åë àðàñûíäà 
ìþâúóä îëàí äàñòàíûí-ðÿâàéÿòèí îíóí øåèðëÿðè ÿñàñûíäà ñîíðàäàí éàðàäûë-
ìàñû ãÿíàÿòèíäÿäèð âÿ ìÿãàëÿñèíäÿ äÿ áóíó õöñóñè îëàðàã ãåéä åòìèøäèð. 
Áó õàíûìûí ÷îõ áþéöê ÿçàáëàð ÷ÿêìÿñèíÿ, þç ùÿéàòûíû áöòöíëöêëÿ ñåâýèñè 
éîëóíäà ãóðáàí âåðìÿñèíÿ äèããÿò ÷ÿêÿí ìöÿëëèô Áàüäàä õàíûìûí éàðà-
äûúûëûüûíûí äà òàìàìèëÿ íèøàíëûñûíà ùÿñð åäèëäèéèíè, ñîíðàëàð èñÿ õàëã àðà-
ñûíäà áó øåèðëÿðèí ñåâèëÿ-ñåâèëÿ éàøàäûëäûüûíû õàòûðëàòìûøäûð.  

Áó àøûüûí éàðàäûúûëûüûíû èçëÿìÿê ö÷öí ùÿìèí äàñòàí-ðÿâàéÿò ìöùöì 
ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð êè, áóíà ýþðÿ äÿ ß.Úÿôÿðîüëó õàëã àðàñûíäà áó àøûã-
ãàäûí ùàããûíäà äîëàøàí ÿùâàëàòëàðäàí äà áÿùñ åòìèøäèð: «Áàüäàä äîüóë-
äóüó Ïåêðåøåí êÿíäèíèí ãàðøûñûíäà, ýþë êÿíàðûíäàêû Àüúàãàëàëû áèð äÿëè-
ãàíëû èëÿ ñåâèøìèø, íèøàíëàíìûø âÿ áöòöí ãÿëáèíè îíà áàüëàìûøäûð. Éåíè 
àäàõëûëàð óçóí íèøàíëûëûã ùÿñðÿòèíÿ äàéàíìàãäàíñà, áèð àí ÿââÿë áèð-áèðèíÿ 
ãîâóøìàã èñòÿìèøäèðëÿð» (7, ñ.8).  

Ìöÿëëèô ñîíðà ýþñòÿðèð êè, Áàüäàäûí íèøàíëûñû áèð äîñòóíóí êþìÿéè èëÿ 
àðçóñóíà ÷àòûð âÿ éåíèäÿí ýþðöøìÿê àðçóñó èëÿ áèð éîë àõòàðûðëàð. Ãûç 
åâèíäÿ éàøàéàíëàð ÷îõ îëäóüóíäàí ýþðöøìÿê áèð ìöøêöëÿ ÷åâðèëèð. Íÿùà-
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éÿò, ãÿðàðà ýÿëèðëÿð êè, ýåúÿ åâäÿ ùàìû éàòàíäàí ñîíðà Áàüäàä ýþëöí êÿ-
íàðûíäà àòÿø éàíäûðàúàã âÿ áóíó ýþðÿí îüëàí ýþëö öçÿðÿê êå÷èá ñåâýè-
ëèñèíèí ýþðöøöíÿ ýÿëÿúÿêäèð. Áåëÿ äÿ åäèðëÿð âÿ áèð íå÷ÿ àé èêè ñåâýèëè 
ýèçëèúÿ ýþðöøöðëÿð.  

«Ôÿãÿò ôÿëÿê áó ìÿñóä ýöíëÿðè áóíëàðà ÷îõ ýþðìöø, ãÿëáëÿðè áèðëÿø-
äèðÿí îúàüûí ñþíìÿñèëÿ èêè àøèãèí ùÿéàòû äà áèðäÿí-áèðÿ ñþíìöøäöð»(7, 
ñ.9), éàçàí ß.Úÿôÿðîüëó ôàúèÿíèí ñÿáÿáëÿðèíè äÿ øÿðù åòìèøäèð. Áèð ýöí 
åâèí ýÿëèíè, éÿíè Áàüäàäûí ãàðäàøû àðâàäû èøèí ôÿðãèíÿ âàðûð âÿ ùÿìèí ñèððè 
îíóí ÿìèñè ãûçûíà à÷ûð. Ëàêèí, ñÿí äåìÿ, ùÿìèí ãûç Áàüäàäû íèøàíëûñûíà 
÷îõ ãûñãàíûðìûø, îíëàðû àéûðìàã ö÷öí ôöðñÿò àõòàðûðìûø. Ýÿëèí âÿ ÿìèãûçû 
ýåúÿëÿðèí áèðèíäÿ ýèçëèúÿ íèøàíëûíûí ýÿòèðäèéè ùÿäèééÿëÿðè þçëÿðè ýþòöðìÿê 
èñòÿäèêëÿðè ö÷öí ñþçëÿøèðëÿð âÿ îúàã ãàëàéûðëàð. Àëîâó ýþðÿí ýÿíú ýþëÿ 
àòûëàðàã öçìÿéÿ áàøëàéûð, ëàêèí ýþëóí îðòàñûíà ÷àòàíäà ÿìè ãûçû éàíäûðäûüû 
àòÿøè ñþíäöðöð. Öçìÿê ö÷öí èñòèãàìÿòè òàïà áèëìÿéÿí ýÿíú ýþëäÿ 
áîüóëóð. Ñîíðà ãûðõ ýöí Áàüäàä íèøàíëûñûíû àòÿø éàíäûðàðàã ýþçëÿéèð, íè-
øàíëûñû ýÿëèá ÷ûõìûð, ÿìèñè ãûçû ÿùâàëàòû îíà äàíûøìàüà ìÿúáóð îëóð. 
Áåëÿëèêëÿ, àüûð ñàðñûíòû êå÷èðÿí Áàüäàä òÿñêèíëèéèíè éàëíûç ñàçäàí àëûð. 

Öìóìèééÿòëÿ, åøã ÿçàáûíà äþçìÿéÿí èíñàíëàðûí ÿëàúû ñàçäà ýþðìÿñè 
âÿ áó íàêàì àøèãëÿðèí ùÿì äÿ ùàãã àøûüûíà ÷åâðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí õàëã 
ÿäÿáèééàòûíäà ùÿð çàìàí òÿñàäöô îëóíàí ÿíÿíÿâè áèð ïðîñåñäèð. Ëàêèí 
ÿêñÿðèééÿòäÿí ôÿðãëè îëàðàã áóðàäà ñàçà ìåùð ñàëàðàã äÿðäèíè øåèðëÿðÿ òþ-
êÿí, þç ìÿùÿááÿò ùèññëÿðèíè, ùèúðàíûí ÿçàáëàðûíû äèëÿ-äèøÿ ñàëàí áèð õà-
íûìäûð êè, áó äà àçÿðáàéúàíëû õàðàêòåðè ö÷öí íàäèð ùàäèñÿ ùåñàá åäèëÿ áè-
ëÿð. Áó àøûüûí êþíëöíö éàíäûðàðàã ñàçà òþêöëÿí ìèñðàëàð áèð äÿ îíà ýþðÿ 
ãèéìÿòëèäèð êè, áó áèð ãàäûíûí ùÿì àù-íàëÿñè, ôÿðéàäû, ùÿì äÿ áÿä íèééÿòëè 
èíñàíëàðëà ìöúàäèëÿñèäèð: 

Íÿäÿí àù ÷ÿêìèéÿì, íÿäÿí éàíìûéàì,  
Éåòèðìÿäè áàõòûì ìóðàäà ìÿíè.  
Íÿäÿí èíèëäÿìÿì, íÿäÿí ñûçäàìàì,  
Áàüðûì íåé òÿê ñàëäû ôÿðéàäà ìÿíè. 
 
Åøã ýþëöíäÿ éåëêÿíèìèç öçÿðêÿí,  
Èüáàë éåëè ìÿðàì öçðÿ ÿñÿðêÿí, 
Ôÿëÿê ýèðäàáûíà ñàëäû öçÿðêÿí 
Úàâàíûìû, ãîéäó ãàðàäà ìÿíè. 
 
Áó äÿðäèí îäóíà úàíìû äàéàíûð?! 
Õÿéàëûéíàí ýþçöì àë-ãàí áîéàíûð,  
Áàüäàäàì, àùûìà äàü-äàø äàéàíûð,  
Ýåäÿð, éåòèðìÿäè áèð øàäà ìÿíè (7 , ñ.10). 
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Ýþðöíäöéö êèìè, áó ãîøìàíû Áàüäàä õàíûì ñûðô Àçÿðáàéúàí ëÿùúÿ-
ñèíäÿ ñþéëÿìèøäèð, ùÿòòà ß.Úÿôÿðîüëó áÿçè ñþçëÿðèí Îñìàíëû òöðêúÿñèíäÿ 
ãàðøûëûüûíû äà ëöüÿò øÿêëèíäÿ øåèðëÿðèí ñîíóíà ÿëàâÿ åòìèøäèð. 

Õàëã àðàñûíäà äîëàøàí ðÿâàéÿòÿ ýþðÿ, Áàüäàä õàíûì þìðöíöí ñîíó-
íà ãÿäÿð ñåâýèñèíÿ ñàäèã îëìóø, íèøàíëûñûíûí ôàúèÿëè âÿôàòûíûí éàñûíû ñàõ-
ëàìûø, ñà÷ëàðûíà äÿí äöøÿðêÿí áåëÿ îíó óíóòìàìûøäûð. Îíóí ñàô ìÿùÿá-
áÿòè èëÿ éàíàøû öðÿêëÿðè àëîâëàíäûðàí àüûð êÿäÿðè äÿ ñþéëÿäèéè ìèñðàëàðà 
ùîïìóø âÿ ÿáÿäè îëàðàã þç ìöÿëëèôè èëÿ áÿðàáÿð éàøàìàã ùöãóãó ãàçàí-
ìûøäûð. Áó íàêàì òàëåëè ãàäûíûí þìðöíöí àùûë âàõòûíäà ñþéëÿäèéè øåèð 
ùàããûíäà ß.Úÿôÿðîüëó éàçûð: «Íÿùàéÿò, ýöíäÿí-ýöíÿ ÷þêìÿéÿ áàøëàéàí 
Áàüäàä õàíûìûí ñà÷ëàðûíà àü äöøìöø, åøã àòÿøè èëÿ éàíà-éàíà ñåâýèëèñèíÿ 
ãîâóøìàüà ùàçûðëàíìûøäûð. Áó äöíéàäàí àëà áèëìÿäèéè êàìûíû þòÿêè 
äöíéàäà áóëàúàüûíà èíàíûðäû. Þëöì äþøÿéèíÿ äöøäöêäÿí ñîíðà ÑÀçûíû 
ÿëèíÿ àëàðàã éàíûãëû áó ãîøìàñû èëÿ àðçóëàäûüû ñÿàäÿòÿ ÷àòìûøäûð (7, ñ.11).  

Áó ñþçëÿðäÿí ñîíðà ß.Úÿôÿðîüëó Áàüäàä õàíûìûí ãîøìà àäëàíäûð-
äûüû éåääè áÿíäëèê øåèðèíè ìÿãàëÿñèíÿ ÿëàâÿ åòìèøäèð. Øåèð áÿíäëÿðèí ìèã-
äàðûíà, ãàôèéÿëÿíìÿ öñëóáóíà ýþðÿ áÿíçÿñÿ äÿ, ìèñðàëàðûíûí ñàéûíà ýþðÿ 
ãîøìàäàí ôÿðãëÿíèð âÿ éåääè ùåúàëû áó àøûã øåèð øÿêëèíè Àçÿðáàéúàí ôîëê-
ëîðøöíàñëûüûíäà «òÿñíèô» àäëàíäûðûëûð (3, ñ.161): 

Ùàëûìà éàíàí ìÿëÿê, 
Äèëèìäÿ ãàëäû äèëÿê. 
Éàð îúàüûíà ôÿëÿê 
Ùÿñðÿò ãîéäó, áèë ìÿíè. 
 
Ýþëäÿ þòöøÿí ñîíà,  
×àëõàíûá áàòìà ãàíà. 
Òåç ãîâóøóðäóì îíà, 
Ãîéìàç åðêÿí éîë ìÿíè. 
 
Äóðíàì ñåíè äèíëÿðÿì,  
Äÿðä äèëèíäÿí àíëàðàì. 
Ñèíÿì øàí-øàí èíëÿðÿì, 
Ãàâàë ñàíàð åë ìÿíè (7, ñ.12).  

Áó ïàð÷àäà Áàüäàä õàíûì äóðíàéà ìöðàúèÿòëÿ þç ôàúèÿëè òàëåéèíÿ 
èøàðÿ åòìèø, ýþëöí ñóëàðûíûí ùÿëÿ äÿ ãàí îëäóüóíó, éàð îúàüûíà ùÿñðÿòäÿí 
äàèì èíëÿäèéèíè, áó ñûçûëòûëàðû åøèäÿíëÿðèí îíó ãàâàëà áÿíçÿòäèéèíè éàíûãëû 
áèð äèëëÿ ñàçûí ñèìëÿðèíÿ òþêìöøäöð. Îíó äà ãåéä åòìÿëèéèê êè, ôîëêëîðøö-
íàñëàð àøûã øåèðèíèí áó øÿêëèíèí òàðèõÿí ãÿäèì äþâðëÿðäÿ éàðàíìàñû ãÿ-
íàÿòèíäÿäèíëÿð. 
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Äèããÿòè úÿëá åäÿí õöñóñèééÿòëÿðäÿí áèðè äÿ îäóð êè, áóðàäà èøëÿíÿí 
ñþçëÿð âÿ ôðàçåîëîæè áèðëÿøìÿëÿð Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿäèð âÿ Òöðêèéÿäÿ 
þìöð ñöðìÿñèíÿ áàõìàéàðàã Áàüäàä õàíûì ÿñë àçÿðáàéúàíëûëàð êèìè àíà 
äèëèíèí èíúÿëèêëÿðèíÿ áÿëÿä îëìóø, îíäàí ñåâÿ-ñåâÿ âÿ çþâãëÿ èñòèôàäÿ 
åòìèøäèð. Áåëÿ êè, øåèðëÿðèíäÿêè ñàäÿ äàíûøûã äèëèíäÿ òÿñàäöô åòäèéèìèç 
«þéáÿþé», «âèðàíûì», «êöë åòìÿê», «ãàðà ýåéìÿê» êèìè ñþç âÿ èôàäÿëÿð-
ëÿ õàíûì-àøûã þç ñàô äóéüóëàðûíû ìÿùàðÿòëÿ èôàäÿ åäÿ áèëìèøäèð: 

Àë òþêäöì, ýåéäèì ãàðà, 
Þéáÿþé úàíûì éàðà. 
Òÿáèá éîõ ãûëà ÷àðà,  
Ôÿòù åäÿð áó ùàë ìÿíè. 
 
Áàüäàä, íÿ òþêäöí ãàí-éàø,  
Áèíàìäà ãàëìàäû äàø. 
Âåéðàíûì îëäó àòàø,  
Àõûð åäÿð êöë ìÿíè (7, ñ.12). 

Öìóìèééÿòëÿ, ß.Úÿôÿðîüëóíóí «Ùöäóäáîéó ñàç øàèðëÿðèìèçäÿí 
Áàüäàä õàíûì» ìÿãàëÿñèíäÿ àøûüûí éàðàäûúëûüûíäàí âåðèëÿí þðíÿêëÿðÿ 
íÿçÿð ñàëäûãúà äþçöëìÿç äÿðäëÿðëÿ áàø-áàøà ãàëàðàã çÿùÿðÿ äþíÿí þìðöí 
òÿñâèðè àðõàñûíäà áèð ãàäûíûí éàøàäûüû ÿçàáëàðà ãàðøû êÿñêèí åòèðàçûíûí âÿ 
öñéàíûíû øàùèäè îëìàã ìöìêöíäöð: 

Ñîëäó ýöë ýöëøÿíèì áàùàð ÷àüûíäà, 
 Áîçàðäû ñöíáöëöì ñöñÿí äàüûíäà.  
Éàíäû úàíûì ùèúðàí, ãÿì îúàüûíäà, 
 Àüû ãàòäû, çÿùÿð åòäè àøûìû. 
 
Ìÿíÿ äåëëÿð: Áàüäàä, áóðàõ áó äÿðäè! 
Ìÿíäÿ îëàí äÿðäè ùàíñû ýöë ýþðäö? 
Ôÿëÿê ÷àðõû äþâðàíûìà êÿú âóðäó,  
Ýåúå-ýöíäöç ôèüàí åòäè èøèìè (7, ñ.10). 

ßòðàôäàêûëàðûí ìÿñëÿùÿòèíÿ áàõìàéàðàã, áó õàíûì-àøûã þç êþíöë 
èçòèðàáëàðûíû, äöøäöéö ôàúèÿíè øåèðëÿðè èëÿ «ýåúÿ-ýöíäöç ôÿüàí» åäÿðÿê 
ôÿëÿéè ëÿíÿòëÿéèð âÿ ùÿìèí øåèðëÿð ÿùâàëàòëà éàíàøû àüûçëàðäà äîëàøàðàã 
õàëãûí ñþç èíúèëÿðè ñûðàñûíà äàõèë îëóð, áåëÿëèêëÿ, îíó éàðàäûúûñûíà äà ÿáÿäè 
éøàìàã ùöãóãó ãàçàíäûðûð. 

ßùìÿä Úÿôÿðîüëóíóí ôîëêëîðøöíàñëûã èðñèíèí òÿäãèãàò÷ûëàðûíäàí îëàí 
Ýöëàüà Ùöñåéíîâ Áàüäàä õàíûìëà ÿëàãÿäàð äèëëÿðäÿ äîëàøàí áó åøã 
ùåêàéÿñè ùàããûíäà ãÿíàÿòëÿðèíè áåëÿ éåêóíëàøäûðìûøäûð: «Áàüäàä õàíûìëà 
áàüëû áó ùåêàéÿ, ýþðöíäöéö êèìè, äàñòàí ñöæåòèíÿ óéüóí ýÿëìèð. Áó áà-
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õûìäàí áèç îíó åøã-ìÿùÿááÿò ìÿíàñûíäà «äàñòàí-ðÿâàéÿò» àäëàíäûðäûã. 
Ëàêèí áó ìàúÿðàäà ÿôñàíÿ ñöæåòëèðèíÿ ìÿõñóñ ÿíÿíÿâèëèê ýþðöíìÿêäÿäèð. 
Àíúàã ìÿñÿëÿíèí áàøãà áèð òÿðÿôè âàð. Î äà îíäàí èáàðÿòäèð êè, áèç áóðàäà 
÷îõ îðèæèíàë øåèðëÿðëÿ öçëÿøèðèê. Øåèðëÿðäÿêè äÿðä âÿ êÿäÿðèí äÿðèíëèéè, 
éàøàíòûëàðûí ðåàëëûüà óéüóíëóüó ýþñòÿðèð êè, áó øåèðëÿð, ÷îõ îëñóí êè, 
äîüðóäàí äà, Áàüäàä õàíûì òÿðÿôèíäÿí ìÿùç áó ñåâýè ÿùâàëàòû èëÿ áàüëû 
éàðàäûëìûøäûð. Ùÿð ùàëäà ÿëäÿ îëàí ùåêàéÿ-ðÿâàéÿòäèð âÿ áóðàäàêû ùàäè-
ñÿíèí, äîüðóäàí äà, áàø âåðèá-âåðìÿäèéèíè àéäûíëàøäûðìàã èíäè ÷îõ ÷ÿòèí-
äèð. ß.Úÿôÿðîüëó äà áóíóíëà áàüëû äÿãèã ìÿëóìÿòëÿðûí îëìàäûüûíû ýþñ-
òÿðèð» (10, ñ.72).  

ßùìÿä Úÿôÿðîüëó èñÿ ìÿãàëÿñèíèí ñîíóíäà Áàüäàä õàíûìûí «ùÿëÿ 
ìÿùÿááÿò äàñòàíûíûí öíëö ãÿùðÿìàíû îëàðàã» õàëã àðàñûíäà éàøàäûüûíû éà-
çàðàã, òÿäãèãàò÷ûëàðûí äèããÿòèíè áó õàíûì-àøûüûí éàðàäûúûëûüûíà éþíÿëòìÿê 
íèééÿòèíäÿ îëìóøäóð. Ëàêèí, òÿÿññöô êè, áó ìÿãàëÿíèí éàçûëìàñûíäàí 
éàðûì ÿñðäÿí ÷îõ – ÿëëè áåø èë êå÷ìÿñèíÿ áàõìàéàðàã, Áàüäàä õàíûì âÿ 
îíóí éàðàäûúûëûüû àðàøäûðûëìàìûø, ÿñÿðëÿðè òîïëàíûá íÿøð åäèëìÿìèøäèð. 

Ãåéä åäÿê êè, ìöùàúèðÿò ôîëêëîðøöíàñëûüû ìöìêöí îëäóüó ãÿäÿð 
ãàäûí-àøûãëàðûí éàðàäûúûëûüûíû äèããÿòäÿ ñàõëàìûøäûð. Áåëÿ êè, Èñòàíáóëäà 
Õàâÿð Àñëàíûí ðåäàêòîðëóüó èëÿ íÿøð åäèëÿí «Õÿçÿð» («Àçÿðáàéúàí 
ÿäÿáèééàòû äÿðýèñè») æóðíàëûíäà àøûã ãàäûíëàðûìûçäàí Áÿñòèíèí(2), Ðÿôèã 
Ñÿëèì Ðÿôèîüëóíóí Áóðñàäà 1941-úè èëäÿ íÿøð åòäèðäèéè «Àçÿðáàéúàí 
ÿäÿáèééàòû (Ñå÷èëìèø ìèñðàëàð)» êèòàáûíäà (12) Àøûã Ïÿðè, Áÿéèì õàíûì, 
Ýþé÷ÿê õàíûì, Ëåéëà õàíûìûí éàðàäûúûëûüûíäàí þðíÿêëÿð âåðèëìèøäèð. 
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Багдад ханум в Азербайджанской 
 эмигрантской фольклористике  

 
В статье «Багдад ханум в Азербайджанской эмигрантской фольклористике» 

рассмотрено исследование эмигрантской фольклористики о жизни и творчестве 
один из азербайджанских женщин-ашуков Багдад ханум, которая до сих пор на 
азербайджанской народной литературе о нем нет никаких сведений.  Особенно 
удалено внимание и на ее произведения, и на разные мгновение жизни этой 
женщины, так как эта статья в Азербайджане впервые посвящяется к этому 
ашуку. 

  
Almaz Hasankizi 

Resume 
Baghdad khanum in Azerbaijani emigration folklore studies 

 
The article titled “Baghdad khanum in Azerbaijani emigration folklore studies” 

analyzes the researches of A.Jafaroghly about Baghdad khanum who lived in Turkey. 
Baghdad khanum and her creative works are being researched in Azerbaijan for the first 
time. 
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VƏFA İSGƏNDƏROVA, 
AMEA Folklor İnstitutunun elmi işisi 

 
DAXİLİ MEDİAL (TƏHKİYƏ) FORMULLAR  

(AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ NAĞILLARI ƏSASINDA) 
 
Ənənəvi “medial” formulun termin kimi tətbiqinə folklorşünaslıqda 

müxtəlif cür yanaşılır. Bəzi folklorşünaslar, o sıradan tədqiqatçı B.Sebiyo 
nağılların içərisində təkrarlanan ritmik ifadələri təhkiyə formulu (formule 
interalaires) kimi göstərirlərsə, L.Şeynyau “formule mediane” (medial for-
mul), Bırlya “formule mediale”, İ.Bolte və Q.Polivka “Übergangsformel” 
(keçid formulu), çex folklorçuları “formulky prexodny” (keçid formulu) 
(1, 89), rus və türk folklorşünasları isə bütün nagıl formullarını eyni adla, 
“qəliblənmiş sözlər”, “ritmik klişelər” və ya “epik kurallar” adlandırırlar. 
Bunlardan daha məqsədəuyğunu “medial formul” və ya “təhkiyə formulu” 
terminidir, çünki adları çəkilən digər ifadələr medial formulların daxilində 
bir qrup təşkil edir. 

Medial formullar digər formullara nisbətən məzmunca çoxmənalı, 
zəngin və daha rəngarəngdir. Ancaq onlar başlanğıc və final formulların-
dan fərqli olaraq az tədqiq olunub. Çünki medial formulların aşkarlanması 
çətin işdir və xüsusi diqqət tələb edir. Onların müəyyən olunmuş yeri yox-
dur. Yəni giriş və final formulları yalnız başlanğıcda və sonda görünürsə, 
medial formullar epik əsərin müxtəlif yerlərində işlənir. “Medial formullar 
digər formullardan həmçinin onunla fərqlənir ki, onlar müəyyən epizodlar 
və personajlarla bağlı olaraq nisbətən dəyişkəndirlər. Onların bir- biri ilə 
oxşarlığı isə ondadır ki, ənənəvi formulların hamısı bu və ya digər dərə-
cədə nağılçı ilə dinləyici arasında əlaqə yaradır, nağılın məzmunu ilə 
müxtəlif cəhətdən bağlı olur” (3, 100). 

Söylədiyimiz kimi, medial formullar nağılın məzmunu ilə sıx şəkildə 
bağlı olaraq, söyləyici ilə dinləyici arasında əlaqə yaradır, onlarda maraq 
oyadır, ayrı-ayrı epizodarı əlaqələndirir, həm də obrazların xarici görünü-
şünü və hərəkətlərini, dialoqları və başqa xüsusiyyətləri göstərməyə xid-
mət edir. Sadalanan bu mərhələləri N. Roşiyanunun tədqiqatlarına əsasla-
naraq, iki bir- birindən fərqlənən böyük formul qrupuna daxil etmək olar: 
Daxili medial formullar və xarici medial formullar. 

Daxili medial formullar ənənənin o elementidir ki, onunla hər bir 
yaradıcı şəxs fəxr edə və nağıla yüksək dəyər qazandıra bilər. N. Roşi-
yanuya görə, daxili medial formullar əsasən beş qrupa bölünür: 
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1. Nağıl qəhrəmanlarının obrazını müəyyən edən və onlara aid olan 
predmetləri müəyyən edən formullar; 

2. Nağıl qəhrəmanlarının fəaliyyətini, hərəkətini təsvir edən formullar; 
3. Dialoqa girən formullar; 
4. Sehrli formullar; 
5. İnisial (giriş) formullara xarakterik olan elementləri daşıyan 

formullar (1, 98). 
Birinci qrupa nağıl qəhrəmanlarının həm daxili aləmini, qabiliyyəti-

ni, həm də xarici görünüşünü göstərən və həmin qəhrəmana aid olan 
əşyaları təsvir edən formullar daxildir. Məsələn, “Pərinuş o qədər gözəl 
idi ki, dünyada elə gözəl qız yox idi” (9, 53); “İçəri girib gördü arvadı 
yoxdu, amma bir gözəl qız yatıbdı, belə gözəldi ki, yemə, içmə bu qızın 
xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə. Aya, günə deyir: sən çıxma, mən 
çıxaram.” (9, 216); “Qəhrəmanın atı elə gözəl idi ki, par-par işıq saçırdı”; 
“Bir de bakar ki, doğar aya doğma ben doğayım, çalan güne çalma ben 
çalayım, diyecek kadar güzel bir kız çıkar” (10, 271); “Bakar ki, eşek öyle 
altın saçıyor öyle altın saçıyor ki, yer yurt almıyor” (10, 148). Saf, təmiz 
qəlbli insanların təsvirində Azərbaycan folklorunda işlədilən “Aydan arı, 
sudan duru” ifadəsi Türkiyə nağıllarında oxşar “Aydan arı, günden duru; 
hiçbirinin kalbinde kara yok” (5, 28) formulu ilə göstərilir. Həmçinin 
“əlinə su tökməyə yaramaz” deyimi Türkiyə nağıllarında da rast gəlinir: 
“Eee, kocakarı demişlər ona, ne ofsunçu, ne düzenbaz, kimseler eline su 
dökemez onun” (5, 79). 

İ.Razumova N.Roşiyanudan fərqli olaraq, personajlar sistemi ilə əla-
qədar olan formulları, həmçinin motivləri iki yerə ayırır: a) onlar perso-
najları adlandırır və bununla da ifadə olunan və tipikləşən funksiyaları ye-
rinə yetirir və b) bir çox formullar əsas nağıl qəhrəmanları ətrafında qrup-
laşır, onların atributlarını, hərəkətlərini və ya deyimlərini, həm də digər 
personajlara münasibətini göstərir (2, 81).  

Daxili medial formullara aid oxşar nümunələr Azərbaycanın və Tür-
kiyənin müxtəlif bölgələrindən toplanan nağıllarda həddindən artıq çox və 
rəngarəngdir. Əsasən kişi və qadın personajların xarici görünüşünü, gö-
zəlliyini göstərən formullar çox sadalanır: “Pəncərədən tamaşa elədi, 
gördü ki, bir qızdı yatıb, dodaqlar yazın baharı kimi, dişləri inci mirvari 
kimi, nazik bədən...Bir qızdı ki, Allah-taala xoş gündə, xoş saatda 
yaradıb...” (9, 240); “Elə biləsən Allah-taala bu qızı birinci dəfə xəlq 
eləyibdi. Qaşları qara, kirpikləri ox, yanaqları qaymaq, dodaqlarına elə bil 
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ki, qan çilənibdi” (9, 34); “Mələk elə gözəl qız idi, onun kimi dünya üzün-
də gözəl yox idi. Qaşları qara, gözləri qara, kirpikləri müjgan oxu, yanaq-
ları bir kasa qan, burnu püstə, dodaqları zərif, beli incə, boyu sərv ağacı. 
Belə bir gözəlin eşqindən bütün padşahlar, padşah oğulları dəli-divanə 
idi” (9, 230). Aşağıdakı formulda Nigar adlı qızın hər bir cizgisi, əzası xü-
susi incəliklə, bənzətmələrlə təsvir olunur: ”Nigar nə Nigar, hər saç hö-
rüyü bir salxım, qara şanı. Alnı ay kimi, zülmatlara işıq salır. Qaşları elə 
bil qüdrəti-ilahinin qələmiynən çəkilib. Gözləri qara, kiprikləri yayından 
çıxmış ox kimi, rəngi sürməyi çalır. Burnu hind fındığı. Yanaqlarına elə 
bil şüşə qan çilənmişdi, ləbləri şəkər, sinəsi mərmər kimi, par- par 
parıldayır. İncə belli, uzunboylu, şux dayanıqlı, ceyran yerişli bir maraldı 
(4, 311); “Elə bir qızdı ki, saç topuğunda , qaşları qüdrət qələmiynən 
çəkilib, gözü ceyran gözü kimidi” (4, 69); “Başını qaldırıb gördü ki, nə, 
elə gözəl oğlandı ki, adam gözünü ondan çəkmək istəmir. Bığ yeri bənəfşə 
kimi yenicə baş qaldırıb” (4, 297); “Qapı açıldı, içəri bir oğlan girdi ki, 
Allah-taala onu xoş gündə xoş saatda yaradıb. Nazik bədən bu oğlana bir 
könüldən min könülə aşiq oldu.” (9, 240) və s. 

Sadalanan medial formul nümunələrinə oxşar vaiantlar cüzi fərqlərlə 
Türkiyə nağıllarında da mövcuddur: “Bir güzel gız. Aya der sen dur da 
ben doğayım” (12, 52); “Kızların güzellikleri dünyanın her tarafında dil-
den dile dolaşıyormuş. O kadar ki, ayın on dördü günün on beşi kadar gü-
zelmişler” (6, 74); “Bu da binbir emekle meydana gelmiş, güzeller güzeli, 
eşsiz emsalsız bir kızmış” (6, 188); “Bir az sonra tül elbiseler içinde , 
güneş kadar parlak sarı saçlı, ayın on dördü, günün on beşi gibi güzel altın 
kız gelmiş” (6, 59); ”Kıza bakmış. Hayretten küçük dilini yutmuş. Dünya 
güzeli bir kızmış. Görenlere “Ya al, ya alayım der gibiymiş. Altın ren-
ginde sapsarı saçları omuzlarından aşağıya dökülüyormuş” (13, 117); 
“Kızlar aya “Ya sen doğ ya da ben doğayım” derlermiş. Güzellikleri ba-
kanların göz nurlarını eritecek kadar çokmuş” (6, 219) və s. 

Göründüyü kimi, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə xalq nağılların-
da qadınların gözəlliyi səma cismləri, əsasən Günəş və Ayla, bəzən də ul-
duzlarla müqayisə olunur. Türk xalqları tanrıçı inanclara malik olduqla-
rına görə səma cismləri ilə müqayisələr çoxluq təşkil edir. Azərbaycan və 
Türkiyə xalq nağıllarında gözəllər daha çox on dörd və on beş gecəlik 
Aya bənzədilir. İslamiyyətdə Allahla insanlar arasında əlaqə yaradan Ay 
hesab olunur. Göy cismlərinin rəsulu sayılan Ayın adı- Qəmər Quranda 
iyirmi yeddi dəfə çəkilir. Bu mənada islamiyyətdə müqəddəs sayılan Ay 
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həm də gözəllik simvoludur. İnanclara görə, Ayın müxtəlif vaxtlarda aldı-
ğı aypara forması gənc qıza, bədirlənmiş forması yetgin qıza, digər for-
ması isə yaşlı qadına bənzədilirdi. Şamanizmdə də tanrının hüzuruna ge-
dən yolun təbəqələri günəş sistemi və onun ərintiləri ilə bağlıdır. Burada 
Ay gümüş, Günəş isə qızıla bərabərdir. Bu orta əsrlər simvolikasında da 
belədir. Bəzi İslam inanclarına görə isə, gümüşü kişiyə, qızılı isə məhz 
qadınlara yaraşdırırlar. Bir sözlə, eyni köklü, oxşar mədəniyyətli Azər-
baycan və Türkiyə xalqlarının folklor ənənəsində Ayın on dörd və ya on 
beşinci gündə aldığı bədirlənmiş formasının gözəl görüntüsü qadınların 
gözəlliyi ilə müqayisə olunur. Məsələn, “Bu elə qızdı ki, günə deyir sən 
çıxma, mən çıxım, aya deyir, sən çıxma, mən çıxım” (4, 321); “Padşah 
körpüdən keçəndə gözü sataşdı suya, baxıb gördü suda bir qız şəkli görü-
nür. Qız nə qız, yemə, içmə, xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə! Elə bil 
ki, on beş gecəlik bir ay parçası.” (9, 161); “Nə gördü hovuzun başında: 
bir ceyran misal qız əl-üzünü yuyur. Dünyada misli manəndi yoxdur. Qaş-
ları kaman kimi, kiprikləri ox kimi, gözləri qan piyaləsi kimi, sifəti on 
dörd gecəlik ay kimi, burnu Hind fındığı kimi, dişləri mirvari kimi, do-
daqları şeh düşmüş qızılgül yarpağı kimi, zənəxdanda həbəşi xallar mixək 
danəsi kimi, sinə Səmərqənd kağızı kimi, qollar qarğı kimi. Xülasə, qəddi-
qaməti insan üzü görməmiş meşələrdə bitən sərv ağacı kimi. On dörd 
hörük siyah zilfi dal gərdənini bürümüş, insan görəndə valeh olur” (9, 69). 

Oxşar məzmunlu formullarla, yəni səma cismlərilə qadın, bəzən də 
kişi pesonajların gözəlliklərinin müqayisəsinə Türkiyə nağıllarında da çox 
tasadüf olunur: “Gız ayın on dördü gibi güzel, kölgesi suya vurdu” (12, 
25); “Bir güzel gız. Aya der sen dur da ben doğayım” (12, 52); “İçeri gi-
riyor bakıyor ki, ayın on dördü gibi güzel. Hiç bir tarafdan noksanlık ol-
maksızın oluşuyor”(14, 91); “Şimdi ayın on dördü kadar göz kamaşdırıcı 
güzellikte bir kız oturuyormuş” (6, 100); “Tulum üzerindeki torbayı ata-
rak ayin on beşi gibi güzel, yakışıklı bir delikanlı olunca, kiz sevincden 
adeta uçacak gibi olmuş, kocasının boynuna sarılmış...” (6, 68).  

Kişi obrazların xarici gözəlliyinin Səma cismlərinə bənzədilməsi 
Azərbaycan nağıllarında Türkiyə nağıllarından fərqli olaraq, az rast gəlinir: 
“İçəri girib gördü ki, bir oğlanı zindana salıblar ki, misli bərabəri nə insdə, 
nə sinsdə, nə mələkdə var... Allah-taala bunu xoş gündə, xoş saatda xəlq 
edib. İşıq da bunun üzünün işığı ki, hər tərəfə düşüb, elə bil gündü, şəfəqini 
dünyaya salıb” (4, 91); Yaraşıqlı cavan oğlanlar digər fərqli formullarla da 
tərif edilir: Gördü, bunların içində bir oğlan var, yemə, içmə, gecə, gündüz 
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bunun xətt-xalına, gül camalına tamaşa elə. Baxıb gördü ki, doğrudan da bir 
oğlandı, dünyalar malına dəyər” (4, 22); “Başını qaldırıb gördü ki, nə, elə 
gözəl oğlandı ki, adam gözünü ondan çəkmək istəmir. Bığ yeri bənəfşə 
kimi yenicə baş qaldırıb” (4, 297). Həm Azərbaycan, həm də Türkiyə 
nağıllarında kişi qəhrəmanlar daha çox yaraşıqda gözəllik mücəsəməsi olan 
Yusifə, qoçaqlıqda Rüstəmə bənzədilir: “Gördü vallah bir oğlan uzanıb 
zırıldayır, deyirsən Yusifdi qəbirdən çıxıb. Bığları bənəfşə kimi. İki yanaq-
ları solmuş qızıl gülə bənzəyir” (4, 225); “Her taraf bembeyaz. Hüsn-ü 
Yusufun abadi kağıt gibi olan tenine benzer” (13, 146) və s. 

Yalnız Türkiyə nağılları üçün xarakterik olan bir daxili medial for-
mulun bir- birindən az fərqlənən müxtəlif variantları vardır: “Gız çok gü-
zelmiş. O gadar güzel ki, gülünce güller, günasırlar açarmış. Ağlayınca 
gözlerinden inciler mercanlar dökülürmüş. Yürüyünce ardında otlar çimen-
ner bitermiş” (12, 16); “Padışahın oğluna dedilər ki, gülüncə güllər açan, 
yürüyünce arkasında otlar biter. Ağlayınca da gözlerinden inciler dökülür. 
Ellerini ikayınca da ellerinden gümüşler dökülür ” (12, 86); “Su sunası me-
lek huri dediginde, güldüyü zaman güller açar, ağladığı zaman inci mercan 
dökülür, yıkanınca suyu altın kesilir” (10, 183). Naki Tezelin topladığı 
nağıllarda da bu tip medial formul nümunələri çoxdur. Məsələn, “Bir gün 
haber almışlar ki, falan memlekette ağladıkca gözlerinden inciler dökülen, 
güldükce yanaklarında güller açan güzel bir kız var...” (6, 136). Azərbaycan 
nağıllarında təsadüf olunmayan personajın daxili aləmini, qabiliyyətini 
təsvir edən digər daxili medial formullar belə səslənir: “Gözü kor dediysem 
harama bakmıyor. Ayağı topal dediysem haram yollara gitmiyor. Kulağı 
ağır dediysem kötü laflar işitmek istemiyor” (14, 103); “Bir gün dedesi 
bunu gördü. Uçarak keklik dutar, koşarak tavşan” (12, 91) və s. 

Xalq nağıllarının baş qəhrəmanları hər zaman müsbət xarakterli 
olmurlar. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında pis niyyətli mənfi obrazlar 
da ustalıqla təsvir olunurlar: “Gəlin var elə düşmən, mala düşmən, ərə 
deyər can, qaynanaya qusdurar qan” (4, 314); “Qarı var ipəkdi, qarı var 
köpəkdi, qarı var iman, qurban nəsib olsun. Bu qarı köpək qarıdı” (4, 5); 
“İki büklüm, kara kuru, sivri burunlu, sivri çeneli, dişsiz bir kocakarı ile 
karşılaşmış...(6, I, 53); “Adamdan azma, dişleri kazma, üçbuçuk telli, kur-
bağa belli, kaş göz dersen görünmüyor sürmeden! Gözlerine inanama-
mışlar” (13, 18); “Kurban olduğum Allah “dünyası ıssız kalmasın!” diye 
mi yaratmış, ne yapmış: yüzüne, gözüne bakılacak gibi deyil, çilin, ço-
purun biri” (5, 55) və s. Hər iki xalqın nağıllarında “ifritə” qadınlar, divin 
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arvadları, anaları, qorxunc ərəblər və başqa bədxah, şər məxluqlar ortaq 
formulla - “alt dodağı yerdə, üst dodağı göydə” və ya “alt dodağı yer sü-
pürür, üst dodağı göy süpürür” metaforik ifadələri ilə təsvir olunur. Mə-
sələn, “Bir nahamvar ifritədi ki, alt dodağı göy süpürür, üst dodağı yer sü-
pürür” (15, 247); “Kapının önünde bir dudakları yerde, bir dudakları gök-
de olan kocaman korkunc arap görünce aklı başına gelmiş” (6, 57). Sa-
dalanan formullara uyğun olaraq, Türkiyə nağıllarında qəhrəmanın düş-
məni olan divin qüdrətini göstərmək üçün belə bir formuldan da istifadə 
olunur: “Dev o kadar iriymiş ki, bir eliyle gökde uçan kuşları yakalıyor, 
öteki eliyle de yerdeki yılanları, ciyanları topluyormuş” (6, 151). Həmin 
divin gəlişini isə həm Azərbaycan, həm də Türkiyə söyləyiciləri təbiət 
hadisələrini təsvir edən oxşar formullarla göstərməyə çalışırlar: “Dev bir 
qara bulud olub qızın yanına düşdü. Reyhan gördü ki, hər tərəfi qara bu-
lud basdı” (16, 150); “Məlikməmməd qulaq asmayıb bir az oturdu, bir də 
gördü ki, göy guruldadı, ildırım çaxdı, dağ kimi bir dev gəldi” (16, 194); 
“Gece yarısı olduğundan tufan gibi bir yel çıkmış. Yer sallanmış. Her yan 
pus bulanık olmuş. Ardından da gürültü kopmuş ama ortanca oğul 
uyanamamış bile” (13, 79) və s. 

Dünya xalqlarının sehrli nağılları üçün xarakterik olan “küpəgirən 
qarı” surəti Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında özünəməxsus şəkildə təs-
vir olunur “Gəl sənə xəbər verim kimdən. Su ağacı, cüvəllağı, şeytan 
əməlli, küpəgirən qarının əlindən su içən tacir İlyasdan” (4, 315); “İki 
büklüm, kara kuru, sivriburunlu, sivriçeneli, dişsiz bir kocakarı ile karşı-
laşmış” (6, 53). 

Göründüyü kimi, nagıllarda sadaladığımız qəhrəmanların adları tək-
cə nominativ funksiya daşımır, xarakterlərin açılmasına da yardımçı olur. 
Həmçinin personajın hansı addım atacağı barədə dinləyiciləri əvvəlcədən 
tanış edir. Nağıl qəhrəmanlarının xarakterlərinin açılmasını N.V.Novikov 
araşdırıb. O göstərir ki, pesonajlar ya doğum şəraiti, ya şəxsi keyfiyyət-
ləri, sosial mənşəyi, ya da həyat şəraiti və davranışından asılı olaraq ad-
landırılırlar. Bəzən də mifoloji dünyagörüşdən, arxaik- totemik təsəvvür-
lərdən irəli gələn qeyri-adi, sehrli nağıl qəhrəmanlarına rast gəlmək olar. 
C.Y.Neklyudov da nağıl qəhrəmanlarının zahiri görünüşcə mifoloji qeyri- 
müəyyənliyin varisləri olduğunu hesab edir (2, 62).  

Daxili medial formulların birinci qrupuna nağılların əsas personaj-
larına aid olan canlı varlıqların və predmetlərin təsvirini də daxil etmək 
gərəkdir. Məsələn, “Padçah bir də gördü ki, budu bir oğlan gəlir, bir at 
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minib ki, daha nə deyim. At yernən, göynən əlləşir. Oğlan bir o yana çarp-
dı, bir bu yana çarpdı, bir məhmizdə bütün çarpışanları keçdi...” (9, 281). 
Qəhrəmanın atının qeyri-adi görünüşü və gücü ənənəvi formullar vasitə-
silə ustalıqla təsvir olunur: “Qəhrəman gəlir, özü də altında bir at var ki, 
altı ayağı, alnında bir gözü, iki dənə də maral buynuzuna oxşar buynuzu” 
(9, 347). Atın quşa bənzədilərək yel kimi uçmasını, külək kimi hərəkət 
etməsini göstərən formullar onun sürətinin, qaçarkən burun deşiklərindən 
qığılcım, ağzından od, tüstü çıxması isə onun odlu təbiətinin göstəricisi-
dir. Belə formullar Türkiyə nağıllarında da oxşar formullarla təsvir olu-
nur: “Altın at o güne kadar gördüyü atların, hatta heyvanların en güzeli 
imiş. Gözleri işıl-işıl parlıyor, altın tellere benzeyen yelisi, ata bir gelin 
güzelliyi veriyormuş. İnce, yüksek bacakları yerinde duramıyor, bırakılsa 
kuş gibi uçacakmış hissini veriyormuş. Derisinin parlaklığı, düzgünlüyü 
heç bir hayvanda yokmuş… (6, 62); “Uçar gibi giden atları, onları bir kaç 
saat içinde Acarın bulunduğu şehre ulaşdırmış” (6, 59); “Ata dokunmuş. 
At yelle yarışıp bulutlara ulaşmış” (13, 22); “Dağlarda, bayırlarda atını 
dört nala sürüyor, adeta bir kuş gibi uçuyormuş” (13, 110); “Rüzgar gibi 
giden atını dört nala sürmüş. Dereler, tepeler, dağlar, atının ayakları 
altında uçuyormuş sanki…” (13, 55-56) və s. Göründüyü kimi, bu meta-
forik ifadələrdə atın başqa canlı və cansız, mücərrəd varlıqlarla müqayi-
sələr göstərilir. Unutmaq olmaz ki, atın bu və ya başqa cür göstəriciləri 
inanc elementi kimi əsasən Türk xalqlarının mifologiyasında rast gəlinir. 
Nağıllarda rastlanan at kultu ilə od kultunun eyniləşdirilməsi isə Hind 
mifologiyasında və şamanizmdə mövcuddur. 

Daxili medial formulun birinci qrupuna qəhrəmanın yaşadığı dəbdə-
bəli sarayların, saraylardan otaqların, bağların, qəhrəmana aid olan döyüş 
silahlarının (qılınc, qalxan, dəmir əşyalar), geyiminin təsviri də daxildir. 
Bu tip formullar həm Azərbaycan, həm də Türkiyə nağıllarında geniş 
yayılıb. Məsələn, “Ayağı dəryadan başı buluddan nəm çəkən bir imarətin 
eyvanında gəzir”; “Saray, ama ne saray!..Allah yapmış yapısını devler aç-
mış kapısını” (17, 12). Gözəl və səfalı bağ-bağatların geniş surətdə təsviri 
və cənnətlə müqayisəsini ifadə edən formullar Azərbaycan nağıllarında 
daha çoxdur. Məsələn: “O getdi, mən getdim, axırda gəlib çıxdıq dağın 
döşündə bir açıqlığa. Gördüm bura basəfa bir yerdi. Sular şırhaşır hər tə-
rəfdən axır, bülbüllər cəh-cəh vurur, güllər pəh-pəh verir. Vallah bir yerdi, 
deyirsən, cənnətin bir guşəsidi. Dünyada nə qədər gül-çiçək varsa, hamı-
sından burda var” (4, 118); “Bağ nə bağ, şair gərək ki, onu tərif eləsin. 
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Ağaclar baş çəkib ərş- fələyə, hər tərəf çəməni- basəfə, çiçəklərin ətrindən 
qarın doyur, insan az qalır bihuş olsun. Suların şırıltısı , quşların nəğməsi, 
bülbüllərin cəh- cəhi insanı valeh edir” (4, 234); “Gördü ki, Pəri Soltanın 
bu mülkü dörd tərəfdən bağdı. Hər yana baxırsan mərmər hovuzdan su 
fəvvarə verib qalxır. Ağaclar çəkilib ərşəfələyə, bülbüllər oxuyur, rəngbə-
rəng çiçəklər, güllər ətrafı bürüyüb, quşların nəğməsi, quş və çiçəklərin 
qoxusu insanı bihuş eləyir” (4, 243) və s. Azərbaycan söyləyiciləri gözəl 
bağları “Gülüstani-İrəmə də bənzədirlər: “Bağın adı xəzan bağı idisə də, 
amma bahar bağından da gözəl idi. Hər tərəfdən sular gülab kimi axırdı. 
Bülbüllər cəh-cəh vururdu, güllər rənbərəng çalırdı. Vallah, deyirdin 
Gülüstani-İrəmdən bir parçadı. Hər şey öz məhbubunu yad eləyib öz 
dilində, öz aşiqinə raziniyaz edirdi (4, 238-239). Bunlara bənzər daxili 
medial formulların sayı Türkiyə nağıllarında da çoxdur: “Küp alçaldıqca, 
saray yaklaşıyor, yaklaşdıkca da çok büyük, etrafı yüksek duvarlarla geniş 
nehirlerle çevrili, beyaz mermerlerden ve billur gibi insanın adeta başını 
döndürüyormuş.camlardan yapılmış işıl, işıl bir saray meydana çıkıyor-
muş” (6, 56); “Zira önüne, ucu bucağı görünmeyen , cennet gibi bir bahçe 
çıkmış. Bahçenin ortasında mermerden büyük bir bahçe çıkmış. Havuzun 
etrafında, padişahlarda bile bulunmayan, yakut ve zümrütlerle süslü, pırıl- 
pırıl tahtlar duruyormuş. Havuzun fıskıyelerinden göz alıcı renklerde sular 
fıskırıyor, bülbüllerin tatlı sesleri hiç rastlamadığı çeşid, çeşid, renk, renk 
çiçeklerin kokuları insanın adeta başını döndürüyormuş” (yenə orada, s. 
195); “Bu da evvelki gibi, göklere yükselen bahçe içinde, güneşte pırıl- 
pırıl parlayan bir saraymış” (6, 154) və s. Göründüyü kimi, Azərbaycan və 
Türkiyə nağıllarında təsvir olunan saraylar qeyri-adi məkanlarda yerləşir. 
Bağ və bağatların, sarayların epik formullarla təsvirində ənənədən irəli 
gələn vasitələrdən, mərmərlərdən, qızılı və ya gümüşü predmetlərdən, 
xalılardan və başqa əşyalardan, canlı varlıqlardan istifadə olunur. Hətta 
məscid, hamam və başqa tikililər də bu formada təsvir olunur: “Cami o 
kadar göz alıcıymış ki, göklere yükselen beyaz minareleri uzak şehir-
lerden bile görülüyor, altın yıldızlı kubbeleri güneş gibi parıldıyor, yüz-
lerce penceresindeki renkli camlardan içeriye çeşitli işıklar sızıyormuş” 
(6, 145). 

Nümunələrdən görürük ki, nağıl qəhrəmanlarının ən universal, da-
yanıqlı və çox istifadə olunan atributu qızılı və gümüşü əşyalar və onları 
ifadə edən formullardır. Belə formullar həm Azərbaycan, həm də Türkiyə 
nağıllarında çox işlənir. Məsələn, “Qəsirdə Qəni şahın qızı Püstə xanım 
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özünə yeddi qələm ilə zinət verib, qızıl sandal üstündə qərar tutubdur” (9, 
62); “O gecə sən qızıl pıçaq əlində gəldin, mən də gecə səni yuxumda 
görmüşdüm” (9, 209). Ağa Həsən Mirzəzadənin topladığı “Lotu Kəmanə 
və lotu Cəfər” nağılında tez- tez qızıl sərpic, qızıl nimçə, qızıl ləgən, qızıl 
aftaba və qızıl samardan söhbət gedir. Türkiyə xalq nağıllarında da qızılı 
çalarlı canlı varlıqlar, cansız əşyaların təsviri geniş yayılıb. “Tavanları 
altın kakmaklı, yerlerinde birer karış kalınlığında halılar serili, en kiymetli 
kumaşlardan yapılmış divanlar ve döşemelerle süslü odalarda, sofralarda 
inler, cinler top oynuyormuş..” (6, 35); “Odanın içinde altın bir karyola 
pırıl- pırıl yanıyor. Karyolanın yanında da da gene altından bir beşik 
varmış. Beşikde nur topu gibi bir çocuk yatıyormuş...” (6, 95); ”Bir altın 
elmamız var, Birbirimize atar tutarız. Güleriz, eyleşiriz” (13, 404) və s. 
Hətta Türkiyə nağıllarında “Qızıl dağ”, “Gümüş dağ”, “İnci dağ” lakonik 
adlarına da rast gəlmək olar (13, s. 71). 

V.Y.Proppa görə, qızılılıq allahlara, ölülərə və ithaf olunmuşlara 
xasdır və əzəmətə, uzunömürlülüyə, uğura işarədir. Nağılda isə qızılı çalar 
o dünyanın sabit komponenti kimi daxil olur. Qızılı rəng sanki başdan 
başa qızıldan ibarət olan o biri dünyanın möhürüdür. Qızılı çalar odun, 
atəşin sinonimidir. Yəni, dünyanın o başı ilə əlaqəli olan əşyaların qızılı 
çaları Günəşin rəngidir, oddan qaynaqlanır (18, 364, 375). İ.Razumova isə 
hesab edir ki, “qızıl” epitetinin əsas anlamı ecazkarlığın, xüsusi keyfiy-
yətlərin sübutu kimi göstərilir (2, 65). Onun fikrincə, bəzən “qızıl” epiteti 
“gümüş” epiteti ilə semantik cütlük əmələ gətirir və strukturuna görə sim-
metrik atributiv formul yaranır. Məsələn, “Pırıl- pırıl elbiseleri içinde, al-
tın, gümüş işlemeli silahlarıyla bir heykel gibi görünen levent delikanlıyı 
begenmiş” (6, 106); “Sən get padşaha de ki, vəzirin pulundan bir gəmi 
qayıtdırsın, bir taxtası qızıl, bir taxtası gümüş” (9, 92). “Sarayın daşının 
biri qızıl, biri gümüşdəndir” (7, 145) və s. 

2. Nağıl personajlarının hərəkətini, fəaliyyətini təsvir edən formul-
larda qəhrəmanın getdiyi yol əks olunur. Burada keçid formullarından 
fərqli olaraq gedilən yoldan deyil, qəhrəmanların məhz özünəməxsus dav-
ranış və hərəkətlərindən söhbət gedir. Məsələn, “Məlik Əhməd altdan 
geyinib, üstdən qıfıllandı, üstdən geyinib altdan qıfıllandı, qılıncı bağladı, 
qalxanı götürdü, düşdü yola”(4, 274); Bu qrupa daxil olan “Keçəl bərkitdi 
çarıqların dabanın, qırdı yerin damarın günə bir mənzil gedib bir şəhərə 
çıxdı” (4, 258) və “Asiman düşdü yolun ağına, gəmilər mindi, dəryalar 
keçdi, cəzirələr aşdı, uzaq yolu axın elədi, axır, gəlib öz ölkəsinə çatdı” (4, 
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99) formulları Azərbaycan nağıllarında geniş yayılıb. Bunlara oxşar 
Türkiyə nağıllarında “Keloğlan, sihrili kuyunun yolunu tutar, tutar ama, o 
gider, yol gider, o gider, yol gider, gölgesi de peşi sıra tin, tin eder, derken 
akşamın bir saatinde kuyunun başına varır” (5, 125); “Çoban yola çıkmış. 
Az bir az gittikden sonra üzerindeki sarsıntıyı atlatmış. Tabanları yağla-
mış. Tozu dumana katmış, Pilav suyu kaynayacak kadar bir zamanda şeh-
re varmış. Sokak-sokak dolaşmış. Sarraf aramış” (13, 263) və ya ”Şehzade 
bu sözleri kulağına küpe yaparak, az gider, uz gider, yokuşlarda ter 
dökerek, inişlerde tırnak sökerek koca yümağın bittiyi yere kadar gider” 
(17, 11) və başqa formullar mövcuddur. N.Roşiyanu bu formulu sintaktik 
nöqteyi- nəzərdən üç yerə bölür: 1. Hərəkəti bildirən; 2. Zamanı göstərən; 
və 3. Məkanı göstərən fellər. Belə ki, yuxarıda nümunə gətirilən medial 
formullar bu elementlərin yalnız birini, bəziləri isə hamısını əhatə edir. 
Bir çox nağıllar isə bunların ən azı ikisini əhatə edir. Məsələn, «Axşam 
qazı ağa başına bir top ağdan əmmamə, belində on beş arşın parçadan 
qurşaq, ayağında bəzəkli başmaq, əynində əba, əlində təsbeh, saqqalı 
yırğalana-yırğalana Güllü qıza qonaq gəldi” (4, 322); “Atı minib, quyuya 
gedib alt paltarı geyinib, yaraq əsbabını taxdı, al ələmini götürüb qara atı 
mindi, yola düşüb cədələ gəldi. Bir dövrə vurub qılıncını siyirdi, bir nərə 
çəkib padşahın oğlu tərəfə atı çarpdı” (19, 16) və s. Bu qəbildən olan 
formullar Türkiyə nağıllarında da var: “Ceylan gibi güzel atına biner, yay 
gibi hızlı giden iki köpeyini yanına alır, her attığını vuran tüfegini de 
omuzuna asarak sabahlara ava çıkarmış” (6, 37). N.Roşiyanu qəhrəmanın 
ilanla döyüşünü də bu formullar qrupuna aid edir. 

3. Dialoqa girən formullar qrupu ən geniş yayılmış formullar qrupu-
dur. Belə ki, ayrı-ayrı nağıl qəhrəmanlarının işlətdiyi ifadələr, icazələr, 
müraciətlər və xitablara xalq nağıllarında tez-tez rast gəlinir. Bura qəhrə-
manla padşahın, düşmənin, qəhrəmanla xilaskarın, köməkçilərin, iki dos-
tun, tanış olmayan iki adamın, analıqla atanın, ögey uşaqların dialoqlarını 
təsvir edən formullar daxildir. Məsələn, aşağıdakı formulda çətin situasi-
yadan çıxmağın, düşməndən xilas olmağın yolları araşdırılır: 

Dedi: -Üç dəfə əyilib quyuya deyəcəksən: 
“Astan, Astan, Astan, çıx”.”Çıxdı, çıxdı, çıxmadı, yay oxunla göydə 

ulduzu paraladın, paraladın, paralamadın, bax bu adamlar kimi, sən də daş 
olacaqsan, mən də...” (8, 159). 

Aşağıdakı dialoqlarda tanış olmaq məqsədılə gənc oğlanla gənc qı-
zın biri-birini sınaması özünü göstərir: 
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– Terzi kızı, terzı kızı! Dikersin, biçersin, gökde yıdız kaçdır, bilir-
misin? 

– Beyoğlu, beyoğlu! Okursun, yazarsın. Karanfilin yaprağı kaçdır, 
bilrmisin? (14, 46);  

– Nerden geliyorsun? 
– Dere köyden? 
– Nereye gediyorsun? 
– Tepe köye? 
– Adın ne? 
– Ese! 
– Benimki de Köse! (5, 92). 
Ancaq Azərbaycan və Türkiyə nağılları üçün xarakterik olan bir- 

birindən fərqli dialoqlar da var. Sadaladığımız dialoq- formullar demək 
olar ki, Azərbaycan nağıllarında təsadüf olunmur. 

Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında ortaq dialoq- formullar çoxdur. 
Məsələn, “Adam badam- badam iysi gəlir, yağlı badam iysi gəlir. Qatır 
gələr- dırnaq salar, quş gələr, qanad salar. De görək bura kim gəlmişdi?” 
(15, 117) formuluna həm Azərbaycan, həm də Türkiyə nağıllarında rast 
gəlmək olar. Formul qəhrəmanın düşdüyü mövcud şəraitlə uyğunsuzluğu, 
sonra bu şəraitin qeyri- təbiiliyi, əfsanəvili və bunlarla əlaqədar olaraq 
yaxın gələcəkdə baş verəcək qəhrəmanla düşmən arasındakı döyüş epizo-
du ilə bağlıdır. Formulun Ağa Həsən Mirzəzadənin topladığı “Məlik 
Məmməd” nağılındakı variantındakı sonluğu da maraqlıdır: “Ey çəpəl, 
adam- badam iysi gəlir, yağlı gödəm iysi gəlir, de görüm buraya kim 
gəlib? – Ey kafir, o qədər yemisən ki. Dişivin dibinnən gəlir” (19, 21); 
“Bre oğul, buralarda in yok, cin yok, insan dediyin ne gezer, olsa, olsa di-
şinin dibinde kalmışdır” (5, 46). Qəhrəmanla düşmənin dialoqunu bəzi 
sözlərdə və sintaktik qaydalarda fərqlər olsa da, hər iki xalqın nağılları 
üçün ortaq dialoq formul hesab etmək olar. Məsələn, “Üç Turunçlar dedi-
yin yedi başlı bir devin bahçesinde dalları göklere varan bir ağacın tepe-
sinde el ermez, göç yetmez ona: “İyisi mi, ahını yellere, derdini sellere ver 
de gel bu sevdadan vaz geç” demiş, daha da ne diller dökmüş ya, şehzade: 
“Dev kardeş, yel üfürür, sel köpürür, söndürürse Üç Turunçlar söndürür 
ateşini. Ben de bu başı bu yola koydum bir kere, kader ne ise öyle olur 
gayrı” (5, 10); “Pəhləvan, onu bil ki, pəhləvanlarda üç nişan olar: bir- 
birinə hərbə- zorba gəlmək, qılınc çalmaq, güləşmək. Mən üçünə də 
varam, buyur, bu meydan, bu şeytan” (15, 195).  
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Azərbaycan nağılları üçün səciyyəvi olan qəhrəmanın sehrli kömək-
çilərinin (göyərçin bacıların) dialoqunu əks etdirən formullara isə Türkiyə 
nağıllarında yoxdur desək, yanılmarıq: 

”– Bacılı, bacılı, tanıyırsan bu oğlanı? 
– Yox tanımıram. 
– Bu Məlik Duçardı, atası bunun gözlərini çıxartdırıb”  
(16, 176). Azərbaycan nağıllarında geniş yayılmış şahın qəhrəmana, 

sarayın işçilərinə əmrini əks etdirən formulları da bu qrupa aid etmək olar: 
“-Uzun danışma, qırx günə kimi almanı gətirdin, gətirdin, gətirmədin, 
boynunu vurduracağam” (15, 95). Özündə hədəni ifadə edən belə nümu-
nələrin sayı çoxdur. Ögey ananın uşaqları barədə hədə-qorxudan ibarət 
əmrləri də bu qəbildən olan formul dialoqlardır. Gələcək döyüş təhlükəsi 
barədə xəbərdarlığı ifadə edən bu dialoq formul da Azərbaycan nağılları 
üçün xarakterikdir, desək, yanılmarıq: “Heyif deyilsən, bu quyuya enmi-
sən?! İndi səni bilsə, ətinə aşiq olar, qanına qaşıq! Məlik Məmməd dedi: -
De görüm div haradadır? Qız dedi: -Bu otaqdan o otağa keçərsən, orada 
yatıbdır” (19, 11).  

Yalnız Türkiyə nağıllarında təsadüf etdiyimiz fərqli dialoq formullar 
bunlardır:  

« - Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, in misin, cin misin, ne işin var 
burada? - demiş. 

 O da olayı anlatmış. Demiş: Böyle, böyle” (14, 34); 
 “ - Sen is misin, cis misin?- diye seslenmiş.  
Limon kızı saklandığı yerden çıkarak: - Ne inim, ne de cin, demiş. 

Bir peri kızıyım. Ama artık senin gibi bir insan oldum” (6, 91). Yaxud,  
“– Sen neyin nesi, kimin fesisin? Ben nereden bileyim?  
– Ben senin dostunum. 
– İn misin cin misin? 
– İnsanoğluyum” (13, 295).  
Günahı üzə çıxan mənfi obrazın cəzalandırılması üçün ona təklif 

olunan cəza üsulunu ifadə edən müxtəlif variantlı dialoq formullara da 
yalnız Türkiyənin bölgələrindən toplanmış nağıllarda rast gəldik: “Padişah 
oğlu sormuş: -At mı istersin, yoksa kılıç mı? –Kılıç düşman boynuna. At 
isterim, binip seyran edeymiş, demiş” (13, 165).Yaxud, “-Ay mı güzel, 
gün mü güzel, sen mi güzel ben mi güzel?” Nardane mi güzel? –Ne ay 
güzel, ne de gün güzel. Ne sen güzelsin, ne de ben güzelim. İlla Nardane 
Hanım, illa da Nardane Hanım, diye bir ses eşitir ” (10, 137) dialoq for-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр   ●   XXXII -2010 

 95 

muluna da Azərabaycan nağıllarında rast gəlinmir. Bəzən nağıllar bütün-
lüklə dialoqlardan ibarət olur. Məsələn, H. Zeynallının topladığı Azərbay-
can nağıllarının birinci cildindəki “Keçəlin divanı” nağılı demək olar ki, 
dialoqlardan ibarətdir (9, 303). M.Oğuzun “Kıbrıs Türk folklorundan 
dərləmələrindəki” (12, 119) nağıl da bütünlüklə dialoqdan təşkil olunub. 
Bu amil daha çox heyvanlar haqqında nağıllara xasdır. Ümumən, dialoq 
oyunu həqiqətən ifa-oyun mədəniyyətinin bir sıra anlarının meydana gəl-
məsinə gətirib çıxarır. Bu söyləyicinin əyləndirici oyun qabiliyyəti ilə izah 
olunur ki, dinləyicilər yorulmasın. 

4. Sehrli qüvvələrə, əşyalara, vasitələrə müraciətlərdən, məsləhətlər, 
əmrlərdən ibarət olan sehrli formullar qrupu bizi tilsimə, caduya müraciət 
etməyə məcbur edir. Çünki belə formullar onun nümunəsində yaranır, bə-
zən də onun bir hissəsini təşkil edir. Cadu, tilsim şifahi xalq yaradıcı-
lığının ən qədim formalarından biridir. O, hər hansı dini etiqadlar mey-
dana gələnədək insanların təbiətin gücünə təsir etmək məqamında yaranıb. 
N.Roşiyanuya görə, tilsim, sehrli nağıllarda formul kimi müəyyən funk-
siyalara malikdir. Ya tilsimin sonrakı təsiri altında müxtəlif folklor janr-
larına aid olan bir sıra elementlərin qarşılıqlı təsiri prosesi kimi, ya da 
birbaşa ənənədən irəli gələrək bir sıra nağıl motivlərinin meydana gəl-
məsində ilkin adətlərin rolu kimi məlumdur (1, 118-119). 

Belə ki, həm tilsimə, həm də nağıla aid olan sehrli formullar insanın 
sözə verdiyi əhəmiyyəti ilə bağlıdır. İnsanın şüuruna təsir edə bilən qeyri-
adi, cazibəli sözlərlə, formullarla nağıllardakı personajlar öz istəklərinə 
nail ola biləcəklərini düşünürlər. Belə formullar həm müstəqil, həm də 
dialoq tərkibində mövcud olur. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında qəh-
rəmanlar “sehrli at”, “sehrli süfrə”, “özü yeriyən ayaqqabı”, “sehrli üzük”, 
“uçan xalça”, “sehrli çubuq”, “sehrli alma”, “sehrli süfrə”, “sehrli dov-
şan”, “sehrli bulaq” “sehrli ayna”, “sehrli xoruz”, “sehrli əncir ağacı”, 
“sehrli dəyirman” və başqa köməkçi vasitələrdən ibarət ənənəvi formulla-
rın köməyi ilə arzularının həyatına keçməsinə nail olurlar. “Sehrli alma”-
dan ibarət epik formullar isə daha geniş yayılıb. Məsələn, «Bu almanı 
görəndə o saat başa düşdü ki, bu almada bir sirr var. Xudavəndi-aləmin 
qüdrətindən deyir, yaxa qurtarsa, təbib qarşı gələr öz-özünə. (7, 139); 
“Aldım ele, vurdum yere, veren Allah bir can vere, deyip alır elmayı, 
vurur yere, şehzade de elma gibi kızara, bozara gelir meydana” (5, 46). 

«Sehrli üzük» nağılında möcüzəli xalçanı və üzüyü ələ keçirən keçəl 
çətinliyə düşən kimi onlara müraciət edir: 
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– «Üzük, Həzrət Süleyman eşqinə səndən bir imarət istəyirəm bir 
kərpici qızıldan, bir kərpici gümüşdən. Özü də o qədər hündür olsun ki, 
başı buluddan binəsi də yerdən nəm çəksin». Bu mürəkkəb formulda həm 
dialoq, həm personaja aid olan predmetin təsviri , həm də sehrli formul öz 
əksini tapıb. 

Yaxud keçəl: 
– «Xalça, Həzrət Süleyman eşqinə bizi apar öz qızıl kərpicli evimi-

zə» – deyir, arzusu yerinə yetir» (3, 108). 
Azərbaycan nağıllarında da rast gəlinən «Açıl sofram, açıl, bir iki tür 

saçıl» (10, 148) sehrli formulunda söhbət bir anda üstü naz-nemətlərlə 
dolan möcüzəli süfrədən gedir. Epik əsərlərdə sehr- cadu, falabaxma ilə 
məşğul olan “Münəccimbaşı” obrazı və onun dili ilə deyilən sehrli for-
mullar da həm Azərbaycan, həm də Türkiyə nağıllarında rast gəlinir: Şah 
Abbasın arvadı nağıllar toplusunda Münəccim, Rəmmal adlı nağıllarda 
sehrli formullardan yararlanılıb: “Münəccimlər nə illah elədilər bu vəği-
yəni yoza bilmədilər. Münəccimbaşı dedi: “Şah sağ olsun, bizə qırx gün 
möhlət ver, tapaq” və ya Müneccimbaşı baxandan sonra: “Allah encamını 
hayra tebdil etsin!” demiş” (5, 42); “Dünyada cinci, sihrbaz, efsuncu, dü-
zenbaz kalmamış, gelip toplanmış. Bey oğlinin sağına geçmişler, soluna 
geçmişler, allem etmişler, kallem etmişler, nafile…” (5, 76). Özəlliklə də, 
əfsanəvi Simurq (Feniks) quşu mifik obrazının sələfi olan sehrli Zümrüd 
quşu və onunla bağlı olan formulları Azərbaycan və Türkiyə nağılları 
üçün ortaq medial formullar hesab etmək olar. Hər iki xalqın nağılların-
dakı sehrli “Zümrüd” quşu qəhrəmandan onu qaranlıq dünyadan işıqlı 
dünyaya çatdırmaq üçün eyni müraciəti edir: ”Padşahdan qırx şaqqa ət və 
qırx tuluq su al. Elə ki, mənim dediklərimə əməl elədin, bu tükümü oda 
tut, mən hazır olaram, səni işıqlı dünyaya çıxararam” (4, 306); “Kırk 
gövde etle kırk tulum su olsa, olsa ile bulsa bir araya gelse, dileyin yerini 
bulur, senin için dügün menim için bayram olurdu” (5, 267). Türkiyə na-
ğıllarında Zümrüd ağacında yatan “Zümrütanka” adlı bu quş E. C. Gü-
neyin topladığı nağıllarda hər- tərəfli təsvir olunur: “Hani gördüyümden, 
bildiyimden degil ya, ben de ilin yalancısıyım; sözde bu kuşun yüzü 
insane yüzüne benzermiş ama iki yanında dört kanadı varmış. Tüyleri öyle 
yeşil, öyle yeşilmiş ki, her göz ne ise ne ya, kem gözler kaşını kaldırıp da 
bakamazmış. Ağzında bir dili varmış, her kanadıyla bir fili kaldırır-
mış…Bu kuş her yıl, ne bir eksik, ne bir fazla iki yumurta yumurtlarmış; 
hem de naslı, bu dağ büyüklüyünde deyilse, şu dağ büyüklüyünde… Ve-
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lakin yumurtalardan çıkanlar, kabuğunu begenir mi, begenmeze mi orasını 
bilmem ama kendileri ufak mı ufak; bıldırçından büyük, güverçinden 
küçükmüş…” (5, 265). Azərbaycan nağıllarında isə xeyirxah Simurq quşu 
qısa şəkildə təsvir olunur: “Simurq elə bir quşdu ki, yerin altını da, üstünü 
də bilir. Simurq elə bir quşdu ki, fəqirləri çox sevər” (4, 53).   

İ.Razumova qeyd edir ki, «sözün magik funksiyasının qalıqları» ya-
zılı ədəbiyyatda da özünü göstərirsə, nağıl onu xüsusən qoruyub saxlayır 
(2, 87). Ancaq nağıllarda sözlər hər zaman sehr effektinə hesablanmayıb, 
sözlər daha çox hərəkəti müşaiyət edir, onu təkrarlayır. Bununla İ. Razu-
mova “müraciət olunan” tipin təkrarlarının dominantlığını izah edir: 1. 
köməkçinin qəhrəmanı antoqonistə qalib gəlməyə öyrətdiyi sözlər; 2. 
stereotip replikalar; 3. döyüşün ətraflı təsviri. 

N.Roşiyanu daxili medial formulların beşinci qrupuna inisial formul-
lara xarakterik olan elementlərdən ibarət formulları daxil edir. Bu qrup 
çox zəif təqdim olunub. Çünki, başlanğıc formulunun xüsusiyyətlərini da-
şıyan formullar həm azdır, həm də onları müəyyən etmək çətinlik törədir. 
Yəni giriş formulunun ifadə etdiyi hadisələrin baş verdiyi zaman və 
məkanı göstərən formullardan bəzən nagılların ortasında istifadə olunur. 
Bu formulların çoxu keçid formullarının tərkibində olur. Azərbaycan və 
Türkiyə nağıllarının ortasında olaylar nağılların başlanğıcında olduğu 
kimi, qeyri-müəyyən zaman kəsiyində baş verir, əsasən “günlərin bir gü-
nündə” zaman formulundan istifadə olunur, bəzən də həftənini günləri və 
günün müxtəlif saatları göstərilir. Məsələn, “Günlərin bir günü bu şəhərə 
bir tacir gəlmişdi” (9, 172); “Bir gün gec idi. Təzəcə yatmışdım ki, qapı 
döyüldü” (8, 204); “Günlerden bir gün, dağ, bayır dolanırken bir dalda bir 
kuş görmüş...” (5, 302); “Günler günleri izlemiş. Pazar olmuş...” (5, 226). 
Hadisələrin baş verdiyi məkanlar da başlanğıcda adları çəkilən məlum 
(Çin, Yəmən, Misir, İsfahan, Qahirə, Şam, Bəndər, Batum, Şirvan, Təbriz, 
Marağa, Gəncə, Şəki və s.) və naməlum (Gülnahar, Gül, Maçin, Rum, Fi-
rəng, Hazandastaran, Xızr və s.) yerlərdir: “Kağal döyün Yəmən şəhərin-
də bir qalaçası vardı..” (8, 42); “Ağlaya-ağlaya düşdü yolun ağına, mənzil 
kəsdi, məkan adladı, gəlib Xızr dediyi şəhərə çıxdı.” (4, 120). Türkiyə na-
ğıllarının medial formullarında da başlangıcda adları çəkilən və çəkil-
məyən dəqiq və naməlum məkan adları özünü göstərir. Məsələn, “Nardan 
kırmızı, kardan beyaz, kumru kumru duruşu, ahu ahu bakışı bir yana, sade 
gözleriyle kaşları, Acem ülkesinin tacına, tahtına deger.” (5, 158), “Ulu 
ulu bezirganlarım Hindde, Yemende; türlü türlü kuşlarəım yurtta, yuva-
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da.” (5, 171); “O şahzadenin iki yanağına iki tokat vurur, ne Amasya, ne 
Yafa, bir Tokat elması yapar onu, götürüp kor rafa...” (5, 45). N.Tezelin 
topladığı Türkiyə nağıllarındakı bu qarışıq medial formul nümunəsində 
həm zaman, həm də məkan təqdim olunur: “Ne ise... Yolculuk hazırlığına 
başlanmış. Güneşli bir bahar gününde, atlas ve ipek kumaşlarla süslenmiş, 
her birini altşar atın çekdiyi on altın araba, Mısıra dogru yola çıkmış.” (6, 
105). Bu formulda da eynilə zaman və məkan gösrərilir: “Səhər İsfahanın 
şahı oyananda baxdı ki, şəhərin hər tərəfində çadır çadıra söykənib” (8, 
112). İraqın şimalından toplanmış “Arzu Qəmbər” nağılının Kərkük (İraq) 
variantında Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında olduğu kimi, Səfəvilər 
dövründə mövcud olmuş Əcəm yer adı xatırlanır: “He burda, he orda, az 
getti, uz getti, yeristi Acem şahı yanına.” (11, 273). Həmin nağılda qəh-
rəmanın dilindən deyilən bayatıda Şirvan, Təbriz və Marağa şəhərlərinin 
adları çəkilir: 

“Arzum endi bulağa 
Sesi geldi qulağa 
Arzuya peşkeş olsun 
Şirvan, Tebriz, Marağa” (11, 272) və s. 

Ə. Bəndəroğlunun topladığı “Palançı qızı” nağılında Çin, Maçin, 
Gül şəhərlərinin adları çəkilir (7, 163- 165). Həmin topludakı “Arzu Qəm-
bər” nağılında söylənilən bayatıda isə Araz çayının adı çəkilir:  

Quruyasan ey Araz,  
Əlimizdən düşdü saz,  
Qəmbəri çay apardı 
Yetiş ey Xızır İlyas. (7, 188) 

Bir sözlə, Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında ənənəvi daxili medial 
formulların oxşar və fərqli özəlliklərini araşdırarkən, fərqli özəlliklərin az, 
ortaq variantların çox olduğu bir daha bəlli olur.  
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The internal medial formulas 

(According to the Azerbaijan and Turkish tales) 
RESUME 

 
Differing from the beginning ending formulas the internal medial formulas are 

met in the tales. Here the alike and different points of the internal medial formulas of 
Azerbaijan and Turkish tales are investigated. The alike characters of traditional formu-
las of Azerbaijan and Turkish tales with the same root are more. 

Key words: the internal medial formulas, the traditional formulas, gold, silver, 
magic, the bird of Zumrud (Fhoenix). 

 
Внутренние медиальные формулы  

(в основе Азербайджанских и Турецких сказок) 
РЕЗЮМЕ 

 
В отличии от начальных формул в сказках встречаются и внутренние 

медиальные формулы. Здесь исследуются сходные и отличительные особенности 
внутренних медиальных формул в Азербайджанских и Турецких сказках. Более 
всего встречается сходство особенности традиционных формул сказок Азербай-
джанских и Турецких народов имеющих общий источник.  

 
Ключевые слова: внутренние медиальные формулы, традиционные 

формулы, золото, серебро, волшебство, птица Изумруд (Феникс). 
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Ziyəddin MƏHƏRRƏMOV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası “Dillər” kafedrasının  
dosenti, filologiya elmləri namizədi  

 
QƏRBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ MÜHİTİNİN FOLKLOR  

ÖRTÜYÜNDƏ ŞİFAHİ SÖZ SƏNƏTİ VƏ AŞIQ YARADICILIĞI 
 
İnsanın mənəvi-estetik inkişafı prosesində müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edən vasitələrdən biri də bədii ədəbiyyatdır Görkəmli söz sərraflarının N. 
Çernişevskinin sözləri ilə desək, ədəbiyyat insanları elmi cəhətdən nadan-
lıqdan, bədii cəhətdən kobudluq və bayağılıqdan xilas edir. Bədii ədəbiy-
yat geniş miqyaslı hadisədir, onu yalnız pedaqoji proseslə məhdudlaşdır-
maq dqzgün olmaz. Onun tərbiyəvi rolunu bədii-estetik zövqün formalaş-
ması ilə deyil, insanı ömrü boyu müşayət edən bədii oxu vasitəsi ilə yana-
çı, teatr, kino, televiziya vasitəsi ilə ona mənəvi-estetik mühit yaradan 
əvəzsiz dünyagörüş formalaşdırır. Hüseyn Cavid bədii ədəbiyyatı millət-
dəki əhvali-ruhiyyənin inikası adlandırırdı. 

Azərbaycan haqqında, onun mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti ba-
rədə müxtəlif mənşəli və xarakterli elmi mənbələrdən məlumatlara malik 
olsaq da, elmi məlumatlar qədim dövrlərdən bəri mövcud olsa da, azər-
baycanşünaslıq bir elm kimi əsasən XIX əsrin sonlarında və XX əsrin 
əvvəllərində formalaşmağa başlamışdır. Azərbaycanşünaslığın meydana 
gəlməsi Azərbaycanda elmi təfəkkürün inkişafı ilə bərabər azərbaycan-
çılığ milli-ictimai məfəkkürün müxtəlif sahələrində dünyagörüşünün tə-
şəkkülü ilə vəhdət təşkil etmişdir. 

Konfransda Azərbaycanşünaslığın aparıcı problemi hesab edilən 
Azərbaycan xalqının etnogenizi (mənşəyi), Azərbaycan dili, onun yazılı 
və şifahi ədəbiyyatı, folkloru, mədəniyyəti, Azərbaycanda yaşayan müx-
təlif mənşəli etnosların öz dillərini, etnoqrafik xüsusiyyətlərini qoruyub 
saxlamasın, aparıcı etnokulturoloıi mövqeyin yalnız və yalnız Azərbaycan 
türklərinə məxsusluğu barədə kifayət qədər söhbət edildi. 

Azərbaycanşünaslıq Azərbaycan adlanan məkanın bütün ərazilərində 
yaşayan qeyri-türk etnoslarının əhatəsində formalaşmışdır. Bu ərazilərdə 
mühafizə olunan antropoloıi, etnoqrafik, etnososioloji göstəricilər xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda yaşayanqeyri-türk mənşəli etnoslar, 
xalqlar Azərbaycan türkcəsi əsasında deyil, Azərbaycan türkcəsinin tarixi 
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birləşdiricilik missiyasında ünsiyyətə girib Azərbaycan xalqını, Azərbay-
can cəmiyyətini təşkil edirlər. Etnik cəhətdən tərkibcə mürəkkəb və kifa-
yət qədər zəngin tarixə malik olsa da, Azərbaycan xalqı istənilən qədər 
bütövdür və mütəşəkkildir. Azərbaycan xalqının tarixini dərindən öyrən-
dikcə türkologiyanın azərbaycanşünaslığın metodoloji qida mənbəyi oldu-
ğunu, eyni zamanda azərbaycançılıq türkologiyanın üzvu tərkib hissəsi 
kimi özünü göstərir. 

Azərbaycanşünaslıq elmi-nəzəri sistem kimi geniş yayılmışdır. Dün-
yanın müxtəlif ölkələrində vaxtilə böyük ərazidə tarixi Azərbaycanda məs-
kunlaşmış azərbaycanlıların dünyagörüşünə çevrilməkdə olan azərbaycan-
çılıq ideologiyasının elmi-metodoloji əsasını təşkil edir. Azərbaycan xalqı-
nın mənşəyinin formalaşması barədə müxtəlif konsepsiyaların mövcudlu-
ğunu göstərirlər. Azərbaycan xalqının iki mərhələdə formalaşdığını – I mər-
hələni eramızdan əvvəl II minilliyin sonu I minilliyin əvvəllərinə qədərki 
böyük bir dövrü, iəkinci mərhələni isə ondan sonrakı yüzillikləri əhatə edir 
[9]. Azərbaycan xalqı birinci mərhələdə əsasən irandilli etnosların təmər-
küzləşməsi nəticəsində formalaşmışdır. İkinci mərhələdə isə xalqın türkləş-
məsi daha geniş mənada özünü göstərmişdir. Bu proses klassik ədəbiyyat-
da, mədəniyyətdə, incəsənətdə və onun yaranmaqda olan statik, həm də di-
namik sənət növlərində formalaşmaqla müşahidə olunmuşdur.  

Klassik mədəniyyət daha çox regional “Ümummüsalman – türk mə-
sələsinin, folklor mədəniyyəti isə ümumtürk etnik konteksində formalaş-
mışdır. Yeni dövrün başlanğıcına doğru folklor mədəniyyəti milli intibahı-
nın təsiri ilə klassik mədəniyyətin formalaşmağa başlayan əsas xüsusiy-
yətlərini özündə ehtiva etmişdir.  

Folklorun mənası xalq birliyi, xalq hikməti deməkdir. Bu terminin 
XIX əsrin əvvəllərindən bir termin kimi işlədilməsi məqbul sayılmışdır. 
Folklor başqa xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan xalqının həyatında özü-
nə məxsusluğu və spesifik xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən bədii yara-
dıcılıqdır. Onun epik, lirik və dramatik növləri vardır. Əfsanə, nağıl, rəva-
yət, lətifələr, atalar sözləri, zərbi-məsəl, dastan və sair epik növə, qədim 
əmək və mövsüm-mərasim nəğmələri, laylalar, bayatılar, aşıq şeirləri lirik 
növə, xalq dramları və tamaşaları isə dramatik növə aid edilir. Qədim za-
manlardan bəri yaranmış, formalaşmış və ənənələrə müvafiq olaraq sabit-
ləşmiş adları sadalanan bu şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin özünə-
məxsus qanunları vardır.  
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 Milli mədəniyyətimizin təşəkkülü prosesinə İslam dünyagörüşü po-
etik təfəkkürün əsas mənbələrindən biri olmaqla möhtəşəm aşıq sənətinin 
təşəkkülünə münbit zəmin yaratmışdır.  

 Məsələyə bu baxımdan yanaşıldıqda aşıq sənətinin milli Azərbay-
can mədəniyyətinin əsasını təşkil etdiyini söyləmək zərurətindən; Ədəbi-
bədii təfəkkürümüzdə gedən milliləşmənin ədəbiyyatda, mifologiyamızda 
canlanaraq ədəbi prosesimizin inkişafına güclü təkan verdiyini aşıq yara-
dıcılığından, dastanlardan əməli nümunələr gətirməklə mövzu barədə qə-
naətləndirici məlumatlar vermək  

Ümumən Türk dünyasında, o cümlədən İrəvan xanlığının əhatə etdi-
yi ərazilərin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığının bü-
tövlükdə ədəbi mühitin formalaşmasında müstəsnalıq təşkil etməsindən; 
Əsirlərdən nəsillərə gəlib çatan şifahi xalq ədəbiyyatının çoxsaylı janrları-
nın nümunələri ictimai-siyasi, mədəni və ədəbi mühitin tarixi özünəməx-
susluğu barədə daha əhatəli təsəvvür yaratmaq, Azərbaycan Milli Elmilər 
Akademiyası Folklor İnstitutunun son illər ərzində ayrı-ayrı bölgələr üzrə 
toplayıb Azərbaycan folkloru antologiyası seriyasından nəşr etdirdiyi ki-
tablar barədə məlumatı diqqətə çatdırmaq. 

Əsasən şifahi xalq yaradıcılığının aşıq sənəti və onun yaradıcıları ba-
rədə söhbət açmaq olduqca zəruridir.   

Azərbaycanın, xüsusən də keçmiş İrəvan xanlığınına daxil olan əra-
zilərinin xalqımızın minillərin o üzündən yol alıb gələn ən qədim tarixi 
barədə ilkin bilgilər öncə mifik təfəkkürdə, bu təfəkkürün daşlaşdığı mifik 
mətnlərdə, bu mətnlərin bədiiləşdirilmiş formaları olan rəvayət, əfsanə, 
nağıl, dastan, atalar sözü, tapmacalar və digər şifahi xalq ədəbiyyatı nü-
munələrində yer almış, günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Keçmiş İrəvan 
xanlığının Göyçə, Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar, Sərdarabad, Sürmə-
li mahallarını əhatə edən, Azərbaycan, Türkiyə, İran və Ermənistanın bu 
günkü dövlət sərhədlərinin kəsişdiyi bir məkanda yerləşən İrəvan çuxuru 
da bu mənada diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Tarixi-coğrafi mövqeyinə görə Dərələyəz, Zəngəzur, Gərnibasar və 
İrəvan mahalları ilə çevrələnən bu ulu diyar yüzillər boyu öz adlı-sanlı 
adamları, mərd-igid bahadırları, bir də qüdrətli saz-söz istedadına malik 
adamları ilə şöhrətlənmişdir.Göyçə mahalının çox-çox qədim zamanlar-
dan qaynar folklor həyatı üstünə köklənmiş region olduğunu vurğulamaq 
vacibdir.  
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Görkəmli alim, kimya elmləri doktoru, şair-publisist, saz-söz sərrafı, 
milli musiqi alətlərimizın tayı-bərabəri olmayan ustası, sazbənd və tar-
bənd Pənah (Göyçə) Qurbanovun “Xalq qəzeti”nin 2008-ci ilin sentyabr-
oktyabr saylarında bəşər sivilizasiyasını şərtləndirən məsələlərin bir sıra 
elmi aspektlərini qələmə almış, bütün dövrlərdə bəşər həyatında , onun in-
telektinin inkişafında incəsənətin biri biri ilə sıx bağlı olan ini növünün, 
musiqi və poeziyanın rolunun böyük mənəvi qüvvəyə malik olduğunu el-
mi cəhətdən səciyyələndirmidir. Təxminən “2700 il bundan əvvəl yaşamış 
tarixdə məşhur əsərlər, dastanlar müəllifi Homerin zamanında Yunanıs-
tanda mövcud olan musiqi alətində çalması, özünün qoşduğu sözləri öz 
çaldığı musiqi alətinin tələb etdiyi ardıcıllıqla müşayiət etməsini xüsusilə 
qeyd edir. Haqlı olaraq göstərir ki, sözlərin ardıcıllıqla düzülüşü, musiqi 
ilə həmahəng düzülüşü şeir adlandırılırdı. Sonralar yunan poeziyasının tə-
siri altında, bəlkə də müstəqil olaraq dünyanın bütün xalqları sözlərin mu-
siqili düzülüşündən istifadə edərək, şeir yazdılar və belə şeir növü, vəzni-
sərbəst şeir adlandırıldı.  

Bir qədər sonra dünyanın Ərəbistan adlanan başqa bir bölgəsində 
muğam musiqisi geniş yayıldı. Bu musiqi də yunanlarda olduğu kimi söz-
lərin özünə uyğun düzülüşünü tələb etdiyi üçün həmin musiqiyə uyğun 
gələn təzə vəzn - əruz vəzni, təzə şeir forması – qəzəl meydana gəldi... Bir 
az gec dünyanın Türküstan adlanan böyük bir bölgəsində Dədə Qorqud 
dünyaya gəldi. Dədə Qorqud o vaxt türk simli aləti qopuzda çalır və hə-
min musiqinin tələblərinə uyğun düzülüşə malik söz birləşmələr ilə musi-
qini müşaiyət edirdi. Sözlərin düzülüşünün türk variantı da musiqinin tələ-
binə görə idi və aydındır ki, yunanlarda olduğu kimi, sərbəst vəzndə idi. 
Dövrün tələbinə görə sözlərin düzülüşünün türk variantı da musiqinin mü-
şayiət etməsi tarixi bir uzun inkişaf yolu keçərək formalaşmışdır. Sözlərin 
sərbəst şeir vəznində olmasına gəldikdə düşündürücü sual ortaya çıxır: be-
lə şeir formasının türk dünyasında yaranması Yunanıstan variantının təsiri 
ilə yaranmışdır, yoxsa müstəqil olaraq bu proses baş vermişdir. Dədə Qor-
qud dastanı boylarının müəyyən hissələrinin sərbəst şeir formasında olma-
sı deyilənləri təsdiq edir. 

Poeziya dünyanın bütün xalqlarının həyatına gəlməli və həyatın bü-
tün sahələrində hökm sürən ibtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə prinsipi-
nə tabe olmalı idi.  

Islam dininin Şərqdə, həm də türk dünyasında yayılması , islam dini 
ilə bərabər ərəb mədəniyyətinin də həmin ölkələrə nüfuz etməsinə səbəb 
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oldu. Tezliklə Azərbaycan türkləri həm muğam adlandırılan musiqini, 
həm də muğamın tələb etdiyi əruz vəzninin qəzəl formasını mənimsədi... 
həm muğamda, həm də əruz vəznli şeirdə bütün Şərqdə aparıcı mövqe qa-
zanıldı. Poeziyadakı birinciliyi N.Gəncəvinin və onun ardıcıllarının sayə-
sində əldə saxladıq, musiqidə isə o mövqeyi Əbdül Qədir Mərağainin sa-
yəsində əldə etdik. 

Qopuz da öz içində olmaqla əsrdən-əsrə inkişaf etmiş, öz möhtəşəm 
melodiyalarını yaratmışdır. Qopuz çalan musiqiçilər Ozan, yanşaq adlanır-
dı. Qopuz əsrdən-əsrə təkmilləşərək kamil bir alətə - saza [1], ozanları yeni 
bir adla aşıq deyə çağırdılar. Son zamanlara qədər hər üç ad, ozan, yanşaq, 
aşıq adları işlənirdi. Bizim günlərdə ancaq “Aşıq” sözü dəbdədir, o da 
“aşiq” sözündən yaranmışdır”. [2] Milliliyə qədərki Azərbaycan mədəniy-
yəti klassik mədəniyyət və folklor mədəniyyəti olmaqla iki istiqamətdə in-
kişaf etmişdir. Klassik mədəniyyət daha çox regional “Ümummüsalman – 
türk məsələsinin, folklor mədəniyyəti isə ümumtürk etnik konteksində for-
malaşmışdır. Aparıcı mövqedə dayanan klassik mədəniyyət Azərbaycan 
mədəniyyətinin strukturunda İslam kompleksinin çevikliyini çərtləndirmək-
lə, yeni dövrün başlanğıcına doğru folklor mədəniyyəti milli intibahının 
təsiri ilə klassik mədəniyyətin əsas xüsusiyyətlərini özündə ehtiva etməklə 
formalaşmağa başlamışdır. Milli  mədəniyyətimizin təşəkkülü prosesinə 
İslam dünyagörüşü poetik təfəkkürün əsas mənbələrindən biri olmaqla 
möhtəşəm aşıq sənətinin təşəkkülünə münbit zəmin yaratmışdır. Məsələyə 
bu baxımdan yanaşıldıqda aşıq sənətinin milli Azərbaycan mədəniyyətinin 
əsasını təşkil etdiyini söyləmək daha doğru olar [3]. Ədəbi-bədii təfəkkürü-
müzdə gedən milliləşmə ədəbiyyatda, mifologiyamızda canlanaraq ədəbi 
prosesimizin inkişafına güclü təkan verdiyini aşıq yaradıcılığından, dastan-
lardan əməli nümunələr gətirməklə fikrimizi tamamlaya bilərik.  

Ümumən Türk dünyasında, o cümlədən İrəvan xanlığının əhatə etdi-
yi ərazilərin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı bütöv-
lükdə ədəbi mühitin formalaşmasından müstəsnalıq təşkil edir. Əsirlərdən 
nəsillərə gəlib çatan şifahi xalq ədəbiyyatının çoxsaylı janrlarının nümu-
nələri mühitin tarixi özünəməxsusluğu barədə daha əhatəli təsəvvür yara-
dır. Azərbaycan Milli Elmilər Akademiyası Folklor İnstitutunun son illər 
ərzində ayrı-ayrı bölgələr üzrə taplayıb Azərbaycan folkloru antologiyası 
seriyasından nəşr etdirdiyi kitablar maraq doğurur[4 ]. Bu yazıda əsasən 
şifahi xalq yaradıcılığının aşıq sənəti və onun yaradıcıları barədə söhbət 
açmaq olduqca zəruridir.   
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Azərbaycanın, xüsusən də keçmiş İrəvan xanlığınına daxil olan əra-
zilərinin xalqımızın minillərin o üzündən yol alıb gələn ən qədim tarixi 
barədə ilkin bilgilər öncə mifik təfəkkürdə, bu təfəkkürün daşlaşdığı mifik 
mətnlərdə, bu mətnlərin bədiiləşdirilmiş formaları olan rəvayət, əfsanə, 
nağıl, dastan, atalar sözü, tapmacalar və digər şifahi xalq ədəbiyyatı nü-
munələrində yer almış, günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Keçmiş İrəvan 
xanlığının Göyçə, Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar, Karbibasar, Sərda-
rabad, Sürməli mahallarını əhatə edən, Azərbaycan, Türkiyə, İran və Er-
mənistanın bu günkü dövlət sərhədlərinin kəsişdiyi bir məkanda yerləşən 
İrəvan çuxuru [5] da bu mənada diqqət mərkəzindədir. 

Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri bu günkü nəsilə gəlib çatan bədii 
sənət inciləri içərisində şifahi xalq ədəbiyyatı əvəzsiz bir xəzinə kimi diq-
qət mərkəzində olmuş və tarix boyu da diqqət mərkəzində olacaqdır. Qə-
dim oğuz ellərindən olan Şərur-Dərələyəz, Göyçə, Vedibasar, Gərnibasar, 
Zəngibasar, Karbibasar, Sərdarabad, Sürməli mahallarında da xalqımızın 
müxtəlif dövrlərdə yaratdığı nağıllar, əfsanələr, dastanlar, bayatılar, tap-
macalar, laylalar, lətifələr, aşıq şerləri və s. məclislərin, ağır el yığnaqları-
nın bəzəyinə çevrilmişdir. Bütün bu yaradıcılıq nümunələri zehinlərə iz 
sala-sala, yaddaşlara yazıla-yazıla yeni-yeni sənət nümunələrinin yaran-
masına, istedadlı sənətkarların üzə çıxmasına öz təsirini göstərmişdir. İrə-
van xanlığı və onunla həmsərhəd mahallarda dünyaya göz açan hər bir sa-
kini şad günündə də, qəmli vaxtlarında da saza bağlanmış, sevincini də, 
dərdini də aləmə sazla car etmişdir. 

Əsasən dağlıq ərazidə yerləşən Göyçə mahalı öz ətrafında yüzdən 
çox kəndi cəmləşdirmişdir.Tarixi-coğrafi mövqeyinə görə Dərələyəz, 
Zəngəzur, Gəncəbasar və İrəvan mahalları ilə çevrələnən bu ulu diyar 
yüzillər boyu öz adlı-sanlı adamları, mərd-igid bahadırları, bir də qüdrətli 
saz-söz istedadına malik adamları ilə şöhrətlənmişdir. Göyçə mahalı çox-
çox qədim zamanlardan qaynar folklor həyatı üstünə köklənmiş regionlar-
dan biri kimi şifahi Azərbaycan ədəbiyyatının qaynat ocaqlarından olmuş-
dur. Bu da səbəbsiz deyildir. 

Göyçə mahalının təbii gözəllikləri, buz bulaqları, ayna suları, dərin 
dərələri, sərt qayaları, elatın yayladığı yaylaqları, mərd və cəsur insanları 
xalq yaradıcılığının inkişafı üçün münbit zəmin olmuşdur. Çünki saz-söz 
mühiti təkcə istedadlı sənət adamlarının yaradıcılığı ilə yox, həm də 
“tarixi-coğrafi ərazinin, iqlim şəraitinin, güzəran biçiminin və yaşam tər-
zinin bir toplu, bir bütöv halında” [6] qovuşuğa girib vəhdət yaratması ilə 
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meydana gəlir. Bu mənada Göyçə mahalının təbii-coğrafi [7] relyefdən 
tutmuş etnoqrafik həyat tərzinəcən bütün atributları istər zəngin folklor 
arealının, istərsə də koloritli saz-söz mühitinin təşəkkül tapmasına güclü 
təkan verə bilmişdir. Orta əsrlərdən etibarən Göyçədə gündən-günə güclə-
nən sənət ahənginin özülü el həyatının xarakteri, həmin çevrənin axar-ba-
xarlı, bar-bəhrəli zəngin iqlim şəraiti ilə birbaşa bağlı olmuşdur.Təbiətin 
iqlim gözəlliyi el-ulusun mənəvi dünyasındakı zənginlik və gözəlliklə 
biri-birini tamamlamışdır. Dədə Qorqud boylarında adı çəkilən Göyçənin 
sözü-söhbəti də yüzillər boyunca oğuz ruhuna bağlı qalmışdır.Bu mahalın 
elat danışığı öz kaloriti, canlı və obrazlı dinamizmi ilə əsl folklor dili kimi 
araşdırıcıların diqqətini cəlb etmişdir.Göyçə sinədəftər ağsaqqal-ağbirçək-
lərin, zəngin repertuara malik söyləyici-informatorların sıx şəkildə məs-
kun olduğu folklor bölgələrindən biri olmuşdur. Burada saza-sözə hədsiz 
bağlılıq və qeyri-adi həssaslıq mövcud olduğundan hər əlinə saz götürən 
Göyçədə özünü sənətkar elan etməyə cəsarət etməmişdir.Saz çalmağı, söz 
oxumağı bu eldə uşaqdan-böyüyə hamı bacarmışdır. Saza-sözə toydan-to-
ya, məclisdən-məclisə deyil, demək olar ki, hər gün müraciət olunmuş, üz 
tutulmuşdur. Saz-söz, poeziya göyçəlinin gündəlik həyatının ayrılmaz tər-
kib hissəsinə çevrilmişdir.O, çöldə-bayırda iş görəndə, əkin-biçinlə, bağ-
bağatla, qoyun-quzu bəsləməklə məşğul olanda da, nəfəs dərib dost-tanış-
la, yar-yoldaşla əhvallaşanda da, evdə oğul-uşağa öyüd-örnək verəndə də 
dilində-könlündə şer gəzdirib dolaşdırmışdır. 

Göyçəyə məxsus folklor mühitinin formalaşmasında qissəxan-dər-
vişlərin, dünyagörmüş qocaların, el sinədəftərlərinin, mollaların, aşıqların 
söylədikləri qaravəllilər, hədislər, sehrli nağıllar, məhəbbət və qəhrəman-
lıq dastanları mühüm rol oynamışdır. 

Göyçədə ilk el aşığı kimi tanınan və sənətini başqalarına öyrədən Ağ 
Aşığın, el şairlərindən Alməmmədin, Məmmədhüseynin, ustad aşıqlardan 
Aşıq Alının, Aşıq Məhərrəmin, Aşıq Musanın, Molla Tağı oğlu Məhəmmə-
din, Mərzə Bəylərin, Şair Aydının, Aşıq Əzizin, Şair Məhəmmədin, Usta 
Abdullanın, Aşıq Ələsgər ocağından çıxan çoxsaylı sənətkarların həyatı, 
yaradıcılıq və ifaçılıq qüdrəti Göyçə aşıq mühitinin təşəkkül və inkişaf özü-
nəməxsusluğundan soraq verir [8]. Adları qeyd olunan bu ulu sənətkarlar 
öz yaradıcılıqlarında şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnmiş, xalqın ruhu-
nu, mənəviyyatını, onun müdrikliyini, milli xüsusiyyətlərini yaratdıqları sə-
nət əsərlərində koloritə çevirmiş və poetik məharətlə ifadə etmişlər. 
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Bəllidir ki, Göyçə aşıq mühiti özünün ən kamil və yetkin çağlarını 
XIX-XX yüzilliklərdə keçirmişdir. Lakin həmin sənət zirvəsi heç də 
birdən-birə fəth olunmamışdır. Əvvəlki yüzilliklərdə gedən yaradıcılıq ax-
tarışları, xalq ruhundan gələn mənəvi-estetik təkanların cilalandırıcı, ka-
milləşdirici gücü, ecazkar folklor örnəklərinin yaratdığı tükənməz bədii 
potensiya uzun bir zaman ərzində Aşıq Ələsgər, Aşıq Musa, Aşıq Nəcəf, 
Məmmədhüseyin, Növrəs İman, Aşıq Talıb ucalığının poetik üslubi təşək-
külünü hazırlamışdır. 

Ümumən Azərbaycan aşıqlığının klassik sənət təcrübəsinə dərindən 
yiyələnən, digər aşıq mühitlərində yetişmiş Qurbani, Abbas Tufarqanlı, 
Xəstə Qasım, Abdalgülablı, Aşıq Valeh və başqa bu sıradan olan ustadla-
rın saz-söz irsini incəliyinə qədər mənimsəyən, qədim türk dastançılıq 
ənənələrini, o cümlədən də Azərbaycan xalq dastançılığının sənətkarlıq 
keyfiyyətlərini yaradıcı şəkildə əks etdirən Göyçə mühitinin özü də unikal 
sənət örnəkləri – saz-söz inciləri, dolğun dastanlar, zərif aşıq havaları or-
taya qoymuşdur.”Göyçə gözəlləməsi”, “Köhnə Göyçə”, “Göyçəgülü”, 
“Göyçə Qaragözü”, “Heydəri”, ”Nəcəfi”, “Ağır Şərili”, “Şahsevəni”, 
“Məmmədsöyünü” kimi melodik zənginliyə malik saz havaları Göyçə 
aşıq mühitinə məxsus bəstəçiliyin tarixi yadigarlarıdır. 

Göyçə aşıq mühitinin sənət mənzərəsi göstərir ki, bu mühit əvvəlki 
yüzilliklər ərzində hazırlanmış tarixi təcrübəni həm ifaçılıq, həm də yara-
dıcılıq istiqamətində uğurla davam etdirmişdir. Odur ki, sözü gedən mər-
hələnin sənət həyatının bağlı olduğu ilkin qaynaqları ümumiləşdirici bir 
baxışla gözdən keçirmək, XIX əsr Göyçə aşıqlığını ərsəyə gətirən tarixi 
yol İrəvan xanlığına daxil olan digər ərazilərdə də saz-söz adamlarının sə-
nət həyatı qarşılıqlı şəkildə bəhrələnməyə şərait yaratmışdır. Yrəvan xan-
lığı ərazilərinin folklor örtüyü, xüsusən aşıq sənəti tarixi baxımdan sufi-
dərviş ocaqları ilə sıx şəkildə təşəkkül tapmışdır. Bu mühitin yaranmasın-
da məşhur Miskin Abdal ocağının misilsiz rolu olmuşdur. Bir tərəfdən 
Miskin Abdal ocağından çıxan dərviş-aşıqlar, başqa bir tərəfdən də kənar-
dan gələn (əsasən Cənubi Azərbaycandan) missioner haqq aşıqları Göyçə 
aşıqlığını biçimləndirmiş, bu hal ətraf ərazilərə də öz təsirini göstərmişdir.  

Irəvan ədəbi mühitinin folklor örtüyü bütün zamanlarda özünün rən-
garəngliyiilə seçilmiş, məzmun, forma, ideya cəhətdən təkmilləşən və bu 
və digər növə aid şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri bütün dövrlərdə öz 
dəyərini saxlamışdır. Yazıya köçürülməmiş nümunələr ağızdan-ağıza, nə-
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sildən-nəsilə keçərək yaşamış, ümumən folklora daxil olan bütün növ 
əsərlər xalqımızın həyatında onun özü ilə birgə yaşayır və yaşayacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Зияддин Магеррамов, доцент Академии Государственного Управления при 
Президенте Азербайджанской Республики 

 
В статье пишется об устном народном творчестве и ашугской профессии на 

территории, охватывающей Ереванское ханство в 20 гг. ХIХ и ХХ веков. 
 

SUMMARY 
 

Z. Maherramov, the assistant professor of the Academy of Public Administration 
under the President of the Republic of Azerbaijan 

 
In the article is considered the oral folk heritage and “ashug” profession on the 

territory of Erevan state during ХIХ и ХХ centuries. 
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Səkinə QAYBALIYEVA 
AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi 

 
İRAQ-TÜRKMAN FOLKLORU VƏ Ə.BƏNDƏROĞLU  

 
Əbdüllətif Bəndəroğlunun İraq-türkman folklorunu bütün fəaliyyət 

tipləri üzrə (toplayıcılıq, nəşr, tədqiq) öyrənmiş İraq-türkman folklorşünası 
olduğunu nəzərə alsaq, onda etiraf etməliyik ki, o, İraq-türkman folklor-
şünaslığında özünəməxsus alim olmaqla İraq-türkman folkloreşünaslığının 
nəhəng simaları ilə bir sırada dayanmağa layiqli bir nümayəndəsidir.  

Ə. Bəndəroğlunun folklora olan marağının əsasında təkcə elmi ma-
raq durmamışdır. Bu marağın yaranmasında elmi cəhətlə yanaşı ciddi 
siyasi-ictimai, psixo-loji-mənəvi amillər də mühüm rol oynamışdır. Bu, 
bir tərəfdən xalqın kamil və zəngin yaradıcılığı ilə bağlıdırsa, digər tərəf-
dən millətin soy-kökü, tarixi yaddaşı, ənənələri ilə bağlı məqamları daha 
canlı şəkildə yaşatması ilə əlaqədardır.  

Ə. Bəndəroğlu İraq-türkman folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri 
kimi mühüm və nəcib bir işdə həmişə qabaqcıl ziyalılar cərgəsində olmuş-
dur. Onun məhsuldar fəaliyyətinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmiş bu sa-
hədə tədqiqatçının xidmətləri əvəzsizdir. İstər nəşr etdirdiyi “Yurd” qəze-
tində, istərsə də ayrı-ayrı tədqiqat əsərlərində Ə. Bəndəroğlunun yaradıcı-
lığının bu istiqaməti xüsusilə diqqəti cəlb edir. Başqa cür ola da bilməzdi. 
Çünki Ə. Bəndəroğlu öz xalqının, millətinin tərəqqisi, möhkəm sabahının 
təminatı üçün onun milli dəyərlərinin qorunması və gələcək nəsillərə çat-
dırılmasının nə qədər zəruri olduğunu dərk edirdi. Hər bir xalqın milli var-
lığının güzgüsü olan folklor nümunələrinin toplan-ması və yaşadılması ilk 
növbədə həmin xalqın milli düşüncə sahibi olan ziyalılarının payına dü-
şür. Ə. Bəndəroğlu belə payın xoşbəxt sahiblərindən biri idi. Tədqiqatçı-
nın 1988-ci ildə iki cilddə çap etdirdiyi “Ata sözlərimiz” – araşdırma, in-
cələmə və qarşılaşdırma” əsəri bu istiqamətdə gördüyü ən böyük işlərdən-
dir. Kitabın ön sözündə tədqiqatçı atalar sözlərinin toplanması zərurətin-
dən, özünəməxsusluğundan, tərtib etdiyi üsul və metodlardan, ümu-
miyyətlə tərtibat prinsiplərindən söhbət açır. Müəllif yazır: “Bu kitabı ya-
yımlamaqda məqsədim hər ulusun və topluluğun yaşadığı gerçəklərdəki 
təcrübə və uyğulamalardan süzüb çıxardığı sonucları bir sonrakı nəslə öz 
söz olaraq ötürdüyü arıtılmış söz və deyimləri – ata sözlərini qoruyub sax-
layaraq əbədi yaşamasına xidmət etməkdir” (2, 5).  
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Əslində Ə. Bəndəroğlu çox illər öncə bu kitabda yer alan zəngin el 
incilərini toplamağa başlamışdı. Tədqiqatçı 1973-cü ildə İraq türkmanları-
nın tarixi, dili, ədəbiyyatı və folklorunun incələnməsinə həsr etdiyi ərəbcə 
“Türkmanlar inqilabi İraqda” adlı tədqiqat əsərində “Türkman ata sözləri” 
başlığı altında 103 atalar sözünü əhatə edən bir araşdırma təqdim etmişdi. 
Müəllif həmin atalar sözlərini ərəb dilinə tərcümə edərək qarşılıqlı məna-
larını göstərmişdi. Tədqiqatçı bu mövzu ilə bağlı 1971-ci ildə hazırladığı 
“Dədələrdən qalma söz” adlı əlyazma mətnindən qaynaq olaraq istifadə 
etmişdi. Ə. Bəndəroğlu bu folklor materiallarına bir çox əlavələr etməklə 
on il sonra 1983-cü ilin may ayında Türkiyədə - Əskişəhərdə keçirilən I 
Uluslararası Türk xalq ədəbiyyatı konfransında “İraq türk ata sözlərində 
bənzərliklər” məruzəsi ilə çıxış etmişdi. Nəhayət 1988-ci ildə tədqiqatçı 
şifahi xalq yaradıcılığının çox əhəmiyyətli və maraqlı olan bu nümunələri-
ni samballı tədqiqat əsəri kimi təqdim etmişdir. 

   Müəllif kitabın birinci cildində İraq-türkman folklorundan topla-
dığı 876, ikinci cildində isə 600 atalar sözü vermişdir. Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, İraq-türkman ziyalıları arasında bu sahədə ilk dəfə görkəmli 
alim-tədqiqatçı Əta Tərzi-başı araşdırma aparmış və 1962-ci ildə Bağdad-
da “Kərkük əskilər sözü” adlı tədqi-qat əsərini nəşr etdirmişdir. Həmin ki-
tabda 700 atalar sözü yer alır və müəllif atalar sözünün tərifini də verməyə 
çalışmışdır: “Atalar sözü xalqa gözəl yol göstərən, çeşidli görüş və düşün-
cələrin təmsili olaraq anladan, basma qəlib biçimində qısa, fəqət geniş, 
həm də toplu anlamlı hikmət ifadə edən kinayəli, çəkici və yararlı sözdür 
ki, xalqın lisan halı olmuşdur” (5, 82). 

Həmin dövrdə digər tədqiqatçı Şakir Sabirin nəşr etdirdiyi “İraq 
türkmanları ağzında atalar sözləri” adlı tədqiqat əsəri də bu sahədə mü-
hüm mənbə ola bilər. Amma Ə. Bəndəroğlunun belə böyük həcmdə ərsə-
yə gətirdiyi bu əsər isə bir çox digər cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir. Araş-
dırmaçı kitabda atalar sözlərinin bəzi Qərb və Şərq xalqlarının dillərində 
olan qarşılığını da vermişdir: 

Pıçağ öz sapını kəsməz. 
Ərəb: Bıçaq bıçağı kəsməz. 
Kürd: Balta öz sapını kəsməz. 
Koreya: Bıçaq bıçağı kəsməz.  

Və yaxud: 
Təmbəl hər vaxt acdır. 
Rus: Tənbəllik insanı əksildir. 
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Fin: Tənbəllik yoxsulluğun anasıdır. 
Yapon: Tənbəl adamın ağzı boş olar. 
Əfqan: Boş əldən böyük düşmən yoxdur və s. (2, 19).  

Kitabda adı keçən xalqlar bunlardır: ərəb, alman, əfqan, indoneziya, 
ispan, rus, portuqal, yapon, kürd, fransız, bolqar, benqal, hind, gürcü, 
vyetnam, ingilis, koreya və fin. Tədqiqatçı kitaba yazdığı ön sözdə qeyd 
edir ki, türk, Azərbaycan, qırğız, özbək, yaqut, qazax və türkmən atalar 
sözləri bir kökdən yaranmış sözlərdir və onlar arasındakı fərq yalnız ağız 
(ləhcə) fərqləridir. Buna görə də müəllif bu atalar sözləri ilə İraq-türkman 
atalar sözləri arasında qarşılaşdırmanı gərəksiz hesab etmişdir.  

Digər tərəfdən, tədqiqatçı İraq türkmanları arasında Kərkük, Tuzxur-
matu, Tiləfər, Kifri, Xanəgin və Ərbil kimi əsas ləhcələrin olduğunu qeyd 
edir. Kitabda yer alan İraq-türkman atalar sözləri əsasən Kərkük və Tuz-
xurmatu ləhcələrində verilmişdir: 

Pıçağ yarası sağalı, dil yarası sağalmaz. 
Paşanı da arxasınnan sögəllər. 
Tazısız ava çıxən davşansız evə dönər.  
Pilav yəən qaşığı yanında qaldırı. 
Talihlinin xoruzu da doğar və (2, 27) və s. 

Müəllif bəzi atalar sözünün mənasını izah etmiş, həmçinin Ömər 
Asim Ağsunun “Ata sözləri” sözlüyündən istifadə edərək digər atalar söz-
lərinin qısa şərhinə də yer ayırmışdır: 

Tərazı kimsədən utanmaz – “İnsan haqq sözü söyləməkdən utanma-
malıdır”. Və yaxud: 

Dişləməğ istiyən köpək dişini göstərməz – “Pislik etməyə qərarlı 
olan bunu daha öncə açığa vurmaz” və s. (2, 97).  

Atalar sözləri hər şeydən öncə, öz şəkli etibarilə ana dilinin canlı 
təzahürüdür. O, doğrudan-doğruya ana dilinin dərin mənbələrindən, yəni 
xalqın daima gənc, əbədi surətdə inkişaf edən ruhundan nəşət edir. Tarix 
boyu xalqın bütün sıxıntı və üzüntülərinin, sevinc və kədərinin, arzu və is-
təklərinin ortağı olan, onları mübari-zədən-mübarizəyə, qələbədən-qələbə-
yə ruhlandıran, dar günündə ümid çırağı olan, insanların hiss və duyğula-
rını özündə əks etdirən atalar sözləri maddi-mənəvi, dini-siyasi baxımdan 
bütün həqiqətləri dəyərləndirən və çözüm tapan, sevgini, el birli-yini, dir-
çəlişi göstərən, qorxunu, qorxaqlığı, xəyanəti pisləyən, yaxşılığı, azadlığı, 
müstəqilliyi, igidliyi müqəddəs mövzu kimi dəstəkləyən, nikbinliyə üs-
tünlük ve-rən, bədbinliyi qınayan deyimlərdir. Ta qədimdən insanların 
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bir-birləri ilə ticari, sosial-siyasi əlaqələrinin nəticəsində yaranmış və bir 
xalqdan digərinə ötürülmüş atalar sözləri bütün insan cəmiyyətlərində də-
yərli mənalar kəsb etməklə bəşər övladının keçdiyi ömür yolunu izləmiş, 
onun azadlıq mücadiləsini alovlandırmış, qaranlıq yollarına işıq tutmuş, 
nəsildən-nəsilə keçərək öz canlılığını saxlamışdır. Xalqın oxuyub-yazma 
bilməyən kütləsi tərəfindən qorunub saxlanaraq bu qədər uzun yol qət et-
miş atalar sözləri Ə. Bəndəroğlu kimi millətini sevən, onun milli varlıq 
mücəssəməsi olan belə el nümunələrini qalın-qalın kitablarda yaşadan və-
tənpərvər ziyalıların gərgin əməyi nəticəsində hələ neçə-neçə əsrlər sonra 
da yaşayacaqdır.   

 İraq-türkman folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri sahəsində fə-
aliyyətini davam etdirən Ə. Bəndəroğlunun 1993-cü ildə “İraq-türkman 
folklorundan örnək-lər” adlı digər bir tədqiqat əsəri işıq üzü görmüşdür. 
Tədqiqatçının bu əsəri uzun illərin gərgin əməyinin məhsuludur. Bildi-
yimiz kimi, 1970-ci ildə İraq türkman-larına müəyyən mədəni hüquqlar 
verilmişdi. Həmin dövrdə Ə. Bəndəroğlu Kər-kükdə ölkənin şimal bölgə-
sinin maarif müdiri vəzifəsində işləyəndə burada və Tuzxurmatuda yaşlı 
söyləyicilərlə görüşərək bu kitabın orijinal xalq yaradıcılığı mətnlərini 
onlardan toplamışdır. 

Kitabda İraq türkmanlarının yaşadıqları əsas bölgələr haqqında məlu-
mat verən tədqiqatçı ayrı-ayrılıqda Kərkük folkloru, Ərbil folkloru, Tuzxur-
matu yaxud Tiləfər folkloru əvəzinə bütövlükdə “İraq-türkman folkloru” 
terminini işlətməyi daha münasib və doğru hesab edir. Çünki, müəllifin 
fikrincə, türkmanlar bu vilayətlərə bağlı olan çoxlu sayda qəza, kənd, qə-
səbə və ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində yaşayırlar, belə az miqyaslı təq-
dimat ən azı onların sayının məhdud olması təsəvvürünü yaradır (3, 10). 

Ə. Bəndəroğlu kitaba yazdığı ön sözdə İraq-türkman folklorunun 
araşdırılması və nəşri sahəsində ərsəyə gətirilən tədqiqat əsərlərinin sayı-
lacaq dərəcədə az olduğuna toxunur. Ümumiyyətlə qeyd etməyə dəyər ki, 
bu sahədə istər İraqda, istərsə də ölkədən kənarda XX əsrin ortalarından 
etibarən tədqiqatlar aparılmağa və folklorun ayrı-ayrı janr nümunələrinin 
toplanmasına, nəşrinə və tədqiqinə həsr olunmuş müəyyən sayda əsərlər 
çap olunmağa başlamışdır. Bu baxımdan xüsusilə İraqda xoyratların top-
lanması, tədqiqi və nəşri işi diqqəti cəlb edir. Görkəmli İra-türkman tədqi-
qatçısı Əta Tərzibaşının 3 cilddə “Kərkük xoyrat və maniləri” əsəri 1955-
56-57-ci illərdə nəşr olunmuşdur. Tədqiqatçı 2490 xoyrat toplamış, əsərdə 
həmçinin xoyratın kökləri, növləri, xoyrat sözünün etimologiyası ilə bağlı 
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maraqlı fikirlər ortaya qoymuş, xoyratla maninin fərqini izah etmişdir. 50-
ci illərdə bu sahədə digər iki əsər də diqqəti cəlb edir: Molla Sabirin 3 
cilddə “Kərkük müntə-xəb xoyratları” (Bağdad-1951-53-54) əsərində 
1246 xoyrat toplanmışdır. Yenə 1951-ci ildə Osman Məzlumun “Kərkük 
xoyratları” kitabı işıq üzü görmüşdür. Həmçinin İstanbulda 1950-ci ildə 
Həbib Sevimlinin 390 xoyratı əhatə edən “Kərkük xoyrat və maniləri” ki-
tabı nəşr olunmuşdur. 1968-ci ildə Bakıda Rəsul Rza və Qəzənfər Paşaye-
vin “Kərkük bayatıları” kitabı çapdan çıxmışdır.  

Xoyrat mövzusu İraq-türkmanları arasında daha çox tədqiqata cəlb 
olunan sahə olmuşdur. 1989-cu ildə Ə. Bəndəroğlunun təşəbbüsü ilə Əli 
Bəndər və Mus-tafa Ziyanın “Bayatılar və xoyratlar” kitabı nəşr olunmuş-
dur. Əsərdə müəlliflərin gəldiyi qənaət budur: “Görünür ki, bayatı, xoyrat 
və mani başlıca olaraq mövzu və xüsusilə yapı (quruluş) və əsas baxımın-
dan ortaqdır və hətta eynidir” (1, 5.) Kitabda 2000-dən çox xoyrat-bayatı 
yer alır. Ədəbiyyatşünas Qasım Sarı Kəhyənin “İraq-türkman ədəbiyyatın-
da xoyrat” (Bağdad – 1992) adlı monoqrafiyası xoyratın tədqiqi sahəsində 
əsas qaynaqlardandır. 

Ümumilikdə İraq-türkman folklorunun toplanması və nəşri istiqamə-
tində Şakir Sabirin İraq-türkman folklorunda əsas yer tutan inanclar, du-
alar, bəddualar, lətifələr, xalq havaları və başqa nümunələrlə zəngin olan 
“Kərkükdə ictimai həyat” (Bağdad- 1962) kitabı da maraq doğurur. Həm-
çinin İraq-türkman şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yaşadılması baxı-
mından İraq türkmanlarının nəşr etdirdiyi bir çox mətbuat orqanlarının, o 
cümlədən “Kərkük” (1926-1973), “Afaq” (1954-1959), “Bəşir” (1958-
1959), “İraq” (1966-1969) qəzetlərinin, xüsusilə “Qardaşlıq” (1961-1976), 
“Birlik səsi” (1970-1999) dərgilərinin və “Yurd” (1970-2003) qəzetinin 
mühüm rolu vardır.  

İraq-türkman folklorunun tədqiqi və nəşri işinə Türkiyədə yaşayan 
türkmanlar tərəfindən də diqqət yetirilmişdir. İbrahim Daquqlunun “İraq 
türkmanları: dilləri, tarixləri və ədəbiyyatları” (Ankara-1970), Sübhi Saat-
çının “Kərkük cocuq folkloru” (İstanbul-1984), “Kərkükdən dərlənən olay 
türküləri” (İstanbul-1993), İhsan Vəsfinin “İraq türklərində deyimlər və 
ata sözləri” (İstanbul-1985), Mahir Naqib “Kərkük xalq musiqisinin təsnif 
və təhlili” (Ankara-1991) bu baxımdan maraq doğurur. Onu da qeyd et-
mək lazımdır ki, İraq-türkman folklorunun geniş çapda nəşri, folkloru 
əhatə edən, demək olar ki, bütün janr nümunələrinin toplanması, tədqiqi 
və nəşri işinə, ümumiyyətlə İraq-türkman folklorunun sistemli monoqrafik 
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təhlilinə ilk dəfə İraqdan kənarda – Azərbaycanda professor Qəzənfər Pa-
şayev nail olmuşdur. Onun bu məhsuldar əməyinin nəticəsi olan tədqiqat 
əsərlərini “Şah əsər” kimi dəyərləndirən Ə. Bəndəroğlu yazırdı: “Bu günə 
qədər bizdə –İraq türkmanlarında, Türkiyədə və Azərbaycanda folkloru-
muzun bu biçimdə tədqiqi, incələnməsi və araşdırılması olmamışdır. Əli-
mizdə bulunan bütün kitablar – bir neçəsi istisna olunmaqla toplama yön-
təmindən çıxmamışdır” (4, 4.). 

Ə. Bəndəroğlu “İraq-türkman folklorundan örnəklər” kitabına yazdı-
ğı ön sözdə bütün bu problemlərə toxunmuş, belə əsərlərin yazılması zəru-
rətindən bəhs etmişdir. Tədqiqatçı həmçinin kitabda verdiyi folklor nümu-
nələrinin əsas qaynağı olan ləhcələrin – Kərkük və Tuzxurmatu ləhcələri-
nin başlıca fərq sxemini göstə-rərək yardımçı təsəvvür yaratmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, kitabda yer alan folklor materialları əsasən 
Kərkük və Kərkük vilayətinə bağlı olan Tuzxurmatu qəzasında toplanmış-
dır. Tədqiqatçı İraq-türkman folklorunda çox qədim ənənə olan toy məra-
simi, toya hazırlıq mərhələsi – görücülük, diləkçilik, elçilik, şərbət gecəsi, 
nişanlıq, kəbin kəsmək, adaxlı, eləcə də toyda yerinə yetirilməli olan əsas 
mərhələlər – kürəkən, cehiz, havadar, xına gecəsi, sağdıc, əyləncə gecəsi, 
baş çəkən, şabaş, qılıc-qalxan oyunu, toy hədiyyəsi, toy borcu, duvaq və s. 
zəngin ənənələrdən bəhs etmiş, bütün bunları incədən-incəyə qeyd etmiş-
dir. Həmçinin toy haqqında söylənən xoyrat və manilər, qaynana-gəlin 
münasibətləri, uşaq istəmək, bununla bağlı geniş yayılmış bütün inanclar 
təfsilatı ilə şərh olunmuşdur. Eləcə də laylalar, oxşamalarla bağlı şərhlər, 
nümunələr verən tədqiqatçı yas mərasimi və ölümlə bağlı inanclara da ki-
tabda geniş yer vermiş, yas mərasim nəğmələrindən – xoyrat və dördlük-
lərdən nümunələr göstər-mişdir. Tədqiqatçı İraq-türkman folklorunun 
arxaik janrları olan dualar, bəddualara da yer ayırmışdır. Kitabda təbiət 
hadisəsi – yağışla bağlı dini, eləcə də xalq inanclarına yer verən tədqiqatçı 
yağışla bağlı geniş yayılmış xalq oyunlarını da təsvir etmişdir. Xalq ara-
sında bəzi rəqəmlərin, gün və ayların mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə 
diqqəti yönəldən tədqiqatçı bu barədə maraqlı məlumatlar vermişdir. 
Həmçinin tapmacalar, çaşırtmalar, uşaq oyunları və digər şifahi xalq yara-
dıcılığı nümunələri də kitabda yer almışdır.  

Kitabda maraq doğuran məqamlardan biri də tədqiqatçının adı çəki-
lən ləhcələrdə bəzi İraq-türkman nağıllarını toplayıb nəşr etdirməsidir. 
Burada İraq-türkman nağıllarının özünəməxsus xüsusiyyətləri, növləri, 
nağıllarda keçən əsas formullar haqqında bilgilər verən tədqiqatçı “Göyər-
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çinin otluğu” (Tuzxurmatu ləhcəsi), “İlan şahı” (Kərkük ləhcəsi), “Həya-
sız arvad” (Tuzxurmatu), “Fatmaxan” (Kərkük), “Palançı qızı” (Tuzxur-
matu) nağılları və “Arzı – Qəmbər” dastanına yer ayırmışdır. Yeri gəlmiş-
kən qeyd edək ki, Arzı – Qəmbər dastanını Kərkük ləhcəsində görkəmli 
İraq-türkman folklorşünas-alimi Əta Tərzibaşı toplamışdır. Ə. Bəndəroğlu 
kitabın ön sözündə bildirir ki, dastanın bu variantını 1950-ci ildə 
Tuzxurmatuda yaşayan əmisinin xanımı – Heybət xanımdan toplamışdır. 
Öz növbəsində, 1971-ci ildə Bakıda dastanı çap etdirən professor Q. 
Paşayev qeyd edir ki, “Arzı – Qəmbər” dastanının Tuzxurmatu variantı 
dastanın Azərbaycanda yayılmış variant-larına yaxınlıq və hətta eynilik 
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir (4, 126).   

İraq-türkman ədəbiyyatı və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı Əb-
düllətif Bən-dəroğlu başda olmaqla fədakar kollektivin səyləri nəticəsində 
otuz ildən artıq (1970-2003) bir dövr ərzində nəşr olunan “Yurd” qəzeti 
həmin illərdə xalqa zəngin elmi - ədəbi-mədəni xəzinə bəxş etmişdir.  

Heç də qısa olmayan bu müddət ərzində qəzetdə bədii ədəbiyyat, 
ədəbiyyatşünaslıq, folklor, folklorşünaslıq, publisistik materiallar, eləcə 
də təkcə Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə bütün türk dünyası ilə bağlı olan 
mövzular, araşdırmalar, məktublaşmalar, binlioqrafik icmallar və geniş 
oxucu kütləsinin həmişə nəzər-diqqətində olan digər aktual məsələlər yer 
alırdı. 

“Yurd” qəzeti İraq-türkman folkloru və folklorşünaslığının tədqiqi 
tarixində keşməkeşli fəaliyyət dövrü yaşamışdır. İraqda yaşayan Azərbay-
can dilli xalqın uzun müddət öz milli varlığını qoruyub saxlayan yeganə 
mətbuat orqanı kimi qəzet əsasən xalq yaradıcılığı örnəklərinin işıqlan-
dırılmasına xidmət etmişdir. Xüsusilə folklor materiallarının toplanması 
və nəşri, həmçinin nəzəri məsələlərinin araşdırılmasına yer verən qəzet 
İra-türkman folklorunun öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 
edir.  

Qəzetin səhifələrində xoyrat-bayatı, atalar sözləri, məsəllər, tapma-
calar, lətifələr, xalq havaları, nağıllar, manilər və folklorun digər janr nü-
munələrinin əhatə olunduğu materiallar, eləcə də həmin folklor janrlarının 
araşdırılmasına həsr olunmuş irihəcmli məqalələrə geniş yer verilirdi. 
Ədəbiyyatşünas və folklorşünas alimlərin yazışmaları, həmin sahələri əha-
tə edən mövzular üzərində aparılan elmi-tənqidi dəyərləndirmələr, mövzu-
nun müxtəlif aspektlərdə tədqiqi məsələləri qəzet səhifələrində bağlıca 
olaraq işıqlandırılırdı.  
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Diqqətə çatdırılmalıdır ki, folklorun janrları arasında İraq türkmanla-
rının daha çox önəm verdiyi toplanmış xoyrat-bayatılar və bunların tədqi-
qi məsələləri, həmçinin müasir İraq-türkman şairlərinin öz yaradıcılığında 
geniş yer verdiyi xoyrat-bayatılardır. Türkman folklorşünasları xoyratı 
müxtəlif aspektlərdə tədqiq edərək xalqın həyatında, adət-ənənəsində ayrı-
ca yeri və rolu olan, çox qədim kökə malik bu xalq ədəbiyyatı örnəyini 
bütün incəlikləri ilə diqqətə çatdırmağa səy göstərmişlər. Bu baxımdan 
qəzetdə İraq türkman tədqiqatçılarının ayrı-ayrı dövrlərdə çap edilmiş mo-
noqrafiya, folklor antologiyaları haqqında geniş icmallar yer almışdır. Qə-
zetin 1975-ci il 1 avqust sayında nəşr olunmuş “İraq-türkman folklorunda 
xoyrat” adlı məqalə xüsusilə diqqəti cəlb edir. Məqalə müəllifi Əli Məruf-
oğlu xoyratın çoxşaxəli növləri haqqında məlumat verərək onun folklorun 
çox zəngin bir qolu olduğunu qeyd edir. Müəllif xalq arasından toplanmış 
bir çox folklor örnəkləri əsasında xoyratın janr xüsusiyyətlərini önə çəkir.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, qəzetin nəşrə başladığı gündən baş 
yazarı olduğu tədqiqatçı Ə. Bəndəroğlu qəzetin 1981-ci il 14 noyabr tarix-
li sayında dərc olunan “İraq-türkman folkloruna bir nəzər” adlı məqaləsin-
də qəzetdə xoyrat və xoyratın tədqiqi məsələlərinə geniş yer verilməsini 
çox maraqlı, eyni zamanda diqqətəlayiq bir açıqlama ilə izah edir: 
“Xoyrat İraq türkmanlarının tarixində böyük önəm daşımaqla xalqın tarixi 
keçmişinin, adət-ənənəsinin bir güzgüsü, xalq yaradıcılığının çox qiymətli 
açarıdır. Xalqı öz keçmişindən ayırmamaq, gələcək nəsillərə xoyrat hava-
sını, xoyrat həzinliyini duydurmaqdır bizim amalımız”. 

Ə. Bəndəroğlunun ən önəmli nailiyyətlərindən biri kimi dəyərləndi-
rilən bu qəzet siyasi təzyiqlər, maddi-texniki imkansızlıq və digər amillə-
rin hökm sürməsinə baxmayaraq uzun illər (33 il) ərzində İraqda türkman-
ların varlığını təsdiq edən yeganə mətbu orqan olmuşdur. Əgər nəzərə al-
saq ki, İraqda uzun illər boyu hökm sürən sosial-iqtisadi qadağalar nəticə-
sində kitab nəşri, xüsusilə türkmanların anadili elmi-ədəbi, mədəni örnək-
lərinin nəşri problemi mövcud idi, onda “Yurd” qəzetinin xalq üçün, onun 
elmi və mədəniyyətinin təbliği üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdi-
yini təsəvvür edə bilərik.  

Qəzetin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən İraq-türkman tədqiqatçısı 
Şəmsəddin Küzəçi yazır: “Irak yönetiminin türkmenlere karşı uyguladığı 
siyasi ve kültürel baskılarına karşın Yurt gazetesinin yayına devam etme-
si, Benderoğlunun mücade-lesinin ne kadar verimli olan bu mücadeleyi 
takdir etmek her aydının vefa borcudur. Yurt gazetesinin türkman toplu-
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muna sunmuş olduğu kültürel hizmeti tarihe not düşmek gibi bir nitelik 
taşımaktadır. Yurt gazetesinde yayınlanan her türlü yazıda yeni kuşağın 
anlayacağı bir dil ve üslup kullanılması, yeni nesilin önünü açıp, etkisini 
tüm topluma taşımıştır. Türkcemizin yaşatılmasında Yurt gazetesi büyük 
hizmette bulunmuştu. Benderoğlu ve mesai arkadaşlarının bu hizmette bü-
yük rolleri olmuştur” (7, 29). 

 Qəzetdə İraq türkmanlarının folkloru, ədəbiyyatı, tarixi, etnoqrafi-
yası, coğrafiyası, dili və ümumiyyətlə mədəniyyəti ilə bağlı mötəbər alim-
lərin qələmindən çıxmış yüzlərlə məqalə dərc olunmuşdur. Təkcə Ə. Bən-
dəroğlu qəzetdə bütün bu sahələri əhatə edən yüzə qədər məqalə ilə çıxış 
etmişdir. Həmin məqalələr elmi yeniliyi və əhəmiyyəti baxımından öz ak-
tuallığını saxlayır.  

Ə. Bəndəroğlu uzun illər baş yazarı olduğu “Yurd” qəzetində, həm-
çinin türkman və ərəb dillərində nəşr olunan “Birlik səsi” dərgisində geniş 
və maraqlı məqalələrlə çıxış edərkən ölkəmizlə bağlı yazıları da diqqətdən 
kənarda qoymamışdır. O, Azərbaycan folklorundan nümunələr, eləcə də 
Azərbaycan ədəbiyyatı, onun ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri, ədəbiyyatı-
mızın layiqli təmsilçiləri olan bir çox ədəbi simalarının yaradıcılığı ilə 
İraq-türkman oxucularını tanış etmişdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də folklorunun nəşri, tədqiqi və təb-
liği əsas etibarilə bu qəzetin vahid Azərbaycan-Türk ədəbi-mədəni məkanı 
yaratmaq ideyaları ilə bağlı olmuş və bu ideya müəyyən dərəcədə reallaş-
dırılmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin İraqda yorulmaz 
tədqiqatçısı və təbliğatçısı olan Ə. Bəndəroğlunun təşəbbüsü və şəxsi dəs-
təyi ilə 1989-cu ildə Bağdadda nəşr olun-muş “Bayatılar və xoryatlar”, 
Kamil Vəli Nərimanoğlunun “Xalqın sözü”, 1995-ci ildə tədqiqatçının 
türkmanca nəşr etdirdiyi prof. Qəzənfər Paşayevin “İraq-türkman folk-
loru” kitabı və s. onun bu istiqamətdə gördüyü uğurlu işlərdəndir.  
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А.Бендероглы и ирако-туркманский фольклор 
 

Р Е З Ю М Е 
 
В сборе ирако-туркманского фольклора, издании и в области его 

исследования А.Бендероглы отводится особое место и роль. А.Бендероглы 
являясь плодотворным исследователем образцов фольклора, их собирание и 
издание стала основной тенденцией его творчества. Однако, не довольству-ясь 
этим, он выделяет данное направление основополагающим в процвета-нии своей 
нации. В исследованиях ученого эта тенденция получила свое наивысшее 
разрешение. 

 
IRAG-TURKMAN FOLKLORE AND A.BENDEROGLU 

 
SUMMARY 

 
In the branch of collecting, publishing and investigation of Irag-turkman folklore 

A.Benderoglu takes an important place and role. As a special investigation 
A.Benderoglu not only took part in the collecting and publishing of folklore examply 
but also knew this branch as a main aim in the developing of the nation. In the 
investigations of the scientist this aim has been solved its own great scientific solution. 
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f.e.n. Elmira MƏMMƏDOVA 
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu 

 
VÜCUDNAMƏ: MƏNŞƏYİ VƏ VARİANTLARI 

 
Şifahi və yazılı ədəbiyyatda örnəklərinə rast gəldiyimiz bu şeir şəkli 

haqqında müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən elmi araşdırmalar aparılmışdır. 
P.Əfəndiyev, V.Vəliyev, M.Həkimov, S.Paşayev, Z. Makas, A. Çelebioğlu, 
D.Kaya, E.Artun, M.Hacıyeva, M.Rıhtım, Q.Namazov, M.Qasımlı, Ə. El-
darova, Z. Səmədova, S.Qayıbov, X.Hümmətova və başqaları bu şeir şəkli 
ilə bağlı məlumat verilmiş, məzmun və forma xüsusiyyətlərini təhlilə cəlb 
etmişlər24. Bu elmi tədqiqat işləri arasında türkiyəli prof. dr. Doğan Ka-
yanın “Yaşnamələr” adlı kitabı diqqəti xüsusilə cəlb edir. Burada janrın təd-
qiq tarixi25, qələmə alınma ənənəsi, forma-məzmun xüsusiyyətləri əhatəli 
şəkildə araşdırılmış və Əhməd Yəsəvidən başlayaraq26 müxtəlif türk xalq-
ları şairlərinin yaradıcılığına məxsus 98 sayda müəllifi məlum olan və ol-
mayan mətn təqdim olunmuşdur. Azərbaycanda isə buna bənzər toplu 
R.İmaməliyev, V.İmaməliyeva, T.İmaməliyeva Babanlı tərəfindən “Vücud-
namə. Saqinamə. Tövbənamə. İbrətnamə: Ensiklopedik məlumat kitabı” adı 
altında çap edilmişdir. Bu kitabda nəzəri baxımdan geniş və qənaətbəxş 
məlumat verilməsə də, Aşıq Valeh, Aşıq Mustafa, Məlikballı Qurbanın 
vücudnamələri və müəllifi bəlli olmayan bir nümunə təqdim olunmuşdur.  

D.Kaya aşıq ədəbiyyatında ilk vücudnamə müəllifinin Aşıq Qurbani 
olduğunu bildirir. (Kaya, 2004: 13) Qeyd edək ki, həmin tezis S. Qayıbov 
(2009: 81) və Y. Karasoy (2009: 140) tərəfindən də təkrar edilmişdir. La-
kin baxdığımız mənbələrdə27 Aşıq Qurbaninin (XVI əsr) vücudnaməsinə 
                                         

24 Ə. Əliyev isə “Azərbaycan aşıq şerinin ideya-bədii xüsusiyyətləri (XIX əsrin sonu, XX 
əsrin əvvəlləri)” adlı namizədlik dissertasiyasında aşıq şerinin poetik forma və şəkillərini təsnif 
edərkən bir çox janr və şəkillərdən (gəraylı, qoşma, bayatı, təcnis, ustadnamə, əlif-lam və s.) 
bəhs etdiyi (Əliyev, 1987: 146-168) halda, vücudnamələrə toxunmur.  

25 D.Kaya özündən əvvəl bu sahədə araşdırma aparan türkiyəli tədqiqatçılar sırasında Vey-
sel Arseven, Hayrettin İvgin, Amil Çelebioğlu kimi alimlərin adlarını qeyd etmişdir.  

26 Maarifə Hacıyeva, Mehmet Rıhtımın (2009: 315) həmmüəllif olduqları “Folkor və təsəv-
vüf sözlüyü” kitabında vücudnamənin klassik örnəyi olaraq Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki bə-
yani-hal qeyd olunmuşdur.  

27 Aşıqlar /Tərtib edəni: S. Axundov; Bakı , 1957 ; Kazımov Qəzənfər. Qurbani və poetika-
sı. Bakı : ADPU, 1996; Qurbani. Əsərləri. Tərtib edəni: ön söz, qeyd və izahların müəllifi: 
Q.Kazımov. Bakı: Şərq-Qərb, 2006; Qurbani. Poeziya almanaxı; tərtibçilər. Y.Dirili, M. 
Əhmədoğlu; Bakı : Təfəkür , 2007; Qurbani. tərtib edəni: ön söz, qeyd və izahların müəllifi: Q. 
Kazımov. Bakı : Bakı Universiteti , 1990; Qurbani (tərtib edəni A.Dadaşzadə), Bakı, Gənclik, 
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rast gəlmədik. Sədnik Paşayev isə ilk müəlliflik məsələsi ilə bağlı aşağıda-
kıları qeyd edir: “Qurbani aşıq poeziyasına ilk dəfə olaraq məsail, divani 
və təcnis şeir formalarını gətirdiyi kimi, bundan sonra sənət meydanına 
gəlmiş Tufarqanlı Abbas da aşıq yaradıcılığına örnək olaraq müləmmə 
təcnis (çoxdilli), cığalı təcnis və vücudnamə kimi şeir formalarını 
gətirmişdir”. (http://www.pirsultanli.info/pdf/asiq_semsir.pdf-12.05.2010) 
Göründüyü kimi, bəzi Azərbaycan folklorşünasları vücudnamənin banisi 
kimi Tufarqanlı Abbasın adını qeyd edirlər. Lakin Z.Makas “Vücudnamə” 
başlıqlı məqaləsində Aşıq Abbasa aid edilən şerin Xəstə Həsənə aid oldu-
ğunu bildirir: “Hasta Hasan`ın yaşadığı dönemde bulunduğu bölgenin si-
yasi bir fetret devri geçirmesi, onun şiirlerinin birçoğunun kaybolmasına 
sebeb olduğu gibi, bazı şiirlerinin de baska aşıklara mal edilmesine yol 
açmıştır. Nitekim onun aşağıdaki vücudnamesi Himmet Elizade`nin 
1935`de Baku`da neşredilen Aşıglar adlı kitabında - tahrif eilmiş bir şekil-
de - Tufarganlı Aşık Abbas`a mal edilmiştir”. (Makas,1984: 325 ) Tür-
kiyəli A.Çelebioğlu (1984, 399) və D.Kaya (2004: 195) kimi folklorçular 
da bu fikri qəbul etmişlər. Bu alimlərin doğru olaraq qeyd etdikləri kimi, 
Aşıq Abbas və Xəstə Həsənin vücudnamələri variant təşkil edir və irəlidə 
bu barədə daha geniş bəhs edəcəyik.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bəzi tədqiqatçılar Dirili Qurbanini 
vücudnamə müəllifi kimi göstərirlər. Bu qənaətdə olanlardan biri də 
D.Kayadır. Onun “Yaşnamələr” kitabında bu tezis irəli sürülməklə yanaşı, 
Dirili Qurbaninin deyil, həmin təxəllüsü daşıyan digər iki şairin vücudna-
mələri verilmişdir. Möhürbəndlərdən bunlardan birinin müəllifinin Məlik-
ballı Qurban, digəri Qurbani olaraq təqdim olunmuş, hər iki aşığın adının 
qarşısında yaşadıqları dövr XVI əsr kimi göstərilmişdir. Məlumdur ki, 
Dirili Qurbani də həmin əsrdə yaşamışdır. Lakin Məlikballı Qurbanın yaşa-
ma tarixi sonrakı yüzilliklərə təsadüf edir, daha doğrusu, onun XIX əsr 
müəlliflərindən olduğu məlumdur. (bax: Azərbaycan aşıqları və el şairləri, 
1983: 270) D.Kaya M.Qurbanın vücudnaməsini “Sakaoğlu Saim, Alptekin 
Ali Berat, Şimşek Esma, (1985), Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri, C. I, 
İstanbul” adlı kitabdan, ikinci Qurbaninin şerini isə “Çelik M. Fahreddin 
Karslı Kurbani, Halk Bilgisi Haberleri, S. 114, Nisan 1941” adlı qaynaqdan 
götürmüşdür. M.Fahrettin Çelik (1941: 134) ve Amil Çelebioğlu (1984: 
370) Qarslı Qurbaninin doğum və vəfat tarixlərini 1690-1800-cü illər 
                                                                                                             
1972; Azərbaycan aşıqları və el şairləri. İki cilddə, I cild (tərtib edəni: Ə.Axundov, ön sözün 
müəllifi: İ.Abbasov), Bakı, Elm, 1983 
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arasında verirlər. Qeyd edək ki, Amil Çelebioğlu Qurbaninin ilk vücud-
namə müəllifi olduğuna dair heç bir məlumat vermir. Bütün bunları nəzərə 
aldıqda Dirili Qurbaninin vücudnamə müəllifi olması şübhə doğurur.  

Digər belə bir yanlışlıq Molla Cuma ilə bağlıdır. Bir çox müəlliflər 
onun vücudnaməsi olduğunu qəbul etmişlər. (Əfəndiyev, 1992: 251; 
Həkimov, 2004: 450, Qayıbov, 2009: 81) Molla Cumanın əsərlərinin 
tərtibçisi Paşa Əfəndiyev isə onun “Aşıqlar” adlı şerini qoşma-vücudnamə 
adlandırır. (Molla Cümə, 1995: 458) Qeyd edək ki, Hümmət Əlizadənin 
tərtibində həmin qoşma “Adəmin nəvəsi” başlığını daşıyır. Lakin bizcə 
“Aşıqlar” başlıqlı həmin əsər vücudnamənin tələblərinə cavab vermir, 
belə ki, burada yaşlar üzrə mərhələlərin təsviri yoxdur, yalnız şairin şəxsi 
həyatı ilə bağlı avtobioqrafik məlumatlar verilmişdir. Buna görə də 
aşağıdakı qoşmanı vücudnamə hesab etmirik: 

Aşıqlıq Adəmdən icad olubdur, 
Ol adəm atanın nəvəsiyəm mən. 
Nə qədər dünyaya aşıq gəlibdir 
Külli aşıqların anasıyam mən. 
 
Aşıq anasıyam, şairlər kökü,  
Gəzərəm dünyada divanə təki. 
Mahalım Göynükdür, şəhərim Şəki, 
Layisqi kəndinin binasıyam mən. 
 
Binəm Layisqiyə düşübdür mehman, 
Pədərim Salahdır, madərim Reyhan, 
Vələdim Həsəndir, əxim Süleyman, 
Familim Mollaoruc ədnasiyəm mən. 
 
Ədnayəm, kəmtərəm, dərdə dərmanam, 
Hənəfi məzhəbəm, həm müsəlmanam, 
Nəbim Məhəmməddir, əhli-Quranam, 
Mömin qardaşların aşnasıyam mən. 
 
Aşnayam, gedərəm doğru yolunan, 
Bülbüləm, söhbətim olar gülünən, 
Danışsalar yetmiş iki dilinən, 
Ol qədər arifəm, qanasıyam mən. 
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Qanıram, ustaddan almışam dərsi, 
Oxumuşam ərəb, türk ilə farsi, 
Fikrim seyr eyləyər ərşinən kürsi, 
Dərin kitabların mənasıyam mən. 
 
Mənada Mollayam, Molla Cüməyəm, 
Ismi Pünhan, oda şux pərvanəyəm, 
Gəlmişəm cahana, bir gün fənayam, 
Axırda Kərəm tək yanasıyam mən. (Cümə, 1995: 120-121) 

Fikrimizcə, burada ilahi eşqdən, Allaha olan “aşiqlik”dən, Adəm 
əleyhissəlamdan bu yana dünyaya gələn aşiq//aşıqlardan bəhs olunur. 
(Sədnik Paşayev də həmin şerin təhlilində vücudnamə terminindən isti-
fadə etmir və “aşıqlığ”ın əslində aşiqlik olduğunu qeyd edir: “Qoşmanın 
ilk bəndinin ilk misrası da çox zaman düzgün izah olunmur. ... belə başa 
düşülə bilməz ki, Adəm ilk dəfə saz götürüb, söz qoşub, aşıqlıq edib, əsla 
yox. Adəmdən aşıqlıq yox, aşiqlik, yəni sevib-sevilmək qalıb.” (Paşayev, 
1990: 86). Qiyas Vəkilov isə həmin misranı müstəqim mənada qəbul edib, 
aşıqlığın Adəm Atadan icad olunduğunu göstərsə də (1993: 49), S.Paşaye-
vin ehtimalı daha məntiqli və ağlabatan görünür. Son bənddə isə təsəv-
vüfdə aşiqliyin simvolu olan “pərvanə” obrazının yaradılması, cahana gəl-
mə və geriyə dönmə (eniş-dönüş, yəni dövriyyə), Kərəmin adının çəkil-
məsi dediklərimizi təsdiqləyir. Beləliklə, bu şeir tərcüməyi-haldan mühüm 
məqamlar əks etdirməklə yanaşı, vücudnamədən daha çox dövriyyə şeir-
lərlə səsləşməkdədir. Ümumiyyətlə, Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında yaş-
namələrin dövriyyə şeirlər əsasında yarandığı qeyd olunur: “Yunus Emre 
ve diğer vahdet-i vücud anlayışına sahip olan Sünni mutasavvıfların hep-
sinin devriyyelerinde yer alan bu tasavvufi, remzi ifade tarzı yanında aynı 
şairlerin halk için yazdıkları devriyyelerde çoğunlukla insanın ana rah-
mine düşmesinden başlayarak ölümüne kadar, hatta bazan ölümden son-
rakı bazı sahfaları da içine alan bir anlatımla karşılaştırmaktadır. Bu man-
zumelerde, ana rahmine düşme anından itibaren kişinin başına gelecek 
olan maddi ve manevi sıkıntılara işaretle dünya hayatında bunlardan ken-
dini korumanın yollarını anlatan, kabir ve ahiret aleminin güçlüklerini 
gözler önüne seren şer`i devriyyeler de yazılmıştır... Ayrıca bu anlayıştan 
hareketle devriyye turu, ileride ayrı bir nevi olarak ortaya çıkacak yaşna-
meye de dönüşmektedir”. (Uzun, 1994: 252) Özgökmen Muradın “Türk 
İslam ədəbiyyatında ilâhilər, nəfəslər və dövriyyələr” adlı dissertasiyasın-
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da Aşıq Dərdlidən verdiyi dövriyyə şeir ilə Molla Cümənin adı çəkilən 
qoşması arasında ideya-məzmun baxımından yaxınlığın olması da fikri-
mizi təsdiqləyir. Həmin dövriyyə şeri tam olaraq burada veririk: 

Bir zaman eğlendim sulb-ı pederde  
Kereme uğradım kana yetiştim  
Bir zaman meksettim rahm-i maderde  
Vücut hasil ettim cana yetiştim  
 
Erba anasırdan olundum tertîb, 
Üstâdım Hüdâ'dır, eyledi terkîb, 
Ben ana kul oldum ol bana Habîb, 
Mâ idim şekl-i insana yetiştim. 
 
Hak mimarım oldu kuruldu binam, 
El ayak parmaklar yapıldı tamam, 
Dokuz ay dokuz gün olunşa hitam, 
Vakt erişti bu cihana yetiştim. 
 
Dertlî Hak'tan nutuk geldi dilime, 
Tarikattan bir yol geçti elime, 
Şeriattan su bağlandı gülüme 
Katre idim bir ummana yetiştim.(Özgökmen, 2001: 85-86)  

Göründüyü kimi, burada vəhdəti-vücud təliminin güclü təsiri vardır, 
şeirin sonunda şəriət və təriqət mərhələləri yada salınır və qətrənin (cüzz) 
ümmana (küllə) qovuşması təsvir olunur. Dənizdən (Vəhdətdən) qopub 
gələn damla dövr edərək ona qovuşur. Beləliklə, klassik vücudnamələr 
dövriyyə şeirlərdən nəşət etmiş, həm məzmununda, həm də adında birinci 
ilə paralelliyi qoruyub saxlamışdır. Bu baxımdan vücudnamə terminin 
ifadə etdiyi məna da maraq doğurur və Məhərrəm Qasımlının tədqiqat-
larında vəhdəti-vücud təlimi ilə əlaqəli şəkildə izah edilir: “...orta çağ aşıq 
yaradıcılığındakı qıfılbənd, müəmma, vücudnamə kimi şeir şəkillərinin, 
nadir istisnalar olmaq şərtilə, sufiliyin rəmzi-ürfani sisteminə bağlılığı 
tamamilə təbiidir... Məsələn, vücudnamədə bəndənin dünyaya gəlişi və 
Tanrıya qovuşana qədərki ömür yolu müəyyən mərhələlər üzrə, tarixi ar-
dıcıllıqla (əsasən bir yaşdan yüz yaşa kimi) təsvir olunur. Şeir bəndənin 
Tanrıya qovuşması – vücuda çatması, onunla vəhdətə girməsi (“vəhdəti-
vücud”) ilə başa çatır və bu səbəbdən də “vücudnamə” adlanır”. (Qasımlı, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр   ●   XXXII -2010 

 124 

2007: 148-149) Göründüyü kimi, vücudnamə termini arxetipi, yəni döv-
riyyə ilə məzmun baxımından daha çox səsləşməkdədir. Vücudnamənin 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında əvvəl-axır və mehracnamə terminləri 
ilə ifadə olunması da (Namazov, 1984: 60) bu şeir növünün mövzu baxı-
mından yalnız bu dünya ilə bağlı olmadığını ortaya çıxarır. Əvvəl-axır 
termini dövr nəzəriyyəsindəki (yəni “Varlıqların Haqdan gəlişini və Ona 
dönüşünü açıqlayan təsəvvüfi görüş”dəki) əvvəl və son, eniş və dönüş 
(nüzul və uruc) anlayışları ilə assosiasiya yaradır. Meracnamə termini də 
bu baxımdan həmin nəzəriyyə ilə uyğunluq təşkil etməkdə, dövriyyə mər-
hələsində kamil insanın meracını xatırlatmaqdadır. Bəzən vücudnamə 
terminin açıqlaması “vücud” sözünün müstəqim mənası ilə də izah olunur: 
“Yaşnamelerin dışında, vücud yapısıyla ilgili eserlere de vücudname de-
nilmektedir”. (Çelebioğlu, 1984: 367) 

D.Kaya isə Çelebioğlunun “Kutadqu-bilik” və Yunus Əmrəyə aid ver-
diyi yaşnamə örnəklərini qəbul etmir və fikrini belə əsaslandırır: “Çelebi-
oğlu, yazışında, Kutadgu Bilig’dan bir bölümle (Beyit. 364-377) ve 
Yunus’tan örnek bir şiire de yer vermiştir. Dikkatle incelendiğinde aslında 
bunların doğan her canlının zamanla yaşlanacağı ve hayatının sona erece-
ğini anlatan ve yaşname niteliği taşımayan şiirler olduğu görülecektir. Bu 
bakımdan her iki örneği de ilk yaşname örnekleri arasına almadık.” (Kaya, 
2004: 15) Fikrimizcə, həmin şeirlər də daha çox dövriyyə səciyyəlidir.  

Bu şeir şəklinin məzmunu ilə bağlı tədqiqatçılar arasında rəy birliyi 
olsa da, forması ilə bağlı fikir müxtəlifliyi mövcuddur. “Vücudnamə bü-
tün aşıq şeir şəkillərində ola bilər”. (Həkimov, 2004: 450) “Yaşnameler, 
âşıklar tarafından koşma tarzında söylenmiş şiirlerdir… Yaşnameler, ta-
nımda da işaret ettiğimiz gibi destan28 şiirlerdir.”. (Kaya, 2004: 13, 16) 
“Aşıq şerində çox zaman gəraylı, müxəmməs, qoşma, mürəbbe kimi şeir-
lərlə yazılır” (Bu fikir “Ədəbiyyatşünaslıq – Ensiklopedik lüğət”də də ve-
rilmişdir. (Vücudnamə, 1998: 43). (Hacıyeva, Rıhtım, 2009: 315) Azər-

                                         
28 Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında dastan həm də aşıq şerinin bir şəkli kimi qəbul edilir: 

“Büyük bir çoğunluğu 11 ve 8 heceli koşma, çok az bir kısmı mani ve pek nadir olarak da divani 
şeklindeki örneklerine rastlanılan 5 veya 7 dörtlükten aşağı olmamak şartıyla 130 hatta 150 kıta 
hacmindeki örnekleri mevcut olan, konu sınırlaması olmaksızın âşık tarafından destan yapmaya 
değer bulunan bir vak’ayı, bir cismi veya kavramı hikâye ederek anlatan ve sözlü kültür orta-
mında, âşığın ele aldığı konuyu anlatan tutumuna bağlı olarak geleneksel âşık havaları eşliğinde 
icra ettiği nazım türüne destan denir.” (Çobanoğlu, 2000: 3; Kaya, 2004: 12) 
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baycan ədəbiyyatşünaslığında isə vücudnamə ideya-məzmun xüsusiyyət-
lərinə görə ustadnamə də hesab edilir. (Həkimov, 2004: 450) 

A. Çelebioğlu yaşnamələri məzmun baxımından dörd qrupa bölür:  
1. Ümumi olaraq insan ömrü ilə bağlı yaşnamələr; 
2. Qız və qadın ömrü ilə bağlı yaşnamələr; 
3. Şairin həyatı ilə bağlı yaşnamələr; 
4. Ömrün mövsümlərə və s. bənzədilərək təsnifi. (Çelebioğlu, 1984: 369) 
D.Kaya (2004: 16) isə ümumiyyətlə, vücudnamələri aşağıdakı qrup-

lara təsnif edir:  
1. Bütün insanlardan bəhs edən yaşnamələr 
2. Qızlar, qadınlardan bəhs edən yaşnamələr 
3. Şairlərin öz şəxsi həyatlarından bəhs etdikləri yaşnamələr  
4. Sosial-tənqidi mövzuda yaşnamələr 
5. İnancla bağlı yaşnamələr 
Onun araşdırmasında vücudnamələrin 5-88 dördlük arasında olduğu 

təsbit edilmiş, həcmcə ən böyük (144 dördlük/bənd) yaşnamənin isə Kıb-
rıslı Oğuz Yorgancıoğluya aid olduğu qeyd edilmişdir. (Kaya, 2004: 18) 

Biz bu məqaləmizdə Azərbaycan vücudnamələrindən bəhs edəcək, 
konkret olaraq variant təşkil edən vücudnamələrə nəzər salacağıq.  

Azərbaycan aşıq şerində vücudnamə müəllifləri kimi Aşıq Abbas, 
Xəstə Həsən, Xəstə Qasım, Aşıq Şenlik Çıldırlı, Aşıq Valeh, Xaltanlı Ta-
ğı, Məlikballı Qurban, Aşıq Mədəd, Aşıq Mustafa, Miskin Vəli, Mikayıl 
Azaflı, Aşıq Bəhmən Göyçəli və digərlərinin adlarını çəkmək mümkün-
dür29. Bundan başqa, “Koroğlu” dastanının M.Təhmasib tərəfindən 1956-
cı ildə nəşr olunmuş variantındakı “Bənzərsən” rədifli qoşmada da insanın 
ömrü mərhələli olaraq (üç yaşdan yüz yaşadək) təsvir edilmişdir30.  
                                         

29 Q.Namazov vücudnamə müəllifləri arasında Aşıq Hüseyn Bozalqanlının da adını çəkir: 
“Bozalqanlı Aşıq Hüseynin inqilabdan sonra yazdığı “Gördüm” rədifli vücudnaməsini klassik 
vücudnamələrin ölçülərini qıraraq tamamilə yeni bir məzmunda işləmişdir. Vücudnamənin 
mərkəzində aşığın öz surəti dursa da, o tarixi hadisələr fonunda təsvir olunur”. (Namazov, 1984: 
61) Lakin həmin qoşmaya nəzər salarkən görürük ki, ilk baxışda tədqiqat obyektimiz olan şeir 
şəklinə bənzəyən bu qoşmada ömrün mərhələli təsviri yoxdur və buna görə də həmin əsəri 
vücudnamə hesab edə bilmərik. Daha doğrusu, şerin birinci bəndində yer alan: “Min iki yüz 
səksəndə doğuldum” misrası vücudnamənin giriş hissəsini xatırlatsa da, sonrakı bəndlərdə 
bunun davamını görmürük.  

30 Borçalı Şair Nəbinin 2003-cü ildə çıxan “Eləsi var...” kitabında da həmin vücudnamə: 
“Bu şeir 30-cu illərdə toplayıcılar tərəfindən“Koroğlu”dastanına daxil edilib” qeydi ilə veril-
mişdir. Lakin araşdırma nəticəsində müəyyən etdik ki, V.Xuluflu (A.Nəbiyev, 1999), H.Əlizadə 
(1941), M.Təhmasib (1949), M.Təhmasib (1982), F.Fərhadov (1975), E.Tofiqqızı (2005), 
Ə.Şamil (2009), Ə.Məmmədbağıroğlu (2010) tərəfindən nəşr edilmiş “Koroğlu” dastanlarında 
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Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid edilən vücudnamə 13 dördlükdən iba-
rətdir31. Rüşeymin ana bətnində inkişafından başlayaraq, 9 aylıq hamiləlik 
dövrü, 1-50 yaş arası dünya yaşamı və ölüb məzara qoyulmasına qədər 
olan mərhələlərin ifadəsindən ibarət şeir birinci şəxsin dilindən veril-
mişdir. Bu şeri şairlərin şəxsi həyatlarına həsr olunan vücudnamələrdən 
hesab edə bilərik:  

Doqquz ayda mən də gəldim dünyaya. 
O dəm hazır olub gəldi mamalar, 
Kəsildi qurbanlar, yedi dayalar, 
Madərimə şirni verdi analar, 
 
Basıb bağrına, tutdu laylaya. 
Bir yaşında oldum bir əcəb göyçək, 
Iki yaşda qoysa qızılca, çiçək,32 
Üç yaşında mən ölmədim, dirildim,(Aşıq Abbas, 1937: 30) 

Bundan sonrakı misralarda şairin mollaxanaya getməsi, on yaşında sev-
daya düşməsi, iyirmidə “qoç igid” olması, otuzda “yuxudan oyanması”, yəni 
dünyanı dərk etməsi, qırxda hər sevdadan usanması, əllidə özgələrə nəsihət 
verməsi və nəhayət, qocalıb ölməsi, qəbir evinə qoyulması təsvir edilmişdir: 
                                                                                                             
vücudnamə yoxdur. Bu vücudnaməyə “Şah İsmayıl dastanı”nda (1967) ustadnamələr arasında 
və “Koroğlu”nun 1956-cı il nəşrində rast gəldik. M.Təhmasib həmin vücudnaməni dastana daxil 
olmayan müstəqil qoşma kimi verir və bu şerin Əndəlib Qaracadağinin “Şairlər məcmuəsi”ndən 
(XIX əsrin əvvəli) götürüldüyünü qeyd edir. (“Koroğlu”, 1956: 417) Belə olan halda, 1873-
1945-ci illər arasında yaşamış Şair Nəbinin həmin vücudnamənin müəllifi olması iddiası özünü 
doğrultmur. Bu tarixi uyuşmazlıqdan başqa, Kıbrısdan toplanmış yaş dastanları ilə həmin vücud-
namə arasında bənzərliyin diqqəti cəlb etməsi, variantlığın mövcud olması da müəllifin Aşıq 
Koroğlu ola biləcəyi təsəvvürünü yaradır.  

31 H.Əlizadənin 1929-cu ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan aşıqları” kitabında Duharkanlı 
Abbasa aid vücudnamə “Mehracnamə” başlığı altında verilmişdir. Bundan başqa, kitabın 1929 
və 1937-ci ildə çıxan nəşrlərində bu vücudnamələr arasında müəyyən fərqlər vardır. Ikinci 
nəşrdə son iki bənd ixtisarlar edilmişdir və aşığın adının çəkildiyi möhürbənd yoxdur:  

Onda bildim ölüm gəlim dünyaya. 
O dəm hazır oldu iki pəhləvan, 
Odlu gürzlə vurdular nagahan, 
Göydən nida gəldi dəyməyin bəndəyə. 
Abbas deyər qıl körpüyə tuş oldu,  
Altı od üstü od yaman iş oldu, 
Kimi geçdi, kimi xırxa puş oldu, 
Kimi oda qismət oldu, kimi əjdəha         (Duharkanlı Abbas, 1929: 113) 

32 Aşığın “mamalar” sözündən istifadə etməsi dil tarixi baxımından maraq doğurur. Həmçi-
nin qızılca, çiçək xəstəliklərindən bəhs etməsi kiçik yaşlarında bu xəstəliyin geniş yayılmasına, 
bir çox ölümlərə bais olmasına işarədir. 
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Verdi təlqinimi molla, üləma 
Qoydular qapısız, bacasız dama.  
Qəbr sıxıb torpax çökdü əzama 
Onda bildim, getdim axır dünyaya.... (Aşıq Abbas, 1937: 31) 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu vücudnamə Xəstə Həsənin uyğun 
şeri ilə variant təşkil edir və ikincidə daha mükəmməldir. Müqayisə üçün hər 
iki aşığa aid edilən vücudnamələri sizə təqdim edir və tamamilə oxşar olan 
və ya eyniyyət təşkil edən misra və bəndləri Əlavə 1-də kursivdə veririk. 

Göründüyü kimi, Xəstə Həsənə məxsus dörd bənddən başqa, digər 
dördlüklər bu və ya digər dərəcədə uyğunluq təşkil edir. Ümumiyyətlə, 
Xəstə Həsənin vücudnaməsi həcm etibarilə daha böyükdür və 19 bənddən 
ibarətdir. Aşıq Abbasın 1929-cu ildə nəşr olunmuş vücudnaməsi isə 16 
dördlükdən ibarətdir.  

Aşıq Abbas Tufarqanlıya məxsus vücudnamə ilə variant təşkil edən 
digər belə bir əsər Aşıq Mədədə33 məxsusdur. Bu şeirlər arasında da 
diqqəti cəlb edən məzmun və forma bənzərliyi mövcuddur. Bu bənzərlik 
həmin vücudnamələrin variant olduğunu qeyd etməyə əsas verir. Aşıq 
Mədədin qoşma şəklində 28 dördlükdən ibarət olan vücudnaməsində yenə 
də ana bətnində inkişafdan başlayaraq, insanın dünyaya göz açdığı andan 
100 yaşına qədər dünya həyatı və öldükdən sonra qəbir əzabı, sorğu-suala 
tutulması müfəssəl şəkildə təsvir edilmişdir. Aşıq Mədəd ana bətnində in-
kişafdan bəhs edərkən dini rəvayətlərə də istinad etmiş, qırx gün iki mələ-
yin cəfasını çəkdiyini, sümük və əzalarını düzdüyünü dilə gətirmişdir: 

Qırx gün iki mələk çəkdi cəfamı, 
Bərkitdi sümüyüm, düzdü əzamı.  
Həmi əl, həm ayaq tamam səlqamı, 
Təqdir ilahidən bax tamaşaya.  
 
Dörd ayda, beş ayda mən gəldim cana, 
Altıda tərpəndim o yan bu yana. 
Yeddidə, səkkizdə incitdim ana, 
Hesab çəkdi, vədə qaldı bir aya.  

100 yaşına yetəndə isə artıq fənadan üqbaya keçid dövrü başlanır; bir 
çox aşıqların vücudnamələrində olduğu kimi, Aşıq Mədəd də o dünyadakı 
mərhələni qələmə almışdır: 
                                         

33 Miskin Vəli və Aşıq Mədədə aid vücudnamələri bizə təqdim etdiyi üçün AMEA Folklor 
İnstitutunun elmi işçisi Maşallah Xudubəyliyə xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. 
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Aparıb qoydular qapısız dama, 
Tariximi verdi molla-ulama. 
Qəbir sıxdı, torpaq çökdü azama, 
Onda ürcah oldum iki kimsəyə.  

“İki kimsə” dedikdə, təbii ki, İnkir-Ninkir nəzərdə tutulur. Onlar 
Rəbbin kim olduğunu soruşurlar və bu zaman Şaxsuvar34 gələrək imda-
dına yetişir. Vücudnamədə Qiyamət sözü işlənməsə də, İsrafilin sur çal-
ması qeyd olunur. Burada İsrafil və Mansurun adlarının yanaşı çəkilməsi, 
fikrimizcə, həm klassik şeirdən, həm də aşıq ədəbiyyatından gələn ənə-
nənin davamıdır.  

Ol dəm İsrafilü həm sur olmuşam  
Gör ənəl-haqdan nə Mansur olmuşam (Nəsimi)  
 
O bedende, o vücutta biz o tende sır idik,  
Kaç bin kere İsrafil sur üflediğin dinledik,  
Mansur’un aşk lisanıyla Enel Hakk’ı biz dedik,  
Şeriat, tarikat nedir? Dinden haber sor bize. (Aşık Feymani) 

(http://www.siirceler.com/default.asp%3Fanabolum%3Dsiirdetay%2
6siir_id%3D5948+israfil+sur+mansur&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=az-
04.04.2010) 

Qıl körpünün, günahkarların ondan keçə bilməyib, əjdaha kimi odun 
ağzına düşmələrinin təsviri də vücudnamədə xüsusi yer tutur. Aşıq Mədəd 
Qiyamət günündə imdada gələn şəxsiyyət kimi Fatimeyi-Zəhranın da 
adını çəkir: 

Fatimeyi-zülfün kəməndin atdı, 
Günahkar bəndələr ucundan tutdu. 
Hümbətini od içindən çıxartdı, 
Dedi bağışlayın o Kərbəlaya.  

Qeyd edək ki, Fatma ananın bu mənada obrazının yaradılması Xəstə 
Həsənin də vücudnaməsində özünü göstərir: “Fatma ana zülfün kemendin 
attı / Günahkâr bendeler seyirtip tutu”. 

Təbii ki, hər iki aşığın vücudnamələrində şiə dünyagörüşü özünü 
göstərsə də, Qiyamət günündə əsas şəfaətçi kimi Məhəmməd Mustafanın 
da adı çəkilir: 

Sordular hamını millət və millət 
Kimiyə cəhənnəm, kimiyə cənnət. 

                                         
34 Yəqin ki, hz. Əliyə işarədir. Çünki Şahi-Mərdan, Şahi-Yəzdan da onun epitetlərindəndir.  
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Ümməti Rəsuldan tapdı şəfaqət, 
Şükr olsun ümmətin biz Mustafaya. 

Sonuncu bənddə isə yenə də Heydəri-Kərrar Hz. Əli köməyə çağırılır: 
İsmim Mədət, üzü qara günahkar, 
Məndə təqsir çoxdur, səndə şəfa var. 
Yetiş fəryadıma, Heydəri-Kərrar, 
Canım qurban sənin kimi ağaya.  

Azərbaycan vücudnamələri arasında qız və qadınlarla bağlı şeirlərə 
də rast gəlirik. Bu baxımdan Aşıq Şenliyin, Dollu Mustafanın, Şair Əlinin 
adlarını çəkə bilərik. Əslində bu vücudnamələr də variantlıq təşkil edir və 
biri digərinin təkrarı kimi səslənir. Aşıq Şenliyin vücudnaməsi həcmcə 
daha böyükdür. 14 dördlükdən ibarət şeir qız uşağının dünyaya gəlməsin-
dən yüz yaşına kimi ömür mərhələsini təsvir edir: 

Ana rahminden dünyaya gelende  
Yeni tıfıllanır taze kız olur  
Üç yaşından beş yaşına varanda  
Koyma komşulara o bir söz olur 
 
...Doksan beşte Şenlik söyler sözleri 
Yüz yaşında çıkar kuzu dişleri 
Baş yastığı olur ocak taşları 
Tütsü döğer var endamı is olur  (Çelebioğlu, 1984: 449-450) 

Hər üç vücudnamədə eyni rədifdən istifadə olunmuşdur: “olur”, “olar, 
“olu”. Fikrimizcə, Dollu Mustafanın cənub dialektini əks etdirən “olu” rə-
difi sonradan dəyişdirilmiş, Şair Əlinin vücudnaməsində isə bu cəhət qoru-
nub saxlanmışdır. Yaxından tanışlıq və variantlıq haqqında fikirlərimizi 
isbat etmək üçün hər iki vücudnaməni Əlavə 2-də təqdim edirik.  

Şair Əlinin qoşma-vücudnaməsi 9 bənddən ibarətdir. Cəsədnamə 
başlığı ilə verilən bu vücudnamədə 3-70 yaş arası ömür yolu təsvir 
edilmiş, uşaqlıq, gənclik, qocalıq dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri dilə 
gətirilmişdir. Fikrimizcə, bu vücudnamənin mətnində natamamlıq vardır. 
Yetmiş yaşda dizdə taqətin qalmadığı, ocaqlar başındakı yalnızlıq qeyd 
olunur və ölümdən bəhs olunmadan birdən-birə İnkir-minkir, qəbirdəki 
əzab haqqında danışılır.  

Cəlilabadın Kiçik Bəciravan kənd sakini Məmmədov Sərxoş 
Həsənalı oğlundan Sahibə Paşayeva tərəfindən toplanmış və Şair Əlinin 
cəsədnaməsi ilə variant təşkil edən vücudnamə də natamamlıqla bağlı 
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fikrimizi təsdiqləyir. Həmin vücudnamənin özündə də yaş mərhələlərinin 
təsvirində “atlamalar” olsa da, 3-100 yaş arasında olan bir qız/qadının 
həyat yolunun ifadəsidir: 

Üç yaşınan beş yaşına varanda 
Bir qız gözəlləşib əcəb qız olar.  
Həddi-buluğ on yaşına çatanda 
Açılar laləsi, xub nərgiz olar.  
 

...Səksənində ayax baxmaz sözünə, 
Doxsanında ağ tor gələr gözünə. 
Yüz yaşında arvad baxmaz üzünə, 
Otaxlar başında tək yalqız olar.   (Vücudnamə, 2008: 166-167) 

Göründüyü kimi, rədifləri də eyni olan (dialekt fərqi mövcuddur: 
“olu”, “olar”) bu vücudnamələr variantdır və burada qız, qadın, ana, nənə 
obrazının xarakterik təsviri verilmişdir.  

Azərbaycan aşıq şerinin şəkillərindən olan vücudnamələrə bir çox 
aşıqlar müraciət etmişlər. Bu baxımdan klassik vücudnamələrlə müasir 
dövrdə, xüsusilə də Sovet hakimiyyəti illərində yazılmış vücudnamələr 
arasında məzmun fərqi mövcuddur. Məqalədə nəzər saldığımız klassik 
vücudnamələrdə “Quran”dan, İslamdan böyük təsirlənmə diqqəti cəlb 
etməkdə, insanın həm bu dünyaya gəlməzdən öncəki vəziyyəti, həm bu 
dünya yaşamı, həm də axirəti təsvir olunmaqda, dünyanın faniliyi irəli 
sürülərək mənəvi dəyərlərə üstünlük verilməkdə, bu istiqamətdə nəsihə-
tamiz fikirlər səsləndirilməkdədir. Bu məqalədə indiyə qədər toplaya bil-
diyimiz vücudnamələrdən yalnız variant təşkil edən nümunələri təhlilə 
cəlb etdik. Bizə qədər folklorşünaslar tərəfindən həmin şeirlərin bəziləri 
haqqında müəyyən məlumat verilsə də, variantlıq məsələsinə ilk dəfə bu 
məqalədə aydınlıq gətirilmişdir. 

Eyni zamanda dövriyyə şeirlərlə vücudnamənin bağlılığı bu şeir şək-
linin inkişafı yolunda klassik ədəbi ənənə və onun şifahi xalq ədəbiyya-
tındakı izləri və müəyyən transformasiya elementlərini daşıması baxımın-
dan da maraq doğurur və bu məsələ də Azərbaycan folklorşünaslığında ilk 
həllini burada tapmışdır.  
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Abstract 

Vujutname: The Origin and Variants 
 

As it is known, in Yashnamas Human describes in Spirit circumstance and also there 
describes different stages of the life from mother uterus until death. Here is lerned the 
origin of vujutname and investigated its relation with the poems of classical literature. 
here is also investigated the vujutnames of Hasta Hasan, Ashiq Abbas, Ashiq Madad 
and Dollu Mustafa, Ashiq Shenlik, Shair Aly who contain variation with one - another. 

 
РЕЗЮМЕ 

«Вуджуднаме»: происхождение и варианты 
Как известно, в стихотворениях «йашнаме» («вуджуднаме») запечатлены раз-

ные возрастные периоды человека от рождения до смертьи. В статье выясняется 
происхождение жанра «вуджуднаме» , связи с периодическими стихотворениями 
в классической литературе. А также исследуются стихотворения «вуджуднаме» 
Хаста Хасана, Ашык Аббаса, Ашык Медета и Доллу Мустафы, Ашык Шенльика, 
поэта Али которые образуют различные варианты.  
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Ялиаьа ЪЯФЯРЛИ 
 

ЖОРЖ САНДЫН «КОРОЬЛУ» ТЯРЪЦМЯСИНДЯ 
ИМПРОВИЗАСИЙАЛАР (МЦГАЙИСЯЛИ ТЯЩЛИЛ) 

 
«Короьлу» дастаны Азярбайъан халгынын гящряманлыг тарихидир. Бу 

дастан Ъялали щярякатыны ящатя ется дя, бцтюв бир тарихи дюврц юзцндя 
якс етдирир. Беля ки, дастан XVI-XVII ясрлярин тарихи щадисялярини якс ет-
дирся дя, Тябриздя XV ясрдя баш верян кяндли цсанлары да юз идейа исти-
гамяти иля дастанын формалашмасында тякамцл ролуну онайыр. 

Фолклоршцнаслыгда, еляъя дя дастаншцнаслыгда «Короьлу» дастанынын 
Авропайа таныдылмасында А.Ходзконун фяалиййяти илк тяръцмя кими 
гиймятляндирилир. О, XIX Иранда ишляйяркян йерли ашыглардан “Короьлу» 
дастанынын мятнини ялдя етмиш, ону 1842-ъи илдя Лондонда инэилис дилиндя 
чап етдирмишдир. Сонралар онун китабханасы Парис Милли Китабханасынын 
Тцрк Ядябиййаты Фондунда «Фарс ялавяси» бюлмясиндя горунмагдадыр. 
Жорж Санд да Парис Милли Китабханасында сахланылан бу нцсхя иля йягин 
ки, таныш имиш. Чцнки Жорж Сандын тяръцмяси иля А.Ходзконун няшрини 
мцгайися едяндя чох йахынлыг щисс олунур. 1842-ъи илдя Жорж Санд «Ко-
роьлунун сярэцзяшт вя импровизасийалары»ны А.Ходзко няшриндян тяр-
ъцмя етмишдир (1, с.4). Лакин Парис нцсхясинин 2004-ъц ил Бакы няшриндя 
беля бир гейд вардыр: «Жорж Сандын йаздыьына эюря, о, 1834-ъц илдя «Ко-
роьлу» дастанынын бир парчасыны франсыз дилиня чевирмиш вя юзцнцн ре-
дактяси иля чыхан журналда дяръ етмишдир». Беля бир суал мейдана чыхыр ки, 
Жорж Санд бу иллярдя А.Ходзконун тяръцмяси иля таныш идими? Беля йягин 
етмяк олар ки, онларын арасында йарадыъылыг ялагяси олмушдур. 

«Короьлу» дастанынын Авропайа таныдылмасында Жорж Сандын хид-
мятляри бюйцк олмушдур. О, Короьлуну Щомерля мцгайися едяряк йа-
зыр ки, «Онун иэидлийи щаггында щекайяляр Щомер вахтында Тройа мц-
щарибяляринин щекайяляри гядяр мяшщурдур. Бу бир щягигятдир ки, бизим 
гящряман Щомердян хябярсиз иди, амма бу охшар ъящятляря ня де-
йясян?» (2, с.5). Няшр олунан нцсхядян эюрцнцр ки, Жорж Санд дастан 
поетикасына бяляд олмамыш, она эюря дя дастандакы шеир парчаларынын 
сятри тяръцмясини вермишдир... Амма бу шеир парчаларнын бядии тяръцмя-
си йцксяк сяняткарлыгла едилмишдир. Елми ядябиййатда бу ъцр тяръцмя 
импровизасийа ады иля таныныр. Импровизасийанын ясас мягсяди шеирин 
мязмунуну вермякдир. Импровизасийада шеирин бцтцн мязмуну ящатя 
олунмалыдыр. Бу ъящятдян щяр щансы бир импровизасийа иля дастан шеирини 
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тутушдурсаг, цст-цстя дцшян лирик-щисси дуйьуларын тамамландыьыны эю-
рярик. Мцгайися цчцн Жорж Санд, А.Ходзко нцсхясини вя щяр щансы Ба-
кы няшрини нзярдян кечирмяк мягсядямцвафигдир. Ходзко няшриндя 
Короьлунун падшащла илк дяфя гаршы-гаршыйа эялмяси, атыны танытмасы 5 
бяндлик гошма иля дейилир.. Ходзко няшриндя Короьлу дейир: 

Падшащым, эял сяня хябяр верялим, 
Бядюйдя нишана нечя эярякди? 
Сяксниб, хорруйуб сягиняндя о, 
Ъейран тяк тулланыб кечя эярякди. 
 

Гызыл ов сягярли, кюшяк дюнцмлц, 
Дяйирман мадарлы, аъ гурд йейимли, 
Дошман бели ипяк, хяййатя йалы, 
Товуз тяк йелкяси уъа эярякди. 
 

Дюрдцндян бешиня эиряндя йашы, 
Шащмар тяк эярякди бядюйцн башы, 
Алма тяк эюзляри, алмаз тяк диши, 
Додаьы няр кими баъа эярякди. 
 

Ясли Мащмудуду, тасма бойунлу, 
Мейдана эиряндя йцз мин ойунлу, 
Гарчгай бахышлы, аъ гурд йейимли 
Ортасы голуна долу эярякди. 
 

Иэид оду ата сюзцн щаглыйа, 
Бядюйцн беъяря, йахшы сахлыйа. 
Суйун, сафын бянди-бясдин тохлуйа 
Мирзя кими сярраф гоъа эярякди.  (1, с.15) 

Шеирдяки мисраларла импровизасийадакы мязмун демяк олар ки, цст-
цстя дцшцр. Щятта импровизасийада атын тярифи хейли эенишдир. Шеирдя ися 
бу мязмун поетизмин тясири алтындадыр. Шеирдя лирик дуйьулар щисси-
емосионал мязмуна маликдир. Бу ъцр лирик дуйьу тяръцмядя итир вя 
дастан нясриня чеврилир, щям дя тяръцмя шеирин поетик мязмунуну там 
ящатя етмир. Ялбяття, бунун сябяби Жорж Сандын Шярг шеириййятиня там 
вагиф ола билмямясиндядир. Лакин А.Ходзко няшриндяки шеирля Бакы 
няшриндяки шеир ъцзи фярглярля бир-бириня йахынлашыр. Мцгайися цчцн щя-
мин бяндляри ашаьыда веририк. 

Ай аьалар, сиздян хябяр алайым, 
Бядювдя\ нишаня нечя эярякдир? 
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Аслан тяк хорлайыб, шыьыйа, 
Ъейран тяк атылыб кечя эярякдир. 
 
Гарычгай тяк эяряк бядювцн башы, 
Ъамыш тяк габырьасы, алмаз тяк башы, 
Алма тяк эюзляри, алмас тяк диши, 
Додаьы няр, бурну баъа эярякдир. 
 
Марал тяк эяряк атын дырнаьы, 
Аъ гурд тяки арпа цстя вармаьы, 
Юкцз тяк биляйи, топ тяк дырнаьы, 
Шцмшад тяк долу пача эярякдир. 
 
Далысы пул-пул, айаьы халлы, 
Шякярдян ширин лябляри баллы, 
Довшан белли, ипяк, ябришим йаллы 
Хоруз тяк йелкяни уъа эярякдир. 
 
Оьул эяряк ана сюзцн щаглайа 
Бядювцн бясляйя, йахшы сахлайа, 
Яслин-кюкцн, сойун-затын йохлайа, 
Короьлу тяк сярраф гоъа эярякдир. (3, с.79) 

Салман Мцмтазын архивиндяки щямин бяндляр Ходзко няшриндяки 
бяндлярдян азъа фярглянир. Салман Мцмтазда обйектя Короьлунун 
дилиндян мцраъият олунур. Ходзко няшриндя ися обйект Короьлунун 
юзцдцр. Биринъидя Короьлу мялумат алмаг мстяийр, икинъидя ися о, мя-
лумат веряндир. Бу мцгайисядя обйект-субйект мясяляси йалныз биринъи 
бяндлярдя мцшащидя олунур. галан бяндлярдя ися Гыратын тярифини эюрц-
рцк.. дцздцр, бу мисраларда Гыратын ады чякилмир. Анъаг шеирдяки бян-
зядилян обйектин йалныз Гырат олмасы диггяти ъялб едир. Мясялян, «Та-
вус тяк йелкяси уъа эярякдир»//«Хоруз тяк йелкяни уъа эярякдир», 
«Довшан бели ипяк, хяййатя йалы»//«Довшан белли, ипяк, ябришим йаллы», 
«Бядюйдя нишана нечя эярякди?»//«Бядювдя нишаня нечя эярякдир?», 
«Сяксяниб, хорруйуб, сягиняндя о, ъейран тяк тулланыб кечя эярякди»// 
«Аслан тяк хорлайыб, шыьыйа, Ъейран тяк атылыб кечя йахшыдыр». Хцсусиля 
ахырынъы бяндляр мцгайисяли тящлиля диггятля йанашмаьы тяляб едир. Бакы 
няшриндяки дягиг ифадяляр, мисралар короьлушцнаслыг цчцн чох ящямий-
йятлидир. Ходзко няшриндя шеирин «Алма тяк эюзляри, алмас тяк диши, До-
даьы няр кими баъа эярякди» мисраларында ифадянин гейри-сялислийи вар-
дыр. Бу мисралар С.Мцмтаз шеириндя даща дягиг ифадя олунуб. Мцга-
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йися апардыгда чатышмайан сюзц «бурну» олмасыны эюрцрцк. Жорж Сан-
дын импровизасийасында ися бу мисралар дягиг ифадя олунмамышдыр. Гы-
саъа ону дейяк ки, шеир бяндляриндя ифадя олунан арзу импровизасийада 
йериня йетирилмиш, тясдигини тапмыш фикирлярдир. Бу да ону эюстярир ки, 
Ж.Санд шеирин мязмунуну дяриндян дуйа билмямиш, шеирдяки арзуну 
эерчяклик кими баша дцшмцшдцр. 

Щям Ходзко, щям дя С.Мцмтаз шеирини Вяли Хулуфлунун чап етдир-
дийи «Короьлу»дакы охшар шеирля мцгайися етдикдя ися охшар вя фяргли 
ъящятляр эюрцрцк. 1929-ъу ил чапында Короьлу юз атыны беля тярифляйир: 

Гой дейим Гыратын нишаныны, 
Ябришим ипякдян тели эярякдир. 
Суращы эярдянли, булул саьрылы 
Беш щогга гызылдан налы эярякдир. 
 
Армыды дырнаглы, кясмя бойунлу, 
Мейдана эиряндя лейаъ ойунлу. 
Дяйирмян мядяли, аъ гурт йейимли, 
Ортасы голана долу эярякдир. 
 
Гаранлых эеъядя йолу чашмайа, 
Ону минян ял ятяйин йыьшырмайа, 
Дцшман мянзилиндя цстцндякини дцшцрмяйя 
Короьлунун аты дяли эярякдир. (4, с.62) 

«Эярякдир» сюзц иля ифадя олунан арзу формасыны дастандакы диэяр 
шеирлярдя дя эюря билирик. Мясялян, «Ъялали Короьлунун Хумар ханымы 
эятирмяси цчцн Мисиря эетмяси...» голунда Короьлу дейир: 

Алма эюзлц Гыратымы эятирцн, 
Сявар един, мятлябимя йетирцн, 
Нечя мянзил Чамлыбелдян ютцрцн, 
Йар йолунда зящмят чякмяк эярякдир. (5, с.277) 

Цмумиййятля, Парис нцсхясиндя Короьлунун дилиндян верилмиш шеирля-
рин яксяриййяти Жорж Санд тяряфиндян импровизасийа едилмишдир. Яэяр Па-
рис нцсхясиндяки шеирляря ардыъыллыгла нязяр йетирсяк, бунлардакы дярин 
мяна, поетик лиризм аз вя йа чох дяряъядя Ж.Санд тяряфиндян гавраныл-
мышдыр. Парис нцсхясиндя йазылыб: 

Падшащым цстцмя ъари буйурду, 
Дюйцшярям, дюнмям, едрям ъянэи. 
Гарчыгай тяки дойурса мяни 
Мян гябул етмярям бу намц нянэи. (1, с.16) 
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Импровизасийада ися бу фикирляр ашаьыдакы кими тяръцмя олунмушдур: 
«Падшащым мяни ъязаландырмаьы ямр етди. Лакин мян Аллащ тяряфиндян 
билирям ки, юзцмц неъя горуйум, мян онун ялляриндян гачыб гуртара-
рам. Нащаг йеря мяня аъ вя  аъэюз гартала дян атан кими, юз вар-дювля-
тини, мярщямятини тяклиф едирсян, мян онларын щамысыны эери гайтарарам 
(тулларам)» (2, с.17-18). Эюрцнцр ки, тяръцмянин чятинлийиндян Парис 
нцсхясиндяки шеирлярин щяр бяндини Жорд Санд бир нечя импровизасийада 
вермяйя мяъбур олмушдур. Мясялян, «Падшащым цстцмя ъари эятирди» 
мисрасы иля башлайан бянди там олмадан импровизасийа едиб. Икинъи 
бянддяки «Юз йеримдя бяй дейярляр, бяй мяням» фикрини «Мян Аллащы 
евимя гонаг чаьырдым, бяли, мян бир Аллащам» шяклиндя; «Сянин тяк 
намрдя бойун яймяням» фикрини «Мян юз бойнуму сянин тяк алчаьа, 
намярдя, горхаьа яймярям» кими; «Ахыр суда сынар бу су сящянэи» 
бядии фикрини «Бардаг сянин цчн чох су апарды, лакин ахырда бардаг 
сынды» формасында ифадя етмишдир. Мяшщур бир сюз вардыр: Тяръцмя шцшя 
алтында эцля бянзяйир, ня гядяр гохуласан да ятрини дуймаг олмур. Биз 
Жорж Сандын да тяръцмясиндя гошманын поетик эюзяллийинин дуйулмасыны 
шцшя алтындакы эцля бянзядирик. Щям дя Жорж Санд тяръцмядя чох сярбяст 
олмуш, мянадан узаг анлайышлары тяръцмяйя эятирмишдир. 

Дастанын ясас мащиййяти шеирлярдя ифадя олунан мязмундадыр. Бу 
шеирляр дастана щям дя хцсуси ащянэ эятирир. Тяръцмядя ися бу ащнэ 
итир. Хцсусян сятри тяръцмядя вязн, гафийя позулур, мяна шеирдяки мя-
найа уйьун эялмир. Бу хцсусиййяти Жорж Сандын тяръцмя етдийи шеирлярдя 
дя эюря билирик. Йеня бир импровизасийайа диггят едяк. Жорж Сан йазыр: 
«Ешит сюзлярини Короьлунун! Щяйат мяня аьыр йцкдцр, ясарятдир. Бу 
эцндян етибарян мян башымы талейин тясадцфляриндя тярк едирям, неъя 
ки, пайыз йарпаьы шиддятли пайыз кцляйинин ясмясиндя тярк олунур. 
Аллащын изни иля мян Ирана эедяъяйям вя орада Ялинин динини бярпа 
едяъяйям, чцнки бу юлкядя ону чох йцксяк гиймятляндирирляр» (с.19, 
Жорж Санд). Бу импровизасийада да тяръцмя шеиря гисмян уйьун эялир. 
Шеирдя: «Короьлу дейир ки, йетишдим ъана, Мян сярими тцп ейлярям чов-
гана» ики сятири тяръцмянин биринъи щиссясидир. Диэяр ики мисра ися 
Щз.Ялинин ады иля баьлы олан щиссяйя аиддир. Шеирдя Короьлу Яли гулу 
олмаг истядийини билдирир, тяръцмядя ися онун Ирана эетмяк истямяси Яли 
динини бярпа етмяк арзусу кими верилир. Эюрцндцйц кими, тяръцмядяки 
мязмун шеирдяки мянайа йахынлашмыр, бурада Жорж Санд мянаны ясас 
эютцрмямиш, щисси дуйьулара даща чох гапылмышдыр. 
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Жорж Сандын импровизасийалары ичиндя дягиг информасийа верян сятри 
тяръцмяляр дя вардыр. Парис нцсхясинин икинъи мяълисиндя беля бир эярайлы 
да вардыр: 

Сяфяр олду Кцрдцстана, 
Бизим иля кючян эялсин. 
Намярд эирмясин мейдана, 
Яр бадясин ичян эялсин. 
 
Гурбанам мярдин бойуна, 
Лянят намярдин сонуна, 
Яъял кяфянин бойуна, 
Юз ялиля бичян эялсин. (1, с.21) 

Жорж Санд бу эярайлынын мяна хцсусиййятлярини эюзял баша дцшмцш, 
ону импровизасийада дягиг сясляндиря билмишдир: «Йола дцшмяк вахты 
эялиб чатды. Ким мянимля Кцрдцстана эетмяк истяйирся, щазыр олсун! 
Мянимля яр бадясини ичиб, юз ялляри иля кяфяни бойнуна эейян адамлар 
эялсин!» (2, с.23). Биз бу импровизасийада ики бяндлик шеирин мязму-
нунда щятта шеириййятинин ифадя олундуьуну эюрцрцк. 

«Короьлу» дастанынын поетик эцъц онун гошма вя эярайлыларындадыр. 
Бу шеирляр дастаны бядии ъящятдян дольунлашдырыр, она рянэарянэлик ве-
рир. Еля импровизасийалар да бу мягсядя хидмят едир. лакин бу тяръц-
мялярдя шеириййят олмадыьындан бу бядии тясир аз дуйулур. Биз щяр щансы 
импровизасийаны эютцрсяк, орада шеирин щяр бир мисрасынын эцълц вя йа 
зяиф шякилдя ийадя олундуьуну эюрцрцк. «Короьлу» дастанында олдуьу 
кими, Жорж Санд нцсхясиндя дя импровизасийалар мятня там бирляшир. 
Бундан ялавя, импровизасийалар сонракы щадисялярин инишафына тякан ве-
рир. Бу хцсусиййят щям дя дастандакы шеирлярин ойнадыьы ролу якс ет-
дирир. лакин бир ъящят вардыр ки, дастанда бу шеирляр дялилри дюйцшя рущ-
ландырмаг, йахуд Короьлунун щисс-щяйяъанларынын тяръцманы кими ве-
рилир. Импровизасийада ися бу хцсусиййятлярдян анъаг Короьлунун щисс-
щяйяъанларыны сезмяк мцмкцндцр. Мясялян, беля бир импровизасийайа 
диггят едяк. Короьлу Ейвазы апаранда Яряб Рейщан ону тягиб едир. 
Короьлунун бу йоллара бялядчилийи йох иди. Онун гаршысында бир дяря, 
дярянин башында бир кюрпц вар иди. Короьлу бу кюрпцдян кечмялийди. 
Яряб Рейщан буну йахшы билирди. Короьлу бахды ки, кечмяк мцмкцн 
дейил. Гыраты гамчылады. Гырат сычрайыб даьын башына галхды. Даьын 
ашаьысында он ики аршын ени, йцз аршын узуну олан бир дяря вар иди... Ко-
роьлу цч эцн даьын башында галды... Дяряни бир дя нязярдян кечирди. 
Гырат бу он ики аршыны атлана бился, Ейвазы да эютцрцб гача биляъяк, йох 
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яэяр атлана билмяся, юзц дя, Ейваз да, гырат да д\рянин дибиня дцшцб 
тикя-тикя олаъаг. Короьлу Гыраты миниб, Ейвазы да мющкям тяркиня 
сарыйыб беля бир тцркц охуду: 

Атадан бядюйдц, анадан кющлян, 
Гырат мяни Чянлибеля йетир, щей! 
Йад йанында боз думана гойма эял, 
Гырат мяни Чянлибеля йетир, щей! (1, с.45 – 46) 

Бу парчада йашанан щиссляр, дуйьулар щяр бир охуъуну риггятя эятиря 
биляр. Гейд етдийимиз бу парча Жорж Сандын да тяръцмясиндя бцтцн тяф-
силаты иля верилир. Щятта ясас мятндя олмайан щиссяляр дя ялавя олунмуш-
дур. Ж.Санд Короьлунун Гырата етдийи мцраъияти ися хцсуси бойаларла 
тгдим едир. Импрвизасийада дейилир: «Мяним дюйцш атым, сянин атан 
бядюйдц, анан кющлян. Язиз Гыратым, мяни Чянлибеля апар! Мяни 
бурда, бу дцшмянлярин, гара туфанын арасында гойма. Цряйим Гырат, 
мяни Чянлибеля апар» (2, с.44 – 45). Жорж Сандын бу щиссяни беля лирик 
дуйьуларла тяръцмя етмяси онун Шяргя вурьунлуьуну эюстярир.  

Бир гярбли охуъу цчцн «Короьлу» дастанынын поетикасы о гядяр дя 
дяриндян анлашылмаз. Анъаг Жорж Санд бу поетиканы еля лирик щисслярля 
охуъусуна ашылайыр ки, о, ону юз гящряманы кими севя билир. Щямзнин 
Гыраты гачырмасы сящняси, Короьлунун Щямзяйя сюйлядийи шеир сойуг-
ганлы гярблини риггятя эятирир. «Сян Гыраты Аллащын юзцндян хащиш етмяли 
олдун. Гыратын гуйруьу бир эцл дястясидир. Онун белиня галхмаг юзц 
бир хошбяхтликдир. Ой, Короьлу, гой Аллащ ону сяня гайтарсын! Мян 
дярин бир дяниздя батырам. Гыраты итирмяк дярди цряйимин башында бир 
даш кими асылыр вя мяни бядбяхтлийя сцрцкляйир. Мян кяндлийям, дяйир-
манчыйам. Гылынъы атыб, Короьлу, сян инди гышгырмалысан «Дян эятирин, 
дян!» (2, с.69). 

Эюрцндцйц кими, Ж.Санд орижиналдакы шеирлярин бядии хцсусиййятлярини 
сахламаьа чалышмышдыр. Бундан ютрц о, юзцндян бязи артырмалар да ет-
мишдир. ясасян, импровизасийалар шеирлярин гыса мязмунуну ящатя ет-
мякдядир. Дастанда шеирляр чох олдуьу кими, импровизасийалар да чох-
дур. Бцтцн бу импровизасийаларын щамысыны лиризм бирляшдирир. Ж.Сандын 
тяръцмсиндя импровизасийаларын хцсуси чякиси вардыр яэяр дастандакы 
шеирляр импровизасийа олунмасайды, дастанын мязмунунда йарымчыглыг 
оларды вя франсыз охуъусу Короьлунун шяхсиййятини дяриндян баша дцшя 
билмязди. Бцтцн бу дедикляримизин ясасында импровизасийанын охуъу 
цчцн ня демяк олдуьуну гысаъа гейд едя билярик: 

- Импровизасийа щисс-щяйяъаны юзцндя дашыйан кичик лирик парчадыр; 
- Импровизасийа шеирин лирик дилля тяръцмядя ифадясидир; 
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- Импровизасийа гящряманын дуйьуларыны якс етдирир; 
- Импровизасийа тяръцмядя йурд щиссяйя кечид ролу ойнайыр. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Короьлу. Парис нцсхяси. Бакы, Шярг-Гярб, 2005. 
2. Короьлу. Бакы, Нурлан, 2004. 
3. Короьлу (Бакы ялйазмалары). Бакы, Нурлан, 2010. 
4. Короьлу. Бакы, Елм, 1999. 
5. Короьлу. Бакы, Сяда, 2005. 
 

ХЦЛАСЯ 
ЖОРЖ САНДЫН «КОРОЬЛУ» ТЯРЪЦМЯСИНДЯ ИМПРОВИЗАСИЙАЛАР 

(МЦГАЙИСЯЛИ ТЯЩЛИЛ) 
 

Мягаля актуал бир проблемя щяср олунмушдур. Йазыда «Короьлу» дастанынын 
Жорж Санд тяръцмясинин бядии кейфиййяти вя орадакы импровизасийаларын ясас мятн-
дяки шеирляря уйьунлуьу юня чякилмишдир. Импровизасийаларын «Короьлу» дастанында-
кы шеирлярля мцгайисяси ону эюстярир ки, бу лирик парчалар гящряманын лирик дуйьу-
ларыны якс етдирир. Бу мювзу дастан поетикасында илк дяфядир ишлянир.  

 
SUMMARY 

THE IMPROVISATIONS IN KOROGLU TRANSLATION  
OF JORJ SAND COMPARATIVE ANALYSIS 

 
The article have been devoted to the urgent problem. In the writing the art quality of 

the Koroglu epos of Jorj Sand and accordance of  improvisations have been pulled over 
there to poems in the basic text to the front. It shows the comparison by poems in the 
Koroglu epos of the improvisations that these lyrical piece reflect the lyrical senses of 
hero. This subject is used in the epos poetics for the first time. 
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Диларя Кавус гызы БАБАЙЕВА 
 

ЕЛ ШАИРИ ЩАЪЫ ЯЛИШ АЬАНЫН  
ШЕИРЛЯРИНДЯ ПОЕТИК ЯНЯНЯ 

 
Эюйчяли ел шаири Щаъы Ялиш аьанын ялдя олан шеирляриня эюря дейя би-

лярик ки, онун гязял, гясидя, тяркиббянд йарадыъылыьы ашыг шеири цслубун-
да йаздыьы шеирляриня нисбятян чохдур. Бу ясярлярин поетикасына диггят 
йетиряндя эюрмяк олар ки, бу нцмуняляр сяняткарлыг ъящятдян йеткин 
ясярлярдир. Бу она эюрядир ки, шаирин классик ирся мцнасибяти йетяринъя 
йахшы олмушдур. Щаъы Ялиш аьанын файдаландыьы шаирляр дя ядябиййат 
тарихиндя юзцнямяхсус йер тутурлар. Онлар юз йарадыъылыглары иля Щаъы 
Ялиш аьанын классик классик поезийасына бир юрняк олмушлар. Бу, илк 
нювбядя Нясиминин вя М.Фцзулинин йарадыъылыьына аиддир. Айдындыр ки, 
Фцзули бцтцн Шярг поезийасынын инкишафына тякан вермиш, юз йарадыъылыьы 
иля эцълц шаирлярин йетишмясиня кюмяк етмишдир. Бу тясир XIX – XX 
ясрлярдя хцсусиля даща эцълц олмуш, С.Я.Ширвани, Г.Закир, Нябати, На-
тяван, Мясищи вя башга шаирлярин ядяби йарадыъылыьына тясир етмишдир. 
Эюйчя ядяби мцщитиндя дя бу тясир гцввятли олмуш, Щаъы Ялиш аьанын да 
йарадыъылыьында юзцнц эюстярмишдир. Биз буну хцсуси олараг Фцзули об-
разларынын Щаъы Ялиш аьанын гязялляриндя иникасында эюрцрцк. Щаъы Ялиш 
аьа да Фцзулинин Лейли, Мяънун образларыны гязялляриндя вясф етмиш, 
«Мяни ъандан усандырды...» гязялиня ися якс шякилдя ъаваб вермишдир. 
Мясялян, Фцзули дейир: 

Мяни ъандан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы, 
Фялякляр йанды ащимдян мурадым шями йанмазмы?(1, с. 291) 

Щаъы Ялиш аьада ися бу фикрин яксиня олараг антитезис иряли сцрцлцр: 
Севдадян бян усандым, нечцн бу бяндян усанмаз, 
Гялят сюздцр дейирляр йол кюнцлдян кюнцля вар, олмаз (2). 

Фцзули дейир: 
      Эюзцмдян ахар ган-йаш, ахар сулар буланмазмы? (1, с. 291) 
Щаъы Ялиш аьа дейир: 

      Эюзцмдян ган йашы сел тяк ахар гуртармаз, азалмаз (2). 
«Усанмаз» гязялинин башга бейтляриндя дя Фцзули тясири айдын 

дуйулур. 
Фцзулинин «Лейли вя Мяънун» поемасында Ибн Сялам юляндян 

сонра Лейлинин Мяънуну сящрада ахтарыб тапмасы вя юз ниййятини бил-
дирмяси сящнясини Щаъы Ялиш аьа юзцнямяхсус сяняткарлыгла вясф етмиш-
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дир. Мяънунун Лейлини рядд етмяси сящнясини Щаъы Ялиш аьа юз гялями-
ня мяхсус йенидян ишлямишдир. Щаъы Ялиш аьа Фцзули «Лейли вя Мяъ-
нун»ундакы Лейли иля Мяънунун сющбятини даща башга шякилдя тягдим 
едяряк, Лейли образынын тясвириндя Лейла кюмякчи образындан истифадя 
едир вя Мяънунун ешгини сынаьа чякир. 

 
                          Лейла 
Деди Мяънуня бир эцн бир пяривяш 
Ки, ей яфсярдя дил щали-мяшвяс. 
 
Нядир Лейланын йохдур вяфасы, 
Вяли чохдур ъяфасы, йох сяфасы. 
 
Бянимля шимди эял сян ейля цлфят, 
Ана бян эюстярим, ейни мящяббят. 
 
                          Ъаваб 
Деди Мяънун ки, ей мящбуби-зиба 
Бана юзэя эярякмяз, илла Лейла. 
 
Алын, анъаг ки, бил мяънунийям мян, 
Алын анъаг ки, оусти-ъушйям мян. 
 
Яэярки, сян мящи-янвярсян, ей ъан, 
Вяли Лейли эяряк Мяънуня щяр ан (2). 

Фцзули «Лейли вя Мяънун»да Мяънунун дилиндян йазыр: 
Эет, эет сян о Лейли дейилсян. 
Эяр мян мян исям, нясян сян, ей йар? 
Эяр сян сян исян, няйям мяни-зар? 
Чцн мян олубам сянинля мямлу, 
Вящдят рявишиндя хош дейил бу 
Ким, дишрядя истяйям нишанын, 
Бир юзэя мякан билям мяканын (3, с. 424). 

Шаир Щаъы Ялиш аьа Лейлинин вяфаты сящнясини дя юзцнямяхсус кя-
дярля гялямя алыр. О, бу щадисялярин сейриндя ушаг образындан истифадя 
едир. Бурада ушаг ади сейрчидир. О, Лейлинин вяфаты сящнясинин дярк 
олунмасыны юз ушаг дцнйасына эюря баша дцшцр. 
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                      Ушаг 
Бахыб эюрдц дуруб бир тифли-мясул 
Шикястя-дил, пяришан щали мязлун. 
 
Баханда тифля бир рянэи саралды, 
Вяфати Лейлинин рямз иля ганды. 
 
Сярасимя ики ялли урду башя, 
Олубду йа ягли тяьйир, эетди щушя (2). 

«Лейли вя Мяънун» ящвалатынын сонунун бу ъцр гуртармасы онун 
сонрадан яфсаняляшмясиня вя эяляъякдя щафизялярдя йашамасына ишарядир. 
Буну бянддяки мисра да тясдиг едир: «Вяфати-Лейлини рямз иля ганды». 

«Лейли вя Мяънун» поемасындакы суфи эюрцшляр Щаъы Ялиш аьанын 
да образларынын тяфяккцрцня кюмяк етмиш, Фцзулинин Мяънунундакы 
суфийанялик Щаъы Ялиш аьанын Мяънун образынын тяфяккцрцня тясир ет-
мишдир. Щаъы Ялиш аьанын Мяънуну да юз сяляфи Мяънун кими Лейлини 
рядд едир. Чцнки онун юз суфи дцнйасында юз Лейлиси вардыр вя о, юз 
Лейлисиня говушмушдур. Щаъы Ялиш аьа йазыр: 

Деди Мяънун ки, ей мящбуби-зиба 
Бана юзэя эярякмяз, илла Лейла (2). 

Щям Фцзулидя, щям дя Щаъы Ялиш аьада бящс едилян парчаларда из-
тираб, чякилян язаблар ейнидир. Щятта эюрцндцйц кими, щяр ики шаирдя 
Мяънунун щалынын тясвириндя истифадя едилян суфи дцнйаэюрцш ейни няти-
ъяни верир. Лакин мянанын поетик вцсятиня эюря Фцзули шеириййяти даща 
йцксякдир. Щаъы Ялиш аьанын Мяънунун щалыны тясвир едян мисралардакы 
мяна Фцзулинин Мяънунунун щалыны якс етдирир. 

Бундан башга, Щаъы Ялиш аьанын яксяр гязялляриндя Фцзули рущу 
йашайыр. Биз истяр-истямяз бу гязяллярдя Фцзулийя мяхсус поетик цслубу, 
поетик яняняни мцшащидя едя билирик. Бу, хцсусиля Фцзулинин мящяббят 
гязялляри иля Щаъы Ялиш аьанын гязялляриндяки мящяббятин якс етдирилмя-
синдя цзя чыхыр. Щятта Фцзули гяляминя мяхсус изафят тяркиблярини Щаъы 
Ялиш аьанын гязялляриндя эюрмяк мцмкцндцр. Щаъы Ялиш аьанын гязял-
ляриндя «дили-сузан», «ляби-ляб», «атяши-ешг, «хаки-пайиндя», «ганейи-
хал», «сийащ тел», «сирри-нищан», «сящни-чямян, «хеймейи-Лейла», «эцлц-
тяр», «бейти-мцяззям» вя с. изафятляр Фцзули шеиринин тясири иля Щаъы Ялиш 
аьанын поетик шеирляриндя юз яксини тапмышдыр. Щям бядии техника, щям 
дя поетик тясирлянмя ъящятдян Щаъы Ялиш аьанын гязялляриндя Фцзулийя 
охшарлыг тякъя изафятляря дейил, ейни заманда мювзу охшарлыьына да ся-
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бяб олмушдур. Биз бу мювзу охшарлыьыны «Лейли вя Мяънун» поемасы 
цзря мцшащидя едирик. Бу тясирин лирик гязялляр васитясиля Щаъы Ялиш аьанын 
йарадыъылыьында цз чыхмасы да мараглыдыр. Щятта ону демяк мцмкцн-
дцр ки, шаирин гязял йарадыъылыьынын яксяриййяти Фцзулийя йахын сяпкидя 
йазылмышдыр. «Мющнятдян», «Кюйлцм» гязялляринин дилиня, цслубуна фикир 
версяк, бунун беля олдуьуну эюря билярик. Мясялян, Фцзули дейир: 

Сагын, памал олурсан бурийа тяк, мясъидя эирмя, 
Вя эяр начар эирсян онда, минбяр кими чох дурма (3,с. 382). 

Бу фикри башга ъцр тярздя Щаъы Ялиш аьа да «Мющнятдян» 
гязялиндя ифадя едир: 

Эириб мяълисдя долдур гядящ, ей Щаъы, ъясур, сяъдя сяр етмя, 
Эедиб мейханяйя долдур гядящ, ял чяк ибадятдян (2). 

Бу ейни фикирдя щям Фцзули, щям дя Щаъы Ялиш аьанын мягсяди 
«Дин ялейщиня етираз дейил, инсанын щяйатына гям, кядяр эятирян, ону 
мяняви ъящятдян юлдцрян бцтцн мювщумат вя хурафаты рядд етмякдир» 
(3, с. 382). 

Щаъы Ялиш аьанын эюзяллийя мцнасибяти Фцзули вя Нясимидя олдуьу 
кимидир. Онлар эюзялин танрыдан верилмиш эюзялликлярини олдуьу кими тяс-
вир едирляр. Нясимидя эюзял юз защири вя дахили эюзялликляри иля сечилир. 
Мясялян: 

Зцлфцн эеъяси гядрдцрцр, ал йанаьын ай, 
Мераъ цзцн, сидря бойун, гашын ики йай 
 
Алямдя сяни гылды кюнцл кяндиня мягсуд, 
Фикри ня улу нясня, зящи яглц зящи пай (4, с. 113). 

Фцзулинин тяриф етдийи эюзял дя Нясиминин эюзялиндян сечилмир. 
Фцзули дейир: 

Сцрмядян эюзляр гара, ялляр щянадян лалярянэ, 
Щич шащид йох бу рянэ иля ки, сянсян шуху шянэ (5, с. 362). 

Щаъы Ялиш аьа ися онларын эюзялляриня вердийи тярифи юз гящряманы 
цчцн беля давам етдирир: 

Баш гойуб пайиня, Щаъы нечя мцддятдир сянин, 
Нязяриндян сян ону салма яйа шух гяшянэ (2).  

Щаъы Ялиш аьанын гязяллярини охуйанда еля тяяссцрат йарана биляр 
ки, бу шеирляр мяна вя мязмунъа Нясими вя Фцзули шеирлярини йахшы мя-
нада тякрар едир. Анъаг Щаъы Ялиш аьанын шеирляринин юзцнямяхсус га-
фийя системи, поетикасы вардыр. Бу да онун шеирлярини Нясими вя Фцзули 
шеирляриндян айыран башлыъа ъящятлярдян биридир.  
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Щаъы Ялиш аьанын классик поезийасында поетик янянянин бядии ВЦ-
сятини бир дя Нясиминин йарадыъылыьындакы лиризм иля мцгайися етмяк 
мцмкцндцр. Буну биз Щаъы Ялиш аьанын «Мцштагям», «Кюйлцм» 
шеирляри иля Нясиминин «Мцштагям», «Кюнлцм», «Арзулар» шеирляри иля 
мцгайися едяндя эюря билярик. 

Нясими дейир: 
Ей нури-дилц дидя, дидариня мцштагям, 
Вей йари-пясяндидя, дидариня мцштагям. 
 
Ей йари-пярипейкяр, ей щури-мяляк мянзяр, 
Вей ляби-ляби шяккяр, дидариня мцштагям (4, с. 138). 

М.Гулузадя йазыр ки, «Нясиминин цслуб хцсусиййятляриндян бири дя 
онун дахили гафийяляря чох ящямиййят вермясидир. Бу ъцр гафийялярдян 
гурулмуш шеирляр бястялянмиш шеир кими чох ащянэдар сяслянир» (3, с. 289). 

Биз бу хцсусиййяти ейни юлчцдя, ейни вязндя йазылмыш «Мцшта-
гям» шеириндя дя эюрцрцк. Щаъы Ялиш аьа да Нясимидяки кими 14 щеъалы, 
дахили гафийяляря малик юз «Мцштагям» адлы шеирини йазмышдыр. 

Ей дилбяр, мящи-паря, дидариня мцштагям, 
Гой сюйлцйцм яшкаря, дидариня мцштагям (2). 

Нясимидя «Мцштагям» гязяли ашаьыдакы шякилдя юз поетик 
ифадясини тапмышдыр: 

Ей нури-дилц дидя, дидариня мцштагям, 
Вей йари пясяндидя, дидариня мцштагям (4, с. 138). 

Нясимидя биринъи мисранын ортасындакы «дидя» иля икинъи мисранын 
ортасындакы «пясяндидя», сонракы мисралардакы «пейкяр-шяккяр» дахили 
гафийядир. Щаъы Ялиш аьада да биринъи мисрада «паря» сюзц иля икинъи 
мисрада «яшкаря» сюзляри дахили гафийядир. Щяр ики шаирдя «дидариня 
мцштагям» рядифли гафийяси ися бейтлярин сонунда тякрар олунур. Поетик 
янянянин давамы кими Нясиминин тяръибяндляри иля Щаъы Ялиш аьанын 
«Мцштагям» шеири арасында щям бядии ъящятдян, щям дя форма вя 
цслуб ъящятдян чох йахынлыг вардыр. Щяр ики поетик нцмунядя нягарят-
лярдян истифадя олунур. Нясиминин бир тяръибяндиндян бир нечя мисраны 
нязярдян кечиряк: 

Нягш арасында мян ки, пцнщаням, 
Щцснцнцн аляминя табаням. 
Дяфтяримдян ялифдцрцр Гуран, 
Нюгтя шяклиндя эюр ня диваням. 
Мяни йагутун истя, ей гяввас, 
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Гятря бящриндя эюр ня цмманям. 
Щябс олунанда ъящалятин диви, 
Мяривят мцлкцня Сцлейманям. 
Сурятин-насисурятцл щяггя, 
Бу хябяр щюъъятиня бцрщаням. 
Защида сян мяни бяшяр санма, 
Адями сурятиндя рящманям. 
Таримар ейлядим гямин чярисин, 
Бу сюзцн мянисиля хянданям: 
Ки, нишан ичря бинишан мяням уш, 
Он сяккиз мин ъащана ъащан мяням уш (4, с. 555-556). 

Бу тяръибянддяки гафийялянмя системи «Мцштагям» тяръибяндин-
дяки системин ейнидир. Нясимидя гафийяляр «пцнщаням», «цмманям», 
табаням», бцрщаням», «рящманям», хянданям» сюзляри иля, Щаъы Ялиш 
аьада «дювраням», «эирйаням», «одланям», «усаням», «пяришаням», 
«йаням» вя с. сюзлярля ифадя олунур. Анъаг Щаъы Ялиш аьанын тапдыьы 
бядии форма онун тяръибяндиня хцсуси эюзяллик эятирир. Беля ки, Щаъы 
Ялиш аьа ишлятдийи гафийялярдян сонра мятляби даща айдын нязяря чатдыр-
маг цчцн бядии тязадлардан истифадя едиб мянаны гцввятляндирир. 
Шеирдяки поетик яняня классик поезийадан эялся дя, Нясимидя бу ъцр 
кечидляря раст эялмирик. Нясиминин вя Ялиш аьанын тяръибянди 6 щиссядян 
ибарятдир. Нясимидя дахили гафийялярдян истифадя олунмур, Щаъы Ялиш аьа 
ися дахили гафийяляря цстцнлцк верир. Бунлар Щаъы Ялиш аьанын юз йарады-
ъылыг йолудур. Ялиш аьа бу ъцр бядии кечидлярля тяръибяндин формасыны дя-
йишдиряряк ону тяркиббяндя йахынлашдырмышдыр. 

Нясиминин «Кюнлцм» гязяли иля Щаъы Ялиш аьанын «Кюйлцм» шеири 
арасында да щям мяна йахынлыьы, щям дя идейа бирлийи вардыр. Щяр ики 
шаир юз поетик кюнцлляриня мцраъият едяряк мцхтялиф поетик ситуасийалар 
вя мягамларда юз ящвал-рущиййялярини гялямя алмышлар. Мясялян, Ня-
сими йарын айрылыьындан шикайят едяряк онунла вцсал дямлярини кюнлцня 
йахын етмяк истяйир. Нясими кюнлцнцн сясини беля изщар едир: 

Вцсалиндян мяни айру, кярям гыл, гылма, лцтф ейля, 
Ки, вяслинля мцдам олмаг диляр шамц сящяр кюнлцм(4,с.136) 

Щаъы Ялиш аьа да йар фяраьындан кюнлцнцн гана дюнмясиндян 
шикайятлянир. Щяр ики гязяли тутушдурдугда вязн, гафийя вя рядиф системи-
нин ейни олдуьуну эюрмяк олур. Бу шеирляр тякъя щеъа фяргиня эюря 
фярглянир. Щаъы Ялиш аьада да Нясими дцнйасына уйьун эялян мисралар 
белядир: 
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Тюкцб ган-йаш эюзцмдян йар фярагы, 
Олуб билмярря вир-вираня кюйлцм (2). 

Щяр ики шаирин бу мисраларыны тутушдурдугда беля Щаъы Ялиш аьа 
цчцн Нясими поезийасынын юрняк олдуьуну эюрмяк олар. Буну Нясими-
нин мцстязадлары иля Ялиш аьанын «Тамаша» шеирини мцгайися етдикдя 
даща дяриндян дуймаг олур. Нясиминин мцстязадлары иля Щаъы Ялиш 
аьанын «Тамаша» шеири арасында щям бядии ъящятдян, щям дя форма вя 
цслуб ъящятдян йахынлыьын олмасыны эюрмяк олар. Гейд едяк ки, щяр ики 
шеирдя шаирлярин обйектляри тярифлядикляри эюзяллярдир. Нясими юз мцстяза-
дында эюзялиня дярдини  беля ифадя едир: 

Сал бцргяйи цзцндян, яйа суряти-рящман, 
                                  Тярк ейля эцмани, 
Щяр ким ки, ъямалын эюря, ей хосрови-хубан, 
                                  Гурбан едя ъани. 
Фариг деэилям шювги-рцхцндян, дцнц эцн мян, 
                                  Йанмагдайам, ей дост! 
Йягубсифят гылма мяни зарц пяришан, 
                                  Ей Йусифи-сани! 
Арамым иля, ягл иля иманц дилц дин 
                                  Кимдир, сяняма, сян 
Щяр ким ки, эятирмяз хят иля халына иман 
                                  Кафир дерям ани. 
Рящм ейля, яйа сярвяри-хубан ки, фягирям, 
                                  Сян шащи-гянисян, 
Ол халц хятин ашигя ашигя щям гибля, щям иман 
                                  Ей бящри-мяани. 
Щяр ким ки, сяни щяг дейибян сяъдяйя енмяз, 
                                  Инкаря дцшцбдцр. 
Гыл щязрятиниздян аны мярдуд чц шейтан, 
                                  Ол цзц гярани 
Пярванясифятшями-рцхцн нариня йанды, 
                                  Ей дуст Нясими, 
Рящм ейля ана, лцтф еля, ей сярсяри-хубан 
                                  Йандырмаэил ани (4, с. 521). 

Нясиминин мцстязады анъаг форма етибариля Щаъы Ялиш аьанын 
«Тамаша» шеириня уйьундур. Щаъы Ялиш аьанын сяняткарлыьы она бу по-
етик имкандан йарарланараг шеирин романтикасыны эцъляндирмякдя кю-
мяк етмишдир. Мясялян, Нясими юз мцстязадында сюзляри гафийяляндир-
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мякля поетик мянайа малик олурса, Ялиш аьа рядифдян, сюзцн тякрарын-
дан истифадя едяряк фикрини образлашдырыр. Биз Нясими шеириндя гафийяля-
рин ахырына тякрар олунан щяр щансы бир сюз ялавя етмиш олсаг (мясялян, 
«ей дост» хитабыны), Щаъы Ялиш аьанын шеириндяки системи ала билярик. 
Щаъы Ялиш аьа Нясиминин мцстязадындан форма кими истифадя едяряк, 
тамамиля йени шеир йаратмышдыр.  

Нясими юз шеириндя ъанлы халг дилиндяки идиомлардан, тяшбещ вя 
мцгайисялярдян эениш истифадя етмишдир. Бу ъцр ифадя тярзи, халг дилин-
дян йарарланмаг, мцхтялиф идиомлардан, тяшбещлярдян вя мцгайисяляр-
дян истифадя етмяк баъарыьы Щаъы Ялиш аьада да вардыр. Щаъы Ялиш аьа 
ейни ащянэдя, ейни цслубда Нясими кими «Тамаша» шеириндя йазыр: 

Бу ъаным ола та ня гядяр вар сяня пешкяш, 
Дилдян диля салдын мяни дилдар сяня пешкяш, 
Ъанлар сяня пешкяш, ейляр сяня пешкяш, 
Телляр сяня пешкяш, эцлляр сяня пешкяш 
Ялляр сяня пешкяш, ялляр ня карядир, 
Назик ля бир бах, яйри теля бир бах, 
Ишдя беля бир бах, нярэиз эцля, зянбагя щям сцнбцля бир бах 
Ол ъанлар алан фитняляря щям феля бир бах, 
Мяням хяндя олан гюнчяляря щям эцля бир бах, 
Ятрафы алан ъящ-ъящ вуран бцлбцля бир бах, 
Баьында битян эцлляря щям сцнбцля бир бах, 
Эюр баьында эюйчяк, йатаьы да эюйчяк, 
Ейванда анын тагидя эюйчяк, додаьы да эюйчяк, 
Бухаьы да эюйчяк, яхлагы да эюйчяк, 
Бярги эцл найиндяки башмаги дя эюйчяк, 
Эцлшяндя эцл-бцлбцлц. щям багидя эюйчяк, 
Башындакы мейвасы яъайиб, алмасы вя щейвасы яъайиб, 
Ясасы вя либасы яъайиб, зибасы вя дасы яъайиб, 
Ляр щашийя чялтасы яъайиб, ямъушйяки яндишяси, 
Ялмасы яъайиб, тиласы яъайиб, 
Базусу яъайиб, вармы яъабя бир беля симасы яъайиб, 
Щаъы ейля даим беля бир симайя тамаша (2). 

Щаъы Ялиш аьа да Нясими кими юз поезийасында яряб-фарс тяркибля-
риндян дцзялмиш яняняви сюзляри вя ифадяляри сахламагла Азярбайъан ди-
линин хцсусиййятляриндян вя бядии ифадя васитяляриндян истифадя едяряк 
мцгайисяляр, мяъазлар йарадыр. О, бу шеирдя «мящи-ру», «мящи-паря», 
«кирпийи-хянъяр», «мащ-мцняввяр», «назик аь ялляр», «зцлфц сямянча», 
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эюзц шящла», «мящ хубан», «зцлфи-зяряфшан», «ляли-бядяхшан», «гядди-
руба» кими поетик ифадялярдян истифадя едир. 
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SUMMARY 
DILARA KAVUS GIZI BABAYEVA 

THE POETICAL TRADITION IN THE POEMS  
OF FOLK POET HAJI ALISH AGA 

The 19 th  century folk poet Haji Alish Aga from Goycha wrote his poems in two 
forms–folk poem and classic poems. He used the poetic tradition of both poem style. 
The investigation shows that he was under the influense of Nasimi and Fuzuli. 

 

РЕЗЮМЕ 
ДИЛАРЕ КАВУС ГЫЗЫ БАБАЕВА 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СТИХАХ  
НАРОДНОГО ПОЭТА ГЯДЖИ АЛИШ АГИ 

Поэтическое наследие народного поэта XIX века Гяджи Алиш аги из Гейчи 
выражаются в двух стилях – в стиле народной поэзии и классическом стиле. В 
стихах поэта отражаются поэтические фигуры обоих традиций. Исследование 
показало, что он творил под влиянием Физули и Несими. 
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МЯТАНЯТ САБИР ГЫЗЫ ХЯЛИЛОВА   
 

АЗЯРБАЙЪАН ФОЛКЛОРШЦНАСЛЫЬЫНДА 
«ФОЛКЛОР ВЯ ТАРИХ» («ГАЧАГ НЯБИ» ДАСТАНЫ 

ЯСАСЫНДА») МЮВЗУСУНУН ЦМУМНЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ 
 
Мцасир Азярбайъан фолклоршцнаслыьында фолклорун милли иътимаи 

шцурун актуал формаларындан бири кими юйрянилмясиня мараг хейли эцъ-
лянмишдир. Бу мараг милли дювлят гуруъулуьу просесляри иля баьлыдыр вя 
фолклорун дювлятимизин идеоложи ясасларынын мющкямляндирилмяси ишиндя 
мцщцм рола малик олдуьуну эюстярир. Щяр бир милли дювлят гуруъулуьу 
тарихи тяърцбяйя истинад етдикдя файдалы нятиъяляри олур. Тарихи тяърц-
бянин ясас гайнагларындан бири фолклор йаддашыдыр. С.Рзасойун дедийи 
кими, «фолклор – халгын йаддашыдыр: фярд йаддашы, етнос йаддашы, миллят 
йаддашы вя халг йаддашы... Халгын варлыьы сюз вя сянят кодлары иля онун 
йаддашында иникас олунур... Йаддаш «галар-гопар» дцнйада «эялимли-
эедимли» ритмля юз йашамыны эерчякляшдирян халгын физики-мяняви мюв-
ъудлуьунун фювгцня галхыр: йаддашы йарадан халгын мювъудлуьу йеня 
дя бирбаша онун йаддашына мцнъяр олунур... Милли йаддашда миллятин 
тарихи бцтюв халгын талейиндян кечдийи кими, щяр бир фярдин талейиндян 
дя кечиб эяляъяйя эедир... Фолклор халгын талейидир: щяр бир етносун тале-
йи онун милли йаддаша ня дяряъядя баьлылыьындан асылыдыр. Йаддашына 
гайыда билян халг ону миллятляр ичиндя миллят едян зирвяйя галха билир... 
Щяр бир халгын бир миллят кими бцтювлцйц, юлкя кими тамлыьы вя тящлцкя-
сизлийи етнокосмик йаддашын ону щансы шякилдя айагда сахламасындан 
бирбаша асылыдыр...» (30, с. 3). 

Бу бахымдан, фолклор халгын иътимаи-сийаси тарихиндя талейцклц, 
мцщцм вя ваъиб щадисяляри бядииляшдирир вя юз йаддашына кючцряряк щифз 
едир. Бу ъящятдян, фолклорун тарихи аспектдян юйрянилмяси щяр заман ак-
туал мювзудур. 

Бу проблем илк нювбядя епос йарадыъылыьыны нязярдя тутур. Азяр-
байъан фолклору зянэин епик яняняйя маликдир. Бу, илк нювбядя Дядя 
Горгуд вя Короьлунун ады иля баьлы дастанлары нязярдя тутур (бах: 1; 
2; 3; 4; 5; 6).    

Бу дастанларын улу бабаларымыз оьузларын тарихи иля баьлылыьы, о 
ъцмлядян орта ясрляр Азярбайъан тарихиндя баш вермиш щадисяляри якс 
етдирмяси иля баьлы санбаллы фикирляр сюйлянилмиш, дяйярли тядгигатлар апа-
рылмышдыр (бах: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 вя с.)   
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«Фолклор вя тарих» мювзусу Азярбайъанда гачаглычыг щярякаты иля 
дя сых баьлыдыр. XIX ясрин ахырлары – XX ясрин явялляриндя даща ъошьун 
характер алмыш гачагчылыг щярякатына щям юз дюврцндя, щям дя совет 
дюврцндя щеч вахт обйектив вя бирмяналы мцнасибят олмамышдыр. Ча-
ризм дюврцндя рясми даирялярин йолкясян гулдур, дювлятя гаршы чыхан 
аси щесаб етдикляри гачаглар еля юз дюврцнцн халг йарадыъылыьында мяз-
лум кяндлилярин мянафейи уьрунда вурушан ясил гящряманлар кими тя-
ряннцм олунмушлар. Гачаг щярякаты совет дюврцндя ися чаризмя вя 
милли дювлятимизя – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиня гаршы чыхан гцв-
вяляр кими гялямя верилмишдир. ХХ ясрин 30-ъу илляриндян башлайан ста-
линизм репрессийалары дюврцндя ися гачаг щярякатыны обйектив шякилдя 
тядгиг етмяк истяйянляр ганлы репрессийаларын гурбаны олмушлар. Гачаг 
щярякаты вя ону якс етдирян дастанлара бу мцнасибят елмдя, о ъцмля-
дян фолклоршцнаслыг елминдя мцстягиллик ялдя едяня гядяр давам ет-
мишдир. Она эюря дя ХХ ясрин сонларына доьру фолклоршцнаслыгда ясас 
диггят бу ел гящряманларынын халга баьлылыгларынын, мяняви кейфиййят-
ляринин бядии тяъяссцмцня йюнялдилмишдир. Азярбайъанын мцстягиллик 
ялдя етмяси тарихимизин вя фолклорумузун бу сящифясиня обйектив мц-
насибят бяслямяйя щяр ъцр шяраит йаратмышдыр. Бу шяраитдян истифадя 
олунмасы заманын тялябидир. Милли фолклор йаддашынын бярпасы милли дц-
шцнъянин вя милли тарихин бярпасы демякдир. Бу мясяля бцтцн заманлар 
цчцн диггят мяркязиндядир. Бу да юз нювбясиндя  «фолклор вя тарих» 
проблемини фолклоршцнаслыг цчцн даим актуал сахлайыр. 

Сюзц эедян мювзунун обйектини ясас етибариля «Гачаг Няби» 
дастанынын мцхтялиф няшрляри тяшкил едир (бах: 25; 26). Бу дастан щяля 
XIX ясрдян халг арасында тяшяккцл тапмаьа башласа да, бир нечя он-
иллик ашыгларын, фолклор билиъиляринин йаддашларында йашамыш, йалныз совет 
дюняминдя топланылмаьа башланмышдыр. Топлама ишляри давам етдирил-
дикъя дастан эенишлянмиш вя монументал щяъм ялдя етмишдир. Мюв-
зунун  тялябиня уйьун олараг диэяр гачаг дастанларына да мцраъият 
олунур.   

Тядгигатын предмети  «Гачаг Няби» дастаны ясас эютцрцлмякля 
«фолклор вя тарихи» мцнасибятляринин юйрянилмясидир. Бу мювзу чох эе-
нишдир вя мцхтялиф аспектляри вар. Ишдя, ясасян, эерчяк тарихи щадисялярин 
щансы йолларла вя неъя епикляшмяси – дастанлашмасы тядгиг олунур. Бун-
дан башга, «Гачаг Няби» дастаны халгын щафизясиндя йашайан айры-айры 
епик ящвалатларын тядгигатчы-тяртибчи тяряфиндян цмумиляшдирилмяси, ва-
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щид сцжетдя бирляшдирилмяси нятиъясиндя индики щалына дцшдцйц цчцн бу 
дастанын формалашма мясяляляри дя диггятя алынмышдыр. 

Проф. П.Яфяндиев дастан щаггында дейир: «Гачаг Няби» дастаны 
30-ъу иллярдя (ХХ ясрин 30-ъу илляри – М.Х.) топланмаьа башланмышдыр. 
Яввялъя мятбуат сящифяляриндя щисся-щисся чап олунмуш, 1938-ъи илдя ай-
рыъа китабча щалында бурахылмышдыр. Сонралар дастаны Я.Ахундов топ-
ламыш вя 1941-1 961-ъи иллярдя ики дяфя китаб щалында чап етдирмишдир. 
Дастанын бир вариантыны да  Щ.Гасымов китабча щалында бурахмышдыр. 
А.Нябийевин 1977-ъи илдя чап етдирдийи вариант да мараглыдыр. Бурада 
Нябинин ушаглыьы, гачаг дцшмяси, Щяъярля олан мящяббят маъяралары 
чох мараглы, тясирли бир дилля наьыл едилир» (23, 367). 

АМЕА-нын мцхбир цзвц, проф. А.Нябийев дастанын тарихля баьлы-
лыьы щаггында беля дейир: «Гачаг Няби» щярякаты Азярбайъанда милли-
азадлыг щярякатынын хцсуси бир мярщялясидир. Онун ады Зянэязурда, 
Эюйчядя, Нахчыванда, Тябриздя, Ярдябилдя, Анадолуда мяшщурдур. 
Гачаг щярякатында Гачаг Няби дюврц хцсуси бир мярщяляни тяшкил етди-
йи кими, юзцнямяхсус фярди кейфиййятляри иля дя сяъиййялянир. Бу, щяр шей-
дян яввял Гачаг Няби дястясинин бейнялмилял тяркиби иля баьлыдыр. Тяса-
дцфи дейил ки, щям Гачаг Нябинин дястясиндя бирляшянлярин, щям дя она 
архаланан, Гачаг Нябинин дястясиня эцвянянлярин бюйцк яксяриййяти 
Загафгазийайа, о ъцмлядян Азярбайъана Ирандан кючцб эялянляр иди» 
(22, 570). 

«Гачаг Няби» дастаны ясасында «фолклор вя тарих» мясяляляринин 
арашдырылмасы «епос-тарих» ялагяляринин спесификасындан доьур. АМЕА-
нын мцхбир цзвц, проф. Н. Ъяфяров епосун бу ъящятини беля сяъиййялян-
дирир: «Епос», садяъя, дастан дейил, мцхтялиф сцжетляр, мотивляр верян, 
мянсуб олдуьу халгын иътимаи-естетик тяфяккцрцнц бцтювлцкдя ифадя 
едян мющтяшям дастан – потенсийадыр. Ону там щалында бярпа етмяк 
мцмкцн дейилдир, мювъуд мянбяляр ясасында йалныз тясяввцр етмяк 
мцмкцндцр ки, щямин тясяввцр идейа-естетик, поетехноложи, лингвистик 
вя с. компонентлярин цзви вящдятиндян ибарятдир» (27, с. 12). 

Й.Исмайылова йазыр ки, «шифащи яняняйя сюйкянян ъямиййятлярдя  
епос щям дя елин «йаддашы», йяни тарих китабы ролунда олур. Тцрк етно-
су да ат цстцндя доьулуб ат цстцндя юлян, дцнйанын янэинликляриня ъан 
атан, атдан дцшцб, даш цстцндя тарихини йазыб, йеня дя атланан етнос 
олараг юз епосуна мцгяддяс бахмыш, ону эерчяк тарих саймышдыр. Щеч 
дя тясадцфи дейилдир ки, оьузлар «Дядя Горгуд»у мящз «Гурани-Кя-
рим» кими мцгяддяс сайараг, она «Китаб» ады вермишляр (20, с. 22). 
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Проф. Т.Щаъыйев Проф. Х.Короьлу Проф. К.В.Няриманоьлу Проф. 
Ф.Байат оьузнамялярин ясасында бу дастаны оьузларын тарихини йашадан 
ясас мянбя, онларын гящряманлыг кечмишиндян данышан абидя, щятта 
бирбаша тарих китабы кими сяъиййяляндирмишляр. вя щяйат китабы кими бящс 
етмишляр (10; 8; 171; 28; 29).  

Проф. К.В.Няриманоьлу бу мювзуда дейир: «Оьузнамяляр тцрк 
халгынын щяйатыны, мцбаризясини, мянявиййатыны образлар, бядии лющвя-
лярля якс етдирян ядяби-тарихи гайнаглардыр. Оьуз тарихи, оьуз дцшцнъяси 
иля оьуз епик янянясини цзви шякилдя бирляшдирян оьузнамяляри йарадан 
гам-шаман-озан-бахшы-акын дейилян гядим сюз усталары, мянявиййат 
алямини сянятдя йашадан «Щагг-Таала кюнлцня илщам етмиш» тяфяккц-
рцнц якс етдирир» (28, с. 148). Проф. Ф.Байат бу мювзу иля баьлы билдирир: 
«Оьузларын иътимаи-сийаси, тарихи-мифоложи, дини-фялсяфи эюрцшлярини, епик-
бядии тяфяккцрцнц якс етдирян нцмуняляря елми ядябиййатда «Оьузна-
мя» дейилир» (29, с. 255).  

Тядгигатын гаршысында дуран ясас мягсяд «Гачаг Няби» дастаны 
ясасында фолклор вя тарих мцнасибятляринин юйрянилмясидир. Бу мягсядин 
щяйата кечирилмясиндян ютрц тядгигатда ашаьыдакы ишляр эюрцлмялидир: 

«Фолклор вя тарих» мцнасибятляринин цмумнязяри мясяляляринин 
юйрянилмялидир;  

– «Дастан вя тарих» мцнасибятляринин нязяри мясяляляринин тядгиги 
вя бу сащя иля баьлы мювъуд тяърцбянин дяйярляндирилмялидир; 

– Гачаг дастанларынын бир жанр кими цмумазярбайъан дастанлары, 
щямчинин гящряманлыг дастанлары ичярисиндяки йери, охшар вя фяргли ъя-
щятляри арашдырылмалыдыр;  

– Тарихи гачагчылыг щярякатынын Гачаг Няби дастанында щансы 
шякилдя бядииляшмяси юйрянилмялидир; 

– Гачаг щярякаты вя гачаг дастанларына дяйишкян идеоложи мцна-
сибятин сябябляри вя тарихи юйрянилмялидир; 

– «Гачаг Няби» дастаны ясасында тарихин неъя фолклорлашмасы 
проблеми ятрафында нязяри цмумиляшдирмяляр апарылмалыдыр вя с. 

Бу арашдырманын нязяри-методоложи тарихи-мцгайисяли,  мцгайи-
сяли-тиположи йанашма методларынын тяърцбяляри тяшкил едир. Мювзу била-
васитя фолклор вя тарихи мцнасибятлярини ящатя етдийи цчцн бурада проб-
лемя тарихи йанашма, юйрянилян мцнасибятлярин тарихи аспектдя эютцрцл-
мяси зяруридир. Ялялхцсус гачагчылыг щярякаты вя гачаг дастанларына 
мцнасибят мцхтялиф заманларда фяргли характер дашыдыьы цчцн пробле-
мин тарихи динамикасынын излянилмяси ваъибдир. 
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«Фолклор вя тарих» мцнасибятляри динамик, щярякятли просесдир. 
Эерчякликдя баш верян щадисяляр даим халгын йарадыъылыьына тясир едя-
ряк ону мцхтялиф дяйишмяляря мяруз гойур. Щямин дяйишмялярин бири-
бири иля мцгайися олунмасы проблемин щялли йолунда актуал мясялядир. 
Бу, тарихи дяйишмяляри юйрянмяйя имкан вермякля тарихи-мцгайисяли 
йанашманы тяляб едир. 

Тарихин щеч бир щадисяси фолклор йаддашында цмумиляшиб тиположи 
ъизэиляр ялдя етмядян фолклорлаша билмир. «Гачаг Няби» дастанынын гящ-
ряманы олан Гачаг Няби тарихи шяхсиййят олса да, онун дастандакы 
образы Азярбайъан дастанчылыг яняняси цчцн характерик олан епик гящ-
ряман образынын тиположи ъизэилярини газанмышдыр. Бу да юз нювбясиндя 
проблемин щяллиня  мцгайисяли-тиположи йанашманы тяляб едир. 

Азярбайъан фолклоршцнаслыьында фолклорун тарихля, щяйати эерчяк-
ликля ялагяляри щаггында дяйярли фикирляр сюйлянмишдир. Хцсусиля «Китаби-
Дядя Горгуд» дастанынын гядим оьуз тарихи иля ялагяси, «Короьлу» 
дастанынын орта яср халг щярякаты иля баьлылыьы щаггында тядгигатлар 
апарылмышдыр. Бу арашдырмалар нязяри фикир мянбяйи кими чох гиймятли 
олса да, онлар билаваситя «фолклор вя тарих» проблеминя щяср олун-
мамышдыр. Диэяр тяряфдян гачаг дастанлары щаггында да бир чох мяга-
ляляр йазылмыш, дяйярли арашдырмалар апарылмышдыр. Бу тядгигатларда щя-
мин дастанлар мцхтялиф истигамятлярдян арашдырылмышдыр. Лакин «фолклор 
вя тарих» мясяляси айрыъа проблем кими «Гачаг Няби» дастанынын нц-
мунясиндя тядгиг предмети олмамышдыр.  

Проблеми ашаьыдакы истигамятлярдя щялл етмяк мягсядяуйьундур:  
1. «Фолклор вя тарих» проблеминин нязяри мясяляляри» истигамяти:  
Бурайа илк нювбядя фолклорун тарихи эерчякликля ялагяси щаггында 

нязяри фикирлярин юйрянилмяси, «Китаби-Дядя Горгуд» вя башга оьузна-
мяляр ясасында «фолклор вя тарих» проблеминин гойулушу тяърцбясинин 
тядгиги, «Короьлу» дастанынын эерчяк тарихля ялагяси щаггында елми-
нязяри фикирлярин арашдырылмасы, гачаг дастанларынын тарихи реаллыгларла 
ялагяси щаггында нязяри гянаятляр ялдя едилмяси мясяляляри аиддир. 

2. «Азярбайъанда гачаг щярякаты вя фолклор» истигамяти.  
Проблемин бу истигамятинин беля юйрянилмяси мягсядямцвафигдир: 

«Гачаг щярякаты вя халг йарадыъылыьы: дяйишкян идеоложи мцнасибят», 
«Гачаг дастанлары» мясяляляринин тядгиги».  

3. «Гачаг Няби» дастанында тарих вя фолклор» истигамяти.  
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Бу истигамятя беля йанашмаг файдалы нятиъяляр веряр: «Гачаг Ня-
би» дастаны: няьмя вя рявайятлярдян дастана», «Тарихи шяхсиййятин епик 
гящрямана чеврилмяси». 
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SUMMARY 
MATANAT SABIR GIZI KHALILOVA 

Common Theoretical Bases of the Subject “Folklore and History  
(on the base of the epos “Gachag Nabi”) in Azerbaijan folklore – study. 
 
In Azerbaijan folklore – study the common theoretical bases of the subject 

“Folklore and history “(on the base of the epos “Gachag Nabi”) the subject “Folklore 
and history” connects with the 19th century movement of gangsters. The object of the 
theme consists of various publications of the epos “Gachag Nabi”. Taking the epos 
“Gachag Nabi” as a main base the target of the investigation is to study “Folklore and 
its history” relations. 

 
РЕЗЮМЕ 

МЕТАНЕТ САБИР ГЫЗЫ ХАЛИЛОВА 
Общетеоретические основы темы «Фольклор и история» (на основе  

дастана «Качак Неби») в Азербайджанском фольклороведении 
 

Общетеоретические основы темы «Фольклор и история» (на основе дастана 
«Качак Неби») в Азербайджанском фольклороведении связана с движением 
качакства XIX века в Азербайджане. Объектами темы составляют разные издания 
дастана «Качак Неби». Предметом исследовании является отношения «фольклор 
и история» в дастане «Качак Неби» и в других качакских дастанах. 
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