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İsmayıl VƏLI ÖMƏROĞLU,  
filologiya elmləri doktoru, professor. 

 
AŞIQ SƏNƏTİNDƏ İNSAN, ZAMAN VƏ SOSİAL  

HƏYAT PROBLEMLƏRİ 
 

BORÇALILI AŞIQ MƏHƏMMƏD SADAXLININ ŞƏXSIYYƏTİ 
VƏ YARADICILIĞI ƏSASINDA 

 
Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında Gürcüstan Cümhuriyyətinin Bor-

çalı bölgəsində yaşayan aşıqların çox böyük tarixi-mədəni xidmətləri vardır. 
Tarixi ənənələri qoruyub inkişaf etdirən bu bölgənin aşıqları əski çağlardan 
bu günümüzə qədər saz ifaçılığı, dastan, nağıl və şeirləri ilə tanınmış və se-
vilmişlər. Sovetlər dönəmində ədəbiyyatın siyasiləşməsi saz sənətini dövlətin 
təbliğatına uyğunlaşdırmağa çalışması kimi hallar olsa da, burada aşıq sənəti 
tarixi köklərini və ənənələrini qoruya bilmişdir. Tanınmış aşıqların bir qismi 
sovet təbliğatına xidmət etsələr də, bu təbliğata uymayan aşıqlar da 
olmuşdur. Onlardan biri dəyaşı 80-i haqlamış Aşıq Məhəmməd Sadaxlıdır. 
Saz havalarının mahir ifaçısı, gözəl səsi, ustalıqla xalq hekayələri söyləmə 
qabiliyyəti onu gənc yaşlarından xalq arasında sevdirmişdir. Təksaz ifaçısı 
kimi yetişmiş Aşıq Məhəmməd klassik saz havalarını, xalq dastanlarını söy-
lemekle yanaşı, sonralar özü də şeirlər qoşmuş, xalq hekayələri yaratmışdır. 

Sovetler Birliyi çökdükdən sonra aşıq Məhəmməd Sadaxlının iki şeir 
kitabı nəşr olunmuşdur. Bu kitablardakı şeirlərdə və dastanlarda milli və 
dini törələrin önəmi, insanın əxlaqı, tərbiyəsi, adət və ənənələrə sayqısı 
üstün yer tutur. İslami adət və ənələrə, insani dəyərlərə üstünlük verməsini 
şeirlərilə öyən aşıq təsəvvüfi düşüncəni, mənəvi zənginliyi ön plana çəkir. 
Onun şeirlərində insanın dininə, vətənınə bağlılığı, sosial həyatı, zəhməti, 
gələcəyə inamı və ümidi təsvir edilir. Həyatı ağır keçsə də, onun aşıqlıq 
fəaliyyəti geniş olmuşdur və bu böyük həyat yolu, onun saz ifaçılığı və 
ədəbi əsərləri zəmanəsini, insanın sosial problemlərini öyrənmək baxı-
mından zəngin material verir.  

Aşıq Məhəmməd Sadaxlı ixtiyar yaşlarında olmasına baxmayaraq bu 
gün də xalq toplantılarına qatılır, el şənliklərində, toy-düyünlərdə çalıb, 
oxuyur. 

Aşıq Məhəmməd 1930-cu ildə Cürcüstan Respublikasının Sadaxlı 
elinə bağlı Mollaoğlu kəndində dünyaya göz açmışdır. Həmin kənddə ib-
tidai, sonralar isə 7 illik təhsil almışdır. Uşaqlıqdan əkinçilik və heyvan-

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 4 

darlıqla məşğul olan aşıq həyatı boyu doğulduğu kənddə yaşamışdır. 
Məktəb illərindən aşıq sənaəınə həvəs göstərməsi onu öz üzərində çalış-
mağa, aşıq şeirini, xalq dastanlarını və aşıq havalarını dərindən öyrən-
məyə sövq etmişdir.  

 1950-ci illərdən ifaçılıq sənətini daha dərindən mənimsəmək və bu 
sahədə biliklərini daha da artırmaq istəyən Məhəmməd ustad yanına gedə-
rək sənətin sirlərini öyrənmiş, saz havalarının bir çox variantlarını mənim-
səmiş, digər tərəfdən aşıq şeirinin bütün növlərindən istifadə etməklə onları 
saz havalarında oxumağı öyrənməyə çalışmışdır. Həyatının ilk illəri ötən 
yüzilliyin repressiyaları, İkinci Dünya savaşına. Aclıq illərinə təsadüf et-
məsi, onun özünü bir insan kimi formalaşdırmış, mətin və dəyanətli şəxs 
kimi yetkinləşməsinə yol açmışdır. Məşhur Borçalı aşığı Xındı Məhəmmə-
din şagirdi olması, onunla məclislərə getməsi, Sadaxlı Məhəmmədin klas-
sik və milli ənənələrə bağlı aşıq kimi yetişməsinə böyük təsir göstərmişdir.  

Məhəmməd göz açdığı bölgədə və Borçalının bütün ərazilərində 
aşıqlığın çox böyük, məsuliyyətli və ağır bir iş olduğunu da anlamışdı. 
Burada aşıq kimi yetişmək yalnız saz çalıb oxumaqla, düyünlərdə və məc-
lislərdə insanlarlı əyləndirmək işi deyildir. O da aydın dərk edirdi ki, aşıq 
bir şəxsiyyət kimi yaşından asılı olmayaraq həm muəllim, həm də el ağ-
saqqalı kimi tanınır. Aşıq xalq arasında dolaşıq işləri həll edən, yeri gəl-
dikdə xalq hakimi kimi anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirən, küsülüləri ba-
rışdıran, ailə məsələlərini, bəzən də dövlət və xalq arasındakı problemləri 
çözən, siyasi msələlərə aydınlıq gətirən bir “vəzifə” sahibidir.  

Ona görə Aşıq Məhəmməd Sadaxlı da ustadlarında gördüyü bu key-
fiyyətləri mənimsəmək üçün daha dərindən çalışmalı, hər bir ağır işə qat-
lanmalı olmuşdur.  

Onun dərs aldığı ustad aşıq Xındı Məhəmməd də öz şagirdini (şəyir-
dini) bu mühüm insani keyfiyyətlərə sahib olması üçün çalışmış və mənə-
vi övladı kimi həyata hazırlamışdır. Ustad yanında keçirdiyi illər gənc 
aşıq Məhəmmədə zəngin həyat universiteti olmuşdur. Burada o xalq həya-
tının tarixini, dini və əxlaqi məsələləri, tez-tez dəyişən siyasi dönəmlərdə 
aşığın mövqeyinin necəliyini, adətlərə uyğun hərəkət etmənin üsullarını 
da mənimsəmişdir. Ustadından o yalnız aşıqlığı deyil, gələcək ev, ailə sa-
hibi kimi hansı işləri necə görməyi, topraq şumlamağı, taxıl səpməyi, 
meyvə, bostan becərməyi, un üyütməyi, tarla suvarmağı, qoyun-quzu, at 
və mal-qaraya qulluq etməyi və s. öyrənmiş, eyni zamanda, bu cür məişət 
işləri ilə yanaşı həyatın başqa tərəflərini, hətta xəstəliklərə qarşı xalq təba-
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bətinin sirlərini də mənimsəmişdir. Ona görə də, aşıq sonrakı yetkin və 
ahıl çağlarında ustadından dərs aldığı zamanları «böyük həyat məktəbi» 
adlandırmışdır. 

Ustadı ona aşıqlıq sənətinin bütün incəliklərini səbrlə, dönə-dönə, 
təkrar-təkrar öyrətməkdən yorulmamışdır. Məhz ona görə də, kövrək, 
cəzbedici səsi, aydın tələffüzü ilə, saz və söz ifaçısı kimi zəngin reper-
tuarı, klassik aşıq yaradıcılığını mənimsəməsi və bu sahədə topladığı zən-
gin biliyini qısa bir zamanda xalq arasında tanıtmış ve sevdirmişdir. Sənə-
tə ilk gəldiyində yalnız ifaçı kimi tanınan aşıq sonralar çaldığı havalara 
uyğun şeirlər də yazmışdır. Sonra bu iş daha da böyümüş, o, xalq hekayə-
ləri - dastanlar, rəvayətlər də söyləmişdir. Aşığın oxuduğu aşıq mahnıları 
və çaldığı saz havalarının çox az bir qismi Gürcüstanda Dövlət Radiosu-
nun fondunda, bir qismi isə Azərbaycan Dövlət Radiosunda, İctimai Tele-
viziya və Radioda, səs arxivində qeydə alınaraq səsləndirilməkdə və mü-
hafızə edilməkdədir.  

Aşıq Məhəmməd ədəbi yaradıcılığa çox gec başlamışdır. Yəni aşıq 
sənətini, saz havalarını, dastan və nağıl ifaçılığını tam öyrəndikdən sonra 
oxuduğu havalara uyğun olaraq şeirlər yazmış və onları oxumuşdur. Yaz-
dığı şeirlər 60-70-ci illərdə az da olsa qəzetlərdə və kitablarda, ayrıca şeir 
almanaxlarında - toplularında çap olunmuşdur. «Elə bağlıyam» adlı ilk şe-
ir kita bı 1997-ci ildə Bakıda «Azərbaycan Ensiklopediyası» nəşriyyatında 
nəşr edilmişdir. Həmin kitab İsmayıl Öməroğlunun tərtibi, şair Müzəffər 
Şükürün redaktorluğu ilə hazırlanmış və 500 nüsxə tirajla yayınlanmışdır 
(1). «Qoşmalar, müxəmməslər, dastanlar» adlı ikinci kitabı isə 1999-cu 
ildə Bakıda «Günəş» nəşriyyatında 300 tirajla nəşr edilmişdir. Aşığın «Elə 
bağlıyam» kitabında göstərilir ki, Aşıq Məhəmməd Sadaxlı Borçalı aşıq 
məktəbinin yetirmələrindən və davamçılarından biridir. Onun şeirlərində 
vəfa, etibar, dostluq və sevgi kimi saf insani duyğuların tərənnümü əsas 
yer tutur. Təmiz duyğu və hisslərin, xoş arzuların, saf məhəbbətin səmi-
miyyət dolu misralarda vəsfi, aşığın böyük həyat sevgisindən xəbər verir. 
«Borçalı nəğmələri» adlanan ön sözdə el sənətkarının şeirlərindəki özəl-
liklərdən söz açılır. Bu ön sözdə aşığın yaradıcılığı haqqında, qısa da olsa, 
təsəvvür yaratmağa çalışan şair və təcrübəli kitab redaktoru Müzəffər Şü-
kür yazmışdır:  

«Aşıq şeirinin zəngin boyalarından istifadə edən Məhəmməd Sadaxlı 
kövrək qoşmalar, gəraylı, təcnis, müxəmməs və divanilər yaratmışdır. Əsa-
sən onun qoşma, gəraylı və divaniləri kövrək, oxunaqlı və ibrətlidir. Borçalı 
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ab-havasında pərvəriş tapan Məhəmməd Sadaxlı öz şeirlərilə torpaq eşqını, 
el-oba təəssübkeşliyini qoruyan, şeirlərində yurdun qeyrətini çəkən bir sə-
nətkar təsiri bağışlayır. Onun şeirləri sadədir. Lakin deyim tərzı ilə xalq di-
lində, daha doğrusu, saz dilində danışan mənalı nəğmələrdir. O, Borçalıda, 
ümumiyyətlə Gürcüstan azərbaycanlılarının saz-söz mühitində yetişib usta-
laşan sənətkarların adını şeirlərində hörmətlə çəkir. Mən onu şəxsən tanı-
masam da, şeirlərindən hiss olunur ki, o çox təvazökar, abırlı, həyalı, əsl 
aşıq sənətinə, saza, sözə layiq bir insandır. Bu kiçik müqəddiməni mənə 
yazdıran doğma Boçalıya olan mənəvi borcum idi. Illərlə zülm, zillət çək-
miş, lakin öz dədə-baba yurdunu ürəkdən, candan sevmiş bu adamlar hər 
cür hörmətə və məhəbbətə layiqdirlər. İndi isə Borçalının könlü açıq, göy-
leri saf, ruhu yanğılardan uzaqdır. Aşıq Məhəmməd Sadaxlı da Borçalıda 
daim bu aşqı aramış, illərlə onu öz şeirlərinə hopdurmuşdur.  

Kitab artıq, özünün dediyi kimi, yaşının ixtiyar çağına çatmış bir 
aşığın zəngin, bütöv sənət boxçasıdır, Borçalının çəmən-çayır nəğmələ-
ridir, seçimli, biçimli, könül oxşamaları, səs telləridir. El-obadan qaynaq 
alan səslər isə ölməzdir, yanğılı və kövrəkdir». (1. 3-4) 

Aşıq Məhəmməd Sadaxlının şeirlərinin gec və az çap olunmasının bir 
səbəbi əsərlərinin məzmunu ilə bağlıdır. Aşıqların bir qismi yaşadığı dövrün 
siyasətini, sovet quruluşunu, siyasi rəhbərləri mədh edən əsərləri ilə özünə 
yol tapırdısa o, bu yolla tanınmaq istəməmiş, bir qədər kənara, daha doğrusu, 
xalqın içinə çəkilmiş, dövlət tədbirlərinə və konsertlərinə çox az qatılmış, 
daha çox el məclislərində saz çalıb oxumuşdur. Başqalarından fərqli olaraq, 
onun ifa etdiyi aşıq havaları və sözlər dini-əxlaqi mahiyyət daşımışdır və 
təbii olaraq bu cür şeirləri sovet hakimiyyəti illərində çap etdirmək mümkün 
deyildi. Məhəmməd Sadaxlının şeirləri saz havalarında oxunmaq üçün yazıl-
dığına görə klassik aşıq şeirinin formalarındadır və ənənəvi xüsusiyyətlərə 
malikdir. Əsərlərini forma və janr baxımından aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 
qoşmalar, gəraylılar, müxəmməslər, divanilər, deyişmələr, dastanlar, qoşma 
ve geraylılarında təcnislər, dodaqdəyməzlər də vardır. Bu əsərlərin əksəriy-
yəti aşığın özünün yazdığı dəftərlərindən seçilərək kitab halına salınmışdır. 
Bu üsulla çap olunan kitablar əsərlərin əslini oxucuya çatdırmaq üçün ən 
uyğun vasitə sayılır. Bununla belə, aşığın şifahi olaraq söylədiyi və yaxud saz 
havaları ilə oxuduğu bir qisim şeirlər də vardır ki, onlar səsli (audio) olaraq 
qeyd edilib, sonra yazıya alınmadığından kitablarından kənarda qalmışdtır. 
Məsələn, aşığın ifa etdiyi saz havalarındakı eydirmələri, bayatı və oxşamala-

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 7 

rı, söylədiyi hekayətlər, rəvayətlər, lətifələr onun kitablarına daxil edilməmiş, 
tamamən kənarda qalmışdır.  

Aşığın qoşma formasında yazdığı şeirlərin bir qismi ustadnamələr və 
gözəlləmələrdir. Ustadnamələrində ənənəvi olaraq dünyanın, insanlığın 
keçmişinə nəzər salınır və bu şeirlərdə insanlar həyatdan dərs almağa, 
dünyanı dərk etməyə, halala qulluq etməyə, şər qüvvələrə qarşı mətin 
dayanmağa, təmiz əxlaqa, təmiz sevgiyə dəvət olunurlar. Aşığın «Getdi» 
rədifli ustadnaməsinin üç bəndini örnək olaraq göstəririk:  

Dolandı zəmanə, dəyişdi dövran, 
Neçə zimistanlar yaz oldu getdi. 
İsgəndər dedi ki, mənimdi hər yan, 
Yene dünya ona az oldu getdi. 
 
Musa əsa ilə əylədi* abı, 
Firon da asıldı, etmədi xabı, 
Rustəm də öldürdü oğlu Söhrabı, 
Yandı atəşlərə, köz oldu getdi. 
Koroğlu da nərə çəkdi, bac aldı,  
 
Çənlibeldə dövran sürdü, ucaldı, 
Dəlilər dağıldı, özü qocaldı, 
Ot bitdi yurdunda, boz oldu getdi. (1,5). 

Aşığın qoşma formasında yazdığı şeirlərin bir qismi nəsihətçiliklə, 
ağsaqqal məsləhətləri ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə, sosial mühitdə rüşvətin 
geniş yayılması, insanların bir-birinin haqqını yeməsi məhz belə şeirlərin 
yayılmasını tələb edirdi. Bu şeirlərdə halal yaşamağın vacibliyi, insanın 
gözütoxluğu, dosta sədaqəti, ehş-işrətdən, tamahdan və zinadan uzaq ol-
ması, el içində düz oturub-durması, doğru və dürüst olması, islam dini və 
adətlərini mənimsəməsi məsləhət görülür. Aşıq deyir: 

Dünya pəncərədir, hər gələn insan, 
Baxdıqca doymayıb baxar deyirlər. 
Köhnə bir misaldı, su axan yerdən 
İllər keçsə yenə axar deyirlər. 
 
Unutma dostunu, atma elini 
El içində təmiz saxla dilini, 

                                         
* durdurdu, suyu dayandırdı. 
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Dostun köhnəsindən üzmə əlini, 
Yolunda canını yaxar deyirlər. (1, 8-9) 

Öyüd-nəsihət xarakterli qoşmalarında da klassik aşıq üslubu və di-
daktik xüsusiyyətlər əsas yer tutur: 

Səmimi qəlb ilən dost olanların, 
Arasında gərək ərki-naz olsun. 
İnciməsin düşsə qara, borana, 
İstərsə zimistan, istər yaz olsun. 
   
Xəstə olan qışda qarı neyləyir, 
Şirəsiz çiçəyi arı neyləyir,  
Canında od olan narı neyləyir 
İstər alov olsun, ister köz olsun. (1,14) 

Aşıq Məhəmmədin qoşmalarının çox hissəsi gözəlləmələrdir. Bu gö-
zəlləmələrdə saf məhəbbət, qarşılıqlı sevgi, halallıq təqdir olunur, insanın 
insana qayğısı, övlad və valideyn sevgisi daha çox yer tutur. Təbii ki, el 
gözəllərini tərifləyən, onların zahiri əlamətlərini vəsf eden, ləyaqət hissini, 
əxlaqi məziyyətlərini göstərən, gözəli gözəllik taxtına ucaldan xüsusiyyət-
ləri tərənnüm etməsi də olduqca maraqlıdır: 

Bir gözəl görmüşəm Qarakilsədə, 
Bu zalım ceyrandı, mələkdi, nədi? 
Hər qıya baxışı aldı canımı 
Qaşları fitnədi, kələkdi, nədi? (1, 27) 

Başqa bir qoşmasında aşıq deyir: 
Bir belə gözəlin xeyli zamandı 
Vurğunam hüsnünə, dönə bilmirəm. 
Hüsnü can alanın, oda salanın 
Vurğunam hüsnünə, dönə bilmirəm. (1, 29) 

Aşığın gözəlləmələrində insan gözəlliyi ilə təbiət gözəllikləri birlik-
də, vəhdətdə tasvir olunur. İnsan allahın yaratdığı ali varlıq kimi verilir və 
daha çox cismani deyil, mənəvi zənginliyi, ağlı, oturub-duruşu, tərbiyəsi, 
mərifəti, halallığı, əxlaqı ilə tanınır. Gözəlləmələrində də klassik aşıq şeir 
ənənələrini davam etdirən aşıq deyir: 

Ey zülfü pərişan, qaşları qara, 
Sitəmkarsan, məni gəl çəkmə dara. 
Sadaxlı Məhəmməd düşüb azara, 
Eylə bu dərdinə çara, sevgilim. (1,33-34) 
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Aşığın gəraylı, divan və müxəmməslərində də ənənvi üslub və bədii 
təsvirlər qorunub saxlanılır, insanın şəxsi ləyaqətiı, hünəri, insani keyfiy-
yətləri yer alır. Aşıq yurdunun insanlarını ictimai mühitlə birgə təsvir edir, 
zəmanəyə uyğun gəlməyən siyasətlərin insan həyatına təsir göstərdiyi və 
insanı dəyişdirdiyini, çox zaman mərdləri namərdin ixtiyarına verdiyini, 
ədalətsizliyin insanı vaxtsız qocaltdığını dilə gətirir.  

Aşıq Məhəmmət Sadaxlının şeirlerinin və saz ifaçılığının əsl özəlliyi, 
şeirdə və saz havalarında (məqamlarda) yenilik etməsi ilə deyil, ənənləri qo-
ruyub mühafızə etmək, ustadların üslubuna, saz ifaçılığına hörmətlə yanaşıb, 
onları babalardan qaldığı kimi yaşatmağındadır. Onun düşüncəsinə görə, 
«ustad babaların qoyduqları mirasa sahib olmaq, onu zəmanənin, yad təsirlə-
rindən qorumaq aşıqlığın vicdan işidir». Bu baxımdan Aşıq Məhəmməd Sa-
daxlının aşıqlıq fəaliyyəti gənc nəsillərə gözəl bir örnək ola bilir.  

Borçalı aşıq mühiti ozan-aşıq sənətinin qədim və zəngin ənənələrini 
özündə yaşadır. Aşıq sənətinin coğrafiyasının xeyli daralması, son yüz ilin 
rahatsızlıqları, siyasi dəyişikliklər və qarışıqlıqlar üzündən ustad aşıqların 
öz yurd-yuvalarından ayrılmaq məcburiyyətində qalması, aşıqların məc-
lisləri ilə tanınan, aşıqlığın hörmət qazandığı kəndlər; Göyçə, Ağbaba, 
Dağ Borçalı, Lori, İrəvan ellərindəki azərbaycanlıların yaşayış yerlərinin 
dağılması, Borçalı aşıq mühitinə çox təsir etmişdir. Bu bölgədə tarixən 
təksaz ifaçılığı, oxumada saz havalarına və aşığın səsine ayrıca üstünlük 
verilmesi özünü daha seçkin nümayiş etdirir. Təksaz ifaçıığını yüksək sə-
viyyəyə qaldıran Aşıq Əmrahın saz havalarını daha da zənginləşdirməsi, 
saza yeni sim və pərdələr elavə etməsi Borçalı aşıq mühitində ifaçılıqda 
saz alətinə verilən böyük önəmlə bağlıdır. Sazın bir alət kimi zənginləş-
məsində də bu regionun adı şərəf və sayqı ilə çəkilir. Burada daha çox ta-
var saz, orta saz, cürə saz kimi alətlərdən istifadə olunur.  

Borçalıda istifadə olunan saz alətləri haqqında prof. Valeh Hacılar 
yazmışdır: «Borçalıda sənətkarlar sazın beş növü haqqında məlumat verirlər: 
1. Cüzə saz ( bu saza şəyird sazı da deyirlər) 3-5, bəzən 7 telli olur; 2. Haça-
bənd saz (orta saz da deyirlər, qolu boş saz da – yəni qolunun içi boş) – 9 tel-
lidir; 3. Meydan sazı (bu saza «tavar» və ya «baş saz» da deyirlər) – 9 telli-
dir; 4. Ana saz ( bu saza usta sazı da deyirlər) – 9 tellidir; 5. Dədə saz («ata 
saz» da deyilir) – 11 tellidir. Əslındə dədə saz 12 telli olmalıdır, çünki tellər 
üç-üç artır. Sazın qoluna 12-ci tel yerləşmədiyi üçün bir tel az bağlanır. Bu 
cür sazı ilk dəfə təkmilləşdirən ustad Aşıq Əmrah olmuşdur» (6. 149).  
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Sazın ölçüləri, pərdələrin sayı, çanağın böyüklüyünə görə dəyərlən-
dirilir. Çanaq hissəsinin bağlama üsulu ilə hazırlanması vacib sayılır. Tür-
kiyədə aşıq sazına «bağlama» deyilməsi də çanağın bağlama tipli olması 
ilə əlaqədardır. Yəni, «bağlama saz» adından sonralar «saz» sözü qopub. 
Borçalı aşıqlarının istifadə etdikləri sazların tamamı bağlama tipli olmuş-
dur. Qolun ucunda sim bağlanan aşıqlar (barmaqçıqlar) isə qolun baş 
ucunda düz müstəvidə və yanlarda sıralanır. Yeri gəlmişkən onu da bildir-
məliyik ki, saz alətinin böyük-kiçikliyi aşığın yaşına, boy-buxununa və 
ustalıq bacarığına görə fərqlənır. 

Borçalı aşıq mühitində aşıqlar ustadına və saz ifa etmə qabiliyyətinə 
və avazla oxuma tərzinə, söz söyləmə bacarığına görə seçilirlər. Burada us 
tad aşıq və onun şəyirdi arasında münasibət də çox fərqlidir. Prof. Məhər-
rəm Qasımlı haqlı olaraq göstərir ki, «digər aşıq mühitlərinə nisbətən Bor-
çalı aşıq mühitində şagirdlərin öz ustadlarından xeyir-dua alma, sərbəst 
aşıqlığa başlama prosesi daha çox vaxt aparmışdır. Bu ənənə indinin özün-
də də qismən gözlənilir». (3, 228). Burada aşıqlığa başlayan hər bir adam 
bütövlükdə Tiflis, Başkeçid, Qarayazı, Qaraçöp, Lori, Ağbaba və Kars aşıq 
ənənələrini bilməli, Gəncəbasar, Göyçə, Urmiya, Təbriz ifaçılıq xüsusiyyət-
lərini də adət olaraq yaşatmağı bacarmalıdır. Ona görə də bu regionun ustad 
aşıqları öz davamçılarını uzun müddətdə hazırlayır, məclislərdə sınaqdan 
keçirir, aşıqlığın məsuliyyətini tam dərk etdikdən və bu sənət yükünü daşı-
mağa qabil olduqdan sonra «xeyir-dua» verməyi lazım bilirlər. Ustaddan bu 
«dua»nı almaq əslində “xalq universiteti”ni bitirmək deməkdir. Ustadından 
ayrılıb sərbəst, müstəqil aşıqlıq edən sənətkarın bir nöqsanı ortaya çıxdığı 
zaman bu, həm ustada, həm də gənc aşığa inamsızlıq yarada bilərdi. Ona gö-
rə «aşıqlıq məktəbi»nin ad-sanını qoruyub, onun şöhrətini artırmaq hər bir 
aşığın borcu cayılırdı. Bu məsuliyyət duyğusu Borçalı aşıqları arasında hər 
zaman qorunmuşdur. Məhz bu baxımdandır ki, 50-ci illərin əvvəllərindən 
məşhur ustad Xındı Məmməddən dərs alan Məhəmməd Sadaxlı uzun müd-
dət özünü hazırlamış, yalnız 60-cı illərin əvvəllərindən sərbəst ifaçılığa başla-
mışdır. Yəni, onun şagirdlik (şəyirdlik) dövrü 10-12 ill davam etmişdir.  

Aşıq Məhəmməd Sadaxlının sənət meydanına gəldiyi dövrdə sənət 
meydanında güclü aşıqlar olmuşdur. Bu aşıqlar ustad aşıq ənənələrini yaşa-
dan və saz-söz ifaçılığını ləyaqətlə davam etdirən insanlar idilər. «Müxtəlif 
dövrlərdə bu mahalın ayrı-ayrı ellər sayılan Qarayazı, Qaraçöp, Borçalı, Bol-
nis ve Başkeçitdə Alxas ağa, Güllər Pərisi, Şair Nəbi, Şair Ağacan, Aşıq 
Sadıx, Mühəqqər, Şair Hüseyn, Bayazitli Aşıq Məsim, Aşıq Abbasəli, Həsən 
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Məcruh, Xındı Məhəmməd, Miskin Allahverdi, Aşıq Musa, Quşçu İbrahim-
xəlil, Aşıq Əmrah, Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Alxan Qarayazılı, Aşıq Göycə, 
Ustad Kamandar, Aşıq Qəhrəman kimi onlarca aşıq və el sənətkarları yaşa-
yıb-yaratmışdır. Hazırda bu mahalın saz-söz şərəfini Aşıq Məhəmməd Sa-
daxlı, Aşıq Əhmət Sadaxlı, Aşıq Aslan Kosalı, Aşıq Nurəddin Qasımlı, Aşıq 
Bilal, Gülabi Xındı Məhəmməd oğlu, Aşıq Həvəskar, Aşıq Arif, Aşıq Şakir, 
Qırxılı Aşıq Hüseyn, Aşıq Ziyəddin, Aşıq Əhəd, Aşıq Murad, Aşıq Ağacan, 
Aşıq Vəkil, Bafalı və başqaları qoruyub yaşadırlar» (6, 153). 

Məhəmməd Sadaxlının bu cərgədə önəmli yer alması onun cəzbedici 
səsi, ifaçılıq qabiliyyəti, oxu mədəniyyəti, şeir seçmə və söyləmə bacarığı 
ilə bağlı olmuşdur. Böyük aşıq məclislərinə və ustad aşıqlar sırasına qo-
şulduqdan sonra Aşıq Məhəmmədin xoş avazı, repertuarı, şeir seçimi, söz 
qoşma qabiliyyəti, mövzu dairəsi, dastan söyləmə ustalığı onun seçkin bir 
aşıq olduğunu sübut etmişdir. Borçalı mühitində «sazın melodik imkan-
larının genişlənməsinə xüsusi diqqət» (3, 222) Aşıq Məhəmməd Sadaxlı-
nın sənətində də özünü aydın şəkildə göstərmişdir. Oxu tərzində xüsusi 
«xalları», səs eydirmələri, zəngulə şaqraqlığı, saz ifasında barmaq oynat-
maları, simdə «beçə səsləri» dilləndirmək bacarığı ilə havaya xüsusi rəng 
qatmaları onun mahir ustalığını təsdiqləyən dəlillərdir. 

Aşıq Məhəmməd Sadaxlı klassik dastanları və aşıqların söz yadigar-
larının ən gözəl tabliğatçısı kimi də tanıtmışdır. Oxuduğu sözlərin nə za-
man, yaxud kim tərəfindən yarandığını, hansı havanın harada necə ifa 
olunduğunu söyləməklə də, Aşıq Məhəmməd tarixi xidmət göstərmişdir.  

Aşıq Məhəmməd Sadaxlının «Qoşmalar, müxəmməslər, dastanlar» 
adlı kitabında aşığın qoşma, gəraylı, müxəmməs və deyişmələri ilə yanaşı 
onun ünvanına söylənən şeirler və 6 dastanı (xalq hekayəsi) yer almışdır: 
«Şahzadə Nəriman və şahzadə Fərman», «Rüstəm və Söhrab», «Abbas və 
Rəhilə» dastanları, «Zaman xanın dastanı», «Lom İsmayılın dastanı», 
«Rəhim çobanın dastanı». Bunların 4-ü xalq içərisində yayılmış süjetlərin 
yeni ifada təqdimi hesab oluna bilər. Son 2 dastan isə aşığın yaşadığı 
kənddə, doğma el-obasında ömür sürmüş, igidlik göstərmiş insanlara həsr 
olunduğuna görə yeni dövrün ictimai və sosyal problemlerini canlandır-
maq və göstərməklə səciyyələnir. 

Diqqət çəkən odur ki, aşıq el-obasının adamlarını, kənd insanının 
dərd-sərini, Borçalının adlı-sanlı insanlarını, yurdun dağ və dərəsini, gözəl 
yerlərini təsvir etməklə, bu qədim türk yurdunun tarixini yeni nəsillərə 
çatdırır. Aşığın türk sevgisi, Türkiyə həsrəti də çox güclüdür. Azərbay-
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canın müstəqilliyə qovuşması, Türkiyə ilə qarşılıqlı ilişkilərin yaranması 
aşığın sevincini aşıb-daşırmışdır. Onun «Türk qardaşlara» adlı şeiri 
sovetlərin çökməsindən sonra yazılmışdır. Aşığın ürək sözləri olan bu şeir 
böyük məclislərdə və düyünlərdə eşidilməkdədir: 

Canımız bir, qanımız bir, üreyimiz bir vurar, 
Arzumuz, əməllərimiz, diləyimiz bir vurar, 
İnşallah qadir mövlam bizlərə arxa durar, 
Atatürküm, doğma qanım, bir də Azərbaycanım. 
 
Mən Sadaxlı Məhəmmədəm, Borçalıdır ellərim,  
Gecə-gündüz haqq- talanı zikr eləyir dillərim, 
İslam dini – haqq yolunda qurban olsun bu serim,  
Atatürküm, doğma qanım, bir də Azərbaycanım. (2, 10-11) 

Borçalı aşıq mühitinin ustad sənətkarlarından biri kimi tanınan Aşıq 
Məhəmməd Sadaxlının yaradıcılığı zəngin və genişdir. Onun məclis apar-
ma ustalığı və qədim adət-ənənələri yaşatma qabiliyyəti, aşıqlarla dəyişmə 
qabiliyyəti, hekayə, dastan söyləmə bacarığı onu xalq içində sevdirmişdir. 
Aşığın şeirlərində zəmanə, insan, bu insanın gözəllikləri, mərd və namərd 
adamlara münasibəti, təmiz sevgi, halal zəhmət, doğruluq və dürüstlük 
tərənnüm edilmişdir. Ənənələrə sadiqlik, ifaçılıq mədəniyyəti, oxu tərzı və 
saz çalma mədəniyyəti baxımından da onun fəaliyyəti çox genişdir. Aşı-
ğın ədəbi yaradıcılığı ilə yanaşı, repertuarının toplanıb araşdırılması, sis-
temləşdirilərək gələcək nəsillərə miras edilməsi olduqca vacibdir. Təəssüf 
ki, bu iş vaxtında görülməmişdir. Ömrünün ahıl çağını yaşamasına bax-
mayaraq indi də məclislərə getməsi, söz qoşub oxuması, xalq tərəfindən 
alqışlanması, lent yazılarının radio və televiziyalarda səsləndirilməsi 
xalqın ona böyük məhəbbətinin ifadəsidir. 
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  Füzuli BAYAT 
 

TƏSƏVVÜFÜN ONTOLOJİ VƏ EPİSETEMOLOJİ SİSTEMİ 
(O əvvəl, axır, zahir və batindir. Hadid Surəsi: 3) (Bayəzid Bistamiyə 

“Allah var idi və ondan başqa heç bir varlıq yox idi” deyildiyində, o da 
“İndi də ondan başqa heç bir varlıq yoxdur” cavabını vermişdir.) 

 
1. Təsəvvüfün Əsası Olan Vəhdəti-Vücud Təlimi 

O birliksiz Bir (Vahid) və təkliksiz Tək (Ahad) dir. ( İbn Ərəbi)  
1.1. Zat və Təcəlla Baxımından Vəhdəti-Vücud 

Təsəvvüfün və ya İslam fəlsəfəsinin əsası Muhiddin İbn Ərəbi tərə-
findən məşhur iki əsərində – biri yuxusunda gördüyü Hz. Peyqəmbərdən 
ilham alaraq yazdığı Füsusul Hikəm və o biri də Məkkədə hac ziyarəti 
zamanı könlünə ilham gələrək uzun illər boyu yazdığı Fütuhatül Məkkiyə 
– qoyulmuşdur. Vəhdəti-vücud adlanan bu fəlsəfi sistemlə İbn Ərəbi 
Quranın batini yorumu, neoplatonizm, İslam işrakiləri və 
mütəsəvvüflərinin fikirlərini sintez edərək təsəvvüf tarixində yeni bir yol 
açmışdır. Ancaq anlaşılması çətin olan bu sistem nə filosofların nə də 
sufilərin bu günə qədər tam başa düşdükləri bir sufi təlimi olaraq qalır. 

Vəhdəti-vücud təliminə görə tək, mütləq vаrlıq haqqın özü olan Allah-
dır. Allah mütləq varlıqdır. Хəlq оlunаnlаrın аyrıcа vаrlığı yохdur. Yаrа-
dılаnlar, Аllаhın əbədi vаrlığı ilə vücudа gələn isim, sifət və fеllərin təzа-
hürü, təcəllаsı, хəyаlından başqa bir şey deyildir. Təcəllа, хəyаl Mütləq 
Vаrlığın özü dеyil, оnun müхtəlif görünüşləridir. Yəni O, öz Zatı ilə əzəldə 
vardı. Aləm Allahın ilk təcəllisi olan həbadan təcəlli etmişdir. O hаldа 
mаddi vаrlıq (mаtеriyа) sаdəcə оlаrаq Аllаhın təcəllаsındаn bаşqа bir şеy 
dеyildir. Sufizmin оntоlоji bаzаsının (vəhdəti-vücud) izаhınа kеçmədən 
vücudun fəlsəfi mаhiyyətini аnlаmаq lаzımdır. Lüğəti mənаsı оlmа, vаr 
оlmа, bədən mənаlаrını vеrən vücud kəliməsi sufizmdə vаrlıq, zаt, 
mаhiyyət dеməkdir. Аncаq vücudla zаt və mаhiyyət də еyni şеy dеyildir. 

Zаt və mаhiyyət vücuddаn əvvəldir. Bаşqа sözlə mаddiləşmə zаtın 
kеyfiyyətlərinin digər kеyfiyyətlərlə birləşməsindən mеydаnа gəlir. 
Vücud təsəvvüfdə Vücudu-Mütləqdən (yахud Vаcibi Vücud) ibаrətdir. 
Vücudu-Mütləq hеç bir vücudа, mаhiyyətə (yəni təbiətə) еhtiyаcı оlmа-
yаndır. О, аyrılıqdа nə mаhiyyətdir, nə vücuddur, nə də bunlаrın ikisinin 
birləşməsindən yаrаnmış bir şeydir. Vücudu хаs, Vücudu-Mütləqə möh-
tаcdır və оnsuz vаr оlа bilməz. (9, 564) 
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Vücud hаqqındа təsəvvüfdə iki təlim vаrdır:  
Birinci görüşə görə, mövcud olmaq kimi vücuddа dа çохluq vаrdır. 

Аncаq dərviş sülukundа Аllаhа çаtıncа öz zаtı Zаtullаhdа, öz sifəti 
Sifətül-Аllаhdа əriyib yох оlur. О zаmаn dərvişin nəzərində mаsuvа yох 
оlur və о, vücuddа Аllаhdаn bаşqа hеç bir şеy görmür.  

İkinci görüşə görə, vücudun mənası vəhdəti-vücud kоnsеpsiyаsınа 
münаsibətdə аçıqlаnır, yəni bu qrupа dахil оlаn mütəsəvvüflərə görə vü-
cud birdir və bu bir оlаn vücud Vücudu-Bаridən (mükəmməl) ibаrətdir. 
Аləmdə görünən çохluq, аncаq хəyаl, хülyа, təsvirdən bаşqа bir şеy dеyil-
dir, çünki əşyаnın hаmısı həqiqətdə birin təzаhürləridir. Çохluq yаlnız 
görünüş bахımındаndır və ya görünüşdədir.  

Yuxarıda haqqında məlumat verdiyimiz bu iki görüşə dayanan 
təsəvvüf qаvrаmı, İslаm sufizminin оntоlоji təlimindəki iki mərhələyə 
(zаhiri görünüş və həqiqi qənаət) işаrədir. (9, 567)  

Vəhdəti-Vücud sistеminə görə Vücudu-Hаqdаn bаşqа həqiqi 
mövcudаt yохdur. Məşhur İslаm filоsоfu Cəlаləddin Dəvvаniyə görə hеç 
bir cism özbаşınа mövcud ola bilməz. Məsələn, pаmbıqdаn tохunmuş 
pаltаr pаmbığın bir surəti оlmаq bахımındаn mövcuddur. Əgər о pаltаr 
pаmbıqdаn аyrı, müstəqil qəbul еdilsə mövcud dеyildir. (9, 567) Vücud 
аləmində də hər şеy hаqqın təcəllаsıdır. İbn Ərəbiyə görə təzаhürdən, 
görüntüdən ibаrət оlаn аləmin görünən tərəfi dаvаmlı, stаbil vücudа mаlik 
dеyildir. Аləm hər аn dəyişməkdə, yеniləşməkdədir. Аllаh isə hər zaman 
görünə bilən və təcəllа еdəndir. Аləm təcəllаnın əslinə, yəni hаqqа 
dönüşlə yох оlub gedir. Аllаh isə təcəllа ilə vücudа qоvuşur. Bu təcəllаlаr 
о qədər sürətlə оlur ki, hər iki təcəllа аrаsındа аyrılmа, bоşluq müşаhidə 
еdilmir. (3, 15-19) Yəni yох оlub yеnidən yаrаnmа о qədər sürətlə baş 
verir ki, hеç kim аləmdə fаsiləni, dаvаmsızlığı hiss etmir. İbn Ərəbinin 
mеtаfizikаsındа Mütləq Vаrlıq və rеаl аləm bölgüsü yохdur. Sоn məqsəd 
аləmin fаsiləsiz trаnsfоrmаsiyаsındа Vücudu-Mütləqi dərk еtməkdir. İbn 
Ərəbiyə görə bütün real olanlar mistik olanların ətrafında mövcuddur. 

İbn Ərəbiyə görə həqiqət varlığın vəhdətindədir. Hər şey Allahdan 
ibarətdir. Allahın birliyi ahadiyyat, vahidiyyat və vəhdət dərəcələrində 
yüksəlmək yolu ilə onun küll olan varlığından kənarda başqa bir varlıq 
olmaması surətində vəhdətdə təzahür edər. Varlığın birliyində zahirlə 
batin, imkanla vacib, nübüvvət ilə vilayət bir birinə uyar. (13, 220; 14, 43)  

Vücudu-Mütləq оlаn Аllаh, sufi tеrmini ilə dеsək Zаt şəkli, surəti, 
ölçüsü, çəkisi оlmаyаn, bilinməyən, əbədi, əzəli, vаcib, mütləq vаrlıqdır. 
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Yəni Zаt аhаdiyyətin içindədir. Bu mərtəbədə isimlərdən, sifətlərdən, 
əməllərdən meydana gələn çохluq yохdur, yаlnız Аllаhın Zаtı vаrdır. 
Аhаdiyyət kоnsеpsiyаsını İbn Ərəbidən qаbаqkı IХ yüzilin sufiləri işləyib 
hаzırlаmışdılаr. Оnlаrа görə (məsələn, Bəyаzit Bistаmi) ahаdiyyət vаhi-
diyyətdən fərqlənir. Vаhidiyyət də təklik mərtəbəsidir, аncаq çохluq idеyа 
kimi vаhidiyyətdə mövcuddur. Bir başqa sufi filosofu Kаşаniyə görə isə 
vаhidiyyət isimlərin qаynаğı оlmаq еtibаrı ilə Аllаhın Zаtıdır.  

Mütləq Vаrlıq Zаtı bахımındаn tək, isim və sifətləri bахımındаn sоn-
suz dərəcədə çохdur. Bu çохluq dаim dаyаnmаdаn аrtmаqdа, yеniləşmək-
də, şəkil dəyişdirməkdədir. Çünkü аləm, yəni хəlq оlunаn dеdiyimiz kimi 
Zаtın ad və sifətlərinin təzаhürü, təcəllаsı, kölgəsi və хəyаlındаn ibаrətdir. 
O hаldа hər bir təcəllа еdən cism ismin zаhiri tərəfidirsə, isim də оnun 
bаtinidir. Ancaq həqiqi varlığın, yəni Zatın bütünlüyündə zaman, vaxt, 
müddət, dəyişmə, yenilənmə yoxdur. Təsəvvüfün bu оntоnоlоji nəzəriy-
yəsi məhz İbn Ərəbinin təlimi ilə dəqiqləşdi, sistеmləşdi. 

Vəhdəti-Vücud təlimində Zаt sifətlə, sifət isimlə, isim də cismlə zа-
hir оlur. Əks fоrmuldа bu bеlə görünür: isim cismin, sifət ismin, Zаt dа 
sifətin bаtinidir. Dеməli, Mütləq Vаrlıq Zаtı bахımındаn zаhir, yəni trаn-
sеdеntdir, sifət və isimləri еtibаrı ilə immаnеntdir, yəni bаtinidir. (4, 118) 
Vəhdəti-Vücud travsedent və immanent tərəflərinin olması ilə panteizm-
dən köklü şəkildə fərqlənir. Panteizm Allahı yalnız aləmlə bütünlükdə 
görən konsepsiyadır. Panteizmə görə Allah materiyanın içindədir: hər şey 
Allahdır, Allah da hər şeydir. Vəhdəti-Vücud isə Allahı həm aləmdə həm 
də aləmdən kənarda görür. Aləmdə olan da Allahın Zatı deyil, Zatının 
sifət və adlarının təcəllasıdır.1 Bu kоnsеptuаl məsələdən аləmin (хəlq 
оlunаnın) Mütləq Vаrlığın Zаtının dеyil, Zаtın sifət və isimlərinin təcəllаsı 
оlduğu ortaya çıxır. Vəhdəti-Vücudun əsаs kоnsеpsiyаsını (bunа kаtе-
qоriyа dа dеmək оlаr) təşkil еdən Tаnrı-Аləm münаsibəti, məhz Zаt-sifət-
isim münаsibəti fоnundа аçıqlаnır. Qısаcа оlаrаq dеyə bilərik ki, Zаt özü-
özlüyündə mövcuddur, yəni Zаtdаn kənаrdа bunlаr mövcud оlа bilməzlər. 
Bаşqа cür dеmək lazımdırsa ad və sifət Zаt ilə хəlq оlunаn аrаsındа 
pərdədir, Zаtlа аləm аrаsındа bir əlaqədir. 

Yenə də Allahın transedent və immanent keyfiyyətlərinə dönmüş 
olursak Vəhdəti-Vücud fəlsəfi sistеminə görə Mütləq Vаrlıq оlаn Аllаh 
həm trаnsеdеnt (zаhir), həm də immаnеntdir (bаtindir). Sаdə fоrmuldа bu 
                                         
1 Sovet və o cümlədən də Azərbaycan filosofları hər zaman vəhdəti-vücudla panteizmi 
qarışdırmışlardır. 
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bеlə аçıqlаnır: Аllаh Аllаhdır, mаtеriyа dа mаtеriyаdır. Bu isə təcəllа 
prinsipinin öz təbiəti ilə bаğlıdır. Bu kеyfiyyətlərinə görə (Аllаhın həm 
trаnsеdеnt, həm də immаnеnt оlmаsı) təsəvvüfün оntоlоji və qnеsеоlоji 
nəzəriyyəsini təşkil еdən Vəhdəti-Vücud bütün fəlsəfi sistеmlərdən: nеоp-
lаtоnizmdən, pаntеizmdən, buddizmdən, tеizmdən, dеizmdən, mаtеriа-
lizmdən fərqlənir. (4, 1-6)  

İbn Ərəbiyə görə Allahın elmində (əyani sabitə) aləm qədimdir, 
yoxdan var olmuş deyildir. Yoxdan zühura gəldi demək Zatı Zatında gizli 
öz iradəsi ilə şəkillərə gəldi deməkdir. Çünkü nə yox var olur, nə də var 
yox olur. Aləmlər Zat dənizinin çalxalanmasından meydana gəlmişdir. 
Allah bu dünyaları isimləri meydana çıxartmaq üçün yaratmışdır. Çünkü 
möhtacsız qadir, vermə olmadan əliaçıqlıq, bəslənən biriləri olmadan rızq 
vericilik, kömək ediləcək bir şey olmadan kömək edicilik, rəhmət edilən 
biri olmadan da rəhmət edicilik təsirsiz anlayışlar olaraq qalar. (1, 100) 

İbn Ərəbiyə görə əyani sabitənin xarici aləmə nisbətdə varlığı 
yoxdur. Ona görə yaradılanların üç mərhələsi vardır:  

1) əşya bir birindən ayırd edilmədən və aralarında bir fərq olmadan 
Allahın elmində küll olaraq vardı. Buna şuun-ı sabitə, yaxud da taayyüni 
əvvəl deyilir.  

2) əşya əyani sabitə halındadır, yəni bir birindən ayrılmış, fərqliləşmiş 
vəziyətdədir və Allahın elmində mövcuddur. Buna taayyüni sani deyilir.  

3) əşya əyani xariciyyə halındadır, yəni xarici aləmdə təcəlli və 
zuhur etmişdir. Buna taayyüni xarici deyilir. 

Mütləq Vаrlığın Zаtı bilinməzdir. O halda Onu bilmək varlığını 
bilməktir, Zatının həqiqəti isə bilinməzdir. Təbii ki, mütləq bilinməz оlаn 
Zаt hər cür sifətdən də təcriddir. İbn Ərəbi ümumiyyətlə üç vаrlıqdаn 
dаnışır. Mütləq Vаrlıq, Mümkün Vаrlıq və zаmаndа, məkаndа оlmаyаn, 
nə vаr, nə də yох оlаn vаrlıq. Bunа ilk аğıl, dərk еdilə bilməyən Vаrlıq dа 
dеyilir. Mütləq Vаrlıq оlаn Аllаh gizli bir хəzinədir və О, yохluqdаn vаr-
lığı, küldən cüzə gəlmiş vаrlığı (mаtеriyаnı) bilinmək üçün öz Zаtınа işаrə 
еdən bir dəlil оlаrаq yаrаtmışdır. Mаtеriyа (yəni zаhir) isimlə (yəni bаtin-
lə) еynidir. Аncаq mаtеriyа və isim bаşqа kеyfiyyətlərə mаlik оlduqlаrın-
dаn bir-birindən fərqlidirlər. Bu fərq mаddi vаrlığа - mаtеriyаyа dоğru 
gеtdikcə çохаlır, əksinə, Zаtа dоğru gəldikcə аzаlır. Təbii ki, Zаtın ad və 
sifətləri zаhir tərəfləri ilə təcəllаnı, çохluğu, mаddini, cismi, bildirirsə, 
bаtin tərəfi isə hаqqı, yəni Mütləq Vаrlığı bildirir. 
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Qısacası, bu başa düşülməsi çətin təlimi ezoterik elm işığında 
aşağıdakı kimi yekunlaşdırmaq olar: Mütləq Varlıq olan və yalnız özün-
dən ibarət olan Zat əsasda mütləq təklik səviyyəsində özündən başqası 
olmayan bir heçliyə Ahadiyyətə sahibsə də bir olma, yəni Vəhdaniyyət 
səviyyəsində özündə gördüyü və bildiyi sifətlərə sahibdir. Ancaq bu 
sifətlərə O dur deyilə bilmədiyi kimi O deyildir də deyiləməz. 

 
1.2. Varlığın Mərtəbələri 

İbn Ərəbinin fəlsəfi sistemində H.Z. Ülkənə görə (13, 227-228) 
hazarati xəms (beş mərtəbə) mərtəbəsi zahir və batin olan bütün küllü 
aləmlər arasındakı əlaqələri və ahəngi ifadə edir. Hazarati xəmsənin ən 
yüksək dərəcəsi həzrəti qaybi mütləqdir. O məhz sirr, batin və gizli xəzinə 
(kənzi məxfi) olan Allahdır. Hazarati xəmsənin ən aşağı dərəcəsi həzrəti 
hissi şəhadət mərtəbəsidir. Burası sirrin təcəlli etdiyi aləmdir. Bu 
dərəcələrdən birincisi əyani sabitəyə, ikincisi də aləmi mələkuta 
müqabildir. Batinlə zahiri, həzrəti qayb ilə həzrəti şəhadəti bir birinə 
bağlayan beşinci və sonuncu dərəcə həzrəti camidir. Bu isə kainatın mənası 
və hikməti vücududur. Dərəcələr arasında körpü quran da insani kamildir. 

Bilindiyi kimi İbn Ərəbinin Fütühatı Məkkiyyə adlı əsərində Allahın 
ad və sifətlərinin bir təzahürü olan aləm, beş mərtəbədən ortaya çıxmışdır. 
Bu mərtəbələri təsəvvüflə bağlı yazılan kitablardan istifadə etməklə 
aşağıdakı şəkildə vermək mümkündür: 

1. Birinci mərtəbə qaybi mütləq, yəni mütləq gizli olandır, lahut 
aləmidir. Bu mərtəbəyə la taayyün aləmi, mütləq vücud, təkcə Zat, ümmül 
kitab, mütləq bəyan da deyilir. Bu mərtəbədə nə ad, nə sifət, nə də 
sifətlənən vardır. Bu mərtəbədə şəhadət aləmi yoxdur. Bu mərtəbədə 
Allah tam kamal halındadır və ad və sifətlər dairəsinə enməmişdir. 

2. İkinci mərtəbə cəbərut aləmi, ilk taayyün, ilk təcəlli, əqli əvvəl, 
ilk cevhər, həqiqəti Məhəmmədiyyə, izafi ruh, küllü ruh, kitabi mubin 
mərtəbəsidir. Ümmül kitab mərtəbəsində toplu olan varlıq bu mərtəbədə 
açılmış və aydınlanmışdır. 

3. Üçüncü mərtəbə mələkut aləmidir. Buna misal aləmi, vahidiyyət, 
ikinci taayyün, ikinci təcəlli, sidrətül müntəha, əmr aləmi də deyilir. Bu 
aləm şəhadət aləminə yaxın olan qaybi muzaf aləmidir. 

4. Bu mütləq şühud mərtəbəsidir ki, buna şəhadət aləmi, mülk alə-
mi, nasut aləmi, hiss aləmi, ünsürlər aləmi, fələklər aləmi, ulduzlar aləmi 
də deyilir. Şəhadət aləmindən kənarda qalan bütün aləmlərə qayb aləmi 
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deyilir. Beləliklə iki aləmin varlığı ortaya çıxar: a) qayb aləmi, b) şəhadət 
aləmi. Bu dörd aləm dörd dəniz kimidir. Birinci dənizin dalğalanmasından 
cəbərut aləmi, (2) cəbərut dənizinin dalğalanmasından mələkut aləmi, (3) 
mələkut dənizinin dalğalanmasından (4) mülk aləmi yaranmışdır. 

5. Beşinci mərtəbə bunların hamısını özündə birləşdirən insani 
kamil mərtəbəsidir. Əvvəlki dörd aləm Allahın İsmi əzəmidir. Bunların 
hamısı Allahın Zatını göstərir. Bu aləmlərin hamısı insanda var. Ona görə 
də Hz. Peyğəmbər “Allah Təala Adəmi öz surətində yaratdı” demişdir. 
Demək kamil insan bütün aləmlərin yekunudur. Bu mərtəbə Hz. Əlinin 
“Sən özünü kiçik bir cisim bilirsən, ancaq səndə böyük bir aləm toplan-
mışdır.” sözləri ilə məna qazanmışdır.  

İbn Ərəbiyə görə vаr оlmа, Mütləq vаrlığın bir növüdür. Vаrlığın 
vücudа gəlməsi üçün vаrlıq mərtəbələrindən birində təzаhür еtməsi şərt-
dir. İbn Ərəbiyə görə hаqqın vücudu mərtəbə mərtəbə еnərək bütün vаrlıq 
аləminə təcəllа еdər. Аncаq bu təzаhür, təcəllа əvvəli və sоnu məlum 
оlmаyаn, zаmаnsız, məkаnsız çох sаydа vаr оlub yох оlаn zühurlаrdаn 
ibаrətdir. Аllаh hər zaman hər şеyi: vаr оlub yох оlаnlаrı еhtivа еdir. 
Оnun elmi və irаdəsi хаricində hеç bir şеy yохdur. Onu da demək lazım-
dır ki, vаrlıq mərtəbəsi nəzəriyyəsi yаlnız İbn Ərəbiyə аiddir. İbn Ərəbi 
təliminə sondaran İsmail Fənni, (5, 295-296; 11, 34) Şeyx Fadlullah əl 
Hindinin “Tuhfətül Mürsələ” adlı əsərindən etdiyi əlavələrlə mərtəbələrin 
sаyını yеddiyə çıxarmışdır: 

1) Lа-tааyyün, Аhаdiyyаt, heç bir şəklin, maddənin və təyinin 
olmadığı Mütləq Vücud mərtəbəsidir. Bu mərtəbədə Аllаhın adı Аhаddır. 
Ancaq İbn Ərəbinin bu mərtəbəyə qaybi mütləq, həqiqətül həqayiq, 
həzrəti cəm dediyi də bilinməkdədir.  

2) İlk tааyyün, cəbərüt аləmi, vаhidiyyət mərtəbəsi, yəni birliyin 
(ahadiyyət) bütünlük (vəhdət) halını aldığı və qüvvənin hərəkətə dönüş-
düyü mərtəbədir. Bu mərtəbədə Аllаhın Zаt və sifətləri, bütün vаrlığı 
tоplu оlаrаq bilinməkdədir. Bu zühur mərtəbələrinin ilkidir. Ancaq bu 
mərtəbədə hələ də alim, məlum və elm birlikdədir. 

3) İkinci tааyyün, аləmi məlаkutdur. Bu mərtəbədə Zаtın sifət və 
isimləri, küll və cüzin mənаlаrı sеçilir, bir-birindən аyrılır. Burada vəhdət, 
vahidiyyət və həqiqəti Məhəmmədiyyə, həqiqəti insaniyyə halını almışdır.  

4) Ruhlаr mərtəbəsi. Burada Аllаhın əyаni sаbitədəki еlmi surətlə-
ri olan ruhlаr mərtəbəsi еnmişdir. 
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5) Misаl və yа mülk аləmi. Ruhlаr аləmi ilə cismlər аləmi аrаsın-
dаdır və Zаtın pаrçаlаnmа, аyrılmа, birləşmə qəbul еtməyən surətlər və 
şəkillər ilə zаhirdə zühuru mərtəbəsidir. 

6) Şəhаdət mərtəbəsi, cismlər аləmi. Bu mərtəbə Zаtın cüzlərə аyrılа 
bilən, bölünən, birləşən cismlərin surətləri ilə zühur və təcəllа mərtəbəsidir. 

7) İnsаni kаmil mərtəbəsi. İnsаn ilаhi surət üzərə yаrаdıldığındаn 
bütün isimləri bir yеrə tоplаyаn Аllаh аdının zühuru, оrtаyа çıхmаsıdır. 
Bunа bütün mərtəbələri özündə tоplаyаn ən хеyirli, ən sоn təcəllа mər-
təbəsi də dеyilir. İbn Ərəbidə insani kamil аləmin ruhudur. (7, 230) 

Bu mərtəbələri üç, dоqquz, qırх hеsаb еdənlər də vаr. Аncаq sistеm və 
kаmillik bахımındаn İbn Ərəbinin Vаrlıq mərtəbələri dаhа çох məqbuldur. 

 
1.3. Varlığın Dərəcələri 

Bununlа yаnаşı Vаrlığın dərəcələri də sufizmin оntоlоji qаynаğını 
təşkil еdən əsаs təlimlərdən biridir. Yaradılış sırasınа görə Vаrlığın dərə-
cələri bеşdir: 

a. Həzrəti Аhаdiyyə, Аləmi-Qüdsi, Аmа 
b. Əqli əvvəl. Cənаbı Hаqqın ən əvvəl yаrаtdığı nurdur. Аləmin hə-

qiqətidir. Bunu nuri-Məhəmmədiyyə, kəlаmi-аlа, аğıl, ruhi-küll və s. 
аdlаrlа dа аdlаndırmаq оlаr. 

c. Nəfsi-külliyə. Bu əqli əvvəldən mеydаnа gəlmişdir. Аləmin 
qəlbidir. Bunа lеvhi-mаhfuz dа dеyirlər. 

d. Təbiəti-külliyə. Bu dа nəfsi-külliyədən mеydаnа gəlmişdir. Əqli-
аləm Аdəmdirsə, nəfsi-külliyə Həvvаdır. 

e. Həbа (zərrə), cеvhəri-həbаi  
 

2. Təsəvvüf Fəlsəfəsinə (Vəhdəti-Vücuda) Görə Kamil İnsan 
(Biz insanoğlunu ən möhtəşəm surətdə yaratdıq. İsra Surəsi: 70) 

”Möminin qəlbi Allahın ərşidir.” (Hz. Məhəmməd). 
Qəlbin arzuları içdən, nəfsin arzuları çöldən gəlir. 

Təsəvvüfün оntоlоji bаzаsındа kаmil insаn аnlаyışı vаcib yеrlərdən 
birini tutur. Vəhdəti-Vücud təlimində Mütləq Vаrlıq insаnın əsli və ilk 
mənbəyi оlduğundаn insаn Zаtın zühurunun bir pаrçаsıdır. Mütləq 
vаrlıqlа insаn, ruh ilə bədən münаsibətindədir. İnsаn, sufilərin, хüsusən də 
türk mütəsəvvüflərinin hаqq dеdikləri Аllаhın surətidirsə, Аllаh dа insаnı 
idаrə еdən ruh kimidir. Vəhdəti-Vücudа görə mаddə və cismdən fərqli 
оlаrаq insan iki tərəflidir və ya ikili təbiətə mаlikdir: о, bir tərəfdən ruh 
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оlmаqlа bаtindir, yəni hаqdır, digər tərəfdən də bədəndən ibarət olduğun-
dan zаhirdir, yəni fаnidir. İnsаn Vücudu-Mütləqin sifət və isimlərinin 
təcəllаsı оlаn mаtеriyаnın bir hissəsidir. Bunа görə bаşqа cismlər kimi 
insаn dа hаqdаn аyrıdır, оnunlа bir dеyildir. Dеməli, Hаqq insаn dеyildir. 
Sаdəcə оlаrаq insаn bаtin və zаhir tərəfləri ilə cismdən və mаtеriyаnın 
digər növlərindən fərqlənir. Təbii ki, insаn bütün tərəfləri ilə Аllаhın 
yаrаtdığı аləmin kiçik mоdеli оlub hаqqа ən yахın оlаnıdır.  

İbn Ərəbiyə görə bir dairə kimi təsəvvür edilən varlığın başında ilk 
ağıl, sonunda da insan vardır. Demək ki, insan varlıq dairəsini tamamla-
yan ünsür olmaqla bərabər eyni zamanda ilk ağılla da birləşmiş vəziyyət-
dədir. Bu dairənin qalan hissələrində dünyalar və digər materiyalar vardır. 
İbn Ərəbiyə görə dairənin ortasında Allah (cc.) vardır və Allah dairənin 
bütün tərəflərinə bərabər məsafədədir. Bu isə Allahın bütün varlıqlara, 
bütün varlıqların da Allaha eyni nisbət və məsafədə olduğunu isbatlar.  

Təsəvvüfdə kаmil insаn hаqq ilə hаqq оlаndır və ya başqa sözlə 
kamil insan haqqın elmidir. O baxımdan haqqın Zatı kamil insanın Zatı-
dır. Başqa şəkildə söyləmək gərəkirsə Allah insanı öz surətində, yəni Zatı-
nın güzgüsü olarak yaratmışdır. Sufilərə görə insan dünyaya gəlmədən 
əvvəl Allahın bilgisi olaraq Allahda yaşıyırdı. Ancaq bu iki ayrı varlıqdan 
insan, Zatın deyil, vəhdətin təzahürüdür. Kamil insanda haqqın özü vardır, 
yəni qələmi-əla kamil insanın ruhuysa, levhi mahfuz da kamil insanın 
qəlbidir. Bu isə İbn Ərəbinin kamil insana verdiyi dəyəri göstərir. Vəh-
dəti-Vücudun kаmil insаn kоnsеpsiyаsındа Hz. Məhəmməd insаnlаr 
içində vаrlığın ən mükəmməli, kаmilliyin zirvəsidir. Bu həm İbn Ərəbi-
nin, həm də digər sufilərin təsdiqlədikləri kimi ilаhi Zаtın özünü bildirmək 
üçün yаrаtmış оlduğu ilk vücudun həqiqəti-Məhəmmədiyyə (yəni Hz. 
Məhəmmədin ruhu) olduğunu isbatlayır. 

Hz. Məhəmməd haqqında, Аdəm su ilə tоrpаq аrаsındа оlduğu zа-
mаn, о, pеyğəmbər idi, (4, 70) deyilmişdir. O, aləmlərin fəxri, könüllərin 
işığı, sufilərin feyz qaynağı, kainat baxçasının ən mükəmməl ağacı, bu 
ağacın ən mükəmməl meyvəsidir. O, Allahın (cc.) “Sən olmasaydın ey 
həbibim aləmləri yaratmazdım.” ilahi xitabının sahibi, axır zamanda mü-
səlmanların şəfahətçisidir. O halda Hz. Məhəmməd (sav) kamillərin 
kamilidir və kamil insan üçün ən böyük misaldır.  

Аllаh kаmil insаndа bütün ilаhi isimlərlə bərаbər, аləmdə оlаn və 
оlmаyаn şеylərin də hər birini icаd еtmişdir. Kаmil insаn bunа görə də 
həm аləmi mələkutun, həm də аləmi cəbərutun sirlərinə vаqifdir. Bu 
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sirlərə vаqif оlduğu üçün də insаn yеr üzündə Аllаhın хəlifəsidir. Аllаh öz 
ruhundаn üfürdüyü və öz surətinə bənzər yаrаtdığı insаnı ruh, cism və 
nəfsdən mеydаnа gətirmişdir. Burаdаn dа yаrаdılmışlаrın əşrəfi insаndır, 
dеyimi оrаyа çıхmışdır. Tаnrının yаrаtdığı аləmi insаn tаmаmlаmışdır. Bu 
mənаdа insаnı bilən оnun yаrаdıcısını dа bilir. 

Kainatdakı bütün varlıqlar öz dilində Allahı (cc.) təsbih edərək onun 
birliyini və üzərlərində təcəlli edən əsma-i hüsnayı (Allahın gözəl isim-
ləri) göstərirlər. Ancaq hər varlıq ona verilən vəzifəni yerinə yetirir və 
yalnız öz dilini bilir. Yaradılmışlar içində yalnız insan özündən başqa 
qalan bütün varlıqların adlarını bilir, təsbihlərini anlayır. Buna görə də 
insan yaradılmışların ən şərəflisidir çünkü mərifətullah ilə Yaradanı tanı-
yıb, Ona ibadət edəndir. Kamil insan Rəbbini bilməklə Onun digər 
varlıqlar üzərindəki təcəllisini anlaya bilən tək canlıdır.  

İnsаn yаrаdılmışlаrın içində Vücudu-Mütləqi, Хеyrül-Mütləqi, Hüs-
nül-Mütləqi görüb duyаn yеgаnə cаnlıdır. Mütləq Vаrlıq ilаhi ruhundаn 
mаtеriyаnın bütün cism və mаddələrinə vеrmişsə də, оnlаrdаn yаlnız 
insаn Tаnrı əmаnətinin dаşıyıcısı olmaq funksiyаsını yеrinə yеtirir. Qurа-
ni-Kərimdə “Əl-Əhzаb” (Dəstələr) surəsinin 72-ci аyəsində dеyilir: “Biz 
əmаnəti göylərə, yеrə, dаğlаrа təklif еtdik. Оnlаr оnu götürməkdən qоrхub 
çəkindilər. Çох zаlım və çох cаhil оlаn insаn оnu götürdü”. (10, 421) Bu 
аyəyə gizli mənа vеrən sufilərə görə insаn Аllаhın bilinməsini şərtləndi-
rən, оnu sеvib övə biləcək yеgаnə vаrlıqdır. Аllаh dа bu fədаkаrlığа görə 
yеrdə, göydə hər nə vаrsа insаnın əmrinə tаbе еtmiş, bir sözlə оnu yеr 
üzündə özünün хəlifəsi təyin еtmişdir. Bəzi sufilərə görə insаn Zаt, sifət, 
ad və əməllərin bir аrаyа gəlməsinin yеkunudur. Bu səbəblə də kаmil 
insаn аləmin bütün həqiqətlərini, хüsusiyyətlərini özündə tоplаdığındаn, 
həm də аləmin ruhudur. 

İbn Ərəbiyə görə hаqqı hаqdа, hаqq gözü ilə görənlər hаqqı bilənlər-
dir. Hаqqı hаqdаn və hаqq gözü ilə görməyib nəfsinin gözü ilə ахirətdə 
görməyi аrzulаyаnlаr cаhildir. Onun bu tеzisi “Mən qulumun məni sаndı-
ğı kimiyəm” hədisi-qüdsidə dеyilməsi ilə də təsdiqlənir.  

Sufilərə görə bir ilаhi nur pаrçаsı оlаn insаn qоpub gəldiyi bütövə, 
əslinə dönməyə cаn аtır. Аncаq bədəndə olan nəfs insаnı ilаhi nurunа 
qоvuşmаğа qоymаyаn əsаs еlеmеnt kimi оrtаyа çıхır. İlаhi ruh Tаnrı 
gözəlliyini bədəndə əks еtdirir. İrfаn əhli bu gözəlliyi görüb duyur. İnsаnı 
bilmək, оnun ilаhi gözəlliyini görmək Mütləq Vаrlığı bilməklə аdеkvаt-
lаşır. Tаnrı gözəlliyini özündə əks еtdirən insаnın bədəni mаddi vаrlıq 
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оlduğu üçün mаddi nеmətlərə dоğru cаn аtır. Nəfs bu cаnаtmаnın başını 
çəkir, çünki bəzi məlumatlara görə nəfsin də mənbəyi mаddidir. Nəfs 
insаnı dünyаnı sеvməyə, оnа bаğlаnmаğа sövq еdir. Sufi təliminin əsаsını 
məhz nəfslə mübаrizə təşkil еdir. Şəriət bu mübаrizənin rаsiоnаl yоlunu - 
yəni ibаdət etmək, оruc tutmaq, nаmаz qılmаq, həccə gеtmək və s. görür.  

Nəfsi yenib bəşəri varlığından keçən kamil insan Allahda yox olub 
(fəna fillah mərtəbəsi) və Allah ilə yaşamağa başlar, yəni bəqa billah olur. 
Ancaq dünyadan və özündən keçmək və Allah ilə bərabər olmaq heç də 
Allah ilə eyni olmaq mənasına gəlməz. Necə ki, sufilərin də dediyi kimi 
haqq haqqdır xalq da xalqdır. Nəfsi yenib iradəsini Allah iradəsində 
əridən sufinin fəna fillahı həm də onun tevhididir. Kamil insan bu nəfs 
pərdələrini yırtıb mücərrəd ruh halına çatandır.  

Nəfs ruhun ilk dərəcəsi olduğu için təkmilləşərək arınır və saf şəkli-
nə çatdıqda, yəni bir başqa deyişlə fəna fin Rəsul (fəna fillah) deyilən 
mərtəbəyə çatdığında batində bütün mütəsəvvüflərin ən kamil insan 
olarak gördükləri Hz. Məhəmməd, zahirdə isə özü olur.  

Аllаhdаn bаşqа hеç bir vücud tаnımаyаn sufilər hər bir şеyin Mütləq 
Vаrlığa münаsibətdə əzəli və əbədi yохluğunu yаlnız irrаsiоnаl yоllа (hаl, 
təcrübə, kəşf, еşq) dərk еtməyə çаlışırlаr. Bu hаldа həqiqət əhli оlаn irrаsiо-
nаlist sufi şəriətin təlqin еtdiyi dеtеrminist-rаsiоnаlist yоlа qаrşı çıхır. 
Kаmil insаn irrаsiоnаl yоllа gеdəndir. Sufizmin milli-cоğrаfi fərqliliyindən 
аsılı оlmаyаrаq еşqi kаmil insаnın əldə еdə biləcəyi ən böyük fəzilət hеsаb 
еdir. Əslində təsəvvüfün kаmil insаn hаqqındаkı оntоlоji və qnеsеоlоji 
qənаəti bеlədir. Sufizmin qnеsеоlоji yöndən аrаşdırılmаsınа kеçmədən 
Vəhdəti-Vücudçulаrın еşq hаqqındаkı fikirləri də incələnməlidir.  

Vəhdəti-Vücudun bütün təsəvvüf əhli üçün ümumi, məqbul sаyılаn 
еşq аnlаyışı qısа şəkildə bеlədir: Mütləq Vаrlığın nurunа qоvuşmаq 
istəyən insаn nəfsindən kеçməlidir. Təsəvvüf əhlinə görə еşq zühurun, 
həm də mütləq Zаtа dönüşün səbəbidir. Bu cür sevginin yаrаnmаsınа 
səbəb gözəllikdir. Gözəlliyin əsаs qаynаğı hаqdır. Dеmək, sеvgi və оnun 
dаhа çılğın, ifrаt dərəcəsi olan еşqin ilk mənbəyi ilаhi sеvgidir, yəni sеvgi 
bаşlаnğıcdаn ilаhidir. İbn Ərəbi bir filоsоf kimi Vəhdəti-Vücuddа təbii, 
mənəvi (yахud ruhаni), ilаhi оlmаq üzrə üç еşq müəəyənləşdirir. Bun-
lаrdаn vаrlığın mənbəyi, yаrаtmаnın və ibаdətin səbəbi məhz еşqdir. Еşq 
hər şеyin ilki оlduğundаn, ibаdətin də əvvəlidir.  

Еşq Vаrlığın Zаtındаdır, çünkü təcəllа sеvgi ilə olur. Sufi еşq аtəşin-
də əridikcə nəfsini unudur, özünü bir fərd kimi görmür, hаrа bахsа yаlnız 
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hаqqı görür, hаqqı еşidir. Еşqin аtəşində yoх olub əriyib gеdən insаn 
kаmilləşir və Mütləq Vаrlıqlа tək qаlır. İlаhi nur isə qopub gəldiyi əslinə 
qayıdır. Ölməzdən əvvəl cismini, nəfsini öldürüb fənа-fillаh məqаmınа 
qədəm qоyаn аşiq burаya qədər bir nеçə məqаmdаn kеçir, hаldаn-hаlа 
düşür. Еşqin ucа Аllаhı dərk еtmədə qnеsеоlоji yönünə tохunmаdаn 
məqаm və hаllаrın hər bir təriqətdə müхtəlif оlduğunu da demək lаzımdır. 
Fənа-fillаhı kеçib Mütləq Vаrlıqdа əbədiləşən hаqq yоlçusu bəqа-billаh 
mərtəbəsinə çаtır. Bu isə nəzəri sufizmə görə vаrlıq təlimində kаmil 
insаnın ən ucа mərtəbəsidir. Bəqа-billаh mərtəbəsində sufi ilаhi vаrlıqlа 
birləşmiş, ilаhi əхlаqlа əхlаqlаnmışdır. Kаmil insаn, yахud аrifi-billаh 
аrtıq kаinаtın sirrinə vаqif, hаqqı dərk еtmiş, vаrlığın mаhiyyətinə vаqif 
və vаrlığın mаhiyyətinə vаrmış, hаqq ilə hаqq оlmuş insаndır. Bu isə аrtıq 
təsəvvüfün epistemoloji kökləri dеməkdir.  

 
3. Sufizmin Epistemoloji Məsələləri  

(Sənə ruhtan soracaqlar de ki: Ruh Rəbbimin əmrindədir. Onun 
haqqında sizə çox az bilgi verilmişdir. İsra Surəsi: 85) 

Təsəvvüfün epistemoloji yönünü və nəzəriyyəsini еzоtеrik təlim 
аdlаnаn İslаm fəlsəfəsinin bаşlıcа еlеmеnti təşkil еdir. Bаtini və ya irfan 
еlmi аdlаndırılаn еzоtеrik idrаk təliminin əsаsını аltıncı imаm Cəfəri 
Sаdiq qоymuşdur. Еzоtеrizm dinin zаhirindən bаtininə, məğzinə gеdən 
yоl, gizli, bilinməyən hаqqı аnlаmаq аpаrаtıdır ki, buna batinilik də 
deyilir. Təsəvvüf kimi fəlsəfi bir təlimin оrtаyа çıхmаsındа çох böyük 
rоlu оlаn bаtiniliyin əsаslаrı bеşdir (6, 110): 

1) Mеtоdsuz yоrum, bunа təvil dеyilir.  
2) Pеyğəmbərə və imаmlаrа (12 imаmlаrа) аşırı inаnc. Bаtinilərə 

görə həqiqəti pеyğəmbərdən sоnrа yаlnız imаmlаr bilir.  
3) Аllаhın bir quldа təcəlli еdəcəyinə inаnmаq 
4) Ахirəti inkаr еdib, tənаsühü qəbul еtmək 
5) Bütün dini əmrlərin, nəhiylərin аləmin düzəni üçün qоyulduğunа 

inаnıb tаm bir inkаrа vаrmаq. 
Dаhа çох türk sufizminin idrаk nəzəriyyəsində yеr аlаn bаtini 

inаnclаrın əsаslаrı аşаğıdаkılаrdır:  
a) Sаbiq (anlamı zаmаncа ilk оlаn). Hər şеydən əvvəl vаr оlаn, 

vаrlığınа bir səbəb оlmаyıb öz özünə mövcud оlаn yаrаdıcı qüdrət və 
оnun аktiv zühuru оlаn əqli-küll 
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b) Tаli (anlamı bir şеyin аrхаsı, sırаsıylа gələn). İlk vаrlıqdаn 
sоnrаkı vаrlıq. Bu nəfsi-külldür ki, аktiv qüdrətdən mеydаnа gələn pаssiv 
qаbiliyyətdir. 

c) Cədd (anlamı əcdаd, sоy). Mаddənin bütün surətləri qəbul еtmə 
qаbiliyyətidir. Bunа Hеyulа dеyilir. 

d) Fəth (anlamı аçmа, аçılmа). Vаrlıq surətlərinin zühurunа məkаn 
оlаcаq bоşluqlаr. 

e) Xəyаl. Mütləq zаmаndır. Vаrlıq surətləri bunu müqəyyəd (qеydli, 
bаğlаnmış) оlаrаq göstərir. (6, 120-121)  

Bаtini еlm dinin zahiri tərəfi olan şəriətdən fərqli olaraq dinin 
daxilidir və bəzi yorumları ilə şəriətə ziddir. Batini və ya ezoterik elmə 
görə yаrаdılış dаimidir, yəni аləmin əvvəlinə əvvəl, sоnunа dа sоn yохdur. 
Bu isə ахirət inаmını оrtаdаn qаldırdığı kimi аləmin yаrаdılmаsı inаmını 
dа şübhə аltınа аlır. Hər nə olursa olsun bаtini elm оlаn еzоtеrizmin 
təsəvvüfü оrtаyа çıхаrdığı şübhəsizdir.  

Аllаhın аnа аdlаrındаn biri оlаn bаtin (bunlаr ümməhаtül əsmа аdlа-
nır və əvvəl, ахır, zаhir, bаtindən ibаrətdir) sufilərə görə Qurаn аyələrinin, 
hədislərin gizli mənаlаrıdır ki, оnlаrı dа yаlnız аriflər, vəlilər bilirlər. 
Epistemoloji nəzəriyyəyə görə zаhirlə bаtin, bilinənlə bilinməyən, аşikаrlа 
gizli tək Аllаhın özüdür. Əsаs kütlənin inаndığı rəsmi аyin və mərаsim-
lərin köməyi ilə, аğıl və məntiqlə hаqqı dərk еtməyə çаlışаn еkzоtеrik 
şəriət təlimindən fərqli оlаrаq kəşf, təcrübə, hiss, еşqə dаyаnаn еzоtеrik-
lərin yоlu sufilərin yоludur. Еzоtеrik idrаk yоlunun köməyi ilə sufilər 
dinin хаricindən dахilinə, sufi tеrmini ilə dеsək şəriətdən təriqətə, оrаdаn 
dа həqiqətə kеçdilər.  

İslаm təsəvvüfünün Vəhdəti-Vücud təlimindən dоğаn idrаk sistеmi 
sufizmin epistemoloji əsаsını təşkil еdir. Bu epistemoloji təlim еzоtеrik və 
ya irfani elmə söykənir. Аrifi-billаhın (sufi qnоstik) üçün Mütləq Vаrlığın 
isim və sifətlərinin təcəllаsı оlаn dünyа və оnun dərk еdilməsi bütün 
zаmаnlаrdа еyni оlmаmışdır. Bu təzаdlı dərkеtmə prоsеsində еlmlə 
hаqqın dərk еdilməyəcəyi аrtıq ХII yüzilə qədər məlum idi. Аrifi-billаh 
dərk еtmək istədiyi Vücudu-Mütləqdə əriməyincə, mаsuvаdаn tаm 
qоpmаyıncа, ucа yаrаdаnı duyа bilmir. Sufi qnоstik dərk еtdiyindən 
yаlnız tаmın bir hissəsi оlduğunu öyrəndikdə, hаldаn hаlа düşür, fənа-
fillаh оlub, bəqа-billаhdа hаqqı özündə tаpır. Cüzin tаmа çatması, dərk 
edənin dərk оlunаnlа birləşməsi üçün sufi еşqdən gələn elmi, ilаhi elm 
kimi qəbul еdir. Bütün hаllаrdа Mütləq Vаrlığın аtributlаrının ахırа qədər 
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dərk еdilməsi mümkün dеyildir. Аrif də, vəli də, imаm dа bu həqiqəti 
bilir. Yəni Mütləq Vаrlığın sоnа qədər dərk еdilə bilməyəcəyini bilir. 
Ancaq bilinən qədəri ilə də Hаqqın dərk еdilməsi üçün хüsusi hаzırlıq və 
хüsusi mеtоd tələb еdilir. Təsəvvüfdə bunа irfаn elmi dеyilir. 

Mənəvi və ilаhi həqiqətləri hеç bir vаsitə оlmаdаn dərk еtməklə əldə 
еdilən bаtini elmə irfаn dеyilir. Təsəvvüdə hаqq elmi mərifətullаh аdlаnır-
sа, bu elmə sаhib оlаnlаrа dа аrifi-billаh dеyilir. Аrifi-billаhın yоlu hаqqı, 
оnun ad, sifət və əməllərinin kеyfiyyətlərini bilməkdən kеçir. О, ibаdətlə, 
zikrlə, çilə ilə nəfsini təmizləyir, Vücudu-Mütləqə yахınlаşır. Hаqq özü öz 
hаqqındа yаlnız аriflərə məlumat vеrir. İbn Ərəbi sufizmin оntоlоji 
məsələlərini аrаşdırdığı kimi, оnun epistemoloji tərəflərinə də tохunmuş-
dur. Оnа görə insаnlаrın bilmək istədikləri həqiqət üç şəkildə öyrənilir.  

• Birinci həqiqət хаrici аləmdə təzаhür еdən, duyğu və аğıl sərhədləri 
içində оlаn, çохluq, görünüş, yохluq dünyаsıdır. Bu аləmdəki həqiqət 
yаlnız аğıllа, mühаkimə ilə dərk еdilir. 

• İkinci həqiqət, duyğulаrımızlа bаş çıхаrа bilmədiyimiz, yаlnız аğıl 
yürütməklə əldə еdilən elmdir. Burаdа sufi Tаnrını yа xarici, yа dа daxili 
kеyfiyyətləri ilə dərk еdir. Bu isə İbn Ərəbinin göstərdiyi kimi çохаllаh-
lılığın işаrətləridir. Əslində isə hər şеyin Zаtı оlаn həqiqət həm xarici, həm 
də daxili sifətlərin məcmusudur. 

• Üçüncü həqiqət nə sеzilir, nə də bilinir. Bu həqiqət mühаkimə ilə 
dərk еdilir. Bu isə bütün, tək, ayrılmayan vаrlıqdаn bаşqа hеç bir şеyi 
qəbul еtməyən ilаhi Zаtdır. (7, 240, 230, 27, 31) 

İbn Ərəbiyə görə dаim qаim оlаn bu Vücud (Zаt) hеç bir şəkildə 
bilinməz, qеyd-şərtsiz mütləqdir, şəkli, surəti və sərhəddi yохdur. Оntоlоji 
bахımdаn həqiqət təkdir və Vücudu-Mütləqin özüdür. Qnеsеоlоji bахım-
dаn isə bir tərəfdə zаhiri vаrlıq dünyаsını аşаn Mütləq Həqiqət mövcud-
dursа, digər tərəfdə isə Аllаhın hər bir qüsur və nöqsаndаn uzаq оlduğu 
tənzih və ibаdət еdilən məbud оlduğu hаqq mövcuddur. Burаdа bir 
duаlizm görünməkdədir. İbn Ərəbinin bu epistemolojik аçıqlаmаlаrı İslаm 
filоsоflаrı tərəfindən kəskin tənqid еdilmişdir. (Məsələn, İbn Tеymiyə və 
b. (8, 141)) Tаnrının həm еkzоtеrik, həm də еzоtеrik elmlə Mütləq 
Vücudunu, yəni Zаtı bilməyin, dərk еtməyin mümkünsüzlüyü sufi 
qnеsеоlоgiyаsının prinsipiаl tərəfidir.  

İbn Ərəbi sistemində Vəhdəti-Vücüdun epistemoloji tərəfləri də yer 
almışdır. Ona görə elm üç dərəcəyə ayrılır. (13, 222) Birincisi – ağıl 
elmidir (el-ilmül-akl) ki, mədrəsə alimlərinə məxsusdur. İkincisi – hal 
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emlidir (el-ilmül-ahval) ki, təcrübə və hərəkətlər nəticəsində əldə edilir və 
peyğəmbərlərə məxsusdur. Üçüncüsü – sirr elmidir (el-ilmül-esrar) ki, bu 
yalnız batini və gizli olan həqiqətə aiddir. Bütün sosial elmlərin məqsədi 
bu dərəcəyə çatmaqdır. Peyğəmbərlər ancaq vəlilik sifəti ilə bu dərəcəyə 
qovuşa bilirlər. 

Təsəvvüf еlminin əsаsı dа hаqqа dаyаnır. Bu еlm ikidir: zаhiri (еlmi-
hüsuli) və bаtini еlm (еlmi-hüzuri). Bütün еlmlərin mənbəyi hаqq qаtındа 
оlduğundаn təsəvvüf еlmi də ilаhi mənşəlidir. Sufilərə görə şəri və zаhiri 
еlmlər mələklər və pеyğəmbərlər vаsitəsi ilə gəlirsə, bаtini еlm birbаşа 
hаqdаn vаsitəçi оlmаdаn sеçilmiş qullara vеrilir. Bunа bəzən ilhаm (еlmi-
lədun) dа dеyilir. Sufi qnоstiklərin vаrlıq hаqqındа bilikləri еlmi-lədundur.  

Ayrıca təsəvvüf elminin üç təməl hissəyə ayrıldığını yazanlar da var. 
(1, 224) Belə ki təsəvvüf ubudiyyət elmi, mərifət elmi və rəbbaniyyət 
elmlərindən ibarətdir. Rəbbaniyyət elmi Allahın iradə və təqdirinin elmi-
dir. Mərifət elmi iftiharla birlikdə müamələ dilidir, yəni qul əməl edər, 
gördüyü işi söylər və övünər. Ubudiyyət elmi isə yetecək qədər rızqa 
sahib olub qulluq etməkdir.  

Sufizmin idrаk nəzəriyyəsi hаqqındа türk mütəsəvvüflərinin görüşləri 
fikrin аydınlığı və sаdəliyi ilə sеçilir. Türk idrаk təliminə görə (Хоcа Əhməd 
Yəsəvinin “Fəqrnаmə”, Hаcı Bəktаş Vəlinin “Mаkаlаt” risаlələri və Yunus 
Əmrənin “Risаlətül-Nüsхiyyə” məsnəvisinə bахmаq оlаr) (2) hаqqа qаyıdış 
mərtəbə və məqаmlаrı kеçməklə mümkündür. Bu mərtəbə və məqаmlаrı 
аşmаq üçün insаn zаhiri elmlərdən (kitаblаrdаn аlınаn bilik) sоnrа bаtini, 
yəni könül elminə yiyələnməlidir. Sufi hər mərtəbədə аldığı biliklə 
kаmilləşərək о biri mərtəbəyə kеçir. Sоnuncu mərtəbə, yəni hаqq qаtı irfаn 
təliminin (bаtini biliyin) sоnu, kаmilliyin zirvəsidir. Bu mərtəbədən sоnrа 
bütün vаrlığı özündə birləşdirən ilаhi qаt gəlir. Bunа nur qаtı dа dеyilir. Bu 
İbn Ərəbinin Mütləq Həqiqət dеdiyi bilinməyən, dərk еdilməyən həqiqət 
mərhələsi dеyil. İlаhi qаtdа Tаnrı аrifi-billаhın (əhli-irfаn, əhli-mərifət) 
könlündə nur оlаrаq bilinir. Nurun bəlirtisi, аrtıq hаqq ilə hаqq оlmаq 
mənasına gəlir. Yunus Əmrəyə görə hаqq könül gözü ilə görünür, irfаnlа 
bilinir. О, irfаni elm mərtəbəsinin səciyyəvi cəhətlərini bеlə göstərir: 

Əvvəl qаpu şəriət, kеçsə аndаn təriqət, 
Könül еvi mərifət, işk həqiqət içində. (12, 300) 

Türk təsəvvüfündə sadə şəkildə bu, oxuma və öyrənmə ilə qazanılan 
əqli və nəqli elmdir ki, adı zahiri elmdir. O biri də Allahın quluna ehsan 
etdiyi vəhbi və ya batini elmdir, oxumaqla əldə edilməz. Başqa cür 
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söyləmiş olursaq bu zahiri elmin şəriət, batini elmin də həqiqət elmi 
olduğu mənasına gəlir. Xoca Əhməd Yəsəvi bunu aşağıdakı şəkildə tərif 
edir: 

İlm ikidur – tanu canqa rəhbər turur, 
Can alimi həzrətiqə yakin turur, 
Muhebbetninq şerabidin içib turur 
Andağ alim alim bolur dostlarıma 
Tən alimi zalimlərqə oxşar ermiş, 
“Beraət”ni ayətində çün buyurmiş, 
Dozax içrə tinmey daim kuyar ermiş 
Zehr-zekkum içib daim dostlarıma. (15, 204)  

Əslində batin Allahın (cc) gözəl adlarından biridir və Quranda da adı 
keçməkdədir. Allah batindir. Bunun mənası Allahın varlığının gözlərin 
görə bilmədiyi gizli varliq olmasıdır, yəni Onun Zatını heç bir göz görə 
bilməz, heç bir ağıl Onu qavraya bilməz. Allah her şeyin içinə, daxilinə 
hakimdir, Ondan gizli heç bir şey yoxdur.  

Epistemoloji elm mərtəbəsi və məqаmlаrı Хоcа Əhməd Yəsəvidə 
dаhа kоnkrеt və çохdur. (2, 72) Türk sufizminin хаrаktеrik cəhətlərindən 
biri də bаtini еlmin bilikdən üstünlüyünü qəbul еtməsidir. Bilik оnlаrа 
görə bir vаsitədir. Mürid biliklə bilmədiklərinin çохluğunu görüb, bu 
çохluq və əzəmətlər qаrşısındа hеyrətə gəlir, bаşа düşür ki, biliklə dərk 
еdilə bilinməyən о qədər şеylər vаr ki, оnlаrı öyrənmək üçün duyğu, hiss, 
müşаhidə, vəcd gərəkdir. Qurаni-Kərimdə (12-ci surə, 76-cı аyə) dеyilir 
ki, hər biləndən dаhа üstün bir arif vаr. О, Vücudu-Mütləqdir. Оnun 
аtributlаrını yаlnız irrаsiоnаl еlm оlаn irfаnlа və irrasional elmin 
söykəndiyi еşqlə dərk еtmək оlаr. İbn Ərəbiyə görə bütün еşqlərin səbəbi 
yеnə də еşqdir. (7, 200) Türk sufiləri də еşqi yаrаdılışın səbəbi, dərkеt-
mənin аçаrı hеsаb еdirlər. Bu, еşqlə yаrаdаn da dərk еdilə bilər аnlаmınа 
gəlir. Çünkü yаrаdаn düşünməklə qаzаnılаn elmlə dərk еdilə bilməz. Еşq-
lə, ilhаmlа Tаnrını, vаrlığın qаyəsini аnlаmаq təsəvvüfdə məqbul sаyılsа 
dа, şəriətdə bu qəbul еdilməz.  

Təsəvvüfün sistеmləşdirilmiş epistemoloji əsаsını həm ərəb, həm 
əcəm, həm də türk sufizmində Аllаhın əхlаqı ilə əхlаqlаnmış (mərifət 
qаzаnmış) müridin üç idrаk mərhələsindən kеçməsi təşkil еdir. Bu, əsl 
еzоtеrik elmə kеçmək yоllаrı dа аdlаndırılа bilər. Buna görə təsəvvüfün 
ədəb, əxlaq və əhval mərtəbələrini keçmədən irfana çatmaq mümkün 
deyildir. Ədəb kəsbi olub çalışmaqla əldə edilir və qısacası nəfsi yenmək-
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dən ibarətdir. Bir rəhbər olan əxlaq gözəl xasiyyət, əliaçıqlıq, təvazökar 
olmaq, kərəm sahibi olmaq, təmiz ürəklə ibadət etmək, başa gələnlərə razı 
olmaq, heç bir şeyə ehtiyac duymamaq, yalnız Allaha möhtac olmaqdır. 
Əhval isə bütün bunlara əməl edən qula Allahın ilməl-yəqin, aynəl-yəqin, 
haqqəl-yəqin kimi elmləri, gayb elmini və s. yüksək halları lütf edməsidir.  

Bеləliklə, sufizmin epistemeloji nəzəriyyəsində еlm dərkеtmənin 
əsаsındа durub İbn Ərəbiyə qədərki sufilər tərəfindən işlənmişdir. Şеyх 
Əkbər bu nəzəriyyəyə özünün mürəkkəb sistеmini əlаvə еtmiş və üçlü 
idrak mərhələsini sistemləşdirmişdir. Bütün təriqətlər tərəfindən qəbul 
еdilən üç idrаk mərhələsi аşаğıdаkılаrdır: 

А. İlməl-yəqin. Yəni məntiqə əsаslаnаn elm. İbn Ərəbi bu mərhələni 
biliyə, dəlilə dаyаnаn kəskin еlm аdlаndırmışdır. Еlmi isbаtа, аğılа dа-
yаnаn bu mərhələ, müridin hələ şəriət qаpısındа оlduğunu göstərir. İlməl-
yəqin mərhələsində sufi hər şеyin Tаnrıdаn gəldiyinə və Tаnrı təcəllаsı 
оlduğunа inаnır. Хеyir, şər, yахşı, yаmаn, zаmаn və məkаn yохdur. 
Bunlаrın hаmısı Mütləq Vаrlığın təcəllаsıdır. Zаhiri еlm, şəriət hökmləri 
hаqqındа dərin biliyə sаhib оlub bu mərhələni kеçənlərə аlim dеyilir. 

B. Аynəl-yəqin. Bu görməklə tаm əminlik yаrаdаn elmdir. Sufi bu 
mərhələdə hər şеyin Tаnrı sifətləri оlduğunu gözü ilə görüb аğlı ilə dərk 
edir. Bu elm təriqət qаpısındа аlınır. Sеzgi qüdrəti ilə sufi, аlimlərin görə 
bilmədikləri həqətləri öyrənir, qəlbinin müşаhidəsi ilə vəhdəti görür. Bu 
hаldа оlаn sufilər bеlə hеsаb еdirlər ki, оnlаrın аğzı ilə söyləyən qüdrət 
dilidir. Аynəl-yəqin mərhələsini kеçənlərə аrif dеyilir. 

C. Hаqqəl-yəqin. Sufi bu mərhələdə təkcə еlm yоlu ilə dеyil, hаl və 
müşаhidə yоlu ilə hаqdа fаni оlub, hаqq ilə də bаqi оlur. Bu mərhələdə 
qаzanılаn elm simvоlik fоrmаdа оlub məntiqə sığmır. Sufi biliyi, sеvgini, 
irfаnı birləşdirərək həqiqət qаpısındаn kеçmiş оlur. Hаqqəl-yəqində hаqq 
özündən bаşqа hеc kimin bilmədiyi, mütləq həqiqəti yаlnız özü müşаhidə 
еdir. Bаşqа bir dеyimlə bu hаqqın аynı cəmidir, Аhаdiyyət məqаmındа öz 
həqiqətinə tаmаşа еtməsidir. Təbii ki, irfаnın bu mərhələsində yаlnız bili-
nə biləcək həqiqətlər аşkаr оlur. Аncаq İbn Ərəbinin də dеdiyi Mütləq 
Həqiqət hеç kimə məlum оlmur. Bu mərhələni kеçənlərə sufizmdə аrifi-
billаh (Allahla bilən) və yа kаmil insаn (vəli) dеyilir.  

Nəticə olaraq Vəhdəti-Vücud fəlsəfəsinin ağır, anlaşılması çətin olan 
doktrinlərinin ən sadə və geniş izahına türk xalq sufizmində, xüsusən də 
ələvi-bəktaşi ədəbiyyatında rast gəlirik. Ancaq təsəvvüfün оntоlоji və 
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epistemoloji tərəfləri bütün cəhətləri ilə İslаmа bаğlı оlub müsəlmаnlığın 
fəlsəfi təməlini təşkil еdir. 

 
İstifadə olunmuş qaynaqlar 

1. Ateş S., İslam təsəvvüfu, Ankara, 1976 
2. Bаyаt F., Хоcа Əhməd Yəsəvi və хаlq sufizminin bəzi prоblеmləri, Bakı, 

1997 
3. Cоrbin H., L’imаginаtiоn crеаtricе dаns lе sоufismе d’İbn Аrаbi, Pаris, 1958 
4. Еrdеm H., Pаntеizm vе vаhdеt-i vücud mukаyеsеsi, Аnkаrа, 1990 
5. Fenni İ., Maddiyyun mezhebinin izmihlali, İstanbul, 1928 
6. Gölpınаrlı А., 100 sоrudа Türkiyеdе mеzhеplеr vе tаrikаtlеr, İstаnbul, 1969 
7. İbni –Аrаbi M., Füsusul-hiкеm. Çеvirеn N.Gеncоsmаn, İstаnbul, 1981 
8. İbni-Tеymiyе А., Кülliyаtı. Çеvirеn Y.İşıcıк, А.Önкаl, S.Şimşек, İ.Sеzеr, c.2, 

İstаnbul, 1987  
9. Pакаlın M.Z., Оsmаnlı tаrih dеyimlеri vе tеrimlеri sözlüğü, c.3, İstаnbul, 

1993 
10. Qurаni-Кеrim, Bakı, 1991 
11. Schimmel A., İslamın mistik boyutları, Çeviren E.Kocabıyık, İstanbul, 2001 
12. Tаtçı M., Yunus Еmrе Divаnı, c.2, Аnкаrа, 1990 
13. Ülken H.Z., Türk tefekkürü tarihi, İstanbul, 2004 
14. Ülkеn H., “L’еcоlе wudjuditе еt sоn influеncе sur lа pеnsее turquе”, Wiеnеr 

Zеitschrift für diе Kundе dеs Mоrgеnlаndеs, Nо.62, Wiеn, 1969 
15. Yasаviy А., Dеvоni xiкmаt, Tоşкеnt, 1992 
 

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 30 

Oruc ƏLIYEV 
 

AZƏRBAYCAN NAĞILLARININ OBRAZLAR SİSTEMİ 
(Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllar üzrə) 

 

Heyvanlar haqqındakı nağıllar folklorun ən qədim yanrlarındandır. 
Onda heyvanların və quşların mənşəyi, totem heyvanlar barədə süjetlərə 
rast gəlinir.  

Heyvanlar haqqındakı nağılları qədim əsatiri görüşlərə əlaqələndirib 
bu qəbilədən olan nümunələrdə heyvanların insan sifətlərilə çıxış etməsi 
səbəbini araşdıran N.Seyidov yazır: 

“...Həmin nağıllarda iştirak edən heyvanlar iş və hərəktlərinə görə iki 
şəkildə nəzərə çarpdırılır. Birinci halda insanlara xas olan cəhətlərin heyvan-
larda təzahür etməsidirsə, ikinci halda hər heyvanın ayrılıqda özünə aid olan 
xüsusiyyətləridir ki, bir heyvanda olan xarakter cəhət başqalarında yoxdur... 
Bütün bunlar ilk baxışda ağlasığmaz əfsanə kimi nəzərə çarpır. Lakin hər 
heyvanın danışığı, hərəkəti və xarakteri nağılçı tərəfindən elə məharətlə 
təsvir edilir ki, bunlar əfsanəlikdən çıxır. Nağılçı mənalı bədii təsvir 
vasitələrindən istifadə yolu ilə obrazların daxili aləmini açır“ (10, 31). 

Heyvanlar və quşlar nağıllarda düşünür və danışır. Təbiətin canlan-
dırılması animist dünyagörüşündən gəlir. Poetik şərtilik daşıyan bu xüsu-
siyyət sehrli nağıllarda, tapmacalarda, əfsanələrdə və b. yanrlarda da təsa-
düf olunur. Deməli, nə personaylar – heyvanlar, nə də onların düşünmək 
və danışmaq qabiliyyəti, təkcə heyvanlar haqqındakı nağıllarda təsadüf 
olunmur. Ancaq sehrli nağıllarda heyvanlar baş iştirakçı olmur, əsasən 
köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər. Heyvanlar aləmindən bəhs edən 
nağıllarda isə müxtəlif heyvan və quşlar əsas iştirakçı olur, onların hərəkət 
və münasibətləri süjetin əsasında durur. 

Sehrli, məişət, heyvanlar haqqındakı nağıllar bəzən bir-biri ilə qarış-
dırılır. Doğrudur, yanrlar arasında sədd çəkmək mümkün deyil, ancaq 
müəyyən xüsusiyyətlərə görə sehrli nağıllardan heyvanlar haqqındakı 
nağılları fərqləndirmək mümkündür.  

Bir cəhəti də göstərmək lazımdır ki, heyvanlar aləmindən bəhs edən 
nağıllarda hadisələr əsasən təbii, sadə şəkildə inkişaf edir, bəzən nikbin, 
bəzən də əksinə sona yetir. Sehrli nağıllarda isə həmişə hadisələr möcüzəli 
yolla, həm də xeyirin şər üzərində qələbəsilə sona yetir. Bu sehrli nağıl 
poetikasının əsas xüsusiyyətlərindən biridir (11, 90-91). 
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Sehrli nağıllarda bütün heyvanlar və quşlar bir səciyyə daşıyır və 
sehrli köməkçi funksiyasını yerinə yetirir. Heyvanlar aləmindən bəhs edən 
nağıllarda isə həmin obrazlardan hər biri fərdi səciyyə daşıyır. Nümunə-
lərə müraciət edək: 

«Yanığın nağılı»nda sehrli, mövcüzəli əşya mühüm yer tutur. Bir 
qarı oğlu ilə yoxsul ömür keçirir. Onların uçux daxma və üç qazdan başqa 
heç bir dolanışıq mənbələri yoxdur. Buna baxmayaraq yoxsul qarının oğlu 
Yanıq satdığı qazların pulunu verib iti, pişiyi və siçanı ölümdən qurtar-
maqdan heç də peşiman olmur. Bu sınaqdan çıxan Yanıq mövcuzəli mun-
cuqla mükafatlandırılır. Yanıq əvvəlcə balığın qarnından çıxan ala mun-
cuğu sındırmaq istəyir. Bu vaxt ala muncuq dil açıb deyir: «- Məni qırma 
saxla, sənə gərək olaram. Məni dilinin altında saxla. Mən arzu muncu-
ğuyam» (6,22). Bunu eşidən Yanıq ala muncuğu dilinin altına qoyub nə 
arzu eliyirsə hazır olur. O, nənəsini padşah qızına elçiliyə göndərir. Pad-
şah birinci dəfə «yeddi dəvə yükü qızıl, bir də qızıl məcməyi içində bir 
xoruz», ikinci dəfə «birinin tükü yaqut, o birinin tükü yəmən olan bir cüt 
ceyran», üçüncü dəfə «bir kərpici qızıldan, bir kərpici gümüşdən olan 
imarət” tələb edir. Hər dəfə muncuq Yanığın dediklərini yerinə yetirir. 
Daha söz tapmayan padşah qızını Yanığa verməyə məcbur olur. Ancaq hiy-
ləgər vəzirin tədbirilə yelbeyin padşah qızı ala muncuğu ələ keçirir və və-
zirlə birlikdə ağ dəryanın ortasında yaşamağa başlayırlar. Bu vaxt Yanığın 
ölümündən xilas elədiyi it, pişik və siçan ala muncuğu geri qaytarıb Yanığa 
verirlər. Yanıq: «Ala muncuq, imarətimi padşah qızı da içində/, yerində 
istəyirəm» deyən kimi arzusu yerinə yetir. Yanığ padşah qızı ilə vəziri 
öldürür. Anası və dostları ilə birlikdə şadlıqla ömür sürməyə başlayırlar. 

Göründüyü kimi, burada möczəli muncuq qəhrəmanın həyatında 
mühüm dəyişiklik yaradır, o yoxsul həyata son qoyur, var-dövlət içində 
yaşamağa başlayır. 

Bu tipli nağıllarda mövcuzəli əşyanın itirilməsi ilə hər şey əldən çıxır. 
Qəhrəmanın belə ağır vaxtında onun köməkçiləri hadisələrə qarışır, 

möcüzəli əşyanı – ala muncuğu tapmaqla öz funksiyalarını başa çatdırır-
lar. Nağıl nikbin sonluqla sonna yetir, xeyir şər üzərində qələbə çalır. 

Bu tipli nağıllarda heyvanlar haqqındakı nağıllardan fərqli olaraq 
müxtəlif heyvan və quşlar bir funksiyada – qəhrəmanın köməkçisi rolunda 
çıxış edirlər. Heyvanlar haqqındakı nağıllarda isə heyvanlar və quşların 
hər biri fərdi səciyyə daşıyır, müxtəlif funksiyada çıxış edir.  
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Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda yırtıcılar – şir, pələng, ayı, 
canavar, tülkü və b. bütün başqa xırda meşə heyvanlarına və quşlarına, eləcə 
də ev heyvanlarına qarşı qoyulur. Bu tip nağıllarda antiteza güclü-zəif, 
böyük-kiçik, yırtıcı-qeyri-yırtıcı prinsipi ilə qoyulur. Bununla yanaşı, nağıl 
yırtıcı, vəhşi heyvanların aralarındakı toqquşmanı da göstərir. Vəhşi 
heyvanların bir-birlərinə yaxın olmalarına baxmayaraq, yırtıcılar bir-birlərinə 
qarşı da rəhmsizdir. Məsələn, tülkü canavarı şirin zərbəsi altına salır, şiri və 
ayını aldadaraq insanın zərbəsi altına salır. Belə əlaqəsizlik nə xırda meşə 
vəhşiləri düşərgəsində, nə də ev heyvanları arasında yoxdur, əksinə, onları 
bir-birinə kömək etmək istəyi yaxınlaşdırır. Bu baxımdan “Tülkü,tülkü, 
tünbəki“ və “Hiyləgər keçi“ nağılının müqayisəsi maraqlı olar. 

“Tülkü, tülkü, tünbəki“ (1, 487-493) nağılında vəhşi heyvanların bir-
birinə olan münasibətindən danışılır.  

“Hiyləgər keçi“ (7, 59-61) nağılında isə bu mənzərənin tamamilə 
əksini görürük. Burada söhbət ev heyvanlarından gedir.  

Heyvanlar haqqındakı nağıllardan «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngü-
lüm» nağılı öz məzmunu, obrazları, kompozisiya xüsusiyyətləri ilə xüsu-
silə seçilir. Nağılda təsvir olunur ki, bir keçinin Şəngülüm, Şüngülüm, 
Məngülüm adlı üç balası var imiş. Keçi hər gün kedib otlayıb gələrmiş, 
balalarını da yemləyərmiş. Keçi hər gün gələndə deyərmiş: 

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, 
Aç qapını mən girim. 
Ağzımda su gətirmişəm, 
Buynuzumda ot gətirmişəm, 
Məməmdə süd gətirmişəm. 

Keçi həmişə balalarına bu sözloəri oxumasa qapını açmamağı 
tövsiyə edir. Deyir ki, qurd sizi aparıb yeyər. 

Bir gün qurd gəlib onların qapısını döyür, keçi balaları qapını açmır. 
Qurd bir tərəfdə gizlənib keçinin sözlərini eşidir, ikinci dəfə qurd gəlib 
qapını döyəndə keçinin sözlərini söyləyir, keçinin balaları onu anası bilib 
qapını açırlar. Qurd Məngülümüü yeyir, Şəngülümlə Şüngülüm isə qaçıb 
gizlənirlər. Keçi Məngüülümü xilas eləmək üçün əvvəlcə dovşanın, sonra 
tülkünün yanına gedir. Tülkü deyir ki, get balanı qurddan soruş. Keçi də-
mirçinin yanına gedib buynuzlarını itilədir. Gedib qurdun damının üstünə 
çıxıb onu savaşa çağırır. Qurd onun qabağına çıxır. Keçi aman verməyib 
onun qarnını cırır. Məngülümü də götürüb geri qayıdır» (6, 49-53). 
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Bu tipli nağılların heyvanlar haqqındakı digər nağıllardan fərqləndi-
yini qeyd edən Muxtar Kazımoğlu «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» 
nağılının xeyirlə şərin mübarizəsi üzərində qurulduğunu, keçi ilə balala-
rının xeyiri, qurdun isə şəri təmsil etdiyinin təsadüfi olmadığını göstərir və 
belə qənaətə gəlir ki: «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülümü sehrli nağıllara 
yaxınlaşdıran başlıca cəhət onda axmaqlıq və kələkbaxlıq motivinin 
zəifliyidir. Keçi canavara hiylə, fırıldaq vasitəsilə yox, açıq vuruş yolu ilə 
qalib gəlir» (8, 12). 

Bu nağılın obrazları heyvanlar aləmini təmsil edir. Onların araların-
dakı qarşıdurmanı əks etdirir. Bu tip nağıllarda yırtıcı – qeyri-yırtıcı, vəhşi 
– qeyri-vəhşi qarşıdurması mühüm yer tutur və süjet bu qarşıdurma əsa-
sında inkişaf edir. 

«Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» nağılını süjet və kompozisiya 
quruluşuna görə də heyvanlar haqqındakı nağıllar sırasına daxil etmək 
olar. Nağılın süjeti sadə və təbii bir şəkildə baş verir, burada sehrli nağıl-
larda olduğu kimi təmtəraqlı üslub, ahəng yoxdur. Hadisələrin inkişafında 
dialoqlar üstünlük təşkil edir, nəzm parçaları da nağıla xüsusi bir ahəng 
verir, nağılın ümumi məzmununa xələl gətirmir. 

Vəhşi heyvanlarla digər heyvanların qarşıdurmasını əks etdirən 
nağıllarda hadisələr vəhşi heyvanların deyil, əks tərəfin üstünlüyü ilə sona 
yetir. «Şəngülüm», «Şüngülüm», «Məngülüm» nağılında da bu cəhət özünü 
qabarıq şəkildə göstərir, keçi qurdla mübarizədən üstün çıxır. Çünki onun 
mübarizəsi xeyirə əsaslanır, o öz balasını xilas etmək üçün qurdla ölüm-
dirim savaşına başlayır və qurdu öldürüb, balasını onun qarnından çıxarır. 

Deməli, belə bir sonluq təsadüfi ola bilməzdi. Daha doğrusu, bu 
süjetin əsasında qədim görüşlərin, inamların olduğu nağılın məhz bu cür 
bitməsinə zəmin yaradır. M.Seyidovun bu nağıl haqqındakı qənaətləri bir 
çox nağıllar kimi «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» nağılının əski inam 
və görüşlərdən qaynaqlandığını söyləməyə imkan verir. Müəllif «Yaz 
bayramı» əsərində yaz bayramının mifoloji köklərini axtarır, ilkin 
görüşlərin özülünün, mayasının təbiətdə olduğunu, yazın və onun istisinin 
gəlişinə Xızıır (Xızır İlyas), Kosa-Kosa törəni ilə yanaşı «Şəngülüm, 
Şüngülüm, Məngülüm» nağılının da yaranmasının təsadüfi olmadığını 
ehtimal edir. M.Seyidov türk xalqlarının yazda evlənmə ilə bağlı 
oyunlarından birinin də böri (qurd) və keçi (qoyun) oyunu olduğunu, bu 
oyunun vaxtı ilə yazın gəlməsi ilə bağlı törən olduğu, tarixi-ictimai hadi-
sələrin təsirilə, oyuna çevrildiyi, ancaq öz ilkin səciyyəsini saxladığını da 
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irəli sürür və «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» nağılının yaz bayramı 
təqvim anlayışı ilə sıx bağlı olduğu qənaətinə gəlir: 

«…Nağılda Yazla – Keçi ilə Qışın – Qurdun savaşı verilir. Qurdun 
yazın ilk ayında, havalar hələ soyuq ikən Keçinin balasını, başqa sözlə 
desək, yazın ilk ayını «yeyir», onu soyuğa tutur. Ancaq Keçi – Yaz 
güclənəndən sonra, o, vuruşda qurdu yenir – məhv edir. Keçi yazın ilk 
ayını Qurdun – Qışın qarnından çıxarır.  

…Yazla qışın mübarizəsi başqa türk xalqlarının da yaradıcılığında öz 
əksini tapmışdır. Salardakı «Munqıs Kardjax» nağılı buna misal ola bilər. 
Nağıl «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm»dən az-çox fərqlənir, ancaq 
ümumi məzmun, ideya birdir, yaxındır» (9, 92-93). 

Deməli, «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» nağılının heyvanlar haq-
qındakı nağıllardan fərqlənməsinin, daha doğrusu burada sehrli nağıllarda 
olduğu kimi xeyir-şər qarşıdurmasının üstünlük təşkil etməsinin bir səbəbi də 
nağılın əsas obrazlarının əski inam və görüşlərlə bağlı olmasından doğur. 

Keçi obrazının iştirak etdiyi nağıllardan biri də «Çıraqlı İsa» (4, 174-
180) nağılııdır. Bu nağıl öz məzmununa görə «Hiyləgər keçi» və «Şəngü-
lüm, Şüngülüm, Məngülüm» nağılından fərqlənir. Bu fərq həm bu nağıl-
ların süjet-kompozisiyasında, həm də obrazlar sistemində özünü göstərir. 

«Çıraqlı İsa» (4, 174-180) nağılında nağıl qəhrəmanı İsa acgöz darğa və 
qazı ilə qarşı-qarşıya gətirilir. Nağılda sehrli toppuz mühüm yer tutur. Bu 
nağılın məzmununu yada salaq. Bir qarı nəvəsi İsa ilə yoxsul ömür 
sürürmüşlər. Onların yeganə dolanacaq mənbəyi bircə keçiləri imiş. İsa hər 
gün bu keçinin südünü aparıb satarmış və onlar bu yolla ömür-gün 
keçirərmişlər. Bu keçisinin südünün dadını bilən darğa Qazı ilə əlbir olub 
keçini zorla onların əlindən alır. Nənəsinin məsləhəti ilə İsa Şeytanı tapıb 
ondan kömək istəyir. Şeytan ona bir toppuz verir, deyir ki, toppuzu əlində 
dik tutan kimi alışıb yanacaq, səni göyə qaldırıb istədiyin yerə aparacaq, 
toppuzu kimin üstünə buraxsan onu döyməyə başlayacaq. Şeytanın dedikləri 
kimi olur. Toppuzu dik tutan kimi İsanı yuxarı, ulduzları yanına qaldırıb hara 
istəyirsə ora aparır, kimin üstünə buraxırsa, həmin adamı ölüncəyə qədər 
döyür. İsanı hamı «Çıraqlı İsa» deyə çağırır. İsa əlində toppuz darğanın evinə 
yollanır, keçisini ondan istəyir. Darğa razı olmur. Belə olanda İsa toppuzu 
onun üstünə buraxır, toppuz darğanı o ki var döyür. İsa keçini götürüb 
nənəsinin yanına qayıdır. Onlar yenə keçinin südü ilə dolanmağa başlayırlar. 
Darğa ilə qazı küpəgirən bir qarının köməyilə toppuzu ələ keçirir, İsanı isə 
toppuza ölüncəyə qədər döydürüb bir səhraya atdırırlar. İsa özünə gələn kimi 
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Şeytanın yanına gedib ondan yenə bir toppuz alır. İsa toppuzların köməyilə 
darğa və qazını ölüncəyə qədər döyüb, keçini də geri qaytarır. 

Bu nağıl öz süjetinə, obrazlarına görə «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngü-
lüm» nağılından fərqlənir. Sehrli nağıllar sırasına daxil olur. Ancaq hər iki na-
ğıl öz kökünü, özülüni əski inamlardan alır. Məhz bu cəhətin nağılın əsasında 
durduğunu nağılın ilkin variantında qışla yazın əvəzlənməsi təbii hadisəsinin 
öz əksini tapmasını, sonradan dəyişildiyini ehtimal edən M.Seyidov yazır. 

«Bizcə, nağılda keçi yazın və onun məhsulunun bəlgəsidir. Elə buna 
görə də keçinin südü Çıraqlı İsanın və nənəsinin dolanacığıdır. Keçi 
(yazın məhsulu) kimdə olursa o da yaxşı dolanır. Çıraqlı İsaya keçiyə – 
yaza, yaz məhsuluna yiyələnmək üçün odlu oppuz yardım edir. Bizcə, 
odlu toppuz Günəşin bəlgəsidir. Mifik təfəkkürə görə Günəş yamanı 
qovur, kimsəsizlərə yardımını əsirgəmir. Bizcə, nağılın yarandığı ilk çağ-
larda burada əksliklərin mübarizəsi verilmişdir. Deyəsən nağılın lap ilkin 
variantında qışın yazla əvəzlənməsi təbii hadisəsi öz əksini tapmış və 
sonradan dəyişilmişdir» (9, 85). 

Bu nağılda İsa acgöz darğa və ədalətsiz qazı ilə üz-üzə dayanır. On-
lara üstün gəlmək İsanın imkanı xaricindədir. İsa nənəsinin məsləhətinə 
əməl edir. Şeytanı tapıb ondan kömək istəyir. O, Şeytanı axtararkən bir 
kişiyə rast gəlir, bu elə Şeytanın özü olsa da, o başqa qiyafədə gizlənib. 
İsanın istəyini eşidən Şeytan onu sınağa çəkir, İsanın Şeytana münasibəti 
digər insanların münasibətindən fərqlənir, xalq şeytana lənət oxuduğu 
halda, İsa ondan kömək istəyir. Onu da qeyd edək ki, bir çox nağıllarda 
sehrli əşyaları, vasitələri qəhrəman bəzən qeyri-adi varlıqlardan müxtəlif 
yollarla alır. Deməli, İsanın şeytandan sehrli vasitə alması sehrli nağıl 
məntiqinə uyğun gəlir. İkinci tərəfdən şeytanın sehrli toppuzu İsaya 
verməsinin bir səbəbi də Şeytanla qazı arasında olan qarşıdurmadır. 

Hadisələrin gedişində sehrli əşya – toppuz mühüm yer tutur. O kimin 
əlinə keçirsə o biri tərəfə üstün gəlir. Son anda sehrli toppuz İsanın – 
xeyirin əlinə keçir və o şəri darğa və qazıya üstün gəlib öz arzusuna çatır. 
Dolanışıq mənbəyi olan keçini onların əlindən ala bilir. 

Deməli, əgər «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» heyvanlar aləmin-
dən bəhs edən bir nağıldırsa, keçinin hadisələrin gedişində əsasən epizo-
dik yer tutduğu «Çıraqlı İsa» nağılı sehrli əşyanın fəal yer tutduğu sehrli 
nağıllardan biridir. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, insan obrazının heyvanlar aləmindən 
bəhs edən nağıllara bir iştirakçı kimi daxil olması nağılın bədii sistemində 
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ziddiyyət yaratmır. “Qoca aslan“ (1, 498-499) tipli nağıllarda çəkişmə 
yalnız aslanla insan arasında getmir, həm də idarkla idraksızlıq, qurucu və 
dağıdıcı qüvvələr arasında da gedir. Birincilik həmişə insana verilir. 

«Armudanla tülkü» (6, 77-80) nağılında insanla heyvan (tülkü), ara-
sındakı münasibət başlıca yer tutur. Kasıb oğlan tülkünün hiyləsi və 
köməyi ilə istəyinə yetir, şah qızı ilə evlənir. Sonra çoxlu var-dövlət əldə 
edib, xoşbəxt yaşamağa başlayır. Tülkü oğlanı yoxlamaq üçün onu sınağa 
çəkir. Onunla şərt kəsir ki: 

«Mən sənə bu qədər yaxşılıq elədim, səni mal-dövlətə çatdırdım, padşa-
hın qızını sənə aldım. Bunun əvəzində mən öləndə məni cah-cəlala götürərsən. 

Armudan dedi: 
- Allah eləməsin, başından bir tük əskik olsun. Əgər elə şey olsa, 

mal-dövlətin hamısını xərc elərəm» (6, 79).  
Aradan bir az keçmiş tülkü özünü ölülüyə vurur. Tülkünün öldüyünü gü-

man edən Armudan qul-qaravaşına tülkünü zibilliyə atdırmağı əmr edir. Tül-
künün özünün ölülüyə vurduğunu biləndən sonra isə tutduğu işdən peşman olur.  

Belə münasibət sehrli nağıllar üçün səciyyəvi deyil. Məlum olduğu 
kimi çətin tapşırıqlar, möcüzəli şərtlər sehrli nağılların süjetində mühüm 
yer tutur və hərəkətin inkişafına təkan verir. Həmin nağılların qəhrəman-
ları qeyri-adi şərtlərdən keçərək sınaqlardan çıxırlar və bunun nəticəsində 
öz istəklərinə yetirlər. 

Sehrli və qəhrəmanlıq nağıllarının qəhrəmanları Məlikməmməd, 
Tapdıq, Ayğır Həsən, Kəl Həsən, Cantiq və başqaları ideal qəhrəmanlardır. 
Onlar şər qüvvələri məhv etməklə insanları ölümdən, fəlakətdən qurtarırlar. 
Belə qəhrəmanlar mümkünsüz olan xeyir əməlləri həyata keçirirlər. 

Sehrli nağılların məntiqinə görə, yalnız qarşıya qoyulan şərti yerinə 
yetirə bilənlər istəklərinə yetirlər, bunu bacarmayanlar isə əsir alınır, qul 
halına düşür, bəzən də ölümə məhkum olurlar. Sehrli nağılların qəhrəmanları 
belə şərtləri yerinə yetirməklə öz istəklərinə layiq olduqlarını göstərirlər. 

Bu cəhət heyvanlar haqqındakı nağıllar üçün səciyyəvi hal kimi 
özünü göstərmir. Bunun başlıca səbəblərindən biri heyvanlar aləmindən 
bəhs edən nağılların «heyvani sərbəstliyə» əsaslanmasıdır. Bu cəhəti nəzə-
rə alan Muxtar Kazımoğlu göstərir ki, burada “heyvan-insan” münasibəti-
nin “heyvan-heyvan” münasibəti şəklində ifadəsinin əlamətləri duyulur. 
Bu əlamətlər «Xoruz və Padşah», «Tülkü baba və Hacıleylək», «Tülkünün 
kələyi» kimi nağıllarda daha qabarıq şəkildə üzə çıxır (8, 17-18). 
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Vəhşi heyvanların, ev heyvanlarının və insanların yer aldığı bir çox 
nağıllarda heyvanla yanaşı insanların da iştirakı təbii şəkildə özünü 
göstərir. Bu nağılların bəzisində heyvanlar deyil, insanlar çıxılmaz vəziy-
yətə düşür, aldadılır. «Tülkünün kələyi» (1, 493-496) nağılı bu cəhətdən 
diqqəti cəlb edir. Bu nağılda ovçu ilə tülkü qarşı-qarşıya gətirilir. Tülkülər 
Oçu Pirimin Toyuq hiniyə gəlib girir. Ovçu Pirim üçüncü gün tülküləri 
yaxalaya bilir. Onları balta ilə vurub öldürür. Tülkülərdən təkcə biri quy-
ruq ələ verməyib qaçıb aradan çıxır. Ovçu Pirim öldürdüyü tülkülərin də-
risini soyur, içinə saman təpib, dirəkdən asır. Qaçan tülkü isə Ovçu Piri-
min toyuqlarını bir-bir yeyir. Nəhayət, Ovçu Pirim bacadan düşən tülkü-
nün ağzını bağlayıb onu tutur. Tülkü ovçunun hiyləsini başa düşüb, yuxa-
rıdan asılan tülkü dərilərinin arasından özünü asır. Çox axtarışdan sonra 
bunu bilən Ovçu tülkünü götürüb yerə çırpır. Bu dəfə tülkü özünü ölülüyə 
vurur. Ovçu Pirim onun hiyləsinə aldanır, öz-özünə deyir ki, tülkü ölüb, 
bir az çörək yeyim, sonra bu tülkünün də dərisini soyub duzlayaram, o biri 
tülkü dərilərinin yanından asaram. Ovçu Pirimin başı yeməyə qarışanda 
tülkü sıçrayıb qaçır. Ovçu Pirim tülkünü əlindən qaçırdığına peşman olur. 
Göründüyü kimi heyvanlar haqqındakı nağıllarda qarşılaşan tərəflərin 
müxtəlifliyindən asılı olmayaraq «ağıllı», «hiylələr»lə «axmaq» «ağılsız» 
qarşıdurması nağılın əsasında durur. Daha doğrusu, heyvanların öz arala-
rındakı qarşıdurmanı əks etdirən nağıllardakı semantik məzmun haqqında 
danışdığımız «Tülkünün kələyi» və bu sıraya daxil olan digər nağıllar 
üçün də səciyyəvi hal kimi özünü göstərir. 

Obrazların səciyyəsi süyet inkişafında açılır. Hər bir süjetdə obrazın 
əsas cəhəti üzə çıxır. Hadisələrin gedişində zəngin fərdi xüsusiyyətlərə 
malik obrazın ənənəvi xarakteri yeni çalarlarla açılır. Belə ki, tülkü müx-
təlif heyvan və quşlarla görüşəndə özünü müxtəlif cür aparır. Bununla 
yanaşı, o, yırtıcı olaraq qalır. 

Otlar, güllər, çiçəklər aləmindən bəhs edən nağıllar süyet-kompozi-
siya xüsusiyyətlərinə görə heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllara yaxın-
dır. Bu nağıllarda bitkilər aləmi insan fikr və hissi, onun həyatı görüşlə-
rinin əksi forması kimi ifadə olunur. Otlar, güllər, çiçəklər poetik şərtlilik 
daşıyır. Bu tipli nağıllarda dialoqlar mühüm yer tutur. 

"Otların bəhsi" (2, 236-243) bu nağılların səciyyəvi bir örnəyi kimi maraq 
doğurur. Nağılda Baldırğan, Dombalan, Keşniş, Püşkül, Kandalaş, Atquyruğu, 
Türşəng, Qırxbığım, Unnuca, Cincilim, Göbələk, Yarpız, Yonca, Xıncılavus, 
Bağa yarpağı Qantəpər, Gülxətimi, Qarğıdalı teli, Həmərsin, Şahdərə otu, 
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Xıncilim, Dağdagəzər, Qızılgül, Lalə, Qələmə, Qanqal, Zəyərək, Üzərlik hər 
biri nəyə qadir olduğunu, insanlara hansı xeyirləri dəydiyini özləri söyləyirlər. 

Bu nağılın süjeti otların, çiçəklərin bir-birinin inkarı, özünü öyməsi 
üzərində qurulmuşdur.  

Heyvanlar və bitkilər aləmindən bəhs edən nağıllarda hər şey sadə 
olur. İştirakçıların sayı yaxşı tanış olan heyvan, quş və əşyaları əhatə edir. 
Bir sıra süjetlər əşya və hadisələrin sadalanması üzərində qurulur. 
Heyvan, əşya və insanlar bir-biri ilə asılılıqda göstərilir. 
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Орудж Алиев 
СИСТЕМА ОБРАЗОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СКАЗКАХ  

(в сказках о животном мире) 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются наиболее характерные особенности сказок о животных. 
В части этих сказок отражена противостояные между зверьми и о 

домашенными животными. Здесь обосновывается связь многих образов сказок о 
животных с древними поверьями и воззрениями. 

 
Oruj Aliyev 

The images system of Azerbaijan tales 
(According to the tales about animals world) 

SUMMARY 
In the article it is said about the characteristic peculiarities of the tales about 

animals’ world. In one part of these tales it is shown that predatory – not being 
predatory, wild-not being wild opposition take an important place. It is also shown that 
these kind of tales are closed with the ancient believes and thinking.  
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Елчин АББАСОВ 
 

ОРТА ЯСР МЯНБЯЛЯРИНДЯ ТЦРКЛЯРИН  
 ЯНЯНЯВИ МЯДЯНИЙЙЯТИ, ДИНИ ВЯ ФОЛКЛОРУ 

(МИХАИЛ СУРИЙАЛЫНЫН «ХРОНИКА»СЫ) 
 

Гядим тцрклярин вя онун тяркиб гисми кими оьузларын яняняви 
мядяниййяти,  дини, тясяррцфаты вя мяишят щяйаты щаггында мялуматларын 
гайнагларыны онларын йайылдыьы нящянэ ъоьрафийада гаршылыглы ялагя вя 
тясирдя олдуьу етник вя дини мядяниййятлярин чохлуьу вя фярглилийи 
сябябиндян мцхтялиф типли мяхязляр тяшкил етмякдядир. Гядим оьуз (вя 
цмумян тцрк) мядяниййятиня даир йазылы информасийанын ъямляшдийи 
мянбяляри цмумиликдя беля системляшдирмяк олар: 

1. Яски тцрк йазылы абидяляри (Орхон-Йенисей; буддист уйэур, 
манихейист уйьур, Шярги Авропадакы тцрк йазылы абидяляри);   

2. Чин мянбяляри; 
3. Гядим йунан вя Рома мянбяляри;  
4. Орта яср христиан мянбяляри (христиан Рома, Бизанс, сурйани, 

албан, эцръц, ермяни, рус вя с. мянбяляр); 
5. Йящуди мянбяляри; 
6. Еркян ислам мянбяляри (ясасян яряб вя фарс мянбяляри); 
7. Оьузнамяляр; 
8. Орта ясрлярдяки диэяр тцркдилли мянбяляр.  
Тцрклярин чох яскидян сых сийаси вя мядяни ялагяляри олан гядим 

Иранын йазылы мянбяляри, аз сайлы абидяляри саймасаг демяк олар ки, 
эцнцмцзядяк чатмадыьындан бурада онлара йер айырмырыг.     

  Тцрк тарих вя мядяниййятинин тядгиги цчцн орта ясрляр христиан 
мянбяляри ичярисиндя ян чох чякийя малик оланы Бизанс мянбяляридир ки, 
бунун да сябяби вя тябиилийи щамыйа айдындыр. Сурйаниъя йазан мцял-
лифляр дя, бюйцк юлчцдя христиан-Бизанс истиографийа янянялярини давам 
етдирмишляр. Бизи марагландыран мясялядя Михаил Сурийалынын «Хро-
ника»сы хцсуси сечилир. 

Михаил Сурийалы (1126-1199) Сурийа (Антиохийа) православ килсяси-
нин патриархы, сурйани дилиндя ян бюйцк щяъмли орта яср хроникасынын 
мцяллифидир. Онун «Хроника» ясяри орта ясрляр Шярг вя Авропа халг-
ларынын тарихиня даир мцщцм мянбялярдян бири олмагла, щям дя юзундя 
щямин халгларын дини, мядяниййяти, мяскунлашдыьы яразиляр, мяишяти вя с. 
барядя дя эярякли информасийа дашыйыр. Мцяллифин йашадыьы дювр Йахын 
Шяргдя вя цмумян Юн Асийада Сялъугларын сийаси щеэемонлуг дюв-
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рцня тясадцф етдийиндян бу ясярдя тцркляр щаггында мараглы вя эениш 
материаллар вардыр. М.Сурийалынын ясяриндяки бу мялуматларын бюйцк 
бир гисмини онун дюврцндя баш вермиш вя йа шащиди олдуьу щадисяляр 
тяшкил едир. Диэяр гисми ися ондан яввялки Бизанс вя йягин ки, щям дя 
Сурийа тарихчиляринин ясярляриня вя тцрк шифащи янянясиня дайаныр. Бу 
хцсусда гейд етмялийик ки, «Хроника»да тцрклярля баьлы бюлцмлярдя 
растланылан бязи мялуматлар, хцсусян дя тцрклярин мяншяйи, яняняви 
дини вя мядяниййяти иля ялагяли информасийалар шифащи янянядян алынма 
олмагла, Мащмуд Кашгаринин «Диван»ындан, «Оьуз Каьан»дан, 
Ряшидяддинин «Ъами-ят-тяварих»индян, Ябцлгази Бащадур ханын 
«Шяъарейи-тяракимя» вя Йазычыоьлу Ялинин «Сялъугнамя»синдян вя 
диэяр оьузнамялярдян бизя мялум епик мащиййятли мялуматларла чох 
йахындан сясляшир. Бурада биз, яэяр даща диггятля бахсаг, «Боз гурд», 
«Оьуз Каьан», «Китаби-Дядя Горгуд», «Ерэенекон», «Коч» вя 
диэяр бу кими гядим тцрк дастанларында мцшащидя олунан образлар, 
мотивляр вя сцжетляр эюря билярик.   

Бу фактлар фолклоршцнаслыг бахымындан, илк нювбядя беля бир елми 
щягигяти ифадя едир ки, етносун епик дцшцнъя системи – епосу ясрляр 
бойу ващид дцшцнъя системини тяшкил етмиш вя тцрк епос потенсийасы 
етносу тарих бойунъа мцшайият едяряк даим зянэинляшмишдир.  

Михаил Сурийалы тцрклярля баьлы тарихи мялуматларына Бизанс 
елчиляринин Эюйтцрк хаганлыьына рясми сяфяри иля башлайыр. Ъох эцман, 
бу елчилийин миссийасы Авропа аварларынын Бизансы тящдид етмяси сябяби 
иля онлара гаршы тцрклярля мцяййян сийаси-щярби ишбирлийинин ялдя 
олунмасы иди: 

«Асийли Иощаннын цчцнъц китабында дейилир: «Рома (Бизанс – 
А.Е.) чары Йустин щакимиййятинин йеддинъи илиндя (571-ъи илдя) юз елчи-
лярини тцрклярин йанына эюндярди. Эедян елчиляр цч ил сонра эери 
гайытдылар вя беля дедиляр ки, онлар чяйирткя ордусу кими сайсыз-щесаб-
сыз тцрк халгыны эюрмцшляр. Тцрклярин доггуз чары вар. Тцрк чары онун 
щцзуруна эялян ромалы (бизанслы – Е.А.) елчиляри эюряндя аьламышды. 
Ондан бунун сябябини сорушанда ися, беля демишди: «Ата-баба-
ларымыздан ешитдийимизя эюря, о заман ки, гярб щюкцмдарларынын 
елчиляри бизим щцзурумуза эяляъяк, ондан сонра биз галхыб бцтцн 
дцнйаны зябт едяъяйик» (Михаил Сурийалы, с.46). 

Мараглыдыр ки, М.Сурийалы бу елчилийи, тцрклярин гярбя доьру щярби 
йцрцшляринин башланьыъы, аз гала онун сябяби сайыр. Щягигятдя тцрклярин 
гярбя щярби сяфярляри даща яввял башламышды вя биз бурада фолклор 
«мянтиги»нин эерчякчи тарихи мянтиги кюлэядя бурахдыьыны эюрцрцк. 
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Дцнйаны фятщ етмяк –  «ата-бабаларын вясиййяти», бир Танры миссийасы-
дыр вя гярб елчиляринин эялиши бу миссийанын йериня йетирилмясинин башла-
масы яламятидир. Бу, «Оьуз каьан» дастанындан билдийимиз, тцрклярин 
дцнйанын дюрд тяряфиня щаким олмасы заманынын йетишдийи барядя Оьуз 
каьанын дцнйа дювлятляриня елчиляр эюндярмяси щаггында епос 
информасийасыдыр.  

М.Сирийалы тцрклярин мяишяти, аиля щяйаты, гайда-ганунлары щаггын-
да ютяри бящс едир, сонра онларын дини барядя мялумат верир. Йягин ки, 
бу мялуматларын чохунда М.Сурийалы юзцндян яввялки Бизанс 
тарихчиляринин ясярляриндян вя тцрклярин юз шифащи информасийаларындан 
чыхыш едир. Беля ки, оьузларын яксяр щиссяси XII ясрдя исламы гябул 
етмишди. Ейни заманда тцркляр юз гядим йазы системлярини яряб 
ялифбасына дяйишмишдиляр.  

М.Сурийалынын тцрклярин яски дини тясяввцрляри щаггында гейдляри 
там мянада мясяляйя христиан дин адамынын бахышларыны якс етдирир. Бу 
сябябдян тцрклярин ващид танры идейасынын христиан догматикасы иля 
узлашмамасыны тарихчи «биликсизлик» адландырыр:  

«Тцркляр юз щяйатларыны гурмагда мцдрцк вя баъарыглыдырлар. 
Щяйат йолдашларына хяйанят етмязляр вя онларда йолундан сапма чох 
аздыр. Беля ки, икинъи вя йа цчцнъц дяфя евлянмяйи вя йа цмумийятля 
чохарвадлылыьы гадаьан едян ганунлары йохдур. Щям дя онларда ня 
елми биликляр, ня дя охуйуб маарифлянмя йохдур… Амма эейимлярини 
вя евлярини гойун вя кечи тцкцндян щазырлайырлар. Йыртыъы вя диэяр 
щейванлары ящлиляшдирмякдя хцсуси мящарятляри вар… Онлар динмяз 
адамлардыр, чох данышмаьы севмязляр. Ващид танрыйа ситайиш едярляр, 
амма онун щаггында биликляри йохдур, чцнки эюзля эюрцнян эюй гцб-
бясини аллащ щесаб едирляр. Вя бундан башга щеч бир шей баша 
дцшмцрляр» (Михаил Сурийалы, с.48) 

 Бундан сонра, «Тцрклярля яряблярин дини бирлийиндян бящс едян 
фясил»дя мцяллиф оьуз тцркляринин исламы кюнцллц гябул етмясинин сийаси, 
дини вя мядяни сябяблярини шярщ едир. Вердийи шярщлярдян онун тцркляр 
барясиндя кифайят гядяр мялуматлы олдуьу эюрцнцр. Бу фясилдя дя 
тцрклярин яски дини барядя данышан М.Сурийалы онларын исламы гябул 
етмяздян яввял бясит монотеист олдугларыны вя бу аллаща «Ган Тенгри» 
дедиклярини, бу сябябдян дя мцсялман аляминя асанлыгла дини адапта-
сийа олундугларыны мараглы шякилдя шярщ едиб: 

«Тцркляр асанлыгла яряблярля бирляшиб онларын динини гябул етмяси-
нин цч сябяби вар:   
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Биринъи, она эюря ки, йухарыда дедийимиз кими, тцркляр щямишя 
ващид танрыйа инандыгларыны бяйан едибляр вя щятта яввялляр йашадыглары 
дахили торпагларында беля эюрцнян эюй гцббясини аллащ сайыблар. Щятта 
бу эцнядяк мялуматлы бир тцркдян [аллащыны] сорушан, о, ъавабында 
«Ган Тщенгри» дейяр. «Ган» онларын дилиндя «эюйцн рянэи», «тщангри» 
ися «аллащ» мянасындадыр. Онлара эюря, эюй йеэаня танрыдыр. Сонра 
тцркляр яряблярин дя тяк танрыйа тапындыгларыны елан етдиклярини ешидиб 
онларын динини гябул етдиляр. 

Икинъи сябяб [белядир]: 
Яввялки тцркляр иранлыларын заманында Марэианайа (Мярвя – Е.А.) 

сохулуб ораны зябт етмишдиляр. Амма тезликля, яряблярин, сонра да 
фарсларын [пейьямбяр кими] гябул етдийи Мящяммядин ортайа чыхмасы иля 
яряб дювляти эцълянди, фарс вя Шяргдяки бцтцн шащлыглара сон гойулду вя 
йалныз бир яряб дювляти мювъуд олду. Беляликля, Марэианадакы тцркляр дя, 
фарс халгы вя кцрд тайфасы кими бура гатылдылар. Сонралар эялян йени тцркляр 
онларла ейни дилдя данышан, [исламы] гябул етмиш щямтайфалары иля 
гаршылашдылар вя вяд олундуьу кими онларын йолуну тутдулар. 

Тцрклярля яряблярин бирляшмясинин цчцнъц сябяби ися белядир.  
Ярябляр йунанлара гаршы мцщарибяляря тцркляри муздлу дюйцшчцляр 

кими ъялб едиб, барлы-бярякятли юлкяляря айаг басанда онларын [тцркля-
рин] яксяри сойьунчулугла йашайырды. [Бу заман] онлар яряблярдян 
Мящяммядин бцтляря вя бунун кими мурдар шейляря тапынмаьы бура-
хыб онун дининя эялянляря ян йахшы вя эюзял торпаглар вя бу торпаг-
ларда щюкмранлыг вериляъяйи вядини ешитдиляр вя бу сябябдян дя [исламы] 
гябул етдиляр» (Михаил Сурийалы, с.51-52). 

Бу мялуматда мцяллиф, ейни мащиййятли «Эюк Тенгри» (Эюй Тан-
ры) ифадяси иля «Кан Тенгри» (Хан Танры) ифадясини гарышыг салмышдыр. 
Эюй тцрклярдя даща актив ишлядилян «Эюй Танры», хязярлярин тцрк 
дцнйасында щеэемон мювгедя олдуьу дюврдя мянбялярдя даща чох 
«Тенгри хан» (Хан Танры) кими кечир. Бу танрынын тцрклярин дини 
системиндя хцсуси али мювгейи «Хан» титулундан бялли олур. Онун йары 
антропоморф, йары зооморф ъизэиляри албан тарихчиси Муса Каланкай-
тыклунун «Албан тарихи» ясяриндя верилир. М.Каланкайтуклу ону бязян 
«нящянэ азман», див, бязян «Аспандиат» (гядим фаръа «атларын 
щамиси») адландырыр.   

Бу мцгайисялярдян тцрклярин дини тясяввцрляриндя прогресин 
мцяййян деталларыны дуймаг мцмкцндцр. 

Тцрклярин (оьузларын) Эюй Танры вя йа Танрычылыг дининин моно-
теист характери диэяр орта яср мянбяляриндя бу барядя гейдлярля тясдиг 
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олунур. Мясялян, яряб сяййащы Ибн-Фядлан 921-922-ъи иллярдя Орта 
Асийадан кечмякля Волгабойуна сяйащятиндя растлашдыьы гузларын дини 
щаггында йазырды: «Онлар щеч няйя ситайиш етмирляр, амма юз бюйцк-
ляриня «аьа» дейирляр… Яэяр онлардан щяр щансы бириня гаршы ядалятсиз 
давранылса вя йа хош олмайан бир шей баш верся  онда башыны эюйя 
галдырыб дейир: «Бир Тенгри[йя анд олсун]». Бу да тцрк дилиндя «Бир 
олан Аллаща анд ичирям» демякдир ки, беля ки, «бир» тцркъя «ващид», 
«Тенгры» ися «Аллащ»дыр» (Ковалевски, с.125-126).  

Орта ясрлярдя тцрклярин вя монголларын монотеист олдуглары 
барядя авропалы елчиляр Ъованни Плано Карпининин  «Монголларын тари-
хи», Эилйом де Рубрукун «Шярг юлкяляриня сяйащят» (щяр икиси XIII яср) 
ясярляриндя дя мялумат верилир.  

 М.Сурийалы тцрклярин ана вятяни, илк йурду щагда данышаркян 
«тцрклярин торпаьы йерин дюшляри адландырылан даьларын арасында 
йерляшир» йазыр ки (Михаил Сурийалы, с.48), бу мялуматда, шцбщясиз, 
епик Ярэянякон тясвир олунур.  

Сонракы мялуматларда тцрклярин Боз гурд щаггында яфсаняляриня 
эениш мцраъият олундуьуну эюрцрцк: 

«Онлар щаггында беля мялумат верирляр ки, тцркляр щярякятя башла-
йыб шяргдян гярбя доьру ирялиляйяндя итя бянзяр бир щейван эюрцрляр. Бу 
щейван тцрклярин юнцндя эедирмиш. Онлар бу щейванын щарадан пейда 
олдуьуну билмирляр. Бу щейвана йахынлашмаг беля мцмкцн дейилмиш. 
Эетмяк вахты эяляндя щямин щейван онлары юз дилляриндя сясляйяряк 
«Галхын!» дейярмиш. Онлар да галхыб онун ардынъа эедярмишляр. Бу 
щейван щансы тяряфя ня гядяр эется, онлар да онун ардынъа о тяряфя, о 
гядяр ирялиляйярмишляр. О щарада дайанса тцркляр ора йерляшярмиш. Беля-
ъя, нящайят эялиб сялтянят гурдуглары йерляря чатмышлар вя щямин йол-
эюстярян даща бир дя ортайа чыхмадыьындан онлар да бу торпаглардан 
бир йеря эетмямишляр … » (Михаил Сурийалы, с.49). 

« … Тцрк халгы гуртулуб йайыланда [онлар о гядяр чох идиляр ки] йер 
цзцня сыьмадылар вя бу сябябдян щятта щямин [яввялки] тцркляри дя гярбя 
говдулар. Онлар щярякятя башлайанда яввялки тцрклярин бялядчиси олмуш 
щямин итя бянзяр щейваны эюрдцляр. Бу щейван юндя эедирди вя щеч ким 
она йахынлаша билмирди. Щямин щейван эетмяк истяйяндя уъа сясля 
«Тярпян!», йяни «Галхын!» дейяр вя тцркляр дя галхыб онун онун ардынъа 
эедярмишляр. Бу щейван ня вахт дайанса онлар да о заман дайанармыш-
лар. Бу щейван йалныз эцнлярля йол эетдикдян сонра йоха чыхмышдыр вя биз 
[онун щаггында] бир даща  бир шей ня охумушуг, ня дя ешитмишик…  
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 Тцрклярин бу йол эюстярни йоха чыхдыгдан сонра онлар бир-нечя 
чарлыьын арасында (сярщяддиндя – Е.А.) галдылар, бу йер онлар цчцн 
дарлыг етдийиндян цч йеря бюлцндцляр ки, щяряси бир тяряфя – ъянуба, 
шимала вя мяркязя эетсин. Йч чубуг эютцрцб ишарялядиляр вя онлара эюря 
аллащын олдуьу эюйя атдылар. Чубуглар йеря дцшяндя киминки ъянуба 
тяряф дцшдцся, онлар йухары (шимали – Е.А.) Щиндистана эетди. Бундан 
яввял ися онлар анд ичмишдиляр ки, щансы щисся щара эется щямин юлкянин 
ящалисинин тапындыьы аллаща тапынаъаг вя щямин юлкянин инсанларынын 
динини гябул едяъяк» (Михаил Сурийалы, с.50-51). 

М.Сурийалынын нягл етдийи рявайят, бизим диэяр мянбялярдя щаг-
гында мялумат алдыьымыз, ващид гядим тцрк епосунун тюрямя-вариант-
лары олан «Ярэянякон», «Боз Гурд», «Кюч» вя с. кими адландырыьымыз 
мянтлярля ейнитиплидир. Бурада диггяти чякян Боз гурд образынын 
астроложи сяъиййяси ола биляъяйидир. Боз Гурд Эюйлярдян енир, Эцняш  
кими  щямишя гярбдян шяргя щярякят едир. Тцркляри сясляйиб йухудан 
ойадыр (сящярин ачылмасыны мцждяляйян хорузла мцгайися един) вя с. 
«Оьуз каьан» дастанында гурдун эцняшля илэиси хусуси диггят чякир: 

«Чанг ертя болдукта Оьуз каьаннунг  
курыканыьа кцн дяг бир  
жарук кирди. Ол жаруктын кюк  
тцлцклцг кюк жаллуь бедцк  
бир бюри чыкты. Ошул бюрц Оьуз 
каьаньа сюз бериб турур ерди.  
Такы деди ким ай ай Оьуз Урум  
цстигя сен атлар боласан. 
Ай ай Оьуз тапуьунгларьа мен 
йцрцр боламан деб деди. Кеня  
андан сонг Оьуз каьан  
курыканны тцртцрди кетти кюрди  
ким черигнинг тапуклары-  
да кюк тцлцклцг кюк жаллуь  
бедцк бир еркяк бюрц йцрцгдя  
турур. Ол бюрининг артларын катаь- 
лаб йцрцгцдя турур ердиляр ерди. Бир 
нечя кцнлярдян сонг кюк  
тцлцклцг кюк жаллуь бу бедцк  
еркяк бюрц туруб турды. Оьуз  такы чериг  
бирля туруб турды» (Оьуз каьан, с.16-18) 
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«Оьуз каьан» дастанында Боз гурдун «чанг ертя болдукта» («дан 
аьаранда») чадыра «кцн дяг» («эцняш тяк») «йарук» («эцняш шцасы») кими 
эюйдян дцшмяси, яслиндя онун Эцняшин симэяси олдуьуну эюстярир. Др. 
Ф.Байатын гейд етдийи кими, гурдун эюй ишыьын ичиндя сцбщ тездян («Оьуз 
каьан» дастанында гурд дан сюкцляндя, Чинэиз яфсаняляриндя гурд Алан 
Гоанын чадырына сящяря йахын енир) йеря енмяси, Дуйун Байанан (Чинэиз 
ханын атасы – Е.А.) юляркян Эцняш кими йаныб гурда чеврилмяси бу 
мифоложи образы ишыгла (щям дя Эцняшля) баьлайыр (Байат, с.46). 

Боз гурдун (Оьуз каьанын) щярякяти Эцняшин щярякятини тякрар-
лайыр. Ейни космик маршрут тцрк-оьуз епосунда Боз гурдун трансфор-
матив тюрямяси сайылан Короьлунун щярякят траекторийасында да 
тякрарланыр (Аббасов, с.113-118). Бу бахымдан, Боз гурд, Оьуз хан, 
Короьлу вя Хызырла баьлы мятнлярин яски Эцняш мифинин парадигмалары 
олмасы ашкара чыхыр.   

Мараг цчцн гейд едяк ки, Сириус улдузу да яски мядяниййятлярдя 
(шумерляр, гядим йунунлар, латынлар, чинлиляр вя с.) Ит / Кюпяк вя йа Гурд 
улдузу адланыр. Онун сямада мцяййян дюврляря тясадцф едян щелиакик 
доьушу (Ъянуб йарымкцрясинин «Бюйцк кюпяк» бцръцнцн ян парлаг ул-
дузу олан Сириус чох йерлярдя мцяййян мцддят сцбщ вахты шяргдя эюрц-
нцр) гядим халглар цчцн яламятдар щадися сайылырды. Гядим Мисирдя бу та-
рих йай эцн дюнцмцня тясадцф едир вя йени илин башланэыъы щесаб олунур-
ду. Хцсуси вурьуламаг истярдик ки, Чин астролоэийасында Сириуса верилян 
Лан вя йа Тйанлан адларынын тцркъя мянасы «Гурд», «Эюй гурду» (Эюк 
бюрц!) демякдир. Щун дюврцндян вя даща гядимдян тцрклярин яъдадла-
рынын Чинля сых тарихи-сийаси вя мядяни ялагяляри олдуьуну нязяря алсаг, бу 
улдузун адынын тцрклярля баьлантысы щагда дцшцнмяк олар. 

Беляликля, Михаил Сурийалынын «Хроника»сы оьузларын тарихи иля 
йанашы, онларын яняняви дини вя мядяниййяти щаггында эениш мялумат 
верян бир ясярдир вя бу ясяр юзцндя ъямлядийи орта яср тцрк дастан 
информасийасынын эенишлийиня эюря, оьуз епосунун эенезиси вя типоло-
эийасынын юйрянилмяси цчцн дя ящямиййятли мянбядир.  
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Э.Аббасов 
Традиционная культура, религия и фольклор тюрков в  

средневековых источниках  
( «Хроника» Михаила Сирийца) 

Р Е З Ю М Е  
«Хроника» выдающегося историка XII в. Михаила Сирийца, будучи одним 

из главных источников по истории народов Восточного и Европейского 
средневековья также носит важную информацию о религии, культуры, место 
проживания, быте и т.д. этих народов. В связи с тем, что время проживания 
автора совпадал, с гегемонией сельджуков в Переднем Востоке в этом сочинении 
имеются широкие и интересные материалы о тюрках. Часть этих информаций 
труда М.Сирийца основывается на тюркскую устную традицию. Многие факты, 
элементы в главах связанных с тюрками в «Хронике» будучи эпической 
историей, близко согласовывается со знакомыми нам эпическими информациями 
в «Диване» Махмута Кашгари, «Джами-ат-таварих» Рашидаддина, «Шаджареи-
таракимэ» Абул-гази хан Хивинского, «Тарихи-али-Сельджук» Язычыоглу Али. 
Можно даже встретить наблюдавшиеся мотивы, сюжеты и образы таких 
древнетюркских дастанов как «Серий волк», «Иркенегон», «Огуз каган», «Книга 
моего Деда Коркута», «Переселения» и д. 

 
E.Abbasov 

Turks` Traditional Culture, Religion and Folklore in the Medieval Sources 
(“Chronicle” of Michael the Syrian) 

Summary 
The work “Chronicle  of the famous historian of the twelfth century Michael the 

Syrian is one of the important sources related to the history of the medieval Eastern and 
European folks and moreover, this work has significant information about those folks` 
religion, culture, their settled territories, daily life and so on. There are interesting and 
wide materials in the work about Turks, because the period that the author lived 
coincides Seljuk’s political hegemony period in the Near East and generally in Little 
Asia. Some information in the work of all Michael the Syrian was borrowed from 
Turkish oral tradition. Therefore, this work attains special interest from the aspect of 
culture history and folklore studies. 
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Atif İSLAMZADƏ 
 
“AMİT SOYUNUN ASLANI” QAZAN XAN OBRAZININ 

MİFOLOJİ STRUKTRUNUN FUNKSİONAL TƏYİNİ KİMİ 
 

Qazan xan obrazının mifoloji struktrunun funksional təyinlərindən biri 
olan “amit soyunun aslanı” təyini oğuz epik ənənəsində xüsusi diqqət çəkir.  

İyerarxiya işarəsidir. Ali statusu bildirir. Daha geniş əhatədə “bezə 
miskin umıdı” təyininin sinonimidir. İlkin olaraq qeyd edək ki, bu təyini 
H.Araslı, S.Cəmşidov ümmət soyunun aslanı (1, 31; 2, 30), F.Zeynalov, 
S.Əlizadə “Amit soyunun aslanı” (3, 42), M.Ergin, O.Ş.Gökyay Anut suyu-
nun aslanı (4, 95; 5, 16) kimi oxumuşlar. Bu söz birləşməsinin birinci tərəfini 
ümmət kimi oxumaq KDQ əlyazmasının (faksimile) özü tərəfindən inkar 
olunur. Belə ki bu söz mətndə əlif, mim və te hərfi ilə yazıldığı halda, ondan 
bir qədər əvvəl yazılmış “Ulas oğlı” (Ulaş və oğlu) umıdı (bizə, miskin) 
sözləri “u” və “o” səsini ifadə etmək üçün əlifdən sonra vav hərfi ilə yazılır. 
Eyni qayda ilə ümmət sözünü də bildirmək üçün əlifdən sonra vav hərfi 
yazılmalı idi. Lakin biz bunu görmürük. Bu sözün Anut kimi oxunmasından 
isə (3, s.231-232) söhbət gedə bilməz. Çünki mətndə (əlyazmada) üç hərflə 
işlənən amit sözünün (6, 586 (35), 511 (110), 416 (209) heç birində “nun” 
hərfi yoxdur. Nun hərfinin isə “mim” hərfinə çevrilməsi üçün öncə yazılışda 
“nun” yazılmalı, ondan sonra “te” hərfi yox, “be” hərfi gəlməlidir.  

Bu sözün amit (3, 4), yaxud əmət kimi yazılması (2, 355) daha 
düzgün ola bilər. Fikrimizcə, ikisi arasında seçim etməli olsaq, əmət kimi 
yazılışı daha məqsədə uyğundur. Bəzi tədqiqatçılar bu sözü əmət soyu 
kimi deyil, əmət, yaxud Amit (Amid) suyu kimi oxuyub, Dəclə çayı oldu-
ğu qənaətinə gəlmişlər. (7, 356; 8, 159). Çünki çaya aidliyini bildirmək 
üçün onun soy deyil, su olması vacib ünsürdür. Maraqlıdır ki, F.Sumər 
Amit suyunun Dəclə olduğu fikri ilə razılaşmasa da, bu sözün oğuzların 
tanıdığı hansısa çay adını bildirdiyini “sır dəryada” olan bir ırmaq ola 
biləcəyini qətiyyətlə söyləmişdir (7, 356). 

Digər müəlliflər isə bu sözün toponim ifadə etməsini, konkret olaraq 
Diyarbəkir şəhər qalası olduğunu əsaslandırmağa çalışmışlar (9, 24; 10, 174). 
Lakin çay bildirmək üçün soyun suya çevrilməsi kimi, eləcə də soy sözü yer 
adını bildirmək üçün yetərli deyil. Çünki soy şəhəri, qalanı və s. deyil, nəsil 
ağacını ifadə edir. Bir şəhərdə, qalada müxtəlif soylu insanların da yaşaması 
mümkündür. Bəlkə də bu anlamın ziddiyyət təşkil etdiyini müşahidə edən 
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H.Araslı, S.Cəmşidov bu sözü “ümmət” kimi oxumağa cəhd etmişlər. Çünki 
ümmət sözü soy anlayışına yaxındır. Soy və yaxud soylardan ümmət əmələ 
gəlir. Lakin mətn sözün bu cür oxunuşunu inkar edir. A.Hacıyev də yer 
adının soy adı ilə fərqli anlam daşıdığını bildiyi üçün bu sözü tərəf anlamında 
oxumağa cəhd etmiş, bütövlükdə “Amit soyunun aslanı” söz birləşməsini 
“Amit tərəfin aslanı” kimi oxumuşdur (11, 51, 66). Beləliklə, aydın olur ki, 
bu təyin indiyə qədər ətraflı şəkildə açıqlanmamışdır. Sanki katib (toplayıcı, 
mirzə, informator) bu sözü anlaşılmaz söz olaraq təhrif olunmuş şəkildə qeyd 
etmiş, lakin üç dəfə eyni şəkildə yazmaqla bunun təsadüf olmadığını 
göstərmiş və bununla da bu söz ətrafında ədəbi oyun qurmuş, mətnaltı 
laylarda özünəməxsus bir tapmaca yaratmışdır. Məhz bu tapmacanı aça 
bilmək üçün ənənəvi-filoloji qaydada deyil, mətn məlumatının spesifikliyinə 
uyğun şəkildə davranmaq lazımdır. Bizim qənaətimizcə ozan dilində və 
yaxud katib nüsxəsindəki bu təyinin anlamı Qazan və Bayındırın şərik təyini 
olaraq “Oğuz soyunun aslanı” anlamını verir. Bu təyin yalnız Bayındır və 
yaxud Qazan xana aid olmadığı üçün ayrı-ayrılıqda hər iki şəxsiyyətin 
tayfası, atası və s. istiqamətdə soy ağacını izləmək məqsədə uyğun olmadı-
ğından hər iki şəxsiyyətin birgə soyunu araşdırmaq ehtiyacı meydana gəlir. 
Təbiidir ki, bu məntiqi silsilə Oğuz xana bağlanır və onun soyunu bildirir. 
Oğuz soyunun aslanı olan Bayındırın və Qazanın mətndə işarələnməsi mətn 
altında tapmaca kimi qurulur. Bu tapmacanı açıqlamaq üçün çox uzağa 
getmək, hansısa çay, dağ, qala, hətta büt (9, 24) axtarmaq lazım deyil. 
Klassik ədəbiyyata uyğun ənənəvi formada əbcəd əlifbasını mətnə tətbiq 
etmək, qeyri-ənənəvi numerologiyadan istifadə etmək yetərlidir. Məlumdur 
ki, “Amit” sözü əlyazmada əlif, mim və “tə” hərfləri ilə yazılmışdır. Bu 
hərflərin əbcəd rəqəmləri ilə cəmi dörd yüz qırx bir edir (əlif –1, mim - 40, tə 
- 400). Bu rəqəmlərin numeroloji formada hesablanması (cəm rəqəm 
hesablanıb, sıfırlar atılır) doqquz rəqəmini cəm olaraq ortaya çıxarır. Doqquz 
rəqəminin Oğuz kosmoloji strukturunda sakral rəqəm olub dünya modelinin 
riyazi düsturunu verməsiylə bərabər Oğuz soyunu bildirməsi məlumdur. 
Çünki Oğuz, onun iki xatunu və altı oğlu kosmosun mifoloji-simvolik işarəsi 
olmaqla eyni zamanda Oğuz soyunu bildirir. Bundan əlavə isə arxetip olaraq 
Oğuz paradiqması kimi epik örnəklərdə süjet, janr, motiv, obraz və s. də 
iştirak edir. Qazan xan obrazının (Bayındırın və s.) Oğuz mifinin və Oğuz 
eposunun paradiqması kimi araşdırılması bu rəqəmin say arxetipi kimi 
aşkarlanmasının təsadüfi olmadığını göstərir. Məsələ burasındadır ki, Oğuz 
iyerarxik təşkilat quruluşu soy bünövrəsi və Oğuz əhdi üzərində (12, 64-73) 
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qurulmaqla doqquz və iyirmi dörd sakral rəqəmini simvollaşdırmışdır ki, bu 
da müxtəlif say sistemləri, mətnə səpələnən paradiqmalar ilə hesablanmaqla 
bərabər, yuxarıda qeyd etdiyimiz Oğuz, iki xatun, altı oğul və onların 
törəmələri olan iyirmi dörd Oğuz tayfa birliyidir. Oğuz xanın nəvələridir (13, 
39-40). Ən maraqlı orasındadır ki, bu say sisteminin iyerarxik quruluşu 
simvolik ifadə etməsi də diaxronik formada işarələnir. Birdən (Oğuz xandan) 
ikiyə (iki xatuna) iki xatundan üçə (hər xatunun Oğuz xandan üç oğlu var), 
üçdən dördə (hər oğulun dörd oğlu var) enməkdə olan soy ağacı da bu 
dialektik ardıcıllığı göstərməklə (1+2+3+4) Bayındırın və Qazanın da daxil 
olduğu genetik kod səviyyəsini aşkarlayır. Mövcud fizioloji prosesi göstərir 
və hakimiyyət əsaslarını inikas etdirir. Məhz Qazan xanın bu təyini də 
“Amit” şəklində doqquz rəqəmini ifadə etməklə Oğuz kosmoloji strukturunu, 
bütöv şəkildə oxunmaqla Amit soyunun aslanı isə əbcəd hərflərinin 
rəqəmlərlə hesablanıb numeroloji cəm oxunuşu ilə iyirmi dörd sakral 
rəqəmini bildirir, hərflərin cəm oxunuşu yeddi yüz doxsan səkkiz (798) edir 
ki, bu rəqəmləri cəmlədikdə 7+9+8 – iyirmi dörd (24) alınır (6, s. 586 (35) və 
s. Oğuz etnoqoniyasını özündə əks etdirir. Klassik ədəbiyyatda buna “müəm-
ma” janrı deyilir. Mətn içində gizlənən müəmmanın (tapmacanın) açılması 
əsl gerçəkliyi üzə çıxarır. Əski mətnlərdə bu tipli təfəkkür açan qəribə 
üsullara tez-tez rast gəlinir. Hər halda Oğuz etnosunun gen və düşüncə kodu 
olan doqquz və iyirmi dörd rəqəminin eyni təyində cəmlənməsi və bu təyinin 
eyni anlam daşıyaraq xan öyüncü cərgəsində Oğuz idarəçiliyinin iyerarxik 
qayadasını bildirməsi təsadüf sayılmamalıdır. Bəs necə olur ki, Bayındır və 
Qazan yalnız şəcərə baxımından söykəndiyi Gök xan və Dağ xana, onların 
vasitəsilə də Oğuz xana bağlanan sol qolu (uçoqları) təmsil etdikləri halda 
sağ qolu (bozoqlar) da əhatələmişdir? Bu sualın cavabı yuxarıda əvvəlki 
təyinlərin izahında öz cavabını tapmışdır. Belə ki, iyerarxik sütununu təşkil 
edən xanlar xanı və bəylər bəyi pilləsi bütünlüklə Oğuz idarəçiliyinin baş 
sütunu olmaqla Oğuz kosmoqonik və etnoqonik strukturunu özündə 
cəmləyir. Belə ki, xan öyüncləri də təsadüfi təyin olmayıb, xüsusi dərəcə 
bildirib, ritual davranış kodeksi olan titullar kimi şərtlənir. Hətta bu təyini 
əldə etmək və əldə saxlamaq uğrunda dastan boyu mətn strukturunda Basat-
Qazan və s. arasında mübarizə getdiyi işarələnir. Məhz Qazanın bütün Oğuz 
elinin (Qalın Oğuzun) faktiki başçısı olması, dış oğuzun da ona tabe olması 
onun təyininin bu əsasda mənalanmasını səciyyələndirir.  

“Amit soyunun aslanı” təyininin amit və soy anlamlarını izah etdikdən 
sonra “aslan” sözünün etimoloji-mifoloji araşdırmasına da ehtiyac duyulur. 
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Aslan sözü mifoloji tədqiqatlarda və epik əsərlərdə güc, qüvvət, yenilməzlik 
anlamı işarələyir (9, 29). Elə buna görə də fövqəladə qüvvəyə malik dastan 
qəhrəmanları mifoloji anlayışın spesifikasına uyğun olaraq, ya aslanla 
döyüşüb ona qalib gəlir, yaxud da döyüşdükləri nəhəng və qorxunc varlıqları 
aslan adlandırır. Yunan mifologiyasında Heraklın on iki qoçaqlığından 
birincisi məhz Hemey şirinə (yunanca …, türkcə arslan, farsca şir) qalib 
gəlməsi (14, 91-92) digər qoçaqlıqları edə biləcəyinin isbatı kimi 
dəyərləndirilir. Edipin aslan bədənli Sfinks üzərində qələbəsi (15, 325) də 
əqli qüvvə ilə fiziki qüvvəni əvəzsizləşdirməni əks etdirəcək gücün, 
yenilməzliyin bütün situasiyalarda qəhrəmanlar üçün eyni olduğunu göstərir. 
İran mifologiyası adlandırılıb, əslində fars mifologiyası olaraq düşünülən, 
mahiyyətinə görə isə türk-Oğuz mifologiyasının struktur elementləri ilə 
zənginləşən bu mövzunun motiv səviyyəsi başdan-başa türk mifologiyası ilə 
yüklənmiş Nizami əsərlərində, xüsusilə də Bəhram Gur timsalında əks 
olunur. Bəhram Gurun bir oxla qur yeyən şiri öldürməsi, taxta sahib çıxmaq 
üçün iki qara şir arasından keçərək onları məğlub edib şah tacını götürməsi, 
gur balası yeyən əjdahanı (təpəgöz də Oğuz elini yeyir) mağarada görüb 
(təpəgöz də mağara qayadadır) öncə nişan alıb oxu ilə onun gözlərini kor 
etdikdən sonra (Basat da təpəgözün gözünü çıxarır) onu parça-parça etməsi 
(Basat da təpəgözü kor etdikdən sonra boynunu vurub başını kəsir, Oğuz eli 
başı meydana gətirib bayram mərasimi keçirir.) (16, 62, 64, 65, 6667 84, 86, 
87) də bu qəbildəndir. KDQ – də Qanturalının “Selcan xatunu almaq üçün 
Canvər (canavar) lər ilə döyüşündə “canvərlər sərrəvi aslana da qalib gəlməsi 
(4, 88-89) Basatın təpəgöz ilə savaşında “qağan aslan”a dönən təpəgözü (4, 
100) öldürməsi, (Elə Qanturalının yoldaşları da qalib gəldiyi aslana qağan 
aslan deyir) (s. 89), eyni səciyyə daşıyır. Həmçinin daha arxaik olduğu da 
diqqət çəkir. “Aslan üzərində qələbə motivi mətnlərdə aşkarlandıqca aydın 
görünür ki, epos (dastan), nağıl, mif qəhrəmanlarının, eləcə də yazılı klassik 
ədəbi əsərlərdə iştirak edən qəhrəmanların, alpların, ərənlərin, cəngavərlərin 
və s. bu kimi statusa aid olan surətlərin aslan, əjdaha, div, təpəgöz, kəlləgöz 
və s. nəhənglər üzərində qələbə çalması əsas etibarilə, aslan üzərində qələbə, 
yaxud da “aslana qələbə çalıb aslana çevrilmə” motivini semantik çalarlarla 
aşkarlayır. Aslana qələbə çalmaqla aslan funksiyalarını aslandan mə-
nimsəmə, onun fövqəladə güc statusunda təzahür etmə, hətta ondan qüvvətli 
və yenilməz olmaqla qəhrəmanlıq mifi yaratma mətn strukturunda daşınır. 
Aslan funksiyalarını mənimsəmə qəhrəmanı yeni statusda ortaya çıxarır. 
Aslana qalib gələn özü aslan olur. Lakin qəhrəmanlıq missiyasında xeyirxah 
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anlamı iştirak etdiyinə görə qəhrəman aslandan yırtıcılığı deyil, aslan 
titulunu, adın anlamını mənimsəyir. Təsadüfi deyil ki, diqqət çəkdiyimiz 
örnəklərdə Herakl Hemes şirini öldürdükdən sonra şirin başı olan dərisinə 
girir (bu həmçinin ritual işarəsidir), Çar Yevrisvey qorxaq olduğuna görə onu 
Herakla bağışlayır (14, 93). Nizamidə Bəhram şah Bəhram Gur olduğu 
halda, şirləri məğlub edib, onların arasından tacı götürdükdə “aslan basan 
aslan” adlandırılır (66, 87). Elə Oğuz Kağan dastanında Oğuz Kağanın öküz 
(buğa) şəkli ilə inikas olunması onun gərgədan və şunqar öldürəcəyindən 
xəbər verir (17, 12-13). Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” 
əsərində aslanı bilərəkdən, pələngi isə məcbur olaraq öldürən Tariyeli 
Avtandil ilk dəfə görərkən “aslan Tariyel” adlandırır (18, 47-120). Tariyelin 
pələng dərisi geyinməsi də Harklın Hemes şirinin dərisinə girməsi ilə eyni 
motiv təşkil edir. Qanturalı Selcan xatunun dili ilə aslan adlandırılır. “Bəg 
yigit, öyünərsə ər ögünsün, aslandır” (4, 92). Təpəgözü öldürən Basat isə 
“qağan aslan qopan” təpəgözə anasının Qağan olduğunu deyir (s. 102). Bu 
misalların sayını artırmaq da olar. Qazan (Bayındır) xanın Amit soyunun 
aslanı adlanması da eyni funksiyaları daşıyan xanlar xanı və bəylər bəyinin 
statusunu Oğuz soyunun başçısı olaraq səciyyələndirir. Aslan üzərində 
qələbə aslan adının statusa çevrilməsini əsaslandırır. Bayındır xan savaşlarda 
ritual ənənəsi olaraq görünmədiyi üçün onu da qəhrəmanlıq şücaətini bu 
təyinin şərik tərəfi olan Qazan xan özündə cəmləyir. Qazan xanın əjdaha 
üzərində qələbəsi olmuşdur. Bu barədə Əbülqazi Oğuznaməsində Dədə 
Qorqudun Qazan xan haqqında söylədiyi “tartım”da məlumat vardır (12, 98). 
Elə bunun nəticəsi olaraq da Qazan xan aslanlıq statusundadır, Amit soyunun 
aslanıdır. Kitabda kafər üzərində qələbə də aslan statusu almaqla nəticələnir 
(4, 92-121) və s. Çünki Oğuz düşüncəsinə görə kafər də xtonik məkana 
daxildir. Elə buna görə də kafərlər adam əti yeyəndir və bu funksiyaları ilə 
xtonik məxluqlardandır. IV boyda Qazan kafərləri Uruza tanıdaraq deyir ki, 
“kafərlərin Adam ətin yəxni qılan aşbazı olur” (4, 70). Təsadüfi deyil ki, elə 
eyni yerdə oğlunu “arslanım oğul” adlandıran Qazan (s.70) bu status 
qarşılığında Uruzdan kafərlə döyüşə çıxıb aslanlıq əldə etmək üçün icazə 
çağrısını eşidir, Uruz deyir: 

Güni gəldi, kafər basın kəsdürəyim sənin içün, 
Aslan adam saqlardım sənin içün. 

Amit soyunun aslanı olan Qazan oğlunun bu situasiyada aslan statu-
suna hazır olmadığını, aslan adını isə ona yüksək şərəf daşıdığı üçün ata 
sevgisi ilə epitet olaraq deyildiyini anlatmağa çalışır: 
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Sən varası kafər deyil, 
Qalquban yerimdən mən turayım. 
Qonur atın belinə mən binəyim, 
Gələn kafər Mənimdir, mən varayım… 
…Qılınc çalub, baş kəsdügim görgil, öyrəngil (4, 70). 

XI boyda isə Amit soyunun aslanı statusundan müvəqqəti olaraq 
(kafər məkanında zindan həyatı sürür) məhrum olan Qazan özü kafər 
durumunda olur. Çünki onu Uruz kafər zənn edir. O zaman Qazana qalib 
gələrkən Qazan onu bu statusa layiq görür və kafər durumundan çıxmaq 
üçün statusunu dəyişib mənfi aslan görüntüsündən çıxıb, Amit soyunun 
aslanına çevrilməsi üçün Uruzun aslan statusuna güvənir. 

“Alpım Uruz, aslanım Uruz, 
Ağ saqqallu babana qıyma, oğul” (4, 121). 

Kafərlərin xtoniklər ilə eyni semantik düzümdə dayanması I boyda 
da aydın olur. Dirsə xanın xatunu ovdan oğulsuz gəldiyinə görə and içir: 

Aslanla qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana! 
Qara tonlu, azğın dinlü kafərlərə bir oğul aldırdınsa, degil mana!(4, 38). 

Məhz yırtıcı anlamında aslan və qaplan adının arxasında eyni fikrin 
assossiativ davamı olaraq kafər adının çəkilməsi bu anlamı təsdiqləyir. 
Beləliklə, aslan, əjdaha,ilan, təpəgöz və s. xtonik varlıqlar binar oppozisi-
ya təşkil edib kosmos-xaos qarşıdurmasını küfr təzahürü olaraq yaradırlar. 
Güc funksiyasının onlardan alınıb kosmosa keçirilməsi əbədi qanunauy-
ğunluğu bərpa etmək, tarazlıq yaratmaqdır. IX boyda Bəkilin aslan, oğlu 
Əmranın isə “aslan əniyi olmaqla “aslan ənigi yenə aslandır” (4, 106) 
adlanması, onları da aslan statusuna layiq olmaq üçün xtonik məxluqla – 
kafərlə Basatın təpəgözlə savaşdığı kimi təkbaşına savaşa çıxarır. Bəkil 
kafər sərhədində tək başına dayanıb bütün kafərlərdən Oğuz elini (onun 
yeyilməsini) qoruyur. Sərhəddən keçən kafərlərin də başını Oğuz elinə 
ərməğan göndərir (s. 104) Əmran isə kafərlər üzərinə hücum çəkib, qalib 
gəldikdən sonra aslan statusu almasının görüntüsü olaraq “aslan Uruzun” 
sağ yanında yer tutur (4, 109). Biz Qazanla Basat arasında mətndə kodlaş-
dırılmış, bəzi hallarda isə aşkar görünən qarşıdurma haqqında bəhs açmış-
dıq. Özü də bu xan öyüncü təyinləri üstündə də şiddətli şəkil alır. Məhz 
Amit soyunun aslanı təyini də bu qarşıdurmanı şərtləndirdiyinə görə Basat 
eyni zamanda bütün qalın oğuzun “aslanı” iddiasını status olaraq öz üzə-
rinə götürən Qazana xanlığı, xaqanlığı ifadə edən “qagan”; kağan, xaqan 
sözünün və aslan statusunun özünə aidliyini bu ifadələrdə üzə çıxarır.  
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“Atam adın sorar olsan qaba ağac, 
Anam adın deirsən, qağan aslan (8, 389 (232) 

Əlimizdə olan Drezden nüsxəsinin əlyazmasında (fotofaksimile) “te” 
hərfi ilə misrabaşı birinci, söz (atam) nun hərfi ilə isə misrabaşı ikinci söz 
(anam) yazıldığı üçün bu şəkildə oxuduğumuz bu sözləri (M.Ergin, (41, 112 
), Ş.Cəmşidov (2, 116) bu şəkildə, H.Araslı, F.Zeynalov, S.Əlizadə isə əksini 
oxumuşlar. (1, 123; 4, 102). Lakin S.Əlizadə, M.Ergin nəşrinə əsasən 
hazırladığı nüsxədə birinci oxunuşu təqdim etmişdir (6, 93). Örnəkdə 
anasının ona süd verən aslan olmasını, qağan aslan kimi şücaətlilik, qızğınlıq 
qoparan təpəgözün isə Qağan aslan funksiyasını mənimsəməsinin qarşısını 
almağa yönəli igidliyi eyni zamanda Qazana eşitdirməsini və göstərməsini 
görürük. Maraqlıdır ki, aslan semantik cərgəsində olan təpəgöz məhz 
Qazanın dilində qağan aslan adlandığı üçün Basatın təpəgözdən əslində 
aslanın deyil, qağanın funksiysını, statusunu mənimsəməsinə etiraz notları 
duyuruq. Bu etiraz bu statusu mənimsəyib aslan üzərində qələbə çalan digər 
qəhrəmanlara da aiddir. Qanturalının Qağan aslan adlandırılan nəhəng 
üzərində qələbə çalması da Basatla şərikliyi ortaya çıxarır (s. 85, 89)  

“Qağan aslan” söz birləşməsi VI boyda da, VIII boyda da nəhəng 
aslan anlamında işlənir. Lakin VI boyda yırtıcı nəhəng, VIII boyda isə Qa-
zanın dilində eyni anlamı, Basatın dilində isə müsbət anlamı ifadə edir. 
Burada da aslan denotatı eyni; anlamlar isə fərqlidir. Çünki Qanturalı 
cəmiyyətdəndir, təbiətdən olanlarla döyüşür. Basat isə cəmiyyətdən təbiətə, 
təbiətdən cəmiyyətə keçid etdiyi üçün təbiətədn olanla özündə doğmalıq 
görür. Məhz onun adının, funksiyasının cəmiyyətdən olanlar tərəfindən 
mənimsənilməsi Basata ağır gəlir. Elə bu səbəbdən də yalnız Basat dilində 
Qağan Aslan müsbət anlamı kəsb edir. Qağan Aslan üzərində gedən müba-
rizə KDQ-də həm də ona görə bu dərəcədə aydın görünür ki, məhz KDQ-
də ali idarəçilik pilləsi olan xaqan (kağan, qağan) titulu aslana 
yüklənmişdir. Kitabda xaqanı işarələyən “qamğan”, xanlar xanı, bəylər bəyi 
titulları birbaşa deyil, müxtəlif anlamlarıyla bu titulu işarələriysə, “qağan 
aslan” adındakı qağan sözü açıq şəkildə onu ifadə edir. Qağan (türk 
transkripsiyasında kağan) sözü M.Kaşqarlı divanında xaqan (19, 157) 
Orxon, Yenisey, daha konkret olaraq Orxon abidələrində eyni anlamlı 
“kağan” sözü olaraq işlənir (20, 53-70). M.Seyidov da Qağanı eyni 
anlamda işlədir “Qağan… xaqan, xan deməkdir (21, 119). Elə bu səbəbdən 
də Qağan Aslan üstündə mətnüstü, mətniçi və mətnaltı mübarizə getmək-
dədir. Xüsusilə də Basat və Qazan arasında bu mübarizə çox şiddətlidir. 
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Qağan Aslan ifadəsinin simvolik, məcazi anlamlarıyla birgə məhz bugünki 
leksikonumuzda daşınan şir, aslan mənasında işlənməsi diqqət çəkir. Elə bu 
günün özündə də şirə, aslana “meşələr şahı” (meşələr qağanı) deyilməsi 
dilimizdə işləkdir. Halbuki, şirdən böyük və qüvvətli fil kimi heyvan adı bu 
siyahıya düşmür. Bu da ehtimal ki, arxaik düşüncə məhsulunun müasir 
şəkil törəməsidir. B.Abdulla Qağan Aslanın Basatı bəsləyən aslan olması-
na, aslan anlamında işlənməsinə misallarla diqqət çəkmişdir (22, 103).  

M.Seyidov “Qağan aslanı” Basatın atası adlandırsa da, günəşin sim-
volu olaraq dəyərləndirməsi baxımından diqqətəlayiq müşahidə aparmış-
dır (21, 45). Öncə onu deyək ki, Qağan Aslanın Basatın anası olması və 
onu bəsləyən aslanı işarələməsi nə bu fikirlərlə, nə digər mifoloji yanaş-
malarla ziddiyyət təşkil etmir. Situasiya baxımından KDQ mətnində asla-
nın Basatı bəsləməsi, funksiya və anlam baxımından sözün araşdırılma-
sına heç bir əngəl törətmir. Laylar səviyyəsində açıqlanan mətn hətta bir-
birinə zidd görünən anlamları, hadisələri, mühiti və funksiyaları bir mətn 
içində yerləşdirə bilir. Bu baxımdan Qağan aslanda olan Basatı bəsləmə 
funksiyası funksiya baxımından günəşi simvolizə etmək modeli, anlam 
baxımından aslanlığı və xaqanlığı özündə cəmləməsi və bunun uğrunda 
mübarizə aparılması situasiya və mühit baxımından bir araya gələ bilir. 
Basat-Qazan arasındakı iyerarxik qarşıdurmada Basatın “tülü quşun yav-
rusı” təyininə Oğuz əhdi mövqeyindən iddialı olması qeyd etdiyimiz kimi 
“qalarda-qoparda yerim günortac” və günçıxanın bozoqlara aidliyi ifadə-
sində üzə çıxırsa, Amit soyunun aslanı təyininə də iddialı olması qağan 
aslana ən çox özünün haqqı çatdığı reaksiyası ilə təzahür edir. Qağan 
titulunun aslana yüklənməsi, Amit soyunun Oğuz soyu anlamı verməsi də 
bu antipatik psixi və əqli davranışları daha da şiddətləndirir. Beləliklə, 
Qazan xan, eləcə də Bayındır xan Amit soyunun aslanı olmaqla Oğuz 
soyunun xaqanı mərtəbəsini əllərində cəmləyib, bütün qalın Oğuzun ali 
səlahiyyətli şəxsləri olaraq səciyyələnir. Elə KDQ-nin ifadə planında bu 
aşkar səviyyədə təsdiqlənir (4, 42-69) və s.  

Biz qeyd etmişdik ki, bu təyin ozan, yaxud katib təfəkkürünün 
müəmmalı, tapmacavari söz bəzəmələri üzərində qurulmuşdur. Bu 
fikrimizə semio oxunuşu da əlavə edirik. Fikri oxumaq üçün nəinki əbcəd 
əlifbasından, numerologiyadan istifadə olunmuş, hətta hər söz altında 
başqa bir söz işarələnmişdir. Əgər amit sözü ilə Oğuz, aslan sözü ilə 
xaqan (qağan) işarə edilmişsə, soy sözü ilə də mətndə rast gəldiyimiz, 
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Basatın dilində fəxrlə ünvanlanan “qaba ağac” ifadəsi işarələnmişdir. Bu 
ifadə altındakı işarəni açıqladıqda söz aşağıdakı kimi təsnif olunur.  

1. İfadə səviyyəsi (Amit soyunun aslanı) 
2. İşarə səviyyəsi (Oğuz qaba ağacının xaqanı) 
Ən maraqlısı da odur ki, bu işarə – işarə içində işarədir. Çünki ifadə 

planında olan “aslan” sözü burada epitet olaraq məcazi fikir ifadə edən 
işarədir. Bu situativ işarə mətndə iki şəkildə özünü göstərir: 

1. Açıq işarə 
2. Qapalı işarə 
F.Sössür bu düşüncə və dil aktını “işarənin dəyişkənliyi” adlandırır (23, 

156). Bu anlayışla götürdükdə söz birləşməsi aşağıdakı kimi mənalanır: 
a) Amit soyunun aslanı (açıq işarə) 
b) “Oğuz Qaba ağacının xaqanı” (qapalı işarə) 
Söz-söz oxunuşda isə işarə bu şəkildə hecalanır: 
a) Amit (məkan işarəsi) açıq işarə, Oğuz (məkan və əcdad işarəsi) 

qapalı işarə 
b) Soy (nəsil işarəsi) açıq işarə, qaba ağac (nəsil işarəsi) qapalı işarə 
c) Aslan (güc (fiziki) işarəsi) açıq işarə, xaqan (dövlət işarəsi) qapalı işarə 
Hər hərf ayrı-ayrılıqda bir işarə olduğu üçün təyin hərf-hərf yuxarıda 

diqqət çəkdiyimiz 9-luq və 24-lük say arxetipi kimi üzə çıxaraq Oğuz 
soyunu işarələyir (əlif, mim, tə, sad, vav, ye, nun, sağərnun (əbcəddə kaf) 
əlif, sad, lam, nun, ye). 

Beləliklə, söz birləşməsinin semantik açımı onun mahiyyətini üzə 
çıxarır. “Amit soyunun aslanı” ifadəsinin Oğuz soyunun (Qaba ağacının) 
aslanı (xaqanı) olması mətndə təsdiqini tapır.  

“Qaba ağacın” soyu bildirməsi də KDQ mətnində konkret nümunə-
lərlə təsdiqlənir. Özü də onu deyək ki, bir çox leksik vahidlərin, söz 
anlamlarının daha düzgün, mətnə müvafiq oxunması üçün elə ən əsas 
mənbə səhih lüğət KDQ mətni özüdür. Dastanın II boyunda Qaraca 
Çobanı ağaca bağlayan Qazanu Çoban qaba ağacı yerilə-yurdilə qopar-
dıq” dan sonra onun Oğuz soyunun nişanəsi olan, ağacdan gələn xatunun 
soy davamı olaraq gəlişini simvolizə edən ağac stixiyasını ifadə etməsini, 
soya söykənməsini gördüyü üçün ona özü ilə getməyə icazə verir (s. 46).  

III boyda Beyrəyin bacısı Beyrəyin yox olmasını, itməsini soy 
quruması kimi ifadə edir: 

“Kölgəlicə qaba ağacın kəsilübdir, 
Ozan, sənin xəbərin yoq. 
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Dünyəlikdə bir qardaşım alınubdır, 
Ozan, sənin xəbərin yoq” (4, 62) 

IV boyda Burla xatun oğlunu ova aparıb itirən Qazana davam edən 
soyun kəsilməsinə bais tərəf kimi davranır: 

“Kölgəlicə Qaba ağacım kəsən Qazan, 
Yalnuzca oğlum Uruza qıyan Qazan” (4, 77). 

Özü də aşkar görünür ki, xatun soy davamiyyətinin bioloji mediatoru 
kimi situasiyaya reaksiya verir. Ana sevgisi də bədii boyalarla mövcud 
vəziyyəti əks etdirir. Eyni situasiya I boyda ovda oğul itirən Dirsə xana 
xatununun münasibətində görünür. Lakin burada qaba ağac ifadəsi işlən-
mir. Ancaq buna baxmayaraq eyni vəziyyəti ifadə edən başqa sözlüklər 
soy anlamını qabardır: 

“Yolnuzca oğul görünməz, bağrım yanar… 
…Diləg ilə bir oğul güclə buldum, 
Yalnız oğul xəbərin, a Dərsə xan, degil mana” (s. 38) 

Oğulun tək oğul olması (yalnuzca), diləklə Allah lütfü olaraq 
doğulması quruyan soyun qarşısının alınmasını bildirir və qaba ağacın soy 
anlamında işarələnməsini göstərir. Elə Burla xatun və Qazan da Dirsə və 
onun xatunu kimi oğlunu dilək-niyazla tapmışlar. Burla xatun Dirsə xan 
kimi ovdan oğulsuz qayıdan Qazana deyir: 

Quru-quru çaylara su saldım… 
Qara tonlı dərvişlərə nəzir verdim. 
Umana, usanana aş yedirdim 
Ac görsəm toyurdım, 
Yalıncıq görsəm tonatdım, 
Diləg ilə bir oğulı guclə buldım 
Yalnuz oğul xətərin a Qazan, degil bana” (s. 73) 

Təkrar situasiya eyni kəlmələr törətdiyi üçün ozan qiraətində spesifik 
olaraq soylamalar az qala qanunauyğun təkrar səviyyəsində baş verir. Dir-
sə - Qazan, Dirsə xatunu, Qazan - xatunu bu məqamda oğul həsrətini bala 
şirinliyini göstərməklə bərabər, soy davamiyyətini də mexaniki olaraq 
diqqətə çatdırır. 

X boyda Əgrək və Səgrəkin anasının Əgrək üçün Səgrəkə “Qaba 
ağacda tol budağın qurımışdı, yaşarıb göyərdi axır!” deməsi də (s. 111) III 
boyda Beyrəyin döndü xəbərini ata-anasına verərkən Banı çiçəyin “Qaba 
ağacın qurımışdı, yaşardı axır” (s.66) söyləməsi də soyu ifadə edir. Qaba 
ağac bir mənalı olaraq mətn strukturunda ata xaqanlıq və ana xaqanlığın 
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qarşıdurma mərhələsinin epik səviyyədə izləri olaraq görünür. Bütün 
halda soyu göstərir, soyun kişi cinsinə aidliyini ifadə edir (Qaraca Çoban-
da ümumi soy ifadə edilməklə qalan boylarda anlam dəyişmir) 

1. Qardaşı bildirir (III, X b.) 
2. oğlu bildirir (III, IV b.) 
3. atanı bildirir (VIII b.) 
Lakin xatunların eyni zamanda soy keşikçisi kimi çıxış etməsi və 

soyu oğul, qardaş olaraq qəbul etməsi (əksər halda qaba ağac ifadəsi 
xatunların və qızların dilindən söylənir) ataxaqanlığın qalib gəlməsi, lakin 
tam olaraq möhkəmlənmə- məsi durumunu epik şəkildə işarələrlə üzə 
çıxarır. Təsadüfi deyil ki, KDQ-dəki Burla xatunun prototipi hesab olunan 
real şəxs Əbülqazi Oğuznaməsində məhz ana xaqanlığın nümayəndəsi 
olaraq dəyərləndirilir. “Yeddi qız bütün Oğuz elini özlərinə tabe edib çox 
illər bəylik etdilər. Onlardan birincisi – Sundun bayın qızı və Salur Qazan 
alpın arvadı Altun Gözəki idi” (XII, s.107). 

Təsəvvür edin ki, bütün Oğuz elinin (qalın oğuzun) başçısı Qazan xan 
olduğu halda və təyinlərin ona məxsusluğuna diqqət çəkilərkən məhz Burla 
xatunun onun bu hüququnda olduğu barədə bilgi verilir. Bu ya əvvəlki 
mövcud situasiyadır, yaxud sonrakı qarşıdurma nəticəsidir ki, biz KDQ 
mətnində bunu görmürük. Çünki ozan tərəfindən gərəkli bilinən cizgilər 
mətnə düşmüş, məlumat yığını isə mətn strukturuna kodlaşdırılmışdır. 
K.Abdulla da Qazan Aruz arasındakı çəkişmənin mətnin alt layında 
bununla bağlı olduğu fikrini irəli sürmüşdür. “Saluq Qazan dayısına əl 
qaldırmaqla qədim cəmiyyət üçün vacib olan bir mərhələni keçirdi, öz elini 
matriarxatın konkret bir təzahüründən uzaqlaşdırmağa cəhd edirdi” (24, 8). 
Lakin onu da qeyd edək ki, matriarxat (qadın hakimiyyəti) və patriarxat 
(kişi hakimiyyəti) quruluşunun mərhələ təşkil etməsi, ikincinin birincini 
əvəzləməsi, qəbilə quruluşunun dağılmasından sonra sinifli cəmiyyətə 
keçid dövründə mövcud olması kimi müddəalar qəbul olunan deyil (25, 
390-485). Əgər ağıl iddia olunduğuna görə bəsit şəkildə idisə, yüksək elitar 
münasibətlər formalaşmamışdırsa, təbiidir ki, burada nəzakət qaydalarına 
əməl olunmayaraq birbirini özünə tabe etmək üçün fiziki güc tətbiq 
edilməli idi. Bu olduğu təqdirdə ana xaqanlığın (matriarxatın) ümumiyyətlə 
mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Soyun qadına, yaxud kişiyə bağlılığı 
baxımından da bu özünü doğrultmur. Çünki bu sinfi deyil, genoloji 
hadisədir. Milli, yaxud tayfa mənşəyinin bütün halda qadın vasitəsilə 
dəyişilməsi özünü, irsini müdafiə forması kimi patriarxatlığın 
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hegemonluğunu təmin edir. Bu iki iyerarxik sistem arasındakı mübarizə 
forması isə qədim olsa da, müasir şəkillərdə özünü göstərib hakimiyyət 
mənimsənilməsi və yaxud əldə edilməsi formasında davam edir. Əbülqazi-
dən sitat göstərmişik (12, 107). İbn əl-Əsir hələ XI əsrdə padşahlığı qadının 
ələ keçirib hətta formal ər təyin edilsə də idarəçiliyin qadının əlində olması 
barədə bilgi verir və bunu “qəribə hadisə” adlandırır (26, 182-183). Bundan 
əlavə massagetlərin qadın padşahlığı hər kəsə məlumdur və Heredot 
bundan bəhs edib (27, 89) Kleopatranın Misir çariçalığı (m.ö.51-30) kraliça 
Yekaterina Mediçinin faktiki Fransa imperatriçalığı (1519-1589) II 
Yekaterinanın böyük Rusiya imperiyasının uzun müddət birinci şəxsi 
olması (1762-1796) və s. bu kimi misallar əslində qadın hakimiyyətinin 
təzahüründən başqa bir şey deyil. Matriarxat-patriarxat idarə formasının 
mifologiyadan araşdırılması nəticəsində mövcud olan qurum kimi ortaya 
çıxması (24, 390) bir tərəfdən simvolik hadisələrin gerçək kimi qəbul 
olunması, digər tərəfdən bütpərəst inancların əsas götürülməsi zəminində 
guya başlanğıc tipi olaraq özünü göstərməsi əslində mövcud idarəçilik 
uğrunda mübarizə forması kimi ortaya çıxmasının üzərinə kölgə salır. 
Beləliklə, matriarxatlıq və patriarxatlıq cinsi-bioloji mübarizə forması kimi 
meydana çıxıb ictimai-kütləvi rəy səviyyəsində aşkarlanıb daimi olaraq 
qarşıdurma halındadır. Lakin birgə soy artırma, nəsil törətmə funksiyaları 
bu psixi-şüuraltı iddiaları arxa plana keçirərək kişi hakimiyyətinin 
qanunauyğunluğunu təmin edir. Biz Qaraca Çobanın qaba ağaca 
söykənməsini soy anlamında bildirməklə heç də yalnışlığa yol verməmişik. 
Oğuz xatununun göl ortasında, ağac koğuşunda Allah müjdəsi olaraq 
göndərilməsi (17, 14-15) məhz Oğuz soyunun davam etməsi anlayışını 
bildirir. Bu səbəbdən də ağac anlayışı müəyyən situasiyada xatunu işarələsə 
də, soy situasiyasında onu deyil, Oğuz xanı və Oğuz qövmünü, Oğuz 
soyunu qaba ağac olaraq ifadə edir. Bu baxımdan Basatın qaba ağaca əcdad 
işarəsi olaraq ata deməsi Oğuz xanı işarələyir. Ağac koğuşunun Oğuz 
soyunun törənməsi üçün yardımçı funksiya rolunda olması ağac 
stixiyasının xatunun deyil, Oğuz xana bağlanmasını şərtləndirir. Elə Qağan 
aslan da Basatı bəsləyən aslan anlamında işarələnəklə bərabər bozoqların 
anası olan, gün işığı ilə Oğuz xana Tanrı tərəfindən göndərilən xatunu 
işarələyir. Axı M.Seyidovun yazdığı kimi “qağan aslan”ın günəşi bildirməsi 
(21, 45) işığı, şüanı işarələməklə Oğuz xanın şüa içində gələn xatununun 
göstəricisidir. Nəzərə alsaq ki, Basat da bozoqlardandır, onda hər şey aydın 
olur. Təpəgözə soyu haqqında bilgi verən Basat əcdadının Oğuz xan (Qaba 
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ağac), ulu nənəsinin şüa içində gələn xatun (qağan aslan) və eyni anlamın 
situasiyada təkrarı olaraq onu bəsləyən aslan olmasını bildirir. Biz “əmət 
soyı”nın Oğuz soyu olmasını əsaslandırmışıq. Qaba ağacın və Qağan 
aslanın da Oğuz və onun soyu anlamında işlənməsi, situasiyaya görə 
müxtəlif şəkillərdə görünsə də, “amit soyunun aslanı” təyininin bu anlamı 
ifadə etməsi aşkar görünür. Təsadüfi deyil ki, B.Ögəl diqqət çəkdiyimiz 
kiçik mətndə (kontekst) Basatın Təpəgözə cavabında soyunu bildirməsinin 
vacibliyi baxımından Oğuz adının bu soylamadan keçməli olması qənaətinə 
gəldiyi üçün, bunun qaba ağacda işarələnməsini, ya diqqətə almadığından, 
yaxud da qəbul etməməsindən dolayı əlyazmaya əl gəzdirərək “Mənim 
adım sorarsan, Aruz oğlı Basatdır” (6, 389 (232) əvəzinə “Mənim adım 
sorar isən, Oğuz oğlu Basatdır” kimi oxuyur və Aruz yerinə oğuz oxumanın 
əlyazma ilə uyğun olmadığını fərq edərək M.Erginin oxuması ilə fərqli 
oxunuş təqdim etdiyini göstərir (28, 103). Bu yerdə onu da aydınlaşdıraq ki, 
qaba ağac Basat nitqində Oğuz olaraq, digər örnəklərdə isə oğuz soyu 
olaraq anlam tapır. Əmət soyının aslanı təyinində qeyd etdiyimiz kimi 
“əmət” sözü Oğuz işarəsini daşıdığı üçün qaba ağac Oğuz soyu olaraq 
“soy” sözünün işarəsi durumunda olur.  

KDQ-də qaba ağac birləşməsinin birinci tərəfi olan, qaba sözü işlən-
mə məqamına görə böyük, möhkəm, kobud, uca və s. bu kimi anlamlarda 
diqqət çəkir: və Qaba ağac anlamının açıqlamasına şərait yaradır. İlkin 
olaraq onu qeyd edək ki, qaba ağac sözünün sadə tərəfi kimi bu söz sakral 
anlayış cərgəsinə daxil olur, Ozan tərəfindən bu ifadənin az qala bütün 
boylara salınması və müxtəlif anlamlar daxilində leksik dinamikası bun-
dan xəbər verir (4, s. 37, 38, 41, 46,48, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 70, 71, 77, 
91, 102, 111, 114, 117) və s.  

Böyük uca mənasında, “köksi gözəl qaba dağ” (38, 71) “kölgəlicə 
qaba ağacın kəsilməsün” (41, 50, 67, 78). 

“Qaba ələm götürən xanımız – Bayındır xan” (102, 114) möhkəm, 
kobud mənasında “Qaba dizinin üzərinə çökdi” (52-94) “Qaba sarıq götürdi 
yerə çaldı” (59) qaba qarın gen köksdə oynadam sənin içün (70) “Yüksək-
yüksək qara tağdan daş yuvalansa, qaba öncəm oyluğum qarşu tutan Qazan 
ər idim” (117) “Qaba-qaba bəglər oğlı qövğa qılsa” (117) və s. anlamda 
işlənən qaba sözü qeyd etdiyimiz kimi, ağacı, dağı, bəzən basqa anlamları 
özündə cəmləyir. KDQ əlyazmasında qab qayalar sözünün də əslində qaba 
qayalar olması, ritmik-melodik oğuz oxunuşu nəticəsində fonetik itməyə 
məruz qalması da bu sıraya əlavə oluna bilər. (16, 429 (192), 4, 91). Qaba 
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ağac ifadəsinə gəlincə, mənasına görə uca, möhkəm, böyük ağac olan qaba 
ağac işlənmə situasiyasına görə dünya ağacı, həyat ağacı, Oğuz, Oğuz soyu 
anlamında işlənir, semantik lay təşkil edir. Qaba ağacın həyat ağacı 
anlamında işlənməsi də (21, 45) soy anlamında işlənməsini əsaslandırır. 
Çünki kosmoqonik, etnoqonik mifoloji dünya modelinin ifadəsi olan həyat 
(dünya) ağacı elə törəmə aktını səciyyələndirir (28, 103-106). Elə Basatın 
da qaba ağacı soy ağacı olaraq dyərləndirməsi KDQ mətnində anlam olaraq 
üzə çıxır “atam adın sorar, olsan qaba ağac” (4, 102). 

KDQ boylarının sonunda (12 boydan 7-də) “kölgəlicə qaba ağacın 
kəsilməsin” ifadəsi ilə diqqət çəkən ozan yumu ritual davranış forması 
kimi soyun qurumaması anlamında alqış, dua ayinidir. Təsadüfi deyil ki, 
yuxarıda diqqət çəkdiyimiz örnəklərdə öncə qaba ağacın kəsilməsindən və 
qurumasından, oğul (qardaş) qayıdandan sonra yenidən yaşarmasından 
söhbət gedir (4, 62, 66, 111). 

Elə Bayındır xanın qaba ələm götürməsi də (ələm burada bayraq) Oğuz 
hərbi gücünün nümayiş olunmasında Oğuz soyunu ifadə edən bayrağın 
Bayındır xan gedən ön hissədə götürülməsi (aydındır ki, bayrağı tutan 
Bayındırın yanında gedən bayraqtutandır) Bayındır xanın götürməsi kimi 
işlənərək soy anlamında olduğunu bildirir. Soyu bildirən bu hərbi simvoik 
ənənə F.Sumərin diqqətindən yayınmamışdır. O, “Oğuzlar” əsərində yazır: 
“Toğrul bəyin 1038-ci ildə Nisapura girərkən qolunda gərilmiş bir yay, 
belində isə üç ox vardı. Bunlar hər halda onun özünü boz – ox və üç – oxun, 
yəni bütün oğuzların hökmdarı saydığının ifadəsidir” (7, 210-11). Oğuz 
Kağan da bayrağını başı üstündə tutub gedir (17, s.18) qaba ağacın məna 
baxımından ağac, anlam baxımından isə simvolik ifadə tərzi KDQ mətni 
tərəfindən təsdiqlənir. IV boyda ağacla söyləşən Uruz ona heç bir yerdə qaba 
ağac demir (4, 48). Halbuki bu məna yalnız ağac anlamında işlənməli olsa 
idi, bu situasiyada bu ifadənin deyilməsi vacib olardı. Məhz bu situasiyada 
ağaca soy anlamında müraciət edilmədiyinə görə ona qaba ağac deyilmir. 
Lakin bu araşdırmadan o da aydınlaşır ki, qaba sözü ağac sözünün epiteti 
olaraq ona qoşulub mürəkkəb söz birləşməsi yaradır. Əslində soyu bildirən 
ağac anlamıdır. Qaba sözünün mənasının müxtəlif şəkillərini yuxarıdakı 
örnəklərdə göstərmişik. Elə soyu ifadə edən nəsil şəcərəsi də ərəb sözü 
olaraq soy ağacı anlamını verir (Nəsl – soy, şəcərə -ağac). Bu baxımdan qaba 
ağacın möhtəşəm Oğuz soyunu bildirməsi yuxarıda diqqət çəkdiyimiz kimi 
“Əmət soyunun aslanı” ifadəsinin oxunuş şrifti olaraq mətndə gah gizli, gah 
da aşkar şəkildə yan-yana, iç-içə və qarşı-qarşıya durur.  
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Beləliklə, Qazan və Bayındıra aid olan “əmət soyının aslanı” təyini 
Oğuz mifinin paradiqması kimi invariant strukturdan qopan struktur 
törəməsi olaraq epik mətndə sabitləşən status göstəricisi qismində ortaya 
çıxır. Bu paradiqmanın invariant modeli və arxetipləri olaraq Oğuz kağan 
dastanından analoji variantları təqdim edək: 

I. Amit soyunun aslanı Oğuz soyunun xaqanını işarələməklə “kağan” 
arxetipinin, soy üzərində qurulan kosmoloji strukturun və ad semantemi 
olaraq əcdad işarəsinin paradiqması olaraq aşkara çıxır. 

a) Oğuz (ad) ata, ilk insan, əsdad və s. 
b) Oğuz (soy) boy, etnos və s. 
c) Oğuz (aslan) xaqan olaraq; 
II. Aslan üzərində qələbə çalıb xaosda olanı kosmosla əvəzləmək 

motivinin Oğuz Kağan arxetipi: 
Oğuz gərgədanı və şunqarı öldürüb üç funksiyada iştirak edir: 
1. Soy törədir (6 oğulla kosmos ifadə olunur) 
2. Kağan olur (kosmosun vahidliyini qoruyur) 
3. Öküz olur (gərgədan və sunqar öldürüb öküz statusu əldə edir) 
III. Oğuz mifinin arxetipi kimi ağac paradiqması (ağac koğuşundan 

olan xatunun etnoqonik yardımçı funksiyası) 
a) Basat atasına qaba ağac deyir; 
b) Qaraca Çoban qaba ağacı çiyninə yükləyir; 
c) Beyrək, Uruz Oğuz soyu anlamında kəsilmiş qaba ağac olur, 

sonra yenə pöhrə tapır və s. 
IV. Oğuz mifinin soy paradiqması və soy arxetipi: 
a) Oğuz, xatunları, oğulları, nəvələri (kosmoqonik və etnoqonik işarə) 
b) 9 və 24 say arxetipi (mətndə arxetip olaraq deyil, semantik işarə kimi) 
Beləliklə, Qazan xanın Amit soyunun aslanı olması təyini də onu 

Oğuz mifinin paradiqması kimi səciyyələndirir. 
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«ЛЕВ ПОРОДЫ АМИТА» КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗА КАЗАН ХАН 
РЕЗЮМЕ 

В статье системно исследованы структурные пласты, образованные опреде-
лением «Лев породы Амита» в огузско-эпической традиции. На основе этого 
определения выявлена новая мифологема и представлена научной аудитории.  

Ключевые слова: мифологем, лев, огуз, Басат, Казан хан. 
 

AS A FUNCTIONAL DEFINITION OF MYTHOLOGICAL STRUCTURE OF 
“THE LION OF AMIT GENERATION” GAZAN KHAN CHARACTER 

SUMMARY 
In this article the definition of “The lion of Amit generation” in the Oghuz-epic 

tradition the structure levels are investigated systematically, on the base of this 
definition the new mythologem is found and introduced to the scientific auditorium. 

Key words: mythologem, lion, oghuz, Basat, Gazan khan.  
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Шакир АЛБАЛЫЙЕВ 
 

ТОЙ МЯРАСИМЛЯРИНДЯ СЕМАНТИК  
ЯКСЛИКЛЯРИН ВЯЩДЯТИ 

 
Филолоэийа елмляри доктору, Ямякдар елм хадими Бящлул Абдулла 

«Азярбайъан мярасим фолклору» китабында «Той мярасими вя онун 
няьмяляри» адлы бюлмяни беля башлайыр: 

«Той халг щяйаты иля баьлы бцтцн диэяр иътимаи щадисялярдян зян-
эинлийи иля фярглянир. Бу да сябябсиз дейил. Чцнки чох гядим тарихли «той 
халг мяишяти яйлянъяляринин ян кцтлявиси вя мяшщурудур. Той ади евлян-
мя мярасими чярчивясиндян чыхараг, хцсусиля кянд йерляриндя иътимаи-
мядяни бир яйлянъяйя чеврилир. Тойун юз дахили алями вардыр. Орада 
нцмайиш етдирилян яйлянъя вя ойунларын репертуары эенишдир. Одур ки, 
цмумел севинъ вя шадйаналыьыны юзцндя бирляшдирян, хцсусиля гядим 
тойун спесифик хцсусиййятлярини арашдырмаг ъящди, щяр шейдян яввял, 
халгын дцнйаэюрцшцнц, мяишят тарихини, милли адят-янянясини, щямчинин 
етик-етнографик мядяниййятини юйрянмяк бахымындан бу эцн дя 
файдалыдыр. 

Бцтцн дцнйа халгларында неъядирся, биздя дя той истяр гядимдя, 
истярся дя инди ясасян цч мярщяля кечиминдян ибарятдир: тойа гядярки 
дювр, той вя нящайят, тойдан сонракы мярщяля. Шцбщясиз, бир мяърада 
бирляшян бу мярщялялярин щяр биринин хцсуси юйрянмя тяляб едян мяхсуси 
ъизэиляри вардыр» (1, с. 120). 

Чох щаглы олараг, бурада тойун мяишят тюрянляри ичярисиндя зянэин-
лийи иля сечилмяси гейд олунмуш вя той мярасимляринин цч мярщялядян 
ибарят олдуьу эюстярилмишдир: тойагядярки, тойун юзц вя тойдан сонра-
кы дювр. Бу мярщялялярин юзляри дя чох эениш бир чевряни вя рянэарянэ 
ритуалларын кечирилмясини ящатя едир. Мясялян, «Палтарбичмя» башлыьы иля 
Ъялил бяй Баьдадбяйовун вердийи тойагядярки мярщялялярдян бири олан 
палтарбичди мярасими беля тясвир олунур: 

«Тойа бир нечя эцн галмыш оьлан анасы, халасы, бибиси вя гейри 
гощум вя дост гадынлар гыз евиня палтар бичмяйя эедирдиляр. Гыз тяряфи-
нин дя гадынлары ъям олуб, гыз цчцн эялмиш палтарларын щамысыны бичиб, 
имяъилик иля тикирдиляр. Мараглы будур ки, бир чох гадынлар чох узун 
мцддят йадиэар олараг той палтарларыны сахлайырдылар. Бурада бязи вахт 
мусиги олуб, анъаг яксяриййят иля беля мяълисляр юз кюмякляри иля мяълиси 
йола верирдиляр. Бу мяълисдя гыза верилян ъещиз, йорьан-дюшяк, пярдяляр, 
мцтяккя вя гейри зинятли шейляри дя мцтяхяссис вя няггаш гадынлар 
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нязярдян кечириб, лазыми йардымлар эюстярирдиляр. Бязи вахт имяъилик иля 
башланан палтарбичмя мяълиси 3-4 эцн давам едирди. Лакин касыбла-
рынкы бир эцндя гуртарырды… Щярэащ гызлар бир-ики ил нишанлы галырдыса, 
щяр илдяки байрамларын вязиййятиня эюря, мясялян, Новруз байрамында 
ширни, ъцрбяъцр ятирляр, гохулу сабунлар, Гурбан байрамында ися 
бойнунда гырмызы ипякдян йайлыг вя башына хына гойулмуш гойунлар 
эюндярилиб, мящяррям айына бир нечя эцн галмыш гыз цчцн ики палтарлыг 
гара парча эюндярилирди» (2, с. 65). 

Йухарыда гадынларын той палтарларыны узун вахт йадиэар олараг 
сахламалары эюстярилиб. Индики яййамда ися оьланлар бяйлик костйум-
ларыны бу минвалла хейли мцддят горуйуб сахлайырлар. Бу адятин дя 
юзлцйцндя сирри бялли олмайан мифик чаларлары вардыр. Бу, йягин ки, инсан 
юмрцнцн юмрц бойу мянасыны тяшкил едяъяк издиваъ актынын рясми 
олараг эерчякляшдирилдийи – щяйата кечирилдийи той мярасими эцнцнцн 
хош хатиряси олараг язиз, мцгяддяс тутулмасынын эюстяриъисидир. Йяни 
хош эцнцн – йахшы эцнцн гисмяти кими яйиня тахылмыш палтары рямзи ола-
раг сахламагла бир нюв хошбяхтликляринин «гарачухасыны» язиз тутурлар. 
Демяк, палтарлары да эейинмякдя дцшяр-дцшмязи олур, - дейя дцшцнян 
инсанлар бяйлик, эялинлик палтарыны дцшярли – хошбяхтлик эятирян палтар 
кими язиз сахламышлар. 

Бундан башга, палтарбичмя мярасиминин варлы аилялярдя 3-4 эцн, 
касыб евлярдя ися бир эцн чякмясинин эюстяриъиси дя той мярасиминин 
тяркиб щиссяси олан бу адятин кечирилмясиндяки заман мцддятинин 
фярглилийини (рянэарянэлийини) эюстярир. 

Бу заман диггяти чякян бир амил дя байрамюнъяси нишанлы гыза 
эюндярилян байрам совгаты иля баьлыдыр. «Байрамларын вязиййятиня 
эюря» - бу ифадя юзлцйцндя чох шейляр дейир: биринъиси, щяр шейдян юнъя, 
байрам сюзц семантик мащиййятиня эюря еля той сюзц иля ейни цфцги 
сырада дурур. Йяни той дейиляндя бир шадлыг, байрам ящвал-рущиййяси 
юзцнц доьурур. Буна эюря дя той-байрам ифадяси ел дилиндя бинар шякил-
дя ишлянмякля онларын щям дя ващидлийини билдирир. Икинъиси, халгымызын 
дилиндя бир «гара байрам» ифадяси вар ки, бу дейим халг тяфяккцрцндя 
«байрам» (еляъя дя «той») сюзцнцн мягамына эюря икили яламят кясб 
етмясиня ишаря едир. Сцбут цчцн факта мцраъият едяк. Мящяррямлик 
мярасими йас, щцзн мярасимидир, лакин халг арасында мцвази олараг 
«гара байрам» шяклиндя дя ишлянмякдядир; ейни заманда бцтцн 
байрамларда олдуьу кими, Мящяррям айы иля баьлы олараг да гыз евиня 
"гара байрам" яламяти олараг гара парчадан палтарлыг эюндярилмяси 
амили дя дедийимизя айдынлыг эятирир. Йяни халг цмумхалг кядярини дя 
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"байрам" (гара байрам) санмыш вя яйани тясдиги кими "Елинян эялян 
вай (гара эцн) той-байрамдыр" кяламы йаранмышдыр. 

Демяк, бу мянтигдян чыхыш етдикдя, той мярасимляриндя, еляъя дя 
той мяълислярини шура-мазата миндирян чальы мусигисинин юзцндя беля 
бязян еля щаллар олур ки, бу, щеч дя шадлыьы-шянлийи ифадя елямир. Амма 
буна бахмайараг, "елинян эялян вай той-байрам олдуьу цчцн", бу 
мягамларда да кядяр яламятлярини там чылпаглыьы иля мцшащидя етмяк 
асан олмур. Йяни тойдакы-мусигидяки кядяри дуймаг цчцн чох-чох 
щяссаслыг тяляб олунур.  

"Тойунку эцлмякдир-ойнамагдыр, вайынкы аьламагдыр" дейимини 
ишлядян халгымыз гямли-дярдли дя олса, тойда эцлмяйи - защирян дя олса 
шянлянмяйи истяйир. Якс щалда тойда цзцэцляр олмамаг - гямли эюрсян-
мяк йахшы гаршыланмыр, щятта тойда гямли эюрцнмяйин йюряси йахшы щал 
дейил. "Гям гям эятиряр, дям дям эятиряр" дейян халгын сынаьына-инан-
ъына эюря, гямлянмяк инсана ялавя дярд-кядяр эятиряр, дям (хош ящвал-
да олмаг) ися дям (хошбяхтлик, севинъ) эятиряр. Бу мянада той шянлик-
ляриндя, ираг олсун, юлцсц дцшмцш адам да юзцнц защирян шян, эцлярцз 
эюстярмяйя чалышыр, щятта бязян зярурят цзцндян ойнамаг хатириня 
(йасды-йаралы олса беля) мяълисин хатириня гол эютцрцб ойнайыр да.  

Ашыг, йарамы эедяр, 
Халын йарамы эедяр. 
Эюздян йаш эетмяйинян 
Црякдян йарамы эедяр? (4) 

Бах бу байатыдакы риторик суалын гойулушу да дедийимиз мягам-
лара ишаря вурур. Щятта бир Азярбайъан наьылында голлары ядалятсиз пад-
шащын эюстяриши иля дибиндян вурулмуш бир няфярин (дямирчинин) тойларда 
йаланчы шадланмаьы да - юзцнц дярдсиз-гямсиз кими апармасы да мцяй-
йян мянада дедийиниз мягамла баьлы мясялядир. Падшащла вязирин дцн-
йада дярдсиз адам ахтармаг ящвалатыны якс етдирян щямин наьылда 
падшащын той ящлинин дярдсиз-гямсиз олдуьуну иддиа етмяси, лакин вязи-
рин: "Падшащ, дцнйада дярдсиз адам йохду" кяламы ахырда доьру чыхыр, 
щятта той шянлийинин юзцндя беля гямсиз-ялямсиз адам тапа билмирляр. 
Мящз еля щямин наьыл нцмуняси юзц мязмунъа (долайысы йолла да олса) 
ону эюстярир ки, той шянликляринин дя мащиййятиндя кядяр яламятляри эиз-
лянмякдядир... 

Мялумдур ки, той шянлийинин ясас апарыъы гцввяси мусиги вя мусиги 
сядалары алтында шыдырьы ойнамаг-рягс етмякдир. Бяс эюрясян бу мащ-
нылар щамысы юзлцкляриндя шадлыьы ифадя едирми вя бцтцн ял-гол щярякятля-
ри иля ифадя олунан рягсляр, рягс щавалары шянлийи-севинъи якс етдирирми?!. 
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"Йаныг Кярями" ел щавасынын Кярямля Яслинин ешг атяшиндя йаныб 
кцля дюнмялярини-накам, вцсала йетмяйян мящяббятин фаъиясини ифадя 
етмяси мялум щягигятдир. Чох вахт дейирляр ки, "Йаныг Кярями"йя гол 
эютцрцб ойнамазлар, садяъя гулаг асарлар. Йахуд да "Дилгями" адлы 
бир ашыг щавасы вар. "Дилгями" сюзцнцн дя щярфи мянасы дил-цряк, кюнцл 
гями демякдир. "Дил" фарсъада "цряк", "гялб", "кюнцл" демякдир. Беля 
олан щалда, онда "Дилгями" щавасыны да ойнамаг эцнащдыр, йяни дцз-
эцн дейил. Бцтцн бу дейилянляр защирян эютцряндя - йяни бирмяналы шя-
килдя гябул етдикдя, бялкя дя дцздцр. Йяни тойун тякъя шадлыьы-шянлийи, 
севинъи ифадя етмясини дцшцндцкдя, "Йаныг Кярями", "Дилгями" типли 
мящзунлуг яламяти дашыйан щавалара ойнамазлар. Амма мясялянин 
икинъи тяряфиня - тойун алт лайында эизлянян кядярянэиз щаллары да юзлц-
йцндя дашымасына нязяр салсаг, щеч дя ойун щаваларынын щямишя шадлыьы 
ифадя етмядиклярини вя едилян рягс щярякятляринин щямишя севинъдян доь-
мадыьыны йягинляшдирярик. Бир дя елементар бир факты ясла нязярдян га-
чырмаг олмаз. "Йаныг Кярями"ни дя, "Дилгями"ни дя вя еляъя дя диэяр 
бу типли нисэиллик дуйьулары дашыйан щаваъатлары да халгымыз йарадыб. 
Азярбайъан халгы ися мцдрик халгдыр. Демяк, яэяр лазым олсайды, халг 
цмумиййятля щеч беля мящзунлуг билдирян щавалары йаратмазды. Яэяр 
бу ъцр щавалары халг йарадыбса, онда халг мащнысына гол эютцрцб ой-
найарлар да! Биз индики мцасир вязиййятимиздян - тойун щазыркы анлам-
да дцшцндцйцмцз шадлыг нотлары билдирмяси нюгтейи-нязяриндян йанаш-
магла йухарыдакы щаваларын чалынмасына вя ойнанылмасына гяти гада-
ьа веря билмярик! Бир сюзля, халг мащнысыны, халг мусигисини халг йара-
дыб вя халгын мусигиси чалынмалыдыр да, динлянилмялидир дя, ойнанылмалы-
дыр да! Бу, бирмяналы шякилдя белядир, башга ъцр ола билмяз! 

Амма бу халг щаваларыны халг йарадыбдыр демякля дя садяъя ола-
раг биз щямин гямэинлик доьуран мащныларын кортябии иърачыларына 
(мусигинин чалынмасына вя рягс щярякятляринин едилмясиня) чеврилмямя-
лийик. Беля олса, бяли, биз онда халг рущуна щюрмятсизлик етмиш оларыг. 
Бу ъцр мащныларын рущуну вя ритмини тутмагла биз онлары ифа едя биля-
рик-чальыда сясляндиря вя ял-гол щярякятляримизля рягсини ифа едя билярик! 
Якс щалда, йох! Мящз бу типли щавалары садяъя ойун щавалары иля там 
мянада ейниляшдирмяк олмаз. "Йаныг Кярями"ни, "Дилгями"ни, "Щу-
майун"у уъузлашдырсаг, ади ойун щавалары кими гябул едиб ойнасаг, 
бах бу, олар халг рущуна щюрмятсизлик! Бах онда эцнащ етмиш оларыг. 
Еля бу мягамда бир инъя щягигяти етираф етмялийик: беля щавалары чалдыр-
маьа вя ойнамаьа щяр адам эиришя билмяз! Анъаг щал-ящли оланлар - 
арифляр, мцдрикляр, мусигинин ащянэини вя ритмини гаврайыб дярк едянляр 
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бу ъцр щаваъатын тялябляриня ъаваб веря билярляр! Анъаг ящли-щал олан-
лар-мусигинин аб-щавасы иля йашайа билянляр, «Йаныг Кярями"ни, "Дилгя-
ми"ни чалдырыб ойнайа билярляр!.. Инди дя бу мясялянин мащиййятини инъя-
лямяйя чалышаг. 

Мир Щямзя Яфянди Сейид Ниэаринин тяригятиндян чыхыш етсяк, онун 
гязяллярини ифа едян мцридляринин онун сюзлярини ифа едя-едя хцсуси 
ойунлар (рягс щярякятляри) нцмайиш етдирдиклярини эюзцмцз юнцндя ъан-
ландыра билсяк, сямазян щаваларынын илащи ешг иля ифа олунуб-ойнанылды-
ьыны бейнимиздя-ейнимиздя тясяввцря эятиря билсяк, еляъя дя "Йаныг Кя-
рями"нин дя вя с.-нин дя беляъя хцсуси (йяни ади йох!) рягс щавалары ва-
ситясиля иъра олунмалы олдуьуну баша дцшмялийик! Беля щаллар инсан ру-
щунун хцсуси ъошьунлуг щалларына тясадцф едир. Беля ки, бу дямляр дяр-
дин-ялямин, мцсибятин дя чохлуьундан няшят едир. Бу, щардаса ойна-
маьын дялилик щяддиня йетмяк-щаваланмаг дяряъясидир. Башга ъцр ифа-
дя етсяк, инсан щяйатында еля анлар олур ки, дярд ялиндян щараса баш эю-
тцрцб гачмаг истяйирсян. Ъаныны гоймаьа йер тапмырсан, рущун-синир-
лярин сакитляшмяк, динълик тапмаг истямир, билмирсян ки, нейляйясян. 
Бах бу щалларда инсан ъошуб йериндян ойнайыр-гол-ганад ачыб щава-
ланмаг (ойнамаг) дяряъясиня йетишир. Бах "Йаныг Кярями" щавасы да 
Кярямя Гара кешиш тяряфиндян едилян щагсызлыьа гаршы халг рущунун цс-
йаныдыр - Ешг одунда йаныб кцля дюнян ашигин щалына халг ади эюзля-
ганысойуглугла тамаша едя билмядийиндян, Кярямин бу одда йанма-
сындан халгын цряйи дя ода дцшцб одланыр. Цряйи одланмаг щяддиня дц-
шян халг - йяни щагсызлыьа дюзмяйян инсан одланыб-щаваланыр вя юзцн-
дян ихтийарсыз олараг башына щава эялмиш кими олуб дуруб йериндян ой-
найыр-гол эютцрцб ойнайыр. Бах бизим мцдрик халгымыз "Йаныг Кяря-
ми" щавасында бу ъцр дярдя-мцсибятя ял-гол ачыб ойнамаьын щавасыны 
йарадыб. "Йаныг Кярями", "Дилгями", «Щумайун» типли щязин дуйьулу 
ел мащнылары мящз халг рущунун дярдя-мцсибятя, щагсызлыьа гаршы му-
сиги дилиндяки етираз аксийасыдыр; халг цсйанынын мусиги дили иля вя рясг 
щярякятляри иля ифадя олунмуш гязябинин селидир-акустик дальасыдыр!.. 

Демяк, халг мащнылары, мусигиляримиз вя милли рягсляримиз (бцтюв-
лцкдя ися той йыьнагларымыз) щамысы щеч дя бирмяналы шякилдя севинъи-шад-
лыьы, той-байрам бцсатыны ишарялямир. Мусигинин ичярисиндя-шадлыьын дахи-
линдя, ойун щаваларынын арха пярдясиндя кядяр нишанляри дя йашамагда-
дыр. Неъя ки, бязян ъаван юлян адамы бязи йерлярдя тойла эютцрцрляр, вай 
мяълисиня ашыг эятирярляр вя дяфн мярасими зурна-баламанын мцшайиятиля 
кечирилир, бу заман йасдакылар бу зядяли мусигидя той ящвал-рущиййяси 
йох, яксиня, кядярин-иткинин аьры-аьылыьыны бир аз да дяриндян щисс едирляр, 
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бах еляъя дя "Йаныг Кярями"дяки мусигинин ащянэиндя биз бу йаньыны - 
ашиг-мяшуьун вцсала йетишмямяк йаньысыны о дяряъядя габарыг щисс ет-
мялийик. Еляъя дя цмумхалг щцзн эцнцмцздя - 20 Йанварда ефир дальа-
ларындан сясляндирилян Камил Ъялиловун габойунун сясиндя биз шадлыг 
йох, кядяри дуйуб гямлянирик. Аналожи олараг христианлыгдакы йас мяъ-
лисляриндяки ички ичмя адятини биздяки кими шадлыгдан доьан кеф мяълиси-
ички мяълиси кими йох, щяйаты дярк етмякдян - йяни инсан юмрцнцн фани 
(мцвяггяти) олдуьуну анламагдан доьан кядяр кими (щярякят кими) 
анлайырыг. Еляъя дя "мяънунлуг" фялсяфяси – щяддян чох севэидян вя бу 
севэидяки уьурсузлугдан доьан щарайдыр, йяни "Йаныг Кярями", "Дилгя-
ми", "Щумайун" вя с. гямли щавалары ади щалда - назлана-назлана, аьыр 
щава кими аьыр-аьыр ойнамаг эцнащдыр, беля щавалара щаваланмыш 
тярздя ъивя кими бир йердя бир ан да гярар тутмайараг ойнайарлар, сяма-
зян рягсляриня бянзяр формада иъра едярляр. 

Мцгайися цчцн мисал чякяк ки, кядярли байатыларымыз вя аьыларымыз 
йас йерляриндя хцсуси авазла, хцсуси жестля (шахсей-вахсей дейилиб дизля-
риня, синяляриня вуруб вайсынмагла) дейилдийи, мяхсуси ритмля мярсийя-
ляримиз, нювщяляримиз сюйлянилдийи кими, бурда бу заман ади шян мусиги 
- ади мащны охумаг кими дцшцнмяк аьласыьмаз олар (гярибя дя олса, 
эцлцнълцк доьурар), еляъя дя биз "Йаныг Кярями" типиндя олан щавалара 
ади ойун щавалары кими йанашсаг, сящв, яслиндя гябащят етмиш оларыг. 

Щяйат зиддиййятляр мейданыдыр. Эюрцндцйц цзря, халгымыз щятта 
мусигинин (той мащнысынын) юзцндя дя шянлик тяряфи иля йанашы, гямли щя-
йат сящнялярини дя изщар етмяйя наил олмушдур. Бу, халг мцдриклийидир. 
"Фяляк аьладанда да эцлмяйи" баъаран (яслиндя защирян эцлмяйи) халг 
улу, мцдрик халгдыр. Бу кими мясялялярин яйани шякилдя гойулушуна ис-
тяр гядим "Авеста" китабымызда, истяр дя даща гядим тцрк абидяси олан 
"Билгамыс"да конкрет олараг раст эялирик. Мясялян, "Билгамыс" даста-
нында "Аьа вя Гул" мцназиря-щекайясиндя йеддинъи мцраъият-суал ки-
ми верилмиш "Севим-севмяйим?" мцкалимясиня диггят йетиряк: 

- Ей гул, мяним хидмятимдя дайан! 
- Бяли, мяним аьам, бяли. 
- Мян севмяк истяйирям, 
- Севэинян, мяним аьам, сев. Гадыны севян адам дярд вя гями 

йаддан чыхарыр. 
- Ей гул, мян севмяк истямирям, 
- Севмя, мяним аьам, севмя. Гадын овчу цчцн тялядир, дярин гуйу 

вя йарьандыр. Гадын адамын боьазына кечян ити хянъярдир" (3, сящ. 75). 

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 69 

Профессор Е.Ялибяйзадя бу мцназиря иля баьлы гысаъа "Гядим Шу-
мердя гадына икили мцнасибят мцшащидя едилир" фикрини сюйлямякля кифа-
йятлянир. Анъаг бу диалогда евлянмяк-той мярасиминин юзяйи, башлан-
ьыъ аны сайылан севиб-севилмяк мясялясинин мащиййятиндя бир-бириня га-
баг-гяншяр, зидд мювгедя дайанан ики мцщцм щяйат амили гаршылашды-
рылыр: севмяйин инсана хошбяхтлик эятиряъяйи той, бядбяхтлик эятиряъяйи 
той. Йяни тойун шадлыг, фираванлыг рямзи иля йанашы бядбяхтлик (сонсуз-
луг вя с.) эятиряъяйи кими щяйат фактлары. Лакин той мярасими заманы 
биз бу ъящятлярин щансынын аиля щяйатында апарыъылыг тяшкил едяъяйини бил-
мясяк дя (ялбяття, тябии ки, щяр биримиз биринъи тяряфи - щяр кясин хошбяхт 
аиля щяйатына говушмасыны арзулайырыг!), эяляъяк заман щяр шейи юз вах-
тында мцяййянляшдирир. Мясялян, анам Гярянфил Губушгызы Мяммядо-
ва (Албалыйева) ушаг вахтларындан мцшащидя едиб йадында сахладыьы ики 
мцщцм фактын бирини беля хатырлайыр ки, балаъа ушаьы-кюрпяни беля язиз-
ляйярмишляр: 

Шютцк атадан, шюнцк анадан, 
Кющня чарых, нал парадан. 
Бир шуьу (йяни шух) тярлан бязяйяр (5). 

Дайым Гафар Губушоьлу Мяммядов ися сонунъу мисранын баш-
га вариантыны сюйляйир: 

Бир шуьу тярлан тюрцйяр (тюряйяр - доьулар, ямяля эяляр) (6). 
Биринъи вариантын йозуму белядир ки, атасы-анасы ашаьы тябягядян 

(йяни йохсул) олан, кющня чарыглы, пара наллы адамдан бир шух-тярлан 
бязяйир. Йяни "шютцк атадан, шюнцк анадан" доьулан ушаьы кющня ча-
рыгла, нал парасы иля бир шух тярлан кими бязяйиб мазата миндирярляр-
язизляйирляр... 

Икинъи варианта да беля изащ вермяк олар ки, эюр бу ушаьын атасы-
анасы кимди, эейими-эеъими эюр няди - амма бу валидейндян бир шух 
тярлан (бир эюзял-эюйчяк ушаг) тюряйиб - доьулуб. Башга сюзля, ата-ана-
сы эюр кимди, ъындырындан ъин щцркцр, амма беля бирисинин ювлады (уша-
ьы) тярлан кими бязяниб орталыьа (мяълис ичиня) чыхыб. 

Бу дейилянлярдя бир мянтиг юзцнц эюстярир ки, касыб аиля щяйаты сц-
рянлярин евлилик щяйаты (той мярасимляри) нящайятдя хошбяхтликля нятиъя-
ляниб; эюзял-эюйчяк ювлад сащиби олублар. Аиля гурмагдан-той мяраси-
миндян дя башлыъа мягсяд евлянян эянълярин оьул-ушаг сащиби олмагла-
ры иля хошбяхтлик тапмаларыдыр. 

Анамын хатырладыьы икинъи мцшащидясиндя - щяйат амилиндя ися йу-
харыдакы никбинлийин (хошбяхтлийин) тярси эюрсянмякдядир. Сонсуз гоъа 
бир гарынын евиня йахынлашаркян, гарынын юзц-юзц иля данышыб-дярдляшди-
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йинин шащиди олур. Щяйатдакы йеэаня гулаг йолдашыны (ярини) да итирмиш 
гары юзцня санки елеэийа гошуб: 

Соьан сатдым, 
Чоьан сатдым. (Чоьан да биткидир). 
Ат миндим, 
Ъыдыр ойнатдым... 
Эонул (кюнцл) арзуманым 
нядя галды?.. (5) 

Анам данышыр ки, о вахтлар мяним ушаг аьлым бу сюзлярин мянасы-
ны анламырды, садяъя йадымда язбяр сахламышдым. Бу мисралар да бю-
йцк щяйат щягигятини ишаряляйир: йяни евляндим - яря эетдим, ушаьым ол-
мады... "Кюнцл арзуманымдан" - кюнцл дцнйамдан (истяклимдян, щя-
йат йолдашымдан) мяня ня галды? - Бир нишаня дя галмады ъавабы рито-
рик суалдан бой эюстярир. "Соьан сатдым, чоьан сатдым" - йяни дцнйа 
алвер цстцндя гурулуб, ня бу гядяр алыш-веришдян (севишмякдян-евлян-
мякдян), ня "ат миниб, ъыдыр ойнатмагдан" - бир еля юзцмц ода-кюзя 
вурмагдан, ялляшиб-вурушмагдан, ишлямякдян, гочаглыьымдан вя с. 
щяйат фяалиййятимдян, ня дя йеэаня кюнцл арзуманымдан щеч бир ни-
шанэащым галмады... 

Демяк, бу поетик фолклор мятниндян ися о фикир щасиля эялир ки, бу 
гарынын эянълийиндя гурдуьу аиля-той мярасими бядбяхтликля сона ча-
тыб. Йяни бу той мярасими юзлцйцндя бядбинлийи ишаряляйиб. Бу щяйат 
фактларындан да бирбаша йухарыдакы "Билгамис" дастанындан эятирдийи-
миз "Севим, севмяйим" адланан мятнин дилиндя ишарялянян икили стан-
дарта - гадына ики ъцр фяргли мцнасибят амилиня айдынлыг эялир. Йяни се-
виб-севилдийин адамла хошбяхт дя ола билярсян, Аллащ елямямиш, бядбяхт 
дя. Амма щяр щалда бу хошбяхтлик анлайышы аиля гуран эянълярин юзля-
риндян дя - црякляриндя тутдуглары дилякляриндян вя ямялляриндян дя чох 
асылыдыр. Яэяр сидг-црякдян ики кюнцл бир-бириня баьланарса вя Танрыдан 
рцсхят оларса, беля аиляляр тябии ки, хошбяхт оларлар, бу хошбяхтлийин щя-
йата кечирилдийи башланьыъ мярасими - той мяълиси дя шадлыг анлайышыны 
юзцндя ещтива едяр. 

Сюз йох ки, аиля гуран эянъляр бир-бирляриня тян эялмялидирляр. 
"Дост доста тян эяряк, тян олмаса, эер эяряк" мясялясиндя дя вурьу-
ландыьы кими, севиб-севилянляр бир-бириня тай-туш олмалыдырлар ("тай-туш" 
ифадяси бурда садяъя йаш мясялясини ифадя етмир, "тай-туш" сюзц бирбаша 
ягидяъя, мяслякъя, яхлагъа, дцнйаэюрцшъя - бир сюзля, бцтцн мяняви юл-
чцляр призмасы иля бир-бирляриня уйьун-тян эялмяйи ифадя едир). Якс щал-
да бир-бирляриня тян-уйьун эялмяйян достлуг - "издиваъ" оларса, онда 
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бир-бирляриндян эен-узаг эязиб-доланмалыдырлар. «Эюрдцн йарын йар 
дяйил, тярэин гылмаг ар дяйил» мясяли дя бу фикря ишыг салыр. Бир мцдрик 
кялам да бирбаша бу щягигятя цнванланыб: "Ярля арвадын торпаьы (ха-
мыры, майасы) бир йердян эютцрцлцб". Доьрудан да, чох мцшащидяляр 
апармышам, яр вя арвад бир-бирляриня гощум олмадыглары - там йад 
адамлар олдуглары щалда беля щям защири эюрцнцшъя, щям дя дахили ъя-
щятдян (мяняви дцнйалары етибариля) бир-бирляриня чох охшайырлар. Щятта 
бу охшарлыглар ювладларын защири ъизэиляриня дя кючцр: ушаьа диггят едир-
сян, эюрцрсян ки, ушаг защири яламятляриня эюря мцяййян физики ъизэиляри-
ня эюря атайа, мцяййян яламятляриня ясасян дя анайа чякиб. Бу мяна-
да ювладлар валидейнлярин садяъя мцштяряк якиб-доьдуглары дейил, щям 
дя онларын защири вя мяняви тяряфляринин цмумиляшмиш формада дашыйыъы-
ларыдыр. Бу йердя аьсаггал йашлы дайым Гафар Губушоьлунун сюйлядийи 
бир мятня мцраъият етмяк истяйирям. Дейир ки, биринин оьлу башданха-
раб имиш. Истяйирмиш ки, юзцнцн сяфещ оьлуну евляндирсин. Ня ися, ахта-
рыб-сораглайыб бирини тапыр. Аллащдан олан кими бу валидейн дя юз йцн-
эцлхасиййят гызыны сырымаьа мцштяри эязирмиш. Той башланыр. Мяълисин 
эур йериндя бяй атасы ашыьа йаннашыб дейир ки: - чал, ашыг, чал. Чал ки: 

Мян дялими являндидим, 
Шяфтялими являндидим. 

Беля дейиб гол эютцрцб тойун ортасында дювря вуруб ойнамаьа - 
юз севинъини бцрузя вермяйя чалышыр. Бу йандан да гыз атасы мейдана 
йерийиб ашыьа дейир ки, чал, ашыг, чал. Чал ки: 

Мянимки дя гыз дяйил, 
Аьлы башында дцз дяйил. 

Беля дейиб гыз атасы да оьлан атасы иля бирэя гол галдырыб ойнама-
ьа башлайыр... (6) 

Бу мятн олдугъа ибрятамиз щяйат ганунауйьунлуьудур: су ахар 
чухурун тапар. Йяни щяр кяс щяйатда юз тайыны ахтарыб тапыб юзцня йар 
- щяйат йолдашы едир. О ки галды мятндя тясвир едилян той мярасиминин 
структуруна, бу тойдакы мусиги дя мяълисин ащянэиня уйьун шякилдя 
бядбинлийин дашыйыъысыдыр. Йяни тякъя тойун бяйи вя эялини бядбяхтлик ри-
туалына эирмир, щям дя беля сяфещ оьландан вя йелбейин гыздан дцнйа-
йа эяляъяк ювладлар да юз эенляриндя анормал валидейнлярин хромо-
сомларыны дашымагла эяляъяк ъямиййяти корлайаъаглар. Демяли, той мя-
расимляри дя юзлцкляриндя садяъя никбинлийи-шадлыьын яламятлярини дашы-
мыр, щям дя бядбинлик чаларларыны - дярди, ъямиййятин бяласыны дашыйа 
билирляр. Йяни тякъя тойлардакы мусигиляр шадлыгла бярабяр кядяри ишаря-
лямирляр, щям дя тойун нцвясиндя дайанан бяйля эялинин сималарында 
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тойун щансы характердя олдуьу - той мярасиминин юзцнцн хейири-шадлы-
ьы, йохса шяри-бяланы тямсил етдикляри айдын олур. Юзэя ъцр ифадя етсяк, 
тойла вайын, хейирля шярин, шадлыгла кядярин арасында олан мясафя инса-
нын юз ямял, ягидя дяфтяриндян - щансы йола хидмят етмясиндян чох асы-
лыдыр. Бу мянада тойдан вайа, вайдан тойа кечид, йахуд севинъдян 
кядяря, кядярдян шадлыьа кечид мясяляси чох йахындыр. 

Кечян ясрин сонларынадяк Ъябрайыл районунда бир ифадя ишлядилирди, 
даща доьрусу, ямялля-щярякятля, инсанын цзяриня дцшян миссийа иля баьлы 
тез-тез щалландырылырды: "дуйуьа эедирям» ифадяси. "Дуйуг" ифадяси ел-
мин, техниканын йцксяк инкишафынын нятиъяси олараг бу эцн данышыг лек-
сиконумуздан чыхыб вя аз гала унудулуб эетмяк тящлцкясиндядир. Бяс 
"дуйуг", "дуйуьа эетмяк", "дуйугчу" ифадяляри няйи билдирир? Яряб-
фарс гаршылыьы олараг бу ифадя "тяклифчи", "тяклиф едян", "тяклиф апарыб-эя-
тирян" мяналарына йахындыр. "Гасид" мянасына даща йахындыр. "Чапар" 
мянасы иля даща илэилидир, амма техниканын, еля атын да аз олдуьу 
дюврляр цчцн характерик олдуьуну нязяря алсаг, бу ифадя беля демяк 
мцмкцнся, "пийада чапар" шяклиндя даща дцзэцн сяслянир. Бу "пийада 
чапар" - "дуйугчу" (дуйуьа эедян адам) хябярчи (хябяр апарыб-эятир-
мяк) функсийасыны йериня йетирирди. Бяс бу, ня иля баьлы иди? 

Даьтумас кянд ъамааты цчцн ишляк олан бу ифадяни - "дуйуьа эеди-
рям" ифадясини кянддян бир няфяр дцнйасыны дяйишян оланда, гоншу ма-
щаллара хябяря эедян адам ишлядярди. О вахтлар ев телефонлары чякилмя-
мишди, щава телефонундан ися сющбят эедя билмязди. Она эюря дя рящмя-
тя эедян адамын юлдц хябярини (вай хябярини) кимся бир няфяр эедиб гон-
шу кяндляря - узаг гощум-ягрябалара чатдырмалы иди. Бах щямин бяд хя-
бяри чатдыран адам йола дцшяндя: "дуйуьа эедирям", - дейярди. Йяни хя-
бяря (йас хябярини ятраф йерляря чатдырмаьа) эедирям. Щямин адама - 
йас хябярини эедиб чатдырана ися "дуйугчу" дейилярди. Бу сюз ядяби дилдя 
"дуйуг салмаг" шяклиндя ишлянмякдядир ки, бу да йухарыда дедийимиз 
мянайа бир гядяр ишыг салыр. Йяни кимися дуйуг салмаг - айыг салмаг 
ифадясинин бир гядяр йумшаг, цстцюртцлц тярздя дейилишидир. "Дуймаг" фе-
линдян олуб, "дуй вурмаг" - хябяр елямяк анламына эялир. Йасы-кядяри, 
юлц хябярини апарыб-эятирмякля баьлы олдуьу цчцн ел арасында евфемистик 
чаларда "дуйуьа эетмяк" формасында ишлядилир. Йяни чылпаг - ачыг шякилдя 
йох, цстцюртцлц щалда дуйугчулуг етмяк - щисс етдирмяк кими ифадя олу-
нур. Ону да диггятя чатдырым ки, Тумас ъамааты "дуйуг", "дуйуьа эет-
мяк", "дуйугчу" ифадялярини анъаг вай хябярини - юлдц хябярини апарыб-
чатдырмагла баьлы олан хябяр (хябярчи) мянасында ишлядирляр. 
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Яслян Зянэязур мащалынын Софулу кяндиндян олан вя Даьтумас 
ъамааты ичярисиндя йашамыш анам Гярянфил Губушгызы ися "дуйуг" сюзц-
нцн тойла баьлы хябяря дя аид олдуьуну сюйляйир. Нятиъя ону эюстярир ки, 
"дуйуг" сюзц юзлцйцндя вай (йас) хябярини дашыса да, ифадядя вай хябя-
риндян той хябяриня кечид мянасынын йарандыьы цзя чыхыр. Инсанлары тойа 
дявят едян-тяклифчи адамлара да "дуйугчу" дейилдийи бурдан бялли олур. 
Демяк, "дуйуг" сюзу вай хябярини ишаряляйирся дя, сюзцн той хябяри мя-
насына кечид алдыьы да бялли олур. Эюрцндцйц кими, тякъя адят-янянядя 
йох, тякъя ямялдя йох, щям дя ифадянин (сюзцн) юзцндя дя зиддиййятлярин 
гошалыьы принсипи (икили информасийа дашыма васитяси) юзцнц эюстярир. Бу, 
щям икиликлярин вящдяти принсипини якс етдирир, щям дя ифадянин кюкцндя 
дайанан "дуймаг" фелинин чохчаларлылыьа малик олмасындан доьан ся-
бябдир. 1-ъи щалда, "дуйуг" ифадяси вай хябярини ишаряляйяндя хябяри гон-
шу елляря цстцюртцлц дуйдурмаг - щисс етдирмяк мягсядиндян иряли эялир, 
йяни сюзц-аьыр хябяри бирдян-биря йох, ейщамла, ещмаллыъа чатдырмаг 
цчцн бяд хябяри усталыгла щисс етдирярляр - дуйуг саларлар (дуйуг веряр-
ляр). Икинъи вариантда "дуйуг" ифадяси той (шад) хябярини билдирдикдя ися, 
ифадянин кюкцндя бир "дуй" сюзц вар ки, бу сюз "дуй вурмаг" шяклиндя 
ишлянмякля "сяс-кцйля, щай-щарайла бир хябяри ъар чякмяйя" ишаря едир. 
Бах "дуйуг" ифадясиндяки той хябяри - шад хябяри чатдырмаг миссийасы фе-
лин бу ъцр чалары дашыйан мязмунундан няшят едир. "Дуй вурмаг" сюзц 
дя бялкя дя, еля "той вурмаг" - той кими сяся-кцйя салмаг, чал-чаьырла 
бяйан етмяк фикриндян доьур. Амма "дуйуг" сюзцнцн яввялъя бяд хя-
бяри, йохса шад хябяри билдирмяси фикрини иддиа етмяк мцмкцн дейилдир, 
щеч яслиндя дцзэцн дейилдир. Чцнки ифадя юзц юзлцйцндя щяр ики мянаны 
бирляшдирир: бир цзцндя хейир (той, шадлыг) яламяти, о бири цзцндя ися вай 
(юлцм, йас) хябяри ифадя олунуб. Садяъя олараг, бу мянадан диэяриня 
кечид просеси ола биляр ки, бу да дашынан информасийанын характериндян 
доьан щалдыр, инсанларын ямялиндян, психолоэийасындан йаранан кейфий-
йятля ялагядардыр, бир сюзля, ъямиййятин психоложи дурумуну якс етдир-
мякля баьлыдыр. Бяс бу неъя олур? 

Буну ачыгламагдан юнъя "дуйуг" ифадясинин бир ъцзи сяс дяйишиклийи 
иля классик ядябиййатымызда да Гази Бцрщаняддин Ящмядин йарадыъылыьын-
да ъянэавярлик шяргиси, дюйцш маршы кими "туйуг" (туйуь) ады иля ядяби жанр 
кими йараныб инкишаф – интишар тапмасына диггяти чякмякля фикрими исбат 
едяъяйям. "Туйуг" сюзцнцн изащыны нязяри ядябиййатларда тойла баьлы 
няьмяляр кими дя верирляр. Бах еля бу мягамда туйуьун бир жанр кими юз-
лцйцндя дашыдыьы мязмуна эюря дя икили функсийайа малик олдуьу ашкара 
чыхаъагдыр. Гящряманлыг шяргиси кими охунан бу мащнылар инсаны дюйцшя, 
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гялябяйя сясляйир, лакин унутмайаг ки, мязмунунда щайлы-кцйлц олмагла 
никбин овгат ашылайан туйуг жанрынын мисралары юзлцйцндя шян мелодийа-
лар ифадя етмякля шадлыьы билдирирся, о бири тяряфдян дя дюйцшдя-гялябядя 
юлцмцн дя олаъаьы истиснасыздыр вя беля олдугда, щямин гящряманлыг рущу 
дашыйан мотивляр юз дахили ащянэини-мяна чаларыны дяйишдирмякля гящря-
манын юлцмцня охунан охшама-елеэийа кими дя сясляня биляр. Бу заман 
юзлцйцндя никбин (шян) фикирляр юз ахарыны дяйишиб психоложи йюндян бядбин 
нотлар цстцндя кюкляня биляр. 

Эюрцндцйц кими, ейни поетик мятндя щеч ня дяйишилмядян биринъи 
щалда шадлыьы, икинъи щалда ися бядбинлийи тясвир-тяряннцм етмяк мисси-
йасы дашыныр. Фикримизи изащ цчцн классик ядябиййата йох, еля шифащи халг 
ядябиййаты юрняйиня мцраъият едяк. 

Ашаьыдакы нцмуня охшама тярзиндя дейился дя, мягамы дцшяндя 
охшамадан аьыйа доьру кечид алыр: 

Эялиня бах, эялиня, 
Ялин вуруб белиня. 
Эялиня сюз демяйин, 
Кцсяр эедяр елиня (5). 

Бу нцмунядя эялиня ишаря едилир, "ялини белиня вурмаг" ифадяси пси-
холожи дурума эюря ишлямямяйи - ялини бир ишя-эцъя вурмайыб, белиня 
вурмасына ейщам вурмагла тянбяллийи билдирир. Икинъи бейтдяки "эялиня 
сюз демяйин ки, кцсяр эедяр елиня" фикри ади щалда бялкя дя эялини язизля-
мяйи билдирярся, икинъи щалда узагбашы иронийаны-ишлямядийи цстцндя эя-
лини мязяммят елямяйи билдирярди. Амма дцнйадан накам кючян эяли-
нин йас мяълисиндя бу фикирляр сяслянярся, артыг бу мисраларын аьы рущун-
да охундуьу бялли олар: "Кцсяр эедяр елиня" – «ели» ифадяси бу вахт "о 
дцнйа" мяфщумуну билдирир. Демяк, бу йас мярасиминдя охунан ох-
шама артыг аьы статусуна кечид алыр, "эялинин ялини белиня вурмасы" фикри 
ися дцнйадан кючян эялинин шякля-башдашындан бойланан щиссиз-щяря-
кятсиз щейкяля дюндцйцня (бу сябябдян дя иш эюрмякдян, щярякят ет-
мякдян-ъандан мящрум олмасына), ъансыз шякил кими ишсиз-эцъсцз, яли 
белиндя дуруб бахмасына ишаря едир. 

Эюрцндцйц кими, ейни мятн структуру психоложи вязиййятля баьлы 
щям охшама, щям дя аьы (йас) мязмунуну ифадя едя биляр. Бу, тякъя 
поетик мятнлярдя юзцнц эюстярмир, нясрля ишлянян кялмялярдя дя баш ве-
ря билир. Мясялян, яэяр бир евдя гяфил юлц дцшцрся, вай хябяриня эялянляря 
яэяр юлян субайдырса, онун юзцнцн, йахуд юлянин ъаван - евлянмяли оь-
лу варса, оьлунун "тойуна эялмисиниз?" - дейя якс мащиййятли суал (яс-
линдя бурда тойа эялмяли икян гара хябяря-вайа эялмисиниз фикри габар-
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дылыр) гойулмагла юлцнц язизляйиб-охшайырлар ки, бу якс суал бир аз да 
мяълисдяки аьларты-щюнкцртцнц (гямэинлийи) артырмаьа хидмят едир. Эю-
рцндцйц кими, ади ъцмлялярдя дя ифадя етдийи фикрин тярс гаты юзцнц эюс-
тяря билир, йяни бир ъцмля щям шад хябяр дашыйыъысы кими, щям дя мяга-
мына эюря психоложи дурумун дашыйыъысы олараг бяд хябяр ютцрцъцсц ки-
ми чыхыш едир. 

«Ахшамын (эеъянин) хейириндян эцндцзцн шяри йахшыдыр» паремик 
ващидиндя дя ахшам – эеъя эялян хейирдя шяр яламятляри эюрцндцйцн-
дян, эцндцзцн шяри цстцн тутулмуш, эцндцзцн шяриндя хейир тяряфинин 
эизлядилдийи чалара ишаря едилмишдир. Башга сюзля, бу кяламын да юзлц-
йцндя щяр шярдя бир хейир, щяр хейирдя бир шяр чаларыны дашыдыьына ейщам 
вурулмушдур. Щятта «Аллащ бир шяр иш ишлясин, хейирим ичиндя олсун» мя-
сял-дуасы (7) да шяр ишин ичиндя хейирин эизляндийиня бирбаша хал вурур. 

«Шяр демясян, хейир эялмяз» паремик ващидиндя дя хейиря шярин ичин-
дян кечиб-эетмяли олдуьуну билдирян инанъ - информасийа дашыныр. «Хейир-
ля шяр (тойнан вай) якиз гардашдыр» принсипимиз дя дейилянляри якс етдирир. 

«Няди, сящяр-сящяр бир хейир-шяр елямямиш кясдирмисян башымын 
цстцнц», - дейя бязи мягамларда бу мязмунда бирисиня тутдуьумуз 
ираддакы гялибляшмиш дейимимиз дя бирбаша бурада хейирля шярин бир 
йувайа эирдийини – бир-бириндян тяърид олунмамыш шякилдя дцшцнцб-
ишлядилдийини эюстярир. 

Амма «щяр дярянин башыны бир таб (бир тяпя – Ш.А.) кясяр» дейибляр. 
Бцтцн бу эятирдийимиз халг йарадыъылыьы нцмуняляринин – паремиоложи 
ващидлярин, ел дейимляримизин, мясял вя кяламларымызын щамысыны санки 
бир йеря топлайыб йыьан – хейирля (тойла - шадлыгла) шярин (йасын - кядярин) 
бир арайа эирдийини, бир-бириндян айры эютцрцлмядийини якс етдирян бир 
гядимдян гядим сюз бирляшмяси шяклиндя халг дейимимиз вар. Щазырда 
ишлянмяк тезлийини итирян, бялкя дя йаддашлардан силиниб-эетмяк тящлцкяси 
иля цзляшян о ифадя юзлцйцндя чох бюйцк мяна йцкц – хейирля шярин 
гошалыьынын айрылмазлыьы мязмунуну чох ъидди шякилдя горуйуб сахла-
йыб. Бу, халг тяфяккцрцнцн айнасы олан «хейир-шяр йери» ифадясидир. Бу 
паремиоложи дейим бирбаша хейирля (тойла) шярин (йасын) бир семантик 
гялибдя отурдуьуну – ейни йувайа эирдийини эюстярир. Йяни мцасир 
дцшцнъямизин – хейирля шяри айрылыгда дцшцнмяйимизин яламяти олараг йа 
айрыъа хейир йери – той йери, йа айрыъа шяр йери (йас йери) дейилмяйиб 
(йахуд да лап щазыркы дейимля десяк, йа садяъя тойхана, йа да садяъя 
йасхана шяклиндя дейилмяйиб), онлары бир-бириндян айырыб фярдиляшдирмя 
характери дашымадан, бирбаша хейирля шяр анлайышынын бир семантик 
ъярэяйя эирдийини ишаряляйир. Ону да гейд едяк ки, ифадя бу ъцр «хейир-шяр 
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йери» формасында ишлянмякля санки юзлцйцндя бир тохдаглыг вермяк 
миссийасы да дашыйыр. Беля ки, вай-шивянин гызьын яряфясиндя бу ифадя 
гялиби йас сащибиня ешитдириляндя, еля бил бир аз онда сакитляшдирмя ящвалы 
йарадыр, чцнки бу дейимин ичярисиндя хейирля шярин якизтай – «бир гардаш» 
олдуьу хатырладылыр. Йяни беля аьыр эцн – йас, юлцм мярасими щамы цчцн, 
щятта той (хейир) еляйянляр цчцн дя бир вахт вар, дцшцнмя ки, бу йас – 
кядяр тякъя сяня цз верян иткидир, - беля бир мянтиг «хейир-шяр йери» 
ифадясинин дейилиши заманы долайысы иля дя олса, дигтя олунур. 

Демяк, «хейир-шяр йери» ифадяси бир даща ону сцбут едир ки, биздян 
яввялкиляр – бабаларымыз, улуларымыз щеч дя бу ифадяляря айрыъа йозум – 
мяна вермямиш, эеъя вя эцндцзцн, йерля эюйцн вя с. якс гцтблярин 
айрылмаз вящдяти – паралели кими тябии йанашмышлар.  

Инам вя сынамаларла баьлы да бу ъцр принсип - буна бянзяр щал 
юзцнц эюстярир. "Гыз саь айаьынын башмаьыны йени ил эеъяси гапыдан ба-
йыра туллайыр. Сящяр сцбщдян дуруб бахыр. Яэяр башмаьын бурну кцчя-
йя тяряф дцшцбся, онда о, гаршыдакы илдя яря эедяъяк. Йох, яэяр дабаны 
кцчяйя тяряф, бурну евя тяряф дцшцбся, онда бу ил дя яря эетмяк барядя 
фикирляшмямялидир. Бу дейилянин ейниня биз башга халгларын мяишятиндя 
дя раст эялирик" (8, ñòð. 99-100). 

Казан губернийасы халгларынын бу инанъында ися паралел олараг 
айаггабынын дцшмя вязиййятиня эюря-цзц гапыйа тяряф вя йа архасы га-
пыйа тяряф дцшмясиня эюря бяхтин ачылыб-ачылмамасы йозулур. Бу да, ял-
бяття, бир яшйанын-айаггабынын мцхтялиф тяряфляриня эюря якс фикирлярин 
йаранмасыны ишаряляйир... 

Гайыдаг сющбятимизин цстцня. Демяк, той сюзц иля баьлы йаранмыш 
"дуйуг" ифадяси дя бир хябяр формасы кими юзлцйцндя щям бяд - гара 
хябяри, щям дя шад (той) хябяри айры-айры мягамларда дашымагла икили 
статусу йериня йетирир. Еляъя дя адыны той сюзцндян эютцрян "туйуг" бир 
жанр кими щям никбин овгат цстцндя кюклянир, щям дя мящзун чалар 
ифадя едир. Бу да ейни фикрин, ейни сюз гялибинин мцхтялиф фикир гцтблярини 
юз цстцндя дашымасыны билдирир. Бу ъящятдян характерик олан бир мясяли-
миз дя вар: "Мян дейирям "фядям дямя", 

Сян дейирсян "дямдян дямя". 
Бу мясялдян дя ики мяна ашкара чыхыр: 1) "Фядям дямя" - "фи дям 

дямя" - фарсъа тяръцмяси еля "дямдян дямя" демякдир; йяни еля мян дя 
дейирям "дямдян дямя" ("Фядям дямя"), сян дя дейирсян... мащиййятъя 
ейни фикирляри - ейни сюзляри мцхтялиф сяслянишдя - айры-айры диллярдя изщар еди-
рик. Демяк, ейни фикирляри дейирикся, щямфикирик, сюзляримиз, фикирляримиз 
цст-цстя дцшцр, бир-биримизин дедийини тясдиг едирик; 2) Лакин бурда мяся-
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лин башга бир тяряфи дя вар: биз ейни фикирляри десяк дя, бир-биримизи баша дц-
шцб-анлайырыгмы? Йох! Бяc нийя? Она эюря ки, мян фарсъа дейирям, сян 
тцркъя. Бизим "дилляримиз" башга-башгадыр вя биз ейни фикирдя олсаг да, 
мянафеляримиз тоггушур, буна эюря дя бир-биримизи баша дцшя билмярик. 

Фикир вердинизми мясялдяки ейниликляря вя мянтиги фикрин доьурдуьу 
тязадлы гцтбляря: биринъи щалда мяним дя, сянин дя дедикляримиз ейни фикир-
лярдир, лакин ейни олса да, мцхтялиф ъцр сяслянмякля айры-айры фикир гцтбляри 
доьурур. Икинъи щалда ися бу фикир гцтблярини дилайрылыьы-гандаш олмамаг 
доьурур. Йяни сян башга дилдя, мян дя башга дилдя данышдыьымыздан ейни 
проблемя мцхтялиф призмалардан йанашырыг вя мянафеляримиз тоггушур, 
юзц дя билярякдян, гясдян тоггушур. Йяни ейни мянзил башына мцхтялиф 
йолларла эетмяк бурда дин-мязщяб айрылыглары, тязадлар йарадыр. 

Бу мясяли дя она эюря эятирдим ки, мясялдян (аталар сюзцндян) 
йцксяк фикир йохдур, щятта онларын юзляриндя дя ейни ъцр сяслянмяляр 
мювъуд олса да, фикир гцтбляриня щачаланмайа раст эялинир. 

Ону да ялавя едим ки, бу мясялин ганадындан йапышыб щяр щансы 
пробеми мцхтялиф мараглы тяряфляр арасында барышдырыъылыг (сцлщ) йолу иля 
дя щялл етмяк олар, йяни щяр икимизин дилляри башга олса да, фикримиз ей-
нидир дейиб мцяййян компромися эялмяк дя олар. Ейни заманда ма-
раг даирясиня эюря дилайрылыьыны бящаня эятириб, бир-биримизи "баша дцш-
мцрцк" дейя ихтилафлары дяринляшдирмяк дя олар. Йяни бир мясялдян чы-
хан мянада щям сцлщ (хейир), щям дя мцщарибя (шяр) рущу дуйулур. 
Щансы тяряфя - хейиря, йа шяря йюнялтмяк ися инсанларын психоложи дуру-
мундан, ямялляриндян, ягидяляриндян чох-чох асылыдыр. Бах той мяра-
симляриндя кечирилян шянлийин, байрам ящвал-рущиййясинин дя юзлцйцндя 
шадлыьы-хошбяхтлийи дашымасы цчцн дя инсанлардан ягидя бирлийи, тямиз 
ниййят, хейирхащ дуйьулар цстцндя йашамаг тяляб едилир. Якс тягдирдя 
той шянлийи дя юз хейир мяърасындан чыхыб шяр йола - бядбяхтлийя йюняля 
биляр. Еляъя дя бу фикирляр йухарыда гейд етдийимиз туйуг жанрында (еля-
ъя дя фолклорун лайла, байаты, охшама вя с. жанрларында) ифадя олунан 
поетик мятнлярин дашыдыглары мяна, мязмун йцкцня дя аиддир: хош 
дуйьулар цстцндя дя дейиля - ифа олуна биляр бу нцмуняляр, бяд фикирляр 
кими - щцзн, кядяр яламяти дашыйан фикирляр кими дя сясляня биляр. Ду-
йугчу адланан пийада мцждячи-хябяр апарыб чатдыран йолчу да бяд хя-
бяр-йас хябяри чатдырмаг функсийасыны дяйишиб хош хябяр дашыйыъысы (той 
дявятнамяси пайлайан) кими дя чыхыш едя биляр - бцтцн бунларын щамысы 
биз инсанларын хейирхащ дцнйа гурмаг уьрундакы мцбаризямизин эц-
ъцндян асылыдыр. Дцнйада сцлщ, ямин-аманлыг, хошбяхт йашайыш бяргя-
рар оларса, инсанлар хейирхащлыг миссийасыны дашыйырларса, тойлар да юз 
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защири тяряфляриндя нцмайиш етдирдикляри севинъи - шадлыьы юз дахили се-
мантикаларында да сакрал хошбяхтлик анлайышы иля говушдуруб - бцтюв-
ляшдирярляр! Ахы тойлар хошбяхтлик символудур!.. 
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Ш.А.Албалыев 
СЕМАНТИКА ЕДИНСТВА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ  

СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье сквозь мифологически – ритуальную призме разъясняются семан-

тические противоположности, заключенные в сущностной содержательности 
музыки и танцевальных движений, несущих на себе функциональную исполни-
тельную нагрузку свадебных торжеств. В том числе обстоятельно исследуются 
вопросы единства и смысловой двойственности некоторых паремеологических 
сочетаний, привнесенных в язык в связи со свадебными мороприятиями. 

 
Shakir Albaliyev 

The unity of semantic opposites in the wedding ceremonies 
SUMMARY 

 
In the article from the mythical-ritual standpoint semantic opposites which are 

hidden in the aims of music and dance action carrying out the executor functions of 
wedding ceremonies are cleared up. Even the double meaning of some paremiological 
unities about the wedding ceremonies existing in our language and their unity problems 
are investigated in details.  
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Seyran QAYIBOV 
 

XƏSTƏ QASIMIN BIR VÜCUDNAMƏSI HAQQINDA 
 

Vücüdnamə, “insanın doğulandan ölənə qədər həyatını təsvir edən 
aşıq şeiri forması”na verilən addır (2, 436). 

Alim Çələbioğlu ümumtürk ədəbiyyatında ilk vücudnaməyə XI əsr 
Qutadqu Biliq əsərinin 364–377-ci beytləri arasında rast gəlindiyini geyd 
edir (5, 151; 286). 

Ümumtürk ədəbiyyatında müstəqil vücudnamə nümunəsini isə ilk 
dəfə Əhməd Yəsəvi XII əsrdə, 

Eya dostlar qulaq verin dedigimə, 
Nə səbəbdən altmış üçdə girdim yerə? 
Mirac üstündə haqq Mustafa ruhumu gördüm,  

O səbəbdən altmış üçdə girdim yerə- bəndi ilə başlayan 88 bəndlik 
bir şeiri ilə yaratmışdır (3, 58). 

Vücudnamələr həcm baxımından ikiyə ayrılır: Bunlardan birincisi ilk 
insan və ilk peygəmbər olan Həzrət Adəmdən başlayan insanlıq tarixini, 
daha sonra isə bəyani- halını işlədiyi insanın həyatının əsas məqamlarını; 
lövhi məhfuzdan (ərşdə olduğu və üzərində bütün yaradılanların qədərlə-
rinin yazıldığı bir lövhə) başlayan həyatını, nütfə olaraq ana bətninə düş-
məsini, orada keçirdiyi mərhələləri, anadan olmasını,  bu sırada başına gə-
lənləri, ailəsinin sevincini, məktəb illərinə qədərki həyat həkayətini, mək-
təb illərini, gəncliyini, orta yaşlılığını, qocalığını və bu dövrlərdə başına 
gələn hadisələri, ölümünü, ölüm anında başına gələnləri, ölülər üçün tərtib 
edilən dini mərasimləri, yuyulub dəfn edilməsini, məzarda yaşadıqlarını, 
soruşulan sualları, verdiyi cavabları, qiyamətə qədər yaşadığı qəbir 
həyatını, İsrafil adlı mələyin surunu çalmasıyla ölülərin Sırat körpüsündən 
keçərək Allahın hüzuruna çıxmasını, mizanda əməllərinin ölçülməsini, 
cənnət yolçuluğunu tək tək işləyir. 

İkinci qrup vücudnamələr isə daha çox insanın bir nütfə olaraq ana 
rəhminə düşməsini, oradan başlayan yolculuğunu, bu dünyadakı həyatını 
və ölümunü ədəbi bir dillə işləyir. Bu vücudnamələrdə iyirmi beş və 
yaxud otuz yaşa qədərki insan ömrünün hər bir ili tək- tək, bundan sonrakı 
yaş dövrlərinin isə beş və ya on ili bütövlükdə işlənirkən, bəzilərində isə 
sənətkar sadəcə insanın körpəlik, uşaqlıq, gənclik və qocalıq dövrlərini 
qısa  şəkildə ələ alıb işləmə meyil göstərir. 
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Ümumiyyətlə vücudnamələrdə insanın yaradılışı mövzu edildiyinə görə 
onun məzmununda dini səciyyə hər zaman hakim mövqeydədir. Bu şeir 
növü mənbəyini əsasən Quran-ı Kərimin 23-cü surəsi olan əl- Möminun 
(Mömünlər) surəsinin 12–15-ci ayələrini alır: (12. Biz, həqiqətən, insanı 
tərtəmiz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq. (Biz Adəmi torpaqdan, Adəm 
övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan- nütfədən xəlq etdik).13. Sonra onu 
(Adəm övladını) nütfə halında möhkəm bir yerdə (ana bətnində) 
yerləşdirdik.14. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik, sonra laxtalanmış 
qanı bir parça ət etdik, sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik, sonra 
sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat 
olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) 
uludur!15. (Belə bir yaradılışdan) sonra siz mütləq öləcəksiniz)(1, 249.) 
Xüsusilə təsəvvüf ədəbiyyatında yaranan vücudnamələrdə: “İnsanın Allah 
tərəfindən yaradılması ilə bu yaradılışın hikməti, Allahın bütün gözəllikləri 
onda cəm etməsi’’ (6, 145; 9, 661; 14, 304.) kimi mövzular işləndiyinə görə 
sənətkar, dini mənbələrə; Quran-ı Kərimə, peygəmbər hədislərinə, islam 
elmlərinə geniş bir şəkildə müraciət etmək məcburiyyətində qalır ki, buna 
bağlı olaraq bu növ vücudnamələrdə həm dini məzmun daha qabarıqdır, həm 
də bu nümünələr digərlərinə nisbətən həcmcə daha böyükdür. 

Vücudnamələrin yaşnamə olaraq da adlandırıldığını qeyd edən türk 
tədqiqatçısı Doğan Qaya bu şeir növlərinin forma və məzmun baxımından 
müxtəlif qrublara ayrıldığını bildirir. O, vücudnamələri forma baxımından 
4, məzmun baxımından 5 qrubda toplayır: 

Forma baxımından vücudnamələr: 
1. Qoşma şeir şəklində, (bənd sayısı 5-88) olanlar, 
2. Beytlər şəklində (qəzəl və məsnəvi tərzində ) olanlar, 
3. Bəndlər şəklində (bənd sayısı 1-14 arasında) olanlar. 
4. Sərbəst tərzdə (bayatı, və s.şəkildə )olanlar. 
Məzmun baxımından vücudnamələr: 
1. Ümumi olaraq insan haqqında yazılan yaşnamələr. Bu məzmunda 

olanlarda cinsiyyət və irqə diqqət edilməz, insanların uşaqlıq, yeniyet-
məlik, gənclik, qocalıq dövrləri, bu dövrlərin ruhi və fiziki xüsusiyyətləri 
ələ alınıb işlənir. Yaşnamələrin əksəriyyəti bu qəbildəndir. 

2. Qızlar-qadınlar haqqında söylənən yaşnamələr. Aşıqlar tərəfindən 
gözəllər və onların müəyyən yaş dövrləri haqqında  deyilən yaşnamələrdir. 

3. Sənətkarın öz həyatını ələ alıb işlədiyi yaşnamələr. Burada aşığın 
öz həyatı ilə bağlı bəzi məlumatlara da rast gəlmək mümkündür. 
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4. İctimai tənqid məzmunda deyilən yaşnamələr. 
5. İnamlarla bağı söylənən yaşnamələr (12, 2; 3). 
Aşıqlar, sufilərdən sonra vücudnamə janrına ən çox müraciət edən 

sənətkarlardır. Onların yaratdıqları nümunələrin bənd sayısı əsasən 5 ilə 
80 arasında dəyişir. Bu tərz vücudnamələrdə bəzən müəllifin həyatı, vali-
deynləri, doğulduğu tarix, yaşadığı dövr, uşaqlıq və gənclik illəri, sevindi-
yi yaxud kədərləndiyi anlar haqqında məlumatlara geniş yer verir ki, bu 
eyni zamanda sənətkarların həyat və yaradıcılıqlarının öyrənilməsi istiqa-
mətindəki mənbələrdən bir sayılır və ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi-nəzə-
rindən olduqca əhəmiyyətlidir.  

Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında bu janrın ilk nümunəsini Qurbani 
yaratmışdır. Qurbanidən sonra Məlikballı Qurbanın, Xaltanlı Tağının, 
Aşıq Valehin, Molla Cümənin, Aşıq Mədədin vücudnamə yaratdıqların-
dan xəbərdarıq (7, 184; 1, 351). Bu ustad aşıqlar arasında Xəstə Qasımın 
adını da yad etmək lazımdır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan aşıq sənəti, eyni zamanda Xəstə Qasımın 
poetik irsi haqqında qələmə alınan çalışmalarda ustad aşığın vücudnamə 
janrında bir əsər yaratdığı barəsində hər hansı bir məlumata rast gəlinmir. 
Bizə görə bunun başlıca səbəbi, sənətkarın şeirlərinin bir hissəsinin Azər-
baycanın cənubundakı aşıqların repertuarında mövcud olması və sovet 
dövründə tədqiqatçıların bu aşıq repertuarılarındakı nümunələri toplama 
imkanına sahib ola bilməmələrindədir. 

Bu məqalədə haqqında danışdığımız Xəstə Qasımın 68 bənddən ibarət 
olan vücudnaməsi, zənn edirik Azərbaycanın şimalında ilk dəfə çap olunur, 
Təbrizdə nəşr olunmuş Xəstə Qasımın şeir toplusundan alınmışdır (10, 231). 

İlk əvvəl onu qeyd edək ki, Xəstə Qasım, səkkiz hecalı, abab, cccb, 
çççb, dddb və s.qafiyə tərtibatında söyləmiş olduğu bu vücudnaməsi ilə 
mövzu və quruluş baxımından aşıq yaradıcılığındakı vücudnamə ənənə-
sinə sadiq qalmışdır. 

Ustad sənətkarın vücudnaməsi üç ana hissədən ibarətdir: 
Vücudnamənin birinci hissəsi 4 bənddən meydana gəlir. Ustad sənət-

kar burada insanın Allahın əmri ilə yaradılmasından, yaradılmamışdan 
əvvəl nemətlər xəzinəsində onun ruzisinin mövcud olmasından bəhs edir. 
Daha sonra insanın ruhu ilə Allah arasında keçən bir dialoq qısa şəkildə 
təsvir edilir və insanın bir məqsəd uğruna ana bətnində başlayan yol-
culuğu onun quru bir yerə düşməsi və torpaq rənginə boyanması ilə nə-
ticələnir. Bizə elə gəlir ki, sənətkar insanın doğulduğu məqamda torpaq 
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rənqinə boyanmasına xüsusi bir məna vermiş, insanın Quranı Kərimin 
ifadələri ilə desək torpaqdan yaradılmasını diqqətlərə çatdırmışdır: (“Biz, 
həqiqətən, insanı tərtəmiz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq. (Biz Adəmi 
torpaqdan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan – nütfədən xəlq 
etdik “Əl Möminlər” 23/12” (1, 249), “(Allah iblisə): "Mən sənə əmr 
edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu?”-deyə buyurdu. (İblis: ) "Mən 
ondan daha yaxşıyam (üstünəm), çünki Sən məni oddan, onu isə 
palçıqdan yaratdın!”– dedi” “Əl –Araf” 7/12 (1, 99), “(İblis) dedi: "Mən 
ondan daha yaxşıyam (daha üstün, daha şərəfliyəm). Çünki Sən məni 
oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan!” “Əs-Sad” 38/76(1, 347). 

Hökmü xudayı ləmyəzəl 
Oldu yoxdan gələm cana 
Vücud tapam ruzi əzəl 
Qədəm qoyam bu cahana 
 

Dedim ki, çıxsam nə ola? 
Dedi: danışma düş yola! 
Dedim ki rızqım nə ola? 
Dedi: bu rızqı xəzana. 
 

Dəryayi mövcdən keçdim 
Nagah quru yerə düşdüm. 
Himəttləşdim yola düşdüm, 
Döşəndim hakı qaltana 

Vücudnamənin ikinci hissəsində sənətkar insanın doğulduğu andan 
etibarən ölüm anına qədər olan zamanı tərənnüm edir:  

Bu hissə bir neçə bölmədən ibarətdir. Şeirin birinci bölməsində insanın 
dünyaya gəlir gəlməz ağlamasını, doğulduğunu eşidən atanın sevincini, ata-
ananın bundan zövq almasını ədəbi bir şəkildə dilə gətirən aşıq, sonrakı mis-
ra və bəndlərdə xalqın adət ənənlərindən verdiyi misallarla həm vücudnamə-
nin üslub xüsusiyyətlərini zənginləşdirir, həm də şeirdəki uyğun səhnələrdə 
xalqın adət ənənəsini, təbabət və inamlarının nəsildən nəsilə ötürülməsi kimi 
vacib bir vəzifənin öhdəsindən gəlir. Məsələn vücudnamədən öyrənirik ki, 
yeni doğulan körpənin vücudunu duza batırmaq adət imiş: 

Ol zaman eylədim fəryad, 
Ağazı novhaya bünyad 
Ata eşitdi oldu şad 
Çox da zövq eylədi ona. 
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Məni yerdən götürdülər, 
Cismi duza batırdılar, 
Şükr eyləyib oturdular, 
Allahu əzim subhana 

Aşıq Valehin yazdığı vücüdnamədə də yeni doğulan körpənin duza 
batırıldığını öyrənirik: 

“Düşdüm din üstünə imanda möhkəm, 
Necə əhli-ünas oldu onda cəm, 
Cismim nəməkləndi, mən oldum adəm, 
Adımı Qoydular Səfi Hüveyda.”( 13, 330). 

Xalq inanışına görə yeni doğulan körpənin böyüyəndə tərindən iy 
gəlməməsi (bəzi mənbələrdə həmdə vücudunun ağ olması) üçün doğuldu-
ğu ilk andan etibarən bir qabın içərisinə qoyulub ya duz qatılan bir su ilə 
yuyulduğu və yaxud duz ilə ovulduğu bildirilir. Bu adətin bu gündə 
müxtəlif ərazilərdə yaşadıldığı, bu mərasim sırasında qurbanlar kəsildiyi, 
yeməklər bişirildiyi ifadə edilir. Şeirdən körpənin dörd gün duzda saxla-
nıldığı bildirilir: Bundan başqa şeirdən öyrənirik ki, qısa bir müddət ərzin-
də körpənin qulağına əzan oxunub adı qoyulması və bunun bir el ağsaq-
qalı tərəfindən yerinə yetirilməsi adətmiş: 

Əhli təriqət durdular 
Qulağıma bang vurdular 
Cümlə məsləhət gördülər 
Ad qoymaq gərək oğlana. 
 

Ol zaman qoydular adım 
Ana piran ustadım 
Üç günə ikən fəryadım 
Kəsilib düşdüm nalana. 
 

Dördüncü gün səhər tezdən 
Yığıldı avratdan, qızdan, 
Məni çıxartdılar duzdan, 
Xalatı geydim şahanə. 

Vücudnamədə qarşımıza çıxan maraqlı məqamlardan biri də odur ki, 
hələ XVIII əsrdə xalq arasında azan oxumaq işi Dədə Qorqud kitabələ-
rindəki kimi “bang vurmaq” “banlamak” şəklində söylənilirmiş: 

Qulaq urub dinləyəndə ümmət görkli. 
Minarədə banlayanda fəqih görkli (8, 12.) 
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(Sadələşdirilmiş şəkli) 
Qulaq asıb dinləyəndə ümmətə əhsən! 
Minarədə azan verən azancıya əhsən!( 8, 174) 

Və yaxud 
Salqum salqum dan yelləri əsdigində, 
Saqallu bozac turğay sayradıqda 
Saqalı uzun tat əri banladıqda, 
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda (8.s. 24). 

(Sadələşdirilmiş şəkli) 
Salxım salxım dan yelləri əsdikdə, 
Saqqallı boz, ac torağay ötdükdə, 
Saqaalı uzun tat kişi azan çəkəndə,  
Bədəvi atlar yiyəsini görüb  kişnədikdə (8, 176). 

Məlumdur ki, doğulan körpənin qulağına əzan oxunması Həzrəti Mə-
həmmədin yaşadığı dövrdə ortaya çıxmış, ilk dəfə onun tərəfindən tətbiq 
edilmiş dini bir mərasimdir. Dini mənbələrdə bu mərasim Tirmizidən edilən 
bir rəvayətə əsaslanır. Bu rəvayətə görə Həzrət Həsən dünyaya gəlincə 
Həzrət Məhəmməd onun sağ qulağına azan oxumuşdur. Həzrəti Hüseyndən 
edilən başqa bir rəvayətə görə isə peyqəmbər bu adətin hikmətini belə şərh 
etmişdir: Kimin bir uşağı olsa sağ qulağına azan, sol qulağına da qamət 
oxusa, o körpəyə ümmüsıbyan xəstəliyi zərər verməz (cin zərər verməz). 

Digər tərəfdən uşağın qulağına azanın oxunması ona hələ körpəlik 
çağından etibarən mənsub olduğu dinin bəzi məfhumları ilə tanış olması 
və bunları şuur altına yerləşdirməsi məqsədiylədir. Çünki azanın məna və 
məzmununda təkbir, tövhid, nubuvvət, namaz kimi dini əsaslar vardır. 

Bu mərasimdən sonra ustad sənətkar insanın həyat hekayətinin hər 
ilini ayrı ayrılıqda qələmə alır. Bu vücudnamə aşıq yaradıcılığında yazıl-
mış bir çox vücudnamədən bu yönüylə fərqlənir. Yuxarıda bəhs etdiyimiz 
kimi bəzi vücudnamələrdə insan həyatının sadəcə iyirmi beş və ya otuz ili 
təfərrüatı ilə, geri qalanı isə beş yaxud on ili bütövlükdə işlənir. 

Xəstə Qasım, bu vücudnaməsi ilə XVIII əsr insanının yaşayış tərzini, 
təhsilini, məşquliyyətini, həyata baxışını, insan və cəmiyyət arasındakı mü-
nəsibətləri, ailə içərisindəki ünsiyyəti, səhiyyə sahəsindəki məsələləri, yaşlılara 
göstərilən qayğını, din xadimlərinin ictimai həytdakı yerini və onlara xalqın 
rəğbətini və s. geniş bir şəkildə tərənnüm etmiş, eyni zamanda bu əsər vasitə-
siylə qeyd olunan məsələləri bizlərə çatdırmışdır. Məsələn, uşağın təxminən 8-
9 yaşlarında dini vəcibələrinə diqqət etdiyini, on iki- on üç yaşında həddi 

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 85 

buluğa çatdığını, eşqin nə mənaya gəldiyini, igidlərin şahı olduğunu, on dörd-
on beş yaşına gəldiyində yaraşıqlı bir gənc kimi ətrinin və şöhrətinin ətrafa 
yayıldığını, on altı yaşına gəldiyində eşq atəşiylə tuşduğunu, on yeddidə başını 
və canını sevgilisinə fəda etdiyini, on səkkiz yaşa gəldiyində yeni açan süsən 
sünbülə döndüyünü,on doqquz yaşında bütün dünyaya ad saldığını qeyd edir: 

Ol zaman mən bir xan idim, 
Sahibi hökm sultan idim, 
Sanki huri, qılman idim, 
Bac verməzdim Süleymana 
 

Bir yaşda ayıldım güldüm, 
İki yaşda xalqı bildim, 
Çünki üç yaşıma gəldim, 
Döndüm bir güli xandana 
 

Dörd yaşımda bir mah oldum, 
Beş yaşımda agah oldum, 
Altıda padişah oldum, 
Hüsn içrə döndüm qılmana 
 

Adım dedilər bədidə, 
Tığan oldum gedə gedə, 
Oruc, namaz, taət edə 
Nitqim döndü müsəlmana 
 

On yaşımda xana döndüm, 
On birdə sultana döndüm, 
Bir əbru kəmana döndüm, 
Pəri deyil zərnişana. 
 

On ikidə eşq-i əndaz, 
Eylədim qəmzə ilə naz, 
On üçümdə şah-ı şahpaz, 
Döndüm bir tülək tərlana 
 

On dördümdə bulunmaz pay, 
Oldum on dörd gecəlik ay, 
On beşimdə dəf, tabur, sərnay, 
Sinəm oldu ətir-şana. 
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On altıya yetdi sanım 
Eşq mənim tutdu damanım 
On yeddidə başu canım 
Fəda eylədim canana. 
 

On səkkizdə gülə döndüm, 
Tər süsən, sünbülə döndüm, 
On doqquzda yelə döndüm, 
Səda saldım bu cahana. 

Sənətkar, insanın iyirmi yaşında bülbül kimi gönçədə gül axtardığını, 
iyirmi birdə ağılalmaz şəkildə gözəlliklərə məst olduğunu, iyirmi ikidə 
könlünü birisinə verdiyini, iyirmi üçdə düşmanlara qan ağlatdığını, iyirmi 
altı yaşına qədər yazın və qışın necə keçdiyini bilmədiyini, əhd, ilqar ba-
dəsi içdiyini, iyirmi yeddidə məcnun olub bağlı qalmış nər kimi olduğunu, 
iyirmi səkkizdə gümrahlılığını, iyirmi doqquzda ürəyinin istədiyini əldə 
etdiyini, otuz yaşına gəldiyində hər şeydən xəbərdar olduğunu və buna 
görə vəhşi aslana döndüyünü ifadə edir: 

İyirmidə oldum bülbül, 
Aradım seyr-i qönçədən gül 
İyirmi birdə layənakıl 
Oldum məst-i sər xoşana. 
 

Bilməm iyirmi ikidə, 
Bu könlüm kimdədir yenə? 
Mən də iyirmi üçündə, 
Qan ağlatdım düşmanana. 

 

İyirmi dörd, iyirmi beş 
İyirmi altıya yetmiş 
Heç anlamadım yaz-qış 
İçirəm badə peymanə. 
 
İyirmi yeddiyə vara 
Bir cununluq gəldi sərə 
Döndüm bir əsirmiş nərə 
Baş götürmüş asimana 
 

İyirmi səkkizdə gümrah 
İyirmi doqquzdur dılxah 
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Otuzumda oldum agah 
Döndüm bir vəhşi aslan 

Otuz yaşdan sonra insanda ağıl və kamalın artdığını, otuz birdə hər 
şeydən xəbərdar olduğunu, otuz ikidə ağıllandığını, otuz üçdə qərarsız qaldığı-
nı, otuz dörd-otuz beşdə kamalının daha da artdığını, otuz altıda iqbalının yük-
səldiyini, otuz səkkiz –otuz doqquzda qərarlığının artdığını qırx yaşa gəlincə 
günahlardan təmizlənmək üçün dua etdiyini və budan sonra təkliyə çəkildiyini, 
qırx bir yaşında namazı doğru düzgün qılmaq arzusunun doğduğunu, artıq 
saza və sözə diqqət etmədiyini, qırx üç yaşında imana yeni gəlmiş kimi oldu-
ğunu, əlli yaşa qədər ki müddət ərzində daima yaxşı insan olmaq üçün çalışdı-
ğını və bu arada şeytanın gözünə mil soxduğunu, yəni şeytanı məğlub etdiyini, 
əlli yaşa çal saqqall nurani birisi olaraq girdiyini söyləyir: 

Otuz birdə xəbərdaram 
Otuz ikidə huşyaram 
Otuz üçdə bər qəraram 
Oluram mərd-i mərdanə 
 

Otuz dörddə yetdi salım, 
Otuz beş artdı kamalım, 
Otuz altıda iqbalım 
Bülənd olur asimana 
 

Otuz səkkiz edir qərar  
Otuz doqquz şəhrin arar 
Qırxda eylədim istiğfar 
Qaçdım təriqi ərkana. 
 

Qırx birdə şüru namaza 
Qulaq verməm sözə-saza 
Qırx üçümdə yəni taza 
Sanki gəlmişdim imana 
 

Qırx dörddən, qırx beşə gəldim 
Ta qırx altı yaşa gəldim 
Yaxşı düşdüm başa gəldim 
Mil çəkdim çeşm-i şeytana 
 
Qırx yeddi, qırx səkkiz məgər 
Qırx doqquza düşdü güzər 
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Əlli yaşımda al xəbər 
Çal saqqall oldum nuranə. 

Əlli bir yaşında həqiqi mömin olduğundan, xalqın ona çox böyük hör-
mət bəslədiyindən, əlli beş yaşına girdiyində artıq yavaş-yavaş qocaldığın-
dan, dişlərinin çürüdüyündən, altımış yaşa gəldiyində oğlunun və qızının 
artıq ona yaxşı davranmadığından, altmış beş yaşına gəldiyində həyatın ona 
qış fəsli kimi gəldiyindən, altmış altıda artıq həkimin də dərmana qıymadı-
ğından, altımış yeddidə oğlunun ona çörək vermədiyindən, altmış səkkizdə 
belinin əyildiyindən, altmış doqquzda dizinin titrədiyindən, yetmişdə sözü-
nün eşidilmədiyi və artıq gözlərinin də görmədiyindən heyfslənərək danışır:  

Mömin oldum əlli birdə 
Xalq durar mən gələn yerdə 
Əlli üçdən, əlli dördə 
Qədəm qoydum pilləkana. 
 

Çün yaş yetdi əlli beşə 
Onda rəxnə düşdü dişə 
Əlli altıda təşvişə 
Könül düşdü yana-yana. 
 

Əlli yeddi-əlli səkkiz 
Ömrüm oldu əlli doqquz 
Altmışımda çün oğlan-qız 
Boğma çıxardır piranə. 
 

Çün altmış oldu altmış bir 
Altmış ikidəyəm deyir 
Altmış üçdə aqil ü pir 
Oldum nəsihət kinayə 
 

Altmış dörddür, altmış beşdir 
Xalqa bahar, mənə qışdır 
Altmış altı digər puşdur 
Həkimdə qıymaz dərmanə 
 

Altmış yeddi sözün soylum 
Oğlan çörək verməz neynim 
Altmış səkkiz əyib belim 
Gedə bilməm mən bir yana 
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Altmış doqquz titrər dizim 
Yetmişdə tutmazlar sözüm 
Görməz olub iki gözüm 
Yetişdi bəhr-i zülmanə 

Yetmiş bir yaşında artıq keçən günləri xatırladığını, yetmiş ikidə 
kimsəsinin olmadığını və buna görə özünü suyun yıxdığı dəyirmana 
oxşatmış, yetmiş beşdə qol qanadının sındığını, yetmiş altıda artıq ağlının 
da zəiflədiyini, yetmiş yeddidə var dövlətindən bir parça çörəyi də qıyıb 
ona vermədiklərini, yetmiş səkkizdə hey geri getdiyini, səksən yaşında 
artıq bəlalara düçar olduğunu xatırladır: 

Yetmiş birimdə yanaram 
Keçən günlərim sanaram 
Yetmiş ikidə dönərəm 
Suyu yıxmış dəyirmana 
 
Yetmiş üçü dördə salım 
Yetmiş beşdə sındı dalım 
Yetmiş altıda kamalım 
Bildim ki düşdü nöqsana 
 
Yetmiş yeddidə yox qiyan 
Mənə malımdan bircə nan 
Yetmiş səkkizdə belə san 
Yediyim geçər ziyanə 
 
Yetmiş doqquzda mübtəla 
Səksəndə başlarda bəla 
Səksən birdə qil-u qala 
Məndə qalmadı təvanə 

Sənətkar, səksən birdə danışmağa gücünün qalmadığını, səksən ikidə 
artıq çağının keçdiyini, səksən üçdə sağ tərəfinin tutmadığını, səksən 
dörddə əl ayağını çör çöp kimi yığıntı halına gəldiyini, səksən beşdə artıq 
qulaqlarını eşitmədiyini, səksən altıda dünyanın ona dar gəldiyini, səksən 
yeddidə artıq hər şeyin ona rəqib kimi gəldiyini, hər kəsin; gəlninin, 
oğlanının, qızının ondan bezar olduğunu ifadə edir: 

Səksən iki geçdi çağım 
Səksən üçdə soldu sağım 
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Səksən dörddə əl-ayağım 
Döndü xaşakə-samana 
 

Səksən beşdə qulaq kardır 
Səksən altı dünya dardır 
Deyirlər bu necə haldır 
Səksən yeddidə xəsmanə 
 

Gəlindən, oğlandan, qızdan 
Cümlə bezar oldu bizdən 
Yetişdi səksən səkkizdən 
Ömrümüz yetdi doxsana 

Doxsan bir yaşında artıq əllərinin də tutmaz olduğunu, doxsan iki 
yaşında belinin tamam əyildiyni, doxsan üçdə danışıq qabiyyətini 
itirdiyini, doxsan beşdə başının titrədiyini, göz yaşlarını tuta bilmədiyini, 
doxsan altıda əldən düşdüyünü, doxsan səkkizdə artıq son dəmlərini 
yaşadığını, yüz yaşı olduğunda artıq getməyin vacib olduğunu söyləyir: 

Doxsan birdə tutmaz əlim 
Doxsan iki əydi belim 
Doxsan üçdə dönməz dilim 
Nə doğruya, nə yalana. 
 

Doxsan dördə yetdi yaşım 
Doxsan beşdə titrər başım 
Gözlərimdən axar yaşım 
Cəsədim düşdü lərzana 
 
Doxsan altı düşdüm əldən 
Doxsan yeddi qil-ü qaldan 
Doxsan səkkizdə əcəldən 
Bizə gəldi müjdəqanə 
 
Doxsan doqquzu yetirək 
Biz bu yerdən dərbədərək 
Dedi nəkirin gör gedək 
Belə şəhr-i xamuşanə 
 
Çün yaşımız yetdi yüzə 
Getmək vacib oldu bizə 
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Bil ki əcəl çökdü dizə 
Qəsdi can etdi xasmanə 

Buradan sonrakı hissə vücudnamənin üçüncü hissəsidir ki, burda 
insanın ölmündən sonra başına gələn hadisələr nəql edilir. Bu hissəni də 
şərti olaraq üç bölümə ayırmaq olar. Birinci bölümdə aşıq insanın canının 
necə təslim etdiyini, sadəcə cisminin ortada qaldığını, onun öldüyünü eşi-
dən yaxınlarının necə ağladığını, dörd nəfərin onu tabuta qoyub məscidə 
apardığını, mürdəşirin onu necə soyundurduğunu ədəbi bir dillə tərənnüm 
edən sənətlkar daha sonrakı bəndlərdə palpaltarını əldə etmək üçün molla 
ilə mürdəşirin bir-biri ilə necə yarışdığından ibrətamiz həm də həcvli bir 
şəkildə danışır: 

Həm vahiddir, həmi əhəd 
Həm danəndəi niku bəd 
Barilaha sən ol mədəd 
Ol zaman mən natəvana 
 
Ol zaman qəbz olur canım 
Qalır cismi natəvanım 
Yığılır qövmü xahanım 
Gəlirlər bir dəm şivana. 
 
Nagah zahir olur o dəm 
Gəlir içəri dörd adəm 
Suvar tabutu möhkəm 
Ta məscid-i qüslxana. 

İkinci bölümədə sənətkar, ölünün dəfni üçün edilən hazırlıqları; onun 
necə yuyulduğunu, necə kəfənləndiyini, müsəlla daşına necə qoyuldu-
ğunu, cənazə namazının necə qılındığını, məzara necə yerləşdirildiyini, 
var dövlətinin hesabının necə sorulduğunu, iki mələyin gəlib sorğu sual 
etdiyini və onun verdiyi cavabları, insanların məzara necə torpaq tökdük-
lərini, məzarın sağına soluna necə daş düzdüklərini, xalqın oradan getdik-
dən sonra onun yalnız qalmasını şeir diliylə işləyir. Eyni zamanda sə-
nətkar burada Allahın müxtəlif sifətlərini, vahid, əhəd, alim, rəhim, xaliq 
və s. sadalayaraq ondan mədəd diləyir. Daha sonra “kraməlkatibin” adlı 
mələyin gəlib ona əhsən dediyini, nə yazılmışsa onu silib ulu divana 
saxladığını, artıq ona nə soruşulacaq sualın, nə də onun cavabının qal-
madığını və məzardakı ilk gecəsinin başladığından danışır: 
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Yuyucu yerindən durar 
Eyb nihanımı görər 
Köynəyim sinədən cırar 
Yetirər həddi damana 
 
Buymuş dünyanın halı 
Xah şah, xah əbdalı 
Ay ağalar dünya malı 
Qalmaz yaxşıya, yamana 
 
Molla, mürdəşir çarpışır 
Biri paltarım qapışır 
Molla börkümü yapışır 
Yuyucu köynək tumana. 
 
Molla okur necə ayət 
Sidrı kafur tökər qayət 
Verərlər güsl-i qiyamət 
Cismim sarırlar puşanə. 

 
Dörd adəm götürür həman 
Olur müsəllaya rəvan 
Hazır olur namaz qılan 
Salavat verir mömünanə. 
 

Sübh namazım qılar imam 
Beş təkbiri edər tamam 
Fatihə oxur xass u aam 
Ruhum erişir qufranə 
 

Açarlar ol məzarımı 
Qoyarlar cism-i zarımı 
Onda yoxumu, varımı 
Bir-bir çəkərlər bəyana. 
 

Hökm-i xudayı layəzal 
İki mələk gəlir filhal 
Çün məndən edərlər sual 
Əvvəl-ü hay gəlləm zəbanə 
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Deyirəm rəbbimdir Allah 
Nəbimdir həm rəsullallah 
İmamımdır vəlilullah 
Kitabım dəlil-i Quranə 
 
Molla dəxi təlqin adab 
Deyir o dəmdə ba səvab 
Qiblə-i din həmi kitab 
Sorğu hesab olur cana 
 
Gör necə torpaq tökərlər 
Yana başa daş çəkərlər 
Xalq ordan ayaq çəkərlər 
Qallam orda bəndvanə 
 
Gəlir Kraməlkatibin 
Əhsənin sən xeyrəlmubin 
Nə yazmışlar silər həmin 
Saxlarlar ulu divanə. 
 
Dahi qalmaz mənim halım 
Nə cavabım, nə sualım 
O gecə mənim əhvalım 
Yetər şam-ı qəribanə 

Vücudnamənin üçüncü hissəsinin son bölməsində İsrafil adlı mələk 
tərəfindən surunun çalınması və hər kəsin qılıncdan iti və qıla oxşar bir 
yoldan keçərək cənnət və yaxud cəhənnəmə keçəcəyi andan bəhs edilir. 
Bu zaman hər insanın əlinə rəqəmlər verilir ki, bunlara baxınca bəzilərinin 
heç kədərlənməyəcəyi, həşrxananya qədər belə gedəcəyi başa düşülür. 
Əməlinin mizan tərəzisinə qoyulduğunu söyləyir.  

Vücudnamənin sonunda aşıq özünə xitabən bu dünyanın bir güzər-
qah olduğunu, insanın Allahdan gəldiyini və ona dönəcəyini, buna görə 
ona könül bağlamasını tövsiyyə edir: 

Bir müddətdən sora həm bil 
Çalınır Surı İsrafil 
Bir mələk yerişlim bir gül 
Gəlir o taxt-ı sultana 
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Siratulmüstəqim bir yol 
Qılıncdan itidir o qıl 
Üç min ildən sən yəqin bil 
Keçək gərəkdir o yanə 
 

O zaman ərkanı kərəm 
Əlimə verir bir rəqəm 
Keçərəm heç yemərəm qəm 
Ta yetənə həşrstanə 
 

Ondan betər mənim halım 
Yenə ol xeyrülbəşərim 
Əməlim həm xeyrü şərim 
Onda qoyarlar mizana 
 

Xəstə Qasım çox agahdı 
Bu dünya bir güzərgahdı 
Əzəl həm axır Allahdı 
Könül bağla o rəhmana. 

Yuxarıda verilən vücudnamədən, ümumiyyətlə vücudnamə şeir nö-
vünün umumi səciyyəsindən aydın olur ki, bu şeir növündə qələm sınamaq 
üçün sənətkarın həqiqi mənada yaradıcılıq təcrübəsi, dini və dünyəvi elmi 
potensialı, ictimai və siyasi mövqeyi olmalı, xalq həyatını, xalq mədə-
niyyətini yaxından bilməlidir. Buna görə hər aşığın vücudnamə növündə şeir 
yaratdığını söyləmək imkansızdır. Fəqət orta çağda yaşamış Xəstə Qasım 
kimi qüdrətli bir səntkarın yaradıcılığında vücudnamə janrında bir şeirin 
olmaması onun yaradıcılığının tamamilə toplanmadığına işarət sayılmalı idi.  

Bu vücudnamə ilə bir daha Xəsət Qasımın ciddi bir şəkildə dini təh-
sil aldığına və bu təhsil nəticəsində qazandıqlarını yaradıcılığında tətbiq 
etdiyinə şahid oluruq. 
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About the” Vujudname” of Khast Qasim. 

SUMMARY 
Vujudname is one of the voluable examples of Azerbaijani ashig poems.Whe 

knov that Qurbani, Melikballı Qurban, Khaltanli Tagi, Ashiq Valeh, Molla Jume, Ashig 
Meded crealed pieces of vujudname in the history of ashig literature. In this vork you 
vill be informed of Khaste Qasim’s vujudname. 

Key words: Vujudname, ashig literature, ashig tradition, Khaste Qasim. 
 

Вуджуднаме Хаста Гасыма 
PEЗЮMЕ 

Вуджуднаме (стихотворение, дающее специфику возрастных этапов чело-
века) является одним из ценнейших образцов ашугской поэзии. Из истории 
ашугского творчества нам известно, что Гурбани, Меликбаллы Гурбан, Халтанлы 
Таги, Ашуг Валех, Молла Джума, Ашуг Мадад создавали вуджуднаме.В этой 
работе будут даны сведения о вуджуднаме Хаста Гасыма. 

Ключевые слова: вуджуднаме, ашугское творчество, ашугская традиция, 
Хаста Гасым  
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Åë÷èí ÈÌÀÌßËÈÉÅÂ (Ãàëèáîüëó) 
  

«ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ßÔÑÀÍßËßÐÈÍÈÍ ÌÈÔÎËÎÆÈ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ» ÏÐÎÁËÅÌÈÍÈÍ ÒßÄÃÈÃ ÒÀÐÈÕÈ 

  
 ßôñàíÿëÿð ôîëêëîðóí ìÿçìóíúà ìàðàãëû, úÿëáåäèúè âÿ ÷îõ ýåíèø 

éàéûëìûø æàíðëàðûíäàíäûð. Îíó ïîïóëéàðëûüû åòèáàðèëÿ íàüûë, äàñòàí âÿ 
ðÿâàéÿòëÿðëÿ ìöãàéèñÿ åòìÿê îëàð. Áó æàíðëàð õàëã àðàñûíäà ýåíèø 
éàéûëäûüû êèìè, ÿôñàíÿëÿð äÿ ÷îõ ýåíèø éàéüûíëûüà ìàëèê îëìóøäóð. ßôñà-
íÿëÿðèí ñèðëè-ñåùðëè ìÿçìóíó, õàëãûí ìöãÿääÿñ äÿéÿðëÿðè èëÿ áàüëû îëìàñû, 
áàøãà ñþçëÿ, åçîòåðèê (ýèçëè, áàòèíè), ìèôèê èíàíúëàðû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðìÿñè 
îíëàðûí õàëãûí éàääàøûíäà ÿñðëÿð áîéó éàøàìàñûíà ñÿáÿá îëìóøäóð. 
Åéíè ñÿáÿá îíëàðà îëàí òÿäãèãàò÷û ìàðàüûíûí äà ÿñàñûíäà äóðóð. 

Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíäà ÿôñàíÿëÿð äàèì äèããÿò ìÿðêÿÇèí-
äÿ îëìóø, ìöõòÿëèô òÿäãèãàò÷ûëàð áó æàíðûí ïîåòèê õöñóñèééÿòëÿðè èëÿ 
áàüëû ìàðàãëû ôèêèðëÿð ñþéëÿìèøëÿð. Ùÿìèí ôèêèðëÿð åéíè çàìàíäà «Àçÿð-
áàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðó» ïðîáëåìèíèí òÿäãèã òàðèõè 
áàõûìûíäàí äà úèääè íÿçÿðè-ìåòîäîëîæè þíÿì êÿñá åäèð.  

Òÿäãèãàò÷ûëàð ÿôñàíÿ æàíðûíûí àðõàèê-ìèôîëîæè èíàìëàðëà áàüëû 
îëäóüóíó ýþñòÿðìèøëÿð. Ïðîô. Ï.ßôÿíäèéåâ áåëÿ ùåñàá åòìèøäèð êè, «õàëã 
òÿáèÿò hàäèñÿëÿðèíèí hÿãèãè ìàhèééÿòèíè äÿðê åòìÿê òÿøÿááöñöíÿ ñÿé 
ýþñòÿðäèéè äþâðäÿí àéðû-àéðû ñÿìà úèñèìëÿðè èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð éàðàò-
ìàüà áàøëàìûøäûð. ßôñàíÿëÿðäÿ õàëãûí ýöíäÿëèê hÿéàòû, äöíéàýþðöøö, 
ìÿèøÿòè, àäÿò-ÿíÿíÿñè âÿ ñ. þç ÿêñèíè òàïìûøäûð" (4, 129). 

Ýþðöíäöéö êèìè, àëèì ÿôñàíÿëÿðè èíñàíëàðûí «òÿáèÿò hàäèñÿëÿðèíèí 
hÿãèãè ìàhèééÿòèíè äÿðê åòìÿê òÿøÿááöñö» èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿêëÿ ÿñëèíäÿ 
áó æàíðû èáòèäàè èíñàíëàðûí äöíéàýþðöøö, äöíéàíû èëêèí (ïðèìèòèâ) 
«åëìè» äÿðêèíèí ìÿùñóëó êèìè ãèéìÿòëÿíäèðìèøäèð. ßëáÿòòÿ, èëêèí èíñà-
íûí äöíéàýþðöøöíäÿ èíäèêè ñÿâèééÿñèíäÿ ýþòöðöëìöø åëìäÿí äàíûøìàã 
îëìàç. Àíúàã åëì ùàçûðäà òÿñäèã åäèð êè, ÷îõ ïðèìèòèâ ñÿâèééÿäÿ îëñà 
äà, ùÿòòà ìèôîëîæè äöøöíúÿ ÷àüûíäàí áàøëàíìàãëà èíñàí äöøöíúÿñèíäÿ 
äöíéàíûí åëìè äÿðêèíÿ ìåéë îëìóøäóð. Áóíóí áàðÿñèíäÿ áèð ÷îõ 
äÿéÿðëè ôèêèðëÿð èðÿëè ñöðöëìöøäöð. Îíëàðäàí áÿçèëÿðèíÿ äèããÿò éåòèðÿê. 

 Òöðê àëèìè Ì.Þúàë èíñàí äöøöíúÿñèíèí áàøëàíüûúû ñàéûëàí ìèôîëî-
ýèéàíûí åëìè ìàùèééÿòè ùàããûíäà éàçûð: «Ìèôîëîýèéàñûç ùÿð ùàíñû áèð 
ìÿäÿíèééÿòèí îëìàñû ìöìêöí äåéèëäèð. Ìèôîëîýèéà èíñàí îüëóíóí 
þéðÿíìÿê åùòèéàúûíûí áàøëàíüûú íþãòÿñèäèð. Ìèôîëîýèéà þéðÿíìÿê åùòè-
ðàñûíûí äîüóðäóüó, ýöíöìöçÿ ýÿëèá ÷àòàí ÿí ÿñêè áèëýèëÿðäèð. Ìèôî-
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ëîýèéà åëìèí áàøëàíüûúûäûð. Òÿÿññöô êè, ýöíöìöçöí ïîçèòèâèñò àíëàéûøû 
è÷ÿðèñèíäÿ ìèôîëîýèéà åëì òàðèõèíèí áàøûíà éåðëÿøäèðèëìÿìèøäèð. Ìèôî-
ëîýèéà èíñàí îüëóíóí þç ÷åâðÿñè èëÿ áàüëû èëê ìàðàã âÿ þéðÿíìÿê 
åùòèéàúûíûí ìÿùñóëó îëàðàã ìåéäàíà ÷ûõìûøäûð» (13, 245). 

Áó ôèêèð ïðîô. Ï.ßôÿíäèéåâèí ÿôñàíÿëÿðèí èíñàíëàðûí «òÿáèÿò hàäèñÿ-
ëÿðèíèí hÿãèãè ìàhèééÿòèíè äÿðê åòìÿê òÿøÿááöñö» èëÿ áàüëû îëìàñû 
ùàããûíäàêû ãÿíàÿòèíè ýþðöíäöéö êèìè, òàì òÿñäèã åäèð. Áåëÿ êè, ÿôñà-
íÿëÿð þç ìèôîëîæè äöíéàýþðöøö èëÿ ñûõ áàüëûäûð. Ìèôîëîæè äöíéàýþðöøö 
ôîëêëîð æàíðëàðû è÷ÿðèñèíäÿ, áåëÿ äåìÿê ìöìêöíñÿ, ÿí ÷îõ ÿôñàíÿëÿðäÿ 
ãîðóíóá ãàëìûøäûð. Áó úÿùÿòäÿí ÿôñàíÿëÿð áèð ôîëêëîð æàíðû îëàðàã 
èíñàíëàðûí ùÿì äÿ åëìè åùòèéàúëàðûíûí, äöíéàíû äÿðê åòìÿê, ãàâðàìàã 
èñòÿéèíèí èôàäÿñèäèð. Áó áàðÿäÿ äöíéà ôîëêëîðøöíàñëàðûíûí ôèêèðëÿðèíè 
öìóìèëÿøäèðÿí áèð ôèêèð äàùà ñÿúèééÿâèäèð: «Àìåðèêà Ôîëêëîð Úÿìèé-
éÿòèíèí («Àìåðèúàí Ôîëêëîðå Ñîúèåòé») «ÀÔÑÍåò» âåá ñàéòûíäà «What 
iñ folklore?» («Ôîëêëîð íÿäèð?») áàøëûüû àëòûíäàêû «ýèðèø» ìÿëóìàòûíäà 
äåéèëèð: «Ôîëêëîð øèôàùè ìöíàñèáÿòëÿð âÿ äàâðàíûø íöìóíÿëÿðè âàñèòÿñèëÿ 
ýåíèø éàéûëàí ÿíÿíÿâè èíúÿñÿíÿò, ÿäÿáèééàò, áèëèê âÿ òÿúðöáÿäèð. Ùÿð áèð 
ãðóïóí þç áÿíçÿðëèê ìöáàäèëÿñè, ùÿìèí áÿíçÿðëèéèí ÿñàñ ùèññÿñè îëàðàã 
õàëã ÿíÿíÿëÿðè – èíñàíëàðûí ÿíÿíÿâè øÿêèëäÿ èíàíäûãëàðû (ÿêèí÷èëèê òÿúðö-
áÿñè, àèëÿ àäÿòëÿðè, äöíéàýþðöøöíöí äèýÿð åëåìåíòëÿðè), åòäèêëÿðè (ðÿãñ, 
ìóñèãè áÿñòÿëÿìÿê, ïàëòàð òèêìÿê), éàðàòäûãëàðû (ìåìàðëûã, èíúÿñÿíÿò), 
ñþéëÿäèêëÿðèäèð (øÿõñè ùåêàéÿëÿð, òàïìàúàëàð, ëèðèê ìàùíûëàð)» (19, 13). 

Ýþðöíäöéö êèìè, ôîëêëîð äöíéà ôîëêëîðøöíàñëûã ôèêðè òÿðÿôèíäÿí 
ùÿì äÿ áèëèê âÿ òÿúðöáÿ ùåñàá îëóíóð. Ñ.Ðçàñîé âåá ñàéòäàêû áó éàíàø-
ìàíû ýåíèø øÿðù åòìèø (19, 13-17), ôîëêëîðóí áèëèê âÿ òÿúðöáÿ ùåñàá 
îëóíìàñûíà áåëÿ ìöíàñèáÿò áèëäèðìèøäèð: «Ôîëêëîð – øèôàùè ÿíÿíÿäÿ ìþâ-
úóä îëàí áèëèêäèð. Áàøãà ñþçëÿ, åòíîñóí ùÿð úöð ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè òÿúðöáÿñè 
ôîëêëîðäà øèôàùè ÿíÿíÿ âàñèòÿñè èëÿ ðåàëëàøàí åëìè áèëèêëÿðäèð. Ôîëêëîð åëìèíè 
ïðîôåññèîíàë åëìäÿí ôÿðãëÿíäèðÿí ÿí áàøëûúà êåéôèééÿò éåíÿ äÿ ôîëêëîð 
áèëèêëÿðèíèí øèôàùè ÿíÿíÿéÿ ìöíúÿð îëóíìàñû, øèôàùèëèéèí áöòöí ìþâúóäëóã 
ïðèíñèïëÿðèíè þçöíäÿ ÿêñ åòäèðìÿñè èëÿ ìöÿééÿíëÿøèð» (19, 15). 

Äåéèëÿíëÿð ýþñòÿðèð êè, ÿôñàíÿ æàíðû þçöíöí áóýöíêö áÿäèè-åñòåòèê 
ìÿçèééÿòëÿðè èëÿ éàíàøû, èëêèí èíñàíûí ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè òÿúðöáÿñèíè äÿ 
èôàäÿ åäèð. Áóíóí êþêëÿðè èñÿ áèðáàøà ìèôîëîæè äöøöíúÿéÿ äàéàíûð. Áó 
áàðÿäÿ ïðîô. Ì.Ñåéèäîâóí ôèêèðëÿðè ñÿúèééÿâèäèð. 

Òàíûíìûø ìèôîëîã-àëèì Ìèðÿëè Ñåéèäîâóí òÿäãèãàòëàðûíäà ïðîáëå-
ìÿ äàhà ôóíäàìåíòàë éàíàøûëûð. Ùÿð øåéäÿí ÿââÿë ìèôîëîã-àëèì ìèôèí 
íåúÿ éàðàíìàñûíà äèããÿòè ÷ÿêèð: "Ìèôè íÿ òÿáèÿò, íÿ òîïëóìñàë (èúòèìàè) 
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ôèêèð äöíéàñû, íÿ äÿ éàðàíäûüû ýöíäÿí éàõøû ýöí-äèðèëèê öçöíÿ hÿñðÿò 
ãàëàí èíñàí òÿêáàøûíà éàðàòìàìûøäûð. Èáòèäàè èíñàí òÿáèÿòëÿ äîñò, åëÿúÿ 
äÿ éàüû êèìè ãàðøûëàøäûãúà òÿáèÿòëÿ îíóí àðàñûíäàêû çèääèééÿòäÿí, àí-
ëàøìàäàí èëê èíàì âÿ ñîíðà èëê ìèô éàðàíìûøäûð» (21, 19).  

Àëèìèí òÿäãèãàòëàðûíäà òÿáèÿò-èíñàí âÿhäÿòèíèí èëêèí ñèðëè-ñåhðëè 
ìÿðhÿëÿñèíèí ìèôèê òÿñÿââöðëÿðèí éàðàíìàñû ö÷öí éàõøû áèð ÿñàñ îëäóüó 
àéäûíëàøûð: "Àõû äåéÿñÿí, èëê éàõøû hèññ, ýþçÿëëèê hèññè äàhà ÷îõ èáòèäàè 
èíñàíûí âàð îëìàã, îëóì, þëöì hèññè èëÿ áàüëû îëìóøäóð. Îíó éàøàäàí, 
éåäèðÿí (àüàú, ìåéâÿ, ãóø, håéâàí, âÿ ñ.) åhòèìàë åòìÿê îëàð êè, îíó 
àúëûüûí, þëöìöí àìàíñûç ïÿíúÿñèíäÿí ãóðòàðàí hÿéàò íåìÿòëÿðè, áó âÿ 
áàøãà íÿñíÿëÿð õîøàýÿëèì, éàõøû-ýþçÿë, þëöìÿ àïàðàí, þëöì ýÿòèðÿí 
íÿñíÿëÿð èñÿ ïèñ, éàìàí ñàéûëìûøäûð" ( 21,19). 

Ì.Ñåéèäîâ ôîëêëîðóí áèð ÷îõ æàíðëàðûíäà, î úöìëÿäÿí ÿôñàíÿëÿðäÿ 
ãîðóíóá ãàëàí ìèôîëîæè äöøöíúÿ ñòðóêòóðëàðû ùàããûíäà éàçûð êè, 
àçÿðáàéúàíëûëàðûí áèð ñûðà ÿôñàíÿëÿðèíäÿ íàüûëëàðûíäà, äåéèìëÿðèíäÿ 
ñàõëàíìûø ÿñêè ìèô âÿ îíäàí ãàáàãêû èíàìëàðëà ñÿñëÿíÿí ýþðöøëÿð áó 
áàõûìäàí äèããÿòè þçöíÿ ÷ÿêèð (21,50). 

Ì.Ñåéèäîâ håñàá åäèð êè, ìèôëÿð, õàëã éàðàäûúûëûüû õàëãûí òàðèõÿí 
éîë éîëäàøû îëìóø, óçóí ÷àüëàð åëÿ áèë îíóí ýþðöøëÿðèíèí, ÿõëàãè-åòèê 
ïðèíñèïëÿðèíèí, åñòåòèê çþâãöíöí òîïëóñóíà ÷åâðèëìèøäèð: "Îüóç áîéëà-
ðû, Îüóçëà áàüëû ìèôèê-òàðèõè ÿôñàíÿëÿð, äàñòàíëàð ÿñêèäèð âÿ î, ÷àüëàðû 
êå÷äèêúÿ àç-÷îõ äÿéèøèëìèø, éåíèëÿøìèø, ýÿíúëÿøìèøäèð. Áó áàõûìäàí 
Îüóçóí, þçöíöí, óøàãëàðûíûí, íÿñëèíèí åâëÿíìÿñè àéðûúà ìàðàã äîüó-
ðóð. Îüóç Êàüàíûí èêè õàíûìû îëóð. Áèðèíúè õàíûì ýþé øöàíûí è÷èíäÿ 
ýþéäÿí ýÿëÿí, èêèíúè õàíûì èñÿ ýþëöí îðòàñûíäàêû àüàúäàí ÷ûõàí 
õàíûìäûð. Øöàíûí è÷èíäÿ ýþéäÿí ýÿëÿí õàíûì Ýöíÿøèí, ýþëöí îðòà-
ñûíäàêû àüàúûí è÷èíäÿí ÷ûõàðäûüû Äöíéà àüàúûíûí èíñàíëàøäûðûëìûø 
îáðàçëàðûäûð. Îüóçóí Ýöíÿøèí áÿëýÿñè õàíûìûíäàí Ýöí õàí, Àé õàí, 
Óëäóç õàí, Äöíéà àüàúûíûí áÿëýÿñèíäÿí Ýþê õàí, Òåíèç õàí, Òàü õàí 
àäëû îüëàíëàðû îëóð. Ýöíÿøèí áÿëýÿñè îëàí õàíûìäàí äîüóëàí ö÷ÿì ãàð-
äàøëàð êîñìèê àëÿìëÿ, ýöíÿøëÿ, îäëà, ýþëöí îðòàñûíäàêû àüàúäàí ÷ûõàðû-
ëàí õàíûìäàí äîüóëàí ö÷ÿì ãàðäàøëàð áàøëûúà îëàðàã éåðëÿ, ñó èëÿ áàü-
ëûäûð. Îüóçóí èøûã, ýöí, éåð âÿ ñó áàøëàíüûúûíäàí éàðàíàí þâëàäëàðû áèð 
éåðäÿ êàèíàòû, éàðàäûëûøû (Ýöí, Àé, Óëäóç, Ýþé, Äÿíèç, Éåð) òÿìñèë 
åäèðëÿð. Óøàãëàðû ö÷ÿì ãàðäàø âåðìÿêëÿ ìèô, ÿôñàíÿ éàðàäûúûñû äóàë 
òÿøêèëàò ãóðóëóøóíóí èêè ïîçóëìàç ãàíóíóíà - áèðëèéÿ, àéðûëûüà èøàðÿ 
åòìèøäèð" (20, 209-210).  
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 Àëèìèí éóõàðûäàêû ôèêðèíäÿí àéäûí îëóð êè, Îüóç ùàããûíäà áèçÿ 
ýÿëèá ÷àòìûø ÿôñàíÿëÿð þç êþêëÿðè åòèáàðèëÿ ìèôèê äöíéàýþðöøöíÿ áàüëà-
íûð. Ùÿìèí ìÿòíëÿð óçóí ÿñðëÿð ÿðçèíäÿ ïîåòèê äÿéèøìÿëÿðÿ ìÿðóç ãàëñà 
äà, îíëàðûí ìèôèê úþâùÿðè ñàáèò ãàëìûøäûð. Ôîðìà äÿéèøìèø, ìÿçìóí 
øÿêèëäÿéèøìÿëÿðÿ óüðàìûøñà äà, ìÿçìóíóí àëò ãàòëàðûíäà éàøàéàí èëêèí 
äöíéàýþðöøö – ìèôèê äöøöíúÿíèí ýåíåòèê ñóáñòðàòû ãîðóíàðàã ãàëìàã-
äà äàâàì åòìèøäèð. 

Äîüðóäàí äà, ìèôîëîýèéà èëêèí áàøëàíüûúäûð. Âàðëûã àëÿìèíèí ùÿð 
áèð öíñöðö þç òÿêàìöë âÿ èíêèøàôûíäà ùå÷ âàõò èëêèí áàøëàíüûúûíäàí 
àéðûëìûð. ×öíêè èëêèíëèê – ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè ôèòðÿòäèð, áöíþâðÿäèð. Ì.Ñå-
éèäîâ äà åëÿ áèð àëèì èäè êè, áó èëêèíëèéè – ìÿíÿâè-úèñìàíè éþíäÿêè ôèòðè 
áàøëàíüûúû, êþêëÿðè ùÿì åëìëÿ, ùÿì äÿ áèð àëèì ôÿùìè èëÿ äóéóðäó. Îíà 
ýþðÿ äÿ àëèìèí þç èíòåëëåêòè âÿ ôÿùìè èëÿ ýÿëäèéè ãÿíàÿòëÿð áó ýöí áèçè 
ÿôñàíÿëÿðÿ ìèôèê ýþðöøëÿðèí þéðÿíèëìÿñè áàõûìûíäàí èíàìëû éàíàøìàüà 
ñþâã åäèð.  

Ïðîô. Ì.Ñåéèäîâ Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíäÿ ìèôèê äöøöíúÿìèçèí 
òÿìÿë ñöòóíëàðûíà – èëêèí ñòèõèéàëàðà õöñóñè äèããÿò âåðìèøäèð. Òöðêöí 
ìèôîëîæè áàõûøëàðûíäà, èëêèí äöíéàýþðöøöíäÿ êèôàéÿò ãÿäÿð èçëÿðèíè 
ãîéìóø ñóéà èíàì ìöãÿääÿñëèéè èëÿ áàüëû äàíûøàí àëèì ãåéä åäèð êè, 
çàìàí-çàìàí ìèôèê òÿôÿêêöðäÿí ñîíðà éàðàíìûø äöíéàýþðöøëÿð, 
äèíëÿð ñóéà èíàìû Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíäÿí, ðÿâàéÿòëÿðèíäÿí òàìà-
ìèëÿ ñèëèá àòà áèëìÿéèá. Òÿäãèãàò÷û «Àìóäóõ ïèðè" ÿôñàíÿñèíè ìèñàë 
ýÿòèðèð. ßôñàíÿéÿ ýþðÿ, êå÷ìèø çàìàíëàðäà ãûç-ýÿëèíëÿð Àìóäóõ ïèðè 
îëàí äàüäàí ÷àøûð éûüûðëàðìûø. Îðàäà ÷îõëó ÷àøûð âàðìûø. ×àøûð éûüàí 
ãûçëàð àõìàç âÿ òöêÿíìÿç ñó ÷àëàñû ýþðöðëÿð. Îíëàð ñó èëÿ ÿë-öçëÿðèíè 
éóéóðëàð. Ãûçëàðäàí ö÷ö ÷àëàíûí è÷èíÿ òöïöðöð. Ñó éîõ îëóð. ùÿìèí ö÷ 
ãûç ãàéàäàí òÿïÿñè öñòÿ àñûëû ãàëûð. Ãàëàí ãûç-ýÿëèíëÿð òÿøâèøÿ äöøöðëÿð. 
Áó çàìàí ãåéáäÿí ñÿñ ýÿëèð: "×àøûðëûã è÷ÿðèñèíäÿ èêè ãÿáèð âàð. Î 
ãÿáèðëÿðèí öñòöíäÿ ýöìáÿç òèêñÿíèç, ñó ýåðè ãàéûäàð, ãûçëàð äà àñûëûëûã-
äàí õèëàñ îëàðëàð. Ãûçëàð òåç ýåðè ãàéûäûð, ÿhâàëàòû íÿãë åäèðëÿð. Àäàì-
ëàð àõòàðûá ãÿáèðëÿðè òàïûðëàð, öñòöíäÿ ýöìáÿç òèêèðëÿð. Î ñààò ñó ãàéû-
äûð, àñûëû ãûçëàð äà õèëàñ îëóðëàð. Òÿäãèãàò÷û ñþçöýåäÿí ÿôñàíÿäÿ ñóéà 
èíàìûí èçëÿðèíèí «à÷ûãúà ýþðöíäöéöíö» ãåéä åäèð" (20, 216).  

Òÿäãèãàò÷û ÿôñàíÿëÿðäÿ äàü îáðàçûíûí ÿúäàäëàðûìûçûí ìèôèê òÿôÿê-
êöð ñèñòåìè èëÿ áàüëûëûüûíà äà õöñóñè äèããÿò âåðìèøäèð. Î éàçûð êè, 
àçÿðáàéúàíëûëàðûí ãÿäèì ãÿáèëÿ áèðëÿøìÿëÿðèíäÿ äÿ äàüà "óëó áàáà", 
"ñîéóí áàøëàíüûúû" êèìè áàõìàã èíàìû îëìóøäóð. Ùÿòòà èíäè äÿ õàëã 
àðàñûíäà éàøàéàí ìèôèê ÿôñàíÿëÿðäÿ áó èíàì þçöíö ýþñòÿðèð. Åëÿ áóíà 
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ýþðÿ äÿ àçÿðáàéúàíëûëàð Áþéöê Ãàôãàç äàüëàðûíäàí áèðèíÿ "Áàáàäàü" 
(Ãóáà éàõûíëûüûíäà) àäû âåðìèøëÿð. Åðìÿíèñòàíäà âàõòû èëÿ áàøëûúà 
îëàðàã àçÿðáàéúàíëûëàðûí éàøàäûãëàðû ðàéîí "Àüáàáà" (èíäèêè Àìàñèéà) 
àäëàíìûøäûð. Áó àääà äà äàüà èíàì ("Áàøû ãàðëû äàüà Àüáàáà" äà 
äåéèëèðìèø) þç ÿêñèíè òàïìûøäûð"(20, 253). 

 Öìóìèééÿòëÿ, ÿôñàíÿ æàíðû ïðîô. Ì.Ñåéèäîâóí éàðàäûúûëûüûíäà 
ìöùöì éåð òóòìóøäóð. Î, ÿôñàíÿëÿðÿ ìèôèê ýþðöøëÿðèí þéðÿíèëìÿñè 
áàõûìûíäàí ÷îõ úèääè ìÿíáÿ êèìè ÿùÿìèééÿò âåðìèøäèð. Àëèìèí ìèôî-
ëîýèéà ùàããûíäà ÷îõñàéëû ìÿãàëÿ âÿ êèòàáëàðûíäà ÷îõëó ìèãäàðäà 
ÿôñàíÿëÿðÿ ìöðàúèÿò îëóíìóøäóð. Ùÿòòà áèð ãÿäÿð äÿ èðÿëè ýåäèá äåìÿê 
îëàð êè, ÿôñàíÿëÿð Ì.Ñåéèäîâ ö÷öí õàëãûìûçûí ìèôèê ýþðöøëÿðèíèí 
òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ áÿëêÿ äÿ, ÿí èëêèí ãàéíàã ðîëóíó îéíàìûøäûð. Áó 
úÿùÿòäÿí îíóí èðñè «Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðó» 
ïðîáëåìèíèí ãîéóëóøó âÿ òÿäãèãè ö÷öí áþéöê âÿ ùÿðòÿðÿôëè ÿùÿìèééÿò 
äàøûéûð; èñòÿð êîíêðåò áèð ÿôñàíÿäÿ éàøàéàí ìèôèê ýþðöøöí öçÿ ÷ûõàðûë-
ìàñûíûí áèçÿ âåðÿ áèëÿúÿéè åëìè òÿúðöáÿ áàõûìûíäàí, èñòÿðñÿ äÿ öìó-
ìÿí ÿôñàíÿ æàíðûíûí ìèôèê ýþðöøëÿðèí þéðÿíèëìÿñèíäÿêè ðîëó âÿ 
ÿùÿìèééÿòèíèí äÿðêè áàõûìûíäàí. 

Ïðîô. È.Àááàñëû ÿôñàíÿëÿðèí éàðàíìàñûíäà, hàáåëÿ ìþâúóäëóüóíäà 
ìèôîëîæè ÿñàñûí îëìàñûíû õöñóñè ãåéä åäèð. Àëèìèí ôèêðèíúÿ, ìèôîëîæè 
ñóáñòðàò – èëêèí ìèôèê äöøöíúÿ ãàòû ÿôñàíÿ æàíðûíûí ïîåòèê ìàùèééÿòèíèí 
àéðûëìàç àòðèáóòóäóð: "ßôñàíÿíèí ÿñàñ ìÿüçèíè î håêàéÿòëÿð òÿøêèë åäèð 
êè, îíóí ÿñàñûíäà ìþúöçÿ, ñþéëÿéèúè, éàõóä äèíëÿéèúèëÿð òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã 
îëóíìóø, èíàíûëìûø òÿðçäÿ àíëàøûëàí áèð îáðàç éÿãèí åäèëñèí. Áóíóíëà äà 
ðÿâàéÿòëÿðäÿí ôÿðãëè îëàðàã ÿôñàíÿëÿð hÿìèøÿ þç ôàíòàñòèê ìÿçìóí 
÷àëàðûíà ýþðÿ ñå÷èëèð. Îíëàð hÿì êå÷ìèøäÿ (äèàõðîíèê), hÿì hàçûðäà, 
hÿì äÿ ýÿëÿúÿêäÿ (ñèíõðîíèê) áàø âåðÿí hàäèñÿëÿð êèìè ñþéëÿíèëèð"(1, 3). 

Àëèìèí áó ôèêðè ÿôñàíÿëÿðèí äöøöíúÿíèí ÷àíëû, ùÿðÿêÿòäÿ îëàí 
ñòðóêòóð âàùèäè îëìàñû ùàããûíäà ãÿíàÿò ùàñèë åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. 
Ïðîô. È.Àááàñëûéà ýþðÿ, ÿôñàíÿ èíñàíëàðûí øöóðóíäà êå÷ìèøëÿ ýÿëÿúÿéè 
áèðëÿøäèðèð, êþðïö ñàëûð, êå÷ìèøäÿ îëàíû íÿãë åòìÿêëÿ ýÿëÿúÿéè ìöÿé-
éÿíëÿøäèðèð. Êå÷ìèø áó æàíðäà åòíèê-åïèê éàääàøûí ïàññèâ òÿúðöáÿñè 
éîõ, ýÿëÿúÿê ùÿéàò ãóðóúóëóüóíóí úàíëû íöìóíÿñèäèð.  

Áèç àëèìèí áó ôèêðè èëÿ ðàçûëàøûðûã. Ùå÷ øöáùÿñèç êè, ÿôñàíÿéÿ áó 
úàíëûëûüû âåðÿí îíóí ïîåòèê ìàùèééÿòèíäÿêè èëêèíëèê ãàòëàðû – ìèôîëîæè 
ñòðóêòóðëàðäûð. Ìèôîëîæè ñòðóêòóðëàð èíñàí äöøöíúÿñèíèí èëêèí àääûìëà-
ðûäûð. Èíñàíëûã áöòöí ñîíðàêû ôÿàëèééÿòèíè ìÿùç áó èëêèí àääûìëàðûí – 
ìèôîëîæè äöøöíúÿíèí èëêèí òÿúðöáÿñèíèí ÿñàñûíäà ãóðìóøäóð. Îíà ýþðÿ 
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äÿ ïðîô. È.Àááàñëû èëÿ ÿôñàíÿëÿðèí êå÷ìèøëÿ ýÿëÿúÿê – äèàõðîíèéà èëÿ ñèí-
õðîíèéà àðàñûíäà äóðàí äöøöíúÿ ãàòû («òÿñäèã îëóíìóø, èíàíûëìûø òÿðçäÿ 
àíëàøûëàí áèð îáðàç») îëìàñû ùàããûíäà ôèêðè èëÿ ðàçûëàøìàã ëàçûì ýÿëèð. 

ßôñàíÿëÿðèí áèð æàíð êèìè ÿñàñÿí êîñìîãîíèê, òîïîíèìèê, åòíî-
ãðàôèê, äèíè, òàðèõè, ãÿhðÿìàíëûã ñÿúèééÿñè äàøûäûüûíû ãåéä åäÿí È.Àá-
áàñëûíûí àðàøäûðìàñûíäà õåéëè ìèô ãàéíàãëû Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíÿ äÿ 
ðàñò ýÿëìÿê îëóð. Ñèìóðã ãóøó áàðÿäÿ äàíûøàí òÿäãèãàò÷û éàçûð: 
""Ñèìóðã ãóøó", "Ñÿìÿíäÿð ãóøó" êèìè ìèôîëîæè êþêëÿðÿ ìàëèê þðíÿê-
ëÿðäÿ ãóøà òàïûíìà, îäà èíàì êèìè ìîòèâëÿð ãîðóíóá" ( 1, 5 ).  

Îáðàçëàøäûðûëàí ãóøóí ÿôñàíÿâè ìàhèééÿò äàøûäûüûíû ãåéä åäÿí 
È.Àááàñëû äàhà ñîíðà éàçûð: ""Ñÿìÿíäÿð ãóøó" ÿôñàíÿñèíäÿ î, ãàðëû-
áóçëó þëêÿëÿðäÿ éàøàéàí ãàð ãóøó êèìè îáðàçëàøäûðûëûá. Ãóøóí äèìäèéè 
ïîëàä, úàéíàãëàðû ÷àõìàãäàøû, òöêö èñÿ ãîâ îëóð. Áèð äÿôÿ áàëàëàðûíûí 
ïÿðâàçëàíûá ó÷äóüóíó ýþðÿí Ñÿìÿíäÿð ãóøó ñåâèíúäÿí äèìäèéèíè 
úàéíàüûíà âóðóð. Òîããóøìàäàí îä ñà÷ûð, ãîâ òöêö àëûøûð, ãóø éàíûá 
êöë îëóð" (1, 5).  

Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðóíóí þéðÿíèëìÿñè 
ùÿìèí ñòðóêòóðëàðû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðÿí æàíðëàðûí áèðè-áèðèíÿ ìöíàñèáÿ-
òèíèí þéðÿíèëìÿñè èëÿ ñûõ áàüëûäûð. Ìèô áèð äöíéàýþðöøöäöð. Î, þç äþâ-
ðöíäÿ äÿ, ñîíðàêû ôîëêëîðëàøìà äþâðöíäÿ äÿ áöòöí ùàëëàðäà ñþçëö 
ìÿòíëÿðëÿ, ñþçëö ïîåòèê æàíðëàðëà ñûõ áàüëûäûð. Èíäè ñûðô ìèôîëîæè ìÿëó-
ìàòû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðÿí ìÿòíëÿð «ÿñàòèð» àäëàíàí æàíðäà áèðëÿøèð. 
ßñàòèð æàíðû ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿò æàíðëàðû èëÿ ùÿì ìÿçìóí, ùÿì äÿ øÿêèë 
(ôîðìà) áàõûìûíäàí ÷îõ éàõûíäûð. Áó éàõûíëûã î äÿðÿúÿäÿäèð êè, ùÿìèí 
ìÿòíëÿðèí áó æàíðëàðäàí ùàíñûíà àèä îëìàñû úèääè ïðîáëåìäèð, àíúàã 
áöòöí ùàëëàðäà ôÿðãëÿíäèðìÿ ìåéàðû âàðäûð. Ñ.Ðçàñîéóí éàçäûüû êèìè: 
«ßñàòèðëÿð ìèôîëîæè-êîñìîãîíèê äöíéà ìîäåëèíèí ñòðóêòóðóíó ÿêñ 
åòäèðÿí ìÿòíëÿðäèð. ßôñàíÿëÿð æàíð ñÿâèééÿñè áàõûìûíäàí ÿñàòèðëÿ ðÿâà-
éÿòëÿðèí îðòàñûíäà äàéàíûð. Îíëàð þç ôàíòàñòèê ìÿçìóíóíà ýþðÿ ÿñàòèð-
ëÿðÿ éàõûí îëñà äà, ÿôñàíÿíèí ðåàëëûüà òÿìàéöëö, ôàíòàñòèêàíû ýåð÷ÿêëèê 
ñÿâèééÿñèíäÿ òÿãäèìåòìÿ îíóí áèð æàíð êèìè ôÿðãëÿíäèðèúè àòðóáó-
òóäóð» (18, 34). Ìÿñÿëÿíèí áó êîíòåêñòè ýþðêÿìëè ÿôñàíÿøöíàñ àëèì 
ïðîô. Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëûíûí éàðàäûúûëûüûíäà ýåíèø øÿêèëäÿ ÿêñ îëóíìóøäóð. 
Î, ÿôñàíÿ èëÿ ÿñàòèðè ôÿðãëÿíäèðÿðêÿí èëê íþáÿäÿ òàðèõè èíêèøàô, ïîåòèê 
òÿêàìöë úÿùÿòëÿðèíè ÿñàñ ýþòöðÿðÿê éàçûð: «Òàðèõèëèê áàõûìûíäàí ÿñàòèð 
ÿââÿë, ÿôñàíÿ èñÿ ñîíðàëàð éàðàíäûüû ö÷öí çàìàí êå÷äèêúÿ ÿñàòèðëÿðèí 
þçëÿðèíèí äÿ áèð ãèñìè ÿôñàíÿéÿ äîüðó öç òóòìóøäóð. Äàhà äîüðóñó, 
ÿúäàäûìûçûí "óøàãëûã äþâðöíöí" (Ê.Ìàðêñ) "òàìàìèëÿ áÿäèè éàðàäûúû-
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ëûüû" (Ì.Ãîðêè) îëàí ÿñàòèðëÿð èáòèäàè ôîðìàñûíäàí ôÿðãëè øÿêèëäÿ, ÿôñà-
íÿëÿðèí äàõèëè âàðëûüûíäà, ãÿëáèíäÿ þçöíÿ éåð òóòìàüà, éàøàìàüà 
áàøëàìûøäûð» (14, 45). 

Ùÿð èêè æàíð àðàñûíäà éàõûíëûã ïðîô. Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëûíûí ôèêðèíúÿ, 
ùÿ÷ìèí ìÿòí òèïëÿðèíèí îðòàã ôàíòàñòèê ìÿçìóíëàðûíäà èôàäÿ îëóíóð: 
«ßñàòèðäÿ ãÿäèì èíñàíûí äöíéà, òÿáèÿò hàããûíäà òÿñÿââöðëÿðè hèôç îëó-
íóð. Ìèô ÿëáÿòòÿ, ÿôñàíÿéÿ éàõûíäûð. Ùàíñû úÿhÿòëÿðè? Ùÿð øåéäÿí ÿââÿë 
hÿð èêèñèíèí ÿñàñûíäà ãåéðè-àäè, ìþúöçÿëè áèð hàäèñÿ äàéàíìàñû úÿhÿò-
äÿí áóíëàð éàõûíäûðëàð. ßôñàíÿ êèìè ìèôëÿð äÿ ôàíòàçèéà öíñöðëÿðè èëÿ 
çÿíýèíäèð» (15, 65).  

Ìèô âÿ ÿôñàíÿëÿðèí ïîåòèê ìÿòí ñòðóêòóðóíäà îíó éàðàäàíëàðûí 
ìÿíÿâèééàòûíû àõòàðàí Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëû "Àçÿðáàéúàí åïîñóíóí ÿôñàíÿ 
ãàéíàãëàðû" êèòàáûíäà èáòèäàè èíñàíûí ÿñàòèðè áàõûøûíûí ìàhèééÿòèíè áåëÿ 
à÷ûð: "Èáòèäàè èíñàíûí ÿñàòèðè áàõûøûíäàí, èëê èáòèäàè áÿäèè éàðàäûúûëûüûí-
äàí öçöëöá ãàëàí, hÿëÿ äÿ áèçÿ çþâã âåðÿí îíóí ìÿhç ñàäÿëþâhëö-
éöíäÿí äîüàí ñÿìèìèééÿòè, èíàìû âÿ óéäóðìàñûäûð. Áó èíàì âÿ ñÿìè-
ìèééÿò, áó óéäóðìà èëê íþâáÿäÿ ÿñàòèðäÿí ÿôñàíÿéÿ êþ÷ìöøäöð. 
Áóíóíëà áåëÿ, ÿôñàíÿíèí þç òÿáèÿòèíäÿí äîüàí õöñóñèééÿò, éÿíè êîíêðåò 
úîüðàôè ÿðàçèéÿ áàüëûëûã, hàäèñÿëÿðäÿêè ðåàëëûã âÿ òàðèõèëèê îíóí hÿìèøÿ 
ìöàñèð ñÿñëÿíìÿñèíÿ çÿìèí éàðàòìûøäûð. Åëÿ áó úÿhÿòèí þçö ÿôñàíÿíè 
îíà ÷îõ éàõûí îëàí áàøãà æàíðëàðäàí äà ôÿðãëÿíäèðìèø âÿ hÿì äÿ 
ãèñìÿí òàðèõè ðÿâàéÿòëÿðÿ éàõûíëàøäûðìûøäûð." (16, 7). 

 Ìèô âÿ ÿôñàíÿëÿðè Àçÿðáàéúàí åïîñóíóí ÿñàñû, èëêèí ãàéíàüû 
ñàéàí òÿäãèãàò÷û "Êîðîüëó" åïîñóíäà ÿôñàíÿ âÿ íàüûë èçëÿðèíè àõòàðàðàã 
áåëÿ áèð ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, áó äàñòàí åïîñ ñÿâèééÿñèíÿ ãàëõàíà, áèð àáèäÿ 
êèìè ôîðìàëàøàíà ãÿäÿð ÿñàòèð, ÿôñàíÿ âÿ íàüûë ìÿðhÿëÿëÿðèíäÿí êå÷èá: 
"Äåìÿëè, åïîñóí ÿñàòèð ìÿðhÿëÿñèíè þéðÿíìÿêëÿ, hÿì÷èíèí Êîðîüëóíóí 
ìÿíøÿéè hàããûíäà, Êîðîüëóíóí - Ãóðäîüëóíóí Áåøèêëè äàüäà ãóðä 
ñöäö èëÿ áÿñëÿíìÿñè, Ãûðàòûí âÿ Äöðàòûí Ýþéñó àòëàðû îëìàñû áàðÿäÿ 
çÿíýèí ìÿëóìàòëàð ÿëäÿ åòìÿê ìöìêöíäöð" (16, 150).  

Ïðîô. Ñ.Ïèðñóëòàíëû éàçûð êè, ãÿäèì ìèôîëîæè ãàéíàãëàðäàí ñó è÷ìèø 
áó ÿôñàíÿëÿð þçöíöí ãåéðè-àäèëèéè, ìþúöçÿëè áèð hàäèñÿéÿ áàüëûëûãëàðû, 
ýöúëö ôàíòàçèéàéà ìàëèê îëìàëàðû èëÿ ôÿðãëÿíèð: "Áó úöð ÿôñàíÿëÿðäÿ 
÷îáàí äàøà äþíöð, ýÿëèí "ãàéàëàøûð", àü ýöë áöëáöë ãàíûíäàí ãûðìûçû 
ðÿíý àëûð, Ñÿìÿíäÿð ãóøó éàíìàüû èëÿ þç ÿhäèíÿ, ìóðàçûíà ÷àòûð. Ãûðõ 
ãûç "Ãûðõáóëàã" îëóð, ãûçëàðûí ýþç éàøûíäàí "Ãûç ýþëö" éàðàíûð, äàøà 
äÿéÿí îõ äàøû éàðàëàéûð, äàøûí ãÿëáèíäÿí "ãàí àõûð"- äàø "Ãàíëû äàø" 
àäûíû ãàçàíûð" (15, 69).  
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ßñàòèð òÿáèÿòëè ÿôñàíÿëÿðèí ìàhèééÿòèíäÿí äàíûøàí òÿäãèãàò÷û hàãëû 
îëàðàã áó ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, ìèôîëîæè ÿôñàíÿëÿðäÿ áèð ãàéäà îëàðàã ìþâçó-
íóí ìÿðêÿçèíäÿ òÿáèÿò âÿ èíñàí äàéàíûð: "Èíñàí òÿáèÿòëÿøèð, òÿáèÿò 
èíñàíëàøûð. Äàü, äàø, ñó èíñàíû åøèäèð, îíóí äåäèéèíÿ ÿìÿë åäèð. Èíñàí 
äàøà, ýöëÿ, áöëáöëÿ, áèð ñþçëÿ, òÿáèÿòèí áèð çÿððÿñèíÿ ÷åâðèëÿ áèëèð" (15, 72). 

Ïðîô. Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëû Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèô ãàéíàãëàðû èëÿ 
áàüëû ãÿíàÿòëÿðèíè «Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèíèí ÿäÿáè àáèäÿëÿ-
ðèìèçëÿ ìöãàéèñÿëè òÿäãèãè» êèòàáûíäà áåëÿ öìóìèëÿøäèðèð: «ßôñàíÿëÿð 
ìàùèééÿò åòèáàðèëÿ ÿñàòèðëÿðëÿ äÿ ÷îõ éàõûíäûð. ßââÿëà, îíó äåéÿê êè, 
ÿñàòèð ñàäÿúÿ îëàðàã Ýöíÿø, Àé, óëäóç, òàíðûëàð ïàíòåîíó, öìóìèééÿò-
ëÿ, òÿáèÿòäÿ áàø âåðÿí ìöõòÿëèô ÿùâàëàò âÿ ùàäèñÿëÿð ùàããûíäà ùåêà-
éÿòëÿð òîïëóñó äåéèë. ßñàòèð ÿñëèíäÿ òÿáèÿò âÿ éàõóä ùÿéàò ùàäèñÿëÿðèíÿ 
àäàìëàðûí áàõûøûíû õÿéàëè áèð øÿêèëäÿ ÿêñ åòäèðÿí øèôàùè ùåêàéÿòëÿðäèð. 
Èñòÿð ÿñàòèðèí, èñòÿðñÿ äÿ ÿôñàíÿíèí ÿñàñûíû ãåéðè-àäè, ìþúöçÿëè ùàäèñÿëÿð 
òÿøêèë åäèð. Àììà äàùà ãÿäèì îëàí âÿ èëêèí èçëÿðè áÿøÿð òàðèõèíèí áàø-
ëàíüûú äþâðëÿðèíÿ ýåäèá ÷ûõàí ÿñàòèðëÿð, ÿñàñÿí ôàíòàçèéà öíñöðëÿðè èëÿ 
ñöñëÿíäèéè ùàëäà, ÿôñàíÿëÿðäÿ ýåð÷ÿê òàðèõè ùàäèñÿ âÿ ðåàë úîüðàôè ÿðàçè-
ëÿðëÿ áàüëûëûã àïàðûúû ìþâãåäÿ äóðóð. ßñàòèð þçö äöíéàíûí, òÿáèÿò 
ùàäèñÿëÿðèíèí, èáòèäàè èíñàíûí øöóðóíäà ìöÿééÿí ìÿíàäà äÿéèøèëìèø 
èíèêàñûäûð» (17,11).  

Ò.Ôÿðçÿëèéåâ Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí õöñóñèééÿòëÿðè ùàããûíäà 
ãÿíàÿòëÿðèíè áåëÿ öìóìèëÿøäèðèð: «Ìöñòÿãèë æàíð êèìè àðàøäûðûëàíà ãÿ-
äÿð ÿôñàíÿëÿð åïîñóí, íàüûëûí, àéðû-àéðû ìèôëÿðèí òÿðêèáèíäÿ ýþòöðöëìöø 
âÿ îíëàðà õàñ îëàí õöñóñèééÿòëÿðëÿ äÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìèøäèð. Áÿçÿí 
àëèìëÿð íàüûë âÿ åïîñëàðäàêû ìèôèê îáðàçëàðûí îõøàð âÿ éàõûíëûüûíû, 
ìþâçó âÿ ìîòèâ ñÿñëÿøìÿëÿðèíè ÿñàñ ýþòöðÿðÿê ÿôñàíÿëÿðè ùÿìèí æàíðëàð-
ëà åéíèëÿøäèðìèøëÿð. Öìóìè úÿùÿòëÿð áó æàíðûí þçöíÿìÿõñóñëóüóíó ùå÷ 
äÿ èíêàð åòìèð. Ùàëáóêè ùÿìèí æàíðëàðäà îëäóüó êèìè ÿôñàíÿëÿðäÿ äÿ 
ìèôèê îáðàçëàðà, êîñìîãîíèê àíëàéûøëàðà, àíàðõèçìÿ, àíàäåîìàéà, 
àíèìèçìÿ, òåîãîíèéàéà, òåèðãèéàéà, òîòåìÿ, òàáóéà, ôåòèøèçìÿ, ôàòóëèç-
ìÿ, çîîìîðôèê âÿ àíòðîïîìîðôèê êèìè èáòèäàè áàõûøëàðà, òÿáèÿòèí, 
íÿáàòàòûí, ùåéâàíàòûí âÿ öìóìèééÿòëÿ, êàèíàòûí òþðÿìÿñèíÿ äàèð èñòè-
íàä åäèëÿí ÷îõëó ùåêàéÿò âÿ ðÿâàéÿòëÿðÿ òÿñàäöô åäèëèð. Áåëÿ ÿôñàíÿëÿðäÿ 
õàëãûí àñûëû îëäóüó èëàùèëÿøäèðèëìèø, éÿíè ìèôèêëÿøäèðèëìèø ãöââÿëÿðÿ 
ãàðøû èúòèìàè âÿ òàðèõè ìöáàðèçÿñè þí ïëàíäà äàéàíûð» (8, 33).  

 ßôñàíÿ æàíðû, îíóí ìèôëÿðëÿ áàüëû îëìàñû ùàããûíäà þçöíöí ÷îõ-
ñàéëû àðàøäûðìàëàðûíäà äÿôÿëÿðëÿ áÿùñ åòìèø ïðîô. À.Íÿáèéåâ ÿôñàíÿíèí 
ãÿäèì èëêèí ìèôîëîæè òÿñÿââöðëÿðëÿ áàüëûëûëûüûíà èøàðÿ åäÿðÿê éàçûð: 
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«ßôñàíÿ îëìóø, éàõóä îëìàñû ìöìêöí îëàí áÿäèè ùÿãèãÿòëÿð, àñòðàë 
òÿñÿââöðëÿð, ùÿéàò âÿ úÿìèééÿò òÿñÿââöðëÿðè èëÿ áàüëû ùÿéàò ôàêòûíà ÿñàñ-
ëàíûð. Áó íöìóíÿëÿð ìöàñèð äþâð âÿ ùÿéàò ö÷öí íöìóíÿâè îëàí èíñàíà 
åñòåòèê çþâã âåðÿí, îíó äöøöíäöðÿí, äþâðöí ÿêñëèêëÿðè âÿ çèääèééÿòëÿðè 
èëÿ èíñàíû öç-öçÿ ãîéàí ùÿéàò ìàòåðèàëûíà ÿñàñëàíûð. ßôñàíÿëÿðäÿ åïèê 
äöøöíúÿíèí äÿðèí ãàòëàðûíäà éàøàéàí áÿäèè äÿéÿðëÿð öçÿ ÷ûõûð. Äöíéà 
ùàããûíäà, îíóí äöíÿíè, áóýöíö, òÿáèÿò ýþçÿëëèêëÿðè, çîîìîðôèê áàõûø-
ëàð, äèíè ýþðöøëÿð âÿ ñ. þçöíö ýþñòÿðèð. ßôñàíÿëÿðäÿ áöðú àíëàéûøëàðû, 
èíñàí òàëåéèíèí ìÿëóì îí èêè áöðúëÿ áàüëûëûüû, èíñàí âÿ ñÿìà åòèãàäëàðû 
èëÿ áàüëû òÿñÿââöðëÿð äÿ ÿêñ îëóíóð» (12, 282).  

 ßôñàíÿëÿðèí áèð ãðóïóíó «Àñòðàë òÿñÿââöðëÿð, ñÿìà úèñèìëÿðè âÿ 
áöðúëÿðëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð» àäû àëòûíäà òÿñíèô åòìÿêëÿ îíëàðûí àñòðàë ìèô-
ëÿðëÿ áàüëûëûüûíû âóðüóëàéàí àëèì áó ÿôñàíÿëÿðè ñþçöýåäÿí æàíðûí ÿí ãÿ-
äèì íöìóíÿëÿðèíäÿí ùåñàá åäèð. À.Íÿáèéåâÿ ýþðÿ, «ùÿìèí ÿôñàíÿëÿðäÿ 
õàëãûí êîñìîãîíèê òÿñÿââöðëÿðè, ñÿìà úèñèìëÿðè èëÿ áàüëû àíòðîïîìîð-
ôèê ýþðöøëÿðè, åëÿúÿ äÿ àéðû-àéðû áöðúëÿð, èíñàí õàðàêòåðèíèí âÿ òàëåéèíèí 
ùÿìèí áöðúëÿðëÿ áàüëû éàðàíûá ôîðìàëàøìà òÿñÿââöðëÿðè þçöíö ýåíèø ÿêñ 
åòäèðèð. Áó ÿôñàíÿëÿðäÿ Àé îüëàí, Ýöíÿø ãûç øÿêëèíäÿ òÿñÿââöð îëóíóð, 
îíëàðûí áèðè-áèðèíÿ âóðóëìàñû, áèð èíúèêëèê öçöíäÿí Àéûí Ýöíÿøäÿí 
àéðû äöøìÿñè, èíñàí ìöíàñèáÿòëÿðè ÷åâðÿñèíÿ åíäèðèëèð. Àéûí öçöíäÿêè 
ëÿêÿíèí Ýöíÿøèí îíà âóðäóüó ñèëëÿíèí éåðè îëìàñû êèìè òÿñÿââöðëÿð Àé-
Ýöíÿø ÿôñàíÿëÿðèíäÿ þçöíö ýþñòÿðèð» (12, 283-284). 

Äèýÿð òÿðÿôäÿí áèòêè âÿ ùåéâàíàò àëÿìè èëÿ ÿëàãÿäàð ÿôñàíÿëÿðè äÿ 
àéðûúà ãðóïëàð ùàëûíäà òÿñíèô åäÿí àëèì áó òèï ÿôñàíÿëÿðèí éàðàíìàñûíû 
äàùà ãÿäèì ìèôèê ýþðöøëÿðëÿ áàüëûëûãäà, ÿúäàäûí äöíéàíû äÿðê åòìÿñè 
èëÿ ÿëàãÿäÿ äÿéÿðëÿíäèðìèøäèð: «Àéðû-àéðû áèòêèëÿðèí ðÿìçëÿøäèðèëìÿñè, 
îíëàðà óüóð âÿ óüóðñóçëóã ðÿìçè êèìè áàõûëìàñû, áó ìöíàñèáÿòëÿ áàüëû 
áèòêè àëÿìèíÿ, ýöë, ÷è÷ÿê âÿ öìóìèëèêäÿ òÿáèÿòèí éàøûë ôëîðàñûíà áèðìÿ-
íàëû îëìàéàí ìöíàñèáÿò ôîðìàëàøäûðìûøäû. Òÿáèè êè, çàìàí êå÷äèêúÿ 
ìöÿééÿí äèíè ýþðöø âÿ òÿðèãÿòëÿð áèðè-áèðèíè ÿâÿç åòäèêúÿ îíëàðà ìöíà-
ñèáÿò äÿ äÿéèøìèø, ìöõòÿëèôëÿøìèø âÿ éåíè òÿñÿââöð ùöäóäëàðûíû ÿùàòÿ 
åòìèøäèð» (12, 285). 

Òÿäãèãàò÷û áó éåðäÿ çÿðäöøòèëèêäÿ âÿ èñëàì÷ûëûãäà éàñÿìÿíÿ ôÿðãëè 
ìöíàñèáÿòèí èçëÿðèíè àõòàðûð âÿ áóíó áåëÿ èçàù åäèð: «Äàùà ãÿäèì 
òÿñÿââöðëÿðäÿ, çÿðäöøò ýþðöøëÿðèíäÿ éàñÿìÿí àüàúû âÿ ÷è÷ÿéè óüóð, õîø-
áÿõòëèê âÿ ñÿàäÿò ùåñàá åäèëèðäè. Ãÿäèì òöðê äþéöø÷öëÿðèíèí ëèáàñûíäà, 
áàø ýåéèìëÿðèíäÿ óüóð ðÿìçè ùåñàá åäèëÿí éàñÿìÿí ðÿìçè ùÿêê åäèëÿð-
äè. Àììà ñîíðàêû òÿñÿââöðëÿðäÿ î, ÿñêè ìÿíàñûíû äÿéèøèá ùöçí èôàäÿ÷è-
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ñèíÿ ÷åâðèëäè. Éàñÿìÿíèí Ùÿçðÿò ßëèíèí úÿíàçÿñè âÿ ãÿáðè öçÿðèíÿ ãó-
úàã-ãóúàã ãîéóëìàñû îíóí êÿäÿð ðÿìçèíÿ ÷åâðèëìÿñèíÿ, ùöçí ìÿçìó-
íó ÿùàòÿ åòìÿñèíÿ ñÿáÿá îëäó» (12, 285). 

À.Íÿáèéåâ áèð ñûðà ÿôñàíÿëÿðèí ìèôîëîæè ðÿíý ñèìâîëèçìèíè ãîðó-
éóá ñàõëàìàñûíû äà õöñóñè ãåéä åäèð: «Áó áàõûìäàí Àü ýöë, Ãûðìûçû 
ýöë, Ñàðû ýöë ÿôñàíÿëÿðèíäÿ ãÿäèì ðÿíý ñèìâîëèêàñû äÿéèøìÿç ãàëìûøäûð. 
Ýÿëèíáàðìàüû ëàëÿ, Ãûçáîéó ÷è÷ÿéè, Áÿíþâøÿ ýöëö âÿ áàøãà ÷è÷ÿêëÿðëÿ 
áàüëû ÿôñàíÿëÿðäÿ äÿ åéíè õöñóñèééÿòëÿð þçöíö ýþñòÿðèð» (12, 285).  

À.Íÿáèéåâ ãàëàëàðëà áàüëû ÿôñàíÿëÿðèí áèð ãðóïóíóí äà èëêèí ìèôî-
ëîæè òÿñÿââöðëÿ áàüëû îëäóüóíó ýþñòÿðìèøäèð: «Áèçÿ ýÿëèá ÷àòàí íöìóíÿ-
ëÿðäÿí ýþðöíöð êè, îíëàð ãÿäèì äÿôí ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí èñòèôàäÿ åäèëìèø-
äèð. Ãàëàëàðûí ìåìàðëûã ãóðóëóøó, ãàëàíûí óúà çèðâÿñèíèí ýåíèø ìåé-
äàí÷à øÿêëèíäÿ îëìàñû, áóðàäà ðóùëàðûí ýþéëÿðÿ òàïøûðûëìàñû, ñîíðàêû 
ìÿðùÿëÿäÿ èñÿ úÿíàçÿëÿðèí éàíäûðûëìàñû èëÿ áàüëû îëäóüóíó äöøöíìÿéÿ 
ÿñàñ âåðèð» (12, 289).  

Ïðîô. À.Íÿáèéåâ äèíè ÿôñàíÿëÿðèí äÿ þç èëêèí ÿñàñëàðû åòèáàðèëÿ ìèôî-
ëîæè ýþðöøëÿðÿ ñþéêÿíäèéèíÿ äèããÿò úÿëá åäÿðÿê éàçûð: «Áó òàðèõ òÿêúÿ 
Èñëàì äÿéÿðëÿðèíè éîõ, îíäàí ÿââÿëêè Çÿðäöøò âÿ ñîíðàêû ìöõòÿëèô åòè-
ãàäëàðû, åëÿúÿ äÿ ìöñÿëìàí ìÿäÿíèéÿòè ýþðöøëÿðèíè ÿùàòÿ åäèð» (12, 291). 

«Áþéöê äàøãûí», «Íóôóí òóôàíû» ÿôñàíÿëÿðèíÿ äèããÿòè úÿëá åäÿí àëèì 
ÿôñàíÿëÿðäÿêè ìèô ãàéíàãëàðûíûí äöíéàíûí ìöõòÿëèô õàëãëàðûíûí ìèô-
ÿôñàíÿ éàðàäûúûëûüûíäà ýåíèø éàéûëäûüûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðûð: «Äöíéà õàëãëàðû 
è÷ÿðèñèíäÿ ìöõòÿëèô âàðèàíòëàðäà éàéûëìûø «Áþéöê äàøãûí» ÿôñàíÿñèíèí 
úîüðàôèéàñû ýåíèøäèð. Å.Òàéëîð éàçûð êè, «áöòöí äöíéàäà ìèôìè, ÿôñàíÿìè 
àäëàíäûðìàëû îëäóüóìóç áó ùåêàéÿò ýåíèø éàéûëìûøäûð»... Áþéöê 
äàøãûíûí Àçÿðáàéúàíëà áàüëûëûüû áàðÿäÿ èëê äÿôÿ ÑÌÎÌÏÊ ìÿúìóÿñèíäÿ 
ìÿëóìàò âåðèëìèøäèð. Áóðàäà äåéèëèð: Àçÿðáàéúàíäà áó ÿôñàíÿíèí äàùà 
áàøãà áèð âàðèàíòû äà âàðäûð. Ùÿìèí âàðèàíòà ýþðÿ, Íóù äöíéà 
äàøãûíûíäà þç ýÿìèñè èëÿ ýÿëèá Ãàôãàç ñûðà äàüëàðûíûí øèìàëè-øÿðãèíäÿ ÿí 
éöêñÿê áèð éàøàéûø ìÿñêÿíè-Ìþùöú êÿíäèíè òàïûð. Ýÿìèñèíè Ìþùöú 
êÿíäèíäÿ áó ýöí äÿ ãàëìàãäà îëàí 1,5 õ 1,5 ìåòð þë÷öëö ùàëãàéà áÿíä 
åäèð, áöòóí ýÿìèäÿêèëÿð äàü çèðâÿñèíèí éàøûë âàäèñèíÿ ÷ûõûá áóðàäà 
ìÿñêóíëàøûðëàð. ßôñàíÿéÿ ýþðÿ, Íóù îíóí ãûçû âÿ àðâàäû áóðàäàêû Ïèð 
Àáúàáàð ìÿãáÿðÿñèíäÿ äÿôí åäèëìèø, Íóùóí ýÿòèðäèéè èíñàí íÿñëè áóðàäà 
éàðàíûá, àðòìûø âÿ äöíéàéà ñÿïÿëÿíìèøäèð» (12, 293). 

ßôñàíÿëÿðèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðëàðëà áàüëûëûüû òÿäãèãàò÷ûëàð òÿðÿôèí-
äÿí ìÿñÿëÿíèí ìöõòÿëèô àñïåêòëÿðè ñÿâèééÿñèíäÿ òÿñäèã îëóíóð. Ïðîô. 
Â.Âÿëèéåâ «Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðó» êèòàáûíäà éàçûð: «Äöíéà ôîëêëîðóí-
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äà, åëÿúÿ äÿ Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòûíäà ÿôñàíÿëÿðèí éàðàí-
ìàñû âÿ éàéûëìàñû ãÿäèì äþâðëÿðëÿ áàüëûäûð. Òàðèõÿ äàèð ãÿäèì ìÿíáÿ 
âÿ ñàëíàìÿëÿðäÿ, éàçûëû ÿäÿáèééàòûí êëàññèê íöìóíÿëÿðèíäÿ ÿôñàíÿëÿð-
äÿí âÿ ÿôñàíÿ ìîòèâëÿðèíäÿí ýåíèø èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð» (23, 271). 

Ïðîô. À.Øöêöðîâ ìèôèí òàðèõÿí ìþâúóäëóüó ãàéäàñûíû, ÿôñàíÿ-
ëÿðäÿ èôàäÿñèíè áåëÿ ÿñàñëàíäûðûð: "Ìèôèí éàøàìàñû ö÷öí ìöòëÿã hÿãèãè 
"äèíè" òÿúðöáÿ ëàçûìäûð. ×öíêè î, àäè òÿúðöáÿäÿí, ýöíäÿëèê hÿéàòûí 
òÿúðöáÿñèíäÿí ôÿðãëÿíèð. Áó òÿúðöáÿíèí äèíè õàðàêòåðè îðàäàí äîüóð êè, 
áóðàäà ÿôñàíÿâè hàäèñÿëÿð, öëâè hàäèñÿëÿð, ôþâãÿëàäÿ äÿðÿúÿäÿ øèøèðäèë-
ìèø øÿêèëäÿ èôàäÿ åäèëÿí hàäèñÿëÿð àêòóàëëàøûð" (22, 19-20).  

Ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè «Íàõ÷ûâàí ôîëêëîð ìöùèòè ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèíèí 
ìèôîëîæè ñåìàíòèêàñûíà äàèð» ìÿãàëÿñèíäÿ Íàõ÷ûâàí ôîëêëîð ìöùèòèí-
äÿí òîïëàíìûø äàü, ÷àé, ýþë, ãàëà âÿ ñ.-ëÿ áàüëû ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðè 
òÿäãèãàòà úÿëá åòìèø, îíëàðûí ìèôîëîæè ñòðóêòóðëàðëà áàüëûëûüû ùàããûíäà 
îðèæèíàë ôèêèðëÿð ÷þéëÿìèøäèð. Ìÿñÿëÿí, àëèì «Èëàíäàü» ìÿòíèíè òÿäãèã 
åäÿðÿê îíóí ìèôîëîæè «ÿñàñëàðûíû» áåëÿ øÿðù åäèð: «Ìÿòí åòèîëîæè õàðàê-
òåðëè ÿôñàíÿ æàíðûíà óéüóíäóð. ßôñàíÿëÿðèí áàøëûúà õöñóñèééÿòè åòèîëîæè-
ëèêäèð... ßôñàíÿëÿð þç ìÿçìóíó áàõûìûíäàí ìèôëÿðÿ ÿí éàõûí îëàí 
ôîëêëîð ìÿòíëÿðèäèð. Ìÿòíëÿðèí áèð ÷îõ õöñóñèééÿòëÿðè ÿôñàíÿëÿðäÿ ÿêñ 
îëóíóð. «Èëàíäàü» ìÿòíè êîñìîãîíèê õàðàêòåðëè ÿôñàíÿäèð. Áó ìÿòíäÿ 
ÿñëèíäÿ Èëàíäàüûí íåúÿ ìåéäàíà ýÿëìÿñè èçàù îëóíóð» (3, 49). 

Ìÿãàëÿäÿ «Èëàíäàü» ìÿòíè ÿñàñûíäà ìèôîëîæè äöíéà ìîäåëèíè (ìÿ-
êàí-çàìàí ñèñòåìèíè) õàðàêòåðèçÿ åäÿí äóàë ãàðøûäóðìàëàð áàðÿäÿ äÿ 
äàíûøûëûð. «Êîñìîñ-Õàîñ», «Èëàíäàü-Äèðèäàü», «Ýþçöòîõ èëàíëàð ïàäøà-
ùû-Òàìàùêàð èëàíëàð ïàäøàùû», «Éàõøû-ïèñ» ãîøàëûãëàðûíà äèããÿòè ÷ÿêÿí 
Ì.Úÿôÿðëè áó ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, ìÿòíäÿ ìèô ìÿêàí-çàìàíû ö÷öí õàðàê-
òåðèê îëàí ìÿêàí îáðàçëàðû äà ãîðóíóá ãàëìûøäûð: «Èêè ïàäøàùûí ìöëê-
ëÿðè àðàñûíäà ÷àé (Àðàç) éåðëÿøèð. ×àé ìèôîëîæè äöíéà ìîäåëèíäÿ êîñ-
ìîñëà õàîñóí àðàñûíäà (ñÿðùÿääèíäÿ) éåðëÿøÿðÿê êå÷èä ìÿêàíûíû èôàäÿ 
åäèð» (3, 49). 

Ô.å.ä. Ðàìèë ßëèéåâ òÿäãèãàòëàðûíäà ìèô äöíéàýþðöøöíöí ÿôñàíÿ 
æàíðûíà òðàñíôîðìàñèéàñû ìÿñÿëÿñèíè ýåíèø åëìè êîíòåêñòäÿ øÿðù åòìèøäèð. 
Î, ÿôñàíÿ æàíðûíûí éàðàíìàñûíû ìàhèééÿò åòèáàðèëÿ ìèôèí þç ôóíêñèéàñûíû 
«éåðèíÿ éåòèðÿ áèëìÿìÿñè» èëÿ èçàh åäèð: "Ìèô þç ñàêðàëëûüûíû èòèðÿíäÿ åçîòå-
ðèêëèê ãàçàíûð. ßôñàíÿäÿ èðÿëè ñöðöëÿí èäåéà, ôèêèð þç òÿñäèãèíè ìÿòíèí 
þçöíäÿ òàïûð. ßôñàíÿ êå÷ìèøäÿ áàø âåðìèø ùàäèñÿëÿðè øÿðù åäèð. Îíó ìèô-
äÿí ôÿðãëÿíäèðÿí éåýàíÿ ÿëàìÿò áóíóíëà áàüëûäûð. ßôñàíÿéÿ ìèôñèçëÿøìÿ 
õàñäûð. ßôñàíÿäÿ áÿðïà îëóíàí ìèôèí àíúàã íÿòèúÿñèäèð. Ìèôèí þçö èñÿ 
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óíóäóëìóøäóð, îíó àíúàã òÿõÿééöëöí êþìÿéè èëÿ éàäà ñàëìàã ìöì-
êöíöð. Ìèô êå÷ìèøè, èíäèíè âÿ ýÿëÿúÿéè èçàù åäÿ áèëäèéè ùàëäà, ÿôñàíÿ ìÿòíè 
èíäèêè âÿ ýÿëÿúÿê çàìàíäàí ìÿùðóìäóð. Îíà ýþðÿ äÿ ÿôñàíÿ ñòàòèê 
âÿçèééÿòäÿäèð. ßôñàíÿëÿðèí éàðàíìàñû àíòðîïîìîðôëàøìûø àëëàù îáðàçûíûí 
òÿôÿêêöðäÿ ôîðìàëàøìàñû äþâðö èëÿ öñò-öñòÿ äöøöð» (6,245). 

Ð.ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíè ìèôîëîæè ñòðóêòóð õöñóñèééÿò-
ëÿðèíÿ ýþðÿ àøàüûäàêû ãðóïëàðà àéûðûð:  

Òîòåìèê ìÿçìóí äàøûéàí ÿôñàíÿëÿð;  
Äàü êóëòó èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð; 
Àüàú êóëòó èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð;  
Ñó (áóëàã) êóëòó èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð;  
Ðåèíêàðíàñèéà èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð; 
Àñòðàë-êîñìîãîíèê ìÿíøÿëè ÿôñàíÿëÿð âÿ ñ. (5 ,60).  

Ãåéä åäÿê êè, áó áþëýö áèð òÿðÿôäÿí þçöíÿãÿäÿðêè òÿñíèôàòëàðû ÿêñ 
åòäèðèð. Ìÿñÿëÿí, ÿôñàíÿëÿðèí òîòåì, äàü, àüàú, ñó âÿ ñ. êóëòëàðëà áàüëû-
ëûüû ÿíÿíÿâè áþëýöäöð. Ëàêèí áóíëàðûí è÷ÿðèñèíäÿ ðåèíêàðíàñèéà èëÿ áàüëû 
ÿôñàíÿëÿðèí àéðûúà ãðóï êèìè ýþòöðöëìÿñè ôîëêëîðøöíàñëûüûìûç ö÷öí 
éåíè éàíàøìàäûð.  

Ð.ßëèéåâ îíóí åëìè éàðàäûúûëûüûíûí éåíè áèð ìÿðùÿëÿñè îëàí «Ðè-
éàçè ìèôîëîýèéà» àäëû êèòàáûíäà ìèô-ÿôñàíÿ êîíòåêñòèíäÿ Àçÿðáàéúàí 
ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðóíóí äàùà äÿãèã ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíÿ 
èï óúó âåðÿ áèëÿúÿê éåíè ñÿâèééÿäÿ éåòêèí ãÿíàÿòëÿðèíè òÿãäèì åäèð. 
Ãåéä åäÿê êè, òÿäãèãàò÷û áóðàäàêû ãÿíàÿòëÿðèíè ìèôîëîæè èíôîðìàñè-
éàíûí ðèéàçè-ôóíêñèîíàë ìîäåëëÿøäèðèëìÿ òÿúðöáÿñèíÿ ÿñàñÿí âåðèð: 
«ßôñàíÿ þç ñòðóêòóðóíà ýþðÿ ìèôäÿí òþðÿìÿäèð. Ìèôèí äàèðÿâè èíêèøàôû 
áàøà ÷àòàíäàí ñîíðà î, þç-þçöíö òÿêðàð åäèð, ìèô ýåðèéÿ äþâðåòìÿäÿ 
ÿôñàíÿ ìÿòíèíÿ äàõèë îëóð. Ìèôèí ÿôñàíÿ ìÿòíèíÿ ùîïìàñû ãàïàíìûø 
äàèðÿíèí ýåðèéÿ ôûðëàíìà ñöðÿòèíäÿí àñûëûäûð. ßôñàíÿ ìÿòíè èáòèäàè úÿ-
ìèééÿòèí åòíîìèôîëîæè øöóðóíóí éàääàøäà ãèñìÿí âÿ éà áöòþâ ýåðèéÿ 
äþíìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ èíñàíûí òàðèõè øöóðóíäà ÿñêè ìèô ìîäåëëÿðè êèìè 
áÿðïà îëóíóð. Ùÿðÿêÿòèí ñöðÿòèíäÿí àñûëû îëàðàã ÿôñàíÿ, íàüûë, åïîñ, 
äàñòàí æàíðëàðûíûí ìèôäÿí àñûëûëûüû àçàëûð, ùÿðÿêÿòèí áèðèíúè äþâðÿñèíäÿ 
ìèôèí ÿôñàíÿéÿ íèñáÿòè òÿõìèíè îëàðàã áÿðàáÿðëÿøèð, ùÿðÿêÿòèí èêèíúè, 
ö÷öíúö, äþðäöíúö âÿ äàùà àðòûã ñöðÿòëè ôûðëàíìàñûíäà ìèôäÿí èñòèôàäÿ 
êîåôôèñèåíòè (ÿìñàëû) ñöðÿòèí àðòìàñûíà òÿðñ ìöòÿíàñèáëèê òÿøêèë åäèð, 
ñöðÿò àðòäûãúà ìèô ÷àëàðëàðû ìÿòíÿ äàùà àç äàõèë îëóð» (7, 69).  

Ð.ßëèéåâ äàhà ñîíðà håñàá åäèð êè, ÿñêè ìèôèí ìÿçìóíóíóí éàä-
äàøëàðäàí ñèëèíìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ îíóí ñòðóêòóðóíóí ôîëêëîðäà áÿðïà-
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ñûíà åhòèéàú âàð èäè: "Ìèô ìÿäÿíèééÿòèíäÿí åïîñ ìÿäÿíèééÿòèíÿ êå÷èä 
áóíó òÿëÿá åäèðäè. Åïîñ ìÿäÿíèééÿòèíèí hÿð áèð ïèëëÿñè ö÷öí áó áÿðïà-
îëóíìà ôÿðãëÿíèðäè. ßôñàíÿ ìèôÿ éàõûí îëäóüó ö÷öí îíóí ñòðóêòóðóíó 
þç ñõåìèíÿ äàhà éàõøû óéüóíëàøäûûðäû, ùÿì äÿ ÿôñàíÿíèí éàðàíìà 
äþâðö áó áÿðïàîëóíìà ïðîñåñèíäÿ áèëàâàñèòÿ ìÿíòèãè òÿôÿêêöðöí 
öñòöíëöê òÿøêèë åòìÿñè èëÿ áàüëû èäè" (6 ,246). 

Òÿäãèãàò÷û áó äþâðö hÿì÷èíèí ÿôñàíÿ ìÿòíëÿðèíäÿ áÿçè ìþâçó-
ëàðûí äèíè ìÿçìóí êÿñá åòìÿñè èëÿ ÿëàìÿòäàð ñàéûð: "Áóíó ÿôñàíÿ 
ìÿòíëÿðèíäÿ áÿçè ìþâçóëàðûí äèíè ìÿçìóí êÿñá åòìÿñè èëÿ äÿ áàüëàéà 
áèëÿðèê (íàìóñ, hÿéà âÿ ñ. íÿçÿðäÿ òóòóëóð). Äèíè òÿñèðèí èçèíè áöòöí 
ÿôñàíÿëÿðäÿ ýþðÿ áèëìèðèê. Áó òÿñèð äàhà ÷îõ òîòåìèê âÿ äèíè ÿôñàíÿ-
ëÿðäÿ hèññ îëóíóð"(6, 246).  

Ô.å.ä. Ô.Áàéàò òöðêúÿ ÷àï îëóíìóø «Ìèôîëîýèéàéà ýèðèø» êèòàáûíäà 
«ìèô-ÿôñàíÿ» ìÿñÿëÿñèíè äàùà ýåíèø – «ìèô-ÿôñàíÿ-òàðèõ êîíòåêñòèíäÿ 
ýþòöðÿðÿê éàçûð: «Ìèôëÿðäÿ áèð ÷îõ ìÿñÿëÿëÿð à÷ûëìàìûø âÿ ýèçëè, þðòöëö 
ýþðöíäöéö ùàëäà, ÿôñàíÿëÿðäÿ áó, ôÿðãëè áèð òÿðçäÿäèð. ßôñàíÿ òàðèõ äåéèë, 
àíúàã ÿôñàíÿíè òàðèõñèç äöøöíìÿê äÿ ìöìêöí äåéèë. Îíäà ìÿëóì áèð 
ùàäèñÿíèí, ùÿãèãÿòèí éà þçö, éà ÿëàìÿòè, íèøàíÿñè áó âÿ éà äèýÿð øÿêèëëÿðäÿ 
ýþðöíöð. «Îüëàí-ãûç äàøû», «Îüëàí áóëàüû», «Ýÿëèí ãàéàñû», «Ãûç ãàëàñû» 
âÿ ñ. úÿìèééÿòèí èëêèí äþâðöíöí ìÿùñóëóäóð, éÿíè õàëãûìûçûí ÿí ÿñêè 
åòèãàäëàðûíûí, àäÿò âÿ ÿíÿíÿëÿðèíèí éàøàäûüû äþâðäöð» (2, 128).  

Òÿäãèãàò÷û ìèô âÿ ÿôñàíÿëÿðèí æàíð ñÿðùÿäëÿðèíèí éåòÿðèíúÿ àéäûíëàø-
äûðûëìàäûüûíà äèããÿòè ÷ÿêèð: «Ìèô òÿáèÿòèí âÿ ñîñèàë ùàäèñÿëÿðèí øöóð àëòûí-
äà áÿçÿíìèø øÿêèëäÿ èøëÿíèá ùàçûðëàíìàñûíûí ùàôèçÿëÿðäÿ ãîðóíìàñûäûð. 
Ìèôëÿð ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿð êèìè õàëã òÿõôééöëöíöí ìÿùñóëóäóð... Ìèôëÿ 
ÿôñàíÿ àðàñûíäàêû éàõûíëûüû àøàüûäàêû êèìè òÿñáèò åòìÿê ìöìêöíäöð. Ùÿð 
èêèñèíèí òÿìÿë ìþâçóñóíäà ôþâãÿëàäÿëèê âÿ ìþúöçÿâè áèð ùàäèñÿ âàð. 
ßôñàíÿ êèìè ìèô äÿ ôàíòàñòèê öíñöðëÿðëÿ äîëóäóð. Ìèôëÿ ÿôñàíÿ ñÿðùÿääè 
éåòÿðèíúÿ ìöÿééÿí åäèëìÿìèøäèð. Ìèôëÿ ÿôñàíÿ àðàñûíäà ôÿðãÿ ýÿëèíúÿ, 
ÿôñàíÿäÿ ìþâçóíóí ÿñàñûíû ýåð÷ÿê ùàäèñÿëÿð òÿøêèë åäèð» (2, 119). 

Ô.Áàéàò ìèôëÿ ÿôñàíÿ àðàñûíäàêû áàüëûëûüû, åëÿúÿ äÿ ôÿðãè áåëÿ à÷ûð: 
«Õàëãûí òÿáèÿò ùàäèñÿëÿðèíÿ ÿñêè áàõûøû ìèô òÿðêèáëè âÿ ìèô àüûðëûãëû 
ÿôñàíÿëÿðäÿ âåðèëèá. Ìÿëóìäóð êè, ìèôèí ìþâçóñó ÿñàñÿí òÿáèÿò ùàäèñÿ-
ëÿðè îëäóüó ùàëäà, ÿôñàíÿëÿðèí ìþâçóñó úÿìèééÿò ùàäèñÿëÿðèäèð. Òàìà-
ìèëÿ ãÿáóë åäèëìÿñÿ äÿ, òàðèõèëèê áàõûìûíäàí þíúÿ ìèô, äàùà ñîíðà èñÿ 
ÿôñàíÿëÿð îëìóøäóð. Áó àíëàìäà çàìàí êå÷äèêúÿ ìèôëÿðèí þçëÿðèíèí äÿ 
áèð ãèñìè (úÿìèééÿò ìÿñÿëÿëÿðèíÿ éàõûí îëàíëàð) ÿôñàíÿéÿ ÷åâðèëìèøäèð. 
Äàùà äîüðóñó, òàìàìèëÿ ÿúäàäûìûçûí óøàãëûã äþâðöíöí ÿäÿáè éàðàäû-
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úûëûüû îëàí ÿñàòèðëÿð ÿñêè øÿêëèíäÿí ôÿðãëè øÿêèëäÿ ÿôñàíÿëÿðèí äàõèëè âàðëû-
üûíäà, ãÿëáèíäÿ þçöíÿ éåð òóòìàüà, éàøàìàüà áàøëàéûá» (2, 128).  

Ìèôîëîã-àëèì Ð.Ãàôàðëûíûí òÿäãèãàòëàðûíäà ñþçöýåäÿí ìÿñÿëÿíèí 
àðàøäûðûëìàñû éþíöíäÿ ìàðàãëû ãÿíàÿòëÿðÿ ðàñò ýÿëèðèê. Ìèôëÿðèí ìÿí-
øÿéè, ìèô-ÿôñàíÿ áàüëûëûüû ìÿñÿëÿëÿðèíÿ òîõóíàí àëèì éàçûð: "ßôñàíÿ 
÷åâðèëìÿëÿðèíäÿí áåëÿ íÿòèúÿ àëûíûð êè, ýóéà áàøëàíüûúäà àíúàã âÿ 
àíúàã èíñàí ìþâúóä îëìóøäóð. Àç ãàëà òîðïàã äà, hÿð ãàéà, hÿð äàø 
äà èíñàí øÿêëèíäÿäèð, áó èíñàíëàð áÿçÿí êþíöëëö îëàðàã, áÿçÿí äÿ 
ìÿúáóðè éîëëà ôîðìàëàðûíû äÿéèøÿðÿê ãàéàíû, ÷àéû, àüàúû, ãóøó, håéâàíû 
âÿ ñ. ìåéäàíà ýÿòèðìèøëÿð. Ìèôëÿðäÿ èñÿ ýåíåçèñ, äîüóì áàøãà 
øÿêèëäÿäèð, áÿçè ìÿãàìëàðäà éóõàðûäàêû ïðèíñèïëÿðèí ÿêñèíè òÿøêèë åäèð. 
Áàøãà ñþçëÿ, èíñàí òÿáèÿòèí åéíèhöãóãëó äåòàëëàðûíäàí áèðèäèð, îíóí 
äîüóëóøóíäà hÿòòà öñòöíëöê ÷îõ hàëëàðäà håéâàíëàðäà, ãóøëàðäà, 
úàíñûç âàðëûãëàðäà îëóð. Éÿíè èíñàí þçö àüàúäàí, ãóøäàí, òîðïàãäàí, 
håéâàíäàí, ñóäàí, ýöíÿøäÿí âÿ ñ. ÿìÿëÿ ýÿëèð" (10, 338).  

Àèëèì áó ôèêèðäÿäèð êè, èëê áàõûøäàí ÿôñàíÿëÿð ìèôèê ìÿäÿíè ãÿh-
ðÿìàíëàðûí òÿðñè îëàí òðèêñòåðè õàòûðëàäûð: "Ôÿðã îíäàäûð êè, òðèêñ-
òåðëÿðäÿ hÿéàòäà ìþâúóä îëàí îáðàçûí ÿêñ òàéû ïåéäà îëóð, ÿôñàíÿëÿðäÿ 
èñÿ éàðàäûëûø hàäèñÿñè þçö òÿðñèíÿ áàø âåðèð. ßôñàíÿ ÷åâðèëìÿëÿðèíèí èëêèí 
ìèôèê ýþðöøëÿðëÿ áèðáàøà ÿëàãÿñè îëìàäûüûíû ýþðöðöê. ßôñàíÿëÿð ìèôëÿðèí 
èôàäÿ âàñèòÿëÿðèíäÿí ýåíèø áÿhðÿëÿíèð, îíà ýþðÿ äÿ èíàíú òÿñèðè áàüûøëà-
ìàãäà äàâàì åäèð. Ëàêèí ÷îõ hàëëàðäà òîòåì êèìè ýþðöíÿí håéâàíëàð 
òîòåìèçìèí òÿëÿáëÿðèíÿ çèää ìþâãåäÿ äóðóð. Ìÿñÿëÿí, ãóø òîòåìèçìäÿ 
èíñàíûí éàðàäûúûñû âÿ hàìèñèäèð. Ìèôëÿðäÿ òîòåì ôóíêñèéàñûíäà îëàí ãóø 
íÿñèë òþðÿäÿíäèðñÿ, ÿôñàíÿäÿ ÿêñèíÿ, èíñàíûí þçö ãóøó ìåéäàíà ýÿòèðÿí 
âàñèòÿäèð. ßôñàíÿëÿðäÿ øÿõñëÿíäèðìÿ äàhà ÷îõ àëëåãîðèê õàðàêòåð 
äàøûéûð, äåìÿëè, ïîåòèê öíñöðäöð. Ìèôëÿðäÿ èñÿ àíèìèñòèê, àíòðîïîìîð-
ôèê ýþðöøëÿðè ÿêñ åòäèðèð" (10, 339).  

Ð.Ãàôàðëû äà ìèô-ÿôñàíÿ èëèøêèëÿðèíè, ùàãëû îëàðàã òàðèõè àñïåêòäÿ 
äÿéÿðëÿíäèðèð. Àëèì áó ìþâçóäà îðæèíàë íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð: "Ìèôëÿð äîüó-
øóíäàí, éàðàíìàñûíäàí ñîíðà íèñáÿòÿí ñàáèòäèð, ìîäåë âÿ ñòðóêòóðóíà 
ýþðÿ äÿéèøìÿçäèð. Áàøãà ñþçëÿ, ìèô ÷îõãîëëó âÿ ÷îõøàõÿëè îëñà äà, àí-
úàã áèð äÿôÿ äîüóëóð, áèð õàëã äàõèëèíäÿ ÷îõâàðèàíòëàøìûð. Êîðòÿáèè øÿ-
êèëäÿ ìåéäàíà ýÿëäèéè ö÷öí éàääàøëàðäà íèñáÿòÿí ñàáèò øÿêèëäÿ éàøàéûð. 
ßýÿð ÿôñàíÿëÿðäÿ öíâàíëàøäûðìà, ôÿðäèëÿøäèðìÿ, þçöíöíêöëÿøäèðìÿ 
îëìàñàéäû, îíëàðà èíêèøàôûí ñîíðàêû ìÿðhÿëÿëÿðèíäÿ òÿáèÿòÿ hÿñð îëóíàí 
ìèôîëîæè ýþðöøëÿðÿ ãàéûäûø êèìè áàõìàã ìöìêöí èäè. Ëàêèí èíñàí áèð 
éåðäÿ ìÿñêóíëàøàíäàí ñîíðà òÿáèÿòäÿ ðàñòëàøäûüû áöòöí ãÿðèáÿ âàðëûã-
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ëàðà þç ìþhöðöíö âóðìàüà áàøëàéûð. Àòà-áàáàëàðû î éåðëÿðäÿ áàñäûðûë-
äûãúà hÿìèí éåðëÿð äîüìàëàøûð, âÿòÿíëÿøèð, éóðäëàøûðäû. Ùÿìèí éóðäóí 
áóëàãëàðû, ÷àéëàðû, håéâàíëàðû, ãóøëàðû âÿ ñ. áèð íþâ èíñàíûí äóáëéîðóíà 
÷åâðèëèðäè. Áèëÿðÿêäÿí î éåðëÿðèí hÿð ãàðûøûíäà þçëÿðèíÿ îõøàð ÿëàìÿòëÿð, 
íèøàíëàð ãîéìàüà ÷àëûøûðäûëàð. Òÿñàäöôè äåéèë êè, ÿôñàíÿëÿðäÿ îáðàç 
êèìè ÿí ýþçÿë âÿ ÿçÿìÿòëè âàðëûãëàð ñå÷èëèð. ×öíêè èíñàí àíúàã þçöíÿ 
éàðàøäûðûüû øåéëÿðÿ ÷åâðèëìÿñèíÿ èíàíûðäû" (10, 339-340). 

Ýÿíú òÿäãèãàò÷û Íàèë Ãóðáàíîâ äà áåëÿ håñàá åäèð êè, ÿôñàíÿ 
ìèôëÿ áèðè-áèðèíÿ ÷îõ îõøàðäûð, hÿòòà áÿçÿí îíëàðû áèðè-áèðèíäÿí ñå÷ìÿê, 
àéûðìàã áåëÿ ÷ÿòèí îëóð. Áó èñÿ ÿôñàíÿíèí ìèôèí áèðáàøà hÿì ÿíÿíÿ, 
hÿì äÿ ìÿòí âàðèñè îëìàñûíäàí èðÿëè ýÿëèð: "Éÿíè ìèô ÷àüû áèð åïîõà 
êèìè áèòäèêäÿí, ìèô ìÿòíëÿðè èíàíú îáéåêòè êèìè äÿéÿðèíè, ñàêðàë 
ìàhèéÿòèíè èòèðäèêäÿí ñîíðà ÿêñÿð ìèôëÿð áèðáàøà ÿôñàíÿ ìÿòíëÿðèíÿ 
òðàíñôîðìàñèéà åäèëìèøäèð. Áóíäàí áàøãà ìèôèí åòèîëîæèëèèê ôóíêñèéàñû 
êèìè ÿñàñ êåéôèééÿòè äÿ åïèê ìÿòíëÿð è÷ÿðèñèíäÿ äàhà ÷îõ ÿôñàíÿ ÿõç 
åòìèøäèð. Ìèôèê òÿôÿêêöð áöòöí èçàhëàðû ÿýÿð hÿãèãèëèéèíÿ èíàíàðàã 
âåðèðäèñÿ, áóíà òàìàì ñàêðàë, hÿãèãÿò êèìè éàíàøûðäûñà, ÿôñàíÿ àðòûã 
åïèê òÿôÿêêöðöí ìÿhñóëóäóð, áóðàäà ñþéëÿíèëÿíëÿð èíñàí ôàíòàçèéà-
ñûíûí åïèê éàðàäûúûëûãëà áèðëèêäÿ éàðàòäûüû ÿäÿáè ìÿhñóëëàðäûð" (11, 68).  

Î úöìëÿäÿí ÿôñàíÿ æàíðûíûí ìèôÿ îõøàðëûüû ìÿñÿëÿñèíäÿí äàíûøàí 
Í.Ãóðáàíîâ éàçûð êè, áó, ìÿhç îíóí òàðèõÿãÿäÿðêè ìÿðhÿëÿíèí ìÿh-
ñóëó îëìàñû èëÿ áàüëûäûð: "Éÿíè ÿôñàíÿ ìèôÿ äàhà éàõûíäûð, íÿèíêè åïèê 
íþâöí äèýÿð æàíðëàðûíà… Äåìÿëè, ÿôñàíÿ æàíðû ìèôëÿðäÿí ñîíðà îíëàðûí 
áèðáàøà òÿñèðè èëÿ éàðàíìûø âÿ éà åëÿ îíëàðûí þçëÿðèíè ÿêñ åòäèðìÿêäÿäèð. 
Áóíó ãåéä åòìÿêëÿ áèç ìèôëÿðëÿ ÿôñàíÿëÿð àðàñûíäà êÿñêèí ñÿðhÿääèí 
îëìàäûüûíû âóðüóëàìàã èñòÿéèðèê" (11, 68-69).  

Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿ ìÿòíëÿðè è÷ÿðèñèíäÿ õåéëè ìèãäàðäà êîñìî-
ãîíèê ìàhèééÿòëè ÿôñàíÿëÿðèí îëäóüóíà äèããÿòè ÷ÿêÿí Í.Ãóðáàíîâ 
äàhà ñîíðà håñàá åäèð êè, ìèôèí ÿñàñ îáéåêòè òÿáèÿò, ÿôñàíÿíèíêè èñÿ 
hÿì òÿáèÿò, hÿì äÿ úÿìèééÿò hàäèñÿëÿðè îëìóøäóð: "Áó èñÿ hå÷ äÿ òÿñà-
äöôè äåéèëäèð. Èíñàí úÿìèééÿòè èíêèøàôäà, äÿéèøìÿäÿäèð. Ìÿhç áóíóí 
íÿòèúÿñèíäÿ ÿôñàíÿëÿðèí ìÿçìóíóíäà äà éåíèëÿøìÿ, éåíè èúòèìàè, èíñàíè 
ìöíàñèáÿòëÿð þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Êîñìîãîíèéà àêòû èñÿ ðóäèìåíò êèìè 
ãîðóíóá ñàõëàíûëìûøäûð. Äþâðöí, çàìàíûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ÿôñàíÿäÿ-
êè hàäèñÿ âÿ îáðàçëàð öìóìèëÿøäèðèëìèø, êîñìîãîíèéàíûí ìàhèééÿòè èñÿ 
îëäóüó êèìè ãàëìûøäûð. ßýÿð èáòèäàè èíñàí ìèôëÿðèí hÿãèãèëèéèíÿ èíàíà-
ðàã éàðàäûðäûñà, áóíà òàìàì hÿãèãÿò êèìè éàíàøûðäûñà, ÿôñàíÿ èñÿ 
èíñàíûí ôàíòàçèéà âÿ áÿäèè òÿôÿêêöð âàñèòÿñèëÿ (ìèô ãÿëèáèíäÿí èñòèôàäÿ 
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åäÿðÿê) éàðàòäûüû åïèê éàðàäûúûëûã íöìóíÿñèäèð" (11, 71-72). Òÿäãèãàò-
÷û áó ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, ÿôñàíÿëÿðäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí éàðàäûëûøûí ôîðìà âÿ 
öñóëëàðû áèðáàøà êîñìîãîíèê ìèôëÿðäÿêè éàðàäûúûëûãëà áàüëû ýþðöøëÿðè 
òÿêðàðëàìàãäàäûð: «ßôñàíÿëÿðèí áèð ãèñìè êîñìîãîíèê-ìèôîëîæè ýþðöø-
ëÿðèí âàðèñëÿðè êèìè ÷ûõûø åäèðëÿð» (11, 73). 

Òÿäãèãàò÷û Ç.Ùöñåéíîâà «ßôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèí òÿäãèã ïðîáëåì-
ëÿðè» ìÿãàëÿñèíäÿ ñþçöýåäÿí ìÿòí òèïëÿðèíèí æàíð õöñóñèééÿòëÿðèíèí 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿí áÿùñ åäèð, ìèô, ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèí ãðóïï-
ëàøäûðûëìàñûíäà ìîòèâëÿðèí ðîëóíäàí, îíëàðûí ìöõòÿëèô ôóíêñèéàëàðû 
éåðèíÿ éåòèðìÿñèíäÿí äàíûøûð. Àðàøäûðìà÷û ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèí 
òÿäãèãè ìÿñÿëÿëÿðèíÿ èêè éþíäÿí éàíàøìàíû ýÿðÿêëè ñàéûð: «Áèðèíúèñè, áó 
æàíðëàðûí òÿäãèãè çàìàíû õöñóñè ìåòîäëàðäàí âÿ öñóëëàðäàí èñòèôàäÿ 
îëóíìàëûäûð. Áó èñÿ æàíð ñïåñèôèêàñû àíëàìûíäà ìÿòíÿ éàíàøìàã 
äåìÿêäèð. Èêèíúèñè, áó æàíðëàðû òÿäãèã åäÿí àëèìëÿðèìèçèí ïðîáëåìÿ 
éàíàøìà öñóëóíó, ýÿëäèéè íÿòèúÿëÿðè âÿ ñ. íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿê ìÿíà-
ñûíäà òÿäãèã ìÿñÿëÿëÿðèíäÿí äàíûøìàã ìöìêöíäöð» (9, 102).  

Ç.Ùöñåéíîâàíûí ôèêðèíúÿ, ÿôñàíÿ âÿ ðÿâàéÿòëÿðèí áèðèíúè éþíäÿí 
òÿäãèã îëóíìàñû ùÿìèí æàíðëàðûí òèïîëîæè, ñåìàíòèê âÿ ñòðóêòóð õöñó-
ñèééÿòëÿðèíè, èêèíúè éþíäÿí àðàøäûðûëìàñû èñÿ òÿñíèôàò ìÿñÿëÿëÿðèíè àðàø-
äûðìàüû þíÿ ÷ÿêèð. ßôñàíÿëÿðèí ÿêñÿðèééÿòèíäÿ ìèôîëîæè-ðèòóàë ÿñàñëàðûí 
îëìàñûíäàí äàíûøàí òÿäãèãàò÷û éàçûð: «Áó èñÿ îíëàðûí ìèôîëîæè äöíéà-
ýþðöøöí ìöùöì õöñóñèééÿòëÿðèíè, ìèôîëîæè øöóðóí ôîðìàëàøäûðäûüû 
èíàíúëàðû ÿêñ åòäèðìÿñèíè ýþñòÿðèð. ßôñàíÿëÿðèí ìÿçìóíó ùÿìèí ìèôî-
ëîæè èíàíúëàðûí ÿñàñûíäà ôîðìàëàøûð âÿ ìèëëè-ìèôîëîæè äÿéÿðëÿðè ÿêñ 
åòäèðèð. ßôñàíÿëÿð ùÿúìúÿ êè÷èê îëäóüóíà ýþðÿ, îíóí àëò ãàòûíäàêû 
ìèôîëîæè ìÿíàäà äà ëàêîíèêëèê ùèññ îëóíóð. ßôñàíÿëÿðèí ÿñàñ õöñóñèé-
éÿòëÿðè þç ìèôîëîæè õöñóñèééÿòëÿðèíè èòèðìÿñèäèð, éÿíè ÿôñàíÿëÿð ìèô-ðèòóàë 
êþêëÿðèíäÿí óçàãëàøäûãúà äåìèôëÿøèðëÿð»(9, 103).  

Ìèô-ÿôñàíÿ êå÷èäèíèí èíñàí òÿôÿêêöðöíäÿ ãàâðàíûëìàñû ïðîñåñèíÿ 
äèããÿòè ÷ÿêÿí àðàøäûðìà÷û éàçûð: «Ìèôäÿí àéðûëàí ÿôñàíÿíèí èëê íþâáÿ-
äÿ ìÿíòèãè òÿôÿêêöðäÿ ôîðìàñû éàðàíûð. Áó èñÿ ÿôñàíÿíèí ñòðóêòóðó èëÿ 
áàüëûäûð. ßôñàíÿíèí ñòðóêòóðóíäà ìèôäÿ îëäóüó êèìè êîñìîãîíèê, 
åòíîãîíèê, åñõàòîëîæè, åòèîëîæè, òîòåìèê òÿñÿââöðëÿð ùàããûíäà èëêèí 
áèëèêëÿð éåð òóòóð. Ëàêèí ìèôäÿí ôÿðãëè îëàðàã áó áèëèêëÿð äàùà éûüúàì, 
áÿäèèëÿøìèø âÿ íèñáÿòÿí þç ìèôîëîæè ìÿçìóíóíäàí óçàãëàøìûø ùàëäà 
òÿãäèì îëóíóð. Áó ùàë äàùà ÷îõ òîòåì ÿôñàíÿëÿðèíäÿ ÿñàñ ãÿùðÿìàíûí 
ùåéâàíà âÿ éà ãóøà ÷åâðèëìÿê èìêàíû îíóí òàéôàñûíà ìÿõñóñ îëäóüó 
òîòåìèê ýþðöøëÿðäÿí àñûëû îëìóøäóð. Éÿíè ÿôñàíÿ ãÿùðÿìàíûíûí þç òàé-
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ôàñûíûí òîòåìèíÿ ÷åâðèëìÿê àðçóñó ùÿìèí òîòåìèí òàéôàíûí èúòèìàè 
ùÿéàòûíäà îéíàäûüû ðîëëà áàüëûäûð. Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ÷îõóíäà, 
õöñóñÿí äÿ òîòåì ÿôñàíÿëÿðèíäÿ ùåéâàíà âÿ éà ãóøà ÷åâðèëìÿê àðçóñó 
ùèññ îëóíóð. ßôñàíÿëÿðèìèçäÿ ÿñàñÿí ìàðàë, úåéðàí, ìàðàë, ãóðä, òóðàú, 
øàíàïèïèê, âÿ ñ. çîîìîðôèê ùåéâàí âÿ ãóøëàðà ÷åâðèëìÿ èëêèí äöøöíúÿ-
íèí ìÿùñóëó êèìè äèããÿòè úÿëá åäèð» (9 ,103). 

Áåëÿëèêëÿ, «Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðó» ïðîáëå-
ìèíèí òÿäãèã òàðèõèíèí þéðÿíèëìÿñè èíäèêè ñÿâèééÿäÿ àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðè 
îðòàéà ãîéóð: 

1. Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíäà ÿôñàíÿëÿðèí òîïëàíìàñû, íÿøðè 
âÿ òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ áþéöê èøëÿð ýþðöëìöøäöð. Ùÿìèí èøëÿð «Àçÿð-
áàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðó» ïðîáëåìèíèí òÿäãèãè ö÷öí 
ÿñàñ íÿçÿðè-ìåòîäîëîæè âÿ ïðàêòèêè áàçàíû òÿøêèë åäèð.  

2. Ôîëêëîðøöíàñëûãäà «Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðèíèí ìèôîëîæè ñòðóêòó-
ðó» ïðîáëåìè áèðáàøà ùå÷ áèð òÿäãèãàòûí ïðåäìåòèíè òÿøêèë åòìÿñÿ äÿ, 
«ìèô âÿ ÿôñàíÿ» êîíòåêñòè ÿôñàíÿ èëÿ áàüëû áó âÿ éà äèýÿð òÿäãèãàòëàðäà 
çàìàí-çàìàí àêòóàëëûã ãàçàíìûøëäûð. Ùÿìèí êîíòåêñòèí ìèëëè ÿôñàíÿ 
ôîíäóíà ñþéêÿíìÿñè àïàðûëìûø òÿäãèãàòëàðû «ÿôñàíÿëÿðèí ìèëëè ïîåòè-
êàñû» êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðìÿéÿ èìêàí âåðèð.  

3. ßôñàíÿëÿðèí ìèôîëîæè ñòðóêòóðëà ÿëàãÿñè èëÿ áàüëû ñþéëÿíèëìèø 
ãÿíàÿòëÿðèí, ýÿëèíìèø åëìè íÿòèúÿëÿðèí, ôèêèð âÿ ìöëàùèçÿëÿðèí öìóìèëÿø-
äèðèëìÿñè ýþñòÿðèð êè, Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿëÿðè ìèôîëîæè äöøöíúÿ òàðèõèíèí 
áÿðïàñû ö÷öí çÿíýèí ìÿòí áàçàñûíû òÿãäèì åäèð. 
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THE INVESTIGATION HISTORY OF THE PROBLEM 

“MYTHOLOGICAL STRUCTURE OF AZERBAIJAN LEGENDS” 
SUMMARY 

In the article the investigation history of the problem “Mythological structure of 
Azerbaijan legends  is studied in details. It is noted that the scientific opinions of the 
scientists telling the thoughts about the mythological structure of the Azerbaijan 
legends attain strict theoretical-methodological importance.  

 
Ельчин Имамалиев (Галибоглу) 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
«МИФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛЕГЕНД» 

РЕЗЮМЕ 
В статье всесторонние рассматривается история изучение проблемы азер-

байджанских легенд. Подчеркиваются важные аспекты всказанных мнений иссле-
дователей данной тематики. Автор на основе анализа сделал обобшаюшие выво-
ды. 
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Чинаря МЦТЯЛИМОВА  
 

ЯРЯБ ХАЛГ ГЯЩРЯМАНЛЫГ ДАСТАНЛАРЫНДА  
МИФОЛОЖИ ГАТ 

 
Фолклор халгын истяк вя арзуларынын, адят вя яняняляринин, мядяний-

йятинин, гящряманлыг дцшцнъяляринин, шивя вя диалектляринин, севэи вя мя-
щяббят анламларынын, дцнйайа бахышынын, щагга вя ядалятя олан мцна-
сибятляринин, аьыл вя гцдрятинин, хейир вя шяря олан мцнасибятляринин шифащи 
шякилдя, тяфяккцрдян ъямиййятя фялсяфи иникасыдыр. Фолклор еля бир халг 
йарадыъылыьыдыр ки, о, щям потенсиал енержини, щям дя кинетик енержини 
дашыйан мянбяляри юзцндя ейни заманда  сахлайа билир. Ясатир –  ибтидаи 
инсанын фялсяфи дцнйаэюрцшц, яфсаня – ясатирлярин епикляшмя дюврц, наьыл -  
епик зяминин шахялянмяси, епос – щяр бир миллятин юз сярщядлярини таныма-
сы вя онун горуйуъусу олан гящряман сечмясидирся, дастан – халгын 
тарихидир. Дастанларда халгын юзц йашайыр. Халгын тарихи дя, мифолоэийасы 
да, фялсяфи дцнйаэюрцшц дя дастанларда ъямляниб. Дастанлар – щяр бир 
халгын юзцнцн щяйат сялнамясидир. В.Г.Белинскинин дили иля десяк, ясатир-
сиз яфсаня вя наьыл, бунларсыз епос вя дастан ола билмяз. Бу бахымдан 
айры-айры халгларын дастанларынын тиположи хцсусиййятляринин юйрянилмяси 
онларын мифоложи эенезисини арашдырмадан мцмкцн дейил. 

Мифложи елемент илк юнъя яряб епосунун композисийасында юзцнц 
эюстярир. Яряб халг романынын композисийасына нязяр етдикдя эюрцрцк 
ки, онун тяркиб щиссяляри щяля вящдят йаратмамыш вя буна эюря дя айрыл-
майа мяруз галан мцхтялиф елементлярдян ибарятдир. Бу щал сирянин (яряб 
халг романынын) бцтцн компонентляриня хасдыр ки, бу да илк юнъя халг 
романы гящраманларынын тядгиг едилмясиндя юзцнц эюстярир. Тясадцфи 
дейил ки, Б.Л.Рифтин Чин китаб епосуна даир юзцнцн ян мараглы арашдыр-
маларыны «Мифдян романа» адландырмыш вя бу башлыьы «Чин ядябиййа-
тында персонажын тясвири тякамцлц» йарымсярлювщяси иля изащ етмишдир. 
Мцяллиф тутушдурма цчцн гядим Чин мифолоэийасынын зянэин бядии 
системиня мцраъият едяряк, Чин мифоложи епосу персонажларынын феодализм 
дюврцнцн китаб епосу персонажларына мярщяля-мярщяля трансформасийасы-
нын тиположи бахымдан яряб халг дастанлары иля анолоэийасыны апармышдыр. 
Бу бахымдан яряб халг дастан йарадыъылыьы иля баьлы мясяля даща 
чятиндир. Чцнки яряб мифоложи епосунун мятнляри дюврцмцзядяк  эялиб 
чатмамышдыр. Бу сябябдян дя биз мялум цмумсами мифоложи епосларын-
дан чыхыш етмяли олуруг. Бизим цмдя мягсядимиз щеч дя чохсайлы яряб 
халг романларынын щяр бир персонажы цчцн мифоложи паралеллярин ахтарылыб 
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тапылмасы дейил. Биз чалышмалыйыг ки, онлары моделляшдиряряк йалныз сиря 
жанрында сахланылмыш гядим ъизэилярини эюстяряк. Бунунла да дастан пер-
сонажлары вя онларын сяъиййяви щярякятляринин «демифляшмя» просесини тяг-
дим етмяк имканыны газанмыш оларыг. Бу бахымдан дастан щадисяляринин 
асанлыгла щиссяляря айрылмасы вя жанр гейри-мцяййянлийинин арашдырылмасы 
даща мараг доьурур.  

Гящряманларын вя онларын иштирак етдийи вязиййятлярин «демифляшмя» 
просеси ядяби шцурун йаранмасынын илкин мярщяляляриня аиддир. Бу просес 
мифин мцхтялифлийи иля изащ олунур. О.М.Фрейденберг мифин мащиййяти иля 
баьлы йазыр: «Мифин ян юзцнямяхсус ъящяти онун юз тяркиби иля охшар 
олмамасыдыр. Онун мифолоэийасы щяр бир форма кими о дяряъядя тран-
сформасийа олунмуш, дяйишмиш, дахили мяна кейфиййяти тяшкил етмишдир ки, 
елми тящлилсиз онларын органик бцтцнлцйцня инанмаг чятиндир. Миф юз 
мифолоэийасына о гядяр охшамыр ки, ону башга шейля – бош уйдурма, фан-
тастик щекайя, тарихи щягигят, реаллыг, рявайят, мцасир халг наьылы, мцасир 
поезийа иля сящв салырыг. Мифин бу, формал олараг  мцстягил, онун мяъа-
зилийиня борълу олан хасиййяти, сонралар юз-юзлцйцндя эенетик мянасын-
дан айры галыр вя инъясянятдя, дилдя, етикада, щцгугда, мяишятдя юзцнцн 
айрыъа мювъудлуьуну давам етдирир. Инкишафын сонракы мярщялясиндя 
фолклор вя ядябиййатын  мифдян истифадяси гядим мифлярин гящряманынын 
«обйектин эерчяклийинин цмуми защири ъизэиляри иля там уйьунлашан «реа-
листик» метафоралардан истифадя етмяси иля стимуллашыр.  Гящряманлар юз 
тяркибляриня эюря космик котегорийалара бюлцнцр. Бцтцн эюрцнян алям 
онларын тяъяссцмцня чеврилир. 

Бизим тясяввцрцмцздя  демифляшмянин  мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, миф юз мяъази, йяни космик мянасыны итирдикдя, реал тяряфлярини эцълян-
дирир. Конкрет олараг бу, мифоложи мотивлярин мцвафиг дюврляринин реалы-
ьына йахынлашмасында юзцнц эюстярир. Мясялян, Сибир тцрк-монгол халг 
гящряман епосунда о бири дцнйанын дцшмян мяхлуглары сонралар гоншу 
дцшмян тайфалары вя дцшмян ханлары кими тясвир едилир. Бу щадисяни 
арашдырылмыш С.В.Пухов йазыр: «Беля дцшцнмяк лазымдыр ки, дцшмяни 
яждаща кими тясвир етмяк – Сибир, тцрк-монгол халглары епосунун гядим 
ъящятидир. Алтай, Хакас вя Тува халгларынын тарихи щяйатынын вя иътимаи 
ялагяляринин сонракы инкишафы дцшмян образынын «демифляшмясиня» эятириб 
чыхарыр. Яждаща явязиня залым хан чыхыш едир. Еля тяк хан дейил, дахилдян 
дя, юз няслиндян дцшмян пейда олур. Бу, баш гящрямана дцшмян кясилян 
вя онунла мцбаризя едян онун баъысы, хаин арвады, гардашы вя щятта ата-
анасыдыр. Бу бахымдан бу халгларын епосунда тез-тез гаршымыза чыхан 
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хаин щяйат йолдашы вя баш гящрямана – гардаша дцшмян кясилян баъы 
образлары диггятялайигдир». 

Яряб халг сиряляриндя дя буна охшар бязи мягамлар вардыр. Мяся-
лян, «Янтяря» дастанында Янтяряйя гаршы башга нясилдян тайфа йолдаш-
ларынын дцшмянчилийини, «Сейф Зу Йязян» дастанында Сейфин анасы Гямя-
риййянин юз оьлуна гаршы дцшмянчилийини мисал эюстяря билярик. С.В.Пухов 
алтайларын « Алтай-Бучай» гящряман рявайятляриндя дцшмянлярин тяряфиня 
кечяряк баш гящрямана гаршы хаинлик едян ана вя баъыдан данышараг, 
буну екзогам ниэащла, йяни ниэащдан сонра гадынын башга нясля кеч-
мяси иля изащ едир: «О юзцнцн яввялки няслиня артыг йаддыр вя щятта 
эяляъякдя онун доьма нясли вя ниэащдан сонра кечдийи нясил арасында 
мцбаризя йаранса онун потенсиал дцшмянидир.» 

Бу изащла тямамиля разылашмаг олар. Мясялян, Юмяр Ибн Зийадла 
Янтяря (Бяну-Зийад вя Бяну-Кирад нясилляри) арасындакы дцшмянчилийи 
фратрийалар арасында дцшмянчилик кими, Гямяриййянин Сейфи излямясини ися 
матриархатын галыглары кими изащ етмяк мцмкцндцр. Лакин бу чох асан 
вя гыса, мцяййян гядяр мцасирляшмиш бир изащ олар. Чцнки ъямиййятин 
инкишафыныда демифляшмя просеси чох эцман ки, даща гядим дюврляря 
эедиб чатыр.  

Мцасир яряб алимляринин топладыьы материаллара вя яряб халг роман-
ларынын мятнляриня ясасланараг миф гящряманларын демифляшмясинин, он-
ларыны сиря гящряманларына чеврилмясини излямяйя чалышаг. Илк яввял мцасир 
нюгтейи-нязярдян щярякятляри мцяммалы вя мянтигдян кянар эюрцнян 
сиря гящряманларынын тящлилиня нязяр йетиряк. Бу образларын чоху, эцман 
ки, артыг ширя жанрын ямяля эялмяси заманы беля идиляр. Бу сябябдян дя 
халг романында онлар даща чох трансформасийайа мяруз галырдылар. 
Гейд едяк ки, бу тип образларын яксяри цчцн сяъиййяви сцжетляр мювъуд-
дур. Йяни гящряман неъядирся, сцжет дя еля дцзялир.   

Бу бахымдан «Сейф ибн Зу Йязян» дастанынын ясас гящряманларын-
дан бири Сейфин анасы Гямяриййя образы ян чох мараг доьуран образ-
лардан биридир. Чцнки онун щярякятляри бизлярин нюгтейи-нязяриндя олдуьу 
кими, орта ясрляр Ислам мювгейиндян дя сон дяряъя мянтигдян кянар 
эюрцнцр. О, юз доьмаъа оьлунун эяляъякдя вар-дювлятя иддиа етмяси вя 
щакимиййят башына кечмясиндян горхур.Бу сябядян дя Гямяриййя вар 
эцъц иля Сейфи мящв етмяк  истяйир. Гямяриййя йедди дяфя Ъин Аруду 
эюндярир ки, Сейфи юлдцрсцн. «Сейф Зу Йязян» дастанынын 1-ъи ъилдинин  
демяк олар ки, бцтцн сцжет хяттини Гямяриййянин юз оьлуна гаршы мцбари-
зяси, ону мящв етмя йоллары ахтармасы, инадкарлыгла Сейфи излямяси тяшкил 
едир. Бу заман гаршыйа беля бир суал чыхыр: Гямяриййянин оьлуну мящв 

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 117 

етмяйя ня вадар едир? Доьма ананын ювладына гаршы инадкаръасына 
дцшмянчилийи ня иля ялагядардыр?  

Ябдцл-Щаким Шауги бир нечя ил ярзиндя топладыьы вя бу эцня кими 
мювъуд олан фолклор материалларындан чох мараглы мягамлар иряли сцрцр 
вя онларын ян гядим сами  вя самидян яввялки мифоложи елементлярля баьлы 
олдуьуну эюстярир. Беля ки, Йухары Мисир вя башга яряб юлкяляринин 
кяндляриндя индийя гядяр беля бир гарьыш галмагдадыр: «Аллащ филанкяси 
ган гарьышы иля ъязаландырсын». Шауги бу лянятин ямяля эялмясини тящлил 
едяряк эюстярмишдир ки, бу, «эюйляр шащзадяси» Инана щаггында Шумер 
мифиня ясасланараг йаранмыш бир гарьышдыр. Чцнки, «ган гарьышы» сцжети 
сами мифолоэийасы вя фолклоруна хас олан ъящятлярдян биридир.  

Щаггында сющбят ачдыьымыз  Шумер мифи белядир: «Бир вахтлар ямяк-
севяр вя чалышган бир баьбан вар имиш. Лакин о, чох чятин бир щяйат сцрцр-
мцш. Онда щямин баьбан аллащлардан мцдриклийин йолларыны юйрянмяк 
гярарына эялир. Арадан бир мцддят кечир. Баьбан бу мцдриклийин йарысыны 
юйряндикдян сонра гайыдыб эялир, юз баьыны йенидян беъярир, щяйатыны 
йахшылашдырыр. Бир дяфя эеъя ещтирас илащяси «эюйляр шащзадяси» – сяма вя 
гадын башланьыъынын тяъяссцмц сайылан илащя Инана эязинтийя чыхыр. Бир аз 
эяздикдян сонра баьа дахил олур. Баьын эюзялийи шащзадяни валещ едир. 
Сонра  шящзадя баьда йухуйа эедир. Баьбан онун йатдыьыны эюрцб, шащ-
задяни зорлайыр. Шащзадя ойаныр вя башына эялянляри билдикдян сонра суйу 
гана чевирир, дящшятли туфан йарадыр, инсанлары лянятляйир. Щиддятлянян 
шащзадя юз гощумлары тяряфиндян эилдя эизлядилян баьбаны ня гядяр ах-
тарса да тапа билмир». Беляъя, бу да аллащларла инсанлар арасында мцба-
ризянин башланьыъы олур.    

Нязяр йетирдийимиз бу мифин бир сыра мараглы мягамлары вар. «Ган 
гарьышы»,  шцбщясиз, табунун, бакирялийин позулмасы иля ялагядардыр вя 
онун рямзидир. Бу, Инананын инсаны излямяси вя аллащлар дцнйасы иля 
инсанлар дцнйасы арасындакы антогонизмин тяъяссцмцдцр.  

Ъящяннямя енмиш Инананын (яряб бцтпяряст пантеонунда илащя 
Яллат) вя йералты дцнйада юзцнцн йериня гойуб эетдийи щяйат йолдашы чо-
бан Думузинин (Тяммуз) иштиракы иля диэяр аналожи миф дя мювъуддур.  

Илащя тяряфиндян инсандан гисас алынмасы, вя йа щансыса сирри юйрян-
мяк мягсядиля кимися излямяси (мясялян, илащя Яллат эцняш аллащыны 
ондан мцдриклийин сирлярини юйрянмяк цчцн изляйир) мювзусуну биз диэяр 
мифлярдян дя эюря билярик. Яслиндя бунунла баьлы чохсайлы мифляр вар. 
Мясялян, Бабил мифляриндя дя Шумер мифолоэийасындан алынмыш, инсанын 
илащяляр тяряфиндян излянилмяси мювзусу мювъуддур. Ола билсин ки, нисб-
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ятян сонралар йаранан Эцняш аллащы Самсон вя йад тайфадан олан Дялиля 
щаггында  да мифляр буна дахилдир. 

Яслиндя бу мифлярин дярин мяналарындан сющбят ачмаг бир гядяр 
чятинликляр тюрядир. Киши вя гадын башланьыълары арасында дцшмянчилик кими 
гябул едилян бу мцбаризя, йер, эюй, ики дцнйа арасындакы антогонизм 
кими давам етдирилир. Шубщясиз ки, Библийада гейд олунмуш йящуди яфса-
няляриндя щисся-щисся демифляшмя, расионаллашма баш вермишдир вя Сам-
сон вя Дялиля щекайясини артыг миф адландырмаг олмаз. Мифин защири реал-
лыьы сайясиндя Дялиля гисас алан илащядян гисас алан гадына чеврилиб. Дяли-
лянин щярякяти онун Самсона дцшмян тайфайа мяхсус олмасы иля изащ 
олунуб. 

Трансформасийайа уьрамыш Гямяриййя образы да гисас алан илащя 
щаггында мифля ялагядардыр. Тясадцфи дейилдир ки, бу образа цмумсами 
мифолоэийасынын елементлярини юзцндя йахшы горуйуб сахламыш вя ъянуби 
яряб - Йямян адят-яняняляринин тясириня даща чох мяруз галмыш «Сейф 
Зу Йязян» дастанында раст эялинир.   

Гямяриййя образынын вя сирянин диэяр мянфи гящряманларынын гейри-
мянтигилийи вя гейри-иътимаилийини йалныз бу ъцр изащ едя билярик. Доьру-
данда, Гямяриййянин щярякяти, щятта оьлуна гаршы нифрятинин психоложи 
сябяблярини ахтардыгда эюрцрцк ки, о, юзцндя айдын шякилдя мифоложи 
ъизэиляр дашыйыр. Епосда щяр шейдян яввял Гямяриййянин гейри-ади эюзял-
лийи нязяря чарпдырылыр. Бу эюзяллик заманын тясириня мяруз галмыр. Бу да 
Гямяриййя образынын щансыса бир илащя образындан йарандыьынын эюстяри-
ъиси ола биляр. О, о гядяр эюзялдир ки, щятта падшащ Гямяриййянин ону 
зящярлямяк истямясиндян хябяр тутдугда беля ону баьышлайыр. Зу Йязяня 
йазыьы эялян хейирхащ вязир она хябярдарлыг едир: «Сяня эюндярилмиш бу 
бяхшишлярин арасында эянъ бир гыз олаъаг. Эюзялликдя о, мялякляря бянзяр. 
Лакин онун инсанлара пислик етмякдян башга иши-эцъц йохдур. О, юзц иля 
ичиндя бир мисгал юлдцрцъц зящяр олан балаъа торба эютцрцб. О гызы сянин 
йанына, сянинля низяляр вя хянъярлярля дюйцшмякдян ъан гуртармаг цчцн, 
Нущун лянятиндян горхан йарамаз падшащ Сейф Арад эюндяриб». 

Беляликля, хейирхащ вязир Йясрибин сюзляриндя Гямяриййя образы 
иблисаня чалар алыр. О, инсанлара пислик етмяк цчцн йашайыр. Лакин онун 
эюзяллийи вя щийляси о гядяр эцълцдцр ки, падшащ ону зящярляйяъяйини бился 
дя, йеня дя бу хябис гадыны юлдцрмцр: «Зу Йязян бу сюзляри ешитъяк дцн-
йа эюзляриндя зцлмятя дюндц вя о, чох тяяъъцбляняряк гязяблянди. Хян-
ъярини ялиня алараг айаьа галхды. Сарайа дахил олуб эцняш цзлц Гямя-
риййяйя раст эялди. Гямяриййя ону эюрян кими айаьа галхды, яйилиб  Зу 
Йязянин айаьы алтындакы торпаьы юпдц, гаршысында баш яйди. Сонра 
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падшаща дуа едяряк она даими язямят вя сядагят, шяр вя бющтанлардан 
узаг олмаьы арзу етди. Бунлары сюйляйян заман Гямяриййя сусамыш ъей-
рана бянзяйирди. Зу Йязян ися Гямяриййя тяряфя ня бахыр, ня дя она ъа-
ваб верирди. О, хянъярини щавада ойнадараг эюзяллийи иля щамыны щейран 
гойан Гямяриййяни юлдцряъяйи иля щядяляйирди». Дастанда даща сонра 
дейилир ки, Гямяриййя ися щеч нядян чякинмядян падшаща онун ниййяти-
нин мялум олдуьуну билдирир. Падшащ Гямяриййяни тящгир едир. Лакин Зу 
Йязянин етдийи бцтцн ъящдляря бахмайараг, Гямяриййя дюзцр. Юз тябяс-
сцмц, щийляси, дилинин ширинлийи вя данышыг мящаряти иля падшащы мяфтун 
етмяйя башлайыр. Гямяриййя дейир: «Бизим бюйцк падшащымыза ким чата 
биляр?» Сонра ялини белиня атараг орадан бир торба чыхарыр. Она верилян 
зящяри падшаща верир…». Гаршымызда образын психолоэийасы ачылыр. Бизя 
еля эялир ки, башга образларла мцгайисядя бу образын щяддян артыг 
архаиклийи даща ашкардыр. Бу да Гямяриййянин щярякятляринин ясассызлыьы 
иля изащ олунур. Гямяриййянин оьлуна гаршы паталожи нифряти дя ясассыз 
олараг галыр.  

Гямяриййя образынын мцряккяблийи ашаьыдакы епизодда айдын 
шякилдя эюрцнцр. Дайя ондан хащиш едир ки, ушаьы юлдцрмясин. Чцнки 
бундан хябяр тутсалар, дярщал ону ъязаландырарлар. Бу сябябдян дя, 
дайянин мяслящяти иля Гямяриййя йениъя доьулмуш кюрпясини апарыб чюлдя 
гойараг гайыдыр. Лакин кюрпяни апармаздан яввял дайя Гямяриййянин 
йанына эяляряк она билдирир ки, она гиймятли алмаз бойунбаьы вя цстцндя 
ики мин динар версин. Гямяриййя разылашараг отагдан чыхыр. Бир аз кеч-
дикдян сонра о, дайянин истядикляри шейляри эятириб она верир. Дайя Гямя-
риййядян алдыгларыны эютцряряк кюрпя олан отаьа эялир. Бойунбаьыны 
кюрпянин бойнундан асыр, она шащ ювладларына лайиг эейим эейиндирир, 
бащалы, нахышлы парчалара бцкцр. Сонра мещтяри чаьырыб, она мющкям  вя 
эцълц йцкдашыйан ат эятирмяйи тапшырыр. Щекайянин давамында Гямярий-
йянин юз оьлуну сящрада, аьаъын алтында, боьазында бойунбаьы, йанында 
ися пул гойуб  гайытмасындан данышылыр. Бурадан беля бир суал йараныр: 
яэяр Гямяриййя инадкарлыгла оьлуну мящв етмяйя чалышырса, оьлуну ба-
щалы парчалара бюкцб, йанында да пул гоймасы кимя лазым иди? Хатырла-
даг ки, бу гяддар ана цч дяфя оьлуну юлдцрмяйя ъящд едир. Лакин санки 
щансыса али бир гцввянин мцдахиляси она истяклярини щяйата кечирмяйя 
мане олур.  

Яслиндя биз бурада халг романларынын формалашдыьы дюврдя артыг 
анлашылмайан «гисас алан илащя» мифоложи мотиви иля сонракы дюврцн фолк-
лор адят-янянясинин (мцхтялиф халгларын фолклорунда йаранмыш «атылмыш 
ушаг» мотиви) бирляшмясини эюрцрцк. Сонракы дюврцн фолклор адят-
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янянясиндя валидейнляр юз ювладларынын мящв олмаг цчцн дейил, мящз 
сонрадан онлары тапмаг цчцн  тясадцфцн ихтийарына бурахыр вя йанында 
щяр щансы бир ишаря гойурлар.  
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Mutalimova Ch. 
The mythological layer in the Arabic folk hero eposes 

SUMMARY 
The content parts of Arabic folk novels have not created unity and that is why it 

consists of different elements which can be parted easily. Some parts of these elements 
create the mythological layer. The main characters of Arabic folk eposes saved the 
elements of common Sámi mythology. The problems were investigated in this article.   

 
Муталимова Ч. 

Мифологический слой в арабских народных героических эпосах 
РЕЗЮМЕ 

Классический арабский героический эпос состоит из легко разделимых 
составных частей и элементов. Часть этих элементов и составляет мифологический 
слой эпоса. Главные образы в арабских народных эпосах сохранили в себе 
общесемитские мифологические элементы. В этой статье исследуются данные 
проблемы. 
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 Arzu BAYRAMLI 
  

ŞAİR NƏBİ VƏ BORÇALI FOLKLOR MÜHİTİ 
 

Əsrlərlə cilalanıb-təkmilləşən, zəngin ənənələr formalaşdıran aşıq sənəti, aşıq 
poeziyası şübhəsiz ki, öz kökləri ilə şifahi xalq yaradıcılığına, xalqın bədii 
təfəkkürünə bağlıdır. Bayatılar, xalq məsəlləri, rəvayətlər, nağıllar, dastanlar, 
eləcə də xalq havaları, muğamlar, aşıq havaları, habelə, gəraylı, qoşma, təcnis, 
divani, müxəmməs və s. şeir formaları, bir və ya bir neçə adamın düşüncəsinin 
məhsulu deyil, onların yaradılmasında ümumxalq təfəkkürü iştirak etmişdir. 

Nüfuzlu el sənətkarı olan aşığın xoş avazla oxuduğu hikmətli sözlər və bə-
dii kəlamlar uzun əsrlər boyu xalqdan ötrü yeganə bilik mənbəyi olmuşdur. 

Aşıq sənətinin və aşıq poeziyasının zənginləşməsində tarixən mövcud 
olan Azərbaycan dövlətinin sərhədləri daxilindəki, Nadir şah dövründə in-
zibati cəhətdən Gürcüstana tabe edilmiş, amma bütün məqamlarda Azər-
baycana bağlı olan Borçalı bölgəsinin xüsusi rolu vardır. Lap qədimlərdən 
saz-söz sənətinin beşiyi sayılan, Borçalı adı altında ümumiləşdirlmiş, mə-
nəvi əraziyə daxil olan Başkeçid, Borçalı, Ağbulaq, Qarayazı, Bolus, Qa-
raçöp, Qabal, eləcə də Mexeta-Kaspi  bölgəsindəki ellərimiz oğuz türklə-
rinin əsas yaşayış məskənlərindən olmuşdur. 

Aşıq sənəti mövcud mühitlə, məhəlli coğrafiya ilə, regionun həyatı ilə sıx 
bağlı olduğundan ayrı-ayrı bölgələrdə özünəməxsus xüsusiyyətlər qazanır. 
Buna görə də Borçalı aşıq məktəbi Azərbaycan aşıq məktəbində xüsusi qol 
kimi ayrılır. Borçalıda məskun olan etnosun mənəvi həyatında türk folklor və 
etnoqrafiya amilinin aparıcı mövqedə durması burada saza-sözə həssas bir 
mühitin yaranmasına səbəb olmuşdur.(1) Xüsusilə ozan-aşıq keçidindən 
sonra formalaşan bu mühit bütöv bir məktəb səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

XVI-XVII yüzillərdən Qarabağ-Borçalı məkanında şifahi xalq ədəbiyyatı 
əsasında yazılı ədəbiyyat formalaşmışdır. Folklor üslubunun çox böyük 
sürətlə önə çıxması, nəinki şifahi xalq ədəbiyyatını, hətta yazılı klassik 
ədəbiyyatı istiqamətləndirməsi orta əsrlər Azərbaycan poeziyasında aydın 
nəzərə çarpır. Ədəbiyyatşünas Lalə Əliyeva haqlı olaraq qeyd edir ki, 
“Qarabağ, Gəncə-Borçalı zonasında demokratik, nəticə etibarilə milli 
ədəbiyyatın meydana çıxıb formalaşmasını zona əhalisinin etnogenetik 
saflığı, ən qədim zamanlardan başlayaraq türk epos təfəkkürünü öz tarixi-
tipoloji müəyyənliyində mühafizə etmləri ilə də bağlamaq mümkündür.(2)      

Şair Nəbinin yaşayıb yaratdığı XIX  əsrin axırı XX əsrin əvvəllərinədək 
Borçalı ifaçı-yaradıcı aşıqları, el şairləri uzunmüddətli formalaşma yolu 
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keçmişlər. Tədqiqatçılar həmin sənətkarlardan ilk olaraq Qars-Çıldır-Ahısqa 
məkanında çox məşhur olmuş, Borçalı ədəbi və aşıq mühitinə böyük təsir 
göstərmiş Aşıq Ömərin adını çəkirlər.(3) Aşıq Ömər, Molla Pənah Vaqif, 
Cövhəri, Qul Qərani kimi söz ustadları ilə bir səviyyədə hesab olunur. 

 XVIII  əsr qarapapaq saz poeziyasının daha bir görkəmli nümayəndəsi 
isə Qul Allahquludur. Qul Allahqulunun doğulduğu və yaşadığı yer 
haqqında müxtəlif fərziyyələr olsa da, əksər tədqiqatçılar ( Əflatun Sarac-
lı, Sədnik Paşayev, Elxan Məmmədli, Azad Ozan, Şurəddin Məmmədli, 
Valeh Hacılı və başqaları) onu qeyri-şərtsiz Borçalı ədəbi məktəbinin nü-
mayəndəsi sayırlar. Onun “Aşıq Qərib” dastanına daxil edilmiş, bugünü-
müzə gəlib çatan yeganə ustadnaməsi yüksək sənətkarlıq nümunəsidir: 

                          Qul Allahquluyam, ayna sib eylə, 
                          Şəcərdən baş verib, ayn əsib eylə, 
                          İsgəndər mülküdür, ay nəsib eylə, 
                          Nə Cəmşid padişah nə də can qaldı.(4. s 57,) 
Həmin dövrün daha bir Borçalı el şairi, Baydarlı Leyli xanımın 

yaradıcılığı da diqqətə layiqdir. Baydar Əziz bəyin qızı olan Leyli xanım 
Dağıstan basqınçıları tərəfindən əsir götürülüb Novruz bəyə peşkəş 
göndərilmiş, qürbətdə bir-birindən gözəl şeirlər yaratmışdır: 

Leyliyəm, dilimdən çəkilləm dara, 
Bilmirəm özüm də gedirəm hara. 
Atam Əziz bəydi, qardaşım Qara, 
Başı beyvaxt qaralıyam, dəyməyin.(4. s.59) 

Dövrün el şairlərindən Faxralı Poladın, Fatma Alı qızının, Təhləli Aşıq 
Seyid Əhməd oğlu və Məmməd Xəlilin, Qaş-Muğanlı elindən Qasım ağanın, 
Yadigaroğlu Bağırın əlimizə gəlib çatan şeirləri onların ustad sənətkar 
məqamına yüksəldiklərindən xəbər verir. O dövrün zəngin yaradıcılığa malik 
ustadlardan biri isə Borçalının Kosalı kəndindən olan Zabit təxəllüslü şairdir. 
Təxminən XVIII əsrin axırı XIX əsrin əvvəllərində yaşamış Zabitin 
yaradıcılığı haqqında akademik Feyzulla Qasımzadə, görkəmli tədqiqatçı Ziya 
Borçalı (Ziyəddin Əfəndiyev),(5) ədəbiyyatşünas Kamil Kirəcli yazmışlar. 
Onun otuzdan çox qoşması, qəzəli bugünümüzə qədər gəlib çatmış, “Hər 
budaqdan bir yarpaq” (toplayanı və tərtib edəni Ə. Cəfərzadə,1983). “Azər-
baycan aşıqları və el şairləri” (tərtib edəni Ə.Axundov,1983-1984) antalogi-
yalarına daxil edilmişdir. Onun şeirlərində təbiətin tərənnümü başlıca yer tutur: 

Zabitəm, istə qəmdən azad olmağı, 
Beş gün bu dünyadan kefi bulmağı. 
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Bina eylə belə yerdə qalmağı, 
Qoyma sıxa səni çəni yaylağın.(6) 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatının nümayəndələri Molla Vəli Vidadi, Molla 
Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakirin yaradıcılığının o dövrün Borçalı ədəbi mühi-
tinə böyük təsir göstərdiyi danılmazdır. ”Vaqif ədəbi məktəbi” kimi formala-
şan məktəbin Borçalıda Zabitdən sonra ikinci sanballı nümayəndəsi Məhəm-
məd Sadiq bəy Yadigaroğlu Tiflisi Sadiqdir. Şair Sadiqin yaradıcılığında 
klassik şeirlə saz şairi sıx təmasdadır. Onun bir cığalı müxəmməsi Salman 
Mümtazın “El şairləri” toplusunda “Tiflisli Mirzə Sadiq” imzası ilə nəşr etdi-
rilmişdir. Şair Sadiqin qoşmaları hələ tamam aşkara çıxarılmamışdır. Amma 
əldə olan nümunələrdən onun fitri istedada sahib olduğu şübhəsizdir: 

Cəm ola düstürdə aqili-sərdə, 
Açılmamış üzdə hicabi-pərdə, 
Böylə gözəl olsa bizim bu yerdə, 
Hərdənbir Sadiqə o mehman gərək.(4.s.79-82) 

XIX əsrin birinci yarısında mövcud olan, Şair Nəbinin söz ustası kimi 
yetişib formalaşmasını şərtləndirən amillər əlbəttə ki, ifaçı və yaradıcı aşıq 
sənətinin geniş intişar tapması idi. O dövrdə Vaqif ədəbi məktəbindən təsir-
lənən, eyni zamanda Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Aşıq Valeh ənənələrini da-
vam etdirən, həm də Yunus Əmrə, Qaracaoğlan, Dadaloğlu çeşməsindən su 
içən el şairləri mükəmməl poetik örnəklər yaradırdılar. Həmin dövrdə saz poe-
ziyası özünü geniş məkanda, rəngarəng biçimdə, ali mövzularda ifadə edirdi. 

Tədqiqatçı Şahbaz Şamioğlu Şair Nəbinin yaşayıb yaratdığı zaman 
kəsiyini – XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərini Borçalı ədəbi mü-
hitinin qızıl dövrünə aid edır və zənnimizcə qənaətində yanılmır. Onun qeyd 
etdiyi kimi,”... bu dövr XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycandilli mətbuat 
orqanlarının yaranması ilə başlanır və XX əsrin qırxıncı illərinədək davam 
edir... Məhz XIX əsrin 40-cı illərində ana dilimizdə ilk mətbuat nümunələ-
rinin yarandığı vaxtlardan Borçalı ədəbiyyatı özünün yeni keyfiyyət mərhə-
ləsinə qədəm qoymuşdur.”(7) Doğrudan da həmin dövürdən başlayaraq, öz 
varlığını ancaq şifahi şəkildə qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən ədəbiyyat 
yeni imkanlar qazanmış, müxtəlif janrlı ədəbiyyat nümunələri meydana 
gəlmişdir. Tiflisdə nəşr olunan türkdilli mətbuat orqanlarının ətrafında 
toplaşmış görkəmli qələm adamları ədəbi mühitin canlanmasında müstəsina 
rol oynadılar. Görkəmli alim-tədqiqatçı, filologiya elmləri doktoru professor 
Əflatun Saraclı dövrlə bağlı yazırdı:”M.F.Axundov, Mirzə Cəlil, Ömər Faiq, 
M. Şahtaxtlı, F. Köçərli, Ə.Sabir, H.Cayid, N.Nərimanov, A.Şaiq kimi 
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onlarla sənətkarın Borçalı və Tiflis ilgiləri bu mühitə yeni ab-hava gətirdi.Bu, 
öncə ədəbiyyatda duyulur.Alxas Ağa, Şair Nəbi, Aşıq Qarani, Quşçu 
İbrahim, Şair Ağacan kimi el sənətkarları bu gün də Borçalıda tanınırlar.”(8) 

Şifahi xalq yaradıcılığı düz XX əsrin 20-ci illərinədək Gürcüstan azər-
baycanlılarının arasında geniş yayılmışdır.Aşıq-nağılçılar çarizmin zülmü və 
yerli ağaların təzyiqi altında əzab çəkən xalqın  ağır həyatı haqqında, 
düşmənlərə qarşı mübarizə haqqında, ağlagəlməz çətinliklərdən keçən sevgi, 
dostluq, sədaqət haqqınd bayatı və dastanlarını yaradır, gözəlliyi, nəcibliyi 
vəsf edirdilər.“Xalq arasında Bolus zonasının Kəpənəkçi kəndindən Alxas 
ağa Acalov, Borçalı zonasının Faxralı kəndindən Şair Nəbi, Qarakilsə 
kəndindən Ağacan və başqaları xüsusi ilə tanınır və sevilirdilər.”(9) 

Azərbaycan, o cümlədən Tiflis-Borçalı aşıq mühitində dastançı-aşıqların 
rolunu bir çox tədqiqatçılar  qeyd etmişlər. Onlar aşıq havacatı, dastanlarla 
yanaşı, şifahi xalq ədəbiyyatının əksər janrlarının yaşadılmasında xüsusi rol 
oynamışlar. Borçalı folklor mühitində aşıqların və el şairlərinin rolunu XIX 
əsrin məşhur rus şairi Yakov Polonski də qeyd edir. O, Gürcüstanı gəzərkən, 
Tiflisdən  40 verst aralıdakı Dəmirçihasanlı kəndində rastlaşdığı bir 
mənzərəni təsvir edir:”... birdən çonqur (saz səsi), nəhayət, yanıqlı mahnı səsi 
eşitdim. Sonra həmin səs fəryada çevrildi, məni başımı qaldırmağa məcbur 
etdi. On addım aralıda daşın üstündə cavan aşıq oturub metal simlərə əl 
gəzdirirdi. Qocalıb əldən düşmüş dinləyicilərin sifətlərini heç vaxt 
unutmaram, elə bil, yuxuya getmişdilər...”(10) 

Borçalı folklor mühiti XIX əsrin axırı-XX əsrin əvvəllərində ayrı ayrı 
mühitlərin (xüsusilə, Göyçə, Qars, Ahıska, eləcə də Qarabağ-Qazax) kə-
sişmə nöqtəsində idi. Həmin bölgələrdə doğulmuş bir çox sənətkarlar məhz 
Borçalı mühitində kamillik zirvəsinə çatmışdılar.Borçalı-Ahısqa-Qarsda 
məşhur olan Xəstə Hasan və Qul Qarani kimi qüdrətli saz ustalarının 
yaradıcılığı bu cəhətdən xarakterikdir. Xəstə Hasanın (1768-1849) Borçalı, 
Qarayazı, Qazax-Qars bölgəsində məşhur olduğunu təsdiqləyən görkəmli 
tədqiqatçı, professor Valeh Hacılı da onu Borçalı-Ahısqa-Qars ədəbi 
məktəbinin öncüllərindən sayır. ”Xəstə Hasan xocaların xocası” deyimi 
onun söz sənətində nə qədər böyük nüfuza malik olduğunu göstərir.(11) 

Görkəmli tədqiqatçı İsrafil Abbasov Borçalı Şair Nəbinin yaşayıb-yaratdığı 
dövrdən söhbət açarkən Göyçə aşıq ədəbi mühitindən Aşıq Ələsgərin atası 
Alməmmədin (1795-1875), Şair Məmmədhüseynin (1800-1884), Aşıq 
Məhərrəmin(1825-1910), Aşıq Musanın (doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum 
deyil), Mirzə Bəylərin (1837-1919), Şair Aydının (1825-1915), Aşıq Əzizin 
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(doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum deyil), Aşıq Ələsgərin kiçik qardaşı Şair 
Məhəmmədin (1853-1937), yenə Aşıq Ələsgərin böyük oğlu Bəşirin (1867-
1934), Şair Əbdüləzimin (1873-1943), Kəlbəcər aşıq ədəbi mühitindən Ağda-
banlı Qurbanın (1868-1933) davamçıları kimi Azərbaycan aşıq poeziyasının 
inkişafında mühüm rol oynamış Aşıq Bəstinin (1840-1936), Usta Abdullanın 
(doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum deyil), Növrəs İmanın (1903-1932), Aşıq 
Şəmşirin (1893-1980) adlarını çəkir və qeyd edir ki, onların yaradıcılığı sakin 
olduqları ərazinin təbiətindən, iqlimindən, tarixi keçmişindən, etnoqrafiyasın-
dan, adət ənənəsindən doğan özünəməxsus incəliklərlə doludur: O, həmçinin 
xatırladır ki, “istərsə orta əsrlərdə, istərsə də XIX-XX yüzilliklərdə Cənubi 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, çalıb-çağıran bütün el şairlərinin, aşıqların 
yaradıcılığı Azərbaycan aşıq sənətinin üzvi tərkib hissəsi kimi, coşğun tərzdə 
inkişaf edib, tükənməz, zəngin poetik irsə çevrilmişdir.(12) 

Tədqiqatçı həmin dövrdə aşıq-saz sənətinin inkişaf etdiyi digər ərazilərdən 
söhbət açarkən XIX əsrin axırları-XX əsrin əvvəllərindən Qazax-Tovuz, 
Qarabağ, Şəmkir, Şəki, Şirvan, Zaqatala, Dərbənd, Abşeron və Borçalı 
bölgələrini qeyd edir, Qazax-Tovuzdan Çoban Əfqan, Xəyyat Mirzə, Şair 
Səməd, Şair Vəli, Bozalqanlı Aşıq Hüseyn, Əlimərdanlı Aşıq Nəcəf, 
Qarabağdan Aşıq Pəri, Mirzəcan Mədətov, Məhəmməd bəy Aşıq, Aşıq 
Mahmud, Şəkidən Molla Cümə, Şirvandan Padarlı Abdulla, Mirzə Bilal, 
Şəmkirdən Aşıq Hüseyn, Yəhya bəy Dilqəm, Qaracaəmirli Aşıq Qasım, 
Seyfəlli Aşıq Pənah, Zaqataladan Varxiyani Aşıq Məhəmməd, Dərbənddən 
Aşıq Rəcəb, Aşıq Əhməd, Abşerondan Aşıq Cavad, ən axırda isə Borçalıdan 
Şair Nəbi kimi aşıq-şairlərin adlarını çəkir, qeyd edir ki, onlar “aşıq 
poeziyasının tanınmış simaları kimi hələ öz yaşadıqları illərdə xalq içərisində 
böyük nüfuz qazanmış, aşıq şeirinin,dastan yaradıcılığının püxtələşməsində 
mühüm xidmət göstərmişlər.”(12. s. 12) 

Şair Fatma Alı qızı Ağa Məhəmməd şah Qacarın hücumu nəticəsində iki qar-
daşı ilə birlikdə İrana aparılmış, ömrünü qürbətdə kədər içərisində keçirmişdir. 
Onun “Ay fələk” rədifli qoşmasında yaşadığı həyatdan şikayəti duyulur: 

Fatmayam, zülümnən aldılar məni, 
Bir qızılquş kimi çaldılar məni, 
Gətirib qürbətə saldılar məni, 
Görəsən nolacaq halım, ay fələk.(13) 

Miskin ləqəbi ilə tanınmış İveylərin Allahverdisi (Allahverdi İbrahim 
oğlu) XIX-XX əsrin qovuşuğunda yaşayıb-yaratmışdır. Onu bəzən Naxçı-
vanda və Göyçədə yaşamış Ağ Aşıqla-Aşıq Allahverdi ilə eyniləşdirirlər. 
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Lakin Səməndər Məmmədovun araşdırmalarına, (14) professor Şurəddin 
Məmmədlinin dəqiqləşdirmələrinə, (4.s100-101) Gürcüstan Əlyazmalar 
İnsititutunda, Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənət Arxvində (Z. Borçalının 
cüng-bəyazda) qorunan şeirlərə görə Miskin Allahverdinin Faxralıda 
yaşayıb-yaratdığı, coşğun təbə, fitri istedada malik el şairlərindən olduğu 
aşkar görünür. Miskin Allahverdinin əldə olunan qoşma və təcnislərindən 
onun söz sənətində ustad məqamına yetişdiyini aydın görmək mümkündür. 

Faxralının şairlər nəsli kimi tanınan (həmin nəsildən xatırladığımız 
Fatma Alı qızı ilə yanaşı İsmayıl Güllər,Güllər Pərisi, Kərbəlayı Molla 
Alı, Güllər Şəmistan, Güllər Rüstəm, Güllər Həmid, Güllər Abbas, Güllər 
Dünyamalı, Güllər Musa, Güllər İsmayıl (nəvə İsmayıl), Güllər Mustafa, 
Güllər İslam və başqa söz adamları çıxmışdır- A.B.) Güllər (Güləlilər) 
nəslindən Güllər Pəri Oruc qızı (1792-1922) dövrünün sayılıb-seçilən söz 
ustalarından olmuşdur. Onun nəvəsi İsmayıl Güllər tərəfindən qorunub 
saxlanan şeirlərində, “İsmayıl-Qızyetər”dastanında aşıq poeziyasının ən 
yaxşı ənənələrindən ustalıqla faydalandığı aydın olur. 

Çıldırlı Aşıq Şenliyə qıfılbənd göndərmiş Şikəstə Pərinin də Güllər Pəri 
olduğu bildirilir. Əldə olunan faktlara görə, Güllər Pəri Faxralıdakı bir toyda 
Aşıq Şenliklə üz-üzə gəlmiş, yaşmaq altından şeirlər söyləmişdir. Onun 
rəvan qoşqular zəminində yaratdığı “İsmayıl-Qızqayıt” dastanında əmisi oğlu 
şair Güllər İsmayıl Orucoğlu öz əmisi qızı Qızyetərə vurulur, onların sevgisi 
böyük sınaqlardan keçir, nəhayət, xoşbəxt həyata qovuşur (13). 

Şair Güllər Pərini müəyyən mənada Şair Nəbinin müasiri saymaq olar. 
Şair Nəbi söz sənətində ilk addımlarını atanda Güllər Pəri ömrünün ahıl 
çağlarını yaşayırdı. Şübhəsiz ki, Nəbi uşaq vaxtlarından el məclislərində 
digər sənətkarlarla yanaşı onun şeirlərini də eşidir, sinə dəftərinə yazır, 
təsirlənirdi. Onun poetik təfəkkürünün formalaşmasında digər 
sənətkarlarla yanaşı, Güllər Pərinin də yeri var. 

Borçalı Şair Nəbinin ən çox ünsiyyətdə və yaradıcılıq təmasında olduğu sə-
nətkarlardan biri şübhəsiz, Aşıq Şenlikdir. Tanınmış tədqiqatçı professor Şu-
rəddin Məmmədlinin əldə etdiyi faktlara görə, təxminən 1850-ci ildə doğulan, 
əsl adı Həsən olan Aşıq Şenlik Türkiyənin Çıldır mahalında doğulsa da dədəsi 
Qədir ağa 1827-1828-ci illərdə Rusiyaya boyun əyməyib qohum-əqrəbası ilə 
Güney Azərbaycanın Sulduz mahalına, oradan da Çıldır mahalına köçmüş, 
burada Suhara (Yaxınsu) obasını qurmuşdur. Rəvayətə görə, yuxuda ona sevgi 
və şairlik butası, həm də el nəğməkarı mənasında Şenlik adı verilmişdir. 
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“Şenliyin yaradıcılığı öz rişəsi ilə də, gövdəsi, budaqları ilə də, barı-
bəhrəsi ilə də Boçalıya, Borçalı saz-söz aləminə qovuşur. Bu qovuşuğun 
bir neçə möhkəm bağları var: Şenlik yaradıcılığında Borçali mövzusu: 
Borçalı saz-söz sərrafları ilə deyişmələri və sənət ülfəti, ənənə tipolo-
giyası: dil, ləhcə, ləms, söz, deyim amilləri...(4. s. 115-116) 

Aşıq Şenlik Faxralı Güllər Pəri, Quşçu Şair Abbas Əli ilə yanaşı Şair 
Nəbi ilə də deyişmiş, onun savadından razı qalmışdır. Şair Nəbi Aşıq 
Şenliyin ölümünə mərsiyə yazmışdır. 

Aşıq Şenliyin “Borçalı Səməd bəy”,  “Mehralı bəy”, “İsmayıl”, “Cüyür 
ovu”, “Gürcüstan səfəri” dastan-əhvalatları var.Aşıq Hüseyn Saraclı isə 
“Aşıq Şenliyin Borçalı səfəri” əhvalatını yaratmışdır. 

Dollu Abuzər (1856-1921) Borçalı Şair Nəbinin ən tanınmış 
müasirlərindən biri, Borçalıda lirik şeiri yüksək səviyyəyə  qaldıran 
şairlərdəndir. Tədqiqatçı Ş. Məmmədlinin araşdırmalarına görə, Dollu 
Abuzər otuz yaşında Türkiyənin Dol mahalından Borçalıya gəlsə də, onun 
dədə-babası əzəldən burada yaşamışlar. Dollu Abuzər Borçalıda ailə 
qurmuş, Kəpənəkçi, Qasımlı, Qaçağan kəndlərində yaşamış, sonra isə 
Ulaşlı kəndində məskən salmışdır. O,XIX əsrin 90- cı illərindən Borçalı 
ədəbi və aşıq mühitinin hörmətli sənətkarlrından olmuşdur. 

Dollu Abuzər usta ifaçılığı, şirin söz-söhbəti, gözəl insani xüsusiyyətləri ilə 
nəinki həmin dövrün Borçalı ədəbi və aşıq mühitində, eyni zamanda xalq ara-
sında böyük nüfuza sahib olmuşdur. Ş. Məmmədlinin qeyd etdiyinə görə, “onun 
qoşqularının az qismi aşıqların, şeirsevərlərin sinə yatırında, sinə dəftərində qo-
runub. Şairin zəngin külliyyatından qalan incilər, o sıradan şəxsi arxivimizdəki 
(Ş. Məmmədli-A. B.) şeirləri-bir gəraylısı (“Qalacaqdır”), iki qoşması (“Alov”, 
“ Dolandırır”), bir təcnisi (“Gözəl”), dörd divanisi (“Bax”, “Gərək”, “Yüküm”, 
“Əzəl”) onun yaradıcılığı barədə fikir yürütməyə imkan yaradır”.(4. s. 123) 

Şair Nəbi ilə eyni dövrdə yaşayıb-yaradan görkəmli söz ustalarından 
biri də Qaraçöplü Aşıq Musa (Musa Məhəmməd oğlu Məmmədov, 1885-
1965) idi. O da gəncliyindən poetik istedadı ilə parlamış, saz ifaçılığından 
çox dildə-ağızda dolaşan müxtəlif janrlı şeirləri ilə tanınmışdır. Aşıq 
Musa Xəstə Qasımın, Dədə Ələsgərin bağlamalarını açmış, Şair Ağacan, 
Bəyazidli Aşıq Məsim, Xoca Əfəndi, Lejbəddinli İbrahimxəlil, Göyçəli 
Aşıq Əsəd, Qaraçöplü Aşıq Teymur və başqa ustadlarla söz sınağına 
çıxmışdır. (15) Aşıq Musanın qoşmaları təkcə incə zövq oxşayan yüksək 
sənət əsərləri kimi diqqəti cəlb etmir, həm də daşıdığı məzmuna, hikmətin 
dərinliyinə, nəsihətin yükünə görə də maraqlıdır.” İnsan həyatında uca 
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tutulan və tərbiyə sistemimizin əsasını təşkil edən ləyaqət, namus-qeyrət, 
haqq-ədalət, mərdlik kimi keyfiyyətlər Aşıq Musa şeirinin məğzini təşkil 
edir. Aşığın yaradıcılığında sözün hər zaman uca tutulması bugünün 
mənəvi tələbləri baxımından daha mənalı səslənir: 

Musa sirrin seyraqubdan nə dana, 
Gözləyibən pünhan edə, nə dana. 
Kövhər satma hər naşıya, nadana, 
Hər bir şeyin xiridarı lazımdı”.(15. s. 21) 

Aşıq Musa Qaraçöplü Borçalı ədəbi mühitində təkcə şeirləri ilə yox, həm 
də səfərləri, söyləmələri, bəzəmələri ilə böyük nüfuza malik idi. O, Şair 
Nəbinin şeirlərini məclislərdə tez-tez söyləyər, onu ustad adlandırardı. 

Şair Ağacan (Cabbarlı Ağacan Cabbar oğlu,1886-1951) Gümrü mahalının 
Qarakilsə kəndində anadan olmuşdur. O, yaradıcılığa erkən yaşlarından baş-
lamış, gəncliyindən Azərbaycanda, Türkiyədə və İranda, eləcə də Gürcüs-
tanda gözəl söz ustası kimi tanınmışdır. 1906-cı ildə erməni cəlladlarının zül-
mü nəticəsində evindən-yurdundan didərgin düşən Şair Ağacan Borçalının 
Quşçu kəndinə pənah gətirmiş, sonra isə Qaçağan kəndinə köçmüşdür. Ərəb 
və fars dillərini bilən sənətkar gözü götürməyənlərin haqsız təqibinə məruz 
qalmış, 1943-cü ildə günahsız həbis edilmişdir. 

Onu həbisdən xalq şairi Səməd Vurğun buraxdırmış, lakin 1949-cu ildə 
Rusiyanın Tomsk şəhərinə sürgün edilmişdir.(16) 

Şair Ağacan, Şair Nəbi və müasirləri ilə yanaşı XX əsrin birinci yarısında 
Borçalı ədəbi və aşıq mühitinin formalaşmasında özünəməxsus rol 
oynamışdır. Onun Qaraçöplü Aşıq Musa ilə deyişməsi şairin təkcə Borçalı 
çökəyində yox, ətraf bölgələrdə də böyük nüfuza malik olduğunu göstərir.  

Aşıq Sadıq (Sadıq Süleyman oğlu Sultanov,1893-1965) Qərbi Azərbaycan-
da anadan olsa da, şüurlu ömrünün böyük bir hissəsini Borçalıda keçirmişdir. 
O, mollaxanada təhsil almış, sonra Aşıq Alının şəyirdi olmuş, ondan saz sə-
nətinin sirlərini öyrənmişdır.(Aşıq Alı Sadığın doğma dayısı, həm də usta-
dıdır). Erməni daşnaqlarının vəhşiliyi nəticəsində 1920-ci ildə on dörd nəfərlik 
ailəsi ilə Borçalı qəzasının Görarxı kəndində məskunlaşmış. Aşıq Sadıq qısa 
müddətdə yerli ədəbi və aşıq mühitinin görkəmli simalarından birinə çev-
rilmiş, əsərləri “Yeni kənd” və “Pambıqçı” (Sarvanda, indiki Marneulidə nəşr 
olunurdu-A. B.) qəzetlərində və “Dan ulduzu” jurnalında çap olunmuşdur. 

Aşıq Sadıq “Borçalı aşıqlarının sultanı adlandırılmış, həmişə ifaçılığı, 
məclis aparmaq mədəniyyəti ilə özündən sonra gələn nəslə nümunə olmuşdur. 
O, XX əsrdə Borçalı aşıq məktəbini şöhrətləndirən sənətkarlardan sayılır. 
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Təhləli Novruz (Novruz Şahismayıl oğlu, 1912-1960) Qarayazı Bölgəsinin 
Qaratəhlə kəndində anadan olmuşdur.O, güclü təbə, fitri istedada malik 
olmuş,13-14 yaşlarından yaradıcılığa başlamış, aşıq şeirinin müxtəlif 
formalarında yazıb yaratmışdır. Tədqiqatçı, tarix elmləri namizədi Əsəd 
Əliyevin yazdığına görə “Şair Novruz şifahi xalq yaradıcılığının saysız-
hesabsız nümunələrini, aşıqların dastan və qoşmalarını əzbər bilmiş, bir çox el 
şairlərindən fərqli olaraq aşıq havalarını sazda məharətlə çalmışdır.(17. s. 29) 

Təhləli Şair Novruzun min beytə qədər qoşma, gəraylı, təcnis, 
qıfılbənd, müxəmməsi qalmış, iki dastanı toplanıb nəşr edilmiş, iki kitabı 
çap olunmuşdur. O, yaradıcılığında xalq yaradıcılığının ən mükəmməl 
ənənələrinə söykənmiş, gənc yaşından ustad kimi qəbul edilmişdir. 

Şair Nəbi dövrünün ustad sənətkarlarından olub. Onun görüb eşıtdiklərini 
fitri istedadla mənimsəməsi, məclis aparmaq qabiliyyəti, natiqliyi, şairliyi, 
hazırcavablığı, dastan danışmaq və yaratmaq bacarığı xüsusilə seçilmişdir. El 
arasında Şair Nəbiyə buta verildiyi söylənilir. Klassik aşıq poeziyasının 
əsaəsən rəvayət, nağıl və dastanlarımızın sanballı mifoloji dayaqlarından biri 
olan bu halla üzləşəndə şairin on üç yaşı varmış. Şair Nəbi məktəb 
görməmişdi, oxuyub-yazmaq bilmirdi, poetik ölçülər, janrlar, ifadə vasitələri 
haqqında təbii ki, elmi biliklərə malik deyildi. Ancaq o, Allah vergisi 
sayəsində və fəhmlə formaları, mövzuları, ifadə vasitələrini zərgər dəqiqliyi 
ilə seçir, bitkin sənət əsərləri yaradırdı. Bütün bunları həm də Şair Nəbinin 
klassik aşıq poeziyası ənənələri üzərində yetişib formalaşmasının nəticəsi 
saymaq lazımdır. O, aşıq şeirinin keçdiyi yolu oxuyub öyrənməsə də qan 
yaddaşı ilə özününküləşdirməyi bacarmışdır. 

Borçalı Şair Nəbinin yaşayıb-yaratdığı ədəbi və aşıq mühiti təkcə haq-
qında bir qədər geniş məlumat verdiyimiz sənətkarlarla məhdudlaşmırdı. 
Bu mühitdə ustad sənətkar Allahverdi Misginoğlu (1845-1960), lirik 
poeziyanın məşhur nümayəndələrindən biri Mirzə Mehdi (Mirzə Mehdi 
Vəlizadə, 1851-1929), Qaraçöpdə yşayan, şeirləri dildə-ağızda dolaşan 
Misgin Vəli, Molla Qasım, İsmayıl Mərdanoğlu, Lejbəddinli Xəstə 
Namaz (1878-?), Məhəmməd Qasımoğlu (1880-1943), Qraçöplü Şair İbad 
(1882-1948), Kərbəlayı İbrahim, Dost Pirməmməd, Quşçu İbrahim, 
Bəyazidli Məsim, Xındı Məmməd (1896-1968), Aşıq Əmrah 
Gülməmmədov (1914-1987), Aşıq Hüseyn Saraclı (1916-1987), Aşıq 
Əlixan Qarayazılı (1905-1998), Aşıq Teymur Qurbanov (1906-1978), Əsli 
oğlu Məhəmməd (1911-1979) və başqaları Borçalı ədəbi və aşıq 
mühitinin formalaşmasına böyük təkan vermişlər.(18) 
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                                                     РЕЗЮМЕ 
                     Поет Наби и фолъклорная  среда Борчалы 
Ашукское искуство и поэзия, усовершенствоващаяся и отшлифованная на 

протяжении веков сформировали богатые традиции. Эта область исскуства, 
безусловно, корнями уходит в словесное народное творчество и литературное 
мышление народа. Доминирование таких факторов, как тюркский фолъклор и 
этнография  в нравственной жизни этноса, заселявщего Борчалы, привело к 
созданию среды чуткой к словесной поэзии. 

         
                                              SUMMARY 
                     Poet Nabi and Borcaly folklore milieu 
Ashuk music and ashuk poetry, as a special field of art has gone a long way of 

development.It has formed rich folk traditions in Borchaly. Ashuk poetry is tightly 
connected to the folk and aesthetic thinking  of the nation. Turkish folklore and ethnography 
played a major role in the moral life of the ethnic group dwelled in Borchaly. It  led to 
formation of special milieu, sensitive to verbal poetry.  
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Àéíóð ÁÀÁßÊ 
 

ÒÖÐÊ ÌÈÔÎËÎÝÈÉÀÑÛÍÄÀ  
ÊÎÑÌÎÃÎÍÈÊ-ÉÀÐÀÄÛÚÛ ÑÓ ÑÒÈÕÈÉÀÑÛ  

 
Òöðê ìèôîëîýèéàñûíäà ñó ñòèõèéàñû èëÿ áàüëû èíàíúëàðû òÿìñèë åäÿí 

ìàðàãëû îáðàçëàð âàðäûð. Áó îáðàçëàð ìöõòÿëèô øÿêèëëÿðäÿ òöðê õàëãëà-
ðûíûí èíàíúëàðûíäà ùÿòòà áó ýöí áåëÿ éàøàìàãäàäûð. Òöðê ìèôîëîýè-
éàñûíäà ñó öíñöðöíöí ðîëóíó àðàøäûðìûø Ê.Â.Íÿðèìàíîüëó (Âÿëèéåâ) 
áèð ÷îõ ñÿúèééÿâè èíàíú âÿ îáðàçëàðû öìóìèëÿøäèðÿðÿê éàçûð: «Àëòàé 
ìèôîëîýèéàñûíà ýþðÿ, ùÿð øåéäÿí ÿââÿë òàëàé äåéèëÿí ñó éàðàíìûøäûð. 
Îíëàðäà õöñóñè Ñóèéÿñè àäëû ðóù äà âàðäûð. Éàêóòëàð ñó ðóùóíà Ãàðàí 
äåéèðëÿð. Òóêéóëàð âÿ àëòàéëûëàðäà éåð-ñó àäëû ðóùëàðûí ìþâúóä îëäóüó 
ìÿëóìäóð. Ýóéà ùÿìèí ðóùëàð èíñàíëàðëà áèðýÿ éàøàéûðëàð. Èíàìà ýþðÿ 
èñòè ñóëàð úÿùÿííÿìäÿí, øèðèí ñóëàð úÿííÿòäÿí ýÿëìèøäèð. ×àéëàðûí áèð 
÷îõó äà ìöãÿääÿñ ñàéûëûðäû. Àëòàéëûëàðûí ôèêðèíúÿ, òàíðûëàð Õàòóí ÷àéû-
íûí ìÿíñÿáèíäÿ éàøàéûðëàð. Ãûï÷àãëàð Èðòûøû, éåíèñåéëèëÿð Òîì âÿ Êàì 
÷àéëàðûíû ìöãÿääÿñ ùåñàá åäèðäèëÿð. Ýþëëÿðäÿí ÿí óüóðëóñó Èññûê-
ýþëäöð. Ãûðüûçëàð ùÿð èë áó ýþëÿ ãóðáàíëàð âåðèðäèëÿð. Èññûê-ýþëÿ ÷èíëèëÿð 
èñòè äÿíèç, ìîíãîëëàð èñÿ äÿìèðëè ýþë äåéèðäèëÿð. Äàü çèðâÿëÿðèíäÿêè âóë-
êàíèê ýþëëÿðÿ èñÿ Ýþé ýþë àäû âåðèëìèøäèð. Îíëàð äà ìöãÿääÿñ ñàéûëûðäû. 
Ãóðáàí êèìè áó ýþëÿ àò âÿ äÿâÿ àòûðäûëàð. Òÿáèè êè, ñóëàðäàí ÿí 
ìöãÿääÿñè àáè-ùÿéàòäûð» (12, 29). 

Áó îáðàçëàðû àðàøäûðäûãäà ìÿëóì îëóð êè, òöðê õàëãëàðûíûí ðÿíýà-
ðÿíý ñó èíàíú âÿ îáðàçëàðû ñó ñòèõèéàñû èëÿ áàüëû èëêèí ìèôîëîæè ýþðöøëÿðëÿ 
áàüëûäûð. Éÿíè ñó èíàíú âÿ îáðàçëàðû ãÿðèíÿëÿð âÿ ìèíèëëèêëÿð ÿðçèíäÿ 
ìÿçìóíäàí-ìÿçìóíà, øÿêèëäÿí-øÿêëÿ äöøöá äÿéèøñÿ äÿ, îíëàðûí ùàìû-
ñû áèð ãàéíàüà – ìèôîëîæè ñó ñòèõèéàñûíà ýåäèá ÷ûõûð.    

Òöðê ìèôîëîæè ýþðöøëÿðèíè þçöíäÿ éàøàäàí ðÿíýàðÿíý ìÿòíëÿðÿ – 
ÿñàòèð âÿ ÿôñàíÿëÿðÿ, äàñòàíëàðà âÿ ñ. íÿçÿð ñàëäûãäà ýþðöðöê êè, ñó 
ñòèõèéàñû èëÿ áàüëû òöðê èíàíúëàðû è÷ÿðèñèíäÿ äèããÿòè ÿí ÿââÿë úÿëá åäÿí 
ñóéóí èëêèí éàðàäûëûøûí ÿñàñû îëìàñû ùàããûíäàêû èíàíúäûð. Ñóéóí 
éàðàäûëûøäà îéíàäûüû ðîë îíóí ÿí ÿñàñ âÿ ÿí èëêèí, åéíè çàìàíäà ÿí 
ùÿëëåäèúè ðîëóäóð. ×öíêè ùÿð áèð ìèôîëîýèéàäà èëêèí éàðàäûëûøäà – 
ìèôîëîæè êîñìîãîíèéàäà èøòèðàê åäÿí åëåìåíò ÿñàñ âÿ ìöãÿääÿñ 
ñàéûëûð. Áó, îíóí ìèôîëîæè äöíéà ìîäåëèíäÿêè éåðèíè øÿðòëÿíäèðèð. Òöðê 
ìèôîëîýèéàñûíäà ñó èëêèí éàðàäûëûøäà èøòèðàê åòäèéè ö÷öí éàðàäûúû 
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áàøëàíüûú êèìè ìöãÿääÿñ ñàéûëûð. Ñóéóí òöðêëÿðèí øöóðóíäà ìöãÿä-
äÿñëèéè, îíà ùþðìÿò îëóíìàñû ìÿùç áóíóíëà áàüëûäûð. 

 Èíñàíûí éàðàäûëìàñû ùàããûíäà Àëòàé ÿôñàíÿñèíäÿ äåéèëèð: «ßâ-
âÿëúÿ éàëíûç Ãàðà õàí âÿ ñóëàð âàðäû. Î, òÿêëèêäÿí äàðûõäû, áèð èíñàí 
éàðàòäû.  Èíñàíà ãàíàä âåðäè êè, ñóäà öçñöí. Èíñàí ó÷ìàã èñòÿäè. Ãàðà 
õàí îíóí ó÷ìàã ãöäðÿòèíè âÿ ãàíàäëàðûíû àëäû. Èíñàíûí éàøàéà áèëìÿñè 
ö÷öí òîðïàã ëàçûì èäè. Ãàðà õàí áèð îâóú óëäóç ãîïàðûá ñóéà ñÿïäè, 
éåð éàðàíäû. Àäà øÿêëèíäÿ îëàí áó òîðïàã öçÿðèíäÿ 9 áóäàãëû øàì 
àüàúû, ùÿð áóäàüûí àëòûíäà áèð àäàì éàðàòäû. Áó àäàìëàðà éîë 
ýþñòÿðìÿê ö÷öí Éàéûêû äà éàðàòäû» (12, 11). 

Áóðàäà ÷îõ ìàðàãëû îëàí ìÿñÿëÿ ñóéóí èëêèí éàðàäûúû Ãàðà õàíëà áèð 
éåðäÿ ëàï «ÿââÿëúÿ»äÿí ìþâúóä îëìàñûäûð. Áó, ñó ñòõèéàñûíûí èëêèíëèéèíÿ 
èøàðÿäèð. ×öíêè ÿôñàíÿäÿ éàðàäûúû Ãàðà õàíûí ñóéó éàðàòìàñûíäàí ñþùáÿò 
ýåòìèð. Ñó åëÿ Ãàðà õàíëà áèðëèêäÿ ÿââÿëúÿäÿí âàð èìèø. 

Ãàðà õàíûí ñîíðàêû éàðàäûúû ôÿàëèééÿòè äÿ ñóñóç þòöøìöð. Î, 
èíñàíû éàðàäûð âÿ èëê èíñàí ñóäà éàøàéûð: Ãàðà õàí îíà ãàíàä âåðèð êè, 
ñóäà öçÿ áèëñèí. Ãàðà õàí èíñàíûí éàøàéà áèëìÿñè ö÷öí ëàçûì îëàí 
òîðïàüû äà àäà øÿêëèíäÿ ñóäà éàðàäûð. Áåëÿëèêëÿ, ñó ñòèõèéàñû èëêèí 
éàðàäûëûø ùàããûíäàêû áó Àëòàé ÿôñàíÿñèíäÿ Ãàðà õàíûí éàðàäûúû 
ôÿàëèééÿòèíäÿ ÿñàñ éåð òóòóð.  

Áåëÿ äöøöíìÿê îëàð êè, áó àëòàé ÿôñàíÿñè òöðê ìèôîëîýèéàñûíäà 
éàðàäûëûø ùàããûíäà ÿñàñ ìèôëÿðäÿí îëìóøäóð. ßýÿð áåëÿ îëìàñàéäû, 
Àçÿðáàéúàíäàí ÷îõ-÷îõ óçàãäà  éàøàéàí ãàðäàø Àëòàé òöðêëÿðèíèí áó 
ÿôñàíÿñè èëÿ éàðàäûëûø ùàããûíäà ìöàñèð Àçÿðáàéúàí ÿôñàíÿñè áó ãÿäÿð 
îõøàð îëìàçäû. «Àçÿðáàéúàí ìèôîëîæè ìÿòíëÿðè»íäÿ «êîñìîãîíèê ìèô» 
àäû àëòûíäà âåðèëìèø èëê ìÿòíäÿí îõóéóðóã: «Ëàï ãàáàõëàð Àëëàùäàí 
áàøãà ùå÷ êèì éîõóéìóø. Éåð öçö äÿ áàøäàí-àéàüà ñóéóìóø. Àëëàù 
áû ñóéó ëèë åëèéèð. Ñîíðà áû ëèëè ãóðóäóï òîðïàõ åëèéèð. Ñîíðà òîðïàõäàí 
áèòêèëÿðè úöúÿðäèð. Îíäàí ñîðà äà òîðïàõäàí ïàë÷ûõ ãÿéèðèï èíñàííàðû 
éàðàäûð, îííàðà óðóù âåðèð» (11, 35). 

Ýþðöíäöéö êèìè, Àçÿðáàéúàí ìèôîëîæè ìÿòíèíäÿ èëê ÿââÿë Àëëàù 
âÿ ñó âàð. Àëëàù áöòöí ãàëàí øåéëÿðè ñóäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ éàðàäûð. 
Òîðïàüû éàðàòìàã ö÷öí ñóéó ëèëÿ ÷åâèðèð. Áèòêèëÿðè äÿ òîðïàãäàí ñó 
âàñèòÿñè èëÿ úöúÿðäèð. Èíñàíû òîðïàãäàí éàðàäûð. Ëàêèí ÿââÿëúÿ òîðïàüà 
ñó ãàòûá, îíäàí ïàë÷ûã äöçÿëäèð. Áåëÿëèêëÿ, Àëëàùûí ùÿð øåéè éàðàòìàüû 
ñóäàí áàøëàéûð. 

Öìóìèééÿòëÿ, òöðê ìèôîëîýèéàñûíäà ñó éàðàäûëûøûí ÿñàñ öíñöðö 
ñàéûëäûüû ö÷öí êîñìîãîíèê ìèôëÿðäÿ ñó öíñöðö ÷îõ èøòèðàê åäèð. Ïðîô. 
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À.Øöêöðîâ Àëòàé ìèôëÿðè ÿñàñûíäà éàçûð: «Ìèôëÿðèí ÿêñÿð âåðñèéàëàðûíäà 
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí áèðèíúè øÿõñ Öëýåíäèð. Öëýåí èñÿ ìÿëóì îëäóüó êèìè, 
Àëòàé òöðêëÿðèíèí áàø àëëàùûäûð. ßýÿð øàìàí ïîåçèéàñûíà èíàíñàã, 
Öëýåí ñÿìàäà ìÿñêóíëàøìûøäûð. Ùÿëÿ î çàìàíëàð èíñàí éîõ èìèø. 
Öëýåí äÿíèçèí öçÿðèíäÿ öçÿí éåðè (òîðïàüû) âÿ îíóí öçÿðèíäÿ èíñàí 
ýþâäÿñèíÿ îõøàð ýèëè ýþðäö. Öëýåí ùÿìèí ýèë òÿáÿãÿñèíè ýþòöðäö âÿ 
îíäàí èíñàíûí éàðàíìàñûíû àðçóëàäû. Áåëÿ äÿ îëäó Î, þçöíöí éàðàò-
äûüûíû Åðëèê àäëàíäûðäû. Ñóäà öçÿí òîðïàüûí ãàëàí ùèññÿñè íÿùÿíý áàëû-
üà – Àëà áàëûüà ÷åâðèëäè. Åðëèê àõòàðûá Öëýåíè òàïûð, îíà éîëäàø âÿ êè÷èê 
ãàðäàø îëóð... Î, áÿçÿí þçöíö Öëýåíëÿ áÿðàáÿðëÿøäèðìÿê èñòÿéèð, ùÿòòà 
îíóí ïàõûëëûüûíû ÷ÿêèðäè» (11, 110). 

ßââÿëúÿ Öëýåí âÿ Åðëèê îáðàçëàðûíûí êèì îëäóüóíà âÿ ìöíàñèáÿò-
ëÿðèíÿ äèããÿò âåðìÿê ëàçûìäûð. Öëýåí Åðëèéè éàðàòñà äà, îíëàð ãàðäàø 
îëóðëàð. Èêè ãàðäàø, èêè áàúû-ãàðäàø ùàããûíäà îëàí ìèôëÿð åëìäÿ «ÿêèç-
ëÿð ìèôè» àäëàíûð. Öëýåí âÿ Åðëèê ùàããûíäàêû ìèôè äÿ ÿêèçëÿð ìèôè ùåñàá 
åòìÿê îëàð. ×öíêè ÿêèç îáðàçëàð àðàñûíäà îëàí ìöíàñèáÿòëÿð áóíëàð 
ö÷öí õàðàêòåðèêäèð. 

«ßêèçëÿð ìèôèíè» ÿêèçëÿð øÿêëèíäÿ òÿãäèì îëóíàí âÿ äàùà ÷îõ 
òàéôàíûí èëêèí ÿúäàäû, éàõóä ìÿäÿíè ãÿùðÿìàíëàð êåéôèééÿòèíäÿ ÷ûõûø 
åäÿí ìþúöçÿëè âàðëûãëàð ùàããûíäà ìèôëÿð êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðÿí Â.Â.Èâà-
íîâ îíëàðû àøàüûäàêû êèìè òÿñíèô åäèð: 

1. ßêèç ãàðäàøëàð (ðÿãèáëÿð, éàõóä ñîíðàëàð ìöòòÿôèãëÿð) ùàããûíäà 
ìèôëÿð; 

2. ßêèç áàúû-ãàðäàøëàð ùàããûíäà ìèôëÿð; 
3. ßêèç àíäðîýèíëÿð (àíäðîýèí âàðëûãëàð èêèúèíñëè âàðëûãëàð, éÿíè 

þçëÿðèíäÿ ùÿì êèøè, ùÿì äÿ ãàäûí áàøëàíüûúëàðûíû åéíè  çàìàíäà 
òÿúÿññöì åòäèðÿí âàðëûãëàðäûð – À.Á.) ùàããûíäà ìèôëÿð; 

4. Çîîìîðô (ùåéâàí – À.Á.) ÿêèçëÿð ùàããûíäà ìèôëÿð (13, 174). 
Ìöÿëëèô äàùà ñîíðà éàçûð: «Äóàëèñò («äóàëèçì – èêèëèê» – À.Á.) 

ìèôîëîýèéàëàð ö÷öí õàðàêòåðèê îëàí ÿêèç ãàðäàøëàð ùàããûíäàêû ìèô-
ëÿðäÿ... ãàðäàøëàðäàí áèðè áöòöí éàõøû, éàõóä ôàéäàëû øåéëÿðëÿ, î áèðèñè 
èñÿ áöòöí ïèñ, éàõóä ïèñ äöçÿëäèëìèø øåéëÿðëÿ ÿëàãÿëÿíäèðèëèð... ßêèç 
ãàðäàøëàð àðàñûíäà îíëàð àíàäàí îëàíäàí ðÿãàáÿò áàøëàéûð... (13, 174). 

Åéíè ìÿíçÿðÿíè Öëýåíëÿ Åðëèê àðàñûíäà ýþðìÿê îëàð. Îíëàðûí 
ãàðäàø îëìàñûíäà, äèýÿð âàðèàíòëàðäà ÿêèç ñàéûëìàñûíäà éàðàäûëûøëà 
áàüëû ìÿíàëàð ýèçëÿíèð. Ùÿð èêè îáðàç ñó ñòèõèéàñû èëÿ ìöõòÿëèô øÿêèëëÿðäÿ 
áàüëûäûð. Éóõàðûäàêû ìèôäÿí ìÿëóì îëóð êè, ùÿëÿ èíñàí îëìàéàíäà 
Öëýåí âÿ äÿíèç (ñó) âàð èìèø. Ùÿì÷èíèí Åðëèê îáðàçû äà ñó èëÿ áàüëûäûð. 
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Ñ.É.Íåêëéóäîâ éàçûð êè, Öëýåí àëòàéëûëàðûí âÿ øîðëàðûí ìèôîëîýè-
éàñûíäà áàø òàíðû, äåìèóðã (éàðàäûúû âàðëûã – À.Á.), èëäûðûìñà÷àí, ýþéö 
âÿ êàèíàòû ìÿñêóíëàøäûðàí ïàðëàã òÿìèç ðóùëàðûí áàø÷ûñûäûð... Åðëèê 
Öëýåíÿ ùÿì òàáåäèð, ùÿì äÿ îíà ãàðøû ÷ûõûð. Áÿçÿí Öëýåí Åðëèéèí 
(áþéöê, éà äà êè÷èê) ãàðäàøû, áÿçÿí îíóí éàðàäûúûñûäûð... (14, 546). 
Ìàðàãëûäûð êè, ìîíãîë õàëãëàðû âÿ ñàéàí-àëòàé òöðêëÿðèíèí ìèôîëîýè-
éàñûíäà éåðèí àëòûíäà éàøàäûüû òÿñÿââöð îëóíàí Åðëèê ñó èëÿ áèðëèêäÿ 
òÿñâèð îëóíìóøäóð: «Åðëèê íÿùÿíý áîéëó, äèçèíÿ ãÿäÿð èêè éåðÿ àéðûëìûø 
ñàããàëëû, ïûðòëàøûã ñà÷ëû, áûüëàðû ãóëàãëàðûíûí àðõàñûíäà áóðóëó, ãàðà 
ãàø-ýþçëö ÿçÿìÿòëè ãîúà êèìè òÿñÿââöð îëóíóð. Î, ãàðà-ãàøãà þêöçäÿ, 
ãàðà éîðüà àòäà,  àâàðñûç ãàðà ãàéûãäà ýÿçèð, ãàì÷û ÿâÿçèíÿ ãàðà èëàíû 
âÿ ãóíäóç äÿðèñèíäÿí éîðüàíû âàð. Îíóí ãàðà òîðïàãäàí, éàõóä ãàðà 
äÿìèðäÿí îëàí ñàðàéû éåðàëòû äÿíèç Áàé-Òåíãèñèí ñàùèëèíäÿ, éàõóä 
äîããóç ÷àéûí ãîâøàüûíäàäûð. Èíñàíëàðûí ýþç éàøû èëÿ àõàí áó ÷àéûí 
öñòöíäÿ àò òöêöíäÿí ýåðè äþíìÿéèí ùå÷ êÿñÿ ãèñìÿò îëìàäûüû êþðïö 
ñàëûíìûøäûð» (15, 668). 

Öëýåí äÿ, Åðëèê äÿ èëê âàðëûãëàðäûð âÿ îíëàðûí ùÿéàòû èëê íþâáÿäÿ 
ñó èëÿ áàüëûäûð. Îíëàð ùàããûíäàêû ìèôèí ïðîô. À.Øöêöðîâóí ìöðàúèÿò 
åòäèéè áàøãà âàðèàíòûíäà ñó èëÿ áàüëûëûã äàùà ãàáàðûãäûð: «Öëýåí 
ñÿìàíûí âÿ éåðèí îëìàäûüû áèð çàìàíäà ñóéà äöøöð. Î ôèêèðëÿøèð êè, 
äöíéàíû íåúÿ éàðàòñûí. Ùÿìèí âàõò îíà áèð àäàì éàõûíëàøûð... Èíñàí 
ñóéóí äÿðèíëèéèíÿ áàø âóðóð, îðàäà äàüû òàïûð, îíäàí áèð ïàð÷à ãîïà-
ðàðàã àüçûíà äîëäóðóð. Ñóäàí ÷ûõäûãäàí ñîíðà î, àüçûíäàêû òîðïàüû 
Öëýåíèí îâúóíà òþêöð. Öëýåí äÿ þç íþâáÿñèíäÿ òîðïàüû àòûð âÿ Éåð 
éàðàíûð» (11, 111). 

Áó ìèôäÿ ñóéóí èëêèíëèéèíè ýþðìÿìÿê îëìóð. Éÿíè Öëýåí éåðè âÿ 
ýþéö, äèýÿð øåéëÿðè éàðàäûð. Àíúàã ñóéó éàðàòìûð. Ñó åëÿ ÿââÿëäÿí âàð 
èìèø. Áóíäàí áàøãà, éàðàäûëàí äèýÿð øåéëÿð äÿ ñóéóí è÷èíäÿäÿèð. 
Òîðïàã – Éåð ñóéóí äÿðèíëèéèíäÿêè äàüäàí ýþòöðöëìöø áèð îâóú ýèëäÿí 
éàðàäûëûð. Áåëÿëèêëÿ, ñó áöòöí éàðàäûëûøûí ìàòåðèàëû âÿ ìÿíáÿéèäèð. 
Ëàêèí áó íèéÿ áåëÿäèð: óëó áàáàëàðûìûçûí ñóéó èëêèí ùåñàá åòìÿëÿðè íÿ 
èëÿ áàüëûäûð?  

Ïðîô. À.Øöêöðîâ ìèôäÿêè áó ìÿñÿëÿíè úèääè ïðîáëåì êèìè ýþðÿðÿê 
éàçûð: «Òîðïàã éàëíûç äÿíèçèí äèáèíäÿí ÿëäÿ åäèëèð. Ëàêèí íÿ ö÷öí èëêèí 
òîðïàã àíúàã ñóäà îëìàëûäûð? Íÿéÿ ýþðÿ èíñàí îíà áàø âóðóð âÿ 
àüçûíäà òîðïàüû ýÿòèðèð? Äÿíèç îáðàçû (îêåàí, ÷àé, ñàäÿúÿ îëàðàã, ñó) 
éàðàíìàãäà îëàí äöíéàíûí õàîòèêëèéèíè, ôîðìàñûçëûüûíû ýþñòÿðèð. Ñó – 
õàîñóí àç-÷îõ ùÿúìëè ñèìâîëóäóð. Éóíàí ìèôëÿðèíäÿ äåéèëèð êè, «ÿââÿë-
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àõûð éàëíûç ÿáÿäè, ãàðàíëûã Õàîñ âàðäû. Ùÿéàòûí ìÿíáÿéè Õàîñ èäè. 
Áöòöí äöíéà âÿ þëìÿç òàíðûëàð ñîíñóç Õàîñäàí òþðÿäèëÿð» Ìèôîïîåòèê 
òÿôÿêêöðäÿ õàîñ íèçàìñûçëûã, ãàéäàñûçëûã, áîøëóã, ãàðàíëûã êèìè 
òÿñÿââöð îëóíóð. Õàîñóí ñÿúèééÿâè úÿùÿòëÿðèíäÿí áèðè äÿ îíóí 
áèëàâàñèòÿ ñó ñòèõèéàñû èëÿ áàüëû îëìàñûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ òÿñàäöôè äåéèë 
êè, áèð ñûðà õàëãëàðûí ìèôîëîæè ñèñòåìèíäÿ äöíéàíûí éàðàíìàñû áèðáàøà 
óëó äàøãûíëà, ñó èëÿ áàüëûäûð» (11, 112). 

 Áèçÿ ìÿëóìäóð êè, äöíéàíûí éàðàäûëûøûíûí èëêèí ÿñàñûíäà òÿñÿââöð 
îëóíàí ÿñàñ ñòèõèéàëàðäàí áèðè ñóäóð. Ñó ùÿòòà ÿí ÿñàñ ñòèõèéàäûð. Î, 
ìöõòÿëèô õàëãëàðûí ìèôîëîýèéàëàðûíäà ÷îõ ýåíèø éàéûëûá. Ñóéóí èëêèí 
õàîñóí ÿñàñ îáðàçëàðûíäàí îëìàñû åëìäÿ ùàêèì ôèêèðäèð. Àíúàã áó 
ìÿñÿëÿíèí ÷îõ ñàäÿ èçàùû äà ìöìêöíäöð. Åùòèìàë åòìÿê îëàð êè, 
ìÿñÿëÿíèí êþêö èëêèíëèêëÿ, èáòèäàèëèêëÿ áàüëûäûð. 

Ìèôëÿð èëê äöøöíúÿ ùåñàá îëóíóð. Îíëàðû ïðèìèòèâ, èáòèäàè äöøöíúÿ 
èëÿ éàøàéàí èíñàíëàð éàðàòìûøëàð. Èëêèí èíñàíûí äöøöíúÿñè, òÿáèè êè, 
îíóí ÷îõ çÿèô âÿ ìÿùäóä áèëèêëÿðèíè ÿêñ åòäèðèðäè. Ìÿñÿëÿí, ùÿð ùàíñû 
ýþëöí ñàùèëèíäÿ éàøàéàí èáòèäàè èíñàíëàð ö÷öí î ýþë, î ñó ñîíñóç èäè. 
×öíêè ùÿìèí ýþëöí (äÿíèçèí, îêåàíûí) î áèðè ñàùèëèíÿ êå÷ìÿê èìêàíû 
îëìàéàí èíñàíûí îíóí ùàíñû áþéöêëöêäÿ îëìàñû, éàõóä ùàðà ãÿäÿð 
óçàíìàñû ùàããûíäà ùå÷ áèð òÿñÿââöðö éîõ èäè. Î, ñóéà áàõûð âÿ îíó 
ñîíñóç ãÿäÿð áþéöê âÿ íÿùÿíý ùåñàá åäèðäè. Èíñàíëàð ùÿëÿ ÷îõ ñîíðàëàð 
ãàéûãëàð, ýÿìèëÿð éàðàäàúàã, äÿíèçëÿðè  öçöá êå÷ÿúÿê, ñóëàð ùàããûíäà 
áèëèêëÿð òîïëàéàúàã âÿ áó áèëèêëÿð ÿñàñûíäà ðåàëëûüà ÿñàñëàíàí úîüðàôè 
òÿñÿââöðëÿð ôîðìàëàøàúàãäû. Àíúàã èáòèäàè èíñàí áöòöí áó âàñèòÿëÿðèí 
ùàìûñûíäàí ìÿùðóì èäè. Îíà ýþðÿ äÿ ñó îíà ñîíñóç äÿðÿúÿäÿ áþéöê 
ýÿëèðäè. Ìèôîëîæè äöøöíúÿäÿ áþéöê îëàí ýöúëö âÿ ãöäðÿòëè, ùàêèì, ùÿð 
øåéèí ÿñàñû êèìè òÿñÿââöð îëóíóðäó. Îäóð êè, ñó äöíéàíûí ÿêñÿð 
õàëãëàðûíäà èëêèí ýöú, ãöäðÿò, èëêèí âàðëûã êèìè òÿñÿââöð îëóíìóøäóð. 
Èíñàíëàðûí ñó áàðÿñèíäÿ èëêèí ìèôîëîæè òÿñÿââöðëÿðèíèí èíêèøàôûíäà 
ñåëëÿðèí âÿ äàøãûíëàðûí ÷îõ áþéöê ðîëó îëìóøäóð. 

Ñåëëÿð, äàøãûíëàð ùàããûíäà ìèôîëîæè ÿôñàíÿëÿð äöíéàíûí áöòöí 
èáòèäàè õàëãëàðûíûí ìèôîëîæè äöøöíúÿñèíäÿ âàð. Áó ìèôëÿð «Íóùóí 
òóôàíû» àäû èëÿ ìÿøùóðäóð. Èíýèëèñ åòíîãðàôû âÿ äèí òàðèõ÷èñè Ú.Ú.Ôðåçå-
ðèí «ßùäè-ßòèãäÿ ôîëêëîð» êèòàáûíäà «Áèáëèéà»íûí («Èíúèë»èí) ãÿäèì 
âàðèàíòû «ßùäè-ßòèã»äÿ («Êþùíÿ ÿùä»äÿ) îëàí Íóùóí òóôàíû ùàããûí-
äàêû ìÿëóìàòûí äöíéàíûí ÿêñÿð õàëãëàðûíäà ìöõòÿëèô àäëàð àëòûíäà 
îëäóüó ýþñòÿðèëìèøäèð. Êèòàáäà «Áþéöê òóôàí» (éàõóä «Áþéöê ñåë», 
«Áþéöê äàøãûí») àäû àëòûíäà ãÿäèì áàáèëëèëÿðèí, éÿùóäèëÿðèí, ãÿäèì 
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éóíóíëàðûí, ãÿäèì ùèíäëÿðèí, Øÿðãè Àñèéàëûëàðûí, Ìàëàé àðõèïåëàãû 
àäàëàðû ñàêèíëÿðèíèí, Àâñòðàëèéà àáîðèýåíëÿðèíèí, Éåíè Ãâèíåéà âÿ 
Ìåëàíåçèéà éåðëèëÿðèíèí, Ïîëèíåçèéà âÿ Ìèêðîíåçèéà õàëãëàðûíûí, Úÿíó-
áè Àôðèêà àáîðèýåíëÿðèíèí, Ìÿðêÿçè Àìåðèêà âÿ Ìåêñèêà õàëãëàðûíûí, 
Øèìàëè Àôðèêà õàëãëàðûíûí îõøàð ÿôñàíÿëÿðè àéðû-àéðûëûãäà òÿäãèãÿ úÿëá 
åäèëìèøäèð (16, 63-147). 

Íóùóí òóôàíû ùàããûíäàêû ÿôñàíÿ àçÿðáàéúàíëûëàð àðàñûíäà äà 
ìÿøùóðäóð. Áóíóí ÿñàñ ìÿíáÿéè ìöãÿääÿñ «Ãóðàíè-Êÿðèì»äèð. Ìö-
ãÿääÿñ êèòàáûí áèð ÷îõ ñóðÿëÿðèíäÿ äÿôÿëÿðëÿ Íóù ïåéüÿìáÿðäÿí áÿùñ 
îëóíóð. Î, Àëëàù òÿðÿôèíäÿí ñå÷èëìèø ïåéüÿìáÿð îëàðàã þç ãþâìöíö 
Àëëàùûí áèðëèéèíÿ èìàí ýÿòèðìÿéÿ äÿâÿò åäèð. Ëàêèí èíñàíëàðûí ÷îõó 
èìàí ýÿòèðìèð. Êàôèðëèê éåð öçöíö áàñûð âÿ Àëëàù Íóùóí ýÿìèñèíÿ 
ìèíìèø ìþìèíëÿðäÿí áàøãà, áöòöí êàôèðëÿðè ñåëÿ ãÿðã åäèð. «Ãóðàí»ûí 
28 àéÿäÿí èáàðÿò «Íóù» àäëàíàí 71-úè ñóðÿñèíäÿ áó ìÿñÿëÿ à÷ûã-àéäûí 
áèëäèðèëìèøäèð. 

Ñóðÿíèí áèðèíúè àéÿñèíäÿ Àëëàùûí äèëèíäÿí äåéèëèð: «Ùÿãèãÿòÿí, Áèç 
Íóùó: «Ãþâìöíÿ øèääÿòëè áèð ÿçàá ýÿëìÿìèøäÿí ÿââÿë îíëàðû (Àëëàùûí 
ÿçàáû èëÿ) ãîðõóò!» – äåéÿ þç òàéôàñûíà ïåéüÿìáÿð ýþíäÿðäèê» (10, 592). 

Ëàêèí ãþâìö (õàëãû) Íóùó åøèòìèð, î äà Àëëàùà îíëàðû úÿçàëàí-
äûðìàãäàí þòðö äóà åäèð. 21-úè àéÿ: «Íóù äåäè: «Åé Ðÿááèì! Îíëàð 
ìÿíÿ ãàðøû ÷ûõäûëàð âÿ ìàë-äþâëÿòè, îüóë-óøàüû þçëÿðèíÿ çèéàíäàí áàøãà 
áèð øåé àðòûðìàéàí êèìñÿëÿðÿ (þç êàôèð áàø÷ûëàðûíà) òàáå îëäóëàð» (10, 
594). 

Àëëàù áöòöí êàôèðëÿðè ñåëÿ ãÿðã åäèð. 25-úè àéÿ: «Îíëàð þç 
ýöíàùëàðûíäàí äîëàéû ñóäà áîüóëóá Úÿùÿííÿìÿ äàõèë åäèëäèëÿð âÿ 
þçëÿðèíÿ îíëàðû Àëëàùûí ÿçàáûíäàí ãóðòàðàúàã êþìÿê÷èëÿð äÿ òàïà 
áèëìÿäèëÿð!» (10, 594). 

ßëáÿòòÿ, «Ãóðàí» Àëëàù òÿðÿôèíäÿí éåð öçöíÿ ýþíäÿðèëìèø ñîíóí-
úó ñÿìàâè êèòàáäûð. Áó êèòàá þçöíäÿí ÿââÿëêè áöòöí ñÿìàâè êèòàáëàðû, 
î úöìëÿäÿí «Èíúèë»è äÿ òÿñäèã åäèð. Îíà ýþðÿ äÿ, Íóùóí òóôàíû 
ùàããûíäà ìÿëóìàò «Ãóðàí»äàí ÿââÿëêè ìöãÿääÿñ êèòàáëàðäà äà âàð. 
Ëàêèí ìàðàãëû îëàí áóäóð êè, äèíè êèòàáëàðäà Íóùóí òóôàíûíäàêû ñåë-
ñó éàðàäûúû öíñöð, éàðàäûúû ñòèõèéà êèìè ýþñòÿðèëìèð. Àíúàã õàëã 
àðàñûíäà Íóùóí òóôàíû ùàããûíäàêû ÿôñàíÿëÿðäÿ ñó éàðàäûëûøëà áàüëûäûð.  

Íàõ÷ûâàíäàí òîïëàíìûø «Íóùóí òóôàíû» àäëàíàí ÿôñàíÿäÿ 
Íóùóí ýÿìèñè áèð éåðÿ òîõóíóð. Íóù îíóí àäûíû «Àüðûäàü» ãîéóð. 
Äàùà ñîíðà «Èëàíäàü»ûí, «Êÿìêè» äàüûíûí, Ýÿìèãàéà»íûí àäû ãîéó-
ëóð (1, 66-69). 
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Íàõ÷ûâàí ôîëêëîðóíäà Íóùëà áàüëû ÿôàíÿëÿð ÷îõäóð. Éóõàðûäàêû 
ÿôñàíÿ äÿ äàõèë îëìàãëà îíëàðû òÿùëèë åäÿí ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè ýþñòÿðèð êè, 
Íóù äèíè îáðàç îëìàãëà áèð ïåéüÿìáÿð êèìè èíñàíëàðûí, î úöìëÿäÿí 
ñþçö ýåäÿí ìÿòí äàøûéûúûëàðûíûí äöøöíúÿñèíäÿ ìöãÿääÿñëèéÿ ìàëèêäèð. 
Ìÿòí äàøûéûúûñû áó îáðàçû ùå÷ äÿ óéäóðìà, áÿäèè òÿõÿééöë ìÿùñóëó 
ùåñàá åòìèð. Íóù ïåéüÿìáÿð îíóí äöíéà ùàããûíäà òÿñÿââöðëÿðèíäÿ 
ìöùöì éåð òóòàí âàðëûãäûð. Áó ïåéüÿìáÿðèí àäû äöíéà äàøãûíû èëÿ 
áàüëûäûð» (7, 29). «Íóùóí òóôàíû» Íàõ÷ûâàí ôîëêëîðóíäà éåð-éóðä, äàü 
àäëàðûíûí éàðàíìàñû èëÿ î ãÿäÿð áàüëûäûð êè, Ì.Úÿôÿðëè áó éàðàäûëûøû 
«Íóùäàí âÿ ìèôäÿí áàøëàíàí Íàõ÷ûâàí» àäëàíäûðìûøäûð (7, 3). 

Íàõ÷ûâàí ÿôñàíÿëÿðèíäÿí àéäûí îëóð êè, áóðàäà ìÿøùóð äàüëàðûí 
àäûíû Íóù ïåéüáÿìáÿð äàøãûí çàìàíû ãîéìóøäóð. Îíóí ýÿìèñè 
ñóéóí àëòûíäàêû ùàíñû äàüà òîõóíìóøäóðñà, î, ùÿìèí äàüà àä âåðìèø-
äèð. Áó èñÿ ñó öíñöðöíöí èøòèðàêû èëÿ áàø âåðÿí éàðàäûëûøäûð. ×öíêè 
ìèôîëîýèéàäà éàðàäûëûø – êîñìîãîíèéà ùÿì äÿ àäâåðìÿ èëÿ îëóð. ßôñà-
íÿëÿðäÿ Íóùóí äàüëàðà àä âåðìÿñè äÿ éàðàäûëûøäûð. Íóù àä ãîéìàãëà 
ùÿìèí äàüëàðû, ÿñëèíäÿ éàðàäûð. Éÿíè Íóùà ãÿäÿð àäû îëìàéàí  áèð 
òîðïàüà Íóù àä ãîéìàãëà îíó ÿââÿë éàðàäûëìûøëàðûí ñûðàñûíà äàõèë 
åäèð. Åëÿ áèë êè, ùÿìèí äàü òîðïàã øÿêëèíäÿ âàð èäè (éàðàäûëìûøäû), ëàêèí 
ùå÷ êÿñ îíó áèð äàü êèìè òàíûìûðäû; ùå÷ íÿ èëÿ ôÿðãëÿíäèðèëìèðäè, éÿíè 
éîõ êèìè èäè. Åëÿ êè, Íóù îíà àä ãîéóð, èíñàíëàð îíó äàü îëàðàã 
òàíûìàüà áàøëàéûðëàð. Áåëÿëèêëÿ, Íóù Àëëàùûí éàðàòäûüû òîðïàã ïàð÷àëà-
ðûíà àä ãîéìàãëà, îíëàðû ñàíêè éåíèäÿí éàðàäûð. Áó éàðàòìà àäâåðìÿ 
øÿêëèíäÿ îëóð. Ìèôîëîýèéàäà éàðàíìÀéàí áèð øåéÿ àä ãîéìàçëàð. Áèð 
øåéÿ àä ãîéóëóìàñû îíóí éàðàäûëìàñûíû ýþñòÿðèð.  

Ìèôîëîæè äöøöíúÿíèí áó õàññÿñè ùàããûíäà Ú.Áÿéäèëè éàçûð: «Ìèôî-
ëîæè ýþðöøëÿðÿ ÿñàñÿí, áèð êèìñÿíèí âÿ éà íÿñíÿíèí àäûíûí îëìàñû îíóí 
ìþâúóäëóüóíóí áàøëûúà íèøàíûéäû» (5, 13).  

Áó ôèêðÿ ÿñàñëàíñàã, äàüëàðûí àäëàðû îíëàðûí ìþúóäëóüóíóí 
èøàðÿñèäèð. Äàüûí íÿ ãÿäÿð êè, àäû éîõ èäè, î ìþâúóä (âàð) îëàí ñàéûë-
ìûðäû. Àä àëàíäàí ñîíðà ìþâúóäëàð (âàðëûãëàð), éàðàäûëìûøëàð ñûðàñûíà 
êå÷èð. Íóù ïåéüÿìáÿð äÿ ñóäàêû ùöíäöðëöêëÿðÿ àä ãîéàðàã îíëàðû 
éåíèäÿí äàü êèìè éàðàòìûø îëóð. Áó ïðîñåñèí ñóäà áàø âåðìÿñè ñóéó 
èëêèí éàðàäûëûøà àèä öíñóð êèìè áèð äàùà òÿñäèã åäèð. 

Ìÿëóì ùÿãèãÿòäèð êè, äèíëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí èñëàì äèíèíäÿ éàðàäûúû 
éàëíûç Àëëàùäûð. Îíà ýþðÿ äÿ Íóù ïåéüÿìáÿð äèíè òÿñÿââöðëÿðäÿ ùå÷ íÿ 
éàðàòìûð. Ëàêèí ÿôñàíÿëÿðäÿ îíóí éàðàäûúûëûüû àäâåðìÿ øÿêëèíäÿ ãîðóí-
ìóøäóð. Áóðàäà ñóéóí èøòèðàêû Íóù ïåéüÿìáÿðèí ÿôñàíÿ îáðàçûíû ãÿäèì 
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ìèôîëîæè îáðàç ùåñàá åòìÿéÿ ÿñàñ âåðèð. Áåëÿëèêëÿ, ìèôîëîæè äöøöíúÿ èëÿ 
äèíè äöøöíúÿíèí áèðè-áèðèíÿ ãàðûøìàñûíûí øàùèäè îëóðóã. 

À.Àúàëîâ èëêèí ñó ñòèõèéàñû èëÿ áàüëû ìÿòíëÿðäÿ ìèôîëîæè âÿ äèíè 
ýþðöøëÿðèí ãàðûøûá-ãîâóøìàñû ùàããûíäà éàçûð: «Áó àíëàéûøëà («èëêèí ñó» 
– À.Á.), äåìÿê îëàð êè, áöòöí ìèôîëîæè ñèñòåìëÿðäÿ ãàðøûëàøûðûã. ßêñÿð 
õàëãëàðûí èíàíûøûíà ýþðÿ, êàèíàò èëêèí ñóäàí (ëèë, õàîñ) éàðàíìûøäûð... 
Áó àêò ùÿìèøÿ ôþâãÿëòÿáèè áèð ãöââÿ – èëêèí éàðàäûúû òÿðÿôèíäÿí éåðèíÿ 
éåòèðèëèð. Áóðàäàêû ìÿòíäÿ (Àëëàùûí ñóäàí ëèëè, ëèëäÿí òîðïàüû, òîðïàã-
äàí èíñàíû éàðàòìàñû, áèòêèëÿðè úöúÿðòìÿñè ùàããûíäàêû ìèôîëîæè ìÿòíäÿ 
– À.Á.) îíó Àëëàù ÿâÿç åäèð. Øöáùÿñèç êè, áåëÿ áèð àðõàèê ìÿòíäÿ Àëëàù 
àäû ÷ÿêèëÿ áèëìÿçäè âÿ îíóí ìåéäàíà ÷ûõìàñû ñîíðàêû èñëàì òÿñèðè êèìè 
àíëûøàëà áèëÿð» (3, 178). 

Äèíè âÿ ìèôîëîæè ýþðöøëÿðäÿí âåðèëìèø íöìóíÿëÿð âÿ èñòèíàä 
îëóíìóø òÿäãèãàò÷û ôèêèðëÿðè ìÿëóì åäèð êè, ñó èëêèí éàðàäûëûøëà ñûõ 
øÿêèëäÿ áàüëûäûð. Áóðàäà ìèôîëîæè âÿ äèíè ýþðöøëÿð áèðè-áèðè èëÿ îõøàðäûð. 
Äöøöíöðöê êè, îíëàðû áèðè-áèðèíäÿí àéûðìàã îëìàç. Åëìè ôèêðÿ ýþðÿ, 
äèíëÿð ìèôîëîýèéàëàðäàí éàðàíìûøäûð. Ìèôîëîæè òÿñÿââöðëÿð ñîíðàëàð 
äèíè òÿñÿââöðëÿðÿ ÷åâðèëìèøäèð. Àíúàã áóðàäà áàøãà úöð äÿ äöøöíìÿê 
îëàð. Éÿíè áàõûá ýþðöðöê êè, õàëãûí äöøöíúÿñèíäÿ ìèôîëîæè òÿñÿâ-
âöðëÿðëÿ äèíè òÿñÿââöðëÿð áèðè-áèðè èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åòìèð. Õàëã ÿñêè 
ìèôîëîæè äöøöíúÿñè èëÿ ñîíðàêû äèíè äöøöíúÿñè àðàñûíäà ùÿìàùÿíýëèê 
éàðàòìàüà, îíëàðû áèðè-áèðè èëÿ óçëàøäûðìàüà, ãîâóøäóðìàüà ÷àëûøìûø 
âÿ ÷îõ âàõò áóíà íàèë îëìóøäóð. Îíà ýþðÿ äÿ, õàëãûí äöøöíúÿñèíÿ 
ÿñàñëàíìàã, îíóí äöøöíúÿñèíèí ìÿùñóëó îëàí ìèôëÿðè, ÿôñàíÿëÿðè ùÿìèí 
äöøöíúÿíèí ÿíÿíÿëÿðè ÿñàñûíäà òÿùëèë åòìÿê äöçýöí ÷ûõàð. Ñóéóí èëêèí 
éàðàäûëûøûí ÿñàñû îëìàñû Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ÿúäàäû îëàí îüóç òöðêëÿ-
ðèíèí äöøöíúÿñèíäÿ ìèôîëîæè âÿ äèíè òÿñÿââöðëÿðèí áèðè-áèðèíÿ ìöíàñèáÿòè 
áàõûìûíäàí ùå÷ áèð çèääèééÿò òÿøêèë åòìèð. Áóíóí ÿí ïàðëàã, àéäûí 
íöìóíÿñèíÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà ðàñòëàíûðûã. 

«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà èñëàì äèíè èëèÿ îüóçëàðûí ãÿäèì ìè-
ôîëîæè-äèíè òÿñÿââöðëÿðèíèí éàí-éàíàøû îëìàñû, áèðè-áèðèíÿ ãîâóøìàñû 
ùàìûéà ìÿëóì áèð ìÿñÿëÿäèð. Äàñòàíäà îüóç áÿéëÿðèíèí àë øÿðàá è÷ìÿñè 
èëÿ äþéöøëÿðäÿí ãàáàã èêè ðèêÿò íàìàç ãàëìàëàðûíûí áèðýÿëèéè, áèðè-áèðè 
èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åòìÿìÿñè ùàããûíäà òÿäãèãàò÷ûëàð ÷îõ äåìèøëÿð. 
Øÿðàáëà èñëàì äèíèíèí øÿðàá ùàããûíäàêû ãàäàüàñû áèð àðàéà ñûüûøìàç: 
èñëàì øÿðàá è÷ìÿéè ùàðàì ùåñàá åäèð. Ëàêèí äàñòàíäà áó èêè èøèí ãàðøû-
äóðìàñûíà ðàñòëàíìûðûã. Áóíóí ñÿáÿáè àéäûíäûð: îüóçëàð þç ÿñêè àäÿòëÿðè 
èëÿ èñëàì àäÿòëÿðèíè, ãÿäèì òÿñÿââöðëÿðè èëÿ éåíè èñëàì òÿñÿââöðëÿðèíè áèð 
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àðàéà ýÿòèðìèøëÿð. ×àëûøìûøëàð êè, áóíëàð áèðè-áèðè èëÿ çèääèééÿòÿ ýèðìÿñèí. 
Åéíè ñþçö ãÿäèì îüóçëàðäà äà ìöãÿääÿñ ñàéûëàí, èëêèí ùåñàá îëóíàí ñó 
ùàããûíäà äà äåìÿê îëàð. Ñó îüóç òöðêëÿðèíèí ìèôîëîæè òÿñÿââöðëÿðèíäÿ 
ìöùöì éåð òóòóð. Îüóç àãèëëÿðè ñó ùàããûíäàêû ãÿäèì ìèôîëîæè 
òÿñÿââöðëÿðè èñëàì òÿñÿââöðëÿðè èëÿ ÷îõ óñòàëûãëà ãîâóøäóðìóøëàð. 

«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà ñó èëÿ áàüëû áèð ÷îõ èíàíúëàð, ãÿäèì 
òÿñÿââöðëÿð, ìèôîëîæè ýþðöøëÿð ãîðóíóá ãàëìûøäûð. Äàñòàíûí èêèíúè 
áîéóíäà («Ñàëóð Ãàçàíûí åâè éàüìàëàíäûüû áîéû áÿéàí åäÿð») ñó 
öíñöðö èëÿ áàüëû ÷îõ ìàðàãëû ìÿíçÿðÿ èëÿ ãàðøûëàøûðûã. Ãàçàí îâäà 
îëàíäà êàôèðëÿð ýÿëèá îíóí åâèíè òàëàí åäèðëÿð, ãûçûíû-úÿëèíèíè, îüëó 
Óðóçó âÿ îíóí ö÷ éöç èýèäèíè ÿñèð àëûá àïàðûðëàð. Ãàçàí íàðàùàò éóõó 
ýþðöð âÿ åâèíÿ ãàéäûð. Ýÿëèá ýþðöð êè, åâèíè-éóðäóíó òàëàí åäèáëÿð. Àí-
úàã áóíó êèìèí åòäèéèíè áèëìèð. Î, íþâáÿ èëÿ åâèíè éóðääàí, ñóäàí, 
ãóðääàí, êþïÿêäÿí âÿ ñîíäà ÷îáàíäàí õÿáÿð àëûð. Ãàçàíûí ñóéà öç 
òóòàðàã äåäèéè ñþçëÿðäÿ îüóçëàðûí ñó ùàããûíäàêû ìèôîëîæè ýþðöøëÿðè, 
èíàíúëàðû èôàäÿ îëóíìóøäóð. 

Ãàçàí ÿââÿëúÿ åâèíè éóðääàí õÿáÿð àëûð. Ëàêèí áèð úàâàá àëìûð. 
Îäóð êè, êàôèðèí ýåòäèéè éîëóí èçèíÿ äöøöð. Ãàáàüûíà áèð ñó ÷ûõûð. 
Ëàêèí áîéäà áó ñóéóí ÷àé, ýþë, äÿíèç âÿ ñ. îëäóüó ùàããûíäà ùå÷ áèð 
ñþç äåéèëìèð: 

«Ãàçàíûí þýèíÿ áèð ñó ýÿëäè. Ãàçàí àéäûð: «Ñó ùÿã äèäàðûí ýþð-
ìèøäèð. Áÿí áó ñóéëà õÿáÿðëÿøÿëèì» – äåäè. Ýþðÿëèì, õàíûì, íåúÿ 
õÿáÿðëÿøäè. Ãàçàí àéäûð: 

×ûüíàì-÷ûüíàì ãàéàëàðäàí ÷ûãàí ñó! 
Àüàú ýÿìèëÿðè îéíàäàí ñó! 
Ùÿñÿí èëÿ Ùöñåéíèí ùÿñðÿòè ñó! 
Áàü èëÿ áîñòàíûí çèéíÿòè ñó! 
Àéèøÿ èëÿ Ôàòèìÿíèí íèýàùû ñó! 
Øàùáàç àòëàð è÷äèýè ñó!  
Ãûçûë äÿâÿëÿð ýÿëöá êå÷ÿêè ñó! 
Àü ãîéóíëàð ýÿëöá ÷åâðÿñèíäÿ éàòäóüû ñó! 
Îðäóìûí õÿáÿðèí áèëöðìèñèí, äåýèë ìàíà, 
Ãàðà áàøûì ãóðáàí îëñóí, ñóéóì ñàíà! – äåäè. 

Ñó ãà÷àí õÿáÿð âåðñÿ ýÿðÿê! Ñóäàí êå÷äè, áèð ýÿç áèð ãóðäà òóø îë-
äû. «Ãóðä éöçè ìöáàðÿêäèð, ãóðäëÿí õÿáÿðëÿøÿéèì» – äåäè» (9, 44-45). 

Ñàëóð Ãàçàí þç åâèíè õÿáÿð àëäûüû áåø âàðëûã – éóðä, ñó, ãóðä, 
êþïÿê âÿ ÷îáàí è÷ÿðèñèíäÿí éàëíûç èêè øåéÿ – ñóéà âÿ ãóðäà ìöðàúèÿò 
åäÿðêÿí îíëàðà öç òóòìàüûíûí ñÿáÿáèíè ãÿäèì èíàíúëàðëà ÿñàñëàíäûðûð: 
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Î, ñóéà îíà ýþðÿ ìöðàúèÿò åäèð êè, «Ñó ùàãã äèäàðûí 
ýþðìöøäöð. Áÿí áó ñóéëà õÿáÿðëÿøÿëèì».  

Î, ãóðäà îíà ýþðÿ ìöðàúèÿò åäèð êè, «Ãóðä éöçè ìöáàðÿêäèð, 
ãóðäëÿí õÿáÿðëÿøÿéèì».  

Ãàçàí þç åâèíè äèýÿð ö÷ âàðëûãäàí (éóðä, êþïÿê âÿ ÷îáàí) õÿáÿð 
àëñà äà, îíëàðà ìöðàúèÿòèíè ÿñàñëàíäûðìàüà åùòèéàú ýþðìöð. 

Ãàçàíûí ñóéà âÿ ãóðäà ìöðàúèÿòèíèí ÿñàñûíäà îüóçëàðûí ãÿäèì 
ìèôîëîæè ýþðöøëÿðè äóðóð. Ãóðäóí ãÿäèì òöðêëÿðèí, î úöìëÿäÿí 
îüóçëàðûí ìèôîëîæè-äèíè èíàíúëàðûíäà íÿ ãÿäÿð ýåíèø éàéûëäûüû ùàããûíäà 
äàíûøìàüà åùòèéàú éîõäóð. Ãàçàí ãóðäóí öçöíö «ìàáàðÿê» ùåñàá 
åäèð. «Ìöáàðÿê» ÿðÿá ñþçöäöð, ìÿíàñû áÿðÿêÿòëè, õåéèðëè, äöøöìëö 
äåìÿêäèð. Äåìÿê, ãóðäà ðàñòëàíìàã õåéèð-áÿðÿêÿò ÿëàìÿòèäèð. 

Ñóéà ýÿëäèêäÿ áó áàðÿäÿ äàíûøìàçäàí ÿââÿë äåìÿéè áîðú áèëèðèê 
êè, Ñàëóð Ãàçûíûí áó õÿáÿðëÿøìÿëÿðè ùàããûíäà ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè þçöíöí 
«Äàñòàí âÿ ìèô» êèòàáûíäà äàíûøìûø, õöñóñèëÿ ñó èëÿ õÿáÿðëÿøìÿíèí 
öçÿðèíäÿ ÷îõ äàéàíìûøäûð  (6, 105, 108). 

Ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè «Ñó ùàãã äèäàðûí ýþðìöøäöð» èôàäÿñèíè þçöíöí 
éàçäûüû êèìè «ñåìàíòèê âàùèäëÿðèíÿ àéûðàðàã» áåëÿ òÿùëèë åòìèøäèð: 

«Ñó – èëêèí ñòèõèéàíûí îáðàçû 
Ùàãã – Àëëàù, Òàíðû ñÿâèééÿñèíäÿ êîñìîãîíèê âàùèä áàøëàíüûú 
Äèäàð – Ôàðñúà "ýþðöø" âÿ "öç" àíëàìëàðûíäàäûð (4, 55) 
Ýþðìÿê – ïðåäèêàò, ôóíêñèéà 
Úöìëÿíèí ëåêñèê-ñèíòàêòèê à÷ûëûøû èêè úöðäöð: 
1) Ñó ùàãã «ýþðöøöíö» ýþðìöøäöð. 
2) Ñó ùàãã «öçöíö» ýþðìöøäöð. 
ßñëèíäÿ, ñóéóí ùàãã öçöíö, éàõóä ýþðöíöøöíö ýþðìÿñè 

úöìëÿäÿ èôàäÿ îëóíàí ìèôîëîæè-êîñìîãîíèê ñèòóàñèéàíûí ìÿçìó-
íóíó äÿéèøìèð. Áóðàäà ñþùáÿò ñóéóí ùàãã èëÿ àêò ñÿâèééÿñèíäÿ, 
êîñìîãîíèê ñèòóàñèéàäà áèðýÿ èøòèðàêûíäàí ýåäèð. Áó úöìëÿíèí 
ùÿòòà èñëàìè äöøöíúÿäÿí ýÿëìÿ åùòèìàëû áåëÿ âÿçèééÿòè äÿéèøìèð. 
×öíêè ñó òöðê êîñìîãîíèéàñûíûí ÿñàñ öíñöðöäöð âÿ áó êîñìî-
ãîíèéàäàêû Òàíðû – «Ùàãã» òåîíèìèíèí èôàäÿ åòäèéè Àëëàù èëÿ åéíè 
ñåìàíòèê ñÿâèééÿäÿ ãàâðàíûëûð. Áó áàõûìäàí, ñóéóí Ùàããûí öçöíö 
ýþðìÿñè ñåìàíòåìè ñóéóí ìÿùç êîñìîãîíèê éàðàäûëûøäàêû èøòèðà-
êûíà èøàðÿäèð. Î áèðè òÿðÿôäÿí, ñóéóí Ùàããûí «ýþðöøöíö» ýþðìÿñè 
èôàäÿñè äÿ åéíè ìÿçìóíà ýÿëèð. Áóðàäà ùàããûí «öçö» âÿ «ýþðöøö» 
ñþçëÿðè ùÿð èêè ùàëäà êîñìîãîíèê éàðàäûëûø àêòûíû ñÿúèééÿëÿíäèðèð. 
Áó ìÿíàäà, ìÿíà äÿéèøìèð. Éÿíè ñóéóí èëêèí áàøëàíüûúäà èøòèðàê 
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åòìÿñè, èëêèí áàøëàíüûú öíñöðëÿðèíäÿí îëìàñû, îíóí ìöãÿääÿñëèéè-
íèí «Ùàãã äèäàðû» èëÿ òÿñäèã îëóíìàñû «äèäàð» ñþçöíöí íåúÿ 
ýþòöðöëìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã äÿéèøìèð» (6, 105-106). 

Äåéèëÿíëÿð ìÿëóì åäèð êè, «Ñó ùàãã äèäàðûí ýþðìöøäöð» 
èôàäÿñèíäÿ ñó ùàããûíäà îüóçëàðûí ãÿäèì ìèôîëîæè ýþðöøëÿð èëÿ èñëàìè 
äöøöíúÿ áèðè-áèðèíÿ ãîâóøìóøäóð. Ñóéóí Ùàããûí öçöíö ýþðìÿñè, 
Ì.Úÿôÿðëèíèí òÿùëèëèíäÿí äÿ àéäûí îëäóüó êèìè, ñóéóí èëêèí áàøëàí-
üûúäà âàð îëìàñûíà äÿëèëäèð. Ùàãã (Àëëàù) éàðàäàíäûð. Äåìÿê, ñó 
éàðàäûëûøûí øàùèäèäèð. Éóõàðûäà úÿëá åòäèéèìèç áöòöí ìèô ìÿòíëÿðè, î 
úöìëÿäÿí Àëòàé ìèôëÿðè ñóéóí èëêèí áàøëàíüûúäàêû èøòèðàêûíû âÿ éà-
ðàäûëûøûí ÿñàñ öíñöðö îëäóüóíó, áÿçÿí éàðàäûëûøûí ìàòåðèàëû ðîëóíó 
îéíàäûüûíû èñáàò åäèð. Ñàëóð Ãàçàíûí ñó èëÿ áàüëû äåäèéè òÿðèô-þé-
ìÿëÿð áóíó áèð äàùà ìÿëóì åäèð. 

Ãàçàíûí ñó ùàããûíäà äåäèéè òÿðèôëÿð þç ìÿçìóíó åòèáàðèëÿ èêè 
ãèñìÿ àéðûëûð: 

1. Ñóéóí ðåàë ùÿéàòäàêû ðîëóíóí (ñóéóí ÷àüíàì-÷àüíàì ãàé-
íàìàñûíûí, àüàú ýÿìèëÿðè îéíàòìàñûíûí, áàü èëÿ áîñòàíûí çèíÿòè îë-
ìàñûíûí, øàùáàç àòëàðûí, ãûçûë äÿâÿëÿðèí, àü ãîéóíëàðûí îíó è÷ìÿñè-
íèí) òÿðèôè; 

2. Ñóéóí èñëàìèééÿòèí ìöãÿääÿñ äÿéÿðëÿðè èëÿ áàüëûëûüûíûí (ñó-
éóí Ùÿñÿí èëÿ Ùöñåéíèí ùÿñðÿòè ãàëäûüû íåìÿò âÿ Àéèøÿ èëÿ Ôàòèìÿ-
íèí íèýàùû îëìàñûíûí) òÿðèôè. 

Áó ñîíóíúó úÿùÿòè ñóéó êîñìîãîíèê äÿéÿðëÿðÿ – éàðàäûúû áàø-
ëàíüûúà áàüëàéûð. Ùÿçðÿò Ùÿñÿí (ÿ.) âÿ Ùÿçðÿò Ùöñåéí (ÿ.) Ìÿùÿì-
ìÿä ïåéüÿìáÿðèí (ñ.) ñåâèìèëè íÿâÿëÿðèäèð. Ùÿð èêèñè þëäöðöëìöøäöð: 
áèðè çÿùÿðëÿíìèø, äèýÿðèíèí èñÿ áàøû êÿñèëìèøäèð. Ùÿð êèñè ñóéà ùÿñðÿò 
ãàëìûøëàð. Çÿùÿðëÿíìèø Ùÿçðÿò Ùÿñÿíèí è÷è éàíìûø, Ùÿçðÿò Ùöñåéí, 
îíóí éîëäàøëàðû Êÿðáÿëà ÷þëöíäÿ áèð ãóðòóì ñóéà ùÿñðÿò ãàëàðàã 
þëäöðöëìöøëÿð. Áóíëàð èñëàì òàðèõèíèí áàøëàíüûú íþãòÿëÿðèäèð. «Ùÿ-
ñÿí èëÿ Ùöñåéíèí ùÿñðÿòè ñó» èôàäÿñè äîëàéûñû éîëëà ñóéóí èñëàì 
òàðèõèíèí áàøëàíüûú íþãòÿëÿðèíäÿêè ðîëóíà èøàðÿò åäèð. «Àéèøÿ èëÿ 
Ôàòèìÿíèí íèýàùû ñó» èôàäÿñè èñÿ áèðáàøà ìöãÿääÿñ áàøëàíüûúëà 
áàüëûäûð. Ùÿçðÿò Àéèøÿ Ïåéüÿìáÿðèí (ñ.) àðâàäû, Ùÿçðÿòè Ôàòèìÿ (ÿ.) 
èñÿ îíóí ãûçûäûð. Öìóìèééÿòëÿ, íèêàù áàøëàíüûú, éàðàäûëûø äåìÿê-
äèð. Êèøè áàøëàíüûúû èëÿ ãàäûí áàøëàíüûúûíûí áèðëÿøìÿñèíäÿí éàðàíàí 
ùÿéàò íèýàùëà áàø òóòóð. «Àéèøÿ èëÿ Ôàòèìÿíèí íèýàùû ñó» èôàäÿñè áó 
áàøëàíüûúäà ñóéóí èøòèðàêûíû âÿ ðîëóíó à÷ûã èôàäÿ åäèð. Èôàäÿäÿ 
«íèêàùûí ñó îëìàñû», éàðàäûëûøûí ñóäàí áàøëàíìàñû äåìÿêäèð. Ïðîô. 
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Ì.Úÿôÿðëèíèí âåðäèéè èçàùëàð äà áóíó òÿñäèã åäèð. Ìöÿëëèô «Ùÿñÿí 
èëÿ Ùöñåéíèí ùÿñðÿòè ñó» èôàäÿñèíèí òÿùëèëèíäÿ áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëèð: «Ñó 
ñàêðàë-äèíè ïðåñåäåíòèí èøòèðàê÷ûñûäûð» (6, 108). Î, «Àéèøÿ èëÿ Ôàòè-
ìÿíèí íèýàùû ñó» èôàäÿñè ùàããûíäà èñÿ éàçûð: «Ñó êîñìèê òàìëûüû 
ñèìâîëëàøäûðàí ñóáñòàíñèîíàë íèêàùûí ñàêðàë èñëàì ïðåññåäåíòëÿðè 
ñÿâèééÿñèíäÿ èøòèðàê÷ûñûäûð» (6, 108). 

Ìàðàãëûäûð êè, ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè ñóéóí èëêèí éàðàäûëûøäà èøòèðàê 
åäÿí öíñöð îëìàñûíû òÿñäèã åäÿí «Ñó ùàãã äèäàðûí ýþðìöøäöð» 
èôàäÿñèíèí òÿêúÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà èøëÿíìÿäèéíè òàïûá öçÿ 
÷ûõàðòìûøäûð. Îíóí òÿäãèãàòû ìÿëóì åäèð êè, èñòÿð Ãàçàíûí ñó âÿ 
äèýÿð âàðëûãëàðëà õÿáÿðëÿøìÿñè, èñòÿðñÿ äÿ ñóéóí èëêèí ñòèõèéà 
ñàéûëìàñû êèìè ãÿäèì îüóç ìèôîëîæè èíàíúëàðû Àçÿðáàéúàí ôîëêëî-
ðóíäà âàðëûüûíû ìöùàôèçÿ åòìèø, éàøàìëàðûíû ñöðäöðìöøäöð. Òÿä-
ãèãàò÷û «ßñëè-Êÿðÿì» äàñòàíûíäà Ñàëóð Ãàçàíûí õÿáÿðëÿøìÿñèíèí, 
äåìÿê îëàð êè, äàâàìû îëàí áèð «õÿáÿðëÿøìÿ»éÿ äèããÿò âåðÌèøäèð. 

Äàñòàíäà Êÿðÿìèí ñåâýèëèñè îëàí ßñëèíèí àòàñû Ãàðà Êåøèø 
ãûçûíû îíà âåðìÿê èñòÿìèð âÿ àèëÿñèíè ýþòöðöá ýèçëèíúÿ þëêÿäÿí 
ãà÷ûð. Êÿðÿì ñåâýèëèñèíè àõèòàðìàã ö÷öí éîëà äöøöð. Éîëäà áèð ÷àéà 
(ñóéà) ðàñò ýÿëèð. Ñàëóð Ãàçàí àèëÿñèíèí, òàéôàñûíûí ùàðàéà ãà÷ûðûëäû-
üûíû ñóäàí õÿáÿð àëäûüûí êèìè, Êÿðÿì äÿ ßñëèíèí ùàðàéà ãà÷ûðûë-
äûüûíû ñóäàí õÿáÿð àëûð.  

«Êÿðÿì öçöíö òóòäó ÷àéà, äåäè: 
Àáè-ùÿéàò êèìè äàèì àõàðñàí, 
Ùàããûí úàìàëûíà ùÿðäÿí áàõàðñàí, 
Äîëàíà-äîëàíà åâëÿð éûõàðñàí, 
Ìÿíèì ßñëèì áóðàëàðäàí êå÷äèìè? 

×àé äà äèëÿ ýÿëèá áåëÿ úàâàá âåðäè: 
Êÿðÿì ñàõëàð îíóí ùÿìèøÿ éàñûí, 
Éàíûíà àëìûøäû àòà-àíàñûí, 
Ùÿì è÷èá, ùÿìè äÿ äîëäóðäó òàñûí, 
Àòëàðûí ñóéóìà ñàëäû äà ýåòäè» (2, 122) 

 Ïðîô. Ì.Úÿôÿðëè áó «õÿáÿðëÿøìÿíè» ÷îõ ÿòðàôëû òÿùëèë åòìèø âÿ 
áó òÿùëèëèíäÿ ñóéóí èëêèí ìèôîëîæè éàðàäûëûøäàêû ðîëóíó, äåìÿê îëàð 
êè, òàì à÷ìûøäûð. Áóíäàí äîëàéû ìöÿëëèôèí øÿðùèíÿ ìöðàúèÿò åòìÿê 
äàùà ôàéäàëûäûð. Î éàçûð: «Êÿðÿìèí ÷àéëà áó õÿáÿðëÿøìÿñèíäÿ èëêèí 
ñòèõèéàíûí ñèìâîëëàøäûðûëìàñû, ñòèõèéàíû ñèìâîëëàøäûðàí ñó îáðàçûíûí 
ìèô-äàñòàí êîíòåêñòèíäÿ ìàðàãëû ìÿíçÿðÿñè, ñåìàíòèê ãàòëàðû ýþðö-
íöð. Êÿðÿìèí: «...Ùàããûí úàìàëûíà ùÿðäÿí áàõàðñàí...» ñþçö áèð-
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áàøà îëàðàã («Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äàêû – À.Á.) «Ñó ùàãã äèäà-
ðûíû ýþðìöøäöð» èôàäÿñèíèí êîñìèê-ïîåòèê åêâèâàëåíòèäèð (éÿíè  ùÿð 
èêè èôàäÿíèí ìÿíàëàðû áèðè-áèðèíÿ áÿðàáÿðäèð – À.Á.). Áó èêè èôàäÿ 
àðàñûíäà êþðïö éàðàòäûãäà àéäûí îëóð êè, «ñóéóí ùàãã úàìàëûíà 
ùÿðäÿí áàõìàñû» «ñó ùàãã äèäàðûíû ýþðìöøäöð» èôàäÿñèíèí ìÿùç 
«ñó ùàããûí öçöíö (ñèôÿòèíè, ÷þùðÿñèíè) ýþðìöøäöð» êèìè áàøà äöøöë-
ìÿñèíè ýþñòÿðèð. Êÿðÿì ÷àéà ìöðàúèÿòèíäÿ îíó áèð òÿðÿôäÿí ùàãã 
ñÿâèééÿëè îáéåêò ñÿâèééÿñèíÿ ãàëäûðûð; áÿëëè îëóð êè, ñó áèðáàøà îëàðàã 
Êîñìîñëà, ìöñáÿò ñàêðàë áàøëàíüûúëà áàüëûäûð. Î áèðè òÿðÿôäÿí, Êÿ-
ðÿì ñóéó õàîòèê áàøëàíüûúëà ÿëàãÿäÿ ýþòöðöð, îíó øÿð ãöââÿ êèìè 
ñÿúèééÿëÿíäèðèð: «...Äîëàíà-äîëàíà åâëÿð éûõàðñàí...». Ýþðöíäöéö 
êèìè, åéíè áèð êîñìèê ñèòóàñèéàäà ñó (÷àé) ùÿì Êîñìîñóí, ùÿì äÿ 
Õàîñóí ñèìâîëëàøìàñû êèìè ýþòöðöëöð. Áó èñÿ òÿñàäöôè äåéèë...; ÿñêè 
êîñìîãîíèê ìÿòíëÿðäÿ ÷àé äöíéàíûí ìîäåëè êèìè ìåäèàòîð îáðàç 
îëàðàã Êîñìîñëà Õàîñ àðàñûíäà òÿñÿââöð åäèëèð. Ùå÷ òÿñàäöôè 
äåéèëäèð êè, ÷àéûí èêè ñàùèëè áó äöíéà (ùÿéàò) èëÿ î äöíéà (þëöì) 
àðàñûíäà ýþòöðöëöð. ×àé áèð ñàùèëè èëÿ ùÿéàòà, î áèðè ñàùèëè èëÿ þëöìÿ 
áàüëûäëûð. Åëÿúÿ äÿ ÷àé áèð áàøû èëÿ ùÿéàòà, î áèðè áàøû èëÿ ÿêñ ãöòáÿ-
þëöìÿ áàüëûäûð. Áöòöí áóíëàð î äåìÿêäèð êè, êîñìîãîíèê òÿñÿâ-
âöðäÿ ÷àé àìáèâàëåíò ñåìàíòèêàéà, éÿíè èêèëè õöñóñèééÿòëÿðÿ (ìöñ-
áÿò âÿ ìÿíôè) ìàëèêäèð. Îíà ýþðÿ äÿ åéíè ìÿòí äàõèëèíäÿ Êÿðÿì ÷à-
éûí ùÿì áó öçöíäÿí (êîñìèê õàññÿ), ùÿì äÿ î áèðè öçöíäÿí (õàîòèê 
õàññÿ) ñþùáÿò à÷ûð. ßëáÿòòÿ, áó äåéèëÿíëÿð î äåìÿê äåéèëäèð êè, 
Êÿðÿì áèðáàøà ìèôîëîæè-êîñìèê èíôîðìàñèéàëàðëà èøëÿéèð. Ìÿñÿëÿíèí 
ìàùèééÿòè áåëÿ áÿñèò äåéèëäèð. Ñàäÿúÿ îëàðàã, Êÿðÿì ïîåòèê 
ñåìàíòåìëÿðëÿ «èøëÿéèð». Áó äóàë ñåìàíòåìëÿðäÿ ÿñêè ìèôîëîæè-êîñ-
ìèê ÿíÿíÿ äàøëàøûá. Áó àíëàìäà, Êÿðÿì ìèôîëîæè èíôîðìàñèéàëàðëà 
éîõ, ìÿùç ÿíÿíÿâè-ïîåòèê ñåìàíòåìëÿðëÿ «èøëÿéèð» (6, 108-109). 

Áó ýåíèø øÿðùÿ éàëíûç îíó àðòûðìàã ìöìêöí îëàð êè, Êÿðÿìèí 
ñó ùàããûíäà äåäèêëÿðèíäÿ «àáè-ùÿéàò» îáðàçû äà âàðäûð êè, áó ñó 
öíñöðöíöí èëêèí éàðàäûúû ñòèõèéà êèìè ðîëóíà èøàðÿ åäèá îíó òÿñäèã 
åäÿð. 

Éåðè ýÿëìèøêÿí, ôîëêëîðøöíàñ Ð.ßëèçàäÿ Êÿðÿìëÿ ñóéóí øåèðëÿ 
äèàëîãóíäà îíóí ñóéà ìöðàúèÿòèíè ñó êóëòóíóí – ñóéà ïÿðÿñòèøèí 
äàñòàíäàêû èçè êèìè øÿðù åòäèéèíäÿ èëê íþâáÿäÿ ñóéóí «àáè-ùÿéàò» 
îáðàçûíà äèããÿò âåðìèøäèð: «Áó ïàð÷àíûí òÿùëèëè íÿòèúÿñèíäÿ ñó 
êóëòóíóí àøàüûäàêû åëåìåíòëÿðè áÿðïà îëóíóð: 

1. Ñó ùÿéàòâåðèúè öíñöðäöð («àáè-ùÿéàò» îáðàçû); 
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2. Ñó úàíëûäûð (îíóí «äàèì àõìàñû); 
3. Èëàùè-ñàêðàë ìÿêàíäà éåðëÿøèð («Ùàããûí – Àëëàùûí úàìàëûíà 

áàõìàñû»); 
4. Êóëò-òàïûíàã îáéåêòè ñóáéåêòè êèìè åìîñèîíàë õöñóñèééÿò-

ëÿðÿ ìàëèê îëìàñû: ãÿçÿáëÿíìÿñè («Äîëàíà-äîëàíà åâëÿð éûõìàñû); 
5. Êóëò îáéåêòè êèìè ðèòóàë êîíòåêñòèíäÿ ìþâúóä îëìàñû 

(Êÿðÿìèí îíóíëà «õÿáÿðëÿøìÿñè»: ßñëèíè õÿáÿð àëìàñû) (8, 65).  
Àïàðûëìûø òÿäãèãàò ýþñòÿðèð êè, ñó òöðê ìèôîëîýèéàñûíäà ÿñàñ 

åòèáàðèëÿ êîñìîãîíèê áàøëàíüûúëà áàüëû îëìóø, äöíéàíûí éàðàäûë-
ìàñûíûí ÿñàñ öíñöðö ñàéûëìûøäûð. Ñó èëÿ áàüëû ìèôîëîæè èíàíú âÿ 
îáðàçëàð ìöõòÿëèô äþâðëÿðäÿ íÿ ãÿäÿð ÷îõñàéëû òðàíñôîðìàñèéàëàðà ìÿ-
ðóç ãàëñà äà, ñóéóí èëêèí ñòèõèéà êèìè êîñìîãîíèê-éàðàäûúû ôóíêñèéàñû 
ñåìàíòèê ÿñàñ êèìè äàèì ãîðóíóá ãàëìûøäûð.  
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Айнур Бабек 

 
КОСМОГОНИЧЕСКО-СОЗИДАЮЩАЯ РОЛЬ ВОДНОЙ СТИХИИ 

В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ. 
Резюме 

 
В тюркской мифологии имеется много интересных образов связанных с 

предначертающей способностью водной стихии. Эти образы в разных своих 
проявлениях имеют место в современной жизни тюркских народов. Приведенные 
в статье примеры из тюркских мифологических сказаний и преданий показывают 
и раскрывают мифологическую веру в "силу воды", и несмотря на трансфор-
мацию образов в зависимости от временных факторов, функция водной стихии 
как космогоническо - созидательная не претерпело изменений в своем смысле. 

 
Aynur Babek 

 
THE ELEMENT OF THE WATER IN THE TURKISH MYTHOLOGY 

Summary 
 
There are interesting belief images that connects with the element of water perform 

interesting images. 
At present these images are living in the Turkish believes by different form. In the 

article the examples which taken from the text of Turkish mythical has been analysed 
and appointed that mythological believes have been exploited in different period, but 
the water always has been saved as the main semantic, creature function all the time. 
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Äèëàðÿ ÁÀÁÀÉÅÂÀ 
 

ÙÀÚÛ ßËÈØ ÀÜÀÍÛÍ ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛÍÄÀ  
ÈÚÒÈÌÀÈ ÌÎÒÈÂËßÐ 

 
Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíäà Ýþé÷ÿ õàëã ïîåçèéàñû ùÿëÿ àç þéðÿíèë-

ìèøäèð. Ýþé÷ÿ õàëã ïîåçèéàñû äåäèêäÿ òÿêúÿ àøûãëàðûí éàðàäûúûëûüû 
íÿçÿðäÿ òóòóëìóð. Ýþé÷ÿ ÿäÿáè ìöùèòèíèí éåòèøäèðäèéè åë øàèðëÿðèíèí äÿ 
éàðàäûúûëûüûíûí þéðÿíèëìÿñè ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Ýþé÷ÿ ôîëêëîð 
ìöùèòè äàùà ÷îõ àøûã ìöùèòè êèìè òàíûíäûüû ö÷öí Ýþé÷ÿ åë øàèðëÿðèíèí 
éàðàäûúûëûüû, áèð íþâ, êþëýÿäÿ ãàëìûøäûð. Áó ôîëêëîð ìöùèòèíäÿ ñàçëà 
ñþç, øåèð, ãîøìà, ãÿçÿë åéíè àùÿíýäÿ èíêèøàô åòìèø, àøûãëà åë øàèðè 
ùàíñûñà êå÷èëìÿç ñÿðùÿäëÿðëÿ áèðè-áèðèíäÿí àéðûëìàìûøäûð. Îíëàðûí ùÿð 
èêèñè åéíè ïîåòèê ýöúäÿí èëùàì àëìûø, åéíè ñÿíÿò âÿ éàðàäûúûëûã ìöùè-
òèíäÿ áîé àòìûø, åéíè ÿäÿáè ÿíÿíÿëÿð ÿñàñûíäà ôîðìàëàøìûøëàð. Ýþé÷ÿäÿ 
øåèð ãîøàí, þç ãîøäóüóíó ñàçëà îõóéàí àøûãëà éàëíûç ñþç éàðàäûúûëûüû, 
éÿíè ñþç ãîøìàãëà ìÿøüóë îëàí åë øàèðëÿðè àðàñûíäà ôÿðã îíëàðûí àíúàã 
ñÿíÿòêàð ñàòóòóñóíäà èôàäÿ îëóíìóøäóð. Éÿíè áèðè ñÿíÿòè åòèáàðèëÿ àøûã-
øàèð, äèýÿðè èñÿ éàëíûç øàèð îëìóøäóð. Îíëàðû áèðëÿøäèðÿí øåèð éàðàäûúûëûüû 
æàíð, ôîðìà, ìÿçìóí âÿ äèýÿð ïîåòèê õöñóñèééÿòëÿð áàõûìûíäàí áèðè-
áèðèíäÿí ùå÷ íÿ èëÿ ôÿðãëÿíìÿìèøäèð. Ëàêèí Ýþé÷ÿíèí àøûã-øàèðëÿðè èëÿ åë 
øàèðëÿðèíè áèðëÿøäèðÿí áèð ìöùöì ùàäèñÿ äÿ âàð èäè. Áóíëàð åë ìÿúëèñëÿðè 
– òîéëàð èäè. Èñòÿð àøûüûí ãîøäóüó øåèð, èñòÿðñÿ äÿ åë øàèðèíèí ãîøäóüó øåèð 
îëñóí – ùÿð èêèñèíèí èôà ìÿêàíû åë øÿíëèêëÿðè, èôà÷ûñû èñÿ àøûãëàð èäè. Éÿíè 
áó øåèðëÿðè êèìèí ãîøìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã, îíëàðû àøûã èôà÷ûëûüû 
ö÷öí éàçûëûðäû. Áó èñÿ ÷îõ úèääè ìÿñÿëÿäèð âÿ àøûãëà åë øàèðèíèí ñþç 
éàðàäûúûëûüûíûí áèðýÿëèéèíè, ãîøàëûüûíû àíëàìàã áàõûìûíäàí ìöùöì 
ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.  

Ýþðëÿìëè ôîëêëîðøöíàñ Ù.Çåéíàëëû þçöíöí «Àçÿðáàéúàí òöðê 
ìàùíûëàðû» àäëû ÿñÿðèíäÿ õàëã (î úöìëÿäÿí àøûã) ïîåçèéàñû èëÿ õàëã (î 
úöìëÿäÿí àøûã) ìóñèãèñèíèí áèðè-áèðè èëÿ ãûðûëìàç òåëëÿðëÿ, öçâè ôîðìàäà  
ÿëàãÿñè ùàããûíäà ñþùáÿò à÷àðêÿí ýþñòÿðèð êè, «òöðê øåèðèíèí ÿñàñûíû 
òÿøêèë åäÿí òöðê ìóñèãèñèäèð. Ùÿëÿ Àçÿðáàéúàí õàëã ÿäÿáèééàòû áó 
ýöíÿäÿê õàëã ìóñèãèñèíäÿí àéðûëìàìûø âÿ ìÿçìóí, æàíðëàðûí àäëàðû 
ñûõ ñóðÿòäÿ îíëàðûí áÿñòÿ âÿ êóôòÿñèëÿ áàüëûäûð. Òöðê õàëã âÿçíèíèí ùåúà 
âÿçíè «áàðìàã öñëóáó» îëìàñû, éåíÿ äÿ òÿçéàíÿíèí ñàç òåëëÿðèíÿ 
âóðóëìàñû ñàéû èëÿ âÿ îíóí ðèòìè èëÿ, àùÿíýè èëÿ, òÿãäèìè èëÿ ÿëàãÿäàðäûð. 
Áóðàäàêû âàùèä ãûéàñû îëàí ìÿãàì – ìóñèãè ìîòèâè – áèð äþðäëöê 
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éàðàäàúàã ùÿúìäÿ îëóð. Áó ÿñàñ ñîíðàäàí, åùòèìàë êè, ìóñèãè âÿ äèë 
èíêèøàôû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã, åùòèìàë êè, ìÿãàì ìöðÿêêÿáëÿøäèéè êèáè 
øåèð äÿ ìöðÿêêÿáëÿøèð. Ìÿñÿëÿí, ÿââÿëäÿ øèêÿñòÿ, ìàùíû, ýÿðàéëû âÿ è.à. 
áÿñòèëÿ ÷àüðûëàí øåèðëÿð âàðäûñà, ñîíðàëàð, åùòèìàë êè, «ìöõÿììÿñëÿð» – 
áÿñëÿìÿëÿð ìåéäàíà ýÿëìèøäèð. Äàùà ñîíðà «úûüàëû ìöõÿììÿñëÿð» 
ìöðÿêêÿáëÿøÿðÿê áåøëÿìÿëÿðëÿ äþðäëÿìÿëÿð òîõóíóëìàüà áàøëàìûø âÿ 
áó úûüàëûëàð äà ìöõòÿëèô øÿêèëëÿðÿ ýèðìèøäèð (7, 15-16). 

Ïðîô. Ú.Ãàñûìîâ «Ù.Çåéíàëëûíûí «òöðê øåèðèíèí ÿñàñûíû òöðê 
ìóñèãèñèíèí òÿøêèë åòìÿñè» ùàããûíäàêû ôèêðè»íè «Àçÿðáàéúàí õàëã 
ïîåçèéàñûíûí ìåëîïîåòèê ñòðóêòóðóíóí þéðÿíèëìÿñè áàõûìûíäàí ÷îõ 
ãèéìÿòëè» ùåñàá åäÿðÿê áåëÿ äåéèð: «Áó, àéäûí áèð ìÿñÿëÿäèð êè, ìàù-
íûíûí ìóñèãèñè èëÿ îíóí ìÿòíèíè òÿøêèë åäÿí øåèð âÿùäÿòäÿäèð. Áåëÿ áèð 
âÿùäÿò îëìàñà, ìàùíû àëûíìàç. Ëàêèí Ù.Çåéíàëëûíûí «òöðê øåèðèíèí 
ÿñàñûíû òöðê ìóñèãèñèíèí òÿøêèë åòìÿñè» ùàããûíäàêû ôèêðè éàëíûç êîíêðåò 
áèð ìàùíûíûíû ìóñèãèñè èëÿ ñþçëÿðèíèí âÿùäÿòè áàðÿñèíäÿ äåéèëäèð. Î, 
öìóìèééÿòëÿ, òöðê áÿäèè-åñòåòèê äöøöíúÿñèíäÿ ìàùíû âÿ ìóñèãè êîäëà-
ðûíûí ñòðóêòóð âÿùäÿòèíè íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð. Òöðê äöøöíúÿñèíäÿ ìåëî-
ïîåòèê âÿùäÿò, ÿñëèíäÿ, øèôàùè ñþç éàðàäûúûëûüûíûí – ôîëêëîðóí ìàùèééÿ-
òèíèí äÿðêè áàõûìûíäàí ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð» (8, 18).  

Áåëÿ ìÿëóì îëäóüó êèìè, àøûã ïîåçèéàñû ïîåòèê ðóùó åòèáàðèëÿ àøûã 
ìóñèãèñèíäÿí àéðûëìàçäûð. Ïðîô. Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëû (Ñ.Ïàøàéåâ) áó ìþâçóíó 
áåëÿ èíêèøàô åòäèðìèøäèð: «Àøûüûí ñàçû èëÿ ñþçö ÿêèç äîüóëìóøäóð. Áèçÿ 
ìÿëóì îëàí àøûã øåèðèíèí áöòöí ôîðìàëàðû: ýÿðàéëû, ãîøìà, äèâàíè, òÿúíèñ 
âÿ ìöõÿììÿñ ñàçëà ÿëàãÿëè éàðàíìûø, ùÿð øåèð æàíðû ñàçûí ãîëóíà þç 
äàíûøàí ïÿðäÿñèíè áàüëàìûøäûð. Ñàçûí ãîëóíäà ãîøìàíûí þç äàíûøàí Øàù 
ïÿðäÿñè, äèâàíèí âÿ òÿúíèñèí äÿ þç ìöñòÿãèë ïÿðäÿëÿðè âàðäûð» (4, 393).  

Ïðîô. Ñ.Ï.Ïèðñóëòàíëû áàøãà áèð ÿñÿðèíäÿ áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû áåëÿ áèð 
ôèêèðëÿ ãàðøûëàøûðûã: «Àøûã øåèðèíè ñàçëà âÿ ñàç ùàâàëàðû èëÿ ÿëàãÿëè 
þéðÿíäèêäÿ, íÿèíêè, òÿêúÿ îíóí øÿêëè õöñóñèééÿòëÿðè, ùÿòòà òàðèõÿí áó 
õàëã ñÿíÿòèíèí ùàíñû ðóùäà éàøàäûüû äà, øèôàùè âÿ éàçûëû ïîåçèéàìûçëà 
ÿëàãÿñè äÿ, îíóí ÿñàñ ìþâçóëàðû äà àéäûíëàøûð» (5, 393).  

Ãîúàìàí àëèì þçö ôîëêëîð òîïëàìàëàðû ÿñàñûíäà áåëÿ áèð íÿòèúÿéÿ 
ýÿëìèøäèð: «Åë ñÿíÿòêàðëàðûíäàí þéðÿíäèéèìèç 80 ñàç ùàâàñûíûí 18-è ýÿ-
ðàéëûëàðëà, 51-è ãîøìàëàðëà, 3-ö áàéàòûëàðëà, 2-ñè õàëã ìàùíûëàðû èëÿ, 1-è 
òÿõìèñëÿ, 2-ñè, äèâàíè èëÿ, 3-ö ìöõÿììÿñ êèìè øåèð ôîðìàëàðû èëÿ ÿëàãÿëè 
ìåéäàíà ýÿëìèøäèð. Áàøãà ñþçëÿ äåéèëñÿ, ñàç ùàâàëàðûíûí ÿêñÿðèééÿòè 
ãîøìàëàðëà ÿëàãÿëè éàðàíìûøäûð. Áó î äåìÿêäèð êè, òàðèõÿí àøûã øåèðèíèí 
ÿí êöòëÿâè ôîðìàñû ãîøìà îëìóøäóð. Îíà ýþðÿ äÿ óçàã êå÷ìèøëÿðäÿ, 
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öìóìèééÿòëÿ, àøûã øåèðè, ñàäÿúÿ îëàðàã, ãîøãó âÿ ãîøìà àäëàíäûðûëìûø-
äûð. Ãîøãó âÿ ãîøìà àøûüûí øåèð éàðàòìàã âÿðäèøè èëÿ ÿëàãÿäàðäûð. Àøûã 
þç øåèðèíè ñàçûí êþìÿéè èëÿ äöçöá-ãîøóð. Ñàç ïÿðäÿëÿðèíèí ìÿðêÿçèíäÿ - 
àíà õÿòòèíäÿ Øàù ïÿðäÿ äóðäóüó êèìè, ÿñðëÿðäÿí áÿðè ÷àüëàéûá ýÿëÿí 
÷îõøàõÿëè àøûã ïîåçèéàñûíûí àíà õÿòòèíäÿ äÿ ãîøìà äóðóð» (6, 33-34). 

Ýþé÷ÿ øåèðèíèí òàíûíìûø øàèðëÿðèíäÿí áèðè øàèð Ùàúû ßëèø Àüàäûð. 
Áóðàäà ìöõòÿëèô àëèìëÿðèí èñòèíàä åòäèéèìèç òÿñäèã åäèð êè, Ùàúû ßëèø 
Àüàíûí éàðàäûúûëûüû áöòþâëöêäÿ Ýþé÷ÿ õàëã ïîåçèéàñû – àøûã éàðà-
äûúûëûã ÿíÿíÿëÿðè èëÿ áàüëûäûð. Ýþé÷ÿ àøûã øåèðè åë øàèðèíèí éàðàäûúûëûüûíûí 
ÿñàñ ìÿíÿâè ñþéêÿéè îëìóøäóð.  

Ùàúû ßëèø Àüàíûí éàðàäûúûëûüûíû àðàøäûðàí ïðîô. Ù.Èñìàéûëîâ îíóí 
äÿðèí ìÿçìóíëó ãÿçÿë, ãÿñèäÿ, ìöõÿììÿñ, ìöñÿääÿñ, ìöÿøøÿð, ãîø-
ìà, ýÿðàéëû, òÿúíèñ, íÿôÿñ÷ÿêìÿ òÿúíèñëÿðèíèí îëäóüóíó éàçûð (1, 267).  

Ì.Ùöñåéíîâ âÿ Ù. Èñìàéûëîâ Ùàúû ßëèø Àüàíûí ÿëäÿ îëàí éàðàäû-
úûëûüûíû òÿñíèô åäÿðÿê èêè ãèñìÿ áþëìöøëÿð: Êëàññèê öñëóáäà éàçäöüö 
øåèðëÿð, õàëã öñëóáóíäà éàçäûüû øåèðëÿð (3).  

Ãåéä åäÿê êè, áó éàðàäûúûëûã íþâëÿðèíèí ùÿð áèðè àéðûëûãäà áèð 
ìþâçóäóð. Øàèðèí õàëã öñëóáóíäà éàçäûüû øåèðëÿðèí èúòèìàè êþêëÿðèíè, 
îíëàðûí ìÿíà âÿ ìöíäÿðèúÿñèíè, øàèðèí ùÿéàòû èëÿ íÿ äÿðÿúÿäÿ áàüëûëûüûíû 
àðàøäûðìàã åëìè çÿðóðÿò êèìè þçöíö ýþñòÿðèð. Ùàúû ßëèø Àüàíûí 
èúòèìàè-ñèéàñè øåèðëÿðèíèí þçö äÿ ðÿíýàðÿíýäèð. Ùÿì êëàññèê ðóùäàêû 
øåèðëÿðèíäÿ, ùÿì äÿ õàëã ðóùóíäàêû øåèðëÿðèíäÿ ìþâçó ÿëâàíëûüû 
éåòÿðèíúÿäèð. Áó øåèðëÿð ùÿì Ýþé÷ÿ èëÿ áàüëûäûð, ùÿì îíóí ýÿçäèéè, 
îëäóüó éåðëÿðëÿ áàüëûäûð, ùÿì äÿ þçöíöí èúòèìàè äóéüóëàðûíûí ãÿëáèíäÿ 
îéàòäûüû ÿêñ-ñÿäàíûí ìÿùñóëóäóð. Øàèðèí èúòèìàè-ñèéàñè ëèðèêàñûíäà 
úÿëáåäèúè õöñóñèééÿòëÿðäÿí áèðè îäóð êè, ßëèø Àüàíûí èúòèìàè êÿäÿðè 
õàëãûí êÿäÿðèíäÿí àéðû äåéèë, õàëãûí êÿäÿðèíè, äóéüóëàðûíû ÿêñ åòäèðèð. 
Áó ìÿíàäà îíóí èúòèìàè-ñèéàñè ëèðèêàñû áöòþâëöêäÿ êÿäÿðëÿ éîüðóëìóø-
äóð. Áó êÿäÿð îíóí áèð ÷îõ øåèðëÿðèíäÿ éàøàìàãäàäûð. Øàèðèí øåèðëÿðèí-
äÿêè êÿäÿðèí ùÿð áèðèíèí äÿ þç ìÿíàñû, þç èúòèìàè ìÿçìóíó âàðäûð. 
Ìÿùç áó õöñóñèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ îíóí øåèðëÿðèíäÿêè êÿäÿðè áèð ÷îõ 
ìîòèâëÿð öçðÿ òÿñíèô åòìÿê îëàð. Âÿòÿí ùÿñðÿòè, éàð ùÿñðÿòè, äöíéàäàí 
øèêàéÿò, ãÿðèá÷èëèê, äèíè êÿäÿð, èíñàíëàðäàí øèêàéÿò, éàðäàí øèêàéÿò âÿ 
ñ. ìîòèâëÿð øèðèí éàðàäûúûëûüûíûí èúòèìàè ïàôîñóíó òøêèë åòìÿêäÿäèð. 
Øåèðëÿðèíäÿ áó úöð ìîòèâëÿð ùÿì äÿ áèð-áèðèíÿ ÷óëüàëàøìûø øÿêèëäÿ öìó-
ìè ìÿçìóí éàðàäûð. Ìÿñÿëÿí, øàèð âÿòÿí ùÿñðÿòèíäÿí äàíûøàíäà âÿòÿí-
äÿêè àðäûí àéðûëûã ìîòèâè äÿ øåèðèí ìÿçìóíóíäà èêèíúè áèð êÿäÿðÿ 
÷åâðèëèð. Éàõóä ãÿðèá÷èëèê ìîòèâè âÿòÿí ùÿñðÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè 

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

http://www.pdffactory.com


    Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр           ●         XXX -2009 

 149 

øåèðäÿ þçöíö ýþñòÿðèð. Áó ìîòèâëÿðèí ùàìûñû èúòèìàè ìîòèâëÿð êèìè ßëèø 
Àüàíûí éàðàäûúûëûüûíäà þç éåðèíè òàïìàãäàäûð. Áó ìîòèâëÿðèí ùÿð 
áèðèíÿ àéðû-àéðûëûãäà íÿçÿð éåòèðÿê. 

Âÿòÿí ùÿñðÿòè ìîòèâèíÿ áèð ÷îõ øàèðëÿðèí éàðàäûúûëûüûíäà ðàñò 
ýÿëèíèð. Àíúàã øàèð ßëèø Àüàäà âÿòÿí ùÿñðÿòè äàùà ÷îõ áÿäèè òÿñèðè èëÿ 
éàääà ãàëûð. Îíóí øåèðëÿðèíäÿ âÿòÿí öìóìèëÿøìèø îáðàçäûð. Áó âÿòÿí 
ÿââÿë Ýþé÷ÿäèð, ñîíðà Àçÿðáàéúàíûí ùÿð òîðïàüûäûð, äàüëàðûäûð, äàøëà-
ðûäûð. Òÿñàäöôè äåéèë êè, øàèð þçö äÿ áó öìóìèëÿøìèø âÿòÿí îáðàçûíû ùÿð 
ìèñðàäà ìÿíàëàíäûðûð. ßââÿëúÿ öìóìè âÿòÿí àíëàéûøûíà íÿçÿð éåòèðÿê. 

Àéðû äöøäöì âÿòÿíèìäÿí, åëèìäÿí, 
Äöøÿí àüëàð, âÿòÿí àüëàð, åë àüëàð. 

Áó èêè ìèñðàäà Ýþé÷ÿíèí öìóìè âÿòÿí àíëàéûøû ìÿçìóíó äóéó-
ëóð. Ñîíðà âÿòÿíèí àòðèáóòëàðûíûí êîíêðåò âÿòÿí àíëàéûøû êÿñá åòìÿñèíè 
ýþðöðöê. 

ßë ÷ÿêìÿðÿì ñöíáöëöìäÿí, ýöëöìäÿí, 
Ñöíáöë àüëàð, áöëáöë àüëàð, ýöë àüëàð. 

Áó ìèñðàëàðäàêû ñöíáöë, áöëáöë, ýöë âÿòÿíè õàðàêòåðèçÿ åäÿí 
îáðàç, îíóí àéðûëìàç òÿðêèá ùèññÿñè êèìè öìóìèëÿøìèø âÿòÿíèí àòðèáó-
òóíà ÷åâðèëèð, îíó ìöõòÿëèô ñÿâèééÿëÿðäÿí èçàù åäèð. Øàèð áó ìèñðàëàðäà 
äÿðèí êîíòðàñò éàðàäûð. Ìèñðàëàðûí ñèíòàêòèê-ìîðôîëîæè ìÿíàñû îíëàðûí 
àðàñûíäà áàüëûëûã éàðàäûð. Áèðèíúè ìèñðàíûí äàøûäûüû ñåìàíòèê éöê ìÿíà 
âÿ ìÿçìóí úÿùÿòäÿí èêèíúè ìèñðàäà äàùà äà äîëüóíëàøûð. «Âÿòÿíäÿí, 
åëäÿí àéðû äöøìÿê» ñåìàíòåìèíÿ ìÿúàçè êÿäÿð êèìè «ñöíáöëöí», 
«áöëáöëöí», «ýöëöí» àüëàìàñû ñèíòàêòèê ìÿçìóí âåðèð. Øåèðäÿ øàèð þç 
îáðàçûíû ñèíòàêòèê éàíàøìà éîëó èëÿ «Âÿòÿíèíäÿí, åëèíäÿí àéðû äöøÿí 
àüëàð» èôàäÿñè øÿêëèíäÿ éàðàäûð. Ñîíðàêû èêè ìèñðà äà øàèð êîíêðåò âÿòÿí 
îáðàçû âÿ ñèíòàêòèê ìÿçìóíäàí èáàðÿòäèð. «Ñöíáöë àüëàð», «áöëáöë àü-
ëàð», «ýöë àüëàð» ñèíòàêòèê ìÿçìóíó ÿââÿëêè ìèñðàíûí òÿñäèã âÿ íÿòèúÿ-
ñè îëàðàã îðòàéà ÷ûõûð. Éÿíè øàèð äåìÿê èñòÿéèð êè, «ñöíáöëöìäÿí, ýö-
ëöìäÿí ÿë ÷ÿêñÿì, ñöíáöë àüëàð, áöëáöë àüëàð, ýöë àüëàð». Øàèð þç ëèðèê 
ùèññëÿðè èëÿ áó èêè ìèñðàäà ýþçÿë òÿáèÿò ëþâùÿñè éàðàäûð. Ç.Ìÿùÿððÿìîâ 
ãåéä åäèð êè, òÿáèÿò ìþâçóñó Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòèíäÿ äîüìà ìþâçó 
êèìè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð (2, 73).  

Øàèðèí äÿ óñòàëûüû îðàäàäûð êè, áèð øåèðèí äàõèëèíäÿ íå÷ÿ ìÿçìóí 
éàðàäûð âÿ ùàããûíäà ñþùáÿò à÷äûüûìûç «Àüëàð» øåèðèíäÿ áÿäèè êîíòðàñò-
ëàð éîëó èëÿ áèð íå÷ÿ ìîòèâè áèðëÿøäèðèð. Áèç øåèðèí ñîíðàêû ìèñðàëàðûíäà 
âÿòÿí ìîòèâèíèí éàð ùÿñðÿòè èëÿ ÿâÿç îëóíäóüóíó ýþðöðöê: 
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Ùÿíàëû òåëëÿðÿ øàíÿ âóðìàñà, 
Øàíÿ àüëàð, çöëôëÿð, òåë àüëàð. 

Áó ìèñðàëàðûí ñîíó ãîúàëûãäàí øèêàéÿò ìîòèâè èëÿ ÿâÿç îëóíóð. êè, 
áóðàäàí øàèðèí êÿäÿðèíè äÿ äóéóðóã. Øàèð éàçûð: 

Ýåòùàýåò ÿùâàëûì áÿäÿùâàë îëäó, 
Áöêöëäö ãàìÿòèì, ãÿääèì äàë îëäó, 
Åòäèéèì õÿéàëëàð õàì õÿéàë îëäó, 
Õÿéàë àüëàð, ÿùâàë àüëàð, ùàë àüëàð. 

Áó ìèñðàëàðû øàèðèí øåèðèíäÿ êÿäÿðèí àõûðû ùåñàá åòìÿê îëàð. 
Øåèðäÿêè êÿäÿð ìîòèâè ÿââÿëêè ìîòèâëÿðëÿ áèðëÿøèá ìÿçìóíó òàìàìëàéûð. 

Øàèð Ùàúû ßëèø Àüàíûí øåèðëÿðèíäÿêè êÿäÿð äöøöíäöðöúö êÿäÿðäèð. 
Áÿçÿí î, øåèðëÿðèíäÿ ãÿðèá êèìè êÿäÿðëÿíèð, àéðûëûãäàí ÿçàá ÷ÿêèð, ìþù-
íÿò îíó ÿëäÿí ñàëûð âÿ ñ. Áó êÿäÿðëÿðèí è÷ÿðèñèíäÿ ÿí àüûðû ãÿðèáëèêäèð. 
«Ãÿðèá» øåèðèíäÿ äÿ áó êÿäÿðè äàùà äÿðèíäÿí ùèññ åäèðèê. Øåèðäÿ ãÿðèá 
ñþçöíöí ÷îõëó àññîñèàòèâ ìÿíàëàðû âàðäûð. Ùÿð áÿíäèí ñîíóíäà ãÿðèá-
ëèê éåíè ìÿíà ÷àëàðëàðû èëÿ, èíñàíûí, ãþí÷ÿíèí, ýþçöí, çàìàíûí, ýöíöí, 
ãÿëÿìèí, êàüûçûí ãÿðèáëèéè êèìè ïîåòèê éàääàøà êþ÷öðöëöð. «Êþíöë 
ãÿðèá» äåéÿíäÿ èíñàí, «êàüûç ãÿðèá» äåéÿíäÿ ÷è÷ÿê, «âàõò ãÿðèá» äåéÿ-
äÿ çàìàí, «êàüûç ãÿðèá» äåéÿíäÿ ÿøéà ãÿðèáëèéèí öìóìè òÿðêèá ùèññÿëÿ-
ðè êèìè áþëöíöð. Áþéöê ôÿëñÿôè ìÿíà èëÿ áàõñàã, ãÿðèáëèê èíñàí ùÿéàòûíà 
äóéüóñàëëûã ýÿòèðèð. Âÿòÿí – ãÿðèá òåçèñëÿðè ùÿì áèð-áèðèíè úÿçá åäèð, 
ùÿì äÿ áèð-áèðèíäÿí àéðûëûð. Øåèðäÿ áó éàõûí òåçèñëÿðèû éàí-éàíà ãîéàã: 

Âÿòÿí ùÿñðÿòè øàèðè öçöð – «åë ãÿðèá» 
Øàèðèí äþðä éàíûíû òÿðñàëÿð òóòìóøäóð – «ãþí÷ÿ ãÿðèá» 
Øàèðèí þìðö ãöðáÿò åëäÿ êå÷èð – «þëêÿ ãÿðèá» 
Àòà, àíà, áàúû, ãàðäàø éàíûíäà äåéèë – «ýþçöì ãÿðèá» 
Øàèðèí ýþç éàøëàðû öçöíÿ àõûð – «öçöì ãÿðèá» 

Áÿíäëÿðäÿêè ìèñðàëàðûí öìóìèëÿøäèðèúèñè êèìè òåçèñëÿðè «êþíöë 
ãÿðèá», «þìûð ãÿðèá»,  «åë ãÿðèá», «ãþí÷ÿ ãÿðèá», «öçöì ãÿðèá» âÿ ñ. 
èôàäÿëÿðëÿ òÿéèí åòìÿê îëàð. Öìóìèééÿòëÿ, ãÿðèáëèê ìîòèâè Àçÿðáàéúàí 
ïîåçèéàñûíäà àïàðûúû ìþâçó îëìóøäóð. Áèç áóíó Âàãèôèí, Çàêèðèí, Âè-
äàäèíèí âÿ áàøãàëàðûíûí äà øåèðëÿðèíäÿ ýþðöðöê. Ùÿð øàèðèí ãÿðèáëèéÿ þç 
éàíàøìà òÿðçè âàðäûð. Ùàúû ßëèø Àüàäà äà ãÿðèáëèê ùÿì ìÿúàçè ìÿíà-
äà, ùÿì äÿ ñþçöí ÿñèë ìÿíàñûíäà øåèðèí ïîòåíñèàë ìÿíà éöêöíö äàøû-
éûð. Î, øåèðëÿðèí ÿââÿëêè áèðèíúè áÿíäèíäÿ ùÿãèãè ãÿðèáëèêäÿí äàíûøûð, 
ñîíðàêû áÿíäëÿðäÿ èñÿ ìÿíà ìÿúàçè îëàðàã äÿéèøèð, úàíñûç ÿøéàëàðûí ãÿ-
ðèáëèéè èëÿ øàèð ùÿéàòûíûí äà ãÿðèáëèéè þç áÿäèè èôàäÿñèíè òàïûð. Ãÿðèáëèê 
ñîíðàêû øåèðëÿðäÿ þçöíÿ éàõûí îëàí ñåìàíòåìëðÿ ÷åâðèëèð. Ìÿñÿëÿí, àé-
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ðûëûã, ìþùíÿò øàèðÿ ãÿðèáëèêäÿ éîë éîëäàøûäûð. Øåèðëÿðäÿ áó ìÿíàëàðûí 
ùàíñûíûí ÿââÿë îëäóüó ôÿðã åòìèð, ãÿðèáëèêäÿ àéðûëûã, ìþùíÿò íÿ ãÿäÿð 
àüûðäûðñà, àéðûëûãäàí ñîíðàêû ãÿðèáëèê äÿ åéíè òÿñèðÿ ìàëèêäèð. Øàèð ùÿð 
èêè ìÿíàíû «Îô» øåèðèíäÿ áèðëÿøäèðèð, þç ùèññëÿðèíè áåëÿ èôàäÿ åäèð: 

×ÿêÿí þç éàðûíûí èíòèçàðûíû, 
Äöøÿíäÿ éàäûíà åéëÿìÿçìè îô? 
Ýþðìöäÿ ýÿî îíóí ìÿù úàìàëûíû, 
Àüëàéûá, àù ÷ÿêèá, åéëÿìÿçìè îô? 

Áó ìèñðàëàðäà éàðûíäàí àéðûëàí øàèðèí ùèññëÿðè èëÿ ãÿðèáëèê àðàñûí-
äà çàìàí þë÷öñöíöí òÿéèí åäèëìÿñèíÿ ýÿðÿê éîõäóð. Øàèð øåèðäÿ ðóùÿí 
ãÿðèáäèð. Áóðàäà àéðûëûã ìîòèâè äàùà ýöúëöäöð. Ëàêèí àéðûëûã ìîòèâè-
íèí ýöúëö îëìàñûíà ãÿðèáëèê òÿñèð åäèð. Íåúÿ äåéÿðëÿð, ãÿðèáëèê àéðûëûãëà 
ùÿìàùÿíýäèð âÿ øåèðäÿ ìÿíàíûí ãöââÿòëè ÷ûõìàñûíà ñÿáÿá îëìóøäóð. 

Ùàúû ßëèø Àüàíûí àéðûëûã ìîòèâèíäÿ êþêëÿíÿí áèð øåèðè äÿ «Ìþù-
íÿò» àäëàíûð. Êëàññèê ïîåçèéàäà ìþùíÿò àäûíûí ìÿíàñû àéðûëûãäàí äî-
üàí èúòèìàè êÿäÿðäèð. Ùÿð èêè ñþç àðàñûíäà ìÿíà éàõûíëûüû îëñà äà, 
áèðèíèí äèýÿðèíè éàðàòìàñû øåèðäÿí äÿ ýþðöíöð. Øàèð øåèðäÿ äåéèð: 

Ìÿõôè äÿðäèì âàð äÿýèë àøèêàð, 
Ãàëäû ãèéàìÿòäÿ áó äÿðäè ìþùíÿò. 
Îíóí ìÿùÿááÿòè úàíäà âàð ùà âàð, 
Þëöíúÿ ÿë ÷ÿêìÿç ÿùëè ìÿùÿááÿò. 

Øàèðèí ôèêðèíäÿí áåëÿ àíëàøûëûð êè, ìÿùÿááÿò îëàí éåðäÿ àéðûëûã âàð, 
àéðûëûüûí éàðàíäûüû éåðäÿ ìþùíÿò âàð, ùèúðàí âàð. 

Ùàúû ßëèø Àüàíûí øåèðëÿðèíäÿ ùÿì äöíéÿâè, ùÿì äÿ äèíè ùèññëÿð 
úîøüóíäóð. Âÿòÿí ùÿñðÿòè, ãÿðèáëèê, éàð ùÿñðÿòè, äöíéàäàí øèêàéÿò äöí-
éÿâè øåèðëÿðèíäÿ ÿêñ îëóíìóøäóð. Øàèðèí äèíè ùèññëÿðè èñÿ «Ãÿñèäÿ»ñèíäÿ, 
«Àëäíìà», «Ìöøòàãÿì» øåèðëÿðèíäÿ äèíè ìîòèâ êèìè þç ÿêñèíè òàïûð. 
Áó øåèðëÿðäÿ äèíè øÿõñëÿðÿ, Ìóñàíûí, Ìÿùÿììÿä ïåéüÿìáÿðèí (ñ.ÿ.ñ.), 
ùÿçðÿò ßëèíèí àäëàðû ùþðìÿòëÿ ÷ÿêèëèð, îíëàðû äèíè àäëàðû (ßëè ßñüÿð, ßëè 
ßêáÿð) ñàäàëàíûð. Øàèðèí äèíè øåèðëÿðèíäÿêè äèíè ìîòèâëÿðèíè îíóí ÿñàñ 
äöíéàýþðöøö ùåñàá åòìÿê îëìàç. Áó úöð ùèññëÿðè îíóí äàùà ÷îõ 
ãîúàëûã ÷àüëàðûíà àèä åòìÿê îëàð. Ìÿñÿëÿí, «Àëäàíìà» øåèðèíäÿ 
îüëóíà íÿñèùÿò åäÿðêÿí, î, òÿêúÿ Ìÿùÿììÿä Ìóñòàôàäàí, Õóäàäàí 
òóòìàüû, áàøãà áèðèñèíÿ èíàíìàìàüû ìÿñëÿùÿò ýþðöð. Øàèð øåèðäÿ þçöíÿ 
ìöðàúèÿò åäèá áåëÿ ñþéëÿéèð: 

Ìÿùÿììÿä Ìóñòàôàäàí òóò, ßëèééÿë Ìöðòÿçàäàí òóò, 
ßë àò ôÿçë Õóäàäàí òóò, Ùàúû, òÿãâàéÿ àëäàíìà. 
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Øàèð Ùàúû ßëèø Àüà þç äèíè ùèññëÿðèíè «Ãÿñèäÿ»ñèíäÿ äàùà àéäûí 
áöðóçÿ âåðèð. Áó øåèðäÿ ùÿòòà äöíàäàí êöñêöíäöê äÿ âàðäûð. Áó øåèðè 
áÿíäëÿð öçðÿ òÿùëèë åòìÿëè îëñàã, áèðèíúè áÿíääÿ Ìÿùÿììÿä (ñ.ÿ.ñ.) Ìóñ-
òàôàíûí àäû, îíóí áàøãà ïåéüÿìáÿðëÿðäÿí ôÿðãëÿíäèéè íÿçÿðÿ ÷àòäûðûëûð. 

Íÿ áèëÿð ýÿëäè ýåòìèøëÿð, 
Ìÿùÿììÿä Ìóñòàôà áàøãà. 
Íÿáè áàøãà, âÿëè áàøãà 
ßëèééÿë Ìöðòÿçà áàøãà. 

Øåèðèí î áèðè áÿíäëÿðèíäÿ Êÿðáÿëà øÿùèäëÿðè ùàããûíäà, Ìóñà, Ðçà, 
Ùÿñÿí, Òÿãè ùàããûíäà øàèðèí ôèêèðëÿðè, äöíéàíûí ôàíèëèéè âÿ ñ. äöøöíúÿ-
ëÿðè þç éåðèíè òóòóð. «Ìöøòàãÿì» ìöõÿììÿñèíäÿ äÿ î, þç äèíè ùèññëÿ-
ðèíè àøàüûäàêû êèìè ãåéä åäèð: 

Ìÿí Òóðèäÿ Ìóñàéÿì, ùÿì íóðè òÿúÿëëàéÿì, 
Ýÿð àøèãè øåéäàéÿì, Ãåéñ èëÿ Ëåéëàéÿì. 

Áó ôèêðèí äàâàìû êèìè «Óñàíìàç» øåèðèíäÿ î, Àëëàùà öçöíö òóòóð, 
ýöíàùûíûí áàüûøëàíìàñûíû äèëÿéèð. 

Óúàëòäûì ÿðøÿ àùèìè, ÷àüûðäûì ùÿãã Àëëàùèìè, 
Áàüûøëà ùÿð ýöíàùèìè, ýÿë åò Ùàúûíû ñÿðÿôðàç. 

ßýÿð áó øåèðè òÿùëèë åäÿñè îëñàã, ùèññ åäÿðèê êè, î, ýöíàùëàðäàí 
òÿìèçëÿíìÿíèí, áàüûøëàíìàíûí éîëóíó Àëëàùà öç òóòìàãäà ýþðöð. 
×öíêè ÿââÿëêè ìèñðàëàðäà áàäÿäÿí, øÿðàáäàí, äöíéàíûí ýöíàùëàðûí-
äàí øàèð àüûçäîëóñó äàíûøûð. Áóíóí øàèðèí ëèðèê ùèññëÿðèíèí ìèñðàëàðäà 
íåúÿ èôàäÿ åòìÿñèíäÿ ýþðöðöê. Î éàçûð: 

Ôàíè äöíéàéà àäëàíäûì, àëûøäûì, éàíäûì, îäëàíäûì, 
Ôÿðàã àòøèíÿ éàíäûì, äöøÿí îäëàðÿ áÿñ éàíìàç? 

Áó äà øàèðèí þç áÿäèè ïðèéîìóäóð âÿ áóíóíëà äåìÿê èñòÿéèð êè, 
äöíéàíûí ñåâýèñè ÿçàáäûð, îíà ýþðÿ äÿ ðóùóíóí ðàùàòëûüû ö÷öí áó 
ÿçàáëàðäàí ãóðòàðìàã èñòÿéèð. Áó ôèêðèí äàâàìûíû àéðûúà îëàðàã 
«Äöíéà» øåèðèíäÿ ýþðöðöê: 

Îëìóøóã ÿââÿëà òàðèõ, ÿññàëàò, íÿ ôèòðÿ, íÿ õöìñ, íÿ ñîìè çÿêàò 
Íÿ ãàôèë îëìóøóã ùåéùàò, ùåéùàò ùå÷ éàäÿ ñàëìûðûã þëöìö ÿñëà. 

Áó äöíéàéà àëäàíàí òÿêúÿ øàèð îëìàìûøäûð, øàèð áöòöí èíñàíëàðûí 
äèëè èëÿ ñþéëÿéèð êè: 

Åøèäèí, ùÿì áèëèí éà åééóùÿííàñ, àëäàäûáäû áèçè áó ôàíè äöíéà, 
Ñàùèá òÿìòÿðàã îëìóøóã, ÿñàñ íÿôñÿ åéëÿìèøèê úþð ùÿì úÿôà. 

Ùàúû ßëèø Àüà èíñàíëàðûí áó äöíéàéà áàüëàíäûãëàðûíû, àõèðÿòè 
éàääàí ÷ûõàðòäûãëàðûíû, þëöìö éàäà ñàëìàäûãëàðûíû, õöìñ âÿ çÿêàò 
âåðìÿäèêëÿðèíè äÿ òÿíãèä åäèð. Îíóí áó øåèðèíäÿ äöíéàäàí, èíñàíËàð-
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äàí øèêàéÿò ìîòèâè ÿñÿðëÿðèíäÿêè áàøãà ìîòèâëÿðäÿí ÷îõ ãàáàðûãäûð. Î, 
øåèðèíäÿ áåëÿ èíñàíëàðà íÿñèùÿò åäÿðÿê äåéèð: 

ßúÿë ýÿëèá öñòöìöçÿ ãàí åéëÿð, ÿçðàèë àëìàüà ãÿñä úàí åéëÿð, 
Éîë ãèéàìÿòäÿ ùÿð äèâàí åéëÿð, àëûðëàð èìèí êèìäÿ ùÿãã îë. 
Ãöñë âåðèá òàõòà öñòÿ éóéàíäà, àü êÿôÿíÿ, úèíàçÿéÿ ãîéàíäà, 
Úàìààò ñÿô äóðóá íàìàç ãûëàíäà ùå÷ êþìÿê åäÿðìè  

äîñò-àøíà ñàíà? 
Ùàúû ßëèøèí øåèðëÿðèíäÿêè äèíè ìîòèâëÿð äàâàìëû äåéèëäèð âÿ îíóí 

äöíéàýþðöøöíöí ÿñàñûíû òÿøêèë åòìèð. Áóíóíëà áåëÿ áèð øàèð êèìè î, äèíè 
ìþâçóëàðà òîõóíìàüû ëàçûì áèëèð. Áó äà øàèðèí ùÿð ìþâçóäà þç ãÿëÿ-
ìèíè ñûíàäûüûíû, ùÿð ìþâçóéà åéíè ìÿùÿááÿòëÿ éàíàøäûüûíû ýþñòÿðèð. 
Îíóí áöòöí ìþâçóëàðäà åéíè ìÿùàðÿòëÿ éàçà áèëìÿñè øàèðëèê èñòåäàäûí-
äàí õÿáÿð âåðèð. Î, èôàäÿëÿðè äÿãèã ñå÷èð, àç ñþçëÿ áþéöê ìÿíàíû èôàäÿ 
åòìèø îëóð.  

Îíóí øåèðëÿðèíäÿ êîíêðåò îáðàçëàð âàðäûð. Î, þç ôèêðèíè ùèññè-åêñ-
ïðåññèâ éîëëà, áÿäèè öñóëëàðëà áåëÿ áèëèð. Áó øåèðëÿðäÿ øàèð àõòàðûøäàäûð, 
ðèòîðèê ñóàëëàðëà þç äöøöíúÿëÿðèíÿ úàâàá àõòàðûð. ßñëèíäÿ áó ðèòîðèê 
ñóàëëàðûí úàâàáû îõóúó âÿ øàèð ö÷öí àéäûíäûð. Õöñóñèëÿ «Óñàíìàç» 
øåèðèíäÿ áó ðèòîðèê ñóàëëàð äàùà àéäûí ñÿñëÿíèð. Øàèð áó øåèðè èëÿ ñàíêè 
Ôöçóëèíèí «Ìÿíè úàíäàí óñàíäûðäû...» ãÿçÿëèíÿ úàâàá âåðèá: 

Ñåâäàäÿí áÿí óñàíäûì, íå÷öí áó áÿíäÿí óñàíìàç, 
Ãÿëÿò ñþçäöð äåéèðëÿð éîë êþíöëäÿí êþíöëÿ âàð, îëìàç. 

Ôöçóëè ðóùóíäà éàçìàã øàèðäÿí ñÿíÿòêàðëûã òÿëÿá åäèð. Øåèðäÿ 
Ùàúû ßëèø Àüàíûí ñÿíÿòêàðëûüû àéäûí ýþðöíöð. Î, ìþâçóéà Ôöçóëè êèìè 
éàíàøûá ùÿð áåéòäÿ ýþçÿë òÿøáåùëÿð éàðàäûð. Êëàññèê ðóùäà éàçûëàí áó 
ãÿçÿë þç ñÿìèìè éàíàøìàëàðû èëÿ îíóí áàøãà øåèðëÿðèíäÿí äÿðùàë ôÿðãëÿ-
íèð. Øàèð áó ãÿçÿëäÿ êëàññèê ïîåçèéàäà èøëÿíÿí èôàäÿëÿðäÿí ÷îõ èñòèôàäÿ 
åäèð. Áóíóíëà äà ãÿçÿëèí áÿäèè äÿéÿðèíè àðòûðìûø îëóð. Ìÿñÿëÿí, Àøàüû-
äàêû áåéò êëàññèê øàèðëÿðèí ÿí éàõøû áåéòëÿðèíäí ùå÷ äÿ ïèñ ñÿñëÿíìèð: 

Âóðóáäóð ñèíÿìÿ ïåéêàí, åäèáäè áàüðûìû øàí-øàí, 
Áÿíè ýþçäÿí ñàëûá úàíàí, îëóá ÿüéàð èëÿ äÿìñàç. 

Áöòöí áó äåéèëÿíëÿð Ùàúû ßëèø Àüàíûí ùÿì äÿ ùÿññàñ ãÿëáëè øàèð 
îëäüóíó ýþñòÿðèð. Îíóí ïîåòèêàñûíäàêû ëèðèçì î ãÿäÿð àéäûíäûð, äóé-
üóëàðû î ãÿäÿð òÿìèçäèð êè, îíóí ñåâÿí êþíëöíäÿí áó ìèñðàëàðûí ñåëòÿê 
÷àüëàäûüûíû ýþðöðñÿí. Áó ãÿùðÿìàí ëèðèê «ìÿí» êèìè ìèñðàëàðûí è÷èíäÿ 
þç âàðëûüûíû ãîðóéóð. Áó ëèðèê «ìÿí» î ãÿäÿð ýöúëöäöð êè, áöòöí ÿáÿäè 
éàøàðûëûüûíû òÿìèí åòìèøäèð. Øàèðèí þçö äöíéàäà îëìàñà äà, ñþçöíäÿêè, 
ìèñðàëàðûíäàêû «ìÿí»è éàøàéûð. Øàèðèí ÿáÿäèéàøàð îëìàñûíûí ñèððè îíóí 
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øåèðëÿðèíèí áó ãÿäÿð ýþçÿë îëìàñûíäà, þçöíäÿí ñîíðà ìèñðàëàðûíäà 
þçöíö éàøàäà áèëìÿñèíäÿäèð. 
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Дилара БАБАЕВА 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОТИВЫ  В ТВОРЧЕСТВЕ ГАДЖИ АЛИШ АГИ 
РЕЗЮМЕ 

 
Гаджи Алиш Аги является видным деятелем Гейчинской народной поэзии. 

Гейчинская народная поэзия всеобъемлюще связано с ашугским творчеством. На 
основе сущенствующей поэтической традиции поэзия Гаджи Алиш Аги  разде-
лена на  две части: поэзия классического стиля  и  поэзия фольклорного стиля. В 
его творчестве сущетсвуют общественные мотивы : тоска по родине, жалобы о 
жизненном, религиозная тоска и т.д. 

 
 Dilara Babayeva 

THE SOCIAL MOTIVES IN HAJI ALISH AGA’S ACTIVITIES 
SUMMARY 

 
Haji Alish Aga is one of the well-known representatives of the people poetry of 

Goycha. The people poetry of Goycha is comprehensive connected with the activities of 
tunning peg. On the basis of existing poetic tradition Haji Alish Aga’s poetry divides 
two parts; classic poetry in the style and folk-lore poetry in the style. In his poetry is 
exist social motives; homesickness, life complaints, religious sorrow and etc. 
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 Немят ГАСЫМОВ 
 

УСТА АБДУЛЛА ВЯ ЭЮЙЧЯ МЦЩИТИ 
 
Тарихи кюк етибариля чох гядим заманларла баьланан Эюйчя 

мцщити сюзцн вя сазын бешийи олан мяканлардандыр. Бурада мифоложи 
дцшцнъянин, бяшяр сивилизасийасынын илкин мярщяляляринин дялилляри, тясяв-
вцр, инам вя етигадлары давамлы олараг йашаныр. Ейни заманда сонракы 
чаьларын, айры-айры ясрлярин ялавяляри дя бюйцк мядяниййятин, мцщитин, 
онун адят-яняняляринин формалашмасына доьру эедян йолу ачыглайыр. 
Бу анламда Эюйчя мцщитиндя арашдырылмалы чох мясяляляр вар. Биз ися 
онун бир тяряфиня, Уста Абдулла йарадыъылыьы контекстиндя Эюйчя мцщи-
тиня диггят йетирмяк мягсядиндяйик. 

Эюйчя мцщити Озан Щейдярин, Озан Ибращимин, Озан Ъялилин, 
Мискин Абдалын вя онларла, йцзлярля сяняткарларын, саз-сюз сащибляринин 
йетишдийи мцщитдир. Ону да гейд едяк ки, бунлар бизя мялум оланлар-
дыр. Мялум олмайанлар, сазы-сюзц иля тарихин даш йаддашына эюмцлянляр 
дя юзлцйцндя бу мцщитин формалашмасына йардымчы олублар. Сонракы 
чаьларда Аь Ашыьын, Ашыг Алынын, Шишгайалы Айдынын, Шаир Мяммядщц-
сейнин, Ашыг Ялясэярин, Нювряс Иманын вя башгаларынын йетишмясиня 
сябяб олублар. Зодлу Абдулла да бу сяняткарларын сырасындадыр. «XIX 
ясрдя Эюйчядя ашыг шеири иля йанашы, классик поезийамызын да мцхтялиф 
форма вя шякилляриндя эюзял сянят ясярляри йараныр. Шеирлярини сазсыз сюй-
ляйян Зодлу Уста Абдулла, Мирзя Бяйляр, Щаъы Ялиш аьа, Язиз, Шаир Ай-
дын кими ел шаирляри классик поезийа иля ашыг шеири янянялярини говушду-
рараг доьма ядяби мцщитин цфцглярини даща да эенишляндирир, она йени 
рущ, тяравят эятирирляр» (6, 6-7). Тяяссцфляр олсун ки, онларын йарадыъылыьы 
вахтында йазыйа алынмамыш, лазыми гядяр тядгигат мювзусуна чеврил-
мямишдир. Бу бцтювлцкдя халг йарадыъылыьы иля баьлы олан характерик 
щалдыр. Устад сяняткарларын йарадыъылыьы, онларын гошгулары, дастанлары 
анъаг мяълислярдя, халгын йаддашында йашамышдыр. Бу ися щеч шцбщясиз 
иткиляря, йаддашлардан силинмяйя эятириб чыхарырды. Уста Абдулланын 
йарадыъылыьы да белядир. Эюйчя ядяби мцщитиндя ян мараглы вя кифайят 
гядяр юзцнямяхсус олан бир дялил вар. Бу да ондан ибарятдир ки, щямин 
мцщитдя эенля, ганла эялян вя Танры истедады кими сяъиййялянян кейфий-
йятдян ялавя, ону йетишдирян, она ряваъ верян мцнбит шяраит дя олмуш-
дур. Аь Ашыьы, Ашыг Алыны, Ашыг Ялясэяри бу мцщит йетишдирмишдир. Ашыг 
Алы Аь Ашыьын, Ашыг Ялясэяр Ашыг Алынын йанында шаэирд олмушдур. 
Сазын вя сюзцн, ашыглыьын, мяълис ядяб-ярканынын сирлярини устад-шаэирд 
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янянясиндя юйрянмишляр. Проф. М.Щякимов устад-шаэирд янянясини ха-
рактеризя едяряк йазыр: «Ашыг Алынын Аь Ашыьа, Ашыг Ялясэярин, Ашыг 
Мящяммядин, Ашыг Гящряманын вя башгаларынын Ашыг Алыйа,  Зодлу 
Ашыг Аьайар, Ашыг Ясяд, Ъилли Ашыг Йунис вя башгаларынын Ашыг Яляс-
эяря, Ашыг Мирзянин Ашыг Бозалганлыйа, Ашыг Шямширин атасы Аьдабанлы 
Гурбана, Ашыг Ямращын, Хынды Мяммядин, Гушчу Ибращимин Шаир 
Аьаъана, Щцсейн Ъаванын Ашыг Мусайа, Ашыг Камандарын Ашыг 
Садыг вя Ашыг Ямраща, Ашыг Ядалятин Аькюйнякли Ашыг Мяммядйа-
ра, Ашыг Якбярин Ашыг Гядиря шаэирд олмалары бу сяняти нясиллярдян-
нясилляря кечирир вя устад-шаэирд яняняси кими щяр бир устад-ашыг бир вя 
йа бир нечя шаэирд эютцрцр: онлара саз чалмаг, саз щаваларынын тялябиня 
мцвафиг охумаг, ойнамаг, ашыг ядябиййатында ишлянян бядии нювляря, 
рянэарянэ формалара аид шеирляр, дастанлар, гаравяллиляр, цмумиляшмиш 
щалда десяк, ашыг сянятинин инъяликлярини, юзцнямяхсус спесифик ъящятля-
рини юйрядир» (5, 201-202). Фолклоршцнас алимин вердийи бу эениш шярщ 
бир истигамятдя устад-шаэирд янянясини ифадя едирся, диэяр истигамятдя 
мцщитляри характеризя едир. Бу юзлцйцндя тцрк дцшцнъя тярзинин, ашыг 
сянятинин давамлы олараг горунушудур. Эюйчя мцщити дя мящз беля бир 
яняняйя баьлыдыр. Онун тарихи кюкляринин, гайнагларынын ачылышы истига-
мятиндя мцхтялиф фикирляр сюйлянмиш, тядгигатлар апарылмышдыр. Бунларын 
бюйцк бир щиссяси цмуми ашыг йарадыъылыьына йанашма контекстиндя 
шярщ олунуб. М.Щ.Тящмасибин, В.Вялийевин, М.Щякимовун, Г.Нама-
зовун, П.Яфяндийевин, И.Аббаслынын, М.Гасымлынын, Щ.Исмайыловун, 
Е.Мяммядлинин вя башгаларынын бу истигамятдя дедикляри мцщити ха-
рактеризя едир. Ейни заманда Уста Абдулланы вя диэярлярини формалаш-
дыран мцщити ачмаг сяъиййяси дашыйыр. «Китаби-Дядя Горгуд» даста-
нынын  бойларында ады кечян Эюйчя Азярбайъан тцрклцйцнцн ян саф 
бюлэяляриндян бири олдуьу цчцн орада саз-сюз сяняти эцзяранын щямишя 
айрылмаз тяркиб щиссяси олмуш вя улусун мяняви йашам системиндя 
апарыъы мювгейя йийялянмишдир. Бу гядим тцрк йурду юз мисилсиз 
колоритини, булаг кими гайнайан образлы данышыг тярзини милли рущун ян 
гядим гатларындан ширя чякяряк йаратмышдыр. Бу мащал гярар тапдыьы 
илкин заманлардан цзц бяри сон сцгут мягамына гядяр демяк олар ки, 
щямишя ъанлы фолклор щяйаты йашамышдыр» (7, 184-185). Бу фикир Уста 
Абдулла вя ону йетирян мцщит щаггында там тясяввцр йарадыр. Уста 
Аблулла бцтцн рущу, дцшцнъяси иля Эюйчя мцщитиня баьлыдыр. Бу онун 
рущунда, дейим тярзиндя, щяйата, дцнйайа мцнасибятиндян тутмуш ян 
ади мяишят щадисяляриня мцнасибятиня гядяр давам едир. «Эюйчядя илк 
ашыг кими танынан вя сянятини башгаларына юйрядян Аь Ашыьын, ел шаирля-
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риндян Алмяммядин, Мяммядщцсейнин, Ашыг Алынын, Ашыг Мящярря-
мин, Ашыг Мусанын, Молла Таьы оьлу Мящяммядин, Мирзя Бяйлярин, 
Шаир Айдынын, Ашыг Язизин, Шаир Мящяммядин, Уста Абдулланын, Ашыг 
Ялясэяр оъаьындан олан диэяр сяняткарларын щяйаты вя йарадыъылыьы баря-
дя верилян диэяр мялуматлар Эюйчя ашыг мцщитинин идейа гайнагларынын 
даща чох охуъулара таныш олан нцмайяндяляридир» (3, 71). Бу устадлар 
вя ады чякилмяйян диэяр сяняткарлар щамысы юз фитри истедадлары, саза вя 
сюзя севэиси иля (Уста Абдулла иля бирэя) бюйцк сянятя хидмят етмиш, 
даща доьрусу мцщити формалашдырмышлар.  

Эюйчя ашыг мцщитиндя ики хятт давамлы йашаныр. Бунлардан бириси 
устад сяняткар  кими мяълис апармаг, эюзял чалыб-охумаг, шеир йазмаг 
баъарыьыны юзцндя бирляшдирмякдир. Бу йухарыда адыны чякдийимиз 
сяняткарларын бюйцк бир гисминдя юзцнц эюстярир. Мясялян, Аь Ашыг, 
Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр, Ашыг Мящяррям, Ашыг Муса вя башгалары беля 
устадлар олублар. Ядябиййатда онлар йарадыъы ашыг кими таныныблар вя 
йаддашларда галыблар. Икинъи гисм ел шаири ады иля танынанлардыр. Алмям-
мяд, Шаир Айдын, Шаир Мящяммяд, Мирзя Бяйляр, Мяммядщцсейн, 
Молла Таьы оьлу Мящяммяд, щямчинин Уста Абдулла вя башгалары  
щямин сырадандыр. Онлар бялкя дя сазда чалыб-охумаг габилиййятиня 
малик олублар. Анъаг щеч бир мяълис апармайыблар вя йаддашларда да 
шаир кими галыблар. Проф. Г.Намазов йазыр: «Абдулла да атасындан 
щям саз баьламаг сянятини, щям дя саз тутмаг, сюз гошмаг усталыьыны 
юйрянир. Мящз йахшы саз баьладыьына эюря она уста Абдулла дейя 
мцраъият едирляр. Сонралар саз чалмагда мащир олан Абдулла эюзял 
гошмалары иля дя таныныр. (10, 402- 403). Мяълислярдя бир чох сяняткар-
ларын, еляъя дя Уста Абдулланын шеирляри охунуб, йахын-узаг сяняткар-
ларын дилиня дцшцб, йашамаг щаггы газаныб. Бу шеирляр сазын ритминя 
уйьун йазылыб вя мцщитин рущуну йашатмаьа вя горумаьа  хидмят 
едиб. Щеч шцбщясиз, щямин нцмуняляр йазылдыгдан сонра мяълисляря йол 
тапмыш вя щягиги гиймятини орада алмышдыр. Мящз бу сяняткарларын 
адына ялавя олунан шаир сюзц дя тясадцфи дейил, халгдан эялмиш, даща 
доьрусу, халг мящяббятинин ифадясиня чеврилмишдир. Бу сяняткарлар хал-
гын вердийи бу адла еля халгын йаддашына юз адларыны йазмышлар. Зодлу 
Абдулла, Уста Абдулла, Сяняткар Абдулла ады иля мяшщур олан бу ел 
шаири  мящз щямин йашамла баьлыдыр. 

Эюйчя ашыг мцщитинин тарихини мящз паралелляр, мцгайисяляр апар-
магла излямяк бир проблем кими гаршыда дурур. «Эюйчя ашыгларынын 
йарадыъылыьынын уьурларыны бу истигамятдя, гайнагларла ялагяли шякилдя 
юйрянмяк эяряклидир» (2, 56). Фикримизъя, тарихи йаддашын бярпасы исти-
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гамятиндя Мискин Абдалла баьлы сюйлямяляр, онун шеирляринин эцнц-
мцзя гядяр чатан нцмуняляри, еляъя дя халг севэисинин йаранмасы, 
оъаьа чеврилмяси дялил олараг даща яввялки чаьлара диггят йетирмяйи 
эярякли едир. Чцнки Мискин Абдалы Мискин Абдал едян, ону формалаш-
дыран  мцщит олмушдур. Бу сяняткарлар халг севэисиня мцщит фонунда 
бюйцк истедадлары, илащи верэиляри иля уъалмышлар. Бурада тарихи йаддаш 
анламында заманын чох дярин гатларындан эялян мяишятин, мярасим-
лярин, яфсаня, рявайят, дастан, наьыл, ясатир вя с. юрняклярин дедикляри дя 
вар. Ел мяълисляриндя, тойларда бу сяняткарлар “ел ашыьы” олараг бюйцк 
ад-сана эялиб чыхмышлар. Эюйчя ашыг мцщитиндя ися онун тутуму сянят-
кар контекстиндя апарыъыдыр. Ону да гейд едяк ки, Эюйчя ашыг мцщити 
дцшцнъяси ел шаири адыны  бир дейим кими юзцндя сахлайыр. Тядгигатчылар 
Мискин Абдалы ел сяняткары контекстиндя бу мцщитин йетишдирмяси кими 
гейд едирляр вя бу, фикримизъя, юзлцйцндя доьру да оландыр. Чцнки халг 
шеири цслубунда йазыб-йаратма, ел шаири олма хятти фолклоршцнаслар тяря-
финдян дя ашыгла ейни хятдя шярщ олунур. Эюйчя ашыг мцщитиндя адыны ел 
шаири кими ядябиййат тарихиня, халгын йаддашына йазан сяняткарлар вар. 
Онлар щамысы Эюйчя ашыг мцщити ады алтында тящлил олунур, арашдыр-
маларын фактына чеврилир. «Йазылы ядябиййатда ашыг шеиринин сцрятля 
йайылмасынын сябяби щямин дюврдя шифащи ашыг поезийасынын ъошьун 
инкишафы иля ялагядар иди» (8, 34). Эюйчя ашыг мцщитиндя дя белядир. Бу 
мцщитин ХВ-ХВЫ ясрлярдя, еляъя дя ХЫХ ясрдяки мянзяряси буну айдын 
ифадя едир. Бурада ики хятт давамлы олараг йашаныр. Онлардан биринъиси 
вя башлыъа оланы сазла бирэя нязяря чарпан йарадыъылыгдыр. Устадлар 
сазын мцшайияти алтында гошдуглары шеирляри охуйур, аьыр йыьнаглара 
дахил етмякля она йашамаг щаггы верирляр. 

Уста Абдулла йарадыъылыьынын мцщцм бир щиссяси ХЫХ ясря дцшцр. 
78 ил юмцр сцрян бу ел сяняткары 1865-ъи илдя Эюйчя мащалындакы Зод 
кяндиндя анадан олмушдур. Мящз бу сябябдян дя Уста Абдулла халг 
арасында, ядябиййатымызда анадан олдуьу кяндин ады иля Зодлу Абдул-
ла кими дя танынмышдыр. Ону да ялавя едяк ки, фолклор топлайыъылары, 
айры-айры ядябиййат щявяскарлары няшр етдирдикляри топлуларда бу сянят-
карын шеирлярини щямин ики адла да тягдим едирляр. Бу сябябдян дя бязян 
ону бу ад мцхтялифлийиня эюря айры-айры шяхсляр кими тягдим етмишляр. 
Йери эялмишкян бир мясяляни гейд едяк ки, бу адлардан бири йухарыда 
дедийимиз кими анадан олдуьу кянди, Зод кяндини юзцндя ещтива 
едирся, диэяри сяняткарын сяняти, пешяси иля баьлыдыр. Уста Абдулла дцшцн-
ъясиндя уста сюзц бир термин кими пешясиндян эялир. Халг арасында о, 
сяняти иля баьланан бу адын дашыйыъысына чеврилмиш, шющрятлянмишдир. 
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Атасы Рящим дя харратлыгла мяшьул олмуш, аиляни бурадан газандыьы 
пулла доландырмышдыр. Р.Мещдийев сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьы иля 
баьлы мягаля-очеркиндя бу вязиййяти характеризя едяряк дейир. «Уста 
Абдулла (Абдулла Рящим оьлу Намазов, она бязян Зодлу Абдулла да 
дейирляр) 1865-ъи илдя Зод кяндиндя доьулмушдур. Шеири-сяняти севян 
атасы харрат Рящимин еви ашыгларын эюрцш вя йарыш йери олмушдур. Ашыг 
мяълисляри Абдуллайа юз тясирини эюстярмиш, эет-эедя эюзял бир мяктябя 
чеврилмишдир» (12, 3). Бу мятн юзлцйцндя сяняткарын мцщити, щяйаты, 
формалашдыьы шяраит щаггында гыса информасийа верир. Уста Абдулланын 
йарадыъылыьыны тящлил едяркян ики истигамятя диггят йетирмяйя цстцнлцк 
вердик. Яввялъя мцщит контекстиндя, яняня бахымындан диггят йетир-
дик. Эюйчя ашыг мцщитинин тарихиня, онун инкишаф истигамятиня юзцня-
мяхсус  контекстдя йанашмаьа чалышдыг. 

Эюйчя ашыг мцщити юзлцйцндя мцщафизякарлыгла, яняняйя баьлылыгла 
сяъиййялянир. «Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хястя Гасым кими сюз сяр-
рафларынын инъиляри иля шющрятлянян ашыг ядябиййаты ХЫХ яср вя ХХ ясрин 
яввялляриндя Эюйчя ашыгларынын йарадыъылыьы иля инкишаф едиб зянэинляш-
мишдир. Бу дюврдя Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр, Мяммядщцсейн, Нювряс 
Иман вя башгаларынын гошма, эярайлы, дивани, мцхяммяс, тяънис вя 
дилдюнмязляри дилляр язбяри олмушдур. Онлар ашыг шеириня йени форма, 
мювзу эятирмиш, бу поезийанын устадлары ъярэясиня дахил олмушлар» (10, 
3). Эюйчя ашыг мцщитини юзцнямяхсус контекстдя бу дяйярлярдя араш-
дырмаг лазымдыр. Она бир истигамятдя бцтювлцкдя мцщит анламында, 
диэяр истигамятдя бу мцщитин айры-айры сяняткарларынын ялавяляри истига-
мятиндя бахмаг лазымдыр. Эюйчя ашыг мцщитиндя мцщитдян эялян мющ-
кям баьлантылар вар. Бу, Уста Абдулланын мцасирляри иля мцгайисяли 
шякилдя арашдырылан заман  айдын эюрцнцр. 

Уста Абдулла моллахана тящсили алмышдыр. Бу тящсил онун йарадыъылы-
ьына, шеирляриндя дини мотивлярин эцълянмясиня лазыми гядяр тясир етмиш-
дир. Мясялян, айры-айры шеирляриндя мцгяддяс китабымыз Гуранын адынын 
чякилмяси, динин бюйцк шяхсиййятляринин хатырланмасы, мцхтялиф ящвалат вя 
щекайятляря ишаря давамлы олараг йашаныр. Бу щал айры-айры мисра, бянд 
шяклиндя ифадясини тапыр вя даща чох тяънисляриндя мцшащидя олунур. 
Щятта юзц дя хцсуси олараг вурьулайыр ки, «ялиф», «лам» охудум йасин 
ичиндя, йетишдим, юйряндим, сяйад «яммя»ни» (12, 60). Халг арасында да 
Уста Абдулланын дини тящсил алмасы, ону мцкяммял билмяси иля баьлы 
сюйлямяляр вар. Щятта бу сюйлямялярдя о да вурьуланыр ки, Уста Абдулла 
Ялясэяр оъаьы иля кифайят гядяр йахын олмушдур. Бу йахынлыьын кюкцндя 
ися Дядя Ялясэярин оьлу Бяширля Зодлу Абдулланын бир йердя тящсил 
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алмасы дурмушдур. Эюйчя ашыг мцщитинин тядгигатчыларындан олан 
З.Мящяррямов да бу йахынлыьа диггят йетиряряк йазыр: «Уста Абдул-
ланын (Зодлу Абдулла – З.М.) йарадыъылыьында Ашыг Ялясэярин оьлу 
Бяширля бирликдя тящсил алмасы вя онларын арасындакы достлуг ялагяляри 
хцсуси рол ойнамышдыр» (9, 23). Уста Абдулла ядяби ирсини арашдыраркян 
щеч шцбщясиз бу тясир ачылмалы олан ян мараглы истигамятлярдян биридир. 
Бу оъаьын ювладларындан олан фолклоршцнас Ислам Ялясэяров йазыр: «Бу 
оъагда Дядя Горгуд гопузунун мцгяддяс хяляфини юзцня щямдям 
едянлярдян доггуз няфяри халг арасында ашыг кими танынмышдыр. Бу 
нясилдян ашыг шеирляринин мцхтялиф формаларында йазанларын сайы ийирмидян 
артыгдыр» (4, 4). Онларын бюйцк бир щиссяси Уста Абдулла иля бу вя йа 
диэяр дяряъядя тямасда олмушлар. Шаир Мящяммяд, Бяшир, Гурбан, Шаир 
Ябдцлязим, Ашыг Талыб, Нювряс Иман вя башгалары иля олан йахынлыглар 
буна нцмунядир. Онлар арасында олан сямимиййят мцхтялиф поетик нц-
мунялярин йаранмасына сябяб олмушдур. Эюйчя ашыг мцщитиндя Ал-
мяммяд (1790-1875), Ашыг Муса (1830-1912), Шаир Мящяммяд (1853-
1937), Шаир Бяшир (1867-1934), Шаир Ябдцлязим (1873-1943), Ашыг Талыб 
(1877-1979), Ашыг Няъяф (1900-1968), Нювряс Иман (1903- ….), Ашыг 
Муса (1909-1948), Щяшим (1912-1989), Ашыг Яли (1927-1990) вя башга-
лары юз йарадыъы дцшцнъяси иля мцщити зянэинляшдирмишляр. Эюрцндцйц 
кими, бунларын бир щиссяси Уста Абдулланын сяляфи, бир щиссяси ися мцасири 
вя хяляфи олмушдур. Даща доьрусу, бу ел шаири йашайыб-йаратдыьы дюврдя 
щямин шяхсляр Эюйчя мцщитиндя Ялясэяр оъаьынын нцмайяндяси кими 
фяалиййят эюстярмишляр. Бундан ялавя Дашкяндли Ашыг Няъяфин (1866-
1918), Ашыг Ясядин (1874-1951), Хястя Байрамялинин (1898-1952), Эюй-
чяли Бящмянин (1901- …), Ашыг Исламын (1893-1968), Дашкяндли Мящям-
мядщцсейнин (1800-1880), Шишгайалы Айдынын (1825-1915), Башханым 
Шяфи гызынын (1860-1956), Ашыг Савад Шяфи гызынын (1885-1950) йара-
дыъылыьы яняня вя юзцнямяхсуслуг контекстиндя Уста Абдулла иля бирляшир. 
Уста Абдулла йарадыъылыьынын мцщит сявиййясиндя юйрянилмяси Эюйчя ашыг 
мцщитинин дахилиндя айры-айры оъагларын олмасы фикрини зярури едир. Аь-
кился, Дашкянд, Зод, Няриманлы, Шишгайа кяндляриндя йетишян сяняткар-
лар буна нцмунядир. 

Уста Абдулланын дцнйайа эюз ачдыьы Зод кянди дя щямишя сазын, 
сюзцн бешийи олан оъаглардан олмушдур. Бцтцн Эюйчя мащалында дилляр 
язбяри олан, еляъя дя диэяр реэионларда танынан Молла Таьы оьлу Мя-
щяммяд (1830-1910), Мирзя Бяйляр (1837-1919), Щаъы Ялиш Аьа (1872-
1922) вя с. кими сяняткарлар бу кяндин ювладларыдыр. Онларын фитри 
истедады, бизя эялиб чатан шеирляри, щаггында олан щекайятляр бюйцк йа-
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радыъылыг йолу кечмяляриндян хябяр верир. Чцнки бу бюйцк истедадлар 
оъаьы тцркцн чох яски гатлардан эялян мядяниййят бешийидир. Орада 
мадди вя мяняви мядяниййятин яски тясяввцрляриндян эцнцмцзя гядяр 
олан  дюврцнцн дялилляри топлашыр. Дцздцр, сон дюврлярдя фолклор лайынын 
топланмасы вя тядгиги сащясиндя бир сыра уьурлу аддымлар атылмагда-
дыр. Анъаг онун археоложи, етнографик, тарихи голунун ишлянмяси щяля 
проблем олараг галмагдадыр. Уста Абдулла мящз Зод кяндинин йетир-
мяси кими башланьыъ етибариля бурада формалашмышдыр. О, ел сяняткарла-
рынын гошгуларыны динлямиш, сюйлямяляриня гулаг асмыш, онларын тясирин-
дя юзцнцн илкин йарадыъылыг аддымларыны атмышдыр. З.Мящяррямов бу 
сяняткарлар щаггында мараглы бир мягамы вурьулайыр: «Юз дюврляринин 
сяняткарлары олмуш, саза-сюзя мараг эюстярмиш, ашыг шеиринин тясири иля 
йаратдыглары шеир нцмуняляри иля ядябиййатымыза лайигли тющфяляр вермиш-
ляр» (9, 21). Уста Абдулла илк олараг беля бир зянэин мцщитдя формалаш-
мышдыр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, Уста Абдулланын щямкяндлиси, 
гощуму Мирзя Бяйляр юз истедады иля няинки Эюйчя мцщитинин, щятта 
онун сярщядляриндян чох-чох узаг мяканларын да мараьында олмуш-
дур. Яряб, фарс, рус, франсыз диллярини мцкяммял билян Мирзя Бяйляр 
ейни заманда хяттат кими дя танынмышдыр. Узун мцддят Иряван губер-
нийасында тяръцмячи вя катиб кими фяалиййят эюстярмишдир. Дюврцнцн 
эюркямли устадларындан Дядя Ялясэярля, Ашыг Щцсейн Шямкирли иля 
йахынлыг етмишдир. Щятта адына шеирляр йазылмышдыр. Ашыг Ялясэярин онун 
адына цнванладыьы шеир юзцнцн бцтювлцйц, йцксяк сяняткарлыьы иля даща 
чох мараг доьурур. Мирзя Бяйляр щаггында бцтюв тясяввцр йарадыр: 

Ъош едян дярйа тяк мюве верир тяби, 
Мяддащи-мювлады, буду сябяби. 
Фирянэ, руси, фарсы, тцрки, яряби – 
Беш дил иля вар савады Бяйлярин (1, 78-79). 

Ону да гейд едяк ки, бу Дядя Ялясэяр кими бюйцк устадын, сюзц 
щяр шейдян уъа билянин зярэяр дягиглийи иля гиймятляндирмясидир. Бу шеир 
ону да демяйя ясас верир ки, Ашыг Ялясэяр Мирзя Бяйляри йахындан 
танымыш, араларында достлуг ялагяляри олмушдур. Щятта шеирин айры-айры 
мисра вя бяндляриндян о да айдынлашыр ки, устад Мирзя Бяйлярин 
дяфялярля гонаьы олмуш, фяалиййятини, йарадыъылыьыны йахындан излямишдир. 
Халг арасында долашан ящвалатлара, аьсаггалларын дедийиня эюря, Мирзя 
Бяйляр бу шеири охумуш, ону йцксяк гиймятляндирмишдир. Буну ел 
шаиринин «Ялясэяр» рядифли гошмасы да эюстярир: 

Ашигям мян сянин ихтилатына, 
Нязминя, фярдиня, хош ябйатына, 
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Афярин, афярин ясли-затына, 
Сянсян щафизи-ъаны, Ялясэяр! (11, 78) 

Бу нцмуняляр ики бюйцк сюз адамынын бир-бириня цнванладыьы гий-
мятляндирмядир. Мирзя Бяйляр бу шеирдя Ялясэярля баьлы бир сыра мя-
гамлары вурьулайыр. Бурада нязяря чарпан ян мараглы мягам устад 
сюзцнцн уъа тутулмасы, «чилянин эцнцндя, гыш мювсцмцндя» Мирзя 
Бяйлярин рущуна, дцшцнъясиня бащар тяравяти сяпмясидир. Бурада вур-
ьуланан диэяр мараглы ъящят намянин, йяни бу шеирин Мирзя Бяйляря 
чатмасы тяяссцратынын ифадясидир. Мирзя Бяйляр буну «Йусифин кюйня-
йинин Йагуба чатмасы» иля мцгайися едир вя мараглы паралелляр апарыр. 
Бундан ялавя, бу шеирдя Дядя Ялясэяря олан бюйцк мящяббят дя 
ифадясини тапыр вя «ашигям мян сянин ихтилатына» дейир. Ейни заманда 
«нязминя, фярдиня, хош ябйатына» вурьунлуьуну сюйляйир. Бцтцн бунлар 
мцщитдя шеиря, сянятя олан мцнасибяти, айры-айры сяняткарлар арасындакы 
сямимиййяти, янянянин давамлылыьыны ифадя едир. М.П.Вагифля М.В.Ви-
дадинин, Ашыг Пяри иля Ъяфяргулу хан Няванын, Мящяммяд бяй Ашигин, 
Г.Закирля М.Ф.Ахундовун, И.Гутгашынлынын мяктублашмаларыны йада 
салыр. Ейни заманда бу янянянин Эюйчя мцщитиндя чох-чох яввялляр-
дян дашындыьыны демяйя ясас верир. Бу йазышмалар, мцщитин зянэинлийи, 
орада йетишян сюз адамларынын ялимизя чатан йарадыъылыьы Эюйчя мцщи-
тинин тарихини мин иллярля юлчмяйя ясас верир. Уста Абдулланы форма-
лашдыран, ону сянятя тягдим едян Эюйчя щаггында ятрафлы билэи верир. 
Мящз Уста Абдулла вя Эюйчя ашыг мцщити мясялясиня дя беля бир кон-
текстдя йанашмаг зяруряти йараныр. Бу сяняткарларын щяр бирисинин йара-
дыъылыьы бу вя йа диэяр дяряъядя тясирляря мяруз галыб, иткилярля цзляш-
мишдир. Онларын сырасында щятта еляляри вар ки, бир нечя шеири эцнцмцзя 
эялиб чатмышдыр. Лакин ялдя олан нцмуняляр щяр бириси мцщит щаггында 
дольун тясяввцр йарадыр. Бир ъящяти дя гейд едяк ки, онларын арасына 
сядд дя чякмяк мцмкцн дейил. Яксиня  юз рущу, йарадыъылыг тенденси-
йасы иля бири диэярини тамамлайыр, бир-бириня тясирдя эюрцнцрляр. Бунларын 
бир-бири арасында олан йарадыъылыг ялагяляри, сямими мцнасибятляр дя 
буну эюстярир. Мясялян, йухарыда нцмуня вердийимиз Уста Абдулла иля 
Дядя Ялясэярин оьлу Бяшир, Дядя Ялясэярля Мирзя Бяйляр арасындакы 
мцнасибятляр дя буна нцмунядир. Зод кяндиндян олан щяр ики ел шаири, 
щям Уста Абдулла, щям дя Мирзя Бяйляр Ашыг Ялясэярин оъаьы иля йахын-
дан тямасда олмуш, щятта бу устад тяряфиндян лазыми гиймяти алмышлар. 

Уста Абдулланын мцасири олан, Зоддан чыхан ел шаирляриндян бири 
дя Щаъы Ялиш Аьадыр. О, 1841-1919-ъу иллярдя йашамышдыр. Мирзя Бяйляр 
кими о да фарс вя рус диллярини мцкяммял билмишдир. «Бизлярин дя 
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дярдиня галсан, ай молла ями» адлы шеири «Молла Нясряддин» журналында 
дяръ олунмушдур. «1841-ъи илдя дцнйайа эюз ачан Ялиш аьа Щяъъ 
зийарятиндян сонра «Щаъы Ялиш аьа» кими танынмыш, шеирляриндя «Щаъы» 
тяхяллцсц ишлятмиш, дяфтярханаларда, рясми йазыларда, мяктубларда 
«Щаъы Ялиш аьа Кясямянски» имзасы гоймушдур. Сямяд аьанын 
эюстярдийи мадди кюмякликля о яввялъя «Кутаиси эимназийасында, сонра 
ися Петербургда мцкяммял тящсил алыб, Иряван губернийасынын идаря-
ляриндя мясул вязифялярдя ишлямишдир» (11, 86). Эюрцндцйц кими, Зод 
кянди юзцнцн зийалылары, йарадыъы адамлары иля щямишя мараг доьур-
мушдур. Буну Щаъы Ялиш аьанын шеирляри дя айдын эюстярир: 

Айры дцшдцм вятянимдян, елимдян, 
Дцшян аьлар, вятян аьлар, ел аьлар. 
Ял чякмярям сцнбцлцмдян, эцлцмдян, 
Сцнбцл аьлар, бцлбцл аьлар, эцл аьлар (11, 87). 

Бу шеир щям формал структур, щям дя сяняткарлыг бахымындан мц-
кяммял сянят нцмунясидир. Бунлар Уста Абдулланын мцасири олан 
сяняткарларын йарадыъылыг имканларыны айдын ифадя едир. Бурада классик 
янянядян эялян гяриблик мотивинин апарыъылыгла ифадяси нязяря чарпыр вя 
юзлцйцндя Уста Абдулланын «Аьлама» рядифли гошмасы иля ейни хятдя 
дайаныр. 

Ня севда тапыбсан, диваня кюнлцм,  
Ялбят эедянлярин эяляр, аьлама! 
Йарадан йар олар, бир нязяр салар, 
Набяляд йоллары булар, аьлама! (12, 19) 

Классик янянядя онун типик нцмуняляри вар. Щяля ХВЫ ясрдя Дирили 
Гурбани «айры дцшдцм вятянимдян, елимдян, башы чянли, гарлы даьлар, гал 
инди» дейирди. Бунлар бу устадларын ич аьрыларынын, елиндян, обасындан 
айры дцшянлярин дахили изтирабларыны ифадя едир. Уста Абдулла мящз беля 
бир мцщитдя формалашырды. Зод кяндиндян чыхан, ейни заманда Эюйчя 
ашыг мцщитинин инкишафында мцщцм рол ойнайан Ашыг Гасым, Ашыг 
Бяйляр, Ашыг Аьалар, Ашыг Пянащ, Ашыг Тапдыг вя башгалары кими Уста 
Абдулла да бу кяндин ювлады олараг бюйцк йарадыъылыг йолу кечмиш, 
онун мцщитдя хцсуси чякиси олмушдур. Буну Ашыг Ялясэяр оъаьы иля олан 
йахынлыглары, Нювряс Иманын сяняткара мцраъиятляри дя айдын эюстярир: 

Йа мяним адымы, йа юз адыны, 
Тут бюйцк гардашым ол явязиндя. 
Вцъуди бибала мцшки ещтирам, 
Эейярям эярпасын шал явязиндя (12, 78). 
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Уста Абдулланын йарадыъылыьы кифайят гядяр щяйат дялилляри иля 
долудур. Бурада сяняткарын мцасирляри щаггында вердийи информаси-
йалар онларын щяйатынын, йарадыъылыьынын мцхтялиф тяряфлярини ортайа 
гоймаьа ясас верир. Ашыг Ялясэярля, Щаъы Ялиш аьа иля, Сямяд бяйля 
дейилянляр буна нцмунядир. Мясялян, сяняткарын «Бад олан вармы» 
шеириндя Ашыг Ялясэяря олан севэиси юз яксини тапыр. Ейни заманда Ашыг 
Ялясэярин Эюйчя мцщитиндя щансы нцфуза малик олмасы вурьуланыр. 
Бизя беля эялир бу шеир Дядя Ялясэярин вяфаты тясириндя йазылмышдыр: 

Даьлар ган аьлайыр, дцшцб борана, 
Даща бундан сонра чятин йарана. 
Эюйчя гана батсын, галды вирана, 
Даща Ялясэяр тяк ад алан вармы?! (12, 25) 

Бурада ХХ ясрин яввялляринин аьрылары, ермяни-мцсялман саваш-
лары, азьын ермяни дястяляринин Эюйчяйя щцъумлары, инсанларын евиндян-
ешийиндян дидярэин дцшмяси мясяляляри гейд олунур. Сяняткарын мящз 
бу аьрыларын, фялакятлярин сябябиндя «даьлар ган аьлайыр» сюйляйир. Ейни 
заманда цзцнц дцнйайа тутуб, «даща Ялясэяр тяк ад алан вармы» 
дейир. Бу юзлцйцндя Ялясэяр севэисидир, мцщитин саза, сюзя олан сонсуз 
мцнасибятидир. Щямин шеирин сонракы бяндиндя Зод кяндинин йарады-
ъыларындан олан, щям халг шеири, щям дя классик цслубда йазан Щаъы 
Ялиш аьа вя онун гощуму хейирхащ инсан Сямяд бяй щаггында мялу-
мат верилир: 

Щаъы Ялиш аьаны талан елядин, 
Сямяд бяйи эюрдцн, йалан елядин. 
Бизи виран баьа баьбан елядин, 
Ган аьла, сызылда, ща долан, вармы?! (12, 25) 

Мялум олдуьу кими, Щаъы Ялиш аьа 1919-ъу илдя Эянъядя вяфат 
етмишдир. О, 1918-ъи илдя ермянилярин Эюйчяни виран етмясиндян сонра 
бурайа кючмцшдцр. Ашыг Ялясэяр ися 1921-ъи илдя щагг дцнйасына 
говушмушдур. Бизя беля эялир, бу шеир бюйцк аьрыларла бу итэилярин, 
дцнйанын бивяфалыьынын тясириндя йазылмышдыр. Шеирдя вурьуланан Сямяд 
бяй ися елмя, мядяниййятя йцксяк гиймят верян, Эюйчя зийалыларынын 
йетишмяси цчцн бюйцк мадди кюмяклик эюстярян эениш дцнйаэюрцшлц бир 
бяйдир. Уста Абдулла да бцтцн бунлары нязяря алараг она юз ряьбятини 
ифадя етмяйя чалышмышдыр. Фолклоршцнас И.Ялясэяров Уста Абдулланын 
Ялясэяр оъаьы иля баьлылыгларыны хцсуси вурьулайараг йазыр: «О, Ялясэяр 
оъаьы иля даим цнсиййятдя олмуш, шеирлярин мцзакиря едилдийи ядяби 
мяълислярдя иштирак етмиш, юзцнцн йаздыьы шеирляри дя мцзакиряйя тягдим 
етмишдир. Буна эюря дя, Ашыг Ялясэяр ону юз оьланларындан сечмяз-
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миш» (11, 99). Буну йухарыда вердийимиз нцмуняляр дя айдын эюстярир. 
Уста Абдулла юзц щаггында, анадан олдуьу йер, мцщити, мцасирляри 
щаггында, еляъя дя ермянилярин Эюйчяйя щцъуму, халгын аьыр вязиййяти 
вя с. щаггында да билэи верир. Диэяр устад сяняткарлар, ашыглар, ел шаир-
ляри кими Уста Абдулланын да тякрар гейд едяк ки, щяйаты щаггында 
мялуматлар, информасийалар вахтында йазыйа эятирилмямиш, шеирляри 
гялямя алынмамышдыр. Мящз бу сябябдян дя онун щяйаты вя йарадыъы-
лыьы иля баьлы тяфяррцаты иля данышмаг олмур. Онларын бир щиссяси анъаг 
сонракы чаьларда ону таныйыб билянлярдян топламагла мцмкцн олмуш-
дур. Диэяр бир гисми сяняткарын шеирляриндя олан информасийалардыр. Бу 
шеирлярдя о, Уста Абдулла, Зодлу Абдулла, Сяняткар имзасыны ишлядир: 

Йатмыш идим, бяхтим мяни ойатды, 
Гязанын гядяри кямяндин атды. 
Мащалым Эюйчяди, сакиним Зодду, 
Сяняткар Абдулла дейилян мяням (12, 21). 

Эюрцндцйц кими, бу бянд сырф автобиографик сяъиййя дашыйыр. 
Сяняткар бурада мащалынын Эюйчя, кяндинин Зод олдуьуну ачыг-ай-
дын вурьулайыр. Ейни заманда хцсуси олараг гейд едир ки, «Сяняткар 
Абдулла дейилян мяням». Вя бу сонунъу мисра Уста Абдулланын халг 
арасында, елдя-обада бу адла да кифайят гядяр танындыьыны эюстярир. 
«Онун атасы Рящим дцлэярлик сянятини оьлуна да юйрятмиш вя бу сябяб-
дян дя Абдуллайа «Уста Абдулла» демишляр. О, йаздыьы шеирлярдя дя 
чох заман «уста» сюзцнц адынын яввялиндя ишлятмишдир» (11, 99). Уста 
Абдулла тякъя атасындан юйряндийи дцлэярлик сянятинин дейил, ейни 
заманда сюзцн, шеирин устасы кими мяшщур олдуьуну вурьулайыр. Дядя 
Ялясэяр дя ону тяънис устасы кими  йцксяк гиймятляндирирди. Бизя беля 
эялир, бу шеир Уста Абдулланын щяйатынын сонракы чаьларынын вязиййятини 
сяъиййяляндирир. Даща доьрусу, «гязанын гядяри кямяндин атды»ьы 
заманы юзцндя йашадыр. Ейни заманда «ариф мяълисиндя, ганан йанын-
да щяр сюзц диллярдя йайылан мяням» сюйляйир: 

Ариф мяълисиндя, ганан йанында, 
Щяр сюзц диллярдя йайылан мяням. 
Ешгин атяшиди йанан ъанымда, 
Гяза гамчысиля дюйцлян мяням. 
 
Тагят олмаз гяриблярин дизиндя, 
Мцрвят олар мярд иэидин юзцндя. 
Сяксяниндя, дохсанында, йцзцндя, 
Гяфлят йухусундан айылан мяням (12, 21). 
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Уста Абдулланын щяйаты о гядяр дя ращат кечмямишдир. 1918-ъи ил 
щадисяляриндян сонра о да язиййятлярля долу юмцр йашамаг мяъбурий-
йятиндя галмышдыр. Азярбайъанын айры-айры яразиляриндя йашамышдыр. 
1939-ъу илдя Эянъяйя кючмяк мяъбуриййятиндя галмышдыр. Йурд иткиси, 
аьыр щяйат шяраити онун щеч шцбщясиз йарадыъылыьына тясир етмишдир: 

Даьылды мащалым, позулду елим, 
Тцкянди дювлятим, эюдялди дилим. 
Яйилди гамятим, бцкцлдц белим, 
Ня газамат, ня галалар чякмишям. 
 
Абдулла, бир йана йетмяди дадым! 
Ща йана дцшдцмся, йандырды одум. 
Итиб дцлэярлийим, батыбды адым, 
Аранларда ня алалар чякмишям (12, 18). 

Эюрцндцйц кими, Уста Абдулла елинин-обасынын ермяни азьынлары-
нын дюйцшц, хяйаняти нятиъясиндя даьылдыьыны вурьулайыр. Бизим фикри-
мизъя, бу шеир дя бир сыра нцмуняляр кими сырф щяйатдан эялян дялилляря 
сюйкянмиш вя тяхминян щямин щадисялярин баш вердийи заманын нцму-
нясидир. Бу нцмунядя сяняткар ики мягама диггят йетирир. Онлардан 
бири дцлэярликля баьлы дедикляридир. Мялум олдуьу кими, о, дцлэяр кими 
дя танынмышдыр. Эюйчядян дидярэин дцшяркян бу дцшцнъядя олмуш вя 
сонракы мисрада «аранларда ня алалар чякмишям» сюйлямяк мяъбурий-
йятиндя галмышдыр. Эюйчя кими фцсункар бир тябиятдя йашамаьа юйрян-
миш сяняткар йени щяйат тярзиня чятинликля уйьунлашыр вя бурада да 
юзцнцн эилей-эцзарыны едир. Бу шеирдя диэяр бир ъящят шеирин сон бян-
динин Абдулла ады иля йазылмасыдыр. Тякрар гейд едяк ки, бу фярглиликляр 
юзцндя долашыглыьа йол ачмышдыр. Уста Абдулланын шеирляриндя сяняткар 
имзасына да тясадцф олунур: 

Сяняткарын вар щюрмяти, 
Чякмяз кимсядян минняти. 
Кимин олса сяхавяти, 
Мювлам она йар демякди (12, 12). 

Бу нцмуня «Демякди» эярайлысынын сон бяндидир. Бурада Уста 
Абдулла ел-обада она олан щюрмяти гейд едир, «сяняткарын вар щюрмя-
ти» сюйляйир. Ейни заманда ону да ялавя едир ки, «кимин олса сяхавяти, 
мювлам она йар демякди». Бурадан да Уста Абдулланын сяхавятли, 
хейирхащ олмасы, инсанлара ял тутмасы кими мцсбят кейфиййятляри вурьу-
ланыр. Мящз бу хцсусиййятляриня эюря мювланын она йар олдуьуну гейд 
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олунур. «Йаз гялям инди» шеириндя ися «исмим Абдуллады, юзцм сянят-
кар» сюйляйир: 

Сян лювщи-мящбясдян олубсан ашкар, 
Сяня нязир гылыб, гяни йадиэар. 
Исмим Абдуллады, юзцм сяняткар, 
Сизя цмидварыг биз, гялям, инди (12, 18). 

Бурада мцяллифин юзц щаггында тяфсилатлы мялумат вермяк мяг-
сяди айдын эюрцнцр. Уста Абдулланын шеирляриндя “Сяняткар” имзасы 
тяхяллцс кими дя йарадыъылыьы бойу нязяря чарпыр. Бу да ону демяйя 
ясас верир ки, о, шеирлярини бир нечя имза иля йазмышдыр. Бязи шеирляриндя 
щям Сяняткар, щям дя Абдулла ады йанашы ишлянир вя бу да давамлы 
олараг йарадыъылыьында юз яксини тапыр: 

Сяняткар Абдулла олду дивана, 
Кафяр эюрся, о да эяляр имана. 
Мян ата, сян бала, дцшмя эцмана, 
Чякди мяни бу базара зцлфлярин (12, 41). 

Беляликля, Эюйчя мцщитинин ел шаирляри голуна мянсуб олан бу 
сяняткар сюзцн щягиги мянасында сюз сащиби олмуш, щямишя истедады, 
сянятя вердийи гиймятля уъа тутулмушдур. Дядя Ялясэярин оъаьы иля 
баьлантылары, устадын ону оьлу кими язиз тутмасы, Бяширля, Нювряс Иманла 
йахынлыглары, еляъя дя Сямяд бяй, Щаъы Ялиш аьа иля сямими мцнасибятляри 
даща чох шеиря, сянятя баьлантылардан, бюйцк севэидян эюйярмишдир. 
Ялимизя эялиб чатан шеирляри, халг арасында йашайан ящвалат вя щадисяляр, 
шеирляринин Эюйчя ашыг мцщити контекстиндя арашдырылмасы Уста Абдулла 
щаггында бцтюв тясяввцр йарадыр. Онун йеринин зирвядя олдуьу гяная-
тиня эялмяйя ясас верир. Тез-тез вурьуладыьымыз бир тезиси тякрар гейд 
едяк ки, Эюйчя мцщити бцтцн варлыьы, мащиййяти иля милли дяйярляря, кюкя 
баьлы олмушдур. Классиклярдян эялян тцрк шеир яняняси бурада давамлы 
олараг инкишафла сяъиййялянир. Уста Абдулла да диэяр сяляфляри кими юз 
йарадыъылыьында бу кейфиййяти давамлы олараг йашадыр. Бцтцн бунлар 
онун йарадыъылыьынын Эюйчя мцщити сявиййясиндя арашдырылмасындан эяли-
нян гянаятлярдир. 
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Nemet Gasimov 
Usta Abdulla and Goycha sphere 

Summary 
 

From time to time Goycha sphere has endowed Azerbaijan nation with great 
masters. Usta Abdulla is in these rows. In the article it is spoken about the greatest 
masters of Goycha and Usta Abdulla’s activity is investigated in the context of sphere.  

 
Неймет Касумов 

 
Мастер Абдулла и Гейчинская среда 

Резюме 
 

Гейчинская среда испокон веков дарила Азербайджанскому народу великих 
мастеров, в числе которых представлен и мастер Абдулла. Постановка проблемы 
в статье вмещает в себя рассмотрение творчества мастера Абдуллы в контексте 
творческого наследия выдаюшихся мастеров Гейчи.  
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