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Muxtar KAZIMOĞLU 
 

MİFOLOJİ PARODİYADA HÖKMDAR OBRAZI 
 
Mifoloji parodiyanın təməl xüsusiyyətlərindən biri ikiləşmə, obrazın 

iki formada özünü göstərməsidir. "Kəndirbaz" oyununda məhz obrazın 
ikiləşməsi hadisəsi ilə qarşılaşırıq. İkiləşən kəndirbazdır. Kəndirbaz obrazı 
"ciddi" və komik yöndə özünü göstərməklə ikiləşir. "Ciddi" və komik 
formalar eyni obrazı müxtəlif tərəflərdən işıqlandırsa da, tərəflər bir-birini 
tamamlaya bilir. Parodiya üçün səciyyəvi sayılan bu cür ikiləşmənin 
mifoloji kökünü O.M.Freydenberq məşhur inisiasiya mərasimində axtarır, 
ikili mahiyyət daşımanı həmin mərasimdə "müvəqqəti ölüm" mərhələ-
sindən keçib dəyişməyin təzahürü kimi qiymətləndirir. Son nəticədə ye-
nilməz bir güc sahibinə çevrilsin deyə hökmdar "müvəqqəti ölüm" mər-
hələsində qul qiyafəsində olur. İnisiasiya prosesindən keçib yeni mahiyyət 
qazanan hökmdarın keçid məqamındakı funksiyasmdan xüsusi bir obraz 
doğulur. Bu obraz hökmdarın oxşarı, "dvoynik"idir. Hökmdar ciddi, onun 
"dvoynik"i olan qul isə gülməlidir. Bu gülüş hökmdarı yıxmaq yox, qal-
dırmaq üçündür. Bu gülüş hökmdarı ələ salmağa, ifşa etməyə yox, onu 
dirçəltməyə doğru yönəlir (1, 82-83; 1, 283). Eyni bir obrazı bu cür ciddi 
və gülməli planda təqdim etməkdə qədim insan hansı niyyəti güdür? Bir 
az sonra yenidən qayıdacağımız bu suala qısaca olaraq belə cavab vermək 
olar: arxaik ikiləşmədə başlıca məqsəd hökmdarı şərdən-yamandan 
qorumaq və onun həyatvericilik qüdrətini artırmaqdır. Hökmdarın oxşarı, 
ikinci "nüsxə"si olmaqla qul ona (hökmdara) yeni həyat bəxş edir. Bu ide-
ya qədim türk yazılı mənbələrində də qabarıq ifadəsini tapır. Rəşidəddin 
"Oğuznamə"sindəki Arslan xan - qul əhvalatı dediyimizə misal ola bilər: 
Arslan xanın Suvar adlı bir qulu var. Çox hünərli və istiqanlı olan Suvar 
Arslan xana çox yaxındır. Elə yaxındır ki, bəylərin və vəzirlərin yanında 
xanın qulağına söz pıçıldaya bilir. Haciblər və inaklar Suvara paxıllıq 
edirlər və onu aradan götürmək istəyirlər. Xana deyirlər ki, Suvar səni 
öldürüb taxt-tacına sahib olmaq fikrindədir. Arslan xan Suvarı iş dalınca 
başqa bir yerə göndərir və özünü ölülüyə vurub tabuta uzanır. Haciblər 
Arslan xanı ölmüş bilib, onun var-dövlətinə sahib çıxırlar. Suvar səfərdən 
qayıdır. Böyük yas məclisi qurur, göz yaşı töküb özünü öldürəcəyini bil-
dirir. Onun ağlamağını eşidən Arslan xan tabutu sındırıb ayağa qalxır. 
Arslan xanın bu məqamdakı hiss-həyəcanı "Oğuznamə"də belə ifadə olu-
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nur: "Qara Arslan Suvarı bərk-bərk qucaqlayıb öpdü". Onun qəlbi sevinc 
və razılıqla dolu idi: "Uca tanrı mənə yenidən dirilik bağışladı və həyata 
qaytardı" (2, 53-54). Əlbəttə, bu əhvalatı inisiasiya mərasiminin təsviri 
adlandırmaq fikrindən uzağıq. Sadəcə olaraq belə qənaətdəyik ki, əhvalat-
da qədim inisasiya mərasiminin əlamətləri gizlənib. Başlıca əlamət hökm-
darın qul vasitəsilə yenidən dirçəlməsi, yeni güc-qüvvət qazanmasıdır. 
Gülüş elementləri olmayan Arslan xan - Suvar əhvalatını parodiya adlan-
dırmaq olmaz. Amma həmin əhvalatda parodiya üçün bir zəmin var. Zə-
min hökmdarın ikiləşməsi - qul və hökmdar libaslarında meydana çıxma-
sıdır. Suvar hünərvərliyi ilə əslində Arslan xanın özünü ifadə edir. Başqa 
sözlə desək, Suvarın igidliyində Arslan xan həm də özünü görür, Suvarın 
igidliyi Arslan xanın igidliyinin təcəssümünə çevrilir. Gülməli məzmun 
daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq, Arslan xan - Suvar tipli əhvalat-
ların, yəni hökmdarın ikiləşməsi ilə bağlı tarixi-mifoloji faktların araşdırıl-
ması arxaik parodiyanın mahiyyətini açmağa kömək edir. 

Mifoloji parodiyada hökmdar obrazının xüsusi yer tutması təəccüb 
doğurmamalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, qədim dünyagörüşə görə, hökm-
dar cəmiyyətdə məhsuldarlıq, ümumiyytələ, həyat rəmzidir. Həyat rəmzi 
sayılan hökmdarın müqəddəsləşdirilməsi, onun şərdən-yamandan qorun-
ması və ona güc-qüvvət arzulanması isə tamamilə təbii bir haldır. Qədim 
türk dünyagörüşünə görə, xaqan Göyün (Tanrmın) yerdəki təmsilçisidir 
(3, 573). Tanrınm yerdəki təmsilçisi olmasına başqa xaqanlar kimi Çingiz 
xan da möhkəm inam bəsləyir və bu inamı, o, özünün Ulu Yasasında qa-
barıq şəkildə nəzərə çatdırır: "Qiyamçılara məktub və ya elçi göndərəndə 
onları ordunun böyüklüyü və xaqana sədaqəti ilə qorxutmaq lazım deyil. 
Sadəcə olaraq onlara bildirmək lazımdır ki, əgər tabe olsanız, yaxşılıq və 
əmin-amanlıq görəcəksiniz. Əgər müqavimət göstərsəniz, biz nə bilirik nə 
olacaq? Yalnız Ulu Tanrı bilir ki, sizi nə gözləyir (4, 18). Göründüyü 
kimi, Çingiz xan özünün hər hansı bir hərəkətini böyük Yaradanın adı ilə 
bağlayır, gördüyü işi Allahın buyruğu sayır. Hökmdar - Allah bağlılığına 
inam türk dünyagörüşündə yüzilliklər boyu yaşayır. Belə olmasaydı bu 
sözlər Rəşidəddin "Oğuznamə"sində əsas ideya istiqamətlərindən birinə 
çevrilməzdi: "Padşahlıq taxtı yalnız Ulu Tanrının taxt-tac üçün seçdiyi 
adamlara layiqdir" (2, 47). 

Bizans ənənələrinə əsaslanan rus dini-siyasi görüşlərində də "hökm-
dar yer üzünün Allahıdır" inamı özünü göstərir (5, 83). I Pyotrun haki-
miyyəti illərində çar həm də kilsənin başçısına çevrilir və bununla rus 
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davranış semiotikasında dəyişiklik müşahidə edilir. Əvvəlki vaxtlardan 
fərqli olaraq, I Pyotrun dövründə çar dini rəhbərin yox, dini rəhbər çarm 
əlini öpməli olur. Davranışdakı bu dəyişmə çarın daha çox müqəddəsləş-
dirilməsi və Allaha bir az da yaxınlaşdırılmasının nəticəsi kimi baş verir 
(5, 100). 

Bir sıra xalqlarda hökmdarın baş kahin sayıldığı da elm aləminə çox-
dan məlumdur. Baş kahin sayılan hökmdar, inama görə, fıziki cəhətdən 
tam sağlam olmalı idi ki, günün çıxmasına, yağışın yağmasına, insanların, 
heyvanların və əkin-biçinin azar-bezardan uzaq olmasına, bir sözlə, məh-
suldarlığa əsaslı təsir göstərə bilsin. Başqa insanlardan fərqli olaraq, baş 
kahin xəstələnməməli və yorğan-döşəyə düşüb xəstəlikdən ölməməlidir. 
Baş kahinin sağlamlığında azacıq nasazlıq aşkar oldumu, məsələn, dişinin 
düşdüyü, saçının ağardığı, yaxud cinsi qabiliyyətinin zəiflədiyi üzə çıx-
dımı, onda hökmdar öldürülməli idi ki, o dünyaya sağlam halda getsin və 
bu yolla öz gümrahlığını "axıracan saxlasın" (6, 307). Bu məsələni ətraflı 
araşdıran C.C.Frezer ayrı-ayrı xalqların həyatından götürülmüş zəngin 
materiallar əsasında hökmdarı qorumağın müxtəlif yolları üzərində da-
yanır. Bu yollardan ən başlıcası, heç şübhəsiz, hökmdarın yalançı (uydur-
ma) hökmdarla əvəz olunmasıdır. Ölüm vasitəsilə hökmdarın sağlam-
lığını, başqa sözlə, gücünü-qüdrətini qoruyub saxlamaq inamı uydurma 
hökmdar variantında da qalmaqda davam edir. Fərq bundadır ki, bu dəfə 
öldürülən hökmdarın özü yox, onun əvəzedicisi, yəni uydurma hökmdar 
olur. Məsələn, qədim Babilstanda ildə bir dəfə beşgünlük bayram keçiri-
lirdi. Həmin bayram günlərində ağalar və nökərlər öz yerlərini dəyişir-
dilər: nökərlər buyruq verir, ağalar verilən buyruğu yerinə yetirirdilər. 
Ölümə məhkum olunmuş bir caniyə hökmdarın libası geydirilir və o, 
hökmdar taxtında əyləşdirilirdi. Ona ixtiyar verilirdi ki, hökmdarın yedik-
lərindən yesin, içdiklərindən içsin, hökmdarın cariyələri ilə eyş-işrətdə 
olsun. Bayram başa çatan kimi beşgünlük hökmdar taxtdan salınır, təm-
təraqlı libası əynindən çıxarılır və öldürülürdü. Beşgünlük hökmdarın əsl 
hökmdara məxsus səlahiyyətlər daşıması, hətta qısqanc taxt-tac sahibinin 
cariyələri ilə cinsi əlaqədə olması yalnız bir məqsədə xidmət edirdi: 
müvəqqəti hökmdar əsl hökmdarın əvəzinə öldürülməli idi (6, 317). 
C.C.Frezer hökmdarın bir neçə günlüyə yalançı hökmdarla əvəz olunması 
məsələsindən danışarkən 1591-ci ildə baş vermiş Şah Abbas - Yusif əhva-
latına da toxunur. Bu, həmin əhvalatdır ki, M.F.Axundov onun əsasında 
"Aldanmış kəvakib" povestini yazıb. Təbii ki, böyük maarifçi, Şah Abbas 
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- Yusif əhvalatına cəhalət, nadanlıq və rəzaləti tənqid etmək məqsədilə üz 
tutub. Azərbaycan ədəbiyyatşünasları bunu nəzərə almaqla bərabər, tarixi 
faktın mifoloji köklərinə də toxunmağı vacib biliblər. A.Əmrahoğlu (7, 
26-30) və M.Seyidov (8, 39) kimi ədəbiyyatşünaslar "Aldanmış kəva-
kib"dəki Şah Abbas - Yusif əhvalatında yalançı hökmdar vasitəsilə həqiqi 
hökmdarı ölümdən qorumaq inamının ifadəsini görüblər. 

Bu inam "Xan bəzəmə" adlı xalq tamaşasında öz izlərini indi də sax-
lamaqdadır. Naxçıvan bölgəsindən toplanmış bir variantda həmin tamaşa 
belə təsvir edilir: "Yeddiləvin günü sübh tezdən hamı böyük meydana yı-
ğışır. Şənlik başlanır. Cəngi çalınır, zorxana qurulur... Pəhlivanlar güləşib 
qurtarandan sonra zorxana yığışdırılır... Meydana Kosa çıxır... Bundan 
("Kosa-kosa" tamaşasından - M.K.) sonra ağsaqqallardan biri meydana 
yığılanlara üz tutub deyir: 

- Camaat, bu gün bir xan seçməliyik. Xan gərək qaşqabaqlı, sözü öt-
kəm adam olsun. Ona bir vəzir, bir vəkil, üç fərraş, bir də bir cəllad seçib 
verin. 

Adamlar yer-yerdən deyirlər: 
- Xanımız olsun başmaqçı Mərdan. 
...Xanı təmtəraqla meydanın yuxarı başında qurulmuş taxtda otur-

durlar. Vəzir-vəkil də gəlib taxtın sağ-solunda əyləşir. Yaraqlı-yasaqlı fər-
raşlar xanın hüzurunda əmrə müntəzir dayanırlar. Cəllad qırmızı libas 
geyib, əlində balta meydanın aşağı başında gözləyir. Xan gözlənilməz 
əmrlər verir, adamları da onun buyruqlarını can-başla yerinə yetirirlər. 
Kosayla təlxək də tez-tez meydana girib xanı güldürməyə çalışır. Min bir 
hoqqadan sonra xanı güldürüb taxtdan yendirirlər, aparıb suya başırlar" (9, 
18-21). Bu xalq oyunu müxtəlif ölkələrdə qeydə alınan yalançı hökmdar 
mərasimi ilə səsləşir. Yalançı hökmdar mərasimi kimi, "Xan bəzəmə" də 
ilin xüsusi günündə keçirilir. Mətndə "yeddiləvin günü" adlandırılan 
həmin gün bayram günüdür, köhnə ilin tamam olub, yeni ilin başlandığı 
bir vaxtdır. Ə.Şamilov tərəfindən yazıya alınmış başqa bir variantdan da 
gördüyümüz kimi, "Xan bəzəmə"də yalançı xanın gülməsinə yasaq qo-
yulur (10, 165). Yuxarıda misal çəkdiyimiz mətndə xan seçiləcək adamın 
"qaşqabaqlı, sözü ötkəm" olmasına xüsusi işarə edilməsi məhz yasağa 
münasib əlamətlərin sadalanması deməkdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 
xalq mədəniyyətində gülməyinə yasaq qoyulmuş xan obrazına oxşar 
"qaradinməz" adlı qız obrazı da vardır. Bu obraza Novruz qabağı, yaxud 
Novruzun ilk günü keçirilən mərasimlərdə rast gəlirik. M.Həkimov "Dan 
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atma" mərasimi barədə yazır: "Dan atma" mərasiminin sonunda, yəni yeni 
il gecəsinə keçərkən başçı, qızlardan iki nəfərini qaradinməz edib iri qabla 
axar sudan su gətirməyə göndərir... Qaradinməz gedib-gəlincə bir kəlmə 
belə heç kəslə danışmamalıdır. Adətə görə, o, danışarsa, su pak sayılmır 
və həmin suda üzük oynatmaq olmaz. 

Qaradinməz pak suyu gətirib başçının qarşısına qoyduqdan sonra 
qaradinməz azad olur" (11,143). Hamınm deyib-güldüyü bir məqamda qa-
radinməzin qətiyyən dinib-danışmaması ilə "Xan bəzəmə"də xanın gülmə-
məsi, çox güman ki, eyni mifoloji qaynaqdan qidalanıb. Mifoloji qaynağın 
eyniliyi iki mühüm fakt arasındakı oxşarlığın başlıca səbəbi kimi özünü 
göstərib. "Xan bəzəmə"də xanın gülməyinə, "Dan atma"da isə qaradinmə-
zin danışmağına yasaq qoyulmasını müxtəlif cür izah etmək olar. Ağla-
batan cavab, bizcə, budur: xanın gülməməsi və qaradinməzin danışma-
ması ciddi olmağın, özünü əsl hökm sahibi kimi apara bilməyin işarəsidir. 
Çal-çağırın, məzəli oyunların, gülməcələrin, atmacaların müqabilində ya-
lançı xanın böyük bir ciddiyyətlə öz vəzifəsini icra etməsi Babil məra-
simində beşgünlük hökmdarın həqiqi hökmdar səlahiyyətlərini mənimsə-
məsini yada salır. Şah Abbas - Yusif əhvalatından danışarkən M.Seyido-
vun diqqətini cəlb edən Babil mərasimi də (8, 39) "Xan bəzəmə" kimi 
başdan-başa xalq gülüşü ilə müşayiət olunur və bu mərasim camaatın 
küçə və meydanlara çıxması, şadlanıb əylənməsi şəraitində keçirilir. Həm 
Babil mərasimində, həm də "Xan bəzəmədə min cür oyundan, hoqqadan 
çıxan camaata qoşulub gülməmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Beşgün-
lük Babil hökmdarı güldü, gülmədi - onsuz da ölümə məhkumdur. "Xan 
bəzəmə"nin baş qəhrəmanı isə gülmədikdə onu cəzalandırmağa ehtiyac 
qalmır. Görünür, ona görə ehtiyac qalmır ki, hədsiz gülməli əhvalatlara 
soyuqqanlı yanaşmaqla xan öz qüdrətini nümayiş etdirmiş olur. Uydurma 
xanın bu əzmkarlığı isə inama görə, həqiqi xanın gücündən xəbər verir. 
Mərasim keçirməkdə də insanlar elə bu niyyəti güdmürlərmi? Mərasim 
iştirakçılarının məqsədi xanı güclü görmək deyilmi? Əgər belədirsə, onda 
gülməkdən özünü saxlayıb yasağı pozmayan xanı cəzalandırmağın, 
doğrudan da, mənası yoxdur. 

Hökmdarı güclü görmək məqsədilə düzəldilmiş müxtəlif oyunlara 
ruslarda da rast gəlirik (12, 155; 13, 211). Xan oyununda olduğu kimi, çar 
oyunlarında da hökmdarı tənqid etmək yox, hökmdara güc-qüvvət vermək 
əsas xəttə və ideyaya çevrilir. 
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Hökmdarı (bununla da cəmiyyəti) qorumaq üçün Allaha qurban 
vermək lazımdır. İnsan şüurunda möhkəm yer tutan bu inama ayrı-ayrı 
dövrlərdə münasibətin müxtəlifliyi həm də qurban vermənin formasında 
üzə çıxır. Qədim zamanlarda hökmdarın özü öldürülür və bu üsulla onun 
gücü-qüvvəti növbəti hökmdara ötürülürdü. Yaxud yalançı hökmdar öl-
dürülür və həqiqi hökmdarın qüdrətinə bu yolla təkan verilirdi. Sonralar 
qurban verməyin "sivil" formaları tapıldı. "Xan bəzəmə"də yalançı xanı 
suya basma cəzası "sivil" qurban vermək tədbirlərinin təcəssümü sayıla 
bilər. Əlbəttə, belə tədbirlərin başqa nümunələri də var. Məsələn, insan 
əvəzinə müqəvvanı, yaxud hansısa başqa bir əşyanı "cəzalandırmaq". 
"Qodu-qodu" adlı mövsüm tamaşasını yada salaq. Tamaşanın müxtəlif 
bölgələrdən toplanmış mətnlərində ağacın, budağın, yaxud çömçənin gəlin 
kimi bəzədilməsindən bəhs olunur. Yağış çox yağan vaxtlarda keçirilən 
bu tamaşada gəlin kimi bəzədilən və Qodu adlandırılan əşya, bizcə, təbiət 
ilahəsinin oxşarı ("dvoynik"i), simvoludur. Bunu "Çömçə xatun" adlı 
Azərbaycan, "Çəmçələ qız" adlı Kərkük oyunları da sübut edir. "Qodu-
qodu"dan fərqli olaraq, "Çömçəxatun" və "Çəmçələ qız" oyunları günəşin 
çıxmasına görə yox, yağışın yağmasma görə keçirilir: "Bir ağaca libas 
geydirib gəzdirir və mahnı oxuyurlardı: 

 
Çəmçələ qızım aş istiri,  
Allahdan yağış istiri...  
Ver, Allahım, ver,  
Yağmurunan sel...  
Çəmçələm yağış istər,  
Dam-divarı yaş istər. 

 
Çəmçələ qız bəzən də ağac yox, insan olurdu. Onun (insanın) başı 

bezlə sarınır, boynunun ardında ağız, burun, qaş, göz düzəldilirdi. Boy-
nuna bir ip salır və ipdən tutub Çəmçələ qızı oynadırlardı" (14, 78). 

Bizə belə gəlir ki, Qodu kimi, Çömçəxatun və Çəmçələ qız da təbiət 
ilahəsi ilə bağlı obrazlardır. Bu ilahə, inama görə, günəşin çıxmasına təsir 
göstərdiyi kimi, yağışın yağmasına da təsir göstərir. Çox güman ki, hər üç 
oyunun sonunda müqəvva - uydurma ilahə, məcazi mənada desək, öldürü-
lürmüş. Bunu "Qodu-qodu" nəğmələrindən biri açıq-aydın göstərməkdə-
dir: 
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Qodu gəldi, dindirin,  
Qodunu ata mindirin.  
Qodu gün çıxartmasa,  
Vurun onu sındırın (15, 90). 

 
Başqa xalqların folkloru ilə müxtəsər müqayisə bəs edir ki, "Qodu-

qodu" tamaşasının sonunda Qodunun sındırılması, yəni yalançı ilahənin 
"öldürülməsi" ilə bağlı gümanın əsassız olmadığına inanaq. Amma müqa-
yisəyə keçməmişdən qabaq qeyd edək ki, hökmdar obrazının ikiləşməsin-
dən danışılan yerdə ilahə obrazının ikiləşməsindən söhbət açmağımız təbii 
sayılmalıdır. Çünki hökmdar obrazı kosmoqonik miflərlə, o cümlədən bu 
miflərdən ana xətt kimi keçən Allah, yaxud ilahə obrazları ilə qırılmaz 
surətdə bağlıdır. Bu bağlılığın hesabınadır ki, dünya xalqlarının mifologi-
yasında hökmdar və təlxək arxetipinə xeyli dərəcədə bənzəyən Allah və 
insan arxetipinə rast gəlirik. Təsadüfı deyil ki, C.C.Frezer də uydurma 
hökmdar - həqiqi hökmdar mövzusunun davamı olaraq uydurma Allah - 
həqiqi Allah məsələsinə geniş yer verir. Xalq bayramlarında müqəvvaların 
bəzədilməsinə diqqət yetirən tədqiqatçı həmin müqəvvaları təbiət kultu 
ilə, məsələn, Meşələr çarı adlandırılan ilahi varlıqla əlaqələndirir. 
C.C.Frezer ilahi varlığın rəmzi olan müqəvvanın təbiət bayramlarında 
mərkəzi yer tutmasına Avropa xalqlarından xeylı misal çəkir. Misalların 
biri İtaliyada keçirilən Maslenitsa bayramına aiddir: şən musiqi sədaları 
altında camaat prefektura və başqa dövlət idarələrinin yerləşdiyi meydana 
axışır. Meydanın tən ortasında dörd atın qoşulduğu, hər yanından rənga-
rəng gül-çiçək dəstələri asılmış böyük bir araba dayanır. Arabanın üstündə 
boyu iki mertdən çox olan qırmızı və gülümsər sifətli bir müqəvva yer-
ləşdirilir. Kütlə arabanın dövrəsində böyük bir coşqu ilə hərəkətə gəlir. 
Varlılar kasıblarla birlikdə ucadan hay-qışqırıq sala-sala rəqs edirlər. Bir 
azdan iştirakçıların sırasına prefekt, məhkəmə işçiləri və başqa məmurlar 
da qoşulurlar. Şəhərin bütün mərkəzi küçələrindən keçdikdən sonra araba 
təzədən meydana gətirilir və orada camaatın hay-qışqırıq sədaları altında 
nəhəng müqəvva yandırılır (6, 839-840). Maslenitsa bayramının buna 
oxşar nümunələrini V.Y.Propp da xüsusi araşdırmaya cəlb edir. V.Y.Prop-
pun da araşdırmalarında təbiət kultu ilə bağlı olan müqəvvanın "öldürül-
məsi və dəfn olunması" diqqət mərkəzindədir (16, 72-73). Uydurma 
hökmdarın müxtəlif formalarda (hərfı və məcazi mənada) qurban veril-
məsi ilə müqəvvanın smdırılması, yaxud yandırılması əslində eyni mahiy-
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yətli hadisələrdir. Hökmdarın əvəzedicisi öldürülərkən, inama görə, 
hökmdara yeni ruh gəlir və onun gücdən düşməkdə olan bədəni təzədən 
dirçəlir. Oxşar vəziyyət təbiət kultuna münasibətdə də özünü göstərir. 
Meşələr çarının və ya hansısa başqa təbiət kultunun əvəzedicisi sındırılıb-
yandırılarkən, inama görə, təbiətin qocalığına son qoyulur və ilahi ruh 
təbiətdəki növbəti cavanlaşma mərhələsinə rəvac verir. Bu sözləri təbii ki, 
bizim "Qodu-qodu", "Çömçəxatun", "Çəmçələ qız" oyunlarının da seman-
tikasına aid etmək olar. Qodu, Çömçəxatun, Çəmçələ qız fıqurları ona 
görə sındırılmalıdır ki, təbiətin azar-bezarı çəkilib getsin və təbiət lazım 
olanda günəşli gün, lazım olanda yağışlı gün əmələ gətirmək gücünü il 
boyu göstərə bilsin. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əşyanın sındırılması ilə 
fövqəltəbii qüvvələrə təsir göstərmək inamı bu gün məişətimizdə 
yaşamaqda davam edir. Toy günü təzə gəlinin ayaqları altında qab-qacaq 
sındırırıq. Yaxud adi günlərdə təsadüfən qab əlimizdən düşüb sınanda: 
"Zərər yoxdu, qada-balanı apardı", - deyib ata-anamız bizə təskinlik verir. 
Ata-anamız inanır ki, sınan qab hami ruhlara, tutalım, ev əyəsinə verilən 
qurban kimidir. Qurban ev əyəsinin bizə rəğbət və məhəbbətini artırır, 
sınan qabla qada-bəlamız gedir, evimizə bərəkət gəlir. 

Qab-qacaq və ev əyəsi, Qodu və günəş (yağış) ilahəsi, yalançı pəh-
ləvan və kəndirbaz kimi ikiləşmələrin hökmdar və təlxək ikiləşməsi ilə 
eyni mifoloji qaynaqdan qidalandığı şübhəsizdir. Qaynaq eyni olduğun-
dan hökmdar və təlxək ikiləşməsınin incəliklərini açmaqda sadaladığımız 
digər ikiləşmə nümunələri yardımçı rol oynayır. 

Dar mənada təlxək saray xidmətçilərindən birinin adıdır. Bu xidmət-
çinin üzdə görünən əsas işi hökmdarı əyləndirməkdən, qanının qara vaxt-
larında hökmdarın eynini açmaqdan ibarətdir. Sarayda xüsusi yerı olan 
təlxəklər xalq arasında da məşhur olublar. Məsələn, Lotu Qulunun adı 
Qarabağda bu gün də dillər əzbəridir. Lotu Qulu Qarabağ xanlığının əsa-
sını qoyan Pənahəli xanın təlxəyi olub. Əvvəllər meşədən odun yığıb sat-
maqla məşğul olan Qulunun hansı cəhəti Pənahəli xanın diqqətini cəlb 
edib ki, xan onu özünə təlxək götürüb? Təkcə baməzə olmasımı? Atmaca-
lar deyib. əhvalatlar danışıb adamları güldürməsimi? Əlbəttə, yox. Pəna-
həli xana gərək olan Qulunun adamları yamsılamaq qabiliyyəti idi. Bəli, 
adamları yamsılamaq ustası olan Lotu Qulu Pənahəli xanı da təqlid etməli 
və yeri gələndə onun məzəli əvəzedicisi - dublyoru olmalı idi. Bunu Lotu 
Qulu haqqındakı rəvayətlər də sübut edir. Həmin rəvayətlərin biri belədir: 
"Lotu Qulu xanın bütün danışıq və hərəkətlərini elə təqlid edirdi ki, görən 
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deyərdi, bəs elə Pənah xanın özüdür ki, var. Bir saray adamı Quluya ya-
xınlaşıb Ərdəbildən gəlmiş varlı bir tacirin Pənah xana qiymətli hədiy-
yələr bağışlamaq istədiyini söyləyir. Tərs kimi xan da o gün şəhərdə ol-
mur. O adam Qulunu dilə tutub yola gətirməyə çalışır ki, hədiyyələr əldən 
çıxmasın deyə Qulu bir neçə saatlığa xanı əvəz etsin... Qulu xanın rolunu 
məharətlə oynayıb Pənah xan olmasına ərdəbilli taciri tam inandırır. Tacir 
gətirdiyi qiymətli Xorasan kürkünü gümüş toqqa və xəncərlə birlikdə ona 
bağışlayır... Xan şəhərə qayıdandan sonra Qulu əhvalatı ona olduğu kimi 
söyləyib... üzr istəyir. Pənah xan... əhvalını dəyişmədən: 

- O axmaq ki, təlxəklə xana fərq qoya bilməyib, onun malı da, pulu 
da halaldır, - deyir" (17, 11-12). Bu rəvayət bizə iki cəhətdən maraqlı gör-
sənir: bir yandan təlxəyin yüksək təqlidetmə qabiliyyətindən xəbər verir, o 
biri yandan aydın olur ki, təlxək hökmdarı nə qədər böyük ustalıqla 
yamsılasa da, ağlı üstündə olan hər bir kəs onu (təlxəyi) asanca tanıma-
lıdır. Çünki təlxək, bildiyimiz kimi, hökmdarın gülməli "nüxsə"sidir. 
Ciddi ilə qeyri-ciddini, vahiməli ilə məzəlini bir-birindən ayırmaq isə elə 
bir hünər tələb etmir. 

Məzə çıxarıb hökmdarı əyləndirmək təlxəyin üzdə görünən əsas 
vəzifəsidirsə, bu komik fıqurun alt qatdakı funksiyası hökmdar cildinə gi-
rib bədxah ruhların diqqətini özünə cəlb etmək və hökmdara gələcək bə-
lanı bu yolla sovuşdurmaqdır. Amma unutmaq olmaz ki, həm birinci, həm 
də ikinci funksiyanı birbaşa "təlxək" adlanmayan hər hansı başqa saray 
adamı da yerinə yetirə bilər. Başqa sözlə, təlxək sözünü dar mənada işlət-
diyimiz kimi, geniş mənada da işlədə bilərik. Geniş mənada təlxək sözünü 
məşhur hökmdarların ətrafındakı baməzə adamların hər hansı birinə aid 
etsək, səhvə yol vermərik. Məşhur hökmdarlarm baməzə adamlarla sərgü-
zəştlərinə həsr olunmuş rəvayətlər məhz həmin qənaətə gəlməyə əsas 
verir. Belə rəvayətlərin bir qismi Çingiz xan barədədir. Çingiz xan rəva-
yətlərdə qeyri-adi mənşəli bir qəhrəman kimi təqdim edilir. İlahi qüdrətlə 
əlaqələndirilən Çingiz xanın taxtda oturmasından və hökmdarlıq fəaliy-
yətinə başlamasından danışılarkən mətndə komik fiqur görünməyə baş-
layır. Bir rəvayətdə deyilir: ögey qardaşlarının əlindən qaçıb Kurlen çayı-
nın sahilində gizlənən Çingizi taxtda oturtmaq üçün onun dalınca on iki 
adam gedir. Onlardan biri Maykı adlı axsaq bir kişidir. Maykı deyir ki, ax-
saq olduğuma görə mən gərək Çingizlə birlikdə arabada oturam, arabanı 
aparan on bir adama yol görsədəm. Gəlib mənzil başına çatırlar. Ortalığa 
bir məsələ çıxır: Çingizin dalınca xan iqamətgahına birinci kim girmə-
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lidir? Maykı Çingiz xana üz tutub soruşur ki, arabanı çəkib aparan öküzlər 
qapıdan birinci keçməlidir, yoxsa onlara başçılıq eləyən ağa? Çingiz xan 
gülümsünüb: "Əlbəttə, ağa", - cavabını verir. Bundan sonra Maykı Çingiz 
xanın yanında birinci adam olur (18, 64-65). Rəvayətdə axsaq Maykı heç 
də birbaşa şəkildə "təlxək" adlandırılmır. Amma o, məhz təlxək funksi-
yasını daşıyır. Əvvəla, təlxəklər kimi Maykının da zahiri görkəmində ey-
bəcərlik, çirkinlik əlaməti (topallıq) var və o, bu əlamətdən ətrafındakıları 
güldürmək vasitəsi kimi istifadə edir. Digər tərəfdən, Maykı da təlxəklər 
kimi iti ağlı, hazırcavablığı ilə diqqəti cəlb edir və hökmdarın ən yaxın 
adamlarından birinə çevrilir. 

Baməzə adamın sarayda xüsusi yer tutmasını xaqanın deyib-gülüb 
əylənmək şakəri ilə məhdudlaşdırsaq, əlbəttə, məsələnin məğzinə gedib 
çıxa bilmərik. Məsələnin məğzi gülüşün ilahi gücünə inanmaq, gülüşü 
dirilik və həyat simvolu kimi qəbul etməkdədir. Gülüş bir kult səviyyəsinə 
qaldırılmasaydı, onda türkün övliya saydığı Dədə Qorqud kimi kişilərdə 
baməzə adamlara məxsus hərəkətlərə qətiyyən rast gəlməzdik. Bəli, 
"Dədə Qorqud" eposunda (xüsusən eposun Dəli Qarcar süjetində), eləcə 
də bir çox rəvayətlərdə Dədə Qorqudun hərəkətləri bir trikster hərəkətinə 
bənzəyir. Dədə Qorqud Əzrayıldan və Dəli Qarcardan məhz bir kələkbaz 
kimi yaxa qurtarır. Orası da diqqətdən kənarda qalmamalıdır ki, Dədə 
Qorqud hökmdarın ən yaxın adamıdır, Rəşidəddin və Əbülqazi "Oğuz-
namə"lərinə görə, İnal xanın sayılıb-seçilən bir vəziridir (2, 42-43; 19, 
77). Maykı Çingiz xana gərək olduğu kimi, müdrik və baməzə vəzir də 
İnal xana (yaxud başqa hökmdara) lazımdır. Çünki Çingiz xan kimi İnal 
xan da müdrik və baməzə vəzirdə özünün başqa libasda ifadəsini görür. 

Belə münasibət Hüseyn Bayqara ilə Əlişir Nəvai arasında da mü-
şahidə olunur. Əlişir Nəvai Hüseyn Bayqaranın vəziridir. Vəzirlikdən əv-
vəl mütəfəkkir bir şair kimi tanınan Nəvai haqqındakı rəvayətlərin bir 
çoxu didaktik məzmundadır. Didaktikanı bəzi rəvayətlərin başlığından da 
görmək olar: "Azad olmayan şahdan azad dilənçi yaxşıdır", "Həddini 
aşsan, qəbiristanlığa get", "Ayağını yorğanına görə uzat", "Yaxşıdan bağ 
qalar", "Təndir tikə bilməyən ev tikə bilərmi?", "Birini kəssə, onunu ək". 
Rəvayətlərdəki didaktika, təbii ki, Nəvai ilə, onun kəlamları və aqilanə 
hərəkətləri ilə bağlıdır. Ağıllı adamlarla oturub-duran Nəvainin axmaq və 
boşboğaz adamlardan xoşu gəlmir, belə adamlara rast gələndə: "Sizinlə 
bir yerdə olmaqdansa, yüz il zindanda oturmaq yaxşıdır', - deyir (20, 34). 
Ə.Firdovsinin qanmaz bir adamla zindan yoldaşı olub dad-fəğan eləməsini 
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yada salan bu cür nəsihətamiz əhvalatlar Nəvai obrazının yalnız bir 
tərəfini işıqlandırır. Obrazın başqa bir tərəfisə məhz gülməli əhvalatlar 
əsasında üzə çıxır. Nəvai Hüseyn Bavqaraya köməyini ağıllı məsləhətlərlə 
ifadə etdiyi kimi, baməzə hərəkətlərlə də ifadə edir. Beş yüz qoyunu 
camaata nisyə paylayan Əlişir: "Qoyunların pulunu sizdən padşah ölən 
gün alacam", - deyir. Bu baməzə hərəkət hökmdarın ömrünü uzatmaq 
məqsədinə yönəlir - nisyə qoyun alanlar gecə-gündüz dua edirlər ki, 
padşah ölməsin və onlar pulu ödəməsinlər (20, 22-23). 

Dədə Qorqud, Maykı, Əlişir Nəvai kimi epos və rəvayət qəhrəman-
larının timsalında komik müdrikliyin güc-qüdrət əlaməti kimi özünü gös-
tərməsi faktı ilə qarşılaşırıq. Yalnız epos və rəvayətlərdə yox, ümumiy-
yətlə, folklorda insan gücü daha çox iki şəkildə öz əksini tapır - qəhrəman 
başqasına ya qılıncla, ya da sözlə üstün gəlir. Nağıllarda baş qəhrəman 
qılınc-qalxan sınağına çəkildiyi kimi, söz sınağına da çəkilir və öz istəyinə 
çətin suallara doğru cavab verməklə çatır. Bu fıkir, təbii ki, hökmdar 
obrazına da aiddir. Hökmdar həm qılınc, həm də kəsərli sözü ilə güclüdür. 
Xalq müsbət planda təsvir etdiyi şahzadələri nağıllarda gedər-gəlməz 
imtahanından keçirdiyi kimi, müdriklik imtahanından da keçirir. Bizə belə 
gəlir ki, hazırcavab təlxək məhz müdrik hökmdarın parodiyasıdır. Maykı 
məhz Çingiz xan kimi iti ağıl nümayiş etdirir. Fərq ondadır ki, Çingiz 
xanın iti ağlı bizə ciddi planda təqdim edilir, Maykının iti ağlı komik 
planda. Əlbəttə, Dədə Qorqud və Əlişir Nəvaini sözün hərfi mənasında 
təlxək adlandırmağın özü gülünc olardı. Amma orası da danıl- mazdır ki, 
Dədə Qorqud və Əlişir Nəvai ilə bağlı mətnlərin bir qismində sözün geniş 
mənasında hökmdar və təlxək motivinin səciyyəvi elementlərini görürük. 

Hökmdar və təlxək motivinin araşdırılması baxımından Teymurləng 
- Molla Nəsrəddin sərgüzəştlərindən bəhs edən lətifələr, heç şübhəsiz, 
daha zəngin material verir. Təsadüfı deyil ki, C.Məmmədquluzadə lətifə-
lərdəki Molla Nəsrəddin obrazını "əfsanəvi təixək" adlandırır (21, 226). 
Bu təlxəklik, hər şeydən qabaq, zahiri görkəmdən başlanır. Təlxəklərin 
çirkin və çirkin olduğu qədər də məzəli sir-sifəti Molla Nəsrəddində də 
var. Şikara çıxan Teymurləng yolda Molla Nəsrəddin kimi çirkin adamla 
rastlaşmağından peşman olsa da, şikarı uğurlu keçir (22, 176). Çünki gü-
lüş kultunun daşıyıcısı olan bir adamdan hökmdara yalnız xeyir gələ bilər, 
zərər yox. Təlxəklər kimi, Molla Nəsrəddinin də dediyi söz qəribəliyi ilə 
seçilir. Molla başqalarından tam fərqli şəkildə danışmasını Teymurləngə 
belə izah edir: "Qibleyi-aləm sağ olsun! Sən özün bilirsən ki, mən həmişə 
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elə söz deyirəm, qəribə olsun, təzə olsun, heç kəsin eşitmədiyi, bilmədiyi, 
danışmadığı söz olsun. Sənin zülümkarlığın hamının bildiyi, danışdığı 
köhnə şeydir. Burada nə qəribəlik var ki, mən danışam?" (22, 173). Məhz 
"qəribə" danışmağı, gözlənilməz cavab verməyi ilə Molla Nəsrəddin özü-
nü Teymurləngə dərin ağıl sahibi kimi sevdirə bilir. Molla Nəsrəddinin 
hökmdar yanındakı başqa ağıllı adamlardan fərqi ondadır ki, onun ağlı 
məzəli bir biçimdə ortaya çıxır. Teymurləngin Molla Nəsrəddindən də 
umduğu elə budur - ağıllı zarafat. 

Molla Nəsrəddin ilk növbədə Teymurlənglə zarafatlaşır, onu 
yamsılayır və müvəqqəti olaraq onu əvəz edir. Kərkük türkmanlarından 
yazıya alınmış bir lətifədə Molla Nəsrəddinin keçib Teymurləngin yerində 
oturmasından danışılması bu baxımdan səciyyəvi nümunədir (14, 219). 
Buna bənzər lətifələr Azərbaycandan toplanmış mətnlər içində də var. 
Məsələn, bir lətifədə danışılır ki, Molla Nəsrəddin: "Əgər Allah deyilsən-
sə, niyə göydən yerə enmirsən?" - deyib Teymurləngi camaatla bir sırada 
oturmağa vadar edir (22, 179). Nümunələr arasında əsas oxşarlıq təlxəyin 
sözü ilə hökmdarın taxtdan düşməsindədir. Bu isə təlxəyin hökmdarı 
müvəqqəti əvəz etməsinə bir işarədir. 

Molla Nəsrəddin lətifələrində Teymurləngi yamsılamağın tipik bir 
forması ayrı-ayrı saray adamlarının cildinə girməkdir. Molla Teymurlən-
gin ayrı-ayrı hərəkətlərini zarafat hədəfınə çevirdiyi kimi, müxtəlif vəzifə 
və sənət sahiblərinin də roluna girməyi, onları təqlid etməklə gülüş effekti 
yaratmağı bacarır. Orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətindən, bu mədəniy-
yət sistemində möhkəm yeri olan Molla Nəsrəddin obrazından danışan 
N.Mehdiyevin sözləri ilə desək, "orta əsrin məzəli adamı ən gözlənilməz 
halda başqasının davranışı ilə hərəkət edən, başqalaşmalarda müxtəlif gö-
rünüşə düşən və öz obrazını bununla yaradan artist naturası idi" (23, 89). 
Molla Nəsrəddinin yamsıladığı vəzifə adamları bilavasitə sarayla bağlı 
adamlardır - məsələn, vergi məmurudur, hakimdir, münəccimdir, şairdir. 
Vergi işlərinə baxan Molla öz vəzifəsini peşəkarcasına yerinə yetirmək 
əvəzinə, yazı-pozunu çörək üzərində aparmaq barədə düşünür. Çünki işin 
öhdəsindən gələ bilməyən vergi məmuruna Teymurləngin qəzəblənib 
kağız yedirtdiyi Mollaya yaxşı məlumdur (22, 124). Hakim Molla hökm 
çıxarıb gündüz oğurluq edəni həbsə aldırdığı halda, gecə oğurluq edəni 
azadlığa buraxır. Mollanın məntiqinə görə, gecə oğurluğunda elə bir qə-
bahət yoxdur (22, 166-167). Molla sarayda Teymurləngə münəccimlik et-
məyə razıdır, amma bir şərtlə: həmin vəzifəni arvadıyla birlikdə icra etsin. 
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Ona görə ki, arvad həmişə Molla dediyinin tərsini deyir. Molla: "Yağış 
yağacaq", - deyəndə arvad: "Yağmayacaq", - deyir. Nəticədə ya arvadın 
sözü düz çıxır, ya Mollanın (22, 183). Mollanın şairliyi də münəccimliyi 
kimi başdan-ayağa məsxərədir. Teymurləngin farsca şeir demək tələbinə 
Molla belə cavab verir: 

 
Rəftəm bə cayi dağ-dərə, 
Gördüm doqquz qurd amadənd. 
Birin tutdum, üçün vurdum, 
Qalanı meşd mirəvənd (22, 209-210). 

 
Fərasətsiz vergi məmuru, səriştəsiz hakim, naşı münəccim və iste-

dadsız şair donuna girəndə də Molla Nəsrəddin bacarıqlı bir təlxək səviy-
yəsində özünü göstərir. Bacarıq ondan ibarətdir ki, Molla ayrı-ayrı sənət 
və vəzifə sahiblərinin hər birinə aid komik mənzərə yarada bilir. Əslində 
qabiliyyətsiz saray adamlarını yamsılayanda Molla Nəsrəddin, dolayı da 
olsa, Teymurləngin özünü yamsılayır. Yəni saray adamlarından söhbət 
açılan məqamlarda zarafat hədəfı yenə Teymurləngin özü olur. Molla 
Nəsrəddin Teymurlənglə zarafatlaşdığı kimi, Teymurləng də hərdən Mol-
la Nəsrəddinlə zarafatlaşır. Qarşılıqlı zarafat isə düşmənçiliyin yox, ər-
kyana münasibətin sayəsində baş tutur. Molla Nəsrəddin Teymurləngi 
məhz ərkyana münasibət çərçivəsində tənqid edir, tutalım, onun zülm-
karlığını, allahlıq iddiasına düşməsini, özündən zəif adamları ətrafına yığ-
masını ərkyana gülüş hədəfinə çevirir. Deməli, Molla Nəsrəddin paro-
diyası yalançı pəhləvan parodiyasından tənqidi mahivyət daşımasına görə 
fərqlənir. Bu isə tamamilə təbiidir. Çünki komik folklor nümunələrində, 
xüsusən də lətifələrdə arxaik parodiya müasir parodiya ilə qaynayıb-
qarışır. Hətta bir qisim lətifələrdə (məsələn, dərvişlik ideologiyasından 
qidalanan bəktaşi lətifələrində) müasir parodiyaya xas tənqidetmə 
xüsusiyyəti daha qabarıq nəzərə çarpır. 

Yeri gəlmişkən deyək ki, təlxəyin hökmdara ərkyana münasibəti və 
bu münasibət çərçivəsində hökmdarın nöqsanlarını tənqid hədəfınə çevir-
məsi folklordan yazılı ədəbiyata da keçib və görkəmli sənətkarlar bu üsul-
dan məharətlə istifadə ediblər. Özü barədə yalnız xoş sözlər, təmtəraqlı 
təriflər eşitməyə vərdişkar olan, sözü üzə demək üstündə doğmaca bala-
sını gözünə göstərmək istəməyən Kral Liri məzəmmət edəcək bircə adam 
var - o da təlxəkdir: "İndi sən rəqəmsiz sıfır kimisən. Mən mənliyimlə 
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səndən yaxşıyam. Mən təlxəyəm, sən heç nə" (24, 237). Təlxəyin dili ilə 
hökmdarı tənqid etmək üsuluna "Vaqif' əsərində S.Vurğun da üz tutur (25, 
585). H.Cavidsə "Topal Teymur" əsərində təlxək obrazını yalnız gülüş 
yox, həm də qorxu, vahimə yaratmaq vasitəsinə çevirir. Yıldırım Bayazi-
din göstərişi ilə Topal Teymuru yamsılamalı olan Cücə adlı təlxək Yıldı-
rım Bayazid və onun yaxın adamlarında qorxu hissini məhz Əmir Teymu-
run dilindən söylədiyi sözlərlə yaradır: "Mənə xaqanlar xaqanı, Turağay 
oğlu Teymur derlər... Mənəm yaralı aslan, mənəm Topal Qaplan" (26, 
123). Hər üç sənətkar folklordan gələn obraza yeni cizgilər əlavə edir, onu 
əsərdəki konkret hadisə və qəhrəmanlara uyğunlaşdırır. V.Şekspirin təlxə-
yi fılosofu xatırladır, S.Vurğunun təlxəyi kəskin atmacaları, sərrast ey-
hamları ilə yadda qalır, H.Cavidin Cücəsi məzəli atmacalarla kifayətlən-
məyib baş qəhrəmanın obrazını yaradan mahir aktyor kimi çıxış edir. Bu 
misalları çəkməkdə əsas məqsədimiz təlxəyin hökmdara tənqidi münasi-
bətinin dərəcəsini götür-qoy etməkdir. Yazılı ədəbiyyat nümunələri də 
göstərir ki, təlxəyin hökmdara tənqidi münasibəti hökmdarla toqquşma sə-
viyyəsinə qalxmır. Nə qədər kəskin atmaca və sataşmalara məruz qalsa 
da, hökmdar təlxəyin tənqidi sözünü məhz oyunbazın, hoqqabazın sözü 
kimi qəbul edir və təlxəyin dediyinə baş qoşub dərinə getməyə lüzum gör-
mür. Topal Teymur roluna girib bir vahimə əmələ gətirən Cücəni Yıldırım 
Bayazid: "Haydı, yetişər, dəf ol! Sən bu axşam zəhərli bir tikən, sərsəm 
eşşək arısı, quduz bir köpəksən!" - deyib məclisdən qovmaqla kifayətlənir, 
təlxəyi asıb-kəsmək Yıldırım Bayazidin ağlına da gəlmir (26, 127).  

K.Əliyev "Topal Teymur" əsərində hökmdar - təlxək münasibəti 
haqqında yazır: "Xalq dramlarında... məsxərə oyunları vasitəsilə hökm-
darların özünü də məsxərəyə qoyurlar... "Topal Teymur" pyesindəki Cü-
cənin Teymura və Bəyazidə işarə ilə dediyi: "o, dəlidir, sən də abdal", - 
sözləri də məhz belə səciyyə daşıyır" (27, 31). Təlxək Topal Teymuru və 
Sultan Bayazidi tənqid edir, amma bu tənqiddə düşmənçilik məzmunu 
yoxdur. Təlxəklə hökmdar arasında düşmənçilik nöqtələri tapmağa və 
həmin nöqtələri əks etdirməyə az-çox "Vaqif' əsərində imkan var idi. 
Çünki bu əsərdə sinfı mübarizə xətti ön plandadır. Həmin xəttə əsasən 
təlxəyi qaçaqlarla əlbir olub İbrahim xana qarşı gizli iş aparan aşağı 
təbəqə nümayəndəsi kimi təsvir etmək mümkün idi. Amma müəllif bu 
"imkan"dan istifadə etmir və təlxək obrazının xalq ədəbiyyatından gələn 
mahiyyətinə üstünlük verir. Beləliklə, aydın olur ki, hökmdar - təlxək 
toqquşması bədii ədəbiyat üçün səciyəvi mövzu deyil. 
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Hökmdar - təlxək konfliktinə yazılı ədəbiyyatda nümunə tapmaq çə-
tindirsə, folklorda nümunə tapmaq ondan da çətindir (konflikti ağa və 
nökər tərəfləri arasında daha çox izləmək olar ki, bu, ayrıca bir möv-
zudur). Folklorda hökmdar və təlxək qarşılaşması bir-birini söz imtaha-
nına çəkməkdən o yana getmir. İkibaşlı, əllaməçi söz üzərində qurulan 
komik sual-cavab hökmdar - təlxək münasibətinin səciyyəvi göstəricisi 
kimi qarşımıza tez-tez çıxır. Hökmdar çətin bir sual verməklə, təlxək də 
sualın cavabını özünəməxsus şəkildə tapmaqla ağıl (güc) nümayiş etdir-
miş olur: "Teymurləng bir gün Mollaya deyir: 

- Molla, de görüm o nədi ki, bu dünyada nə yetişib, nə yetişir, nə də 
yetişəcək? 

Molla deyir: 
- Bizi işə götürəndə sənin bizə təyin elədiyin maaş" (22, 173).  
Bu dialoqda hökmdarla təlxək arasında "deyişmə" dolaşıq sual və 

atmacalı cavab üzərində qurulub. Təlxəyin cavabında tənqid var, amma 
münaqişə əlaməti yoxdur. Hökmdarın köntöy sualına təlxək bəzən sözlə 
yanaşı, həm də köntöy hərəkətlə cavab verir. "Üzr bedtər əz günah nə 
deməkdir?" Teymurləngin bu sualına cavab vermək məqsədilə Molla 
hökmdarın böyründən möhkəm bir çimdik götürür. Hirslənib bu "nanəcib" 
hərəkətin səbəbini soruşan Teymurləngə Molla belə deyir: "Üzr istəyirəm, 
qibleyi-aləm, elə bildim evimizdəyəm, sən də bizim arvadsan" (22, 182).  

Buna oxşar epizodlara Hüseyn Bayqara - Əlişir Nəvai sərgüzəştlə-
rində də rast gəlirik. Hüseyn Bayqara gödək yorğanı başına çəkib uzanır, 
ayaqları dizdən aşağı açıqda qalır. Verilən çətin tapşırıq bundan ibarətdir: 
elə edilsin ki, yorğan sökülüb-düzəldilməmək şərtilə sultanın ayaqlarını 
örtsün. Əlişir Nəvai sultana yaxınlaşıb onun yorğandan qıraqda qalan aya-
ğına bir təpik vurur. Sultan ağrıdan dərhal ayağını yorğanın altına çəkir 
(20, 24-25). Əlişir Nəvaiyə üstün gəlsin deyə Hüseyn Bayqara özü də 
bəzən hoqqabazlığa əl atmalı olur. Ova çıxmaq ərəfəsində sultan gedib 
Əlişirin atının alt dodağını kəsir. Bundan xəbər tutan kimi Əlişir də sulta-
nın atının quyruğunu kəsir. Atının quyruğunun kəsilməyindən xəbərsiz 
olan sultan vəzirdən soruşur: 

- "Əlişir, atın bayaqdan nəyə gülür?" Əlişir deyir: "Sultanım, atım 
atının quyruğuna baxıb gülür" (20, 25-26). 

Hüseyn Bayqara – Əlişir Nəvai sərgüzəştləri Teymurləng – “Molla 
Nəsrəddin lətifələri ilə yaxından səsləşdiyi kimi, Şah Abbas – Kəlniyyət 
rəvayətləri ilə də yaxından səsləşir. Elə əhvalatlar var ki, özbək və Azər-
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baycan variantları arasında fərq hiss olunmayacaq dərəcədədir. Kəlniyyət 
vəzir deyil, Şah Abbasın folklorda tez-tez adı çəkilən vəziri Allahverdi 
xandır. O, həmin Allahverdi xandır ki, Şah Abbas tez-tez təğyir-libas olub 
onunla vilayəti gəzməyə çıxır. Allahverdi xan da bir çox başqa vəzirlər 
kimi, ağıllı bir vəzirdir. O, pinəçilikdən vəzirlik mərtəbəsinə ağıl və dər-
rakəsinə görə yüksəlib. Vəzir Allahverdi xanla Şah Abbas arasında, əgər 
belə demək mümkünsə, aqillik, müdriklik oyunu oynanılır. Məsələn, vəzir 
Allahverdi xan Şah Abbasın qızının kasıb bir oğlana qismət olacağını bil-
dirir. Şah Abbas oğlanı öldürtmək istəsə də, bir nəticə hasil olmur və 
vəzirin dediyi düz çıxır (15, 270-271). Bu tipli süjetlərdə padşahla vəzir 
arasındakı didaktika oyunu, əsasən, ciddi planda təqdim edilir, vəzir Al-
lahverdi xanm hərəkətləri heç də hoqqabazlıq üzərində qurulmur. Şah 
Abbasın hoqqabaza, hoqqabazlıq oyununa ehtiyacını məhz Kəlniyyət ödə-
yir. Şah Abbas əllaməçi suallarını vəzir Allahverdi xana yox, Kəlniyyətə 
verir. Vəzir Allahverdi xan dünyanın hər hikmətindən baş çıxarsa da, 
əllaməçilikdən o qədər də baş çıxara bilmir. Bicəngə və cüvəllağı adam 
onu çox asanca aldada bilir. Məsələn, bir lətifədə vəzir Allahverdi xanın 
kələkbaz qoca əlində aciz qaldığının şahidi oluruq. Şah Abbasla himcim-
ləşən qoca, vəzir Allahverdi xanı "qaz kimi yolur – axmaq yerinə qoyub 
onun xeyli pulunu alır (15, 347-348). Yaxud "Bostançı və Şah Abbas" 
nağılında yenə Şah Abbas kələkbazla asanca dil tapsa da, vəzir Allahverdi 
xan kələkbazın hiylə torundan yaxa qurtara bilmir. Dolaşıq sual verib bos-
tançını çaşdırmaq istəyən vəzir özü gülünc vəziyyətə düşür: "Allahverdi 
vəzir dedi: 

- Allah hardadır? 
Bostançı dedi: 
- Atdan düş, minim deyim. Eşşək üstündə Allahın yerini demək 

biədəblikdi". 
Vəzir atdan düşür, bostançı onun atını minib aradan çıxır. Bu səhnə-

yə tamaşa edən Şah Abbas o qədər gülür ki, az qalır qarnı yırtılsın (28, 
207-208). Vəzir Allahverdi xan düzgün oyun qaydalarını bilir, amma tər-
səməzhəb oyunda onun şəltəsi işləmir. Tərsəməzhəb oyunun ustası Kəl-
niyyətdir. Şah Abbas belə oyun oynamaq həvəsinə düşəndə gözünün 
qurdunu daha çox Kəlniyyətlə öldürür. Vəzir Allahverdi xanla Kəlniyyət 
birlikdə Əlişir Nəvainin Hüseyn Bayqara yanındakı rolunu ovnayırlar. 
Hüseyn Bayqara yanında Əlişir Nəvai həm ciddi bir məsləhətçi, həm də 
bir oyunbazdır. Əlişir Nəvainin didaktik fıkirlərinə oxşar kəlamları vəzir 

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

http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 19 

Allahverdi xanın dilindən eşidirik, Əlişir Nəvainin baməzə hərəkətlərinə 
isə Kəlniyyətin sərgüzəştlərində rast gəlirik. Əlbəttə, istisna hallar, yəni 
vəzir Allahverdi xanın az-çox baməzə hərəkətlərinin təsvir edildiyi 
məqamlar da mümkündür. Belə məqamlardan birinə "Şah Abbasla pinəçi 
Allahverdi" nağılında rast gəlirik (15, 264-270). Amma belə nümunələr 
vəzir Allahverdi xanı bir kələkbaz kimi səciyyələndirməyə əsas vermir. 
Kələkbazlıq Kəlniyyət üçün daha xarakterikdir. 

Dünyada ləzzətli yemək çoxdur. Yeməyə münasibətdə zövqlər də 
müxtəlifdir. Birinin ləziz yemək saydığını başqa biri ömründə dilinə vur-
maya bilər. Belə olan halda: "Ən yeməli şey nədir?" sualı adamı dolaş-
dırmaqdan qeyri bir məqsəd və məna daşımır. Amma Şah Abbasın səfər 
zamanı qəfıldən verdiyi həmin dolaşıq sual Kəlniyyəti qətiyyən çaşdıra 
bilmir və Kəlniyyət zərrə qədər də tərəddüd etmədən: "Yumurta", - cava-
bını verir. Şah Abbasın yeməklə bağlı əlləm-qəlləm sualı bununla bitmir. 
Üç il yol gedirlər, gəzib-dolanıb səfərdən qayıdanda Şah Abbas yenə mü-
qəddiməsiz-fılansız dillənir: "Nəynən?" Kəlniyyət də o qaydada - müqəd-
diməsiz-fılansız deyir: "Duznan" (15, 349). Özbək variantında olan Kəl-
niyyət lətifələrindən biri budur. Özbək variantında Əlişir Nəvainin, 
Azərbaycan variantındasa Kəlniyyətin: "Yumurtanı duzlayıb yemək dün-
yada ən ləzzətli nemətdir", - deməsi eyni kömik süjetin müxtəlif ölkələrdə 
yayılmasına bir sübutdur. O komik süjet ki, hökmdarla təlxək arasındakı 
baməzə söz oyununu əks etdirir və bu oyunda həmişə qalib gələn təlxək 
olur. 

Lətifələrin birində Kəlniyyətin sərkərdə olmasına eyham vurulur (15, 
349). Amma əlimizdəki mətnlərin (təbii ki, Kəlniyyətlə bağlı mətnlərin) 
heç birində onun sərkərldəlik fəaliyyətindən söhbət açılmır. Bunun 
əvəzinə Kəlniyyəti daha çox Şah Abbasın yemək-içmək işlərinə baxan, 
səfərlərdə şaha qulaq yoldaşı olan bir adam kimi görürük. 

- Get mənə can al gətir, 
- Can olmasa, yarımcan al gətir, 
- Yarımcan olmasa, zəhrimar al gətir. 
Bu sözlərlə Şah Abbasın nə istədiyini Kəlniyyət göydə tutur, bazara 

yollanıb ət, yumurta və bir torba da süzmə qatıq alır (15, 350). Lətifə Şah 
Abbasla Kəlniyyətin baməzə işarələrlə - "qarğa dili"ndə danışmasına növ-
bəti bir nümunədir. Bu, öz yerində. Lətifədə bizi maraqlandıran başqa bir 
məsələ də var: sərkərdəliklə təlxəklik arasında komik təzad. Sərkərdəlik 
fıziki gücün, təlxəkliksə gülüb-güldürmək məharətinin (başqa sözlə, 
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gücünün) əlamətidir. Fiziki güc göstərəsi adam təlxəklik edirsə, bunun 
özü parodiyanın bir nümunəsinə çevrilir və qarşımızda hökmdar-təlxək 
mövzusunun başqa bir səhifəsi açılır. 

 
QAYNAQLAR 

 
1. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. Москва: Наука, 

1978. 
2. Rəşidəddin F. Oğuznamə / Tərcümə edəni R.Şükürova. Bakı: 

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 1992. 
3. B.Ögəl. Türk mitolojisi, I c. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989. 
4. Vernadski G.V. Çingiz xanın Ulu Yasasının quruluşu haqqında / 

Tərcümə edəni Ə.Əsgər. Bakı: Ağrıdağ, 2001. 
5. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и бог. Семиотические аспекты 

сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы перево-
димости. Москва, Наука, 1987. 

6. Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. Москва: Изд-во Политической лит-ры, 
1980. 

7. Əmrahoğlu A. “Aldanmış kəvakib”də mifik dünyagörüşü // “Azər-
baycan” jurnalı, 1987, № 12, səh. 26-30. 

8. Seyidov M. Yaz bayramı. Bakı: Gənclik, 1990. 
9. Azərbaycan folkloru antologiyası I kitab, Naxçıvan folkloru / Tərtib 

edənlər T.Fərzəliyev, M.Qasımlı. Bakı: Sabah, 1994. 
10. Azərbaycan dastanları: 5 cilddə, I c., Naxçıvan folkloru / Tərtib 

edənlər M.H.Təhmasib, Ə.Axundov. Bakı: Lider nəşriyyatı, 2005. 
11. Xalqımızın deyimləri və duyumları / Toplayıb tərtib edəni M.Həki-

mov. Bakı: Maarif, 1986. 
12. Белкин А.А. Русские скоморохи. Москва: Наука, 1975. 
13. Успенский Б.А. Цар и самозванец: самозванчество в России как 

культурно-исторический феномен. Москва, Наука, 1982. 
14. Azərbaycan folkloru antologiyası II kitab, İraq-Türkman folkloru / 

Tərtib edənlər Q.Paşayev, Ə.Bəndəroğlu. Bakı: Ağrıdağ, 1999. 
15. Azərbaycan folkloru antologiyası XII kitab, Zəngəzur folkloru / Tərtib 

edənlər Ə.Əsgərov, M.Kazımoğlu. Bakı: Səda, 2005. 
16. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Ленинград: Изд-во Ле-

нинградского Ун-та, 1963. 
17. Məmmədov B. Qarabağın baməzə adamları, Bakı: Yazıçı, 1992. 
18. Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина. Алма-Ата: Наука, 

1972.  
19. Əbülqazi Bahadır xan. Şəcəreyi- tərakimə / Tərcümə edəni İ.Osmanlı. 

Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2002. 

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

http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 21 

20. Əlişir Nəvai haqqında rəvayətlər / Tərcümə edəni F.Bayat. Bakı: 
Yazıçı, 1994. 

21. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəddini. Bakı: Yazıçı, 1980. 
22. Dava yorğan davasıymış. Molla Nəsrəddin lətifələri / Tərtib edəni 

B.Abdulla. Bakı: Yazıçı, 1996. 
23. Mehdiyev N. Orta əsrlər Azərbaycan estetik mədəniyyəti. Bakı: İşıq, 

1986. 
24. Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962. 
25. Vurğun S. / Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri. Dramlar. Bakı: Yazıçı, 1986. 
26. H.Cavid. Əsərləri. 4 cilddə, II c. Bakı: Yazıçı, 1984. 
27. Əliyev K. H.Cavid və xalq dramı // H.Cavidin şəxsiyyəti və poetikası. 

Bakı: Yazıçı, 1997. 
28. Azərbaycan nağılları: 5 cilddə, V c., / Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı: 

Azərbaycan EA nəşriyyatı, 1964. 
 

XÜLASƏ 
 
Məqalədə “hökmdar və təlxək” kontekstində obrazın ikiləşməsinin seman-

tikası nəzərdən keçirilmiş, ayrı-ayrı xalqlarda və müxtəlif folklor mətnlərində bu 
ikiləşmənin funksional özəllikləri təhlil obyektinə çevrilmişdir.  

 

Açar sözlər: hökmdar, təlxək, Xan bəzəmə, Çəmçələ qız, Cücə, 
Kəlniyyət. 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассмотрены семантика образа – двойника в контексте 

«правитель-шутник».  
 
Ключевые слова: правитель, шут, Хан беземе, Чемчеле кыз, Джуджа 

(Цыпленок), Келнийят. 
 

SUMMARY 
 
In the article the history of images duplex in the context of “king and 

clown”, religions-philosophy and literary semantics are seen obviously and this 
duplex`s functional features in various natiens and folklore text were analysed. 

 
Key words: king, clown, Khan bezeme, Chemchele Kyz, Cuce (Chicken), 

Kelniyyet. 
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Füzuli BAYAT 
 

SOCİAL BANDİTS NƏZƏRİYYƏSİ BAXIMINDAN  
QAÇAQÇILIQ HƏRƏKATI və “QAÇAQ DASTANLARI”  
 
Açar sözlər: Qaçaqçılıq, kəndli hərəkatı, soylu qaçaq, social ban-

dits, qaçaq folkloru.  
Rəyçi: Seyfəddin Rzasoy. 

 
Giriş 

 
Social bandits nəzəriyyəsi baxımından qaçaq dastanlarının araşdırıl-

ması sovet dövründə ideoloji baxış açısının tam tərsidir və folklorun ideo-
loji anlaşılmasının qarçısını alır. Türkiyədə social bandits əşkiya adı ilə bi-
linir. Bu mövzunun tədqiqatçısı K.Barkey əşkıyalara belə tərif verir: əşkı-
yalar əski partimonyal üsullarla, yəni dövlətlə eyniləşmə və mükafatlandır-
ma metodları ilə zərərsizləşdirilən silahlı qruplardı.1 Ümumiyyətlə social 
bandits nəzəriyyəsinin yaradıcısı olan E. Hobsbawm qaçağı simvol kimi, 
ideyaların təcəssümü kimi öyrənir. Ona görə kraldan və ya onun pis yö-
nəticilərindən qaçıb dağlara, meşələrə sığınan və sosial ədaləti varlıdan alıb 
kasıba vermək, əzilənin yanında olmaq şəklində anlayan bu insanlar za-
manla xalq arasında yenilməz qəhrəmanlara çevrilmişlər.2 Eric Hobsbaw-
mun “social bandits” nəzəriyyəsi bütün dünyada geniş yayılmasına bax-
mayaraq onu tənqid edənlər də vardı. Bu nəzəriyyəni qəbul etməyən tarixçi 
və antropoloqlardan John S. Koliopoulos və Paul Sant Cassia əşkiya ter-
mininin Osmanlı hakimiyyət orqanları tərəfindən mərkəzi dövləti müdafiə 
etmək üçün narazı və ya üsyankar kəndlilərə verdikləri ad olduğunu qeyd 
edirlər. Əslində Osmanlı dövlətində yoxsul türk kəndlilərinə əziyyət edən, 
qadınları qaçıran, uşaqları oğurlayan rum, erməni əsilli quldur dəstələri ilə 
bərabər yerli paşaların zülmünə qarşı dirənən, yoxsulları qoruyan qanun 
qaçaqları da vardı. Social bandits bu axırıncıları nəzərdə tutur.  

E. Hobsbawm toplu xalq hərəkatından daha çox fərdi xalq hərəkatla-
rını öz araşdırmasının mərkəzinə gətirməklə əşkiyaları dörd qrupa ayırır:  

                                         
1 Barkey K., Eşkıyalar ve devlet. Osmanlı tarzı devlet merkizileşmesi, İstanbul, 

1999, s.18 
2  Bax. Hobsbawm E., Bandits, New York, 1981; Hobsbawm E.J., Sosyal 

isyancılar, (Tercüme eden N. Doğru), İstanbul, 1995 

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

http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 23 

1. “İctimai əşkiya” ( və ya soylu qaçaq),  
2. “Primitiv müqavimətçilər və ya partizanlar”,  
3. “İntiqmçılar” və  
4. “Quldurlar”3  
Hobsbawma görə social banditsin ki, bu onun bölgüsündə birinci 

qrupa daxildir, başqa əşkiyalardan fərqi xalq tərəfindən onların adi günah-
kar kimi görünməmələri və xalq tərəfindən qəhrəman, intiqam alıcı, ədalət 
döyüşçüsü kimi vəsfləndirilmələridir.  

 
Qaçaqçılıq Hərəkatının Sosial Strukturu 

 
Qaçaqçılıq hərəkatı Azərbaycan tarixində sosial-ideoloji baxımdan 

qismən araşdırılsa da, bu hərəkatın tarixi-fəlsəfi təməli, ictimai rolu, folk-
lor özəlliyi və ən əsası da sözlü tarix baxımından önəmi tədqiq edilmə-
mişdir. Dünyanın bir çox ölkəsində bənzər hərəkatların təməl çıxış nöqtəsi 
xalqın soylu və ya alicənab qaçaq kimi gördüyü qürurlu, ədalətli, sosial 
haqsızlığa baş qaldıran insanların “dastanıdır”. Sözlü tarix baxımından bu 
hərəkatın cəmiyyətin irəliyə doğru inkişafında rolu, sosial islahatların 
keçirilməsində katalizatorluğu, ədalət, haqq, hüquq kimi qavramların 
güncəlləşməsində rolu danılmazdır. Qaşaqçılıq hərəkatı həm tarixçiləri, 
həm sosioloqları, həm psixoloqları, həm də xalq ədəbiyyatı mütəxəssislə-
rinin araşdırma obyekti olmuşdur. Ancaq ilk dəfə olaraq onu nəzəri 
baxımdan Erik Hobsbawm tədqiq etmiş, bu hərəkatın liderinə primitive 
rebels (primitiv qiyamçılar) və ya social bandits (ictimai quldurlar) adını 
verməklə araşdırmaların yönünü dəyişdirmişdir.  

Dilimizə sosial quldur və ya sosial cinayət kimi tərcümə edilən bu 
termin ilk dəfə 1959-cu ildə tarixçi Erik Hobsbawm tərəfindən “Primitive 
rebels” (Primitiv Qiyamçı) adlı kitabında işlədilmiş, 1969-cu ildə çıxan 
“Bandits” (Quldurlar) kitabında isə o bu qavramı daha da genişlətmişdir. 
Əslində E.Hobsbawm “bandit” termini ilə bizim bildiyimiz quldur, əşkiya, 
yolkəsən mənalarını nəzərdə tutmamış bu söz ilə kapitalizmin ortaya 
çıxmasından sonra siyasi rol oynayan kəndli hərəkatının liderini nəzərdə 
tutmuşdur. Bundan sonrakı araşdırmalarda da söhbət qanun dışı qaçaqdan 
getdiyindən4 Hobsbawmun bu nəzəriyyəsi bütün dünyada geniş yayılmış-
                                         

3 Hobsbawm E.J., Eşkiyalar (Çeviren, O. Akalın ve N. Hasgül), İstanbul, 1997, s.9 
4  Bax. Blok A., “The peasant and the brigand: Social banditry reconsidered,” 

Comparative studies in Society and History, 14, 4, septebr, 1972; O'Malley P., “Social 
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dır. Sosial quldur və ya Azərbaycan türkcəsində qaçaq, qanun dışı adam 
olub tarix boyu bir çox ölkədə baş vermiş hərəkatın lideridir və qaçaqçılıq 
geniş yayılmış hadisədir. Sosial quldurluğun formaları hələ də mövcuddur. 
Sonrakı sosioloqlar cinayətin daha müasir formalarına bu terminin tətbiq 
edilə bilməsini müzakirə etmişlərdir. Hobsbawmın aparıcı tezisi kənd 
cəmiyyətlərinin qıraqlarında yaşayan məşhurlaşmış və qəhrəmana çevrilmiş 
adamların müqavimət hərəkatının qanun dışı forması olmasıdır. Hobsbawm 
qaçaqçılığı təşkilatlanmış fəhlə hərəkatından fərqli olaraq “tarixdən qabaqkı 
sosial hərəkat” forması adlandırır.5 Təbii ki, qaçaqçılıq tarixdə bilinən ən 
üniversal sosial hadisədir ki, heç bir ölkədən yan keçməmişdir.  

Qaçaqçılıq və ya “social bandits” adlanan insanların və ya hərəkatın 
dünyanın hər yerində - Çində, Avstraliyada, Asiyada, Avropada, Amerikada, 
Afrikada yayıldığı və fəlsəfəsinin, siyasi-idoloji baxışlarının bir-birinə çox 
yaxın olduğu anlaşılır. Digər ölkələrdə çalışan araşdırmaçılar Korsikada, 
Çində, Yunanıstanda, Malaziyada, İtaliyada, Ukraynada və başqa yerlərdə 
Hobsbawmın modelinə uyğun gələn bir çox tarixi, ədəbi materiallar tapdılar. 
Qaçaqlar haqqındakı çap edilən folklor materialları kənd sözlü kültürünün 
romantikləşdirilmiş qəhrəmanlarıdır. Bu hərəkatın çıxış nöqtəsi demək olar 
ki, eynidir. Yerli yönətici tərəfindən cinayətkar, qanun dışı adam elan edilən 
qaçaq kəndlilər tərəfindən haqqı bərpa edən, zalımdan məzlumun haqqını 
alan, azadlıq mücahidi qəhrəman kimi qəbul edilir.  

XIX yüzilin əvvəllərindən Azərbaycanın rus imperializmi tərəfindən 
işğalı, ikiyə parçalanış vətən, hər iki tərəfdəki istismar, nəhayətində qa-
çaqçılıq hərəkatının yaranmasına səbəb oldu. XIX əsrin ikinci rübüdən 
etibarən quzey Azərbaycanda görünməyə başlayan qaçaqçılıq hərəkatı za-
manla ictimai məzmun kəsb etmiş, qaçaqlar ətrafında rəvayətlər, mahnılar 
yaranmış, onların bu tarixi fəaliyyətləri folklorlaşmağa başlamışdır. 
Azərbaycan qaçaq folklorundan çıxarılan nəticə belədir: Qaçaq və ya 

                                                                                                             
bandits, modern capitalism and the traditional peasantry: A critique of Hobsbawm,” 
Journal of peasant studies, 6, 4, july, 1979; Slatta R.W., “Bandits and rural society history: 
A comment on Joseph,” Latin American research review, 26: 1, 1991; Cassia P.S., 
“Banditry, myth, and terror in Cyprus and other Mediterranean Societies.” Comparative 
studies in society and history 35, no. 4, October, 1993; Barkey K., Eşkıyalar ve devlet. 
Osmanlı tarzı devlet merkizileşmesi, İstanbul, 1999; Yetkin S., Egede eşkiyalar, İstanbul, 
1996; Uzun E., “Osmanlı örneklemi üzerinden sosial eşkiyalığa bir bakış”, TSA, yıl, 10, 
sayı 3, Aralık, 2006; Cəfəroğlu Ə., Azəri ədəbiyatında azadlık mübarizəsi, İstanbul, 1932; 
Qasımov, Qafqazda qaçaqlara qarşı mübarizə, B.,  

5 Bax. en.wikipedia.org/wiki/Social bandits 
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sosial əşkiya heç bir zaman kəndlinin malına göz dikməz, yoxsulu əzməz, 
əzilənə zülm etməz. Bunu edənlər toplum tərəfindən qaçaq deyil, quldur 
adlanır və nifrət obyektinə çevrilir. Haqqında rəvayətlər, mahnılar, baya-
tılar, dastanlar qoşulan soylu əşkiya və ya qaçaq olanlardır. Onlar hər nə 
qədər yerli hakimlərə qarşı mübarizə aparsalar da siyasi gücləri bu ida-
rəçilərə alternatif güc yaradacaq qədər deyildir. 

Hobsbawmun da qeyd etdiyi kimi qaçaqlar çox yerdə mövcud siyasi 
quruluşa qarşı olsalar da əslində bu idarəçilərin müəyyənləşdirdikləri qa-
nunlar çərçivəsində və qısıtlı şərtlər və sərhədlər daxilində fəaliyyət gös-
tərirdilər.6 Cünkü istər Qaçaq Nəbinin, istər Qaçaq Kərəmin, istər Qandal 
Nağının, istərsə də hər hansı bir qaçağın olsun fəaliyyət dairəsi müəyyən 
bir bölgə ilə sınırlanmışdır. Onların mərkəzə və mərkəzi hakimiyyətə tə-
sirləri sıfıra endirildiyindən bu qanun dışı qaşaqlar bir növü izole edilmiş 
sahələrdə söz sahibidirlər.  

Qaçaq dəstələrinin sosial strukturu yoxsullaşmış kəndlilərdən, dağlıq 
bölgələrdə yaşayan yoxsul heyvandarlardan, işsiz-gücsüz avara gənclərdən 
ibarətdir. Bunlar hökumətin gözündə quldur, cani kimi tanınan məşhur bir 
qaçağın ətrafında toplaşaraq dağlara, sıx meşələrə sığınırlar. Qaçaqların 
bəslənmə siyasəti varlılardan aldıqları mal-mülk və ya bu da olmadıqda 
kəndlilərin onlara verdikləri yeyəcəklər üzərində qurulmuşdur. Xalqın 
ideallaşdırdığı bu qəhrəmanların tarixi kimliyi ilə folklor kimliyi bir-birinə 
bənzəməyə bilir. Bu Qaçaq Nəbi, Qandal Nağı haqqında da keçərlidir. 
Alimlərin çoxu qaçaqlar haqqında populyar, ədəbi, ilk əldən və bilavasitə 
sadəcə folklor xarakterli sözlü kültür məlumatları tapmışlarsa da bunların 
heç biri taixi şəxsiyyəti olduğu kimi təqdim edə bilmir. Romantikləşdirmə, 
ideallaşdırma sözlü kültürün təbiətiddə var və xarakterik özəlliyidir.   

Qaçaqçılıq hərəkatının yaranmasında sosial-iqtisadi və sosial-mədəni 
amillər böyük rol oynayır. Bir çox ictimai hərəkatların artmasında görül-
düyü kimi əşkiyalığın da mənşəyində iqtisadi böhranlar və xalqın yoxsul-
laşması durur. Bu dövrlərdə idarə edənlərin nüfuzunun zəifləməsi də böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Xalq sosial-iqtisadi baxımdan böhran içərisindədir. 
Mərkəzdən yerli idarəçilərə verilən əmrlər daha sərtdir, yerli idarəçilər bəzi 
hallarda çarəsiz belə qalmaqdadır.7 Ancaq bəzən kəndli hərəkatının başla-
masına yerli idarəçilərin özbaşınalığı da səbəb olur, əksinə mərkəzi höku-
                                         

6 Hobsbawm E.J., Eşkıyalar, s.131 
7 Uzun E., “Osmanlı örneklemi üzerinden sosial eşkiyalığa bir bakış”, TSA, yıl, 

10, sayı 3, Aralık, 2006, s.33 
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mət belə durumlarda güzəştə getməyə də hazırlaşır. Məsələn, 1870-ci ilin 
axırlarında Qazax qəzasında Quşçu kəndinin ağaları İsgəndərbəyovların 
zülmünə qarşı kəndlilər öz etirazlarını bildirdilər. Bəylərə yardıma gələn 
rus kazakları üsyanı qanlı bir şəkildə yatırtdılar. Kəndlilər Tiflisdə yaşayan 
çar naibinə şikayət etmək üçün nümayəndə göndərmək istədilər. Rus mə-
murları və bəylər onların Tiflisə getmələrinə mane oldular. Onların arasın-
dan Mürsəlqulu adlı bir kəndli gecə qaçaraq Tiflisə və oradan da çar naibi-
nin yaşadığı Qaçoridəki villasına gəlib çıxa bildi. Amma o, çar naibini heç 
yerdə tapa bilmədi. Hətta o, çar vəkilinin sarayına belə buraxılmadı. Buna 
görə Mürsəlqulu bir çarə düşündü. Paltarını neftlə islatdı. Çar vəkilinin 
sarayına yaxın bir yerdə gözlədi. Çar vəkili sarayından çıxıb arabasına 
mindiyi zaman Mürsəlqulu əynindəki paltara od vurdu. Bu vəziyyəti görən 
camaat köməyə gələrək Mürsəlqulunun yanan paltarını söndürdülər. Bunu 
görən çar vəkili onu yanına çağırır və nə üçün özünü yandırdığını soruşur. 
Mürsəlqulu Qazax qəzasının Quşçu kəndindəki çar məmurlarının zülmün-
dən kəndlilərin təngə gəldiklərini, ölümə razı olduqlarını söyləyir. Belə-
liklə, Quşçu kəndinin camaatı ağaların zülmündən qurtulmuş olur.8 

Türk dünyasında qaçaqçılıq hərəkatı ilk öncə Osmanlı dövlətində 
XVI yüzildə başlasa da və bunun ən böyük və ən məşhur təmsilçisi 
Koroğlu olsa da XVII əsrdə Karahaydar oğlu Mehmedlə davam etmiş, Os-
manlı dövlətinin zəiflədiyi XIX yüzildə daha geniş vüsət almışdır. Ancaq 
quldurluq, yolkəsənlik, cənayətkarlığı sosial əşkiyalıqla qarışdırmamaq 
lazımdır. Hər ikisinin təməlində iqtisadi amillər dursa da əşkiyalıq və ya 
qaçaqçılıq dövlətə qarşı deyil, pis yönəticilərə qarşı çevrilmişdir. Onlar 
hər zaman yoxsulun, əzilənin yanındadırlar. Buna görə də xalq onları 
sevir, haqlarında mahnı bəstələyir, dastanlar qoşurlar. Burada zeybəklər 
üsyanını, Atçalı Kəl Mehmet hərəkatını, sonrakı zamanlarda İncə Mehmet 
üsyanını göstərmək mümkündür. Rəsmi Osmanlı sənədlərində həm birin-
ci, həm də ikinci qrup sosial narazılara fərq qoyulmamışdır. Ona görə də 
bu sənədlərin heç birində qaçaqlara müsbət münasibət gösrərilməmiş, 
əşkiyalar “din və dövlət düşməni pozğunçular” kimi anılmışlardır.9  

 
 
 

                                         
8 Azərbaycan tarixi. II cild, səh. 206-207; Qasımov. Qafqazda qaçaqlara qarşı 

mübarizə, səh. 18 
9 Uluçay M. Ç., Atçalı Kel Mehmed, İstanbul, 1968, s.63 
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Azərbaycan Folklorunda “Qaçaq Dastanları” 
 
Qaçaq dastanları bilinən klassik dastan şəklindən çox-çox uzaqdır. 

Onlar hələ tam dolğunlaşmamış, qəhərmanlıq dastanlarının struktur-semantik 
özəlliyini yansıtan dastan deyildir. Həm dastan arxitektonikası, həm də 
dastan poetikası baxımından bunlar rəvayətlə şeirli anlatı, sözlü tarixlə dastan 
arasında yeni bir növdür və ya janrdır - deyə bilərik. Qaçaq dastanlarından 
təbii ki, Qaçaq Nəbi ən məşhur olanıdır ki, fakelore olduğu səthi oxunuşdan 
belə aydın olur. Digər qaçaq dastanlarında rast gəlmədiyimiz etnik vəsf və 
etnik kimliyə vurğu diqqət çəkicidir. “Arvadını həbs etsək bir kürd oğlu kimi 
qeyrəti bu işi qəbul etməyəcək, yəqin ki, özü gəlib təslim olacaq.”10 Və ya 
başqa bir yerdə Səlimbəy Həcərə belə deyir: “A kürd qızı, kürdlüyünə salma, 
düzünü de görüm, Nəbi indi haradadır?”11 Bu dastanın sifarişlə yazıldığı bir 
fakelore örnəyi olduğu ermənilərin, igid, dostluğa sədaqətli, fədakar göstə-
rilmələri olmuşdur. Hətta Nəbi də ermənicə bilir və erməni ilə ermənicə da-
nışır. Ancaq yenə də sözlü tarixdən gələn bəzi həqiqətlər az da olsa qorun-
muşdur. Məsələn, qardaşı Mehdinin erməni kəndində mühasirəyə alınıb 
erməni tərəfindən arxadan vurulmaqla öldürüldüyünü göstərmək olar.12 

Qaçaq Nəbidən fərqli olaraq Qaçaq Kərəm, Dəli Alı, Qandal Nağı, 
Qara Tanrıverdi dastanlarında türk oğlu, türk kəndlisi kimi deyimlər 
yoxdur. O halda nədən bu kürdlük məsələsi Qaçaq Nəbi dastanına düş-
müşdür, sorusu ağıla gəlir. Doğrudur, kürd etnik adı Koroğlu dastanında 
da qalmışdır. Ancaq Koroğluda kürd anlamaz, dövlət tərbiyəsi görməmiş, 
düşmənlərin tərəfində olan adam kimi göstərilir.    

Qaçaq Nəbi dastanının bəzi yerlərində “Nəbi urusları burda qoymadı” 
misrası onun heç də rus imperializminə qarşı mübarizə apardığı anlamına 
gəlməz. Digər tərəfdən onun mübarizəsi milli azadlıq mücadiləsi də deyil-
dir. Bu tipik şəkildə zülmə dözməyib zalimin cəzasını verən və qanun qa-
çağı olan bir adamın kəndli hərəkatı çərçivəsində fəaliyyət göstərməsidir. 

Əslində nə Qaçaq Nəbi, nə Qaçaq Kərəm, nə Qandal Nağı sözün əsl 
mənasında tam dastanlaşmamış sözlü tarix məhsuludur. Ancaq burada 
qaçaq dastanları termini ilə dastanvari tarix nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 
kəndli ixtişaşlarına yaxın olan qaçaqçılıq hərəkatının saz şairləri tərəfin-
dən süjetli dastana dönüşdürülməsi prosesinin başlanğıcı idi.   
                                         

10 Qaçaq Nəbi, (Tərtib edəni H. Qasımov), B., 1960, s.21 
11 Qaçaq Nəbi, s.54 
12 Qaçaq Nəbi, s.70 
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Son Söz 
 
Azərbaycan tarixinin və Azərbaycan folklorunun ən mürəkkəb və az 

araşdırılmış məsələlərindən biri olan sözlü tarix13 qaçaqçılıq hərəkatı ətrafın-
da yaranan “dastan”ların və ya dastanlaşmağa doğru gedən folklor hadisə-
sinin ortaya çıxmasına səbəb oldu. Xalqın gözündə alicənab qaçaq statusu 
qazanmış kəndli hərəkatının bu nümayəndələrinin bir qismi sovet rejiminin 
ideoloji konyukturasına uyğun gəldiyi üçün süni şəkildə dastanlaşdırılmışdır.   
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Social bandits nəzəriyyəsi baxımından qaçaqçılıq hərəkatı  
və «Qaçaq dastanları» 

 
Azərbaycan tarixində kəndli hərəkatının tərkib hissəsi olan qaçaqçılıq XIX 

əsrin ikinci yarısından XX əsrin əvvəllərinə qədər Qafqazda təsirli olmuşdur bu 
hərəkat qaçaqlar haqqında əfsanələrin, mahnıların və nəhayət dastanların 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Əzəndən alıb əzilənə verən, sosial ədaləti bərpa 
edən qaçaqlar xalqın gözündə qəhrəmanlar kimi şöhrətlənmişlərdir. Bu yazıda 
qaçaqçılıq hərəkatı siyasi və ideoloji basqınlardan təmizlənmiş şəkildə social 
bandist nəzəriyyəsi baxımından tədqiq edilmişdir. 

 
Açar sözlər: qaçaqçılıq, kəndli hərəkatı, qaçaq folkloru 
 

«Качакские дастаны» и качакское движение  
с точки зрения теории sicial bandits 

 
В истории Азербайджана качакское движение как составная часть 

крестьянских волнений с конца XIX и начало ХХ веков на Кавказе имело 
ощутимое воздействие. Это движение стало предпосылкой зарождению 
легенд, песен и дастанов. Разбои среди народа прославились своими дей-
ствиями по восстановлению социальной справедливости, усилиями по из-
чатию излишков у богатых и передачи их нуждающимся бедным слоям на-
селения. В данной статье движение качаков ограждается от социальный и 
идеологических нападков и исследуется посредством теории sicial bandits. 

 
Кмочевые слова: качак, крестьянское движение, качакской фольклор 

 
According to the theory of social banditry the movement  

of smuggling and “bandit eposes” 
 
In Azerbaijan history the smuggling which was the main part of peasant 

movement was the effective in Caucuses from the second part of the 19th 
century till the beginning of the 20th centuries. This movement was the cause of 
creation of legends, songs and at last eposes about bandits. The bandits who got 
from the oppressor and gave to the humble were made famous in the thought of 
nation as the heroes. In this article the movement of banditry cleared from the 
political and ideological attacks in the clearing form was investigated from the 
point of the social banditry theory.  

 

Key words: banditry, the peasant movement, the smuggling folklore       
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БИР ФОЛКЛОР ТОПЛУСУ  

ВЯ ОНУН ЙАРАТДЫЬЫ ТЯЯССЦРАТ 
          
Мясялянин гойулушу: Халг йарадыъылыьынын топланмасы, няшри ян цмдя 

мясялялярдян бири кими бцтцн заманларда актуаллыгла эюрцнцр.  
Ишин мягсяди: Халг йарадыъылыьы нцмуняляринин топланмасы, няшри вя тяд-

гиг актуаллыьыны бцтцн тярфляри иля бир фолклор топлусу ясамында ортайа гоймаг. 
 
Халгын зянэин йарадыъылыьыны топламаг, эяляъяк нясилляря чатдыр-

маг щяр бир вятяндашын ян цмдя боръларындандыр. Бялкя дя биринъисидир. 
Буну дярк едян бцтцн зийалыларымыз бу вя йа диэяр дяряъядя щямин 
цмдя вязифяни йериня йетирмяк мягсядиндя олмушлар. Он доггузунъу 
йцзилликдян бу йана чап олунан топлулар, гязет, журнал вя мяъмуялярдя 
эедян материаллар, еляъя дя сон дюврдяки эюрцлян бюйцк ишляр буну бир 
даща айдынлыгла эюстярир. Эцлябатын Мустафа гызынын вя Салатын Ящ-
мядлинин «Щяр ким йцз ил унутмаса…» (Бакы, Елм, 2011) китабы да 
бура дахилдир. Китаб халга, онун зянэин йарадыъылыьына олан сонсуз 
севэинин ифадяси кими ортайа чыхмышдыр.  

Фолклор нцмуняляринин топланмасы чох-чох сонракы чаьларын щади-
сясидир. Йазыйа алынана гядяр узун, щям дя мцряккяб бир йол эялмишдир. 
Онларын бир щиссяси классикляримизин ясярляриндя горунмаг йолу иля са-
бащлара дашынмышдыр. Диэяр бир щиссяси халгын мяишятиндя, адят-янянясин-
дя йашарлыг газанмышдыр. Башга бир щиссяси ися узагэюрян зийалыларымызын 
фяалиййятиндя бир мягсядя чеврилмишдир. Дцздцр, орта ясрлярдя халг йара-
дыъылыьы нцмуняляринин дцшцнцлмцш шякилдя йазыйа алынмасы кцтлявиляш-
мямишди. Бу бир гядяр тясадцфи сяъиййя дашымышдыр. Артыг сонракы чаь-
ларда, даща доьрусу, он доггузунъу йцзилликдян башлайараг щямишя ар-
тан истигамятдя мараьа чеврилмишдир. Бу эцн онларын эюрдцкляри, йазыйа 
алыб заманымыза чатдырдыглары явязсиз бир иш кими уъа тутулур. М.Мащ-
мудбяйовун, Е.Султановун, Т.Байрамялибяйовун, Й.В.Чямянзямин-
линин, С.Мцмтазын, Щ.Зейналлынын, В.Хулуфлунун, Щ.Ялизадянин вя бу 
силсилядян олан диэярляринин етдикляри бюйцк вя мцгяддяс ишляр буна нц-
мунядир. Фолклоршцнаслыгда буэцнкц уьурларымыз цчцн онлара борълу-
йуг. Онлар фяалиййятляри иля сонракы нясилляря нцмуня олдулар. Бюйцк ишин 
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башланьыъыны гойдулар. Бир нюв улуларын щансы щисс вя дуйьуларла йаша-
масы, щяйаты, мяишяти, аьры вя изтираблары, севинъляри иля баьлы юрнякляри 
йаддаш адамларынын, йашлы няслин йаддашындан топлайараг икинъи щяйат 
вердиляр, юлцмсцзлцк газандырдылар. Ейни заманда бу мцгяддяс йолун 
йолчулары юз фяалиййятляри иля эяляъяк нясли бу рущда кюклядиляр. Халг йа-
радыъылыьы нцмуняляринин топланмасы ишиня сювг етдиляр. Щяля он доггу-
зунъу йцзиллийин сонунъу онилликляриндя Щ.Зярдаби мцасирляриня дюня-
дюня мцраъият едяряк бу нцмуняляри топламаьын эяряклийини эюстярирди. 
Ейни заманда йарадыъы адамлары халгын баша дцшяъяйи садя, айдын дилдя 
йазмаьа чаьырырды. Щямин чаьырышын бу эцн дя якс-сядасы ешидилмякдяди.  

Советляр дюняминдя халг ядябиййаты нцмуняляринин топланмасы, 
няшри вя тядгиги сащясиндя кифайят гядяр шяряфли ишляр эюрцлдц. Яфсаня, 
ясатир, рявайят, дастан, наьыл, байаты, аталар сюзц, мясял, лятифя вя с. 
дцшцнцлмцш шякилдя халг арасындан топланды. Бюйцк бир щиссяси гязет вя 
журнал сящифяляриндя чап олунду. Азярбайъаны тядгиг вя тятюббю ъямий-
йятинин фяалиййяти буна нцмунядир. Ардыъыл експедисийалар, дювлят сявий-
йясиндя верилян гярарлар, декадалар вя с. щамысы бу ишя йюняликли тяд-
бирляр иди. Дцздц, бурада империйанын сийасятиндян эялян мараглар да 
варды. Анъаг ясас мясяля ондады ки, бу дюврдя эюрцлян ишлярин явязи 
щеч ня иля юлчцля билмяз. Фолклоршцнаслыьымызын тарихиндя хцсуси бир 
мярщялядир. Буэцнкц ишляримиз цчцн щямян дювря, орада фяалиййят эюс-
тярян бцтцн зийалы няслиня борълуйуг. Олан будур. Даща бундан гач-
маг мцмкцн дя дейил. Щямин дюврдян бизя галаг-галаг китаблар, 
ялйазмалар, топлулар, бундан ялавя бюйцк тяърцбя галыб. Инди биз щя-
мин янянянин йашадыъыларыйыг. Мцстягилликдян сонра ян уьурлу ишлярдян 
бири фолклоршцнаслыг сащясиндя олду. Республикамызда Фолклор институту 
ады иля бир институтун йаранмасы юзлцйцндя бюйцк щадисяди. Халгын 
мяняви мядяниййятиня, шифащи йарадыъылыьынын юйрянилмясиня истигамят-
лянмиш аддымдыр. Еляъя дя дювлят сявиййясиндя тядбирлярин кечирилмяси, 
«Китаби-Дядя Горгуд»ун мин цч йцз иллийи иля баьлы тядбирляр, Новруз 
мярасими иля ялагядар шянликляр, ашыг йарадыъылыьына олан гайьы вя с. 
бунун эюстяриъисидир. Айры-айры университет вя институтларда Дядя Гор-
гуд адына елми мяркязлярин йарадылмасы да бура дахилдир. Бцтцн бун-
ларын бюйцк яксяриййяти Фолклор институтунун фяалиййятиндя ъямляшир. 
Даща доьрусу, олан аьырлыглар бу институтун цзяриндядир. Кющня няшр-
лярин тякрар чапы, йени топлуларын няшря щазырланмасы, реэион фолклору-
нун топланмасы, айры-айры реэионлара аид антолоэийаларын чапы артыг 
бюйцк вя уьурлу ишлярдян хябяр верир. Дцздц, бу ишлярдя цмуми кон-
текстдя мцяййян диггят олунмалы мягамлар да вар. Эцлябатын Мус-
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тафагызы вя Салатын Ящмядлинин «Щяр ким йцз ил унутмаса…» (Бакы, 
Елм, 2011) китабы сон дюврцн уьурлары кими мараг доьурур. Китаб 
Фолклор институтунун елми шурасынын гярары иля чап олунмушду. 

Ядяби мцщитдя бир-бириндян мараглы вя рянэарянэ китаблары иля 
диггяти ъялб едян, йазычы, публисист, ядябиййатшцнас кими мараг доьу-
ран Салатын Ящмядлинин фяалиййятинин бу китабла диэяр бир истигамяти, 
фолклоршцнаслыг тяряфи ортайа чыхыр. Бир гядяр яввял фолклоршцнас алими-
миз проф. Р.Рцстямзадя иля баьлы йазысыны охумушдум. Кифайят гядяр 
уьурлу бир йазы иди. Даща доьрусу, йазы алынмышды. Щятта бу мягаля иля 
баьлы фикир бюлцшмяк гянаятим дя варды. Щансы сябябдянся дцшцнъя-
лярими йазыйа эятиря билмядим. Бир гядяр сонра С.Ящмядлинин Щяйат 
Рцстямзадя иля бирэя щазырладыьы Р. Рцстямзадянин щяйатыны, йарады-
ъылыьыны якс етдирян тяртиб вя тядгигат сяъиййяли «Шяряфли юмцр йолу» (Ба-
кы, 2011) китабыны охудум. «Профессор Рцстям Рцстямзадя, йахуд 
«Шяряфли юмцр йолу» («Кредо» гязети, №11 (631) 19 март 2011) мяга-
лясини йаздым вя орада гянаятлярими бюлцшмяйя чалышдым. Бу китаб юз-
лцйцндя фолклорумуза верилян гиймят иди. Вя беля дя баша дцшцб С.Ящ-
мядлинин тяртибчи, мятшцнас кими фяалиййяти щаггында цмуми контекст-
дя сющбят ачдым. Анъаг инди ися «Щяр ким йцз ил унутмаса…» китабы 
иля бир фолклоршцнас кими щаггында сющбят ачмаьа мяндя ещтийаъ 
йаранды. Бу ад илк юнъя йадыма бюйцк шаиримиз О.Сарывяллинин мяшщур 
«щяр ким йцз ил йашамаса» мисрасыны салды. Китабы вяряглядикдян вя 
онунла таныш олдугдан сонра щяр шей мяня айдын олду. Адланманын, 
китаба ад сечмясинин тясадцфи олмадыьыны билдим. Бу зянэин топлуну 
Салатын Ящмядова анасы Эцлябатын Мустафа гызы Рясулованын дилиндян 
йазыйа алмышдыр. Синяси сюзля, халгымызын инанълары, сынамалары, алгышлары, 
андлары, аталар сюзц вя дейимляри, байаты, тапмаъа, рявайят, наьыл юр-
някляри иля долу олан Эцлябатын анайа, йцз йашлы аьбирчяйя, онун йад-
дашына гибтя етмяйя билмирсян. Башланьыъ йазыдан айдынлашыр ки, бу 
китаб еля онун язиз хатирясиня баьланмышдыр. Даща доьрусу, Салатын ха-
ным онун йаддашында оланлары вахтында йазыйа алмагла бюйцк саваб 
иши эюрмцшдцр. Инсан ъисмани ъящятдян танрынын вердийи юмрц йашайыр вя 
сон олараг дцнйаны тярк етмяк мяъбуриййятиндя галыр. Ябядийашарлыьа 
ися щяр кяс чата билмир. Халгын вя миллятин талейиндя бюйцк иш эюрянляр 
буну газаныр. Салатын ханым да язиз анасы Эцлябатын ханымын йадда-
шындакылары йазыйа алмагла она ябядийашарлыг газандырмышдыр. Ейни 
заманда фолклорумуза юзцнцн тющфясини вермишдир. Бу китабы охудуг-
да яввялдян ахыра гядяр бир дуйьу мяни изляди. Бу тяяссцф дуйьусу иди. 
Вя дцшцндцм ки, яэяр бир йаддаш адамынын, аьбирчяк ананын йаддашын-
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да бу гядяр нцмуня олубса, халг йарадыъылыьы нцмуняляримиз йашайыб-
са онда ня гядяр йазыйа эятирилмямиш сюз чялянэимиз бу сырадан олан 
аьсаггал вя аьбирчякляримизля бирликдя торпаьа эюмцлцб. 

Китаба С. Ящмядли «Эцнащмы, савабмы» адлы кювряк бир йазы 
йазыб. Бурада инсан талейинин аьрылары, щяйатын изтираблары, йашамаг 
ешги, ана-ювлад севэиси вя онун нцмуняйя чевриля билмяси кими мягам-
лар тясиредиъиликля яксини тапыб. Башланьыъ йазыдан, «Эцнащмы, саваб-
мы»дан сон сюзя, вида сюзцня «Анам мяним – юмцр йцкц, сюз йц-
кц»ня гядяр бюйцк заман вя дцшцнъя мясафяси вар. Салатын Ящмядли 
онлары йазыйа эятириб. Башланьыъ йазыда дейилир: «ЫЫ Дцнйа мцщарибя-
синин гызьын чаьлары иди. Балаъа бир кянддя, балаъа бир евдя ана-бала 
баш-баша вериб доланырды. Евин башыпапаглысы ганлы-гадалы мцщарибядя 
ъаны бащасына вурушурду. Бюйцк Вятян адландырылан Русийа торпаглары 
уьрунда юлцм-дирим мцбаризяси эедирди. Саь галмаг, мцщарибядян 
саламат гайытмаг щяр кяся нясиб олмурду. 

Ана-бала эеъяни эцндцзя гатыб яр йолу, ата йолу эюзляйирдиляр. Йа-
шамаг лазым иди. Йашамаг цчцн чюряк тапмаг лазым иди. Чюряк тапмаг 
цчцн чалышмаг, дуруб-дайанмадан, динъялмядян, йатмадан ишлямяк, йе-
ня дя ишлямяк лазым иди. Бу мцщарибя илляринин йазылмамыш ганунларындан 
иди. Кишиляр ъябщядя иди. Колхозун бцтцн ишляри арвадларын, ушагларын, 
гоъаларын инъя, зяриф вя зяиф чийинляриндя бяргярар олмушду» (с.5). Бу епи-
зод юзлцйцндя щяйатын уъу-буъаьы эюрцнмяйян изтирабларыны, романлара 
сыьмайаъаг бир дцшцнъяни ифадя едир. Онун дярки, йазыйа эятирилмяси бир 
башга мясялядир. С.Ящмядли анасы Эцлябатын ханымын тимсалында бцтцн 
аналарын, минлярин, милйонларын мцщарибя изтирабларыны тягдим едир. 
Китабын сонунда, «Вида сюзц» адлы щиссядя йазыр: «Мян анам щаггында 
яввялки мягалядя индики заманда данышырдым. Чцнки бу китабы щазырла-
йана гядяр анам саь иди. Нядянся китабы битиря билмирдим. Анамын 
йанында отурурдум, дейирдим ки, ай ана, билдиклярини де, йазым… 

Анамын данышдыьы рявайятляри, байатылары, бир сюзля, дилиндян ешит-
дийим фолклор нцмунялярини топлайыб охуъуларын ихтийарына верирям» (с. 
302-303). Бу иши иля С.Ящмядли фяалиййятинин диэяр бир истигамяти, топла-
йыъылыг тяряфи щаггында сюз демяйи вя гиймятляндирмяйи зярури едир. 
Топлайыъылыг фолклоршцнаслыгда мцщцм вя башлыъа кейфиййятдир. Бялкя дя 
бу юзлцйцндя танрынын вердийи истедад пайларындандыр. Чцнки фолклоршц-
наслар арасында щям топлайыъылыг, щям дя тядгигатчылыг фяалиййятини мц-
вази апараъаг чох аз адамлар олуб. Бялкя дя бунлар бармагла са-
йылаъаг гядяриндядир. Мцасир дюврцмцздя ися бу даща чох азалмада 
мцшащидя олунур. Бизим дилчи, ядябиййатшцнас, публисист кими таныдыьымыз 
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С. Ящмядли ися бир сыра йарадыъы истигамятляри мцвази апаран вя юзцндя 
ъямляшдиря билян аз-аз шяхслярдяндир. С.Ящмядлинин бу фяалиййяти йадыма 
Щ.Ялизадянин эюрдцйц бюйцк ишлярин бир щиссясини салды. Даща доьрусу, 
башлыъа олан щиссясини. Щ.Ялизадя ону да дейяк ки, фолклоршцнаслыьымызда 
щеч кясля мцгайися олунмайаъаг бир симадыр. О, бир институтун эюрцб 
чатдыра билмяйяъяйи ишляри эюрцб, фяалиййяти иля халг севэисинин ня олдуьу-
ну нцмайиш етдирибдир. Щ.Ялизадя бу нцмунялярин мцщцм бир щиссясини 
она бюйцк аталыг гайьысы эюстярян Ашыг Ялидян топлайыбды. С.Ящмядли дя 
ейни йолу тутараг анасы Эцлябатын ханымын йаддашында оланлары итиб-
батмадан хилас едибди. Бир йаддаш адамынын, аьбирчяйин, анамызын 
йаддашында бу гядяр фолклор нцмуняляри сахламасы бюйцк щадисядир. 
Халгын ня гядяр зянэинлийиндян хябяр верян мясялядир. Бу илк юнъя бялкя 
дя ади эюрцня биляр. Анъаг мащиййятиня вардыгда бу нцмуняляр чох 
няснялярдян хябяр верир. Халгын мяняви йаддашынын яски лайларда дайа-
нан кодларыны тящлил етмяйи актуаллашдырыр. Бизя беля эялир, бу китабда 
оланлар щяля бир щисся олуб вя вахтында йазыйа алынмайыбды. Анъаг диэяр 
бир мягамы етираф едяк ки, яэяр бир аьбирчяйин йаддашында бу гядяр 
фюлклор юрняйи йатырса онда йазыйа эятирилмяли, йаддашлардан кючцрцлмяли 
щяля чох шейлярин галдыьы щаггында дцшцнмяк лазымдыр. Чцнки бунлар 
ъанлы енсиклопедийадырлар. Онларын йаддашларындакынын йазыйа эятирилмяси 
ися бцтцн зийалыларын, халгын зийалы групунун мяняви боръудур.  

Китаба халг йарадыъылыьынын тядгиги вя топланмасы сащясиндя дяйяр-
ли ишляр эюрмцш фолклоршцнас алим, АМЕА-нын Фолклор институтунун ди-
ректор мцавини О.Ялийев «Гайнар сюз чешмяси» адында бир йазы йазмыш-
дыр. Доьурдан да, халгын зянэин йарадыъылыьы, Эцлябатын ананын йаддашы 
гайнар сюз чешмясидир. Бу чешмялярин щяля нечяляри заманында йазыйа 
эятирилмядийи, гайьысы чякилмядийи цчцн ялимиздян эетмишдир. Мящз бу 
сябябдян дя О.Ялийев чох доьру олараг дейир: «Шифащи халг йарадыъылыьы 
битиб-тцкянмяйян явязсиз мяняви сярвятдир. Халгын ясрляр бойу йаратдыьы 
бу зянэин сярвят аьыздан-аьыза, нясилдян-нясиля кечяряк йаддашларда йа-
шамыш вя дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Бу эцн дя бу гиймятли сяр-
вятин бир щиссяси щяля аьсаггалларын, аьбирчяклярин, мцдрик инсанларын ща-
физясиндя йашайыр. Тез бир заманда бу явязсиз юрнякляр йазыйа алынмаз-
са, топланмазса нечя-нечя байаты, наьыл, яфсаня вя с. сяссиз-сямирсиз итиб 
эедя биляр. Одур ки, бу зянэин мяняви сярвятин щяр бир нцмунясини топ-
ламаг, йазыйа алмаг олдугъа ваъиб бир мясялядир» (с. 24). Ону да гейд 
едяк ки, буну ади сырадан олан бир шяхс демир, бцтцн фяалиййяти иля фолк-
лорумузун гайьысында дуран, онун проблемляриня кифайят гядяр бяляд 
олан бир фолклоршцнас алим дейир. Бяли, яэяр биз щяр щансы бир топламайа 
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эеъикмяйимизля, йазыйа эятиря билмямяйимизля иткийя йол веририк. Нечя-
нечя байаты, тапмаъа, аталар сюзц, яфсаня, рявайят, дастан вя с. 
юрнякляримиз бу ъцр иткилярля цзляшиб вя бу эцн дя цзляшмядяди.  

Даща сонра китабда АМЕА-нын Дилчилик институтунун лцьятчилик 
шюбясинин мцдири, филолоэийа елмляри доктору, профессор Исмайыл Мям-
мядовун «Няьмякар ананын гялб яманяти» адында йазысы верилмишдир. 
Бурада халг йарадыъылыьынын топланмасы яняняси контекстиндя мясяляйя 
мцнасибят билдирян тядгигатчы бир мягамы вурьулайараг йазыр: «Эцля-
батын Мустафа гызынын сюйлядийи фолклор йадиэарлары гаршымыздадыр. 
Бунлары аьбирчяйимизин йазычы-публисист, тядгигатчы-алим, хейриййячи 
гызы, щаъыханымымыз Салатын ханым Ящмядли севя-севя, кюнцл хошлуьу 
иля бюйцк сяхавят дуйа-дуйа каьыза кючцрцб. Юз няьмякар анасынын 
гялб яманятлярини инъядян-инъя бир дуйьу иля бир-бир гялямя алыб. Эюряк 
бу яманятдя няляр вар: инанълар, сынамалар, алгышлар, андлар, аталар 
сюзляри, мясялляр, дейимляр, байатылар (130-дан артыгдыр), тырынгылар, лай-
лалар, тапмаъалар, яфсаня вя рявайятляр, наьыллар вя мцдрик кяламлар. 
Яэяр бу фолклор мятнляринин ялйазмасына нязяр салсаг, бурада ня гя-
дяр эярякли, щяр бир дюврцмцз цчцн дяйярли, гиймятли олан сюз инъилярини, 
ел чялянэлярини эюрярик» (с. 31). Доьурдан да, бурада бир-бириндян эю-
зял байаты чялянэи, лайла чялянъи, яфсаня, рявайят чялянэи, мцдрик кя-
ламлар чялянъи вя с. вар. Бу китаб юзлцйцндя чялянэляр топлусудур. Бу 
китабла С.Ящмядли мющтяшям бир абидя йаратмышдыр. Бир зийалы кими 
юзцнцн мяняви боръуну йериня йетирмишдир. 

Бцтцн бунлардан сонра айры-айры башлыглар алтында топлама нц-
муняляри верилир. Илк юнъя ися «Инанълар вя сынамалар» эялир. Мялум 
олдуьу кими, щяр бир фолклор нцмуняси юзлцйцндя тарихдир. Халгын тари-
хинин бир парчасыдыр. Мин иллярин тяърцбясиндян чыхараг сабитляшмиш, 
бцтювлцкдя халг тяряфиндян гябул олунараг йашам фактына чеврилмишдир. 
Инамлар вя сынамалар да бу сырададыр. Инама чеврилмя мащиййятиня 
вардыгда бир эцнцн, беш эцнцн щадисяси дейил. Халгын йаддашындан 
кечдикдян сонра (йаддашдан кечмя ися ади просес дейилдир) дцшцнъяйя 
дахил олмушдур. Еляъя дя сынамалар. Бунларын арасында инъядян-инъя 
эюрцнян баьлантылар вар. Халгымызын йаддашында, мяишятиндя йуху иля 
баьлы мараглы, бир-бириня йахын, бир-бириндян фяргли олаъаг дейимляр 
нязяря чарпыр. С.Ящмядлинин вердийи инанъ вя сынамалар арасында да бу 
юзцня йер тапыр. Онларын бириндя дейилир: «Горхулу йуху эюряндя 
йухуну суйа данышыб дейярляр: «Ахар су, йухуму сяня дейирям, гой су 
йухуму апарсын» (с. 34). Суйа йухуну данышмаг инамы юзлцйцндя 
узун бир заманы сярэиляйир. Бунун бялкя дя минилляря эедиб чыхаъаг 

   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 36 

тарихи вар. Тарихи абидяляримиздя, мцхтялиф йазылы ядябиййат нцмуняля-
римиздя, классикляримизин ясярляриндя йухунун суйа данышылмасы иля 
баьлы чохлу нцмуняляр вар. Онун классик нцмунясиня мющтяшям аби-
дямиз, анайасамыз кими уъа тутдуьумуз «Китаби-Дядя Горгуд» дас-
танларында там тяфсилатлы фактына раст эялирик. Вя йахуд да байгушла 
баьлы китабда верилян сынамада дейилир: «Байгуш гапыйа эялиб охуйур-
са, апарыб онун гондуьу йеря дуз-чюряк гойуб анд верярляр: Сян бу 
дуз-чюряк, бир дя бу гапыйа эялмя» (с. 39). Дцнйа халгларында мцхтя-
лиф мясялялярдя, еляъя дя байгуша мунасибятдя бир фярглилк юзцнц эюстя-
рир. Азярбайъанда, еляъя дя тцрк халгларында байгушун щансыса гапыйа 
эялмяси фяналыгдан, щансыса пис щадисянин олаъаьындан хябяр верир. 
Она эюря дя онун говулмасы, она кюсюв атылмасы вя с. дцшцнъяси щя-
мишя нясил-нясил улуларымыздан бизляря ютцрцлцб. С.Ящмядли дя бу топлу-
да мараглы бир йанашма иля эюрцнцр. Байгушларын сясиндя бир ващимя 
вар. Онун доьурдуьу горху инсанын ичини титрядир. Буну эеъянин 
гаранлыьында, мешянин дяринликляриндя, сяссизлийиндя эюрцб ешидянляр, 
овчулар даща йахшы билир. Дащи шаиримиз Н.Эянъявинин «Сирляр хязиняси» 
поемасындакы «Байгушларын сющбяти щекайяси» байгушларла баьлы дц-
шцнъяни там тяфсилаты иля сярэиляйир. Байгушларын мяскяни, истяйи хараба-
лыгдыр дейирляр. Халг арасында гарьышларымызын бириндя дейилир, «йур-
дунда байгуш уласын». Артыг бу щяр шейи айдынлашдырыр. Ону да гейд 
едяк ки, халг арасында инамлар вя сынамаларла баьлы топланмалы чох 
нцмуняляр йашайыр. Нядянся биз онлардан анъаг бир щиссяни йазыйа 
эятирмишик. Щалбуки, республикамызын бцтцн реэионларына эедиб онлары 
топламаг, цмуми бир топлу щалында чап етмяк ян цмдя вязифяляримиз-
дянди. «Алгышлар, дуалар» да бу сырададыр. Халгымызын дилиндя, йадда-
шында бир-бириндян эюзял алгыш-дуалар вар. Азярбайъан халгы, цмумилик-
дя тцрк халглары аьзы дуалы халгларданды. «Аллащ бярякят версин», 
«Аллащ кюмяйин олсун», «Аллащ цряйинъя версин», «Аллащ рузуну вер-
син», «Аь эцнлц оласан», «Ахырын хейир олсун» вя с. кими бир-бириндян 
эюзял алгыш-дуаларымыз вар. Бу алгыш-дуалар инсанларын хейирхащлыьын-
дан, кимсясизя, дарда галана ял тутмасындан йараныб. Бунларын щеч 
бири щансыса тясадцфин нятиъяси кими ортайа чыхмайыб. Халг йарадыъылыьы 
тясадцфляри севмир. Бунлар щамысы бцтцнлцкдя инсанлыьын факты кими 
халгымызын щяйатынын, йаддашынын бир парчасыдыр. Инамлар, сынамалар, 
алгышлар, дуалар юзлцйцндя дцшцнъя етибариля бир мцстявидя дайаныр. 
Андлар да бура дахилдир. Бцтцн халгларда анд йерляри олмушдур. Азяр-
байъан халгында да беля анд йерляри формалашмышдыр. Щямин анд 
йерляри мцгяддяслик, уъалыг, ялчатмазлыг, цлвилик мяканыдыр. «Аллащ 
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щаггы», «бу йол щаггы», «чюряк щаггы», «ишыг щаггы», «о эцн щаггы» вя 
с. щамымызын истифадя етдийимиз андлардыр. Онун кясб етдийи мащиййят 
ися чох-чох дяринляря эедиб чыхыр. Бу андлар халгын цмидиндян, инамын-
дан, севэисиндян, ещтийаъындан йоьрулмушдур. Онун тарихини ися мцяй-
йянляшдирмяк, щара эедиб чыхдыьыны сюйляйя билмяк олдугъа мцшкцлдцр. 
Бунлар щамысы инсанлыгла бирэя аддымлайан тясяввцрлярдир. 

Халгымызын зянэин йарадыъылыьында мцщцм бир щиссяни аталар сюзц 
вя мясялляр тутур. Аталар сюзц мцдриклик чешмясидир. Улуларымыз щяйа-
тын вя дцшцнъянин сынагларындан кечиряряк явязсиз мцлащизялярини гялиб-
ляшдирмишляр. Онларын да тарихини, щансы заманда йарандыьыны мцяййян-
ляшдирмяк олдугъа чятиндир. Анъаг олан будур ки, щамымыз йериня вя 
мягамына эюря аталар сюзляриндян истифадя едирик. С.Ящмядли дя йазыйа 
алыб няшриня наил олдуьу топлуда атал сюзляриня, дейимляря йер вер-
мишдир. Бурадакы нцмунялярин мцщцм бир щиссяси мяним цчцн орижинал 
вя йенидир. Дцздцр, индийя гядяр аталар сюзляринин топланмасы вя няшри 
сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя, «Китаби-
Дядя Горгуд»да, «Сялъугнамя»дя, «Оьузнамя»дя чохлу аталар сюзц 
верилмишдир. Щямин нцмунялярин бюйцк яксяриййяти бу эцн дя халг 
арасында ишляклийини, дяйярини горуйур. Классикляримиз бу зянэин хязиня-
дян бящрялянмякля бир-бириндян мараглы сянят нцмуняляри йаратмыш, 
ясярляринин бядии дяйярини даща да артырмышлар. Щ.Зейналлынын, Я.Щц-
сейнзадянин вя башгаларынын аталар сюзляринин топланмасы вя няшри СА-
щясиндя бюйцк ишляри вар. С.Ящмядли дя бу китабда вердийи аталар сюзц 
вя дейимляри иля адыны сяляфляринин сырасына ялавя етмишди. «Аьыр газан 
эеъ гайнар», «Алча туршдур, йийясиня хошдур», «Гызын олду гырмызы 
донуну сойун», «Сябр ейляйянин аъы аьзы бал дадар», «Хяляфин нядир, 
сяляфин дя одур», «Варыны йедин дадынды, вердин адынды, галды йадынды» 
вя с. нцмунялярин щяр бириси бюйцк тяърцбяни, щяйатын сынагларыны юзцн-
дя ещтива едир. Бу нцмуняляр юзлцйцндя дцшцнъямизин, мцдриклийи-
мизин тарихидир, кечиб эялдийи йолун фактыдыр. 

Китабда мцщцм бир щиссяни байатылар тутур. Бу форма тцрк шеири-
нин инкишаф тарихини излямяк бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бцтцн тцрк гювмляри юзляринин щисс вя дуйьуларыны, истяк вя арзуларыны 
диэяр формалардан даща чох байатылар васитясиля ифадя етмишляр. Азяр-
байъан халгынын да шифащи дцшцнъясиндя мцщцм бир щиссяни байатылар 
тутур. Щяр бир байаты юзцндя бюйцк-бюйцк щадисяляри, заманын щансыса 
дюняминдя баш верян олаъаглары юзцндя эяляъяйя дашыйыр. Дюрд мисра-
дан ибарят олан бу нцмунялярдя ъилд-ъилд китабларда дашына биляъяк дц-
шцнъя йашайыр. Бу нцмунялярдя няляр йохду? Халгымызын ич аьрылары, 
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вятян щясряти, севэи изтираблары, гяриблийи, вцсал чырпынтылары, щяр шей 
юзцня йер тапыр. Ону да гейд едяк ки, бу бир форма кими даща чох щя-
мин аьрылары дашымаьа йюняликлиди. Тясадцфи дейил ки, байатыны даща чох 
йазылы ядябиййат нцмуняляриндя классикляримиз ащыл чаьларында йазмыш-
лар. Мящз он сяккизинъи йцзилилйин бюйцк шаири М.П.Вагиф мцасири вя йа-
хыны М.В.Видадийя «гоъалыбсан гялбин кювряклянибди, байатыда зещнин 
зиряклянибди» дейирди. Байаты шифащи дцшцнъянин щадисясидир. Лакин 
йазылы ядябиййатда классикляримиз Ш.И.Хятаи, М.Ямани, М.П.Вагиф, 
Г.Закир вя башгалары, еляъя дя ийирминъи йцзиллийин бир сыра эюркямли 
сяняткарлары байатыда гялямини сынамыш вя юзляринин эюзял бядии нцму-
нялярини йаратмышлар. Сон дюврдя бу форма йазылы ядябиййатда ишляк-
лийини артырмагдадыр. Академик Т.Бцнйадовун цч китабдан ибарят 
байатылары буна нцмунядир. Ядябиййатымызда Сары Ашыьын байаты устады 
кими танынмасы щадисяси вар. Ю.Хяййам, М.Эянъяви дейяндя рцбаи 
йада дцшдцйц кими, Сары Ашыг дейяндя дя байаты йада дцшцр. Бунлар 
юзлцйцндя адын символизяси тясири дя баьышлайыр. Ашыг йарадыъылыьында 
устад сяняткарларын байатыдан истифадяси юзлцйцндя бир истигамятдир. 
Салатын ханымын да анасынын йаддашындан йазыйа алдыьы байатылары 
китабда вермяси юзлцйцндя бюйцк ишдир. Бурада бир-бириндян мараглы 
нцмуняляр вар. Щяр бириси юзлцйцндя бир дцнйадыр. 

 

Эюзлярин йеди мяни,  
Гурд олду, йеди мяни. 
Бир намярдя сирр вердим 
Алямя деди мяни. 

 

Елями ганадыннан, 
Ган даммар ганадыннан. 
Кюнлцм эязян йерляри 
Гуш эязмяз ганадыннан. 
 

Гарадыр гашын, юрдяк, 
Йашылдыр башын, юрдяк. 
Щямишя ъцт эязярдин, 
Щаны йолдашын юрдяк. 

 

Бу цч нцмунянин щяр бириси бюйцк-бюйцк дцшцнъяляри ещтива едир. 
Онларын тяфсири, ачымы йозулуб гуртармасы мцмкцн олмайан олаъагла-
ра апарыб чыхарыр. Байаты бизим нязяримиздя халгын йаратдыьы мюъцзя-
лярдяндир. Мящз бу сябябдян дя онларын ахыра гядяр ачылмасы еля дя 
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мцмкцн олмур. Фолклоршцнаслыьымызда бу форма иля баьлы, еляъя дя 
тцрк шеир яняняси иля ялагядяр бцтцн дейилянляр щамысы щямин еъазкарлыьы 
ачмаьа йюняликли эюрцнцр. Байаты бир форма кими тцркцн кюнцл рцбабы-
на щесабланыб вя ону даща чох дилляндирир. Бу сябябдян дя щамымыз 
цчцн явязсизди. С.Ящмядли дя анасынын йаддашында заман-заман йаша-
йан байаты юрняклярини йазыйа алыб халгымыза чатдырмагла дяйярли бир иш 
эюрмцшдцр. Китабда «Тырынгылар, гымгымалар», «Бу балама гур-
бан…» башлыьы алтында верилян нцмунялярин щяр бириси шеиримизин тари-
хини, инкишаф истигамятини, щансы яняняляря йцклц олдуьуну вя сабаща 
эедян йолуну излямяк щаггында чох шей дейир. Лайлалар бешик няьмя-
ляримиздир. «Ушаг психолоэийасыны, онун дахили алямини, эяляъяк тярбийя 
йолларыны халг гядяр доьру, дцрцст мцяййянляшдирмяйи баъаран икинъи 
бир мцрябби тапмаг чятиндир…Ушагларда мусигийя, ядябиййата щявяс 
ойадан, онун бядии зювгцнц охшайан илк нцмуняляр, шцбщясиз, лайла, 
байаты, мащны вя охшамалардыр». Анъаг тяяссцфляр ки, биз онун мащий-
йятиня еля дя вармаьа чалышмамышыг. Фолклоршцнаслыгда лайла вя охша-
маларла баьлы мцяййян гядяр сюзляр дейилиб, анъаг эцман едирик ки, бу 
щяля лазымы гядяр дейил. Чцнки онларын спесификасынын дяринликляриня доь-
ру эедиб арашдырылмалы чох мягамлар вар. Бир нцмуняйя диггят йетиряк. 

 
Гохусу эцлдян эялир, 
Эцлдян, бцлбцлдян эялир. 
Баламын эцл бешикдя 
Йухусу бирдян эялир. 
Балам, а лай-лай, а лай-лай, 
Эцлцм, а лай-лай, а лай-лай. (с. 103) 

 
Бурада бир истигамятдя мятнин вердийи информасийа, кюрпяйя олан 

севэи яксини тапырса, диэяр истигамятдя кюрпянин дцшцнъясини формалашды-
раъаг ритмиклик мягамлары, онун тясирлилик тяряфляри диггяти ъялб едир. Бу 
мащныларла аналарымыз щям дя щяля дцнйайа тязяъя эюз ачмыш кюрпялярин 
тярбийяси гайьысына галмышлар. Азярбайъан фолклорунда щяр бир нцмуня-
нин, форманын юзцнцн йери вя мягамы вар. Онлар улуларымызын йадда-
шынын, щяйатынын, кюнцл дуйьуларынын бир парчасы кими эюрцнцр. Мящз бу 
сябябдян дя сон дяряъядя тясирли вя явязсизди. Лайлаларын, охшамаларын, 
гымгымыларын, байатыларын, тапмаъаларын йериня йетирдийи функсийа буну 
бир даща айдынлыгла эюстярир. Китабда верилян тапмаъалар бюлмяси бизя 
йени-йени нцмунялярин йазыйа эятирилмяси иля мараглыды. Он доггузунъу 
йцзилликдян башлайараг тапмаъаларын топланмасы вя няшри сащясиндя ишляр 
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эюрцлмяйя башламышдыр. Ону да етираф едяк ки, он доггузунъу йцзиллик-
дя диэяр жанрлара нисбятян тапмаъалар бялкя дя даща аз топланан фолклор 
нцмуняляри олмушдур. Кечян ясрин ийирминъи илляриндян ися бу нцмуня-
лярин топланмасы иши сцрятлянмиш, В.Хулуфлу вя Щ.Зейналлы онун китаб 
шяклиндя чапына наил олмушлар. С.Ящмядли дя бу ишдя юзцнцн сяляфляриня 
гошулмуш, тапмаъаларын бир сыра мараглы нцмунялярини фолклоршцнаслыьы-
мыза тягдим етмишдир. Тапмаъалар бир форма кими чевик дцшцнъяйя, ади 
бир мягамын верилмясиндян мащиййятин ачылмасына хидмят едир. 

 
Гащ-гащ галасы вар бунун, 
Гям пийаласы вар бунун, 
Ня доьар, ня учурдар, 
Учар баласы вар бунун. (с. 108) 

 
Бу нцмунядя метафорик дцшцнъя мясялянин бир тяряфидир. Онун 

диэяр тяряфиндя сюзцн, мятнин поетиклийи, йцксяк сянят принсипляриня уй-
ьунлуьу мараг доьурур. Бу мятндя арыдан сющбят эедир. Даща доь-
русу, ачымында ары дайаныр. Гаршы тяряф бу сюйлямядян няйин щаггында 
данышылдыьыны юзц цчцн мцяййянляшдирмялидир. Тапмаъаларын бир фолклор 
жанры кими ня заман йаранмасыны, щансы дюврля баьлантыларынын 
олмасыны сюйлямяк чятинди. Бу бцтцн фолклор жанрларына аиддир. Лакин 
айры-айры нцмунялярин вердийи информасийа тарихин дяринликляриня эедян 
йол щаггында билэи верир. Бу мянада биз бядии нцмунялярин, форманын 
юзцнцн щансы дяринликлярдян эялдийи щаггында дцшцнъяляримизи ещтимал 
шяклиндя олса да дейя билирик. 

Халг йарадыъылыьы уъу-буъаьы эюрцнмяйян зянэин бир эцлзары хатыр-
ладыр. Бу эцлзарда щяр нцмунянин, форманын юзцнцн йери вар. Яэяр 
мифляр дцнйаны бядии дярк факты кими мараг доьурурса, аталар сюзляри 
бцтцн тяфяррцаты иля мцдриклийя, мярасим няьмяляри халгын мяишятинин 
мцхтялиф тяряфляриня, рявайятляр тарихи олайларын сабащлара дашынышына 
йюняликли бир функсийаны йериня йетирир. Она эюря дя бу нцмунялярин ня 
гядяр топланмасына вя щаггында йазылмасына бахмайараг, щямишя 
топламайа вя тящлиля ещтийаъ доьурур. Сон дюврдя реэион фолклорунун 
топланмасы вя няшри сащясиндя хейли уьурлу ишляр эюрцлмякдяди. Бу яв-
вялки дюврлярдя дя олмушдур. Анъаг инди антолоэийалар шяклиндя топла-
малар апарылыр. Няшр олунан китаблар да буну айдынлыгла эюстярир. 
Бурайа тядгигатлары да ялавя етмяк лазымдыр. Анъаг тяяссцф ки, индийя 
гядяр няшр олунан антолоэийалар сырасында Газах фолклору антолоэийасы 
йохдур. Бу юзлцйцндя фолклоршцнасларын, бцтцнлцкдя реэион зийалылары-
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нын цзяриня бюйцк мясулиййят гойур. Дцздцр, бу ишин апарылмасы кифа-
йят гядяр аьыр вя мясулиййятлидир. Эярэин вя узунмцддятли топлама-
ларын сайясиндя мцмкцндц. Чап олунан антолоэийалардакы мцяййян 
гцсурлар, чатышмамазлыглар вар. Буну да баша дцшмяк лазымды. Анъаг 
бцтювлцкдя бунларын щамысы уьурлу вя эярякли, тарихя чеврилмяли ишлярди. 
С.Ящмядованын анасы Эцлябатын ханымын дилиндян йазыйа алдыглары 
щяля эюрцляси чох ишлярин олдуьу щаггында тясяввцр йарадыр. Китабда 
мцщцм бир щиссяни рявайятляр тяшкил едир. «Беля рявайят едирляр ки…» 
башлыьы алтында верилян нцмуняляр щяр бириси типиклийи, бцтюв тясяввцр йа-
рада билмяк хцсусиййяти иля ящямиййятлидир. Яфсаня вя рявайятляр халг 
ядябиййатымызда мцщцм бир щиссяни тутур. Онларын топланмасы, няшри 
вя тядгиги сащясиндя дя мцяййян ишляр апарылмышды. Бир щиссяси клас-
сикляримизин китабларында бядии дцшцнъянин факты кими эюрцнцрся, диэяр 
бир щиссяси айры-айры китабларын сящифяляриндя топлу кими йашайараг 
эцнцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Мясялян, Щерадотун «Тарих» китабын-
дакы Мидийа дюврц иля баьлы яфсаняляр тякъя бядии факт, яфсаня, рявайят 
олараг мараг доьурмур. Бурада щям дя тарихин бцтюв бир дюврцнцн 
реал эерчяклийинин бядии ифадясинин йашандыьынын шащиди олуруг. Мящз 
бюйцк шаиримиз С.Вурьунун «щяр щансы бир яфсаня олурса олсун, биз 
онда щягигят шяфягляри эюрмялийик» гянаяти тясадцфи дейилмямишдир. 
Яксиня, бурада сон дяряъя инъялик вя ъидди олаъаг бир мягам варды. 
Щеч шцбщясиз, бурада мцяййян ялчатмазлыг кими эюрцнян ясатир, яфса-
нявилик мягамлары вар. Анъаг щамысы инсан тясяввцрцнцн мящсулудур. 
Бу тясяввцрлярин ися бир уъунда щяйатдан эялмя шейляр дайаныр. «Ки-
мин дярди йохса…», «Вясиййят», «Яйирдякли даь», «Щарамлыг», «Щяря-
нин юз гисмяти» «Щяъъи евиндя дя гябул едя билярсян» вя с. кими нцму-
няляр халг дцшцнъясиндян гопуб йашамагдадыр. Топлуда «Язрайылын 
тапшырыьы» адында бир яфсаня верилир. Орада дейилир. «Аллащ ъянаби Яз-
райыла буйурур ки, эедиб филан гадынын ъаныны аларсан. Язрайыл Аллащын 
буйурдуьу евя эялир, эюрцр ки, ъаныны алаъаьы гадын йатыб, балалары да 
йанында. Ики ушаьы бир тяряфиндя кцряйинин ортасында, балаъасы голунун 
цстцндя, ананын дюшц дя аьзында йатыр, щярдян дя бир аьзыны марчыл-
дадараг ямир. Ъянаби Язрайыл фикирляшир: «Аллащ йягин ки, мяним эцна-
щымдан кечяр, мян бу анайа неъя гыйым. Ону юлдцрмяйяъяйям. Ону 
юлдцрсям ушаглары йетим галар, кюрпяси дя аъындан юляр. Гой мян еля 
балаъанын ъаныны алым, ана о ики ушаьына бахсын». Язрайыл беля дя едир. 
Ишини гуртарыб Аллащын щцзуруна эялир, щесабат верир. Аллащ гязябляниб 
ъянаби Язрайылын голундан тутуб туллайыр. Язрайыл эялиб бир дяряйя 
дцшцр. Эюрцр ки, гаршысында уъу-буъаьы эюрцнмяйян бир дярйадыр. Дяр-
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йанын ортасында дяйирми бир даш суйун цзцня чыхыб. Дашын цстцндя от 
ъцъяриб. Цч эцнлцк бир гузу да оту иштащла отлайыр. Аллащдан вящй эялир: 
«Инди эюрдцнмц, мян истясям дашы да эюйярдярям. Сян инди эет, о 
гадыны юлдцр. Ушагларын рузусуну юзцм веряъям» (с. 118). Бу кичик бир 
парчада бюйцк щяйат реаллыьы, инсан дцшцнъяси, бцтцн олаъагларын йа-
раданын ялиндя олмасы гянаяти яксини тапыр. Бу бцтцн йазылы вя шифащи 
абидяляримиздя эцнцмцзя гядяр дашынан тясяввцрлярдир. Халг йарадыъы-
лыьы нцмуняляри юзлцйцндя щяйаты дярк вя яхлаг топлусу, тярбийя мян-
бяйидир. «Китаби-Дядя Горгуд»да Басатла Тяпяэюзцн гаршылашмасында 
онун классик бир форматы, Тяпяэюзцн дедийи «иэид гуртулдун» суалына 
Басатын «Танрым гуртарды» ъавабы вар. Бу дцшцнъя юзлцйцндя бцтцн-
лцкдя инсанлыьы ящатя едир, йазылы вя шифащи ядябиййатымызда да бир арды-
ъыллыгла мцхтялиф формаларда яксини тапыр. Топлуда щаггында данышмаг 
истядийимиз «Мола гайасы» адында бир рявайят вар. Орада дейилир: 
«Карвансара йахынлыьында гайанын дюшцндя бир молла вя бир айы щей-
кялляшиб. Беля рявайят едирляр ки, бир молла ешшяйиня миниб мешянин ичи 
иля Карвансарайа доьру эедирмиш. Башыны галдырыб эцня баханда эюрцр 
ки, намазын вахтыдыр. Дястямаз алыб намаз гылмаьа башлайыр. Еля бу 
заман бир айы йахынлашыб ону парчаламаг истяйир. Молла намазыны йа-
рымчыг сахлайыб Аллаща йалварыр: «Худайа ъаным сяня фида олсун. 
Гойма айы мяни парчаласын. Мяни дя, ону да йеримиздя даша дюндяр». 
Аллащ молланын сясини ешидир вя щяр икисини даша дюндярир…О вахтдан 
щямин гайа «Молла гайасы» адланыб» (с. 125). Бизим фолклорумузда 
беля нцмуняляр кифайят гядярди. Онлар мцхтялиф сяпкилиди. Даша, аьаъа, 
гуша вя с. чеврилмяляр юзлцйцндя яфсаня вя рявайятляримиздя, наьылла-
рымызда бир чохлугла мцшащидя олунур. Онун типик нцмуняси «Аьоь-
лан» яфсанясидир ки, Азярбайъанын бир чох реэионларында йашайыр. Бун-
ларын арасында мцяййян кичик фярглиликляр олса да, анъаг мащиййят 
етибариля ейни дцшцнъяни ифадя едир. «Молла гайасы» адлы рявайят дя бу 
силсилядяндир. Орта ясрлярин йазылы нцмуняляриндя дя беля чеврилмяляр, 
юлцб-дирилмяляр вя с. вар. Бунларын щамысы халгын шифащи дцшцнъясиндян 
йазылы ядябиййатына вя орадан да яксиня бир ахын кими давам етмякдя, 
бядии дцшцнъяйя рювняглик эятирмядядир. Бурада мифик дцшцнъядян 
тутмуш инамлара гядяр чох яски чаьларын тясяввцрляри топлашыр. Яфсаня 
вя рявайятлярдя мювзу етибариля бир рянэарянэлик мцшащидя олунур. Бу 
онларын идейасында да нязяря чарпыр. Йер адлары, галалар, тайфа, гябиля 
адлары, тарихи шяхсиййят вя с. адлары иля баьлы чохлу яфсаня вя рявайят-
ляримиз вар. Йазылы ядябиййатымызда классикляримизин йарадыъылыьында 
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кифайят гядяр чохлу нцмуняляр вар. Онларын няшри вя тящлили сащясиндя 
хейли ишляр апарылыб вя инди дя апарылмададыр. 

Азярбайъан фолклорунда мцщцм бир щиссяни наьыллар тутур. Онларын 
топланмасы вя чапы иля баьлы эцнцмцзя гядяр хейли ишляр эюрцлцб. 
А.Багри, Я.Сцбщанвердиханов, Й.В.Чямянзяминли, Щ.Зейналлы, Щ.Яли-
задя совет щакимиййяти илляриндя мараглы наьыл нцмуняляри топламышлар. 
Щятта ондан бир гядяр яввял «Мяктяб», «Дябистан» журналлары да юз 
сящифяляриндя наьыл нцмуняляринин няшриня хцсуси диггят йетирмишди. 
Еяляъя дя «Кяшкцл»дя «Лятаиф» башлыьы алтында наьылларын чапы юзлцйцндя 
наьыл нцмуняляриня олан мараьы ифадя едир. Азярбайъанда наьылларын цч 
ъилддя (1941-1947), беш ъилддя чапы (1960-1964) да бу истигамятдя 
щямишя артан ишлярин эетдийини эюстярир. Бу эцн дя наьылларын топланмасы, 
няшри, тядгиги иля ялагядар мараглы ишляр эюрцлмядяди. Мящз С.Ящ-
мядлинин дя «Щяр ким йцз ил унутмаса…» китабында наьыл нцмунялярини 
вермяси диггяти ъялб едир. «Йадымдан чыхардарам», «Даша дюнмцш 
шащзадя», «Щяр кясин юз рузиси», «Сябр дашы», «Ики гардаш» вя с. наьыллар 
щяля ня гядяр наьыл нцмуняляримизин халг арасында йашадыьыны эюстярир. 
Наьылларын спесификасында «бири варды, бири йохду»нун мараглы еъазкар-
лыьы вар. Бу даща чох щяйатилийя дайаныр. Лакин сещр, ъаду, яфсун кими 
хцсусиййятляр бу дцшцнъяйя йени чалар, мяна верир. «Цч гардаш» наьылы 
онун типик нцмунясиди. «Бири варды, бири йохуйду, ики гардаш варыйды. 
Бюйцк гардаш юлкянин падшащы, кичик гардаш ися онун вязирийди. Пад-
шащын бир гызы, вязирин ися цч оьлу варыйды. Бюйцк гардаш, ортанъыл гардаш, 
кичик гардаш – цчц дя ямиси гызы Пяризад ханыма вурулмушдулар. 

Хябяр падшаща чатыр. О, гардашы оьланларыны йанына чаьырыб дейир: 
- Цчцнцз дя гардашым оьлусунуз. Сизи бир балам кими истяйирям. 

Цчцнцзя бир тапшырыг веряъяйям: ким чох газанъ эятирся гыз онунду» 
(с. 236). Бцтцн наьылларымызда аьлын, габилиййятин, баъарыьын нцмайиши 
щямишя апарыъылылгла эюрцнцб. Бурада да мящз щямин кейфиййятляря цс-
тцнлцк верилир. Узаг сяфяря чыхан гардашлар сон олараг бирляширляр вя ки-
чик гардашынын бахыъылыг габилиййяти иля ямиси гызларынын хястя олдуьу ай-
дынлашыр. Щямишя наьылларымызда гардашлар арасында кичик гардашын да-
ща габилиййятли вя сон олараг щяр шейя наил олдуьу эюрцнцрся, бурада 
ортанъыл гардаш юз габилиййяти иля даща чох фярглянир. Бцтцн бунлар топ-
лунун мараглы ъящятляридир, бизим наьылларымызын мараглы дцшцнъяйя ще-
сабланмаг хцсусиййятляридир. Китабда сон олараг верилян «Бязямяляр» 
бюлмясидир. Бурада бир-бириндян мараглы, щям дя типик олаъаг нцму-
няляр вар. «Йола кюрпц салдым», «Нийя бир гызыл», «Баьлама», «Елчи-
лик», «Тумары чатмырмыш», «Мян дя бир кишинин оьлуйам», «Хашыл го-
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наглыьы», «Нярдиван» кими бязямяляр бцтювлцйц вя кясб етдийи мяна 
етибариля мараглы тясир баьышлайыр. «Нийя бир гызыл» бязямясиндя охуйу-
руг: «Эцнлярин бир эцнцндя юлкянин падшащы тярки-либас олуб юлкясини 
эязмяйя чыхыр. Шящярбяшящяр, кяндбякянд эязиб доланыр, ряиййятляринин 
щалындан хябяр тутур. Бир дя бахыр ки, цз-эюзцнц тцк басыб. Дялляйин 
йанына эялир. Дялляк онун бир нимдаш палтарына бахыр, бир арыгламыш 
тцклц цзцня бахыр, «отур» дейиб онун цзцнц гырхмаьа башлайыр. Кцт цл-
эцъ падшащын цзцня дяйдикъя о уфулдайыр, цзц цлэцъдян кясик-кясик 
олур. Дялляк ишини эюрцб гуртарыр. Мцштяри она он гызыл верир. Дялляк се-
виняряк гызылы тез ъибиндя эизлядир. Ай доланыр, ил эялир. Падшащ йенидян 
сейря чыхыр, йолу дялляйин йанындан дцшцр. Фикирляшир ки, еля йахшы олду, 
цзцмц дя гырхдырарам. Мцштярини таныйан дялляк тез ял-айаьа дцшцр, 
тязя цлэцъ чыхарыб онун цзцнц гырхыр. Цзц ращатлыгла гырхылмыш мцштяри 
дялляйя бу дяфя бир гызыл верир. Дялляк гызыла бахыб тяяъъцбля сорушур: 

- Нийя бир гызыл? 
Мцштяри аьыр-аьыр ъаваб верир: 
- А бала, кечян дяфя цзцмц гырханда сян дя язиййят чякдин, мян  

дя. Анъаг бу дяфя ня сян язиййят чякдин, ня дя мян. (с. 261). Бир башга 
нцмуняйя дя диггят йетиряк. «Дюймяйин ня мянасы вар» ады иля верилян 
бязямядя охуйуруг: «Бир устанын шяйирди олур. Шяйирд щяр эцн кясилмиш 
гойунун дярисини апарыб чайда исладырмыш. Гайыданда устасы щямишя 
ону дюйцрдц. Шяйирд устанын бу щярякятиндян щеч ня анламырды. 

Бир эцн шяйирд дярини чайда исладаркян чай дярини апарыр, шяйирд 
аьлайа-аьлайа устанын йанына гайыдыр. Уста тяяъъцбля ондан сорушур: 

- Ай ушаг, ня олуб, нийя аьлайырсан? 
Шяйирд ъаваб верир: 
- Дярини чай апарды, онунчцн аьлайырам ки, бирдян мяни дюйярсян. 
Уста эцлцмсцнцб мещрибанлыгла шяйирдиня дейир: 
- Индийя гядяр сяни она эюря дюйцрдцм ки, дярини ахытмайасан. 

Инди ки дяри ахыб эедиб дюймяйин ня мянасы вар?!» (с. 294). Бцтцн 
бунлар вя бу кими нцмуняляр халгымызын зянэинлийини, онун щяйатынын, 
мяишятинин, дцшцнъя тярзинин ня гядяр мараглы нцмунялярля долу олду-
ьуну эюстярир. Бу нцмуняляр Салатын Ящмядлинин щяля бир йаддаш ада-
мынын, аьбирчяйин, анасы Эцлябатын ананын дилиндян йазыйа алдыгларыды. 
Ядябиййатшцнас, дилчи, публисист кими таныдыьымыз С.Ящмядли бу топлу 
иля фолклоршцнаслыьымыза юзцнцн тющфясини вермиш вя чох бюйцк саваб иш 
эюрмцшдц. Бцтцнлцкдя зийалы мцщитиня нцмуня олмушду. Шцбщясиз ки, 
нечя-нечя беля топлуларымыз йаддаш адамларынын йаддашында йатыр, 
йазыйа алма заманыны эюзляйир. Она тялясяк.  
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ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Эцлябатын Мустафа гызы, Салатын Ящмядли. Щяр ким йцз ил унут-
маса… Бакы, Елм, 2011, 304 сящ. 

 
Бир фолклор топлусу вя онун йаратдыьы тяяссцрат 

ХЦЛАСЯ 
Халг йарадыъылыьы милли-мяняви мядяниййятимизин мцщцм бир щиссясидир. 

Онун топланмасы, няшри вя тядгиги сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдц. Сон дювр-
лярдя дя бу уьурла давам етдирилир. Э.Мустафа гызынын вя С.Ящмядлинин «Щяр 
ким йцз ил унутмаса» топлусу щяля эюрцлмяли чох ишлярин олдуьуну эюстярир. 
Топлуда халг ядябиййатынын мцхтялиф нцмуняляри – байаты, наьыл, яфсаня, 
рявайят, лятифя юрнякляри йер алмышдыр. Бу бир йаддаш адамынын дилиндян йазыйа 
алынанларды. Беля йаддаш адамларынын дилиндян фолклор нцмунялярин топланмасы 
эяряклийи бу топлудан бир даща айдынлыгла эюрцнцр. 

 
Ачар сюзляр: Халг йарадыъылыьы, яфсаня, наьыл, рявайят, байаты, охшама 

юрнякляринин топланмасы вя няшри, Салатын Ящмядлинин фолклоршцнаслыг фяалиййяти. 
 

Один сборник фольклора и его впечатление 
РЕЗЮМЕ 

Народное творчество является важной частью нашей национально- 
духовной культуры. Много работ проведено и проводится за последнее время 
в собрании, издании и исследовании его. И проводится она с успехом. 
Сборник Г.Мустафа кызы и С.Ахмедли «Ким йцз ил унутмаса…» («Если 
каждый не забудет за сто лет») показывает еще наличие многих неотложных 
работ. В сборнимке заняли место разные образы литературы – баяты, сказки, 
легенды, анекдоты. Все эти записи взяты со слов мудрых людей. Необ-
ходимость собрания такого образца литературы явно видно из сборника. 

 
Ключевые слова: Собрание и издание народного творчества, легенд, 

сказок, байаты, окшама, фольклорное творчество Салатын Ахмедлы. 
 
Ишин елми нятиъяляри: Азярбайъанын фолклорунун топланмасы сащясиндя 

сон дюврлярдя уьурлу ишляр эюрцлмядяди. Онлардан бири дя С.Ящмядлинин 
«Щяр ким йцз ил унутмаса…» топлусудур. Бурада халгымызын йаратдыьы фолк-
лор нцмуняляринин щяля дя топлама ещтийаъында олдуьу вя эярякли ишлярин 
эюрцлмя ещтийаъы айдынлыгла мцшащидя олунур. 

 

Тятбиг сащяляри: Шифащи халг ядябиййаты, етнографийа, мусиги. 
Елми йенилийи: Халг ядябиййатымызщын топлама вя тядгиг эяряклийи, 

реэион фолклорунун юйрянилмя актуаллыьы, мцасир мярщялядя, сон дюврдя 
фолклоршцнаслыгда олан уьурлар вя с. 

   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 46 

Əziz ƏLƏKBƏRLİ 
AMEA Folklor İnstitutu 

 e-mail: eziz_elekberli@rambler.ru 
 

ERMƏNİ QAYNAQLARINDA  
AZƏRBAYCAN NAĞILLARI 

 
Məsələnin qoyuluşu: Erməni folkloru kimi dünyaya təqdim olunan folk-

lor örnəklərinin, o cümlədən nağılların indiki ermənilərə heç bir aidiyyatı 
yoxdur. 

İşin məqsədi: Erməni nağılları kimi təqdim olunan folklor mətnlərinin, 
əslində Azərbaycan nağılları olduğunu elmi faktlarla sübuta yetirmək. 

 
GİRİŞ 

 
Başlanğıcını Assuriya və Urartunun qul koloniyalarından götürüb, bu 

ölkələrin qul bazarlarında dünyanın hər tərəfindən gələn tacirlərə ixtisas-
laşmış (oxu: sənətkar!) qullar kimi satılan, etnik cəhətdən yekcins olmasa 
da, Hayasa şəhər-vilayətinin adı ilə hay (yəni Hayasa qulu) adlanan 
ermənilər zaman keçdikcə tədricən bir etnik toplum təşkil etmiş, köləsi ol-
duqları xalqların maddi-mənəvi dəyərlərindən, xüsusilə mətbəxindən, 
musiqisindən, dilindən, dinindən, folklorundan və s. gündəlik həyatlarında 
bəhrələnmiş, özləri hibrid millət olduqları kimi, həm də hibrid bir mə-
dəniyyət formalaşdırırmışlar.  

Orta çağlarda Qafqazda alban və ərmən türklərinin bir hissəsinin öz 
xristianlığını qoruyub saxlaması, türk-müsəlman çoxluğundan qopub tək-
lənməsi, XV yüzildən etibarən Qafqaza gələn hay-xristian missionerlərin 
fəaliyyəti nəticəsində kilsənin təsiri altına düşməsi, Qafqazın Rusiya 
tərəfindən işğalı ilə əlaqədar XIX yüzilin əvvəllərində Ön Asiyadan çoxlu 
hayların köçürülüb gətirilməsi sonucunda bütünlüklə erməniləşməsi ermə-
nilərin etnogenezsinində Azərbaycan-türk faktorunu bir az da gücləndir-
mişdir. Bu, “erməni folkloru”nda, onun müxtəlif janrlarında, xüsusilə na-
ğıllarda özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Faktlar sübut edir ki, “erməni 
nağılları”nın böyük əksəriyyəti həm mövzu, həm məzmun, həm süjet, 
həm də obraz və ctruktur etibarı ilə Azərbaycan-türk nağıllarının eynidir. 
Bunun çox böyük tarixi, mənəvi kökləri var və özünün ciddi elmi izahını 
gözləyir. Bu baxımdan, “Xır-xır Kosa”, “Cıqqalı”, “Hazaran bülbül”, 
“Sövdəgər Əhməd”, “Saxqa Yusif”, “Qulu xan”, “Qoçaq Nəzər” və s. 
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kimi çoxlu sayda “erməni nağılları” yeni və daha obyektiv elmi-meto-
doloji yanaşma tələb edir. 

Ümumən türklərin, o cümlədən Azərbaycan türklərinin folklor yara-
dıcılığında nağıllar xüsusi yer tutur. Bu da təsadüfi deyil. Doğrudur, 
tarixin sübh çağından üzü bəri at belində dünyanın bir tərəfindən o biri 
tərəfinə mədəniyyət daşıyan Türklər apardıqları döyüşləri, bu döyüşlərdə 
göstərdikləri qəhrəmanlıqları oturub qələmə almağa çox da maraq 
göstərməyiblər. Əslində, buna onların nəinki həvəsi, heç vaxtı da olmayıb. 
Lakin bu o demək deyil ki, onların tarixi yaddaşa biganə olublar və ya 
mənəvi dəyərlərini qoruyub, yaşadıb, gələcək nəsillərə ötürmək qayğısına 
qalmayıblar. Sadəcə olaraq, Türkün öz tarixini, mədəniyyətini və mənə-
viyyatını nəsildən-nəslə özünəməxsus şəkildə – rəvayətlər, əfsanələr, 
nağıllar, dastanlar, qəhrəmanlıq nəğmələri və s. vasitəsilə ötürmək ənənəsi 
olub. Ona görə də bizdə folklor örnəkləri nəinki çox zəngindir, həm də bu 
örnəklərdə Türkün bütün varlığı – tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı, so-
sial-siyasi-iqtisadi həyatı, həyat və yaşam özünəməxsusluğu yatır.  

Bu da azmış kimi, həmin şifahi yaddaş Türk xalqları ilə qonşuluqda 
yaşayan, Türklərlə insani və ticari münasibətlərdə, hətta düşmənçilikdə 
olan bir çox xalqlar üçün həm də öz tarixlərini yazmaq və yaratmaq üçün 
mötəbər mənbə və məxəz rolunu oynamışdır. Homerdən, Herodotdan tut-
muş, Xorenliyə qədər. 

Azərbaycan türklərinin maddi-mənəvi dəyərlərindən ən çox bəhrə-
lənən xalqlardan biri və birincisi məhz bu günkü ermənilər olmuşlar. Ona 
görə bu günkü ermənilər deyirəm ki, əslində, onlar erməni deyillər, 
onların etnik cəhətdən formalaşmasında ermənilər müstəsna rol oynasalar 
da, bu günkü ermənilər – ermənilər yox, haylardır. Erməni etnonimi tarixi 
Ərməniyə ərazisində yaşayan Oğuz, Qıpçaq, Bulqar, Şirak və s. qədim 
türk boylarını birləşdirən etnocoğrafi bir anlayışdır. Haylar isə etnik 
mənşəyi son dərəcə qarışıq olan, Qafqazın və Yaxın Şərqin, demək olar 
ki, bütün xalqlarının tör-töküntülərini ehtiva edən sosial-dini məfhumdur. 
Haylar Urartunun və Assuriyanın qul koloniyalarında saxlanıb, bu və ya 
digər xidmət işlərinə alışdırılmış və dünyanın hər tərəfinə satılmış qul-
lardır. Bu qullar etnik cəhətdən yekcins olmadığı üçün bu günkü erməni 
milləti də etnik cəhətdən çox qarışıqdır. Bu günkü ermənilər, əslində, 
etnik toplum olmaqdan daha çox müxtəlif millətlərdən olan qulların dini 
toplumudur. Ona görə də tarix boyu bu günkü erməni millətini kilsə 
yönəltmişdir. Onların bütün saxta tarix kitabları kilsələrin hücrələrində 
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keşişlər tərəfindən yazıldığı kimi, milli ideologiyaları da həmişə kilsədə 
hazırlanmış və həyata keçirilməsinə də kilsə nəzarət etmişdir.  

Erməni ilə hər hansı tarixi, mədəni, ədəbi, folklor və s. sahələr üzrə 
qarşılıqlı əlaqədən danışanda məhz bu metodoloji mövqedən yanaşmaq 
lazımdır. Təəssüf ki, onillər boyu – bütün sovet dönəmində Azərbaycan-
erməni ədəbi, hətta folklor əlaqələrindən danışanda tədqiqatçılar bu əlaqə-
lərin sıxlığını, oxşarlığını və tipoloji yaxınlığını iki xalqın qonşuluğunda, 
bir-birindən yaradıcı şəkildə bəhrələnməsində, hətta «tarixi dostluğunda» 
görmüşlər. Halbuki burada heç bir halda qarşılıqlı bəhrələnmədən söhbət 
gedə bilməz. Bu gün «erməni folkloru» adı ilə dünya ictimaiyyətinə təq-
dim olunan folklor mətnləri ya bütövlükdə Azərbaycan türkcəsindən bu 
günkü erməni (hay) dilinə tərcümədir, ya da mətnlərin cüzi dəyişikliklərlə 
erməniləşdirilmiş (haylaşdırılmış) variantıdır. Bu, özünü folklorun ən qə-
dim janrlarından olan nağıllarda xüsusilə göstərir. 

Ermənilər Azərbaycan nağıllarının erməniləşdirilməsinə onların bir-
başa söyləyicilərdən toplanıb, yazıya alınıb, mötəbər məcmuələrdə dərc 
olunması ilə başlamışlar. Bu, daha çox ermənilərin 19-cu yüzilin 1-ci ya-
rısında Qafqaza kütləvi şəkildə köçürülməsindən az sonra başlamış, həmin 
əsrin 2-ci yarısında isə böyük vüsət almışdır. Maraqlıdır ki, ermənilər 
köçürüldükləri ərazilərdə yerli Azərbaycan türklərindən eşitdikləri nağıl-
ları olduğu kimi mənimsəyir, onların dilindən yazıya alınan mətnlər isə 
erməni nağılları kimi təqdim olunurdu. Məsələn, 1989-cu ildə Şamaxı 
qəzasının ermənilərindən toplanmış «Sövdəgər Əhməd», «Saxqa Yusif», 
«Məlik Məmməd», «Qulu xan» və s. nağıllar, adlarından da göründüyü 
kimi, sırf Azərbaycan nağıllarıdır və nə qəhrəman, nə süjet, nə də quruluş 
baxımından onlarda heç bir erməni elementi yoxdur (2, 141-231). 

Bəzən dünən olduğu şəkildə erməni nağılı kimi təqdim olunan bir 
Azərbaycan-türk nağılı az sonra cüzi əlavə və dəyişikliklərlə yeni bir 
erməni nağılı kimi dərc olunub. Məsələn, yuxarıda gördüyümüz kimi, 
SMOMPK-da erməni nağılı kimi dərc olunan «Məlik Məmməd» nağılı 
cəmi üç il sonra elə həmin məcmuədə «Xır-xır Kosa» adı ilə yeni bir 
erməni nağılı kimi dərc olunurdu (3, 107-116). Çox sonralar isə bu nağılın 
«Həyat alması», «Qırmızı alma» kimi saxta erməni versiyaları quraşdırı-
lıb, erməni nağılı kimi dərc olunmuşdur (4, 83). Hətta 19-cu yüzil erməni 
yazıçısı Q.Ağayan «Məlik Məmməd» nağılı əsasındı «İşıqlı və qaranlıq 
dünyalar» adlı nağıl-povest də yazmışdır (5, 56-57). 
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Yeri gəlmişkən, «məlik» titulu vaxtilə alban-xristian türk zadə-
ganlarına verilən rəsmi titul olmuşdur və bunun bu günkü ermənilərə 
heç bir aidiyyatı yoxdur. Lakin ermənilər Qafqazdakı bütün xristian 
türk tarixinə və mədəniyyətinə sahib çıxdıqları kimi, qarşılarına çıxan 
«Məlik» adlı və ya titullu bütün nağıllara da qeyd-şərtsiz şərik olmağa 
çalışırlar. 

Eyni paraleli «Hazaran bülbül» və «Qoçaq Nəzər» erməni nağılları 
ilə «Hazarandastan bülbülü» və «Hax Nəzər» Azərbaycan nağılları ara-
sında da aparmaq olar.  

Erməni nağılları arasında həm ad, həm də məzmunca Azərbaycan 
nağılları ilə eyniyyət təşkil edən çoxlu nağıllar var. Məsələn: «Gül və 
Sineyvaz», «Ovçu Pirim», «Keçəl Nəzər», «Keçəl Əhməd», «Ramazan» 
və s. və i. a. (6; 7). 

Lakin elə nağıllar da çoxdur ki, nəinki məzmunlarına görə Azərbay-
can nağılları ilə səsləşir, həm də onların adları Azərbaycan-türk sözlərin-
dən ibarətdir. Məsələn: “Qsrx harami”, “Canpolad”, “Qəmbər”, “Təpəgö-
zün nağılı”, “Çöpçü”, “Dəmirçi”, “Cütçü”, “Dünya gözəli”, “Mərcan”, 
“Hax və nahax” və s. 

Erməni nağılları kimi təqdim olunan bir çox mətnlər isə nəinki möv-
zu və məzmun etibarilə, hətta quruluşuna görə də bir-birinin eynidir. «Bu 
nağıllar adətən girişlə başlanır. Bu başlanğıcda «biri varmış, biri yox-
muş», sözləri deyilir, arada «az getdi, üz getdi, dərə-təpə-düz getdi» ifadə-
ləri işlədilir. Nağılların sonu da eyni şəkildə bitir: «Onlar öz murazlarına 
çatdılar, siz də öz murazınıza çatın», yaxud «onlar yedilər, içdilər, yerə 
keçdilər, siz də yeyin, için, yerə keçin, göydən... dənə alma düşdü» (al-
manın sayı deyilir və sözlə paylanır)». (8, 74) 

1950-1960-cı illərdə İrəvanda nəşr olunan çoxcildlik «Erməni xalq 
nağılları»nı diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, buradakı nağılların 
böyük bir hissəsinin bu günkü erməni xalqına heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu 
nağıllardakı düşüncə və təfəkkür tipi, mənəviyyat və əxlaq tərzi, obraz və 
motivlər, coğrafiya və tarixi hadisələr onların Azərbaycan coğrafiyasında 
və Azərbaycan türkü tərəfindən yaradıldığını təsdiq edir. Sadəcə olaraq, 
bu istiqamətdə araşdırmaları dərinləşdirmək və həqiqəti ortaya çıxarmaq 
lazımdır. Ermənilər də başa düşməlidirlər ki, dəyərli nələri varsa, buna 
görə ilk növbədə Azərbaycan insanına borcludurlar. 
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XÜLASƏ 
 
Azərbaycan epik folklor təfəkkürünün mənbələrindən biri kimi, nağıllar 

Azərbaycan-türk varlığının bir çox elementlərini özündə ehtiva edir. Bu mətnlər 
başqa millətlər tərəfindən mənimsənilsə də, onlarda Azərbaycan kimliyini məhv 
etmək mümkün deyil. O cümlədən erməni nağılları kimi dünyaya tanıdılan 
mətnlərin böyük çoxluğu tipik Azərbaycan nağıllarıdır və Azərbaycan nağılları 
ilə tipoloji eyniyyət təşkil edir. 

 
Açar sözlər: Ərmən, Alban, “Xır-xır Kosa”, “Qoçaq Nəzər”, “Hazaran 

bülbül”. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Сказки, как источники Азербайджанского эпического фольклорного 

мышления, отражают многие элементы Азербайджанской – тюркской 
действительности. Несмотря на то, что эти тексты были присвоены иными 
народами, они не смогли уничтожить в них Азербайджанского сущность. 
В том числе, множество текстов, преподнесенных миру как армянские 
сказки, являются типическими Азербайджанскими сказками и обладают 
типологической идентичностью с Азербайджанскими сказками. 

 
Ключевые слова: Арман, «Хыр-хыр коса», «Гачаг (Лихой) Назар», 

«Хазаран Бюль-бюль соловей» 
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SUMMARY 
 

The fairy-tales as a one of the source of Azerbaijan epics folklore deals the 
elements of Azerbaijan-Turkish content. Though these texts adopted from the 
other nations, it is not possible to destroy Azerbaijan disclosure. The majority of 
texts that known as an Armenian fairytales to the world are typical Azerbaijan 
tales and it composes the typological identification with Azerbaijan fairy-tales. 

 
Key words: Armen, Alban, “Kher-kher kosa", “Gochad Nezer" (Brave 

Nezer), Hazaran Bylbyl (Nighfingale) 
 
 
İşin elmi nəticələri: Bu gün ermənilərin öz milli nağılları kimi təqdim 

etdikləri nağıllar Azərbaycan folklor təfəkkürünün məhsuludur və ermənilər 
tərəfindən mənimsənilmişdir. 

 
Tətbiq sahələri: Şifahi xalq ədəbiyyatı, etnoqrafiya, tarix, musiqi. 
 
Elmi yeniliyi: Erməni nağılları kimi təqdim olunan folklor mətnlərinin 

Azərbaycan folklor təfəkkürünün məhsulu olduğunu sübut etməklə eyni zaman-
da erməni etnik toplumunun kimliyini aydınlaşdırmaq üçün böyük imkan ya-
ranır. 

 
Məqaləyə Filologiya elmləri doktoru, profussor İ.Abbaslı rəy 

vermişdir. 
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ƏNƏNƏVİ JANR SÖYLƏYİCİLİYİNDƏ  

PEŞƏKAR NAĞILÇILIQ 
 
MƏSƏLƏNIN QOYULUŞU: Peşəkar nağılçılıq ənənəvi söyləyiciliyin 

tərkib hissəsi kimi araşdırılır, peşəkarlığın kriteriyaları praktik fakturaya əsas-
lanmaqla səciyyələndirilir. 

 
İŞIN MƏQSƏDI: Söyləyicilik sənətinin inkişaf dinamikasını regional 

səviyyədə izləmək, lokal (məhəlli) səviyyənin özünəməxsusluğunu canlandır-
maq, söyləyici və mətn münasibətlərinə aydınlıq gətirməkdir.  

 
Bildiyimiz kimi, nağıl əksər dünya xalqlarının folklorunda həm ge-

niş yayılmış, həm də məşhur olan bir janrdır. Nağılın ən səciyyəvi xüsu-
siyyətləri gələcəyə nikbin baxış, qəhrəmanlarının mənəvi təmizliyi, xeyi-
rin şər üzərində, “haqqın nahaq üzərində qələbəsinə” (Y.V.Çəmənzəminli) 
inamıdır (1, 101). 

Uzun müddət folklorumuzun bir çox toplayıcıları epik növə aid edi-
lən rəvayət, əfsanə, lətifə, hətta bəzən dastanları da nağıl adı altında top-
layıb araşdırmışlar. Folklorumuzu yaxşı bilən tədqiqatçılar belə bu janr-
ların oxşarlıqlarını nəzərə alaraq onların adını bir yerdə çəkmişlər: “El 
keçirdiyi həyat hadisələrini hekayələr, nağıllar, dastanlar, əfsanələr və 
lətifələr şəklində düzür, qoşur” (1, 101; 2, 23). 

“Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” kitabının ayrıca “Nağıllar” bö-
lümündə folklorşünas İmran Babayev yazır: “Nağıllar yüksək sənət nümu-
nəsidir. Nağılı danışmaq asan iş deyildir. Azərbaycanda qədimdən bəri 
xüsusi sənətkar nağılçılar olmuşdur ki, onlara nəqqal demişlər.” Müəllif 
daha sonra vurğulayır ki, “xalq arasından çıxmış belə nağılçılar, sənətkar-
lar onu (nağılı – A.Ə.) elə maraqla, obrazlı bir dillə danışırlar ki, dinləyi-
cini valeh edirlər” (1, 117).  

Nəqqal – nağılçı (almanca marchenenrzähler, ingiliscə tale – tallers, 
fransızca conteur, rusca skazoçniki) – nağıl söyləyicisidir.  

Ərəb mənşəli “nəqqal” sözünün işlək məkanı hazırda xeyli daralmışdır 
və hazırda funksionallığına görə söz el arasından çıxmış ayrıca nağıl ifaçı-
larını dəyərləndirmədə əvvəlki effekti canlandıra bilmir. İndi nəqqal dedikdə 
daha çox “yersiz danışmaq”, “boşboğazlıq etmək” kimi mənalar yada düşür.  

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

mailto:Atash.ahmadli@.gmail.com
http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 53 

Nağılın həyatında nağılçının rolu və əhəmiyyəti, nağılçının yaradı-
cılıq imkan-larının öyrənilməsi və s. məsələlərlə Dünya folklorşünaslıq 
elminə yeniliklərlə daxil olmuş “Rus məktəbi”nin layiqli təmsilçilərindən 
E.V.Pumerantsevanın problemə yanaşması maraq doğurmaya bilməz. 
Müəllifin araşdırmalarından bil-mək olur ki, XIX əsrin başlanğıcında na-
ğılçının rolu haqqında rus elmində bəzi mülahizələr səslənsə də, prob-
lemin intensivliklə öyrənilməsinə imkan verən materiallar yalnız XX əsr-
də meydana gəlmişdir. (N.E.Onçikovun, D.K.Zeleninin, B.Y.Sokolovların 
əsərləri). “Bunun əsası (Sovet dövründə – A.Ə.) M.K.Azadovskinin iste-
dadlı Sibir nağılçısı N.O.Vinokurov haqqında məqaləsi ilə qoyuldu. Bu 
tədqiqatla nağılçının yaradıcılığının öyrənilməsi ilə yeni mərhələ, ədəbiy-
yatşünaslıq mərhələsi başlanır” (3, 117-118 – A.X.). Şərhə ehtiyac qalmır! 
Araşdırıcının fikirlərindən məsələyə hansı səviyyədə yanaşıldığı aydın 
görünür. Bəs, o zaman bizdə vəziyyət nə yerdə idi?! Axı, qeyd olunan il-
lərdə Azərbaycan elmi sovet elminin tərkib hissəsi kimi çıxış edirdi! 
Düzdür, orta əsrlərdən üzü bəri əlimizdə olan mənbələrdən (müx. cüng və 
əlyazmalardan) nağıllarımızın nəfis tərtibatlı kitabələrə salınmasına dair 
qırıq-qırıq məlumatlar ala bilirik. (Nəqqaş Əli Təbrizinin gözəl rəsmlərlə 
bəzədilmiş 16 cildlik “Nağıllar” kitabını göstərmək olar (4, 564). Bir çox 
təşəbbüslərə baxmayaraq, yalnız ilk dəfə “Azərbaycanı öyrənmə cəmiyyə-
ti”nin xətti ilə toplanan nağılların sistemli şəkildə nəşri mümkün olmuş-
dur. H. Zeynallının başladığı bu fədakar təşəbbüsü H.Əlizadə özünün səyi 
ilə çap etdirdiyi “Dastanlar və nağıllar” kitabı ilə davam etdirir. Daha 
sonra Baqrinin Qafqaz xalqlarına dair materiallar içərisində Azərbaycan 
nağıllarının rus dilində çapını böyük işlərdən saymaq olar. Lakin nə 
əvvəlki mənbələrdə, nə də ki sonrakı nəşrlərdə təqdim olunan nağılların 
söyləyiciləri barəsində elə bir tutarlı məlumata rast gəlmək olmur. Bəzən 
çox səthi məlumat verməklə, bəzən də onların adını çəkməklə qənaətlənən 
araşdırıcılarımız bu yöndə çalışan rus həmkarlarından hələ çox geridə 
qalırdılar. Vəziyyəti bu yerə gətirən səbəblərin bir qisminin tarixi 
gerçəklikdən (milli özünüifadəyə basqıdan) qaynaqlandığını nəzərə alsaq, 
digər qismininsə sırf subyektiv amillərə bağlandığını etiraf etməliyik. 

Azərbaycanın folklor xəritəsini bir anlıq gözlərimiz önündə canlan-
dırsaq, o zaman bu xəritənin regional özəlliklərlə dolğunlaşdığını təxmin 
etmək olar. Janr özəlliklərinə görə biri digərindən seçilən bölgələrimizin 
folklor örnəklərinin sahmanlı toplanılması və şifrələnməsi yönündə uğur-
larımız varsa da, əminliklə deyə bilərik ki, təsəvvür olunan bu mənzərənin 
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büsbütün gerçəkləşdirilməsi üçün hələ bizə onilliklər lazım gələcək. 
Çünki bu işi qısa zaman kəsimində başa gətirmək qeyri-mümkündür. O 
mənada ki, ənənəvi folklorşünaslığımızda bu işə təşəbbüs belə göstə-
rilməmişdir. Yalnız çağdaş dönəmdə bu tipli xəritələrin yaradılmasına 
cəhd olunmuşdur*. Lakin, başlanğıc təcrübə olduğundan və üzərində xeyli 
zəhmət çəkilməsinə baxmayaraq, bu xəritələrdə çatışmazlıqlar özünü 
göstərir. Məsələn, bölgədaxili məntəqələr boyunca ayrı-ayrı janrların iş-
lənmə tezliyinə görə işarələnməsində bir sıra yanlışlıqlara yol verilmişdir. 
Bu isə bölgənin folklor mənzərəsini dolğun şəkildə canlandırmağa imkan 
yaratmır (dissertasiyada mövzunu davam etdirəcəyik).  

Prof. H.İsmayılov regional folkloru “Sabit strukturun dəyişə bilən mə-
lumatları, kononik qəlibləri pozmayan variantları, versiyaları”, bir sözlə, 
“millinin bölgəvi, məhəlli formaları” adlandırır. Bu cür üzvlənməyə gətirən 
səbəbləri diqqətdən keçirən müəllif, innən belə də bu istiqamətdə araşdır-
maların aparılmasını zəruri sayır. Çünki “konservativ kənd mühitlərində 
qorunan arxaik folklor elementləri ayrı-ayrı folklor janrlarının genezisi və 
tipologiyası problem-lərini öyrənməyə, mətnlərin əski kültür aspektlərini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir” (5, 144). Özəlliklə, müəllif söyləyici 
probleminin, janr intensivliyinin lokal xarakterinin də regional səviyyədə 
öyrənilməsini çağdaş folklorşünaslığımızın prioritet məsələlərindən hesab 
edir. Janr intensivliyinin (işlənmə tezliyinin) dinamikası təbii olaraq, söylə-
yiciliyin də bir sıra spesifik məqamlarını üzə çıxarmağa imkan verir. Məsə-
lən: cinsindən asılı olaraq söyləyicinin janr üzərindəki səciyyəsinin (kişi və 
ya qadın olmasının), söyləyicinin repertuarındakı kəmiyyət və keyfiyyət də-
yişilmələrinin və s. -nin aşkarlanmasını qeyd etmək olar. Bölgədaxili təbii-
coğrafi və sosial-mədəni faktorların bu intensivliyə təsirini də istisna etmək 
olmaz. Söhbət folklordaxili və folklorxarici faktorlardan gedir. Məzmunun-
dan da göründüyü kimi, həmin faktorlar bu prosesə birbaşa və dolayısı ilə 
təsir göstərmək gücündədir. Bu faktorların folklorun regional özünəməx-
susluq qazanmasına təsirindən bəhs edən f.e.d. S.Qəniyev yazır: “Belə ki, 
təbii-coğrafi şəraitdən, təsərrüfat məşğuliyyətindən, ictimai yaşayışın for-
malarından (oturaqlıq, köçərilik) və folklorxarici faktorların (yazılı ədəbiy-
yat, klassik musiqi, onun ifaçılıq formaları və s.) təsirindən asılı olaraq bu 

                                         
* Şirvan və Şəki-Zaqatala bölgələri üzrə hazırlanmış xəritələri bu mənada örnək 

kimi dəyərləndirmək olar. Bax: S.Qəniyev. Şirvan folklor mühiti; M.Abdullayeva. 
Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri 
əsasında) namizədlik dissertasiyası.  
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və ya başqa folklor mühitindəki janrların işlənmə, məşhurluq tezliyi eyni 
etnik-mədəni sistemin digər folklor mühitlərindən fərqli ola bilir” (6, 6). 
Gözə çarpan bu regional fərqliliklərə nağıllarımızın sayca hansı bölgədə 
dominantlıq qazanması ilə bağlı olanını da aid etmək olar. Söyləyicilik sə-
nətinin öləzidiyi, yazılı ənənənin get-gedə şifahi ənənəni üstələdiyi indiki 
şəraitdə toplamanın da səviyyəsinin ürəkaçan olmadığını nəzərə alsaq, təd-
qiqat prosesinə nə qədər zəhmət tələb olunduğunu yəqinləşdirmək olar. 
Sözsüz ki, burada toplamanın hansı səviyyədə aparılmasından irəli gələn is-
tisnalar da vardır. Məsələyə f.e.n. O.Əliyevin münasibətini nəzərdən keçi-
rək: “Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarından toplanılmış nümunələr üzərin-
dəki müşahidələr göstərir ki, nağıl bütün regionlarda geniş yayılmış janr-
lardan biridir, ancaq toplamanın səviyyəsi ayrı-ayrı yerlərdə eyni olmadı-
ğından sistemləşdirmə və tədqiqat prosesində bəzi məqamlarda çətinliklərlə 
qarşılaşmağımız təbiidir” (7, 147-148). Bir az öncə qeyd etdiyimiz istis-
nalar elə həmin məqamlardır ki, bu da müəllifin “hansı regionun nağılları 
yaxşı toplanılıbsa, oranın nağılları daha çoxdur” və ya “Azərbaycanın bir 
çox folklor örnəkləri kimi nağıllarla da zəngin olmayan regionu yoxdur” 
kimi qənaətlərində təsbit olunmuşdur. Bundan başqa, bölgədən-bölgəyə 
həyata keçiriləcək bu sayaq sistemləşdirmənin həmin regionlarda yayılmış 
nağıl süjet və motivləri, söyləyicilik özəllikləri üzərində ümumiləşdirmələr 
aparılmasına təkan verəcəyi də yanaşmada müəllif tərəfindən vurğulanır. 

Öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, bölgədən əldə etdiyimiz folklor örnək-
lərinin içərisində nağılların çəkisi digər janrlarla müqayisədə daha ağırdır. Bu 
isə bizə janr haqqında geniş və əhatəli danışmağa imkan yaradır. Kiçicik 
ayrılmalara baxmayaraq, folklorşünaslığımızda nağıllarla bağlı təsnifatlar 
demək olar ki, üst-üstə düşür. Çox zaman sehrli, heyvanlar haqqında, tarixi və 
məişət nağılları kimi bölümlənməsinə baxmayaraq, nağıl dünyamızın bu 
sərhədləri heç də dəyişməz qalmır, konkret mövzuda yer almış süjet və motiv 
komponentləri digər səciyyəli nağıllarla da qaynayıb-qarışa bilir. Əslində bunu 
janrın spesifikası doğurur. Struktur sabit qalsa da, söyləyicinin improvizə 
imkanlarından asılı olaraq, həmin komponentlər bir-birilə zəncirlənə və 
əvəzlənə bilir. Qənaətimizcə, mətndəki bütün səciyyəvi məqamları süzgəcdən 
keçirmədən ayrılıqda götürülmüş təfərrüatı qabartmaqla nağılların mövzulara 
görə təsnifatını aparmaq məqbul deyil. Məsələn, sehrli nağıl süjetlərində 
heyvanlarla bağlı təfərrüatların yer aldığını, yaxud ayrıca məişət nağılında 
hansısa tarixi yansıdan məqamın daşındığını izləmək mümkündür. Tarixi 
şəxsiyyətlərin adları keçən mətnlərinsə boydan-boya tarixi nağıllar adlandırıl-
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ması yanlışlıqdır. Bütün hallarda aparıcı motivin aşkarlanmasından asılı ola-
raq, bölgünün arzulanan səviyyədə başa çatdırılması mümkündür. Qlobal 
mövzulara təmərküzləşmə mənbəyi olması və hər bir xalqın bu mənbəni özü-
nünkü saymasını da faktların sırasına qatsaq, o halda söylədiklərimiz daha da 
güvənli olar. Təsnifatdan dolayı, son illərin təcrübəsindən çıxış edərək deyə 
bilərik ki, bölgədən topladığımız nağılların böyük hissəsi məişət mövzu-
sundadır (məs: Şah Abbas və rəiyyət; Ögey ana və qız; Gəlin və qaynana kimi 
mövzuları göstərmək olar). Təsnifatda göstərilən digər mövzulardakı (xüsusən 
də sehrli) nağıllara bölgədə çox az hallarda rast gəlinməsi həm də bu nağılların 
zamanca söyləyici repertuarından çıxdığına birbaşa ismarıcdır. Bu yerə gətirən 
səbəblər vardır və dissertasiyada daha əhəmiyyətlilərinin üzərində dayana-
cağıq. Məişət nağılları kimi bildiyimiz bölümdə isə ən çox yer alan nağıllar 
“Şah Abbas və rəiyyət”i mövzusunda olanlarıdır. 

Azərbaycanın siyasi tarixində ayrıca mövqeyilə tanınmış, 42 il (1587-
1629) qüdrətli Səfəvi xanədanlığının başında durmuş I Şah Abbasa xalq da 
etinasız yanaşmamış, öz poetik yaradıcılığında onun şəxsi və hakimi id-
dialarından doğan müsbət və mənfiliklərini stimullaşdırmağa çalışmışdır. 
Maraqlıdır ki, indiyədək istər tarixi mənbələrdə, istərsə də xalq yaradıcı-
lığında Şah oğlu Şah Abbasa münasibət birmənalı olmamışdır. Bu da şahın 
ikili xarakterə sahib olması ilə bağlı qənaətləri ortaya çıxarmışdır. Prof. 
M.H.Təhmasib yazır: “Onlarca nağıl, əfsanə və rəvayətdə o, xeyirxah, əda-
lətli bir şah, mürşid, cənnətməkan kimi tərənnüm edilir. Əksərən öz məşhur 
vəziri Allahverdi xanla birlikdə təbdili-qiyafət edərək şəhərləri, kəndləri, 
evləri, xarabaları gəzir, harda kiçik bir haqsızlıq görürsə aradan qaldırır, 
haqlını haqqına, haqsızı isə cəzasına çatdırır... Eyni zamanda o, bəzən öz 
ehtiraslarını yenə bilməyən, qan rəngli qırmızı paltarını geyib taxta çıxan, 
bir qəddar kimi təsvir edilir. Bəzən də “Şah Abbas cənnətməkan, tərəziyə 
vurdu təkan, iki qoz, bir girdəkan deyə lağa, məsxərəyə qoyulur. Lakin eti-
raf etmək lazımdır ki, onun adilliyi, xeyirxahlığı daha üstün, daha qüvvət-
lidir” (8, 272). Qarşılaşdırma zəmini şaha hüsnü-rəğbəti azacıq da olsa ar-
tırmağa imkan versə də, ümumən şahla bağlı çoxlu sayda ziddiyyətli mə-
qamların xalq düşüncəsində hələ də qaldığı sitatdan aydın görünməkdədir. 
Bu ziddiyyətlərin bir qismini tarixi zərurət doğurmuşdursa da, digər qis-
mininsə fərqli yaradıcılıq üsullarının mahiyyətindən doğduğunu söyləmək 
olar. Təbii ki, fərqli yaradıcılıq üsulları fərqli baxışlar törətməli idi. 

F.e.n. Ş.Albalıyevin qənaətinə görə şahla bağlı bu ikili xüsusiyyət 
dastan yaradıcılığından dolayı, nağılçılıqda daha qabarıq görünməkdədir: 
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“Nağıllarda da Şah Abbasın həm mənfi, həm müsbət planda verilməsi 
Azərbaycan xalqının tarixində bir hökmdar kimi onun mövqeyinə bəslə-
nən münasibətlə bağlıdır” (9, 112). Əlbəttə, fərdi yaradıcılıqla müqayisədə 
toplumun yaratdıqlarında tarixi gerçəkliyə münasibətin daha obyektiv 
olacağına biz də şübhə ilə yanaşmırıq. Lakin, unutmaq olmaz ki, folklo-
rumuzun əksər janrlarından seçilməklə dastanlarımız, bir çox tarixi ger-
çəkliklərin bədii təfərrüatlaşmaya daha az məruz qoyulduğu ədəbi for-
malarındandır. Dastanlarımız tarixi, coğrafi və etnoqrafik informasiyalarla 
zəngin məxəzimiz, poetik ölçülərə oturuşmuş sosial-mədəni tərzimiz, bir 
sözlə milli mücadilə və varlığımızın epikləşdirilmiş tarixidir. Məhz bu 
kriteriyalarda davranan dastançıdan seçilməklə nağılçının özünü daha sər-
bəst hiss etməsinə rəğmən təhkiyə zamanı “normadan artıq” təfərrüatlara 
yol verə biləcəyini mümkün saymaq olar. Zamanca variantlaşmaya daha 
çox məruz qoyulduğunu da nəzərə alsaq, onda nağıllarda tarixi gerçək-
liklərin hansı keyfiyyətdə günümüzə gəlib çıxacağına təminat vermək 
ikiqat çətinləşir. Dastanlarla müqayisədə daha asan mənimsənilməsi və 
nəql olunması nağılların daha geniş çevrədə populyarlıq qazanmasına 
imkan vermişdir. Fikrimizcə, bu cür spesifikası (təkrarlanmaya uyarlı for-
ması) zamanca nağılları çoxvariantlılığa meylləndirmişdir.  

Digər tərəfdən, başqa xalqlarda təzahür olunan, özəlliklə Cənubi 
slavyanlara məxsus, saray adamlarının hökmdarlar haqqında müsbət nağıl 
yaratmaq təcrübəsinin Azərbaycan nağılçılığı üçün səciyyəvi olmamasına 
dair müəllifin qənaəti maraq doğurur: “Bu ənənə Azərbaycanda yox idi. 
Xalqın ikili xarakterli nağılları yalnız xalqın özü tərəfindən yaradılırdı və 
bu yaradıcılıq prosesi özü cəmiyyətdə Şah Abbasa bəslənən ikili müna-
sibətdən doğurdu” (9, 119). Bəs şaha bəslənilən bu ikili münasibət daha 
hardan qaynaqlana bilərdi?! Maraqlıdır ki, nə sovetlər dönəmində ideoloji 
basqı altında çalışan alimlərimiz (N.Seyidov, P.Əfəndiyev), nə də çağdaş 
dövrümüzün araşdırıcıları (özəlliklə Ş.Albalıyev) problemlə birbaşa əlaqə-
si olan mühüm bir tarixi məqamı diqqətdən kənarda qoymuşlar. Əlimiz 
çatan qaynaqlardan təkcə, “Koroğlu” dastanının Təbriz variantı indilikdə 
məsələnin dolaşıq yerini açmaqda bizə ip ucu verə bilir. Faktların bolluğu 
və dolğunluğu dastandakı mənbələrə arxalanmağa bizi daha da ürəklən-
dirir. Prof. H.İsmayılov və dis. E.Tofiqqızının həmmüəllifliyi ilə yazılmış 
“Ön söz”ü isə dastandakı fakt və hadisələrə yanaşmanın sistemli və doğru 
meyarı saymaq olar: “Dastanda Şah Abbas əvvəl, yəni I Şah Abbas və Şah 
Abbas sani, yəni II Şah Abbas bir-birindən fərqləndirilir. Eposda baş 
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verən hadisələr Şah Abbas saninin adıyla bağlıdır. Hesab edirik ki, bu fakt 
da xalq yaddaşında Şah Abbas Cənnətməkan kimi sevilə-sevilə yaşayan I 
Şah Abbası qorumaq hissindən doğan müdaxilələrdir” (10, 10).  

Xələfinin əziz sələfinə güclü rəğbətini birmənalı ifadə etdirməsindən 
savayı, fikir, həm də, Şah Abbas Saninin şəxsiyyətinə bir qədər fərqli bu-
caqdan baxmağa imkanımızı artırır. Şübhəsiz, II Abbasın şəxsiyyətindən 
keçən passionarlığın siyasi mahiyyətində “Səfəviyyə”nin onsuz da xalq 
arasında olan nüfuzunu daha da möhkəmləndirmək xətti dayanırdı. Məntiqi 
izahının verilməsi göründüyü qədər anlaşılan bu məsələnin üzərindən 
birbaşa keçirik. Hesab edirik ki, bu təəssübkeşliyin arxa planında qalmış və 
daha çox mənəvi-ideoloji faktora söykənən tərəfinin az-çox çözülməsinə 
ehtiyac var. Bildiyimiz qədər, xeyirxahlığı və ədalətsevərliyi ilə tanınmış 
Şah Abbas Saninin həm də ürfan əhli olması, hakimiyyəti illərində onun 
xalq arasındakı nüfuzunu daha da yüksəltmişdir. Təbii olaraq, bu məqam 
şahın təriqət üzvü olub-olmaması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməsini 
tələb edir. Hələlik əlimizdə olan mənbələrin tutumu məsələyə fraqmental 
şəkildə münasibət bildirməyimizə imkan verir*. Həmin dövrlərdə sülalənin 
səltənətə davamlı və şəriksiz hakimliyini təmin edəcək təməl prinsipləri 
olmuşdur ki, bunların da içərisində düşünürük, ən önəmli yeri Şeyxi təriqəti 
tutmuşdur. “Səfəviyyə”, yaxud “Şeyxi” adlanan sufi-dərviş təriqətinin əsası 
hələ monqol-tatarlarının hakimiyyəti zamanı Ərdəbil şəhərində Şeyx Sə-
fiəddin tərəfindən qoyulmuşdur” (10, 15). Sufi-dərviş qiyafəsində meydana 
çıxan və zamanında modern təsir bağışlayan Şeyxilik əslində mahiyyətinə 
görə özündən qabaqkı islami təriqətlərin davamı idi. Nizamnaməyə görə 
sülaləyə mənsub nüfuzlu şeyxlər və təriqət üzvü olan rütbəli dövlət 
xadimləri “Səfəviyyə”nin ən baş mükafatı sayılan “Sufi ordeni”ni daşımaq 
hüququ qazanırdı. Sülalənin fövqündə ikən təriqətlə bağlılığı, əslində, II 
Abbasın da bu titula sahib olmasının bizə ismarıcıdır. 

Ürfani düşüncələrini elmi qənaətlərə çevirməyə çalışan gənc araşdırıcı 
Fəxrəddin Salimə görə: “...Təsəvvüf (sufizm) ilk öncə, bir yaşam tərzidir, 

                                         
* II Şah Abbasın hicri 1070 (1659/60)-ci ildə Şirvan bəylərbəyi Hacı Mənüçöhr 

xana ünvanladığı məktub tarixi sənəd olmaqla bu mənbələrin içərisində ayrıca önəm 
daşıyır. Məktubdakı fakt II Abbasın dərvişlərlə ilişkəsini dolayısı ilə olsa da, büruzə 
verir: “Məktubda Türkiyədən İrana gəlmiş Dərviş Mustafanın Şirvan yolu ilə geri 
qayıtması ilə bağlı olaraq onun hörmətlə qarşılanıb yola salınması tövsiyə olunur”. 
(Mənbə: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 
1989-cu il, səh. 188    

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

http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 59 

yəni, dolayısı ilə dərvişlikdir. “Dərviş” sözü farscadan “qapı qulu”, “qapıda 
oturan” mənalarını verir. Bu qapı mürşid ətəyi, pir məqamı, Haqq qapı-
sıdır... Bu mücadilənin feyzi və mahiyyəti nəfs riyazəti, batini və zahiri 
paklıq, hünər və elmlərə yiyələnmə, dünyanı və Allahı ağılla, məntiqlə 
deyil, eşq və halla dərk etməkdir” (11, 72-74). Deməli, belə bir məqama 
yüksəlməyə can atan hökmdarın ölkəsində Haqq-nahaq yerində olmalı, 
rəiyyət dilənçi günündə yaşamamalı və ən azı şəxsi mənafelər dövlət mə-
nafelərini üstələməməlidir. Sözsüz ki, II Abbasın zamanında da dövlət və 
cəmiyyət üçün önəmli olan bu tarazlığın pozulmasına gətirən səbəblər 
olmuşdur və bu səbəblərin üzərində təfərrüata varmaq istəmirik. Məsələ 
hökmdarın bu tarazlığın saxlanılmasına yönəlik tədbirlərindən gedir və belə 
mütərəqqi baxışlarına görə II Abbas bir sıra tarixi qaynaqlarda maraqlı 
şəxsiyyət kimi təqdir olunmuşdur. Əsaslı olsun deyə, bu haqda yazmış 
fransız səyyahı Jan Şardənin məhşur “Səyahətnamə”sindən bəzi fraqment-
ləri diqqətdən keçirək. Ölkəyə ayaq basmış əcnəbi messenantların yerlər-
dəki canişinliyin regenturasının heç bir qanuna sığmayan təpkilərinə tuş 
gəlmələrinə və bu özbaşınalığın özəlliklə II Abbas zamanından sonra 
kəskin şəkil aldığına dair müəllifin qeydləri ayrıca önəm daşıyır: “Onların 
hərəkətlərindən və Abbasa (II Şah Abbasa – A.Ə.) şikayət etmələrindən 
incimiş Naxçıvan regentləri bu xeyirxah şah öləndən sonra onları min yolla 
alçaldır, onlardan şah xəzinəsinə verdiklərindən üç-dörd qat artıq pul alırlar. 
Regentlər canişinliyin (burada Naxçıvan xanlığı – V.A.) yanında böyük 
nüfuza malik idilər və alçaqlıq edirdilər (12, 65). Şardənin Səfəvilərə son-
suz məhəbbətinə təəccübünü gizlətməyən İrəvan bəylərbəyisinin təkbətək 
qaldığı zaman müəllifə etdiyi tövsiyə II Abbasdan sonrakı dövrü daha 
həssaslıqla anlamağımıza imkan yaradır: “Daha ikinci Abbasın zəmanəsi 
deyil, artıq həmin dövr keçmişdir, hazırki şah məndən (Şardəndən – A.Ə.) 
heç bir şey almayacaq, olsa-olsa mən onları sarayda zor-bəla ilə üç min 
pistola sata bilərəm. Nəhayət, bunları məni ruhdan salmaq üçün demədi-
yini, saatımın açıq vaxtı olduğunu fikirləşib hərəkət etməyimi, gətirdikləri-
mi satmaq fürsətini əldən verməməyimi qeyd etdi” (12, 50-51). 

Şahın sufi-dərvişlərlə ilişkəsinə gəlincə, şübhəsiz, bu məqam hökm-
darın kütlə arasındakı nüfuzuna yeni bir imic qazandırmışdır ki, bu da öz 
növbəsində sonrakı yaradıcılıq prosesinə təsirsiz qalmamışdır. Yəni dər-
vişlik cəmiyyətdə dini-sosial statusa çevrilməkdən savayı xalq düşüncə-
sində tipikləşdirilmiş obraz səviyyəsində də təsdiqini tapa bildi.  
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Aparılan təhlillər bizi belə bir qənəatə gətirir ki, nağıllarımızdakı 
dərviş libaslı şah obrazının gerçək tipi elə II Şah Abbasdır. Bu unikal 
uzlaşma II Abbasın xarakter və fəaliyyəti ilə üst-üstə düşsə də, çox ma-
raqlıdır ki, libasdəyişməni təzahür etdirən təfərrüatlar I Abbasa xitabən 
düzülüb-qoşulmuşdur. Təbii ki, obrazın təmərküzləşməsində bəzi faktor-
lar rol oynamışdır və düşünürük, bunların da içərisində ən önəmli yerdə 
siyasi-ideoloji faktor dayanmışdır. Ehtimal olunan odur ki, təriqət üzvü 
olan dərvişlər heç də nöqsanlardan xali olmayan sülalənin xalq arasındakı 
təbliğatını daha rassional ampluada həyata keçirmişlər. Yəni “sufi orden-
li” şahların şənini yüksəltməklə yanaşı, dərvişlər bütövlükdə sülalənin 
fetişləşdirilməsi ideyasını cəmiyyətə aşılamaqla məşğul olmuşlar. Obrazın 
imitasiyaya uğramasına gəlincə, bunu qeyd olunan prosesin toplumun ya-
radıcılığına təsirinin təzahürü kimi də qiymətləndirmək olar. Təbii ki, 
kütlənin də hökmdarına özəl münasibəti olmuşdur və qənaətlərimizə görə 
bu münasibət avtoritarizm meyarlarına əsaslanmamışdır. Yəni ziddiyyət-
lər burulğanında burulan I Şah Abbas fenomeninə xalq birmənalı yanaş-
mamış, təsvir etdiyi obrazda hökmdarın rassional və irrassional fəaliy-
yətinə təmtəraqsız qiymət verməyi bacarmışdır.       

Yerində ikən, məsələyə digər folklorçularımızın da münasibətini 
açıqlamağı lazım bilirik. Nağıllarda şaha hüsnü-rəğbətin belə dərinləşmə-
sinə gətirən səbəbləri üç istiqamətdə dəyərləndirən prof. N.Seyidov yazır: 
“Bunlardan birincisi... əsasən, hakim siniflərin ümumiyyətlə şifahi ədəbiy-
yatdan istifadə etmələri, hətta nağılları da öz mənafelərinə uyğunlaşdır-
maları, təbliğat vasitəsinə çevirmələri ilə əlaqədardır. İkincisi... nağıllarda 
təriflənən şah həqiqətdə heç də tərifəlayiq olmaya bilər. ...Daha doğrusu, 
xalq şahları özünün təsəvvür etdiyi kimi ədalətli görmək istəmişdir. 
Üçüncü tərəfdən, bizcə, Şah Abbasın vaxtilə Azərbaycanda apardığı siya-
sət də bu məsələdə müəyyən dərəcədə rol oynamışdır” (13, 85). İkinci və 
üçüncü istiqamətlər üzrə dəyərləndirməni biz də məqbul sayırıq. Müəllifin 
təsnifatında önəmli yer alan və yetərincə ziddiyyətli görünən birinci isti-
qamət haqqında isə artıq mülahizələrimizi söyləmişik. Bir sıra folklor 
örnəklərimizdə Şah Abbasa bəslənilən rəğbətin qondarma olduğunu və 
bunların sonrakı dövrlərdə yuxarı sinfin nümayəndələri tərəfindən yaradıl-
dığını iddia edən prof. P.Əfəndiyev əslində bu örnəkləri də “Şah zülmü-
nün Azərbaycanda törətdiyi faciələrin bədii inikası” sayır. Məsələyə mü-
nasibətdə professorun daha kəskin mövqedə dayandığı aydın görünür. 
“Şah Abbas haqqında olan nağılların çox az bir qismində o, ədalətli, xe-
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yirxah, diqqətli bir hökmdar kimi təsvir olunur... Bizcə, belə nağılları ən 
çox şahın tərəfdarları, saray adamları düzəldir və dərvişlər, din nümayən-
dələri də ifa edib yaymağa çalışırdılar” (14, 122). Şah Abbası xalq ara-
sında islahatçı və məşhur din xadimi kimi tanıdan nümunələrə gəldikdə, 
bununsa arxasında zahiri şöhrətin dayandığı, yəni, işğal etdiyi ərazilərdə 
(özəlliklə Azərbaycanda) şahın özünü xalqın himayədarı olduğunu gös-
tərmək istəyinin “ört-basdır edildiyi” müəllif tərəfindən birmənalı vurğu-
lanır. Həm də bu tipli hadisə və əhvalatların sonradan bəzi dastan və na-
ğıllara düşüb söylənilməsinə əvvəlki prosesin davamı kimi baxılır. Fik-
rimizcə, Ş.Albalıyevin bu haqdakı qənaəti ziddiyyətin çözülməsində daha 
bir aydınlatma ola bilər: “Heç bir siyasi şəraitdən asılı olmayaraq, Şah 
Abbasın müsbət obrazını səciyyələndirən nağıllar şübhəsiz ki, xalq ara-
sında olmuş və onların müəyyən qismi sonradan peşəkar nağılçı repertua-
rına düşmüşdür (9, 119). Sufi-dərvişlərin ayrıca nağıl repertuarlarının 
olduğu və bu vasitə ilə xanədanlığın təbliğatını aparmalarına dair bildiklə-
rimizi bir az öncə qeyd etmişik. Zamanında söylənilən bu nağıllar sonra-
dan “Dərviş hekayətləri” adı ilə xalq arasında geniş yayıla bilmişdir. Zid-
diyyətlər öz yerində, qənaətlər bizdə belə bir təəssürat yaradır ki, yarım 
əsrə yaxın ölkəyə hökmdarlıq etmiş I Abbasa bəslənilən rəğbət təsadüfdən 
qaynaqlana bilməzdi. Hətta, mənbələrdə hökmdarın təsirləndiyi anlarda 
kövrək qəzəllər yazdığı, poeziyaya həssas münasibəti haqda məlumatlar 
verilmişdir. Bu onun işarəsidir ki, sələflərindən, özəlliklə Şah Xətaidən 
qalma ənənə sülalənin sonrakı hökmdarları tərəfindən zəif şəkildə olsa da 
davam etdirilirmiş. Ümumiyyətlə, bəşəriyyət və insanlıq naminə dəyərləri 
yüksək tutması hökmdarın üstün mövqedə dayanmasının mühüm göstəri-
cisidir. Tutarlı mənbələrdən dəlillər gətirməklə faktı bir az da ictimai-
ləşdirməyə çalışan Sona Xəyalın məsələyə münasibəti maraq doğurur: 
“Hamıya hökmdar kimi tanış olan Şah Abbasın şair olduğunu mən də 
bilmirdim. İlk dəfə Hacı Maildən eşitdim. ...Sonralar maraqlandım və Mə-
həmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” kitabında Şah Abbas 
haqqında məlumatı və məsnəvisini oxudum. Əlyazmalar İnstitutunda ax-
tarış apararkən Salman Mümtazın arxivində Şah Abbas haqqında mə-
lumata və üç yeni şeirinə rast gəldim (fond. 24, s/v.499). S.Mümtaz yazır: 
“Əruz və heca vəznində farsi və türki şeirləri vardır. Şeirdə işlətdigi tə-
xəllüsü isə həmən öz adı olan “Abbas” və “Şah Abbas”dır” (15, 101-103). 
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Şübhəsiz, obrazdakı laylanmanın geniş açılışının təmini tarixi şahın 
şəxsiyyətinin konseptual təhlilindən keçir və tarixçilərimizin bu sahədəki 
boşluğun ortadan qaldırılmasına maraq göstərmələrini zəruri hesab edirik.        

Qənaətimizcə, ayrı-ayrı bölgələrdən seçilməklə, Şirvan folklor mühi-
tində Şah Abbasla bağlı süjetlər daha geniş yayılmışdır. Peşəkarlığından asılı 
olmayaraq, mühitdə istənilən folklor söyləyicisinin repertuarında bu möv-
zuda örnəklərə (rəvayət, nağıl, lətifə və s.) rast gəlmək mümkündür. Hər hal-
da, prosesi bölgədə tarixən güclü olan nağılçılıq ənənəsinin günümüzdəki 
öləzimiş davamı kimi qiymətləndirmək zorundayıq. Əvvəldə qeyd etdiyimiz 
kimi, bu nağıl süjetləri məişət mövzuları üzərində qurulmuşdur. Topladı-
ğımız örnəklərin içərisində bölgədə işlənmə tezliyinə görə daha intensiv təsir 
bağışlayan və söyləyicisinin ifaçılıq imkanlarını mümkün səviyyələrdə ümu-
miləşdirməyə imkan verən bir nümunəni burada dəyərləndirməyi lazım 
bildik. Araşdırma apardığımız bölgənin lokal (məhəlli) səciyyəli dil faktu-
rasını canlandırması yönümündən də nümunə* maraq doğura bilər.  

“Günnərin bir günü Şah Abbas yenə Allahvərdi vəzirnən ölkəsini 
gəzməə çıxmışdı. Bir qədər gəzənnən sora gəlib bir kəndə çatıllar. Əyax 
saxlib görüllər ki, bir qoca kişi xəndəy atır. Çatıllar mına: 

– Salam-əleyküm. 
Deer: 
– Əleyküməssalam və rəhmətüllahü və bərəkatül. 
– A qoca, neyniyirsən? 
Deer: 
– Xəndəy atıram. 
– A kişi, bəs doqquzu vurdun, üçə çatmadı? 
Dedi: 
– Otuz iki qoymadı. 
– Hə?  
– Hə, otuz iki qoymadı. 
– Kişi! 
– Bəli! 
– Uzaxdasan, yaxında? 
Dedi: 
– Bəyağdan uzaxdeydım, indi yaxındayam. 
– A kişi! 
– Bəli! 

                                         
* Süjet Folklor İnstitutunun Arxivindəki 811 saylı inventarda qorunur. 
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– İkisən, üç? 
Dedi: 
– Bəyağdan ikidim, indi üçəm. 
– A kişi! 
– Bəli! 
– Qaz göndərsəm, yona bilərsən? 
Dedi: 
– Elə?! 
Dedi: 
– Əgər... 
– Ə kişi, dəliyəm bəgər! 
Ötdülər, getdilər. Az getdilər, çox getdilər, sözüm yox, gedib qırmızı 

geyinir, çıxır taxta. 
– Vəzir Allahvərdi! 
Dedi: 
– Bəli! 
Deer: 
– Bax, getdih bir qociya çatdıx. 
Deer: 
– Bəli! 
– Qociya dedim: “Salam-əleyküm”. Dedi: “Əleyküməssalam və 

rəhmətullah və bərəkatül”. O məna, nə mənasın vərir? 
Dedi: 
– Qibleyi-aləm, heş məəm ağlım özümdə olmadı, yalan deyərəm, 

bilməcəm, mənasın deyəmməcəm! 
– Yaxşı, sora çöördüm ona mən ki, kişi nağarırsan? 
Dedi: 
– Xəndəy atıram. 
– Mən ona dedim ki, doqquzu vurdun, üçə çatmadı? O saatda elə 

ağzımnan çıxan kimi cavab verdi ki, otuz iki qoymadı. Onun mənası neydi? 
Dedi: 
– Deyəmməcəm, onda da ağlım özümdə olmadı. 
– Sora onnan soruşdum ki, uzaxdasanmı, yaxında? Cavab verdi, 

bəyaxdan uzaxdeydım, indi yaxındiyam. Bunun mənası nədi? 
Dedi: 
– Deyəmməcəm. 
– Dedim ona ki, ikisən, üç? 
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Dedi: 
– Bəyaxdan ikiidim, indi üçəm. Oon mənası nədi? 
Dedi: 
– Vallah, deyə bilməcəm! 
– Sora ua mən dedim ki, qaz göndərsəm, yona bilərsən? 
Dedi: 
– Elə! Mən ona dedim: “Əgər...”. O, mənə cavab verdi ki, dəliyəm 

bəgər?! Oon mənası neydi? 
Dedi: 
– Deyə bilməcəm! Üş gün möhlət vər, onun mənasın gətirərəm. 
– Üş gün möhlət vərdim, - dedi - get! 
Gəldi bir yəhərqaş heybə doldurdu qızılnan, Allahvərdi xandı da, bir 

yəhərqaş heybə doldurdu qızılnan, keçirdi yəhərin qaşına. 
Hə, getdi gördü həhəhəhdi, yazıx xəndəy atır: 
– Salam-əleyküm. 
Dedi: 
– Əleyküməssalam və rəhmətül və bərəkatül. 
Dedi: 
– Kişi! 
– Bəli! 
Dedi: 
– Mən sənə dedim salam-əleyküm, sən demədin əleyküməssalam. 

Nədi, dedin əleyküməssalam və rəhmətül və bərəkatül. Bu nə məna verir? 
Dedi: 
– Havayı dör, bala. 
Yəhərin qaşınnan qızılı götürüb cağğatan atdı xəndəyə. 
Dedi: 
– Kişi, bı yəhərqaş heybədi, iki gözü də dolu qızıldı, oğul-boğul 

yesən bəsindi, mənasın de! 
Hə, baxdı gördü dourdanda yəhərqaş heybə dolu qızıldı. 
Dedi: 
– Oğul, məə çatup dedin ki, Allahın mərhəməti sənin üzərua, yəni 

salam-əleyküm o deməkdi ki, Allahın mərhəməti sənin üzua. Mən də 
derəm, əleyküməssalam və rəhmətüllah və bərəkatül, Allahın mərhəməti 
və bərəkəti hər ikimizin üzünə, o mənanı verir. 

– Hə, çox yaxşı. Kişi! 
– Bəli! 
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– Bəs bırdan iki dərbiş keçib, sənə bir söz diib. 
– Nə sözü, bala? 
– Səə deeb ki, ə kişi, bəs doqquzu vurdun, üçə çatmadı? Sən demisən 

ki, otuz iki qoymadı. Bu nə məna verir, dərbişdərə helə demisən? 
Dedi: 
– Ay bala, o mənə dedi ki, doqquz ay qazandın bu üç ay qışa çatdıra 

bilmədün ki, sən bı qışın günündə əluu hoxura-hoxura qəndəy atırsan, o 
deməhdi. Mən ona cavab verdim ki, otuz iki qoymadı. Otuz iki o deməhdi 
ki, ağzımda otuz iki diş var, yanı, yedim qalmadı, qazandığımı yedi, 
qalmadı, bu mənanı verdi o.  

Bəs səə deeb: 
– Uzaxdasan, yaxında? Demisən ki, bəyaxdan uzaxdeydım, indi 

yaxındayam. O nə məna verir? 
Dedi: 
– Ə kişi, sən məni sual-caaba tutdun ki. O bu mənanı verir ki, o 

mənə dedi ki, uzağı görürsənmi? Yəni gözün görürmü səən? Mən ona 
cavab verdim ki, baaxdannan cahıl vaxtı görürdüm, day indi görmürəm, 
yaxını görürəm. Qayıtdı mənə ki, ikisən, üç? Mən cavab vərdim ki, bə-
yaxdan ikiydim, indi üçəm. Yəni bəyaxdannan iki əyağımnan gəzə bilir-
dim, indi hasa olmasa gələ bilmərəm.  

Hasanı yerə vırır: 
– Bu üç əyax oldu da! Bu da bu mənanı verir . 
O qaz ki var ha, o da sən idin, şah məəm yaama göndərib, mən də 

sənin bütün qızıllaru əlinnən aldım, səə yonub buraxdım. 
Qutardı ordan qayıtdı gəldi vəzir Allahvərdi. Gəldi: 
– Salam-əleyküm şaha. 
– Getdin öyrəndün? 
Dedi: 
– Öyrəndim. 
– Necə, mən deyən kimi? Bı bına pərt halda belə cavab vərdi, hə. Bı 

kişi də qızılına çatdı daa! Dayı xəndəyi bıraxdı”. 
Verdiyimiz nümunə lokal coğrafi məkanda (Göyçay r., İnçə k.) 

aşkarlansa da, mövzu və mündəricə baxımından məhəlli səciyyə daşımır. 
Rəiyyətinə “gizlincə baş çəkmək” məqsədilə ölkəsini dərviş libasında 
gəzməyə çıxan şah və onun vəziri cürbəcür olaylarla qarşılaşır. Şahla 
vəzirin dolayısı ilə iştirakçısına çevrildiyi belə situasiyalardan biri nağılın 
süjetini təşkil edir. Belə bir vəziyyətdə nağıl söyləyicisi iki, lakin bir-
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birinə əks qütbün (idarə edənlərlə idarə olunanların) nümayəndələrinin 
dünyagörüş və bilgilərini, bütöv yanaşsaq, intellektual səviyyələrini 
məharətlə qarşılaşdırır və bu “intellekt savaşı”nda tərəflərin nəyə qadir 
olduğunu dinləyicisinə çatdırmağa müvəffəq olur. Təhkiyənin dialoq 
(sual-cavab) formuluna əsaslanması, fikirlərin semiotik müstəvidə canlan-
dırılması, sintaktik bütövlərdən yerində istifadə mətnin effektivliyini daha 
da artırmışdır. Nağılın (strukturun) rekonstruksiyasında dialoqun aparıcı 
ampluada çıxış etdiyi gedişatdan da aydın görünür. 

Qarşılaşmanın hər üç komponentində (sual-cavabında) tərəflər müx-
təlif simvolikalardan (rəmzlərdən) istifadə etməklə mətləbi üçüncü tərəf-
dən (vəzirdən) gizlin saxlayırlar. Bu baxımdan bir və üçüncü komponent-
lərdə fikirlər “rəqəmlərin dili” ilə simvolizə olunmuşdur. İkinci kompo-
nentdə rəmzi işarələnmə məkani müstəvidə görüntüyə gəlsə də, kontekst-
də zamana işarə gerçək ifadəsini tapmışdır. Həmin hissəyə baxaq: 

 − Kişi! 
 − Bəli! 
− Uzaxdasan, yaxında? 
Dedi: 
− Bəyağdannan uzaxdeydım, indi yaxındayam! 
Gerçək olansa budur: İxtiyar çağına yaxınlaşmış ömrün cavanlığı 

artıq uzaqda qalmış, dizdə taqət, gözdə isə nur azalmışdır. Bütün bunlarsa 
(nisbi olaraq) zamana ritmik dəyişilmədədir. Zamansa (mütləq mənada) 
dəyişilməzdir, sonsuzdur, həmişəki axarındadır.....  

(Özəlliklə epik mətnin qurulmasında zaman-məkan kateqoriyalarının 
müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu kateqoriyaların funksionallığına dair 
dissertasiyanın “Söyləyicilikdə kontaminasiya” və “Söyləyicinin zamanı 
və məkanı” başlıqlı bölümlərində daha əhatəli danışacağıq).  

Çox lakonik olan bu dialoqda qocanın zəngin emprik (hissi-emo-
sional) təcrübəyə, iti düşüncə və müşahidə bacarığına yiyələndiyini duy-
maq olur. Təbiətlə iç-içə yaşayan xalqımız hər zaman təqvimin ona diktə 
etdiklərinə uyğun güzəranını qurmağa üstünlük vermişdir. Lakin mükali-
mədən bilmək olur ki, artıq ənənəvi yaşam qaydalarında arzuolunmaz 
dəyişikliklər baş verib. Yəni, güzəran o həddə çatıb ki, doqquz ay “qan-tər 
içində işlə”dikdən sonra belə, üç ay “rahatca dişlə”mək olmur. Qocanın 
cavabında üstüörtülü olsa da, buna işarə vardır. Yenidən mətnə qayıdaq: 

“ – A kişi, bəs doqquzu vurdun, üçə çatmadı? 
Kişi dedi: 
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– Otuz iki qoymadı!”. 
Analoji durum mətnin digər variantları ilə müqayisəsini də aktual-

laşdırır. Söyləyicinin leksikonunda “qazanmaq”, “çapmaq” mənalarında iş-
lənən “vurdun” feli xəbəri mətnin Qərb (Qazax) bölgəsindən toplanmış va-
riantında büsbütün fərqli anlamda ifadəsini tapıb. Formal təzahürünü tapsa 
da, buradakı funksionallıq, yanlış olaraq suala həndəsi müstəvidə cavab 
axtarılmasını tələb edir. Belə olduqda cavab, üçün doqquza hasilindən (3x9) 
alınmış bərabərlikdə öz həllini tapmalı idi. Bu da nəticənin iyirmi yeddi 
olması deməkdir. Nəticə isə deyilənləri əsaslandırmır. Həmin hissəyə baxaq: 

Şah dedi: 
–  Pinəçi qardaş, üçü doqquza vura bilərsənmi? 
Pinəçi dedi: 
–  Vuraram, əgər otuz iki qoysa?! (16, 51)   
Əslində pinəçinin cavabı strukturun pozulması halında təzahür 

olunan bu uyğunsuzluğa bir növ tarazlıq gətirmişdir. Ancaq, mexaniki 
olsa da, komponentin təhrifə məruz qaldığı anlaşılır. Bizcə, bu təhrif 
əsasən, iki səbəbdən baş verə bilərdi.  

Birincisi, söyləyicinin ənənəni yaxşı mənimsəməməsindən, yəni 
qeyri-peşəkarlığından,  

İkincisi, toplayıcının diqqətsizliyi ucbatından.   
Bir qədər fərqli səciyyədə baş verən təhrifə mətnin Yuxarı 

Qarabağdan (Zəngilan, Laçın, Qubadlı) toplanmış variantında da rast 
gəldik. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. 

Əvvəlki dialoqu davam etdiririk:  
–  A kişi! 
–  Bəli!  
–  İkisən, üç? 

Dedi: 
–  Bəyağdan ikidim, indi üçəm.  
Mətndəki bu məqam üzərində bir qədər geniş dayanmalı olacağıq.  
Qədim yunan mifologiyasına görə, şir bədənli, qanadlı, fantastik 

qadın olan Sfinks (yunanca Sphinx) girəcəyində məskən saldığı Fiva şəhə-
rinə gəlib-gedən yolçulara beə bir tapmaca deyirmiş: “O nədir ki, səhər 
dörd ayaqlı, günorta iki ayaqlı, axşam üç ayaqlı olur”. Tapmacanı tapa 
bilməyənləri Sfinks öldürərmiş. Fiva şəhərindən gələn Edip tapmacanı 
tapmış və demişdir ki, bu insandır, uşaqlıqda iməkləyir, yetkinlikdə iki 
ayaqlı gəzir, qocalıqda əlinə əsa alır.  
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Rəvayətə görə, Sfinks cavabı eşitdikdən sonra özünü qayadan ataraq 
öldürmüşdür (başqa bir variantda onu Edip öldürmüşdür) (17, 114). 

Tipoloji yanaşsaq, rəvayətin yunan mifologiyasından türk mifologiya-
sına və ya əksinə transformasiyasını (rəvayətin hansı xalqın mifoloji sis-
temində ilkin qaynaq olduğunu) söyləmək olduqca çətindir. Bu mənada 
oxşar hadisə və təfərrüatların mental keyfiyyətlərinə görə seçilən xalqların 
abstrakt düşüncəsində oxşar inikası inkar olunmazdır. Dünyagörüş sferala-
rındakı bu oxşarlıq xalqların bir-biri ilə mədəni inteqrasiyasından sonra 
daha geniş miqyası əhatə etməyə başlamışdır. Bu da sonradan həmin xalq-
ların poetik yaradıcılığında süjet və motiv oxşarlıqlarına gətirib çıxarmışdır. 

Yuxarıda vurğuladıq ki, ənənəyə yaxşı bələd olmayan söyləyicilərin 
təhkiyəsi uyğunsuzluqlardan sığortalana bilmir. Fərqli səviyyələrdə özünü 
göstərən bu uyğunsuzluqlar bəzən daha ciddi şəkildə, yəni strukturun 
pzoulması halında aşkarlanır. Analoji müqayisənin davam etdirilməsini 
təmin etmək üçün mətnin Yuxarı Qarabağdan əldə olunmuş variantındakı 
dialoqa diqqət yetirək: 

Şah Abbas vəzirinən gedirdi. Bir qoca kişi çəliyə söykənə-söykənə 
gəlirdi. Gördü, şah gəlir. Əyləndi. Şaha salam verdi, salam aldı.  

Şah dedi: 
– Qoca, neyliyibsən? 
Dedi: 
– İkini üç eləmişəm. 
Dedi: 
– Ta nə? 
Dedi: 
– Uzağı yaxın eləmişəm. 
Dedi: 
– Dəyirmanın necədi? 
Dedi: 
– İşləhdən salmışam. 
Dedi: 
– Niyə vaxtında qazanmadın? 
Dedi: 
– Qazandım, ellər apardı (18, 346-347). 
Dialoq komponentlərinin üstün olduğu bu variantı da mətn özəlliyinə 

görə müqayisəyə çəkdik. Müqayisə zəmini bir növ, burada da bəzi 
uyğunsuzluqların yer aldığını təyin etməyə imkan vermişdir. Lakin, yaran-
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mış fərqlərin heç də hamısını təhrif kimi qəbul etmək olmaz. Dörd əsas 
komponent üzərində qurulmuş dialoqun üç və dördüncü komponentlərinə 
variantlaşmanın törəməsi kimi baxmaq lazımdır. Yeri düşmüşkən, dialoq-
dakı uyğunsuzluq bir neçə məqamda təzahür olunsa da, biz onlardan daha 
ciddi olanı üzərində dayanmağı lazım bildik. Dialoqda baş verən dolaşıqlığı 
nisbətən qabarıq canlandıran ilk iki komponent bu mənada bizə daha 
mübahisəli görünür. Sual və cavab komponentlərindəki sıralanmanın qeydə 
aldığımız mətndəkindən fərqli görünməsini də uyğunsuzluğun əlaməti kimi 
qiymətləndirə bilmərik. Sualların ayrı-ayrı klişelərdə (örtüklərdə) şəkillən-
məsinə baxmayaraq, cavabların eyni məntiqə hesablandığı nəticədə təs-
diqini tapmışdır. Yəni, ayrı-ayrı keyfiyyət kateqoriyalarının (cavanlıqla 
qocalığın) komponentdaxili (semantik) üzvlənməsi komponentlərarası 
üzvlənmənin həm şəkil, həm də üslubi baxımdan çevrələnməsini təmin 
etmişdir. Diqqət etsək, bu məntiqin üçüncü komponentə də sirayət etdiyini 
görə bilərik. Özəlliklə, ikinci komponentdə sualın qeyri-ənənəvi qoyuluşu 
analoji halı daha qabarıq şəkildə aşkarlamağımıza imkan vermişdir. Həmin 
komponent də daxil olmaqla dialoqdan bir parçaya təkrarən baxaq: 

Şah dedi: 
– Qoca, neyləyibsən? 
Dedi: 
– İkini üç eləmişəm. 
Dedi: 
– Ta nə? 
Dedi: 
– Uzağı yaxın eləmişəm (18, 346-347). 
Ümumiyyətlə, bu tipli gedişat ənənəvi söyləyicilik üçün məqbul 

sayıla bilməz. Çünki, ənənəyə yaxşı bələd olan söyləyicilər təhkiyə zama-
nı formullararası əlaqənin həm şəkil, həm də məntiqi baxımdan uzlaşdı-
rılmasına ayrıca önəm verirlər. Burada isə həmin uzlaşmanın birtərəfli 
təmin olunduğunu görə bilirik. Yəni, təsdiqləyici bütöv (cavab cümləsi) 
üzvlənməni dolayısı ilə əsaslandırsa da, sual komponentindəki forma yek-
nəsəkliyi bu üzvlənmənin dolğunluqla başa çatmasına imkan vermə-
mişdir. Olsa-olsa bu vəhdətin virtual proyeksiyalanmasından söz açmaq 
olar. Reallıqda isə qeyri-müəyyənlik ifadə edən “Ta nə?” sualının hansı 
müstəvidə cavablandırılacağına hökm vermək yanlışlığa bərabərdir. Belə 
çıxır ki, formuldaxili komponentlərin (həm şəkil, həm də məzmunca) zən-
cirvari əlaqələndirilməsinin söyləyici üçün elə bir əhəmiyyəti olmamışdır. 
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Komponentdəki sualın qeyri-ənənəvi qoyuluşu və cavablandırılmada 
şablon mexanizmə əsaslanma prosesi bu cür dəyərləndirməyimizə imkan 
vermişdir. Mətnin korlanması ilə sonuclanan bu cür gedişat, yuxarıda 
vurğuladığımız kimi, ənənəvi təhkiyəçilik üçün meyar sayıla bilməz.       

İnsanlara ədaləti və mərhəməti, xeyirxahlığı və alicənablığı aşılama-
sına rəğmən, dini dəyərlər bir çox mənəvi dəyərlərdən həmişə öncül 
mövqedə olması ilə seçilmişdir. Xalqın həyatında aparıcı stimula çevrilən 
dini dəyərlər zamanca onun poetik dünyasına da nüfuz etməyə başladı. 
İslami dəyərləri çox əziz tutan xalqımız qəbul etdiyi norma və prinsipləri 
yaşayışının ayrı-ayrı sferalarında canlandırdığı kimi folklor ənənəsində də 
bərqərar etməyə can atmışdır. Yalnız Tanrısına tapınmaqla, xalq hansısa 
bir uğurlu başlanğıc əldə edəcəyinə ümid bəsləmişdir. Bu mənada mətn-
dəki ibrətamiz məqama diqqət çəkək: 

“Vəzir dedi: 
– Kişi! 
– Bəli! 
Dedi: 
– Mən sənə dedim salam-əleyküm, sən demədin əleyküməssalam. 

Nədi, dedin əleyküməssalam və rəhmətül və bərəkatül. Bu nə məna verir? 
Dedi: 
– Oğul, məə çatıb dedin ki, Allahın mərhəməti sənin üzərua, yəni 

salam-əleyküm o deməkdi ki, Allahın mərhəməti sənin üzüa. Mən də 
derəm, əleyküməssalam və rəhmətüllah və bərəkatül, Allahın mərhəməti 
və bərəkəti hər ikimizin üzünə, o mənanı verir”. 

Ənənəvi dialoqa artırılmış bu epizod söyləyicinin improvizəsi kimi 
qəbul olunsa da, nağıldakı gedişata heç bir xətər toxundurmamışdır. Üs-
təlik, bu hissə söyləyicinin dünyaya baxışını, hansı dini-mənəvi ölçülərlə 
yaşadığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Ümumiyyətlə, hər hansı böl-
gənin folklor düzəninə həmin bölgədə yaşayanların davranış və əxlaqının 
daşlaşmış normalarının toplusu kimi baxmaq lazımdır. Əslində bu folk-
lorun daha bir sakral missiya daşımasının göstəricisidir.   

Süjetin konstruksiyasını təşkil edən və epik ənənədə daha çox 
təsadüf olunan dialoq-formulun mətndə üç dəfə təkrarlanması da diqqət 
çəkən məsələlərdəndir. “3” simvolikasının (Göy, Yer, Alt hissələrinə 
bölünmüş dünyanın üç qatda mövcudluğu haqdakı ibtidai təsəvvürlər) 
tarixən Türk mifoloji sisteminə sakral rəqəm kimi daxil olması sonrakı 
mərhələlərdə bu rəqəmin işlək məkanının daha da genişlənməsinə təkan 
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vermişdir. Dialoqun baş verdiyi situasiyaları gözdən keçirək. Birincisi, 
şah və xəndəy atan qoca arasında olan vəziyyət; İkincisi, şah ilə vəzir 
arasında yaranmış vəziyyət; Üçüncüsü isə, vəzirlə xəndəy atan qoca 
arasındakı vəziyyətdir. Dördüncü dəfə situativ şərait tələb etsə belə, 
nağılın finalında bu dialoq təkrarlanmır. (Şahla vəzir arasında: “Getdin 
öyrəndin?” Dedi: “Öyrəndim”. “Necə, mən deyən kimi?” “Bı bına pərt 
halda belə cavab vərdi, hə” şəklində başlanan mükalimə zəminində belə 
bir dialoqun baş verə biləcəyini güman etmək olardı). 

Mətndə şərt şəklində işlənən “əgər” ədatının leksik yükündə bütöv 
sintaktik üzvün daşındığı aşkar görünməkdədir. İntonativlik daşıyan bu 
söz, həm də mətndə sual cümləsi yerində çıxış edir. İfadəni semiotik 
müstəvidə canlandırsaydıq, o zaman cümlə “Birdən pıl almamış yola 
salarsan ha?!” şəklində təsəvvürə gətirilməliydi. Bu məntiqə köklənsək, 
təbii ki, cavab öz ifadəsini dialoqda belə tapmalı idi. “Onda qaz mən 
olıram ki?!”. Dialoqdan həmin yeri eynilə veririk: 

–  A kişi! 
–  Bəli! 
–  Qaz göndərsəm, yona bilərsən? 
Dedi: 
–  Elə!  
Dedi: 
–  Əgər........? 
–  Ə kişi, dəliyəm bəgər?! 
Söyləyicinin təhkiyəsi ibarələrdən azad, sadə, anlaşıqlı xalq dilin-

dədir. Yerli dialekti səciyyələndirən üslub və bir sıra dil faktorları təhkiyədə 
aparıcı mövqedədir. Bu tipli üzvlənmə nəinki təhkiyəyə yeknəsəklik 
gətirmişdir, əksinə, onun daha effektiv canlandırılmasını təmin etmişdir. 
Mətnin incələnməsi həm də söyləyiciliyin üzərində bəzi ümumiləşdirmələr 
aparmağa imkan verir. Təhkiyənin ardıcıl və təmkinli aparılması, intona-
siyalı nitqə üstünlük verilməsi, süjetə konstruktiv yanaşılması, ara söz, 
cümlələrdən yerində istifadə olunması və bu kimi məsələlər söyləyicinin 
özəlliklərini əsaslandırmağa zəmanət verir. Belə götürsək, söyləyici və 
mətn münasibətləri folklorşünaslığımızda ən az öyrənilmiş sahələrdəndir. 
Dissertasiyanın ikinci fəsildə problemə icra ortamı (auditoriya) müstəvi-
sində daha əhatəli yanaşacağıq. Qısaca onu deyə bilərik ki, söyləyici folklor 
örnəklərini öz dinləyicilərinə böyük məhəbbətlə söylədiyi zaman məzmun-
lu improvizələr edə bilir, daha dəqiq desək, folkloru yaşadırkən təkmilləş-
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dirməyi də unutmur. Araşdırmadan əldə etdiklərimizi nəticəyə uyğun ola-
raq, aşağıdakı istiqamətlərdə bölümləməyi lazım bildik. Yekun olaraq, bu 
istiqamətlərin perspektivdə nələri bizə vəd edəcəyinə baxaq: 

1. Janr səciyyəsinə (işlənmə tezliyinə) görə bölgənin folklor mənzə-
rəsini aydın təsəvvür etməyə imkan verəcək. 

2. Müasir dövrdə toplanmış mətnlərin arxaik variantları ilə 
müqayisəsinə zəmin yaradacaq. 

3. Çöl müşahidələrinin ardıcıl və çoxşaxəli aparılmasını təmin edəcək.  
4. Etnopsixoloji məsələlərin öyrənilməsinə təkan verəcək. 
5. Yaxın gələcəkdə folklor atlasının hazırlanması prosesində təməl-

ləşdirici faktora çevriləcək. 
 
İŞIN ELMI NƏTICƏSI: Regiondakı nağılların işlənmə tezliyi həmin 

ərazidəki söyləyicilərin repertuar intensivliyinə yönəlik müəyyənləşdirilmiş, 
qənaətlər nəzəri və əməli müstəvidə əsaslandırılmışdır. 

İŞİN ELMİ YENİLİYİ: İlk dəfə mövzunun açılışına regional aspektdən 
yanaşılmış, söyləyicilik kateqoriya (sənət) statusunda araşdırılmaya cəlb 
olunmuşdur. 

İŞİN TƏTBİQİ ƏHƏMİYYƏTİ: Mövzunun ayrı-ayrı regionlar üzrə 
öyrənilməsi ümumfolklor mənzərəsinin tamamlanmasına və gələcəkdə folklor 
atlasının yaradılmasına təkan olacaqdır. 
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SUMMARY 
The professional tale telling in the genre of traditional telling 

In the article it is said about the unusual functionality of telling art in the 
development and carrying of the traditional genres. Being the criterion in the 
development of tale telling as a category of professionalism is based either theo-
retical or practical. The comparing other variants of the text got from the teller are 
brought to the analyses in the structure-semiotic flatness. The historical character 
of the image defining the themes of the text is penetrated, the attitude to the 
quantity changing of the regional teller to the folklore texts. Besides it in the 
article it is said about the studying of the problem in the contemporary folklore in 
the regional level and the attitude of creating the folklore atlas of in the future.  

Key words: teller, tradition, tale, motive, genre, plot.          
 

Профессиональное сказительство в традиционном жанровом 
исполнительстве 

В статье говорится о своеобразии функциональности в развитии и 
перенесении профессии сказителя. Как теоретически, так и практически 
основывается критерий профессионализма в развитии сказительства. 
Проводится структурно-семиотический анализ сопоставления текста 
собранного от сказителя с другими его вариантами. Проникается в 
историческую характеристику образа определяющего семантику текста, 
выражается отношение к качественным изменениям в фольклорных 
текстах, принесенных региональным сказительством. Помимо этого, в 
статье особо отмечается что, проблема является приоритетным вопросом в 
современной фольклористике и о воздействии этой проблемы на создание 
фольклорного атласа в будущем.  

Ключевые слова: Сказитель, традиция, сказка, мотив, жанр, сюжет  
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“QARAVƏLLİ” TAMAŞALARININ İDEYA-BƏDİİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Xülasə: Məqalə Azərbaycan xalq meydan teatrı formalarından  biri olan 

“Qaravəlli” tamaşalarına həsr olunmuşdur. Burada “Qaravəlli” tamaşalarının 
spesifik ideya-bədii xüsusiyyətlərindən - bu tamaşalarda yumor və satiranın üs-
tünlük təşkil etməsindən, komik, gülünc vəziyyətlərin ön plana çəkilməsindən, 
cəmiyyətdə mövcud olan bütün eybəcərliklərin sağlam gülüş vasitəsilə islah 
edilməsindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: “Qaravəlli” tamaşaları, meydan teatrı, “Şəbi oyunu”, Keçəl, 
Kosa, meydan aktyorları. 

Məsələnin qoyuluşu: Azərbaycan folkorunda “Qaravəlli” tamaşalarının 
meydan tamaşaları işərisində tutduğu yer və bu tamaşaların mədəni həyatımızda 
oynadığı rolu diqqətlə araşdırılmalıdır. Digər tərəfdən, “Qaravəlli” tamaşalarının 
özünəməxsus ideya-bədii xüsusiyyətlərinin də ətraflı  tədqiq edilməsi vacib 
məsələlərdəndir.  

İşin məqsədi: “Qaravəlli” tamaşalarında özünü göstərən səciyyəvi xüsu-
siyyətləri və onları digər meydan tamaşalarından fərqləndirən başlıca cəhətləri  
müəyyənləşdirmək və bu sahədə araşdırma aparmaq.  

 
“Qaravəlli” tamaşaları -Azərbaycan xalq meydan teatrı formaların-

dan biri olmuşdur. “Qaravəlli” tamaşalarının əsasını məzəli hadisə və 
ifadələrlə dolu olan qısa pyeslər, həmçinin tamaşaçıları güldürmək məqsə-
di ilə nərdəarası göstərilən, bəzən də müəyyən mərasimlərdə müstəqil ola-
raq göstərilən kiçik tamaşalar təşkil edir. “Qaravəlli” tamaşalarında müka-
limə, dialoq, monoloq və musiqidən başqa, rəqs, şer, gözbağlıca, hoqqa-
bazlıq səhnələri də olur” (1, 50). 

“Qaravəlli” tamaşalarında zəngin xalq tamaşalarının, xalq dramla-
rının, xalq oyunlarının, xüsusilə xalq komediyalarının ənənələrindən isti-
fadə edilirdi. Azərbaycan xalq komediyalarında yuxarı təbəqənin nüma-
yəndələri ilə aşağı təbəqənin nümayəndələri, eləcə də azad, mütərəqqi 
düşüncə sahibləri ilə, mürtəce və mühafizəkar fikir sahibləri arasında 
daim ölüm-dirim mübarizəsi getmiş, onlar həmişə bir-birləri ilə əsaslı 
şəkildə qarşıdurmada olmuşlar. 
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Belə bir mübarizə şəraitində xalq ümumi inkişafa mane olan mənfi-
likləri, nöqsanları, naqislikləri-ümumiyyətlə hər növ ictimai bəlaları ara-
dan qaldırmaq üçün “Məsxərə”, “Hoqqa” oyunları, o cümlədən “Məz-
həkə” və “Qaravəlli” kimi komediya tamaşaları yaratmışdır. Bununla da 
xalq cəmiyyətin bütün eybəcərliklərinə qarşı mübarizə aparmış, yumor və 
satira silahı ilə tənqid hədəflərini sərrast nişan almış, tamaşaçıları bəşəri 
ideyalar uğrunda mübarizəyə qaldırmışdır. Bu tamaşarda gülüş həqiqəti, 
ədaləti, humanizmi ifadə etmək üçün bir vasitə olmuş, ağılla hisslərin, 
arzu və həqiqətin arasında üzvi bir əlaqə yaratmağa yönəldilmişdir. 

Xalq tamaşaları, xalq dramları, xalq oyunları, xalq komediyaları, o 
cümlədən “Qaravəlli” tamaşaları qədim azərbaycanlıların müxtəlif müna-
sibətlərlə təşkil etdikləri ayrı-ayrı mərasimlərdən və müəyyən istəklə-
rindən yaranıb inkişaf etmişdir. Onların hər birində bu və ya digər dərə-
cədə dram ünsürləri tapmaq mümkündür. Bu ünsürlər, heç şübhəsiz, 
zaman keçdikcə daha da inkişaf etdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Belə-
liklə də, həqiqi mənada sırf dram xüsusiyyətlərinə malik tamaşalar ayrılıb 
müstəqil şəkildə yaşamağa başlamışdır. 

Xalq tamaşaları və xalq dramları bir janr kimi müəyyənləşib dəqiq-
ləşənə qədər folklorun başqa növləri daxilində, xüsusilə epik növün ayrı-
ayrı janrlarında yaranmağa başlamışdır. Bu barədə Ə.Sultanlı belə yazırdı: 
“...Azərbaycan xalqı hadisələri, söhbətləri, hərəkətləri dramlaşdırmağa 
meyl göstərir. O, öz ifadəsini “dedim-dedi” şəklində qurarkən, zahiri cə-
hətdən onun danışdığı dialoq şəklinə keçir. Xüsusilə öz dediklərini öz səsi 
ilə, aldığı cavabları əsil söz sahibinin səsi ilə, bəzən də onun hərəkətlərini, 
üz dəyişdirmələrini, mimikasını, əl, bədən hərəkətlərini göstərərkən da-
nışıq, tam mənasında, bir oyuna çevrilir. Bu halın ünsürlərini xalq ədə-
biyyatının bütün şəkillərində görmək olar” (2, 24). 

Zaman keçdikcə xalq tamaşaları, xalq komediyaları və “Qaravəlli” 
tamaşaları da tamamilə müstəqilləşmiş, öz mövzu rəngarəngliyi və gözəl 
sənətkarlığı ilə diqqəti cəlb etmişdir. Görkəmli ədibimiz Ə.Haqverdiyev 
qeyd edir ki, xalq tamaşaları hər bir zaman xalqın həyatında mühüm rol 
oynamışdır. Açıq meydançalardan, həvəskar camaatın gözü qabağında heç 
bir dekorasiyadan istifadə etmədən oyun çıxaran müxtəlif sehrbazlar, 
kəndirbazlar və yalançı pəhləvanlar kütlənin diqqətini həmişə özünə cəlb 
etmişdir. Məşhur ədib bir zamanlar Azərbaycanda meydan aktyorlarının 
göstərdiyi “Şəbi oyunu” adlı teatra oxşayan tamaşanı da xatırlayır və bu 
tamaşanın qısa məzmununu da verir: “Tamaşada iştirak edənlər tənbəl 

   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 76 

Şəbi və onun atasından ibarət idi. Şəbi işləmək istəmir, atası onu danlayır, 
belə tutur ki, tənbəllikdən əl çəkib işə qurşansın. Şəbi isə evdə oturmaq 
üçün min cürə bəhanə gətirir. Onun hər bir bəhanəsi şiddətli gülüş doğu-
rur. Bu tamaşa çox qısadır, cəmisi 10-15 dəqiqə çəkir. Nəsihət etməkdən 
cana gələn ata, nəhayət, oğlunu küçə sözləri ilə söyərək döyməyə başlayır. 
Şəbi bağıra-bağıra yıxılaraq bir çox ədəbsiz hərəkətlər edir. Camaat 
heyran qalır, tamaşa qurtarır” (3, 389). 

Göründüyü kimi, bu xalq tamaşasında komediya, qaravəlli ünsürləri də 
vardır. Xalq bu tamaşaların vasitəsilə öz ürək sözünü, etiraz və nifrətini, 
sevinc və kədərini ifadə edərək öz-özünü dərk etməyə çalışmışdır. 

Azərbaycan xalq komediyaları məzmun və məna etibarı ilə daim 
müasir və aktual olmuş, dövrünün hər cür eybəcərliklərini, naqisliklərini 
tənqid etmiş, xalqın həyat və düşüncəsini, idealını tərənnüm etmişdir. 

Öz təsirli, mənalı və oynaq gülüşləri, ictimai pafosu ilə diqqəti cəlb 
edən “Qaravəlli” tamaşaları da Azərbaycan xalq komediyaları kimi məhz 
belə bir mövqedə durmuşdur. “Qaravəlli” tamaşaları tamaşaçıları güldürmüş, 
eyni zamanda, onları düşündürmüşdür. Bu cəhətlərinə görə “Qaravəlli” 
tamaşaları həmişə tamaşaçılar tərəfindən sevilmiş və qiymətləndirilmişdir. 

Folklordakı-şifahi xalq ədəbiyyatındakı hər növü, hər bir janrı xalq, 
onun içərisindən çıxmış istedadlı adamlar yaratmış və əsrlər boyu onu 
sevə-sevə ifa edərək tədricən təkmilləşdirmişlər. Beləliklə, istedad icti-
maiyyətə xidmət etmiş, onun mənəvi təkamülünə təsir göstərmişdir. 
M.H.Təhmasib bu barədə belə yazır: “İfaçı, ifa etdiyi hər bir əsəri öz 
anladığı, öz istədiyi şəklə salır, hətta eyni əsər eyni məclisdə iki ifaçının 
ifasında başqa-başqa şəkillərə düşə bilir. Bu isə hər bir ifaçının özünə-
məxsus olan yaradıcılığı deməkdir” (4, 5). 

Xalq tamaşaları, o cümlədən “Qaravəlli” tamaşaları da xalq içəri-
sində və bilavasitə xalq nümayəndələri tərəfindən yaradılmış və yayıl-
mışdır. Xalqın məişəti, gündəlik həyatı, qayğıları, qarşılaşdığı problem-
lərlə bağlı olan bu “Qaravəlli” tamaşalarının yaranmasında bütün xalq işti-
rak etmiş və onu yaşatmışlar. “Qaravəlli” tamaşalarında yumor və satira 
həmişə üstünlük təşkil etmiş, komik, gülünc vəziyyətlər ön plana çəkil-
miş, xalq cəmiyyətdə mövcud olan bütün eybəcərlikləri sağlam gülüş 
vasitəsilə islah etmək istəmişdir. Xalq bu tamaşalarda gülünc hadisələrə, 
onu törədən səbəblərə gülərək ictimai eybəcərlikləri ifşa etmişdir. Dahi 
satirik şairimiz M.Ə.Sabirin satiralarında olduğu kimi, “Qaravəlli” tama-
şalarında da mənfi surətlərin öz dili ilə doğurduğu gülüş elə onların özünə 
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qarşı çevrilmişdir. Bu tamaşalarda tənqid olunan şəxs bəzən elə öz dili ilə 
özünün daxili eybəcərliklərini, qüsurlarını, onu doğuran səbəblərin əsl 
mahiyyətini ifşa etmişdir. 

Akademik M.Arif çox doğru olaraq qeyd edir ki, Azərbaycan xalq 
teatrında satira və yumor əsas yer tutur. Burada süjet ayrı-ayrı məişət nöq-
sanlarını ifşa etmək, onlara gülmək mövzusu üzərində qurulur. Maraqlı 
orasındadır ki, bəzən tamaşaçılar filan sözlərdə və ya filan surətlərdə nəyə 
və kimə işarə olunduğunu da hiss edirlər. Belə hallarda xalq tamaşaları ilə 
real həyat, yəni tamaşaçı arasında möhkəm bir əlaqə əmələ gəlir. (5, 12). 

“Qaravəlli” tamaşalarında çox incə bir yumor və satira olmuşdur. Tə-
rəddüd etmədən demək olar ki, “Qaravəlli” tamaşalarında və xalq komedi-
yalarında olan bu yumor, satira və sağlam gülüş dramaturgiyamızda ko-
mediya janrına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, məşhur ədib-
lərimiz, M.F.Axundov, N.B.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, S.Rəhman və baş-
qaları öz komediyalarında xalq komediyalarından, o cümlədən “Qaravəl-
li” tamaşalarından yaradıcı şəkildə faydalanmış, onların mütərəqqi ənənə-
lərini daha da inkişaf etdirmişlər. 

“Həqiqi gülüş mahiyyət etibarı ilə tarixi, milli və ictimai olur. Belə 
gülüşlər gülməli hadisələrin əsasında formalaşıb ictimai bəlalara, milli 
məhdudiyyətə qarşı çevrilir. Tam parlaqlığı, kolorit və ifadə vasitələri, ha-
belə böyük təsir gücü ilə fərqlənən gülüşlər ictimai, sinfi və bəşəri mən-
tiqə malikdir. Bu cür gülüşlər milli olduğu kimi, həm də ümumbəşəri 
mövqedə dururlar. 

El arasında geniş yayılmış bir məsələdə deyilir: “Ağılı kimdən 
öyrəndin - ağılsızdan”. Bu o deməkdir ki, ağıllı insan ağılsızın tutduğu 
əməllərin yararsızlığını görüb onu təkrar etmir, pis əməllərdən çəkinir, 
nəcibliyə, gözəlliyə meyl edir, mənən təkmilləşir”. (6, 5-6). 

“Qaravəlli” tamaşaları elə yarandığı vaxtdan belə bir estetik prinsipi 
özünə meyar etmişdir. O, ictimai mühitin və bədxah insanların törətdikləri 
müxtəlif eybəcərlikləri, özbaşınalıqları, zorakılıqları bütünlüklə təcəssüm 
etdirmiş və tamaşaçıları mübariz olmağa, öz ləyaqətlərini yüksək tutmağa 
çağırmışdır. Xalqa yol göstərən, qaranlıq mühitdə ona işıq olan “Qara-
vəlli” tamaşalarının repertuarı elə meydanlarda yaranırdı. Belə tamaşalar 
xalq təfəkkürünü, onun həyat fəlsəfəsini, ictimai-siyasi baxışlarını, müba-
rizə üsullarını əyani şəkildə göstərirdi. 

“Qaravəlli” tamaşaları da digər xalq dramları və xalq komediyaları ki-
mi, sinkretik xarakterli tamaşalar olmuşdur. Burada musiqi, rəqs, mahnı, söz, 
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lirik parçalar, kinayəli satirik gülüş, tənqid, mübaliğə yolu ilə ələ salmaq və s. 
kimi xüsusiyyətlər üzvi şəkildə birləşmişdir. “Qaravəlli” tamaşaları, eyni za-
manda, çoxcəhətli, şən məzhəkələri, yəni farsların, eləcə də Avropada geniş 
yayılan vodevillərin də bəzi ünsürlərini özündə birləşdirmişdir. Başqa sözlə, 
“Qaravəlli” tamaşaları xalq komediyalarının tərkibində mühüm yer tuturdu. 
Akademik M.Arif düzgün olaraq yazırdı: “Toy məclislərində, qəhrəmanların 
məğlubiyyəti ilə bitən böyük nağıl və dastanlardan sonra tamaşaçıların kön-
lünü açmaq və “tragediyanın” ağır təsirini yüngülləşdirmək üçün oradaca ya 
aşıqların köməklikləri və ya başqa bacarıqlı adamlar tərəfindən “Qaravəlli” 
adı ilə məşhur olan yüngül, məzəkəli tamaşalar göstərilir” (7, 13). 

“Qaravəlli” tamaşaları meydançalarda, karvansaralarda, soyuq gün-
lərdə isə böyük, üstüörtülü damlarda göstərilirdi. Bir qayda olaraq tama-
şanı aşıq başlayırdı, xüsusilə qış aylarında aşığın rolu daha da böyüyürdü. 
Yay və payız aylarında isə gənclər meydançalarda keçirilən tamaşalardan 
əvvəl qurşaq tutur, güclərini nümayiş etdirirdilər. Çox vaxt xalqı tamaşaya 
Kosa dəvət edirdi. O, hər hansı bir kənd və ya şəhərə daxil olanda ulaq 
üstə əyləşib camaatı “Qaravəlli” gəldi-deyə tamaşaya dəvət edirdi. Bəzən 
isə “Qaravəlli” tamaşalarının göstəriləcəyi yerdə qara zurna və nağaranın 
ucadan səslənməsi tamaşaçıların toplanması üçün bir vasitə olurdu. 

“Qaravəlli” tamaşaları xalqın iştirakı ilə keçirilərdi. Həmişə tamaşa-
çılar tamaşa etdikləri obrazın xarakterik əlamətlərini aktyorlara diqtə 
edərdilər. Aktyorlar da tamaşaçı ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün tez-tez 
onlara müraciət edərdilər. Onlar da hadisələrin gedişini ardıcıl olaraq 
izlər, onun fəal iştirakçıları olardılar. Tamaşaçı atmacaları, replikaları, 
“Qaravəlli” tamaşalarını daha da rövnəqləndirir və hadisələrin gedişinə 
təsir göstərir, bir səhnənin başqa bir səhnə ilə bağlanmasına kömək edirdi. 

“Qaravəlli” tamaşalarında oynayan aktyorlar təkcə aktyorluğu deyil, 
eyni zamanda rəqs etməyi, oxumağı, hoqqabazlığı, kəndirbazlığı, bəzən 
isə gözübağlıcılığı bacarırdılar. Aktyorlar tamaşa zamanı bu qabiliyyətlə-
rini tamaşadakı ümumi hadisələrin inkişafı ilə üzvi surətdə əlaqələndirir-
dilər. Bu da onu göstərirdi ki, “Qaravəlli” tamaşaları müxtəlif tamaşa 
növlərinin sintezindən yaranan bir tamaşa növü olmuşdur. Akademik 
M.Arif buna görə də çox haqlı olaraq yazırdı: “Xalq lətifələri əsasında 
qurulmuş qaravəllilər güldürücü və bəzən də satirik bir xasiyyət daşıyaraq 
“fars” janrını xatırladırdılar” (7.13). 

“Mövzu və ideya baxımından da “Qaravəlli” tamaşaları bir-birinqə 
bənzəmirdi. Bədahətçilik və hazırcavablıq, həqiqi yaradıcılıq istedadıda 
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malik olan ifaçılarda güclü idi. Belə ifaçıların yaratdığı tamaşalar bir-
birinə bənzəmədiyi kimi, ideya bədii cəhətdən də qüvvətli şəkildə təzahür 
edər və yenilik mövqeyi ilə fərqlənərdi. Beləliklə, tədricən maraqlı, ibrətli 
mövzular lakonik şəkildə ümumiləşdirilir, dildən-dilə keçərək həm el 
arasında, həm də ifaçıların repertuarında yayılır və yaşayırdı. 

Tədqiqat göstərir ki, “Qaravəlli” tamaşalarının ifaçıları öz repertuar-
larını xalq lətifələri, satirik məişət nağılları, kiçik və məzəli novellaların 
hesabına zənginləşdirmişlər” (6. 13). 

İctimai həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən lakonik xarakterli 
lətifələr “Qaravəlli” tamaşalarında xüsusi yer tuturdu. Lətifələrin yerli-
yerində, məntiqli, obrazlı işlədilməsi aktyorların məharətli və tamaşaçıla-
rın tələbindən çox asılı idi. Hər bir rəqs mahnı və dialoqdan sonra bu 
işlərə “molla nə deyir?” və ya “darğa haradan gəlir?” replikası ilə aktyor 
lətifəyə başlayar və mətni danışa-danışa qarşıdakı obraza baxar, söylədiyi 
hadisələri onunla əlaqələndirərdi. Buna görə də meydan aktyorları şifahi 
xalq yaradıcılığını, xüsusilə lətifələri yaxşı bilməli idi. O, gözünə dəyən 
hər bir hərəkəti, ştrixi dərhal mənalandırar, ona ya şer, ya da söz deyərdi. 

“Qış gecələrində təşkil olunan “Qaravəlli” tamaşalarında aşıq saz ça-
lar, dastan və ya nağıl danışardı, sonra isə “maral oyunu”, “keçəl oyunu” ki-
mi tamaşalar göstərilərdi. Qış obrazını Kosa, baharın obrazını isə Keçi 
cildində meydan aktyorları yaradırdılar. Onların arasındakı münaqişə şid-
dətlənib kulminasiya nöqtəsinə çatdıqda belə, qış - Kosa, Keçinin-baharın 
balalarını əlindən ala bilmir. Başqa bir qaravəllidə isə Kosa Keçinin ba-
lalarını asanlıqla ələ keçirir. Nəhayət, Keçi Keçəllə əl-ələ verib balalarını 
azad edir. Bunu görüb qəzəblənən qış apreldən on beş gün borc alıb çovğun 
törədərdi, qar yağdırardı. Keçinin balalarını evdə dustaq edib acından öldür-
mək istəyərdi... Bu zaman Keçəl Keçiyə kömək edərdi, mart çıxardı. Kosa-
qış gücsüzləşib əldən düşərdi, özünü döyəcləyərdi, fəryad edib Keçini 
hədələyərdi, keçi və balaları da Keçəllə sevinər, gülər və deyərdi: 

Yaza çıxdı oğlağım, 
Mart, gözünə barmağım. 
Sonra da onlara birlikdə oynayar, mahnı oxuyar və şənlik edərdilər”. 

(4.95). 
Zaman keçdikcə bir çox xalq dramları, mövsüm və mərasim tamaşa-

ları tədricən unudulsa da, onların ənənələri başqa tamaşa ünsürlərinin tər-
kibində yaşamış və inkişaf etmişdir. “Qaravəlli” tamaşaları bəzən yüngül 
xarakterli, şit, bayağı gülüşlər yaradan farslara, vodevillərə yaxınlaşsa da, 
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mahiyyət və üslubca onlardan fərqlənmişdir. Görkəmli rus alimi P.Pavlen-
ko haqlı olaraq yazırdı: “Savadsız kütlələr arasında Asiya ədəbiyyatını 
bədii-qiraətçi aktyorlar, nağılçılar yaradır və yayırdılar. Belə bir şəraitdə 
onlar poeziya və nəsrin hegomonluğunu yaradıb dramaturgiyadan doğan 
lətifə quruluşlu novellara geniş meydan açdılar” (8,176). 

Şərqdə xalq tamaşalarının, xüsusilə xalq komediyalarının sürətli, 
qeyri-adi inkişafı xalq fəlsəfəsinin, xalq təfəkkürünün xarakterini çox yax-
şı açır. Bunlar onu göstərir ki, xalq ən ağır həyat keçirdikdə belə, öz nik-
binliyindən, həyatsevərliyindən, ictimai eybəcərliklərə gülməkdən, onlara 
cəsarətlə etiraz etmədən əl çəkməmişdir. Xalq komediyaları, o cümlədən 
“Qaravəlli” tamaşaları xalq arasında tərəqqi, mübarizlik, eybəcərliklərlə 
barışmazlıq ideyaları təbliğ edirdi. “Qaravəlli” tamaşalarını oynayan mey-
dan aktyorları xalqın əsrlərdən bəri yaratdığı yumoristik və satirik ləti-
fələrdən, eləcə də satirik nağıllardan istifadə edərək, geriliyi, ətaləti, mə-
nəvi mütiliyi aradan qaldırmağa çalışırdılar. Elə bu keyfiyyətləri də “Qa-
ravəlli” tamaşalarını sevdirir və yaşadırdı. 

“Qaravəlli” tamaşalarında gülüş köhnəlmiş ideyaları, qeyri-insani 
münasibətləri qətiyyətlə rədd edir, mənəvi eybəcərliyə qarşı ardıcıl müba-
rizə aparırdı. Çünki “gülüş əsil həyat anlayışına, yeniliyə, mütərəqqi ide-
yalara zidd və əngəl olan köhnə fikirləri, hərəkətləri görür, göstərir, onları 
həyat və tərəqqi yolundan qaldırıb kənara atır” (9, 22). 

“Qaravəlli” tamaşalarında gözbağlıcılar, akrobatlar və kəndirbazlar da 
fəal iştirak edirdilər. Onlar bəzən tülkü, ayı, keçi, canavar və buğa maska-
sında da çıxış edir, tamaşaların daha da canlı alınmasına, onların təsir gü-
cünün daha çox olmasına çalışardılar. “Qaravəlli” tamaşalarının mütəşəkkil 
keçməsi, cazibəli və maraqlı olması, əsas iştirakçı və təşkilatçıdan - “oyun 
babasından” asılı idi. O, həm də tamaşanın rejissoru kimi diqqəti cəlb 
edirdi. Burada bir-birini əvəz edən bədii parçalar tamaşaya rövnəq verərdi. 
Adətən, meydanda bir dirək basdırılır, hadisələr isə onun ətrafında cərəyan 
edərdi. Tamaşada zaman, məkan, obrazların xarakteri aktyorların geyimləri 
və sənətkarlıq məharəti ilə, səhnədə dekor əvəzinə işlədilən kiçik detalların 
dəyişməsi ilə müəyyənləşirdi. Meydan aktyorları öz səsi, ifaçılıq məharəti 
və sənətkarlıqları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanırdı. Göstərilən hər bir 
“Qaravəlli” tamaşası yığcam, məzəli, ibrətli xarakter daşıyırdı. 

“Qaravəlli” tamaşalarında daha çox kiçik, məzəli, gülməli məişət əh-
valatları, lətifələr, novellavari nağıllar, qaravəllilər tamaşaya qoyulurdu. 
Meydan aktyorları gülüşlərlə, kinayəli kəlmələr, ibarəli ifadələrlə, eyni kəl-
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məni müxtəlif məna çalarlarında deməklə, əsas fikri, əsas ideyanı ifadə et-
mək üçün bir vasitə olduğunu yaxşı bilirdilər. Onlar bu yolla öz fikirlərini 
hədəfə dəqiq olaraq çatdıra bilirdilər. Bütün bunlar isə “Qaravəlli” tama-
şalarını sevdirir, yaşadır, ən başlıcası isə tamaşaçıları düşündürə bilirdi.  

 
İşin elmi nəticəsi: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında “Qaravəlli” 

tamaşalarının yeri, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri və onları digər meydan 
tamaşalarından fərqləndirən başlıca cəhətlər məqalədə öz əksini tapmışdır.  

İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzu aktuallığı ilə 
müəyyənləşir. Azərbaycan folkorunda “Qaravəlli” tamaşalarının  yeri və onun 
əsas ideya-bədii xüsusiyyətləri sistemli olaraq öyrənilərək tədqiqata cəlb 
edilmişdir. 

 İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə milli folklorşünaslığımızda “Qaravəlli” 
tamaşalarının  yeri və xalq teatrı tarixində oynadığı rolu, eləcə də özünəməxsus 
xüsusiyyətlərini öyrənmək  baxımından mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir.  
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Ялиаьа ЪЯФЯРОВ 
 

ХХ ЯСРИН 20-30-ЪУ ИЛЛЯРИНИН АШЫГ РЕПЕРТУАРЫНДА 
«КОРОЬЛУ» ДАСТАНЫНЫН ИЛК ГОЛЛАРI 

 
Мясялянин гойулушу. ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя ашыг поезийасын-

да бюйцк ъанланма ямяля эялмишди. «Короьлу» дастанынын йени-йени 
голлары ифа олунурду. Азярбайъан ашыгларындан Ашыг Щцсейн Бозалган-
лы, Ашыг Ясяд хцсусиля юз ифалары иля сечилирди. Мящз о иллярдя сюйлянилян 
йени голлар индики мцасир «Короьлу» дастанынын ясас голларыны тяшкил 
едир. 

 
Ишин мягсяди. Азярбайъан фолклорунун арашдырысыларындан Вяли 

Хулуфлунун Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан вя Ашыг Ясяддян топладыьы илк 
голларын арашдырылмасы короьлушцнаслыгда ящямиййятли дяряъядя мцщцм 
ишдир. В.Хулуфлу «Тогат сяфяри» вя «Баьдад сяфяри» голларыны илк дяфя 
1927-ъи илдя чап етдирмишдир. Бу голлары мцасир няшрлярдяки голларла 
мцгайися етмяк файдалы оларды. 

 
Азярбайъан халгынын гядим дастан нцмуняляри ичярисиндя хцсуси 

чякиси олан дастанлардан бири дя «Короьлу» дастаныдыр. Бу дастан щяр 
заман халгымызын милли дцшцнъясини, мцбаризлик мейллярини юзцндя 
ещтива етмякля мараг доьурмушдур. Дастандакы гящряманлыг ящвал-
рущиййяси ону даим репертуарда йашатмышдыр. «Халг дцшдцйц чятин 
вязиййятдян чыхмаьын йолуну онун мянафейини мцдафия едян идеал 
гящряман образынын шяхсиндя ахтармалы иди» (6, с.457).  

Ашыг Щцсейн Бозалганлы ашыг поезийасынын эюркямли нцмайяндяля-
риндян биридир. Вяли Хулуфлунун йаздыьы кими, Эянъя вя Газах мащал-
ларында ян габил ашыглардан сайылмышдыр. «Короьлу» дастанынын йазыйа 
алынмасында иштирак едян ашыглардан бири олмушдур. Ашыг Щцсейн Бо-
залганлы 1880-ъи илдя Товуз районунун Бозалганлы кяндиндя анадан 
олмушдур. О, ашыг шеиринин бцтцн нюв вя шякилляриндя йазыб-йаратмышдыр. 
Фолклоршцнаслг тарихиня Ашыг Щцсейн Бозалганлы «Короьлу» дастанынын 
мащир сюйляйиъиси кими дя дахил олмушдур. Вяли Хулуфлу 1927-ъи илдя 
«Короьлу»нун ики голуну – «Тогат сяфяри» вя «Баьдад сяфяри» голларыны 
онун ифасында гейдя алмышдыр. О, бир сыра Короьлу иля баьлы ящвалатлары, 
рявайятляри дя Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан топламышдыр. 
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Ашыг Щцсейн Бозалганлы устад ашыг йанында шаэирд олмамышдыр. 
Буна бахмайараг о, мащир ифачы кими «Короьлу» дастаныны мцкям-
мял юйрянмиш, дастандан беш голу ифа етмишдир. Даща мцкяммял ифа 
олдуьу цчцн Вяли Хулуфлу «Тогат сяфяри» вя «Баьдад сяфяри»ни чап 
олунмаг цчцн мцнасиб саймышдыр. Щазырда бцтцн «Короьлу» няшрля-
риндя чап олунан щямин голлар Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасына 
ясасланыр. Вяли Хулуфлу няшриндя (1927 вя 1929) «Тогат сяфяри» биринъи 
голдур. Бу гол башга няшрлярдя «Щямзянин Гыраты гачырмасы», «Щям-
зянин Гыраты апармасы», «Сялим пашанын нюкяри Щямзянин Короьлунун 
атыны оьурламасы...», Парис нцсхясиндяки 6-ъы мяълис, Яли Кямали 
вариантында «Бу да Короьлунун дяйирманда Гыраты щядиййя вермяэиди 
вя ону эери алмаьыды» ады алтында верилмишдир. Мцяййян иллярдя чап 
олунмуш «Короьлу» няшрляриндяки бу голлар мязмунларына эюря бир-
бириндян гисмян фярглянир. Бу, ашыг ифачылыьындан иряли эялян репертуар 
проблеминдян доьур. Ашыг Щцсейн Бозалганлынын сюйлямясиндя щади-
сяляр Щясян пашанын юлцмцндян сонра ханлар, пашалар Короьлудан 
хилас олмаг йоллары цзяриндя гурулур. Бу ишдя хцсуси ъанфяшанлыг едян 
Тогат пашасы Мащмуд пашадыр. М.Щ.Тящмасиб няшриндяки «Щямзянин 
Гыраты апармасы» голунда ися Короьлудан хилас олмаг цчцн хоткарын 
мяълисиндян гайыдан Щасан паша фярглянир, анъаг ъанфяшанлыг едян 
Болу бяйдир. 

Проф. А.Нябийевин «Короьлу» няшриндя дя Щасан паша Гыратын яля 
эятирилмяси цчцн ъалышыр. Онун тяшкил етдийи мяълисдя гары мяслящят эюрцр 
ки, Гыраты оьурламаг лазымдыр. Щяр цч голу бирляшдирян ейни мотивдир: 
Щямзянин Гыраты гачырмасы вя йа оьурламасы. Ашыг Щцсейн Бозалганлы 
да Щямзя иля Мащмуд паша арасында, М.Щ.Тящмасиб няшриндя Щасан 
паша иля Щямзя арасында, А.Нябийев няшриндя йеня Щасан паша иля 
Щямзя арасында Гыратын гачырылмасы иля баьлы сющбят эедир. Щяр цч 
вариантда Щямзянин шярти ейнидир: О, пашанын гызыны истяйир. Ахырынъы 
няшрдя Щямзя мещтярдир. Бу Щямзя башга щямзялярдян фяргли олараг 
ат бясляйя билир. Короьлу да мещтяр оьлудур. Няшрдян эюрцнцр ки, атын 
гачырылмасы цчцн мещтярлик пешяси хцсуси диггят чякмялидир. Щямзянин 
Гырат хястяляняндя кюп аьаъындан истифадя едяряк аты саьалтмасы да 
онун гядим сянятин дашыйыъысы олмасындан хябяр верир (1, с.189 – 190).  

Ашыг Щцсейн Бозалганлы вариантында кечял Щямзя Короьлу иля 
бирбаша гаршылашыр. М.Щ.Тящмасиб няшриндя дя бу белядир, бурада да 
кечял Щямзя юзц Короьлу иля сющбят едир. А.Нябийев няшриндя дя бу 
гаршылашма тякрар олунур. Щяр цч варианта диггят йетиряндя эюрцрцк ки, 
Щямзянин аты апармасы сящняси ейнидир. Йяни яввялки ики няшрдя Щямзя 
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Дцраты гачырыр, А.Нябийев няшриндя ися Щямзя бирбаша Гыраты гачырыр. 
М.Щ.Тящмасиб няшри дя Ашыг Щцсейн Бозалганлы сюйлямясиня ясаслан-
дыьындан бу ики няшр арасында ъидди фяргляр йохдур. Щятта Щямзянин 
дяйирманчыны алдатмасы сящняси дя мащиййятъя ейнидир. А.Нябийев 
няшриндя ися бу сящня Короьлунун юзцнцн дяйирманчы уста Вялядля 
бирбаша танышлыьы, онун йанында бир ил галыб ишлямяси иля явяз олунмуш-
дур. Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасында Короьлунун Гыратла баьлы 
сюйлядийи шеирляр дя о бири няшрлярдяки шеирлярдян фярглянмир. Мцгайися 
заманы щяр цч няшрдя гары иля баьлы ящвалатын да йер алдыьыны эюрцрцк. 
«Короьлу» няшрляри ичярисиндя Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан топланмыш 
голлар илк вариантлардан олдуьу цчцн гиймятлидир. Ашыг Щцсейн Бозал-
ганлынын дедийи гошма вя эярайлылары бу голун ясас шеирляри щесаб етмяк 
олар. Короьлунун Мащмуд пашанын щцзурунда охудуьу шеирляр, 
мясялян, 

 
Ъаным Гырат, эюзцм Гырат, 
Йаряб, Гырат дурурму ола (2, с.60)  

 
– эярайлысы ъцзи фярглярля М.Щ.Тящмасиб вя А.Нябийев няшрляриндя тяк-
рар олунур. Ашыг Щцсейн Бозалганлыда Щямзянин эятирдийи атын Гырат 
олмасына шцбщя едилир. Она эюря дя сядри-язям Короьлудан (йан-
шагдан) Гыраты эюрцб-эюрмядийини сорушур. Бу сюзляри – Гыраты эюрцб-
эюрмядийини Щасан паша да сорушур. Короьлу онларын сюзцня щяр цч 
вариантда тякрар олунан шеирля ъаваб верир. Бозалганлыда белядир: 

 
Гой дейим Гыратын нишаныны, 
Ябришим ипякдян тели эярякдир. 
Суращы эярдянли, булул саьрылы 
Беш щогга гызылдан налы эярякдир. (2, с.62)  

 
Ашыг Щцсейн Бозалганлынын сюйлядийи бу голда Гыратын хястялян-

мяси, ъин вурмасы иля баьлы ящвалата раст эялинмир. М.Щ.Тящмасиб 
няшриндя ися бу щадисяни сюйляйяндян сонра Короьлунун Гыратын йаны-
на апарылмасы, Гыратын йеня саьалдылмасы долайы иля верилмишдир. Бу 
эюрцшцн нятиъяси кими щяр цч вариантдакы «Алма эюзлц, гыз бирчякли 
Гырат, эял» пафослу шеири Ашыг Щцсейн Бозалганлы йаддашындан эялян илк 
нцмунялярдян бири кими диггяти чякир. 

Ашыг Щцсейн Бозалганлынын сюйлядийи гол юз лакониклийи иля диггят 
чякир. Ашыг ящвалатлары сюйляйяндя тясвирчилийя йол вермир. Щадися вя 
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ящвалаты изащ едиб охуъуну йормур. Короьлу иля Щямзянин бурадакы 
цзляшмяси дя гысадыр. Бурада шеирляр еля сечилмишдир ки, бурадан 
Короьлунун ящвал-рущиййясини дуймаг олур. 

Азярбайъан халгынын дцшцнъясиндя тутдуьу йеря, эениш мигйаслы 
йайылма ареалына эюря бу дастанын бир нечя варианты топланылараг няшр 
олунмушдур. Биз бурада дастанын йени ишыг цзц эюрмцш Вяли Хулуфлу 
варианты (1927) барядя фикирляримизя йер веряъяйик. Гейд едяк ки, бу 
вариантда профессор В.Хулуфлунун «Короьлу» дастаны барядя нязяри 
фикирляри дя йер алмышдыр ки, бу да сонракы тядгигатчылар тяряфиндян 
йцксяк дяйярляндирилмишдир (3, с.11; 156 – 168).  

Мцстягиллик газандыгдан сонра халгын юзцнц дярк етмяси вя юз 
кимлийини танымасы дюврц башлады. Мювъудлуьунун йетмиш или ярзиндя 
Совет идеоложи машыны юзцнцн мангуртлашдырма сийасяти иля халгы милли-
мяняви дяйярляриндян, етник мянсублуг дцшцнъясиндян узаглашдырма-
ьа чалышды.    

Йетмиш ил ярзиндя апарылмыш мангуртлашдырманын елм сащясиндяки 
гурбанларындан бири дя бюйцк фолклоршцнас, профессор Вяли Хулуфлу иди. 
Совет идеологлары ону физики олараг мящв етсяляр дя, зянэин ирсини 
сырадан чыхара билмядиляр. Мящз бу ирс милли юзцнцдярк цчцн ялиндян 
эяляни едян алимлярин фяалиййяти нятиъясиндя заман-заман чап едилиб 
йенидян халга чатдырылды.  

В.Хулуфлунун дяйярли арашдырмаларынын мцщцм бир щиссяси «Кор-
оьлу» епосу иля баьлыйды. О, 1927 вя 1929-ъу иллярдя епосун елм цчцн 
бу эцн дя ящямиййятини итирмяйян няшрлярини чап етдирмишдир. 1929-ъу ил 
няшри 1999-ъу илдя йени, латын графиксы иля няшр едилиб вя охуъулара 
чатдырылмышды. 

2007-ъи илдя ися В.Хулуфлунун 1927-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш вя фолк-
лоршцнаслыг цчцн аз ящямиййятли олмайан илк няшри дя йени графикада 
чап едилиб охуъуларын ихтийарына верилди. 80 илдян сонра йенидян чап 
олунараг охуъулара тягдим олунан бу няшр «Короьлу» дастанынын ил-
кин няшрляриндян щесаб олунур. Китабы няшря щазырлайан вя юн сюзцн 
мцяллифи АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Азад Нябийев, мятни яски 
ялифбадан транслитерасийа вя тяртиб едян, гейд вя шярщлярин мцяллифи, 
ф.е.н. Мящяммяд Мяммядов, редактору ися ф.е.н. Цлкяр Нябийевадыр.                     

Китабын юн сюзцндя А.Нябийев Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййятинин гаршысында дуран мясяляляр барядя мялумат веряряк 
Азярбайъанын илк милли профессору Вяли Хулуфлунун щямин ъямиййятдя 
фолклор шюбясиня рящбярлик етмяси вя сонралар онун башына эятирилян 
мцсибятляр барядя дя мараглы фактлар тягдим едир. 
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Алим Вяли Хулуфлунун «Короьлу» дастаныны няшря щазырламасы ба-
рядя мялумат веряркян илкин олараг дастанын 1927-ъи ил няшри барядя 
данышыр, онун юзцнямяхсус ъящятляриндян вя ф.е.н. М.Мяммядовун 
мятни яски ялифбадан чевиряряк охуъулара тягдим етмяйинин актуаллы-
ьындан бящс едир. Щямчинин 1999-ъу илдя няшр олунмуш 1929-ъу ил 
няшринин ящямиййятини хатырладыр (2, с.XI).                                               

Мялум олдуьу кими, В.Хулуфлу 1933 – 1934-ъц иллярдя дастанын 
14 мяълисдян ибарят бир вариантыны няшря щазырламыш, лакин бу эцн дя 
щямин мясяля елм аляминя гаранлыг галмагдадыр. Бу барядя тядгигат 
апаран профессор А.Нябийев беля гянаятя эялир ки, В.Хулуфлунун 
репрессийасынын ясас сябяби еля онун бу няшри щазырламасы иля билаваситя 
баьлы олмушдур. Беля ки, истинтаг материалларындан айдын олур ки, В.Ху-
луфлунун эцллялянмяси онун, ермяни «Короьлу»суну юз адына чыхмасы 
иля билаваситя баьлы олмушдур. Бунунла баьлы олараг профессор А.Няби-
йев ермяни тядгигатчысы Х.Самуелйанын щямин мятня йаздыьы юн 
сюзцндян бу парчаны охуъулара тягдим едир: «Ермяни халгынын «Кор-
оьлу» епосу йохдур, бу, Азярбайъан ашыгларынын репертуарындакы 
дастандыр». Сюйлянилян бу фикир эяляъякдя арашдырылмасы ваъиб олан бир 
шцбщянин ясасыны гоймуш олур: ола билсин ки, В.Хулуфлунун репресси-
йасындан сонра еля 1933-1934-ъц илляр мятнинин паспорт гейдляри 
сахталашдырылараг йаланчы ермяни варианты дцзялдилмишдир» (3, с.7).                                        

В.Хулуфлу «Короьлу»суну яски ялифбадан транслитерасийа вя тяртиб 
едян, гейд, шярщ вя изащларын мцяллифи М.Мяммядовун дастан мят-
нинин мцхтялиф мягамларына йаздыьы ачыгламалар онун мцасир охуъуйа 
даща мцкяммял шякилдя чатдырылмасына шяраит йарадыр. Бундан башга 
тяртиб заманы дастанын Азярбайъанда илк няшринин елми ящямиййятини 
нязяря алараг бцтцн щисся вя бюлмяляри, щямчинин В.Хулуфлунун айры-
айры сюзляря вердийи изащат вя шярщлярин олдуьу кими сахланылмасы 
мягсядяуйьун сайылмышдыр.           

Дастанын бу вариантына нязяр салдыгда «Башланьыъ явязиня» вя 
«Короьлу» бюлмяляриндян эюрцрцк ки, В.Хулуфлу йалныз топлайыъылыг 
фяалиййяти иля кифайятлянмяйиб, чох ещтийатла олса да цмумиляшдирмяляр 
дя апарыб, дастанла баьлы илкин нязяри биликляр дя вермяйя ъящд эюстяр-
мишдир. Беля ки, бу мясяляни мцяллиф хцсуси вурьулайыр: «Анъаг щазыркы 
материал цзяриня сюз сюйлямяк гялям сащибляринин ишидир» (3, с.18).  

Профессор В.Хулуфлунун мясяляйя беля ъидди йанашмасы тябии ки, 
ики мясяля иля баьлы ола билярди: бу ишин илкин тяърцбя олмасы иля ялагядар 
ялдяки фактларын азлыьы вя диэяр тяряфдян сийаси мцщитин эяляъякдя даща 
дящшятли йандырыъы аловунун илкин гыьылъымларынын эюрцнмяси. Беля ки, 
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щяля бядии йарадыъылыг сащясиндя 1926-ъы иля гядяр фяалиййят эюстярян 
дярняклярин сыхышдырылмасы вя 1926-ъы илдя «Коммунист» гязетинин 
няздиндя фяалиййят эюстярян «Эянъ гызыл гялямляр» дярняйиня дювлятин 
хцсуси дястяйи вя бу дярняк ятрафында ингилабы, чякиъи, ораьы вясф едян 
шаирлярин юня чякилмяси кими фактлар тядгигатчыда ъямиййятин эяляъяк 
инкишафы барядя мцяййян ряй йарада билярди. 

«Башланьыъ явязиня» адланан бюлмядя топлайыъы Короьлунун ады 
иля баьлы йер адларынын эениш йайылмасы, бунунла баьлы конкрет нцму-
няляри вя щямчинин Короьлуйа аид едилян дейимляри веряряк онлара бязи 
шярщляр вермишдир. «Короьлу» адланан бюлмядя мцяллиф Короьлунун 
шяхсиййяти, онун фяалиййяти барядя мцхтялиф мянбяляря ясасян мялумат 
вермяйя чалышмышдыр. Хцсусиля, bir kяndin toponomiyasы haqqыnda ver-
diyi mяlumat maraq do•urur: онун адгоймасы иля баьлы йазыр: «Индики 
Дялиляр кянди щаггында дейирляр: Индики Дялиляр ъамааты Короьлунун 
дялиляриндян галмышдыр. Короьлу щямишя йаз вя йай заманларынын даь-
да, гыш заманларыны ися аранда кечирярмиш. Арандан эялян индики Дяли-
ляр кянди йериндя отурарлармыш. О заман индики Дялилярини йери чох ме-
шяллик, фызыллыг имиш. Бязи чалаларда ачыг тала вармыш. Бир талада ат отар-
дыглары заман юрцк цстцндя дялиляр арасында деди-году дцшцр. Бир-
бириляри иля сюзя эялирляр, орталыгда инъиклик олур. Дялилярин бир гисми айры-
лыр, Кцрцн гыраьына тяряф слланыб эедирляр. Кцрцн гыраьында юзляриня бир 
тала тапыб, орада галырлар. Короьлу бу ящвалатдан хябярдар олур, аты 
миниб бунларын далынъа эедир. Короьлу дялилярин аъыг ейляйиб эялянлярини 
Кцрцн гыраьында тапыр. Короьлу щяр ня гядяр миннят ейляйирся дя, 
бунлар гайыдыб эялмирляр. Короьлу бунлара дейир: «Сиз чох тярс адам-
сыныз». О вахтдан да бу кяндин ады Тярс Дялиляр, о бирисиляринки Дцз 
Дялиляр галыр. Доьрудан да, инди дя бу кяндлярин ады белядир» (3, с.15).  

Йахуд В.Хулуфлу халг арасында эязян беля бир мясяли нцмуня 
эюстярир: «Чохлары атасынын эюзцнц чыхартды ки, мяня дя «Короьлу» 
десинляр, амма «кор кишинин оьлу» дедиляр» (3, с.15). Бундан ялавя бу 
щиссядя ел арасында эениш йайылмыш «Короьлу» щавасы вя бу кими мясял-
ляря дя диггят йетирилмишдир. Бцтцн бунлары эюстярмякля профессор 
В.Хулуфлу Короьлу янянясинин Азярбайъан яразисиндя ня гядяр эениш 
йайылдыьыны ясасландырыр. 

«Короьлu» адланан бюлмядя ися профессор В.Хулуфлу «Короьлу» 
щаггында мцхтялиф мянбялярдя верилмиш мялуматлары тягдим едир. Бу 
мянбялярдя щям Короьлу барясиндя, щям дя онун сазы вя диэяр мяся-
ляляр барядя мялумат верилмишдир (3, с.23). Еля бу йердя дя алим дас-
танын топланма сябяблярини, цмумиййятля, бу ишин эюрцлмясинин мащий-
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йятини изащ едир: «Бу яски вя щяр кясъя мяшщур бир щекайянин зяма-
нямизя йанлыш вя анлашылмаз бир щалда галмасыны мцнасиб эюрмядийим-
дян шу китабы мяхсусян йаздым. Цмид едирям ки, охуйанлар мямнун 
вя хошнуд олacaqлар» (3, с.23). Щямчинин бу бюлмядя В.Хулуфлу юзц-
нягядярки «Короьлу» няшрляри барядя дя мялумат верир. Бурада Истан-
булда Ябу-з-Зийа мятбяясиндя чап олунмуш «Короьлу щекайяси»н-
дян, еляъя дя В.В.Радлов тяряфиндян топланылмыш нцмуняляр арасында 
йер алан Короьлуйа щяср олунмуш 26 сящифялик материал, Ходзко няшри, 
Жорж Санд, С.Пенн вя с. няшрлярин адлары да чякилир. 

Цмумиййятля, «Короьлu» дастанынын Вяли Хулуфлу няшри тящлилляр-
дян дя эюрцндцйц кими, тякъя фолклор мятни кими дейил, щям дя фолклор-
шцнаслыг тарихи цчцн дя мцщцм ящямиййятя маликдир.  

«Короьлу кимдиr?» адланан бюлмядя ися мцяллифин Алы киши иля 
Щясян паша арасындакы конфликт вя Короьлунун Чянлибеля эедиб дялиляри 
башына йыьмасы барядя гейдляри мцфяссял шякилдя йер алмышдыр.  

Топлайыъы 1927-ъи ил мятниндя дастанын ики мцстягил голуну: «То-
гат сяфяри» вя «Баьдад сяфяри»ни чап етдирмишдир. Бундан ялавя бурада 
сонракы няшрлярдя мцстягил гол кими йер алан «Ниэар ханымын эятирил-
мяси», «Дямирчиоьлунун дялиляр ъярэясиня эирмяси» кими щяля мцкям-
мял олмайан дастан парчаларыны да чап етдирмишдир. Щям дя бу няшрдя 
топлайыъы «Короьлунун таъири гачанда», «Ъунул Ашыг», «Ъунул Ашыг 
вя Телли ханым» кими рявайятляри дя вермишдир. 

Вяли Хулуфлу «Тогат сяфяри»нин сонунда беля бир гейд вермишдир: 
«Ашых Сюйцн бу наьылы Ашыг Мусадан эютцрцбдц. Юзц дя бу йахынлар-
да юлцбдцр. Анъаг Короьлунун онда йазылы китабы олуб-олмадыьыны 
Ашыг Сюйцн билмяйибдир» (2, с.72). Вяли Хулуфлу гейд едир ки, Ашыг Щц-
сейн Бозалганлы саз чалмаьы юз-юзцня юйрянмишдир, щеч вахт ашыглыьы 
юзцня сянят етмямишдир. Ашыг Муса иля Ашыг Щцсейнин ялагяси щансы 
формада олмушдур? Яняня олараг устад ашыг юз билдийи дастанлары 
шаэирдиня язбярлядир. Эюрцнцр, Ашыг Щцсейн халг мяълисляриндя устад 
ашыьын ифасы заманы щямин голлары язбярлямишдир. Азад Нябийев ися гейд 
едир ки, «бу няшрин (Аббас Ряъябли няшринин) ящямиййятли ъящятляриндян 
бири кими, П.Яфяндийевдян сонра бир даща елм аляминя танытдырмасыдыр-
са, башга ящямиййяти Ашыг Щцсейн Бозалганлы барядя йени мялумат 
вермясидир. Щямин мялумата эюря Ашыг Щцсейн «Короьлу»нун ады 
чякилян голларыны XIX йцзилдя йашамыш Ашыг Пянащдан юйрянмишдир» (5, 
с.468). Ашыг Пянащ ися Ашыг Щцсейнин (Шямкир районунун Сейфялли 
кяндиндян олан) устадыдыр. Ашыг Щцсейн юз устадындан «Ашыг Ъцнунла 
Телли ханым», «Дямирчиоьлунун Телли ханымы эятирмяси», «Короьлунун 
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Тущат сяфяри» голларыны юйрянмишдир. Еля эютцряк «Короьлунун Тущат 
сяфяри»ни. Бу гол юз мязиййятляри иля Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасын-
дан гисмян фярглянир. Мясялян, Пяриъащан ханым Дялляк Ящмядин 
арвады олдуьу щалда, Аббас Ряъяблидя Ейвазын арвады кими эюстярилир. 
Киши палтарында олан Пяриъащана кечял Щямзя «ханым» дейя мцраъият 
едир. Бундан сонра кечял Щямзя Пяриъащанын, сонра башга пящляван-
ларын евляриндя хидмятчи ишляйир. Исабалынын евиндя оларкян Короьлу 
онлара гонаг эялир, Щямзянин биширдийи йемяи бяйяниб ону юзцня 
мещтяр эютцрцр. Кечял Щямзянин Гыратын бухов ачарыны яля кечирмяк 
цстцндя Дямирчиоьлу Щясянля ата бахмаг цстцндя йарышы олур. Кечял 
Щямзя Дцрата йахшы гуллуг едир. Эеъя Гыраты миниб Тогата гачыр. 
Атын гачырылмасындан Ниэар ханым хябяр тутур. Короьлу цч эцн йатыр. 
3 эцндян сонра Гыраты миниб Щямзяни «Гырхдяйирманлар»да щаглайыр. 
Щямзя дяйирманчыны алдадыб онун палтарыны эейинир, Короьлу Гыраты 
сахламаьа она верир, юзц дяйирманчынын ардынъа эедир. Короьлу эери 
дюняндя Гыратын белиндя Щямзяни эюрцр... Короьлу Тогата эяляндя 
шящяр гыраьында од-оъаг галайан ушаглары эюрцб, онларын ян бюйцйцн-
дян шящярдя той вармы? – дейя сорушур. Ушаг да Щямзянин тойу 
олаъаьындан хябяр верир. Короьлу Щямзя бяйин той мяълисиндя чохлу 
ашыгларын яйляшдийини эюрцр. Щюрмят яламяти олараг ону биринъи охудур-
лар. Онун Короьлу олдуьуну билиб голларыны баьлайырлар. О ися Короьлу 
олмадыьыны, ашыг олдуьуну дейир. Щямзя цч ай Короьлуйа мещтяр 
олдуьуну сюйляйир. Ону атын йанына апарырлар. Кечял Щямзя Короьлу-
нун эялмяйини билир, она мане олмур. Короьлу Гыраты гачыранда султа-
нын гызы дейир ки, мяни кечял Щямзянин ялиндя гойма, мяни дя апар. 
Короьлу гызы да эютцрцб арадан чыхыр. Дар кцчядян кечяндя гошун 
онлары щаглайыр. Короьлу няря иля онлары горхудуб гаршыда бир чайа 
эялиб чыхыр. Бурада «дяли паша» дейилян бир паша Короьлудан гызын ким 
олдуьуну сорушур, гызы вя аты она вермясини тяляб едир. Сонра Короьлу 
она щярбя-зорба эялир. Беляликля Короьлу Чянлибеля эялиб чыхыр. Эятир-
дийи гыза той едиб Ейваза алыр (4, с.52 – 79). 

Беляликля, биз щям Ашыг Щцсейн Бозалганлы, щям дя Ашыг Щцсейн 
Сейфялли вариантларындакы ейни голу нязярдян кечирдик. Эюрцндцйц 
кими, онларын арасында фяргляр вардыр. Мцкяммял бир вариант кими Вяли 
Хулуфлунун Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан гейдя алдыьы варианты мцкям-
мял щесаб едир, лакин нцсхя фярглярини дя гябул едяряк бу вариантларын 
тякмилляшмясиндя ролуну да гиймятляндиририк. 

Вяли Хулуфлунун Ашыг Щцсейн Бозалганлы репертуарындан эютцрцб 
чап етдирдийи диэяр бир гол «Баьдад сяфяри»дир. Башга «Короьлу» вари-
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антларында бу гол «Дурна сяфяри», «Короьлунун Баьдада эетмяси» 
адланыр. Бу вапиантлардакы голларын щяр биринин ясас мотивини дялилярин 
дурна тели ардынъа Баьдада эетмяси тяшкил едир. Щяр цч вариантда 
(М.Щ.Тящмасиб, А.Нябийев вя Вяли Хулуфлу вариантларында) дурна 
телинин Ейваза йарашмасындан, ханымлар цчцн дурна телинин эятирилмя-
синдян, Ейвазын вя башга дялилярин дурна тели ардынъа Баьдада эетмя-
синдян, чохлу дурна овлайыб ясир дцшмяляриндян, Короьлунун онлары 
хилас етмяк цчцн йолланмасындан вя с. данышылыр. Ашыг Щцсейн Бозал-
ганлы яввялки голда олдуьу кими, бурада да щадисяляри гыса вя мяналы, 
лаконик шякилдя данышмышдыр. Ашыг Щцсейн Бозалганлы устад бир ашыг 
кими щадисяляри тясвир едяркян мянасыз, икинъи дяряъяли ящвалатлара йер 
вермир, ясас сцжет хяттиндян кянара чыхмыр. Галан ики вариантда ашыг 
ифачылыьы сярбяст олдуьу цчцн щям шеирлярдя, щям дя щадисялярин тясвирин-
дя фяргляр вардыр. Мясялян, дялилярин яля кечмясини Короьлу йуху васи-
тясиля баша дцшцр, галан ики вариантда ися Короьлунун таъир досту 
Гыраты яля кечириб Короьлуйа хябяря эялир. Бу голда дейилян шеирляр дя 
юз мязмунуна эюря сечилир. Дялилярин асылма сящнясиндя Короьлунун 
дедийи устаднамя дя Короьлу шеирляри ичярисиндя юз эюзяллийиня эюря 
фярглянир. Бу устаднамя дялиляря юйцднамя кими онларын дюйцшдя неъя 
щярякят етмяляриня ишаря едир. 

«Баьдад сяфяри» голу Ашыг Щцсейн Бозалганлы ифасында ики щиссяйя 
айрылыр: биринъи щисся дурна тели иля баьлы ящвалатлар, икинъи щисся ися 
Эизироьлу Мустафа бяйин Короьлу иля эюрцшмяси сящняси. Ашыг Щцсейн 
Бозалганлы Эизироьлу Мустафа бяйи иэид бир инсан кими тяриф едир. Ашыг 
юз янянясиня садиг галараг Эизироьлу Мустафа бяй иля Короьлунун 
эюрцшцнц юзцнямяхсус шякилдя сюйляйир. А.Нябийевин няшр етдийи «Ко-
роьлу» дастанында Короьлу иля Эизироьлу Мустафа бяйин вуруш сящня-
синдян сонра айрыъа гол олараг Мустафа бяйин Чянлибеля эялмяси тясвир 
олунур. 

Вяли Хулуфлу Ашыг Щцсейн Бозалганлыйа истинад едяряк «Короьлу» 
дастанынын 5 ясас голу олдуьуну гейд едир: 1. Тогат сяфяри; 2. Баьдад 
сяфяри; 3. Болу бяй; 4. Яряб Рейщан; 5. Арзурум сяфяри (2, с.161). 

Ашыг Щцсейн Бозалганлы «Короьлу» дастанынын йазыйа алынма-
сында да юз кюмяйини ясирэямямишдир. М.Щ.Тящмасиб «Короьлу»нун 
эениш шякилдя йазыйа алынмасында 1937-ъи илдя Шямкирдя йашайан Ашыг 
Щцсейн Сейфяллидян вя 1949-ъу илдя Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан 
топланыб чап едилдийини гейд етмишдир (5, с.415). 

Биз Ашыг Щцсейн Бозалганлынын «Короьлу» иля баьлы фяалиййяти 
щаггында мялуматлары АМЕА Фолклор Институтунун Елми архивиндя 
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сахланан ялйазма говлугларындан да ала билирик. Бу щагда Б.Абдулла-
йев вя И.Аббаслы да «Короьлу» няшринин сон сящифяляриндя мялумат 
вермишляр. Бу говлуглара ясасян дейя билярик ки, онун сюйлядийи голлар 
мцяййян иллярдя гейдя алынмышдыр. Мясялян, 715 (а) нюмряли инвентарда 
эюстярилир ки, ашыьын ады Щцсейн Ъяфяргулу оьлу Гулийевдир. О, 1860-ъы 
илдя Товузун Бозалганлы кяндиндя доьулмуш, 1941-ъи илдя вяфат 
етмишдир. Ашыг Щцсейн Бозалганлы ашыг шеиринин бцтцн нюв вя шякиллярин-
дя йазыб йаратмышдыр. Ялйазмада голун топлайыъысынын ады эюстярилмя-
мишдир. Сон сящифядя «1936» йазылмышдыр. Бир нечя имла дцзялишляри хят-
тин Мирзя Мещди Вялизадяйя мяхсус олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. 
Демяк, голун («Алы киши» голунун) еля топлайыъысы да одур. Бу гол ики 
нцсхядян ибарят олуб 16 сящифядир вя латын ялифбасында йазылмышдыр. Бу 
ялйазманын йазыйа алындыьы йер эюстярилмямишдир. Бу ялйазмада Алы 
киши атлары эцдян заман дярйадан ики еркяк ат чыхыр, бири гара эюй, о 
бири гызылы боз рянэдядир. Онларын щяряси бир мадйаны басыб йеня суйа 
эирирляр. Сонра гулунлар доьулур. Алы киши бу гулунлары Осман пашайа 
ъинс ат кими тягдим едир. Паша гязяблянир, онун эюзлярини чыхартдырыр. 
Сонра Алы киши атлары эятириб бюйцдцр, 4 йашына гядяр сахлайыр, 4 илдян 
сонра атларын щяр йерини (бойнундан айаьына гядяр) ялляри иля йохлайыр. 
Бу атларын хцсусиййятлярини оьлуна сюйляйир. Оьлу иля Чянлибеля эедир, 
она орада Гоша булаьын олдуьуну дейир. Дейир ки, бу булаьын суйун-
дан ич, Гырата да ичир. Булаьын цстцндя йат. Бундан сонра Короьлу 
Чянлибелдя йува салыр. Биз бурада ялйазманын гыса мязмунуну вердик. 
Тябии ки, голда шеирляр, дейишмяляр вя с. юз яксини тапмышдыр. 

Диэяр бир ялйазма «Дямирчиоьлу» адланыр. Бу ялйазма 718 (а) 
нюмряли инвентар говлуьунда сахланыр. «Дямирчиоьлу» адланан бу 
голу да Ашыг Щцсейн Бозалганлы сюйлямишдир. Йазыйа алан ися Мирзя 
Мещди Вялизадядир. Ялйазма 1937-ъи илдя йазыйа кючцрцлмцшдцр. 
Ялйазманын илк цч сящифяси «Дямирчиоьлу» адланыр. Дюрдцнъц сящифядя 
ися «Дямирчиоьлунун гызын ардынъа эетмяси» йазылмышдыр. Ялйазма 
щамысы бир йердя 40 сящифядир. Голда дейилир ки, Короьлу Ярябоьлу Кя-
нанла Трабзона эялир. Бурада налбянд Гасыма Гыраты наллатмаг истя-
йирляр. Налбянд Гасым онлары таныйыр, оьлу Щясяни эизлядир. Гыратын 
айаьыны сахламаьа щеч кимин эцъц чатмыр. Щясян эизляндийи йердян 
чыхыб аты сахлайыр, атасы наллайыр. Короьлу наллары язмишди дейя, Щясян 
дя пуллары язиб гайтарыр. Дямирчиоьлу Щясян пул явязиня Гыраты миниб 
эязмяйи хащиш едир. Щясян ата мининъя Короьлу да сычрайыб ата минир, 
Ярябоьлу онлара чата билмир. Короьлу Дямирчиоьлуну Чянлибеля эяти-
рир. Дямирчиоьлу Щясян Трабзона гайытмаг истяйяндя Короьлу дяли 
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няря чякир, ону атдан салыр, голларыны баьлайыр. Сонра Короьлу ону 
Трабзона апарыр, атасындан щалаллыг алыр, Щясяни дялиляря гошур. Дямир-
чиоьлу Щясян Ъяфяр пашанын баъысы Телли ханымын ардынъа эедир, ясир 
дцшцр, Короьлу ону хилас едир, Телли ханымы Чянлибеля эятирир, той едиб 
ону Дямирчиоьлуна верир. Эюрцндцйц кими, бу голда Дямирчиоьлу 
Щясян трабзонлудур. Анъаг Азярбайъан вариантларында Щясянин нах-
чыванлы олмасы эюстярилир. Бу ялйазмада тясвир олунан ящвалатлар Азяр-
байъан вариантларындан фярглидир. Бу голда Ашыг Щцсейн Бозалганлы 
Дямирчиоьлунун Телли ханымын ардынъа эетмясини айрыъа вермяйиб, бир-
ляшдирмишдир. Эюрцнцр, бу, онун ифачылыг хцсусиййятиндян иряли эялмиш-
дир. Бурада да щадисяляр чох гыса шякилдя данышылыр. О, арада бу ящва-
латларын чохуну йа ихтисар етмиш, йа да репертуар заманы йадындан 
чыхмышдыр. 

Бцтцн бу топланмыш материаллары Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййятинин фолклор шюбясинин ямякдашларынын сяйи нятиъясиндя ялдя 
етмяк мцмкцн олмушдур. 1920-ъи иллярдя Вяли Хулуфлу, Щцммят 
Ялизадя, Мирзя Аббас Ряъябли, Мирзя Мещди Вялизадя вя башгалары 
йарадыъы ашыгларла эюрцшцр, онларын ифасында халг дастанларыны лентя 
алырдылар. Беля топлайыъылардан бири дя Ялищейдяр Тащиров иди. Фолклор 
Институтунун Елми архивиндя онун Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан топла-
дыьы «Короьлу» дастанынын «Короьлунун Байазид сяфяри» 721 нюмряли 
инвентар говлугда горунур. Говлуг цзяриндя «Товуз, 26 октйабр, 
1934-ъц ил» йазылмышдыр. Бу голда Ейваз Яряб Рейщанын баъысы оьлу-
дур. Короьлу Ейвазы апаранда Яряб Рейщан ону Короьлунун ялиндян 
алмаг истяйир, сонра фикриндян дашыныр. Короьлу Ейваза оьул, о да 
Короьлуйа ата дейир. Голда дялилярин – Дямирчиоьлу, Ейваз, Бялли 
Ящмядин Баьдада эетмяси тясвир олунур. Дямирчиоьлу Ейвазы йуху-
дан ойатмаг цчцн 3 бяндлик шеир дейир. Короьлуйа онларын тутулмасы 
хябярини Хоъа Язиз эятирир. Короьлу ашыг палтарында Баьдада эялир, 
сядри-язямин щцзурунда шеирляр охуйур. Короьлуну ашпазханайа 
апарырлар. О, орада гошунун йемяйинин йарысыны йейир... Йолда Эизироь-
лу Мустафа бяй ону вуруб атдан салыр, дизини синясиня сыхыр. Короьлу-
нун эюзляри йашарыр, дейир ювладым йохдур, она эюря аьлайырам. 
Эизироьлу Мустафа бяй ону баьышлайыр, дейир мяни йарала, дялиляримя 
дейим Короьлуйа эцъ эяля билмядим. Короьлу ону йцнэцлъя йаралайыр. 

Бу гыса мязмундан бялли олур ки, М.Щ.Тящмасиб вариантындакы 
«Дурна тели», А.Нябийев вариантындакы «Короьлунун Баьдада эетмя-
си» голларынын Эизироьлу Мустафа бяй иля баьлы щиссяси иля Ашыг Щцсейн 
Бозалганлынын ады чякилян ифасы арасында бир йахынлыг вардыр. 
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Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасында диэяр бир йазы гейдя алын-
мышдыр. Бу да «Короьлунун вурушу» ады иля 726 (3) нюмряли инвентар 
говлуьундадыр. Ялйазма 11 сящифядян ибарятдир. Бу голун даща цч 
нцсхяси вардыр. Голда тясвир олунур ки, Короьлу Тцркмянистана эедиб 
бурада Мящбуб ханым адлы бир гызы алыр. Гызын да мадйаны Гыратдан 
дюл тутур. Мящбуб ханымын Короьлудан бир оьлу доьулур. Ушаг чох 
эцълц олур. Она «Атасыз» дейирляр. О да атасынын ким олдуьуну билиб 
Чянлибеля эедир. Короьлу Гырхбулаг дцзцндя эюрцр ки, бир няфяр 
намялум адам йанында да Гырата охшар бир ат вар. Оьлан юзцнц таныт-
маг истямир. Оьлан Короьлуну йыхыр (оьланын ады верилмир). Икинъи дяфя 
эцляшяндя Короьлу няря чякир. Бу сясдян оьланын голлары сцстляшиб 
йанына дцшцр. Короьлу онун башыны кясир. Сонра Короьлу оьланын 
голунда юз вердийи базубянди эюрцр, оьланы Чянлибелдя дяфн едир, аты 
ися тута билмир. Ат эялдийи йеря гачыр. Короьлу башсаьлыьына эедир. 
Мящбуб ханым киши палтарында олдуьу цчцн Короьлу ону танымыр, 
оьлунун атыны миндийиня эюря онунла эцляшир. Йыханда онун Мящбуб 
ханым олдуьуну билир. Короьлу ону Чянлибеля апармаг истяйир. Йас 
гуртарандан сонра онлар Чянлибеля эедирляр. 

Ашыг Щцсейн Бозалганлынын сюйлядийи бу голла «Короьлунун 
Дярбянд сяфяри» арасында мязмун йахынлыьы вардыр. «Короьлу» дастаны 
иля Ашыг Щцсейн Бозалганлынын данышдыьы голлар арасында бир йахынлыг 
эюрдцк. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, «Короьлу» дастаны Ашыг Щцсейн 
Бозалганлынын репертуарында лайигли йерлярдян бирини тутмушдур. 

Ишин елми нятиъяси. Вяли Хулуфлунун няшриндяки «Тогат сяфяри» 
голундакы Кечял Щямзянин характеринин психоложи хцсусиййятляри бу 
образа бир нечя аспектдян бахмаьа имкан верир: Щямзя щийляэярдир, 
Щямзя горхагдыр, Щямзя сатгындыр, Щямзя йаланчыдыр. Бу хцсусий-
йятляр дастанда онун мянфи планда якс олундуьуну эюстярир;  

Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасындан гейдя алынан ялйазмалар 
«Короьлу» няшрляринин юзяйини тяшкил едир. 

Ишин елми йенилийи. Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасындан гейдя 
алынан ялйазмалар юз елми ящямиййяти иля сечилир. Мясялян, Ялищейдяр 
Тащировун ашыгдан топладыьы «Короьлунун Байазид сяфяри»ндя Ейваз 
Яряб Рейщанын баъысы оьлудур. Беля гощумлуг ъянуб вариантларында 
да горунур. М.Щ.Тящмасиб вариантындакы «Дурна тели», А.Нябийев 
вариантындакы «Короьлунун Баьдада эетмяси» голларынын Эизироьлу 
Мустафа бяй иля баьлы щиссяси иля Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ады чякилян 
ифасы арасында бир йахынлыг вардыр.  
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Ишин тятбиги ящямиййяти. Фолклор архиви материаллары ясасында 
йазылан бу мягаля Вяли Хулуфлунун дастанчылыгдакы ролуну бир даща 
цзя чыхармышдыр. Иряли сцрцлян фикирляр короьлушцнаслыгда мцвяффягий-
йятля тятбиг олуна биляр. Дастанын архаик голларында гящряманларын 
фяалиййяти мцасир голларын гящряманларынын фяалиййятляринин охшарыдыр 
Онлары тиположи ъящятдян эяляъякдя мцгайися едяъяк мягалялярдя архив 
материаллары явязсиз мянбядир. 
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ХЦЛАСЯ 
 

ХХ ЯСРИН 20 – 30-ЪУ ИЛЛЯРИНИН АШЫГ РЕПЕРТУАРЫНДА 
ИЛК ГОЛЛАР 

 
Мягалядя Вяли Хулуфлунун топлама вя елми фяалиййяти арашдырылыр. Вяли 

Хулуфлу «Короьлу» дастанынын голларынын йыьылмасы ишиндя бюйцк фядакарлыг 
эюстярмишдир. О, Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан вя Ашыг Ясяддян дастанын бир 
нечя голларыны гейдя алмыш, 1927 вя 1929-ъу иллярдя чап етдирмишдир. Вяли 
Хулуфлу Ашыг Щцсейн Бозалганлынын ифасындан «Тогат сяфяри», «Баьдад 
голу», «Дямирчиоьлу», «Короьлунун Баьдада эетмяси», «Короьлунун 
вурушу» голлары топланылмышдыр. 

Вяли Хулуфлу Ашыг Щцсейн Бозалганлыйа истинад едяряк «Короьлу» 
дастанынын 5 ясас голу олдуьуну гейд едир: 1. Тогат сяфяри; 2. Баьдад сяфяри; 
3. Болу бяй; 4. Яряб Рейщан; 5. Арзурум сяфяри. 

Мягалядя «Короьлу» дастанынын илк топлайыъыларындан Ялищейдяр 
Тащировун, Щцммят Ялизадянин, Мирзя Аббас Ряъяблинин, Мирзя Мещди 
Вялизадя вя башгаларынын топлама фяалиййятляри дя нязярдян кечирилмишдир. 
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Ачар сюзляр: Вяли Хулуфлу, репертуар, гол, дастан, сяфяр. 
 

Заключение. 
ПЕРВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЭПОСА «КЕРОГЛЫ» В АШУГСКОМ 

РЕПЕРТУАРЕ 20-30 ГОДОВ ХХ ВЕКА 
 

В статье исследуется собирательная и научная деятельность Вели 
Хулуфлу. В деле собирания отделений эпоса «Кероглы» Вели Хулуфлу, 
можно сказать, совершил подвиг. Он сделал записи некоторых отделений 
эпоса от Ашуга Бозалганлы и от Ашуга Асада, в 1927 и 1929 годах 
опубликовал их. Вели Хулуфлу собрал отделения «Тогатский поход», 
«Багдадское отделение», «Демирчиоглы», «Поездка Кероглы в Багдад», 
«Битва Кероглы» из исполнений Ашуга Гусейна Бозаоганлы. 

Опираясь на Ашуг Гусейна Бозалганлы Вели Хулуфлу отмечает, что 
эпос «Кероглы» состоит из 5 основных отделений: 1. Тогатский поход; 2. 
Багдадский поход; 3. Болу бей; 4. Арап Рейхан; 5. Арзурумский поход. 

В статье также были рассмотрены собирательная деятельность пер-
вых собирателей эпоса «Кероглы» Алигейдара Тахирова, Хуммета Али-
заде, Мирза Аббас Реджебли, Мирза Мехди Велизаде и др. 

 
Ключевые слова: Вели Хулуфлу, репертуар, отделение, эпос, поход. 
 

SUMMARY 
THE FIRST BRANCHES IN ASHUNG REPERTORY IN 20-30 th YEARS 

OF THE XX CENTURY 
 

The selective and scientific activity of Vali Khuluflu are revealed in the 
article. In selection of “Koroghlu” epos Vali Khuluflu played a great role. He 
made remarks of some branches of the epos from Ashug Huseyn Bozalganli and 
Ashug Asad and published them in 1927 and 1929. Vali Khuluflu selected the 
tollowing branches from Ashug Huseyn Bozalganlis performance: “Togat visit”, 
“Baghdad branch”, “Damirchioghlu”, “Koroghlus’ Baghdad visit”, “The fight of 
Koroghlu”. 

Basing on, Ashug Huseyn Bozalganli Vali Khuluflu proves that there were 
five main branches of “Koroghlu” epos. 1) Togat visit, 2) Baghdad visit, 3) Bolu 
bay (lord), 4) Arab Reyhan (Arabian Reyhan), 5) Arzurum visit. 

The selective activities of the first selectors of Koroghlu epos, Aliheydar 
Tahirov, Hummat Alizade, Mirza Abbas Rajably, Mirza Mehdi Valizade are 
looked through in the article. 

 
Key words: Vali Khuluflu, epos, repertory, branch, visit. 
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Зцмрцд Ибращим гызы СЯМЯДОВА 
     АМЕА-нын Фолклор Институтунун  

«Ашыг йарадыcылыьы» шюбясинин елми ишчиси 
е-маил:ру. зумруд2 маил.ру 

 
«АШЫГ МЯДЯТ ВЯ БЯЩРИНАЗЫН ДАСТАНЫ» ЩАГГЫНДА 

 
Мягалянин гойулушу: Шифащи халг ядябиййатымызын ясасыны тяшкил 

едян дастан репертуары бир чох мцщитлярдя аз вя йахуд чох ишляклийи иля 
йадда галыр. Амма еля бир ашыг мцщити олмасын ки, орада ашыг мяълис 
апараркян юзцнямяхсус тярздя дастан сюйлямямиш олсун. Беля мцщит-
ляримиздян бири дя Загаталадыр. Загатала ашыг мцщитиндя юз яксини 
тапан дастан йарадыъылыьы онларын бюлэцляри, «Ашыг Мядят вя Бящриназын 
дастаны» щаггында мялумат вериб ону тядгигата ъялб етмяк ясас 
мясялялярдян биридир. 

Ишин мягсяди: Ашыг Валещ йарадыъылыьында юз яксини тапан «Ашыг 
Мядят вя Бящриназ» дастаныны арашдырмаг гаршымызда дуран ясас 
мясялялярдян биридир. Загатала ашыг мцщитиндя тянбур вя саз ифасы иля 
йанашы, тянбурчулар вя устад ашыглар тяряфиндян дейилян классик дастан-
ларымыз вя сяняткарларын юзляринин йаратдыглары дастанлар мювъуддур. 
Загатала ашыгларынын репертуарында вахты иля ишлянмиш дастанларын 
заманында йазыйа алынмамасы сябябиндян бир чоху эцнцмцзя эялиб 
чыхмайыб. Буна бахмайараг, ялдя етдийимиз мялуматлар, материаллар 
вя щятта ХХ ясрин сонларында беля, йени дастанларын йаранмасы мцщитдя 
щямин тарихи янянянин горунуб сахландыьыны эюстярир. Щямин дас-
танлары классик дастанларымызын Загатала вариантлары да адландырмаг 
олар. Дцздцр, бу эцн Ашыг Мящяммядин, Ашыг Аразын, Молла Ъцмя-
нин йашайыб-йаратдыглары дюврлярдя олдуьу кими, дастанчылыг яняняси 
Загатала ашыг мцщитиндя юзцнцн йцксяк инкишаф просесини кечирмир. 
Яксиня, бу яняня демяк олар ки, зяифляйиб. Устад сяняткарлардан олан 
Ялиабадлы Ъамалын, вархийанлы Мядятин, Сяадяддинин дедикляриня 
ясасян, вахтиля, йяни ХХ ясрин 70-80-ъи илляряиня кими айры-айры йерлярдя 
ашыг вя тянбур ифачыларынын мяълисляри гуруларды. Щяр ашыьы эцнлярля 
данышдыьы дастана эюря мцкафатландырырдылар. Тянбурла гурулан дастан 
мяълисляриня ися «йыьнах» дейярдиляр. Сазла гурулан дастан эеъяляриндя 
хцсуси олараг яввялъядян щазырланмыш эянъляр коса палтары эейиняр, ашыг 
йоруланда ону мейданда явязляйяр, ъамаатын йорьунлуьуну вя 
диггятини юз ойунбаз щярякятляриня, мязяли сющбятляриня ъялб едярдиляр. 
Бу эянъляр юзлярини танынмаз эюркямя салар, цзляриня мцхтялиф щейван 
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дярисиндян маскалар тахар, яйинляриня гадын палтары эейинярдиляр. Дас-
тан мяълисляриндя бу хцсусиййятлярин олмасы тябии ки, реэионал чаларла 
баьлыдыр. Бу эцн ися, тяяссцф ки, щямин яняня унудулуб арадан чыхмыш-
дыр. Бу янянянин бир сыра елементляри йалныз Новруз байрамы адятля-
риндя бу эцн дя йашамагдадыр. 

 Загатала ашыгларынын дастан йарадыъылыьы бу эцня кими юйрянилмя-
мишдир. Тядгигат заманы Азярбайъан дастанларынын бязиляринин Зага-
тала вариантларына тясадцф етдик. Бунлардан «Новруз вя Гяндаб», 
«Солтан вя Гяндаб», «Аббас вя Эцлэяз» дастанларынын адларыны чяк-
мяк олар. 

 Орта ясрлярдян бой алыб эялян бу сянят, суфи-тяккя оъаьындан ги-
даланан дастанчылыг янянясиндя юзцнцн ян йцксяк зирвясиня чатмышдыр. 
Ашыг сянятинин бир голу олан дастанчылыг янянясинин бязи мязиййятляри 
бу янянянин црфана баьлы олдуьуну сцбут едир. Проф. Щ.Исмайлов ашыг 
сянятинин мяншяйи иля баьлы йени консепсийасында эюстярир ки, ашыг сяняти 
суфи-тяккя оъаьында йаранмышдыр. Тясяввцф символлары вя образлары 
сяняткарын шеирляриндя, хцсусиля онун йаратдыьы дастанларында йаран-
мышдыр (6,160-162; 7, 50). Амма чох тяяссцф ки, Ашыг Мящяммядин, 
Ашыг Язимин, Зийяддинин ел мяълисляриндя сюйлядикляри дастанлар мцяй-
йян сябяблярдян эцнцмцзя гядяр эялиб чатмамышдыр. Ашыг Ъамалдан 
йазыйа алдыьымыз «Новруз Гяндаб» дастаны мювъуд классик дастан-
ларымызын вариантыдыр. Бу дастан яски формасындан мцяййян гядяр 
чыхмыш вя ашыг ону юз истядийи формайа салмышдыр. Амма дастан классик 
яняняйя уйьун олараг устаднамя иля башлайыб дуваггапма иля битир. 
Садяъя щадисялярин заман вя мяканы фярглидир, импровизячилик фяргли 
хцсусиййятляр мейдана чыхармышдыр. Бцтцн бу хцсусиййятляри нязяря 
алан проф. Р.Рцстямзадя şифащи халг ядябиййатымызын ян монументал 
нцмунясини дастан адландырмышдыр (10, 4).   

Ашыг сянятинин бир голу олан дастанчылыг янянясинин юзц ашыг 
сянятинин црфана баьлы олдуьуну сцбут етди.  

Загатала ашыг мцщитиндян топладыьымыз дастанлары ики йеря 
айырмаг олар: 

1. Азярбайъан дастанларынын Загатала вариантлары 
2. Мцяллифи мялум олан, автобиографик сяъиййяли реэионал дастанлар 
Биринъи група аид олан ики дастанын бирини Ялиабадлы Ашыг Ъамал-

дан йазыйа алмыш, диэярини ися Бящмядли Ашыг Ъащанэир Дальынын архи-
виндян ялдя етмишик. Амма тяяссцф ки, Ашыг Мящяммядин, Ашыг Ара-
бын, Саряъин, Зийяддинин мяълислярдя сюйлядикляри «Шащ Мясун», «Сары-
нын», «Шащзадя Йетярин» дастанлары мцяййян сябябдян эцнцмцзя гя-
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дяр эялиб чатмамышдыр. Ялиабадлы Ашыг Ъамалдан йазыйа алдыьымыз 
«Новруз Гяндаб» дастанынын Загатала варианты щесаб олуна биляр. 

Мягалядя ясас тядгигат обйектимиз 2-ъи група аид олан мцяллифи 
мялум олан, автобиографик сяъиййяли реэионал дастанлардыр. 

Загатала aшыг мцщитиндя устад ашыгларын юзляринин йаратдыглары 
дастанлара да тясадцф едирик. Бу дастанларда мцщитя мяхсус адят-
яняняляр, бурада йашайан инсанларын мяишят щяйаты йарадыъы бойаларла 
ъанландырылыр. Бязи фолклоршцнас алимляримиз Азярбайъан ашыгларынын 
дастан йцкцнц онларын епик репертуарынын ясасы щесаб едирляр (3, 34). 
Aшыq Mяdяtin dastan йaradыъыlыьы юzцnяmяxsus xцsusiййяtlяri ilя seчilir. 
Onun «Aшыq Mяdяt vя Эцlzar», «Aшыq Mяdяt vя Taleйin dastanы», 
«Ашыг Мядят вя Бящриназын дастаны» xцsusi mяharяtlя йazыlыb. Дастан 
яняняйя уйьун олараг, ustadnamялярля baшlaйыr вя бу ustadnamяlяrdя 
dastanыn mюvzusu aчыqlaныр:      

Устадын «Ашыг Мядятля Бящриназын дастаны» классик дастанчылыг 
янянясинин бцтцн форма вя мязмун хцсусиййяитлярини юзцндя якс 
етдирир. Мятн цч устаднамя иля башлайыб дуваггапма иля битир. Устад-
намялярин щяр цчц («Дилбярим», «Елдир», «Эюзял») дастанын мязму-
нуна уйьун тярздя олмагла йанашы, щям дя Загатала ашыг мцщитинин 
сяняткарлыг спесификасындан сораг верир. Проф. М.Щ.Тящмасиб мящяб-
бят дастанларынын структур ващидляри кими, устаднамя, дастанын юзцнц 
вя сондакы дуваггапманы эюстяряряк гейд едир ки, устаднамялярдя 
дейилмиш щикмятамиз афоризмляр ел мцдриклийиндян иряли эялир. Инсанлар-
да хейирхащлыг, мярдлик, ляйагят, щалалlыг кими инсани кейфиййятляри 
йаратмаг мягсяди дашыйыр (11, 62-63). Бу бахымдан дастанда верилян 
устаднамяляр мараглыдыр. «Елдир» рядифли устаднамядян бир парчайа 
диггят едяк:  

 
Ашыг, уйма сара, айрылма елдян,  
Сяняткарын ата-анасы елдир. 
Бцдряйиб йыхылсан гоъалыьында, 
Голундан галдырыб тутасы елдир (78). 

 
Амма бурада классик дастанларымыза нязярян мифик образлар 

аздыр. Бунун сябяби онун мцасир дюврдя йаранмасы иля ялагядардыр.  
Бу дастанын диэяр вариантында Ашыьын Бящриназла евлилийи эюстя-

рилир. Ашыг бу дастаны щяйатда гаршылашдыьы эюрдцйц реал фактлар ясасын-
да йаратмышдыр. Амма Ашыг Мядятин даьыстанлы Бящриназла евлилийи 
щягигят дейилдир. Ашыг Мядятин юзцнцн дедийи кими, бу евлилик устадын 
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арзулары, гурдуьу хяйаллары, уйдурмаларыдыр. Онун бу арзусу анъаг 
дастанда эерчякляшир. Проф. М.Щ.Тящмасиб дастан йарадыъылыьы щаггын-
да олан мягалясиндя гейд едир ки, «ашыг тярзиндя йазан шаир юзц щаг-
гында дастан гошур. Бурада сцжетин доьурдан да баш вермиш реал 
щадися, йахуд уйдурмамы, реал севэими, йахуд хяйали сурятми олуб-
олмамасы бир о гядяр дя ящямиййятли дейилдир. Ясас мясяля будур ки, 
беля дастанларын гящряманы ону йарадан дастанчынын юзцдцр» (12, 10-
15). Дастан бойу яняняйя уйьун ашыьын йухуэюрмя, бутасынын архасын-
ъа эетмя, бу йолда гаршылашдыьы манеяляри вя нящайят, газандыьы 
уьурлары изляйирик. Щадисяляр ясасян, Даьыстан вя Азярбайъанда ъяря-
йан едир. Амма бурада дастанчы ашыг бязян янянядян, мювзудан 
узаглашыб башга бир алямя дцшцр. Мцяййян гядяр автобиографик сяъий-
йя дашыйан бу дастан сяняткарын Даьыстан сяфяриндя йараныб. Йухуда 
эюрдцйц бутасынын архасынъа эедиб, Даьыстан елиня чыхан ашыьы бир 
аьсаггал евиня гонаг апарыр вя ясас маъяралар да бундан сонра 
башлайыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, дастанда йухуэюрмя мотиви 
башга дастанлардан фярглидир. Яэяр «Новруз Гяндаб» да, «Аббас 
Эцлэяз» дя гящряманлара бутаны ярянляр, дярвишляр мцяййян цсулларла 
верирся, бурада ися гящряман йухуда даьларла цнсиййят гурур вя гейб-
дян сяда ешидир. Она бутасынын даьыстанлы Бящриназ олдуьу дейилир. 
Эюрцндцйц кими, бурада бута верян шяхсин суряти бялли дейил, онун 
садяъя сяси ешидилир. Тябии ки, бунун ясас сябяби мцгяддяс шяхсляря 
бюйцк щюрмятля вя онлара ялчатмаз бир варлыг кими бахмасындан иряли 
эялир. Диэяр тяряфдян Ашыг Мядят шеирляриндя даьлары юзцня щямишя 
арха-дайаг щесаб етмиш, бцтцн сирлярини, аъысыны, севэисини, изтирабларыны 
онунла бюлмцшдцр. Дастанда гящряманлара бутанын йуху васитясиля 
мцгяддяслярин вермяси хцсуси бир анлам кясб едир. Тябиятин рямзи олан 
Хызыр эянъляря бута вермякля, онлара йени щяйата щазырлыьын, саф, тямиз 
ешгя башланьыъын, садиглийин, сябрин тямялини гоймагда йардымчы олур. 
Бунунла гящряман бир сыра эизли сирлярдян хябярдар олур, олуб-
кечянлярдян хябярвермя баъарыьына да малик олур. Фолклоршцнас 
алимляримиздян олан проф. М.Сейидов доьру олараг бута алмаьын, 
щагг ашыьы олмаьын мифик инамларла баьлылыьы гянаятиндядир (13, 130-
135). Проф. Щ.Исмайылов да ашыг сянятинин мяншяйи иля баьлы консепсийа-
сында бутайа илащи ешгин символу кими йанашараг гейд едир ки, «бута 
истиликля, одла, эцняшля, дцнйа аьаъы иля баьлы мифоложи мяна дашыйан 
сюздцр, нурлу, одлу ичкидир. Мящз бу бахымдан бутаны мцгяддяслярин 
яли иля алыб ичян шяхс йа ашыг олур, йа да ашиг олур» (6, 118). Эюркямли 
фолклоршцнас алим Фцзули Байат «Мящяббят (Ешг) дастанлары» мя-
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галясиндя бутаны щагг верэиси адландырыр. «Верэи алан шяхсин бутасына 
говушмасы ашигин щагг иля щагг олмасыдыр» (5, 133). «Ашыг Мядят вя 
Бящриназын дастаны»nда бута верян мцгяддяс шяхс яслиндя эюрцнмцр, 
гящряманын йалныз даьларла цнсиййяти верилир. Гейбдян сяс эялир ки, она 
сянэяр булаьынын суйундан бир саат ярзиндя ичмяйи буйрулур. Дейилир 
ки, судан ичмяздян юнъя гящряман севэилисинин яксини эюряъяк. Эюрдц-
йц эюзял даьыстанлы Защидхан аьанын гызыдыр. Ону гящрямана бута 
верирляр. Эюрцндцйц кими, бутавермя бурада классик дастанлардан 
фярглидир. Гящряман йалныз гейбдян эялян сясин буйруьу иля щярякят 
едир вя сонунда уьур газаныр. Щадисялярин бу ъцр ъяряйан етмяси чох 
тябии ки, сяняткарын тяхяййцлцнцн мящсулудур. Чцнки щеч бир классик 
дастанда бу цсулла бута верилмир. Проф. И.Аббаслы “Азярбайъан дастан-
лары  китабынын мцгяддимя щиссясиндя гейд едир ки, «дастан йарадыъылыьы 
реал щяйат щадисялярини тяъяссцм етдирмякля бярабяр, дастанчынын юз 
фантазийасынын эцъцндян дя истифадя олунур». Мцяллиф ону да гейд едир 
ки, дастанчылар йаратдыглары ясярляринин майасыны, ясасыны щям йашадыг-
лары, щям дя юзляриндян чох яввялки дюврлярдян алсалар да, бу нцмуня-
ляри епик бойаларла зянэинляшдирмиш, ишлямиш вя бядииляшдирмишляр (1, 10). 
Бутанын мящз Хызыр Няби, Гырхлар пиринин, Ялинин, ювлийаларын, дярвиш-
лярин вермяси, бу шяхслярин бирбаша Аллащ дярэащына йахын олмасы, 
Аллащ елчиси олмасы иля ялагялидир. Халг рявайятляринин яксяриййятиндя Хы-
зыр Няби мцхтялиф функсийаларда − йол эюстярян, эяляъякдян хябяр ве-
рян, хиласедиъи, йолундан азаны дцз йола гайтаран, йазын эялишиндян 
сораг верян, ашиги мяшугиня йетирян, Аллащ дярэащындан енян мцгяд-
дяс шяхс кими эюрцнцр. Ашыг Мядятя бутаны верян дя щямин Хызырдыр. 
Бурада ясас гящряманлар Мядятля Бящриназдыр. Йардымчы образлар ися 
мцдриклик чялянэи олан Защидхан баба вя Бящриназын баъысы Шящри-
наздыр. Дастан бойу Ашыг Мядятин гяриб елдя кечирдийи сыхынтылары, 
изтираблары, вятян щясряти вя с. якс олунур. М.Ъяфярли дастанда мяняви 
сынагларын юн плана чякилдийини гейд едир (4, 87). Бурада ашыьын бяда-
щятян дедийи гошмаларын, дейишмялярин хцсуси юнями вардыр. Защидхан 
бабайа юзц щаггында мялумат верян гящряман беля дейир: 

 
Мян Ашыг Мядятям, щаггын гулуйам, 
Ал иля, гумашла йцкц долуйам. 
Бу фани дцнйадан йахшы щалийям, 
Йарадандан мющлят, аман истярям (9). 
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Дастан бойу сяняткарын бюйцк чятинликлярля гаршылашмасына бах-
майараг, Мядят щеч вахт сарсылмыр. Севэилисини кцсцб инъийян эюряндя 
Ашыг Мядят дейир: 

 
Ат кянара кядяр, гями 
Гойнуна сал эизля мяни, 
Нолайды даьдан арана  
Бящриназым эяляйди (9). 

 
Дастанын реэионал чаларларыны эюстярян ясас хцсусиййятлярдян бири 

дя бурада щадисялярин баш вердийи мякан иля ялагядардыр. Дастан бойу 
ашыьын бутасынын архасынъа долашдыьы елляр Даьыстан, Эцръцстан, Ъар, 
Балакян елляринин щцдудларыдыр. Бурада мяшугя ашигиня йадиэар вя 
танытым цчцн юз ялийля ъещизлийиня тохумуш Дярбянд диварларынын якси 
олан ял йайлыьыны верир.  

Дастан бойу гящряман эащ дцнйанын вяфасызлыьындан, эащ да 
бяхтиндян эилейлянир. Амма бцтцн бунлара бахмайараг, сонда юз 
бутасына йетишир, онунла хошбяхт бир аиля гурур. Реал щяйат фактлары иля 
ашыьын тяхяййцлцнцн бящряси олан бу дастан, фикримизъя, бир сыра бахым-
дан чох дяйярлидир. Биринъиси, дастан мцасир мящяббят мювзусунда 
йазылмыш вя автобиографик сяъиййя дашыйыр. Мящз бу бахымдан чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Диэяр тяряфдян дастанын ясас гящряманы 
Ашыг Мядятин юзцдцр. Яввялдян сонадяк онун символик образларла 
дейишдийини изляйирик. «Тале» иля, «эцл»ля, «ай»ла, «чай»ла дейишмяляря 
тясадцф едирик. Чайла олан дейишмясинин бир парчасына диггят едяк: 

 
Ашыг Мядят  

Бцрцнмцшям дярдя-гямя, 
Горхурам ешг одум сюня. 
Сиз Аллащ, йол верин мяня, 
Чайлар, мяни инъитмяйин. 
 

Чайлар 
Ашыг, бил дярдимиз чохдур, 
Кими аъдыр, кими тохдур. 
Башга ъцр чарямиз йохдур, 
Бизим юз ахынымыз вар (9). 

 

   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 102 

Загатала ашыгларындан топладыьымыз реэионал дастанларын щяр би-
ринин структурунда диггяти чякян бир хцсусиййят бурада сакрал сферанын 
вя ялагянин мювъудлуьудур. Дастанда классик яняня горунса да, 
щадисялярин эедишаты, заманы вя топонимикасы, мязмуну бахымындан 
мцасир щесаб олунур. «Ашыг Мядятля Бящриназын дастаны»ны там шя-
килдя мцасир щяйатла сясляшян автобиографик сяъиййя дашыйан дастан 
щесаб етсяк даща доьру олар. Дастан бойу яхлаги-тярбийяви мотивляря 
дя чох тясадцф олунур. Дастан мцасир щяйаты якс етдирся дя ясас кюкц-
нц, ришясини классик дастанлардан эютцрцб. Проф. И.Аббаслы бу мясяляйя 
мцнасибятини билдиряряк гейд едир ки, йени дастан йарадан мцяллифлярин 
яксяриййяти классик дастан ирсиндян файдаланмыш, бу хязинядян йарадыъы 
сурятдя истифадя етмиш, бу чешмядян су ичмиш, бу гайнагдан бящря-
лянмишляр (1, 7. 2, 11-12). 

 
Ишин елми йенилийи: Мювзу илк дяфя бу мягалядя эениш шякилдя арашдырыл-

мышдыр. 
Ишин тятбиги ящямиййяти: Айры-айры ашыг мцщитляри вя ел сяняткарларынын 

йарадыъылыгларыны тядгиг едян тядгигатчыларымыз цчцн, дастан арашдырыъылыры 
цчцн эяряки нцмуня ола биляр. 

Фикримизъя, «Ашыг Мядят вя Бящриназ» дастаны мязмунуна, гурулушу-
на, реэионал чаларларына эюря дастанчылыг янянясиндя юзцнямяхсус йер 
тутаъаг. 
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SUMMARY 
About the epos “Ashug Medet and Behrinaz” 

 
In the article it is said about the epos tradition existing in Zagatala ashug 

sphere. The information about variants some classic eposes living in the sphere 
is given. The epos “Ashug Medet from Zagatala and Behrinaz” is investigated. 
This epos and some sacred characters are investigated and analyzed. 

 
РЕЗЮМЕ 

О дастане «Ашуг Мадат и Бехриназ» 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с дастанной тради-
цией, существующей в ашыгской традицией в Закаталах (в закатальской 
ашыкской традиции). 

Здесь так же представляется подробная информация о вариантах 
азербайджанских классических дастанов. А что касается «Закатальский 
Ашык Мадат и Бахриназ», то данный дастан широко исследуется. На ряду 
с анализом дастана, автор подробно (обстоятельно) исследует творчество 
создателя (автора) дастан, анализирует многочисленные священные 
образы, которые нашли здесь свое отражение. 
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   Nazilə Alı qızı MƏMMƏDOVA 
           filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
AŞIQ ALININ BİRDƏN YEDDİYƏ 

QƏDƏR OLAN DİVANİLƏRİ 
 

Məsələnin qoyuluşu: XIX əsrin məşhur aşığı Aşıq Alının yaradıcı-
lığı folklorşünaslarımızı daim maraqlandırmış, maraqlandırır və maraqlan-
dıracaqdır.Bu məqalədə ustadın birdən yeddiyə qədər olan divaniləri ilk 
dəfə oxucu və tədqiqatçılara təqdim olunur. 

 
İşin məqsədi: Ustad sənətkarlarımızın yaddaşlarda olan əsərlərini 

aramaq, axtarmaq və oxuculara çatdırmaq. 
 
Aşıq sənətinin güclü inkişaf zamanı olan XIX yüzilliyin görkəmli 

ustadı Aşıq Alının zəngin ədəbi irsi qalmışdır. 
Göyçə aşıq mühitinin görkəmli nümayəndəsi olan bu müdrik el 

sənətkarı 11 ildən artıq Sulduzlu ağ aşığa (Allahverdiyə) şəyirdlik etmiş, 
İraq, İran, Türkiyə və başqa ölkələri gəzərək dövrünün məşhur sənətkar-
ları ilə qabaqlaşmış, sinədəftərlərlə, aşıqlarla deyişmələrdə həmişə uğurlar 
qazanmışdır.  

Özü də 20-yə yaxın şəyird yetişdirmiş, xalqı elmə, savada səslə-
mişdir.O, həm də Aşıq Ələsgər kimi bir sənətkarın ustadı olmuşdur. Aşıq 
Alının haqqında ilk məlumat verənlərdən biri Eynəli Sultanov olmuşdur. 
Tanınmış folklorşünas 1926-cı illərdə Tiflisdə nəşr olunan ”Dan ulduzu” 
jurnalının 5-ci nömrəsində “El ədəbiyyatı” başlıqlı yazısında Tufarqanlı 
Abbas, mərəndli Allahyarla birgə irəvanlı Aşıq Alıdan da söhbət açmış, 
şeirlərindən nümunələr vermişdir... (1, səh.25-26). 

Xalq ədəbiyyatımızın yorulmaz toplayıcı və təbliğatçısı H.Əlizadə 
1930-cu ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan aşıqları” kitabında aşıqların 
sırasında Aşıq Alıya da yer ayırmış, həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı 
məlumatlar vermişdir (2, səh.105-106). 

Yaradıcılığı filklora söykənən unudulmaz xalq şairi H.Arif 1968-ci 
ildə “Mən Alını axtarıram” deyə bu müdrik ustadın izinə, sorağına 
düşmüşdür. Göyçəni, Kəlbəcəri və Azərbaycanı oba-oba, insan-insan 
axtararaq Azıq Alının şeirlərini sinələrdən toplamış, ön sözlə birlikdə 
1975-ci ildə ilk dəfə kitabça şəklində Azəfnəşrdə çap etdirmişdir.  
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1981-ci ildə aşığın anadan olmasının 180 illiyi dövlət səviyyəsində 
təntənəli bir mərasimlə qeyd olunmuşdur. Aşıq Alı ilə bağlı maraqlı mə-
qalələr yazılmış, əsərləri yenidən “Yazıçı” nəşriyyatında (toplayıb tərtib 
edənlər Əli Əmirov, Şamil Əsgərov, Mürsəl Həkimov) nəşr edilmişdir.  

Qeyd olunduğu kimi Aşıq Alının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı geniş 
məlumatı XX əsrin xalq şairi H.Arif vermişdir. “Sinədəftər babaları, 
sinələrdə axtarıram” deyən şair Aşıq Alının sorağı ilə dəfələrlə Göyçə 
mahalına getmişdir. Sazın, sözün vurğunu olan, sənətə və sənətkara 
yüksək qiymət verən ağsaqqal, ağbirçək və ziyalılarla görüşmüşdür.  

“Cildə ömr etmişəm mən də bir zaman” – deyən Hüseyn Arifin 
Göyçənin Miskin Abdal, Ağ Aşıq, Məmmədhüseyn, Aşıq Alı, Aşıq 
Ələsgər ilə bağlı elmi-publisistik məqalələri, mənalı şeirləri ədəbi-elmi 
ictimaiyyətin marağına səbəb olmuş, yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Hələ 1969-cu ildə “Aşıq Alını axtarıram” - deyə aləmə səs salan 
H.Arif Zod kəndinin Aşıq Alını yaxından tanıyan yaşlı insanları ilə dəfə-
lərlə görüşdüyündən, böyük sənətkarın əsərlərini misra-misra topladı-
ğından, Aşıq Ağayarın ustadla əlaqəli verdiyi maraqlı məlumatlardan 
söhbət açırdı. Göyçə mahalının ağsaqqalı müdrik Ağayar kişinin dediyinə 
görə Göyçə saz havasını da Aşıq Alı yaratmışdır (5, səh.20). 

Aşıq Alıdan danışmaq dövrünün müdrik, ağıllı, çox yerlər gəzib, çox 
ariflərlə oturub-durmuş sənətkarından danışmaq deməkdir. 

Aşıq Alının yaradıcılığı forma və məzmun cəhətdən zəngin və rən-
garəngdir. Onun gəraylı, qoşma, təcnis, müxəmməs, divani və s. For-
malarda yaratdığı əsərlərdə dövrün, zamanın müxtəlif hadisələri, əhval-
ruhiyyəsi, sevinc və kədəri, xalqın həyat və mübarizəsi öz əksini tapmış-
dır. O, müdrik bir ağsaqqal kimi insanları haqqa, ədalətə, düzlüyə, 
dostluğa səsləmişdir. Aşıq Alı həm də saf məhəbbət, möhkəm ailə başçısı 
olmuş, müasirlərinin dərin hörmət və məhəbbətini qazanmışdır. 

Sözün, sənəti və sənətkarın qədrini bilən istedadlı, təəssübkeş tədqi-
qatçılarımız müdrik Aşıq Alının yüzlərlə şeirlərini “Aşıq Alının Türkiyə 
səfəri”ni, “Bəstinaməni”, “Aşıq Alının rumlu Açıq Yığvalla”, “İstanbullu 
Əsmər xanımla” deyişmələrini, “Aşıq Alının dondarlı Aşıq Hümmətlə 
deyişməsi”ni toplayıb oxuculara təqdim etmişlər. Həşminin bu əsərlərlə 
bağlı araşdırmalar aparmış, ustadın əsərləri ilə əlaqəli qiymətli fikir və 
mülahizələr söyləmişlər. Ləyaqətli işlərinə görə də bu sənəti duyan, 
düşünən insanların dərin hörmət və məhəbbətini qazanmışlar. 
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Ancaq Aşıq Alının adına verilən nümunələrdə ara-sıra təəssüf do-
ğuran misra və bəndlər verilmişdir ki, bu da təbiidir. Axı aşıq yaradıcılığı 
çox vaxt hafizələrdən toplanır. Hafizələr isə kitab deyildir. Bildiyimiz 
kimi, ustad Aşıq Alının yaradıcılığı dərin məna və məzmuna malik olan 
bir sənət örnəyidir. Burada yerinə düşməyən sözə, yersiz ifadəyə, təkrara 
rast gəlmək mümkün deyildir. Məsələn, Aşıq Alının rumlu Aşıq Yığvalı 
bağladığı divaninin sonuncu bəndi oxuculara belə təqdim olunmuşdur: 

 
              Mərifətdən təriqətə gəlmişəm, 
              Təriqətdə yol ərkanı bilmişəm. 
              Mən Alıyam özüm maətəl qalmışam 
              Çərxi dəvvarədə neçə elm var (6, səh.7-8). 
 
Dərin mənalı əsərləri ilə həmişə oxucu və dinləyicilərini heyran 

qoyan Aşıq Alı bir bənddə iki təriqət sözünü, “mən Alıyam”, “özüm” – bu 
üç sözün bir mənası var – Alı. Nəhayət, Azərbaycan dilində çərxi-dövran 
olduğu halda ustad aşıq farsca çərxi-dəvvarə deyəməzdi axı. Bu bəndin 
əlimizdə olan variantı belədir: 

 
               Mərifətdən şəriətə gəlmişəm. 
               Təriqətdə yol ərkanı bilmişəm, 
               Deyər Aşıq Alı məəttəl qalmışam, 
               Bu çərxi-dövranın neçə elmi var. 
 
Böyük Aşıq Alı çox uzaqgörən, müdrik, aşıq sənətinin sirlərinə 

dərindən yiyələnmiş ustad sənətkardır. O, heç vaxt haqsızlıq, zülm-sitəmi 
bağışlamamışdır, “pul, mal-dövlət gücünə arxalanıb imkansızlara, gücsüz-
lərə zülm edənlərə əsərlərində dünyanın gərdişini yada salmağı və son 
aqibətdən nəticə çıxarmağı tövsiyə edirdi: 
          
     İki mələk bərqərardır, daim yazar hesabın, 
             Xar olarsan azalanda günahından süvabın. 
             Əff olunmaz məsiyyətin verməlisən cavabın 
             Ya qan tökdün, ya sövq etdin bu cüt xəta birdi, bir (3, q. 15). 

 
Bu bənddə ustad insanlara ona verilən ömrü insanlığa layiq yaşa-

mağı tövsiyə edir. İnsanın özbaşına olmadığını, hər əməlinin hesaba 
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alındığını, yaxşı və pis işlərinin qarşılığını alacağını yada salır. Ya qan 
tökəsən, ya təhrik edəsən, bu cüt xəta eyni günahdır.  

Deyilənlərə görə Aşıq Alı uca boylu, enli kürəkli,ədəb-ərkanlı, 
məclislərdə bədahətən söz deməyi, dinləyicilərini maraqlandırmağı baca-
ran əvəzsiz sənətkar olmuşdur. O, həm də hər hansı olacaq bir hadisəni 
əvvəlcədən duymaq qabiliyyətinə də malik imiş. Bu gözəl aşığın zəngin 
yaradıcılığına bələd olduqca onun klassik şərq ədəbiyyatının dünyada 
məşhur olan nümayəndələrinin əsərlərini, əfsanə və rəvayətlərini, əsatir-
lərini, yunan fəlsəfəsini mükəmməl bildiyinin şahidi oluruq.  

Buna görə də ustadın deyişmələri, qıfılbəndləri, müxəmməsləri, 
divaniləri, ümumiyyətlə, yaradıcılığı ilahi, insan, tale, zaman, dünya 
haqqında fəlsəfi duyumlarla zəngindir.  

İllər keçir, Aşıq Alıya olan maraq və məhəbbət azalmır ki, azalmır. 
Çünki, onun sənətini sevənlərin arayıb-axtarıb, izinə düşüb üzə çıxardıq-
ları mənalı əsərləri oxucu və tədqiqatçıların nəzərini yenidən bu məşhur 
ustada yönəldir. 

Böyük Aşıq Alının “Birdən yeddiyə qədər” olan divaniləri məhz 
belə tapıntılardandır. Bu hər biri 3, 5, 4, 6, 5, 4 bənddən ibarət yaradan, 
yaradılan, tale, qədər, dünya, aqibət, ölüm, həyat, yer, göy, dövran 
haqqındakı fəlsəfi fikir və mülahizələrindən ibarətdir: 

 
Ərişdə xaliq, yerdə züllah, evdə ata birdi-bir, 
Qurğu quran, gərdiş verən kainata birdi-bir. 
Xəllaqı var xiliqətin, nəqqaşıvar cümlənin, 
Nə cəbri gəz, nə cəzirə hesabata birdi-bir. 

 
Aşıq Alı göydə allahın, yerdə dövlətin, evdə atanın birliyini vurğu-

layır. Yaradılan yaradanı, cəmiyyət dövləri ailə atanı bir bilməli, uca 
tutmalıdır. Xəlq olanın yaradanı var, onlara yaraşıq verən rəssam var. Nə 
hesabata əl at, nə də adaları gəz təkdir, ondan qeyri yaradan yoxdur. 

 
Çərxi kəcmədar əlində, can sükanı talehin, 
Şəninə əhsən oxundu, haq əmrinə salehin. 
Gün dolanar, keçər dövran üzü dönər valehin, 
Ya dünyadan köç edəsən, ya bəxt yata birdi-bir. 
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Yaradılanın taleyi arzularının əksinə hərəkət edən ruzigarın əlin-
dədir. Həyatda yaradanın əmrinə boyun əyənlər əhsən qazanar. Gün 
dolanar, dövran keçər, taleyin üzü dönər, ya dünyadan köç edəsən, ya bəxt 
yata bunların hər ikisi eynidir. 

 
Qüdrət qamət bəxş eylədi, fələk vurdu belimdən, 
Leyli-nahar car eylədim nəsihətlər dilimdən, 
Tənəli söz bəd yaranıb, qərəzlidir ölümdən, 
Həbib səni dara çəkə, yada sata birdi-bir. 

 
Qüdrətin qamət bəxş elədiyi, gecə-gündüz dilindən nəsihətlər car 

eyləyən, tənəli sözlərin qərəzli olub, ölümdən betər olduğunu insanların 
bir daha yadına salan sənətkar dostun onu yada satması ilə dara çək-
məsinin bir günah olduğu qənaətinə gəlir. 

 
Şıx Alını nadan duymaz,sərraf salar yadına 
Zatı pakdan halal oldu, bəd söylənməz adına. 
Əsrayıl gürzü çalanda kimsə yetməz dadına, 
Bir kəs bəhrə bada verə, ya nəs qata birdi-bir. 

 
Nadanların duya bilməyəcəkləri, sərrafların böyük bir ehtiramla yad 

edəcəklərinə inanan Aşıq Alı zatı pakdan halal yaranmışdı. Buna görə də 
onun adına bəd sözlər söylənə bilməz. Ya bəhrəni bada verdin, ya nəs 
qatdın bu cüt xətanın nəticəsini görəcəksən. 

İkinci divaninin birinci bəndində böyük Aşıq Alı bir allahı bir 
bildiyini, yaradandan sonra kainatda nə varsa iki olduğunu önə çəkir: 

 
Əbcətilə “A” oxudum bir Allahı, bir bildim, 
Yaradandan qeyri nə var kainatda iikidir. 
İki sayıb “B” oxudum o Billahı bir bildim, 
Bu birliyin hikmətindən, süd də, zat da ikidi. 

 
İkinci bənddə isə ustad göydə və yerdə olan cüt ünsürlərdən söhbət 

açır. 
 

Cüt ünsürlər iki göydən, iki yerdən birləşər, 
Abı atəş xaki baddan ruzi tapar bu bəşər. 
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Dərin fəza boş deyildir, ordan yerə nur düşər, 
Alı cütlük fəzadadı, hər bir qatda ikidi. 

 
Su, torpaq yerdən, günəş, hava göydən birləşib dünyanı yaradar. Bu 

dünyada əziyyətə dözən, zəhmətə qatlaşan, səbr etməyi bacaran xoşbəxt 
yaşaya bilər. Hər bir qatda cütlük, ikilik mövcuddur. 

Üçüncü divanidə məşhur sənətkar insanın, dünyanın, dövranın başqa 
xüsusiyyətlərindən danışır: 

 
Bəni insan xəlq olanda hesabatı üçədi, 
Kəlmeyi-şəhadət dühasının ilk beyyəti üçədi. 
Dövran açdı üçlük sirri, külli-aləm yarandı, 
Zat, süd, övlad gərdişinin davamatı üçədi. 

 
Deyilənlərə görə insan birinci dəfə üçə qədər sayıb. Məlumdur ki, 

kəlmeyi-şəhadət – Allah, Məhəmməd, Əlidir.  
Ata, ana övlad yetirməsə nəsil kəsilər... 

(davamı var) 
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Н.Мамедова 
Р Е З Ю М Е 

 
В статье повествуется о двух знаменитых личностях – известном 

ашуге ХIX века Ашуге Алы великом поэте XX века Гусейне Арифе. 
В статье всесторонне исследуются диваны Ашуга Алы под названием 

«Диваны от одного до семи» и фольклористская деятельность великого 
поэта ХХ века Гусейне Арифа. 
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Ключевые слова: Ашыг Алы, Дивани, мир, Гусейне Ариф, человек, 
ХIX- XX века. 

 
                            N.Mammadova  

S U M M A R Y 
 
İn this article is narratived about two popular personalities – popular ashug 

of the XIX century about ashug Alı and the greatest poet of the XX century 
Huseyn Arif. 

İn the article is inverstigated divans of ashug Alı under the name “Divans 
from one tile seven” and folk-lorestical activity of the greatest poet of the XX 
century of Huseyn Arif. 

Key words: Ashug Alı, divans, world, mau, Huseyn Arif XIX-XX 
centuries. 

 
İşin elmi nəticəsi: Aşıq Alı və divaniləri ilə bağlı müəyyən fikirlər 

söyləmək və yeni əldə olunmuş divanilərini oxucu və tədqiqatçılara 
çatdırmaq. 

 
İşin elmi yeniliyi: XIX əsrin məşhur aşığı Alının divanilərini (1-dən 

yeddiyə kimi) ilk dəfə oxuculara təqdim etmək. 
 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Bu məşhur divanilər aşıq yaradıcılığı 

tədqiqatçıları üçün çox gözəl yaradıcılıq məhsuludur.  
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     Bilal ALARLI (HÜSEYNOV) 
 

AZƏRBAYCAN ƏMƏK NƏĞMƏLƏRİNDƏ ŞƏXSLƏNDİRMƏ  
VƏ ONUN NÖVLƏRİ 

 
Metafora yolu ilə bir əşya üzərinə müxtəlif əlamət və keyfiyyətlərin 

köçürülməsi əmək nəğmələrinin ekspressivliyini gücləndirir. Nəticədə 
insanlara məxsus keyfiyyət, əlamət və sifətlərə yiyələnən cansız əşyalar, 
yaxud heyvanlar şəxsləndirilir, fikir daha гüvvətli və təsirli şəkildə ifadə 
olunur. Klassik ədəbiyyatda cansız varlıqları insanlaşdırma təşxis, hey-
vanları danışdırma intaq adlanır. Yunanca metafora, ərəbcə istiarə, türkcə 
köçürmə kimi ifadə olunan bu məcaz növü şifahi və yazılı ədəbiyyatda 
obrazlı, emosional ifadənin başlıca meyarlarından biri sayılır. Metaforanı 
məcazın başqa növlərindən, xüsusən təşbihdən fərqləndirən ən mühüm 
cəhət müqayisə edilən tərəflərdən birinin adının xatırlanmadan başqa 
əşyaya şamil edilməsi, onun əlamətlərinin bədii təsvir vasitəsi kimi seçil-
məsidir. Metaforik şəxsləndirmə əlamət köçürülən və əlaməti köçürülən 
iki əşyanın müqayisəsi nəticəsində yaradılır. Bu yolla metaforik şəxslən-
dirmənin növləri əmələ gəlir. Bunlardan birincisi insana məxsus əlamətin 
cansız əşyanın, yaxud heyvanların üzərinə köçürülməsidir. «Həsiri bas-
ma» toxucu nəğməsində həsir ipliklərinin eşilməsi prosesi qadınların saç-
larını hörməsi ilə müqayisə edilir və qadına məxsus saçhörmə, saçda bən-
dvurma cansız əşya (həsir) üzərinə köçürülür: 

 
Gəl saçını hörüm mən, 
Həsiri basma, dolan gəl. 
Bir-bir bəndin vurum mən,  
Həsiri basma, dolan gəl (2, 90). 

 
Toxucu sevgilisini öz peşəsinin sirlərindən agah etmək üçün meta-

forik şəxsləndirmədən istifadə etmişdir. Əmək nəğməsinin bütün növlə-
rində metaforik şəxsləndirməyə bədii təsvir vasitəsi kimi müraciət olun-
muşdur. Çayçı qızların nəğmələrindən birində çay kolları nəğmə «deyir», 
çəltiklər yetişib başını əyir: 

 
Çayımın kolları nəğmə deyəndə,  
Yaşıl göyərtiyə yağış dəyəndə,  
Çəltiklər yetişib başın əyəndə 
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Dağların qoynunda Lənkərana gəl, 
Xəzərin qoynunda gülüstana gəl (5, 57). 

 
Aydın məsələdir ki, nəğməni insan «deyir». Baş əymək də insana 

xas əlamətdir. Bu metaforalar çay kolunu və çəltiyi şəxsləndirir. Üstəlik 
burada «baş» çoxmənalı sözü çəltiyə şamil edilməklə metafora yaradır. 

 
Ilmə-ilmə ilməmi,  
Aldı getdi il məni. 
Əriş, arğac zarıyır, 
Xana gəlib diləmi? 
 

Ilmənin sanı yoxdu, 
Saysan da sanı yoxdu. 
Məst olarsan ətrindən, 
Çiçəkdi canı yoxdu (10, 34). 

 

Bu toxucu nəğməsinin birinci bəndindəki «alıb getmək», «dilə gəl-
mək» və «zarımaq» felləri insana məxsus olduğu halda metaforik yolla 
ilməyə və hanaya aid edilir ki, bu da cansız əşya olan toxucu alətini şəxs-
ləndirir. Ikinci bənddə isə bir cansız əşyaya (çiçəyə) məxsus əlamət (ətir 
saçmaq və məst etmək) digər cansız əşyaya (ilməyə) köçürülür və nəti-
cədə metafora yaradılır. Ədəbiyyatşünaslıda metaforanın bu növü geniş 
araşdırılmayıb. Cansız əşyalar arasında əlamətlərin müqayisəsində insana 
məxsus əlamət (məst olmaq) meydana çıxır ki, bu da «canı yox» ilmənin 
çiçək kimi təsəvvür olunmasının nəticəsidir. Toxucu, əməyinin nəticəsinə 
– xalçaya canlı varlıq kimi yanaşır, onunla danışır, onu «danışdırır». 

 
Yumru-yumru qayalar 
Yumruğudu çobanın (1, 18). 

Yaxud: 
Uca qaya başında 
Tutubdu yallı keçi (1,18). 

 
Sayaçı sözlərində qayaların çobanın yumruğu olması, qaya başında ke-

çinin yallı getməsi kimi metaforik şəxsləndirmələr insana məxsus əlamətlərin 
cansız əşya və heyvan üzərinə köçürülməsi yolu ilə yaranmışdır. Nəğmədə 
həmçinin insana məxsus «baş» sözü cansız əşya olan qayaya aid edilmişdir.  
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Əmək nəğmələrində cansız əşyalara məxsus əlamətin heyvanlar 
üzərinə köçürülməsi yolu ilə yaranan metaforalar da çoxluq təşkil edir. 

 
Qara öküz aranda, 
Çıxır gün qızaranda (1, 10). 

Yaxud: 
Telli mərcan, bizə gəl (1, 9). 

 
Yuxarıdakı holavarlarda günün çıxmaq xüsusiyyəti öküzün işə çıxma-

sı ilə eyniləşdirilir, öküz cansız əşya olan mərcanla müqayisə edilir. Cansız 
əşyalara, yaxud heyvanlara və quşlara məxsus əlamətlərin insana şamil 
edilməsi əmək nəğmələrində metaforik şəxsləndirmənin yeni növü kimi 
təzahür edir. Bicar nəğməsində biçinçiyə quş kimi uçmaq əlaməti verilir: 

 
Biçini biçər gələr, 
Dağ suyu içər gələr. 
Hər il biçin vədəsi 
Biçinçi uçar gələr (4, 17). 

 
Metafora ifadə xüsusiyyətlərinə görə növlərə ayrılır. Cansız təbiəti 

canlandıran metafora şəxsləndirmə metaforası adlanır. «Nehrə nəğməsi» 
adlı sayaçı sözündə nehrə çalxayan qadın dərdini-sərini nehrəyə danışır, 
onu nəinki həmsöhbət seçir, hətta dərdinin əlacını onda görür: 

 
Çətən-çətən balam var, 
Nərgizim var, lalam var. 
Əlim amanda qoyma, 
Gözü yolda qalan var. 
Nehrəm gəl ey, nehrəm gəl, 
Tərpən gəl ey, tərpən gəl (4, 16). 

 
Nehrə çalxayan «nərgizim, lalam» dedikdə oğul-qızını nəzərdə tutur, 

«Nehrəm gəl» dedikdə isə nehrənin içərisindəki qatığın üz-gözə gəlib, 
yağının yağlıq, ayranının ayranlıq olmasını arzulayır. Şəxsləndirilib müra-
ciət olunan nehrədir. 

Şəxsləndirməyə aid nümunələrdən biri «Sarı sünbülüm» nəğməsidir: 
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Eli, günü bəzərsən, 
Gözlər üstə gəzərsən. 
Hər gözəldən gözəlsən, 
Sarı sünbülüm, sarı, 
Sarı sünbülüm, sarı (4, 16) 

  
Birinci misradakı «bəzərsən», ikinci misradakı insana məxsus «gə-

zərsən» ikinci şəxsin təkində olan felləri, üçüncü misradakı «gözəlsən» 
ismi xəbəri cansız əşyanın (sünbülün) üzərinə köçürülməklə, onu 
metaforik yolla şəxsləndirir. 

Heyvanlar, quşlar və cansız əşyaları danışdırmaqla yaradılan meta-
fora n i t q ə n d I r m ə metaforası adlanır. Əmək nəğmələrində nitqlən-
dirmə metaforası «Heyvanların bəhsi» (1, 13-14), «Əkinçi və öküz» (1, 
14-15), «Darı, buğda və cütçü» (4, 16-17) kimi əkinçi nəğmələrində, 
«Aman ovçu» (Maral və Ovçu) (2, 125-126), «Kəklik» (Kəklik və Ovçu) 
(2, 126) kimi ovçu nəğmələrində heyvanlar, quşlar, həmçinin cansız 
əşyalar danışdırılmaqla yaradılmışdır. «Heyvanların bəhsi»ndə ev heyvan-
ları – Qoyun, Keçi, Camış, Inək, At, Eşşək və Dəvə bir-bir özlərini tərif-
ləyir, üstün əlamətlərini sayırlar: 

 

Qoyun deyər: -Mən heç otdan doymaram,  
Payız oldu çörün-çöpün qoymaram. 
Hər evi mən yunum ilə bəzərəm, 
Allı-güllü xonçalarım var mənim! 
 
Keçi deyər: -Adım Əbdülkərimdi, 
Qavala çəkilən mənim dərimdi. 
Üç ay qışı ölməm, allah kərimdi, 
Şeytan-şeytan balalarım var mənim, 
Qəlbi-qəlbi qayalarım var mənim! (4, 13) 

 

Metaforik şəxsləndirmə mifoloжi xüsusiyyətlərinə görə də növlərə 
ayrılır:  

a) Ada görə şəxsləndirmə isimlərin köməyi ilə yaranır. Sayaçı söz-
lərində qoyunun sinonimi ondan alınan məhsullardır: 

 

Qarılar tutar yağı,  
Gəlin yeyər qaymağı. 
Qızlara cehiz olar,  
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Çobana çarıq bağı, 
Uşağa bələk bağı (4, 21). 

 
Burada yağ, qaymaq, cehiz, bağ (çarıq və bələk bağları) isimləri bir-

biri ilə müqayisə edilərək qoyunun sinonimi kimi şəxsləndirmə yaradır. 
b) Hərəkətə görə şəxsləndirmə fellərin və ismi xəbərin köməyi ilə 

yaranır. Toxucu nəğməsində insana məxsus oxumaq və toxumaq kimi 
hərəkətlər (fellər) cansız əşyanın üzərinə köçürülür: 

 
Oxu hanam, oxu hanam, 
qönçə güllər, xonça güllər 
toxu hanam, toxu hanam (6, 29). 

 
Gül təbiətin məhsuludur, onun hana üzərində toxunması köçürmə 

şəxsləndirməsi yaratmışdır.  
c) Əlamətə görə (epitetik) şəxsləndirmə sifətlərin köməyi ilə yaranır: 
 

Körpə balalı nənəm, 
teli xınalı nənəm… 
dolu məməli, ay tutey… (4, 28-29) 

 
Sağıcı «nənəm» deyərkən inəyə müraciət edir və onu sifətlərin kö-

məyi ilə şəxsləndirir. Eydirmələrdə inəyin yelini ay parası ilə, əmcəyi şüşə 
ilə müqayisə edilir (4, 28). Toxucu nəğmələrində işlənən və xalçaya aid 
edilən asma gül, basma gül, ala gözlü gözəlim, qırmızı kəlim və s. əlamət 
bildirən ifadələr də şəxslndirmə yaradır (6, 28). 

Epitetik şəxsləndirmədə rəng metaforalarından da istifadə olunur. 
Toxucu nəğmələrində qara, sarı, yaşıl, qırmızı, abı rəngli iplər substan-
tivləşdirilməklə metaforaya çevrilir. Toxucu «qara ip» əvəzinə, qara 
sözünü işlədir və bu metafora altında söhbətin qara ipdən getdiyini anal-
maq çətin olmur. Bundan başqa, rənglərin simvolik mənalarına müra-
ciətin özü epitetik şəxsləndirmə yaradan hal sayıla bilər. Məlumdur ki, 
qara yaxşıçalar və pisçalar kimi antonim keyfiyyətləri özündə birləşdirir. 
Folklor nümunələrində qaranın rəng metaforası hər iki çalarla ifadə 
olunmuşdur. Əmək nəğmələrində bu rəngin daha çox pis keyfyyətləri ilə 
qarşılaşırıq. Sayaçı sözlərində «ağzı qara canavar» çobanın düşmənidir: 
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Ağzı qara canavar 
Düşmənidir çobanın (1, 18). 

 
Ümumiyyətlə, qaranın güc, çoxluq, böyük, zülmət, matəm kimi ob-

razlar yaradan çoxmənalı xarakteri vardır. Məsələn, Qaraca Çoban (Dədə 
Qorqud dastanlarında), qaramal (heyvandırlıqda) müsbət anlamda, qaral-
maq (fel kimi), qara gün (sifət kimi), qara qoç (mifik obraz kimi) mənfi 
anlamda metaforik epitet yaratmışdır. 

Rəng metaforaları dilin folklor qatlarındakı məna çalarlarını üzə çıxa-
rır. Məhz folklor nümunələri ağı qaranın antonimi kimi şərtləndirir. Bu ok-
kazional keyfiyyət ağla qırmızı arasında, göylə yaşıl arasında da mövcud-
dur. Məsələn, ağ-qara (işıq-zülmət) okkazionallığı əkinçilərin yaşıla (məh-
suldarlığa), sarıya (quraqlığa) və qırmızıya (darlığa, dava-dalaşa) münasibə-
tində də özünü göstərir. Azərbaycan nağıllarında ağ qoyun işıqlı dynyanı, 
qara qoyun isə zülməti təmsil edir. “Məlikməmməd” nağılında qəhrəmanın 
divlərin əlindən xilas etdiyi qızlardan biri ona qaranlıq dünyadan işıqlı dün-
yaya çıxmaq üçün belə məsləhət verir: “O vaxt döyüşə-döyüşə iki qoç gə-
ləcək: biri ağ, biri qara. Ağ qoç qara qoçu qovacaq, onda atıl min ağ qoçun 
belinə. Ağ qoçun belinə minən kimi işıqlı dünyaya çıxacaqsan. Qara qoça 
minsən, qaranlıq dünyaya düşəcəksən (3, 304.). Əkinçi, yaxud heyvandar 
inanırdı ki, göy qurşağındakı rənglərin hər biri özünəməxsus əlamət ifadə 
edir. Yaşılın üstünlüyünə bolluq-bərəkət rəmzi kimi baxan əkinçilər göy 
qurşağının bu əlamətini sevinclə qarşılayırlar. Məsələn, ağ gül-səadət, qır-
mızı gül-məhəbbət, sarı gül-kədər rəmzi olduğuna görə, toxucu qızlar bu 
epitetik metaforaları xalça üzərinə rənglərin qarşılaşdırılması yolu ilə kö-
çürməyə çalışırlar. Xalçanın haşiylərində rənglərin simvolik mənaları daha 
qabarıq şəkildə üzə çıxır. Toxucu nəğmələrində epitetik metaforalar nəinki 
sözün leksik-semantik funksiyasını artırır, həmçinin xalça üzərindəki sim-
volik çaların poetik mətnə köçürülməsinə şərait yaradır.  

Epitetik metaforaların okkazionallığı yazılı ədəbiyyatda ekspressivlik 
yaradan bədii ifadə üsulu kimi təzahür edir. R. Rzanın «Rənglər» şeirlər 
silsiləsi bu epitetik normanın morfoloжi, semantik və simvolik hüdudlarını 
genişləndirir. Ağ, qara, yaşıl, sarı, qırmızı rənglərinin hər birinin bir sınaqla 
bağlı olduğunu yazan şair semantik çoxçalarlığa üstünlük verir, ayrı-ayrı 
rənglərin yaxşı və pis əlamətlərlə damğalanmasına etiraz edir: 

 

Biri həsrətimizi xatırladır, 
biri dərdimizi, biri arzumuzu. 
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Hərəsində bir məna arayıb  
bir səbəb görən var.  
Kim bilir, kim sınamış, 
kim bunu ilk dəfə demiş: 
qara-matəm, 
qırmızı-bayram, 
sarı nifrət rəmzi imiş (7, 227). 

 
Şeirdən göründüyü kimi, rəng simvollaşdıqda metaforik əlamətə 

yiyələnir.  
Epitetlər iki cürdür: həqiqi mənalı epitetlər və məcazi mənalı epitet-

lər. Əmək nəğmələrində həm həqiqi, həm də məcazi mənalı epitetlərdən 
geniş iistifadə olunmuş, sifətlə ismin birləşməsindən ismin mənasını təyin 
edən ifadəli metafora yapanmışdır. Məsələn, qara ip, qırmızı ip və sarı ip 
həqiqi mənalı epitetlərdir. Toxucu öz nəğməsində «ip» isimlərini atmaqla 
adları çəkilən rəngləri metaforalaşdırır: 

 
Ilmələri saya-saya 
Qırmızını qat qaraya (10, 35). 

Yaxud: 
Qat qaraya açıq sarı (10, 35). 

 
Şübhəsiz, bu poetik mətndə söhbət qırmızı iplə qara ipin, qara iplə açıq 

sarı ipin hana üzərində haşiyə, çeşni yaratmaq məqsədilə bir-birinə uy-
ğunlaşdırılmasından gedir. Toxucu «qara ip» əvəzinə «qara» sözünü işlədir 
və bu metafora altında söhbətin qara ipdən getdiyini anlamaq çətin olmur.  

Say metaforaları isə heyvandarlar və əkinçilər arasında mifoloжi və 
rəmzi əlamətlər daşıdığına görə daha uğurlu alınmışdır. Əməkçi adamlar sayı 
gizlətməklə bədnəzrdən qorunmağa çalışırdılar. Bu əlamət özünü sayaçı 
sözlərində daha çox göstərir. Sayaçılar qoyunu saymır, onu əlamətinə görə 
tanıyırdılar. “Yoxlama və cütləmə” nəğməsində bu inam qorunub sax-
lanmışdır. Çobanlar Qoyunları "barmaq hesabı" ilə dəqiq sanamazdılar: 

 
Ala kərə, tayın gördüm, 
Sarı kürə, tayın görmək gərək. 
Qara kərə, tayın gördüm, 
Qumral şişək, tayın görmək gərək (1, 14). 
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Ə.Axundov bu nəğmədən söhbət açarkən bildiir ki, “çoban bu mahnı 
ilə sürü-sürü qoyunları cütləyib yoxlayır. Itib yoxa çıxan olarsa dərhal 
bilir. Ala kərə qoyunu görür, tayını gözləyir, ala kərənin tayını görəndə 
qara kürə qoyunun tayını gözləyir. Çoban hansı qoyunu görmək istəyirsə, 
onun adını tütəkdə çəkir, həmin qoyun gəlib arxaca keçir. Adını çəkmə-
diyi qoyunlar dayanıb çobanı gözləyir. Bu minvalla qoyunların hamısını 
yoxlayıb qurtarır” (1, 247). Ə. Axundov bu fikirdə olmuşdur ki, qoyun-
çuluğa aid mahnılar, əsasən qoyunları yoxlamadan başlayıb, sayaçı sözlə-
rinə qədər gəlib çıxmışdır (1, 247). Folklorşünas «sayaçı» sözünün sayla 
bağlı olduğunu bildirir. Onun fikrincə, bu söz qoyunları qoşalamaq və 
saymaqla əlaqədar olduğu üçün «saya» adlandırılmışdır (1, 248). Lakin Ə. 
Axundov maldarların inamına görə «qoyunu saymağın nəs olduğunu» 
yazır. Qoyunu yalnız qoşalaşdırma (cütləşdirmə) yoluyla yoxlayıblar (1, 
248). Bu fikirdə iki inam gizlənmişdir. Birincisi odur ki, qoyun sayıldıqda 
azalır. Ikinci inama görə, qoyun cütləşdirilib sayıldıqda ona zəfər toxun-
mur. Buna görə də sayaçı sözlərində qoyun, quzu, keçi tək xatırlanmır. 
Qoyunun sayından mütləq söhbət açmaq lazım gəldikdə onu toxluluqlara 
(bir toxluluq 20 qoyundur), yaxud sürüyə (bir sürü 100 qoyundur) bölür-
lər. Sayaçı sözlərində qoyunun sayı 100 rəqəmi ilə, quzunun sayı is cüt-
cüt xatırlanaraq vəsf olunur: 

 
Qoyunun üzü gəldi, 
Düzləndi yüzü gəldi. 
Çobanın qucağında  
Bircə cüt quzu gəldi (1, 18). 

 

Holavarlarda öküzün iki olması uğur rəmzi sayılır: 
 

Öküzüm birdi mənim, 
Taleyim kürdü mənim. 
Iki oldu öküzüm, 
Qaraçuxam durdu mənim (1, 9). 

 
Aydın Səlimzadənin «Palıd vüqarı» kitabında sürünü iki yerə böl-

məyin üsulu verilmişdir. Bu üsulla sürü sayılmadan iki çoban arasında 
bölünür. Cavan çobanın payını ayırmaq üçün qoyunları hürküdüb sürünün 
arasına tolamazda atırlar, yaxud çoban kövşəyən sürünün ortasına papa-
ğını atır (10, 29). 
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Say metaforaları simvollaşdırılmış saylarla daha qabarıq şəkildə ifadə 
olunur. Məsələn, maldarlara görə, 1, 2, 3, 7, 13 sayları nəsdir, ancaq 
müqəddəs rəqəmlərdir. Bu müqəddəslik dini inam, mifoloжi təfəkkür və ən 
başlıcası, əmək adamlarının məişət-təsərrüfat həyatı ilə bağlıdır. Belə 
rəqəmlərdən biri 9-dur. N.Rzayev maldarların 9 rəqəmini ilahiləşdirməsinin 
səbəbini "alaçıqların 9 ədəd dirək üzərində" qurulması ilə əlaqələndirir (8, 
62). Qədim inama görə, heyvanların sayılması günahdır. Mədəni və inkişaf 
etməkdə olan xalqların inamlar sistemini öyrənən Ceyms Corc Frezer 
siyahıyaalmanın dini kitablarda da günah sayılığını bildirir. Bu inam bütün 
dünyanın maldarları arasında mövcud olmuşdur. C. C. Frezer qeyd edir ki, 
keçmişdə insanlar sayılan şeylərin azalacağından qorхurmuşlar. Maldar 
tayfalar heyvanları saymaz, əlamətləri ilə tanımağa çalışarmışlar. Sayılan 
heyvanların üzərində "ölüm ilahəsinin sıyrılmış qılıncı" oynayır və o, hər an 
sürüyə fəlakət gətirə bilər. Dəqiq rəqəmdən xəbər tutan şər qüvvələr sayıl-
mış əşyalara ziyan yetirir. Məsələn, yəhidilər adamları saymaz, şotlandlar 
belə hesab edərdilər ki, qoyunun, iribuynuzlu heyvanın, ümumiyyətlə, canlı 
və cansız əşyaların sayılması bədbəxtlik gətirir. Fransız atalar məsəlində 
deyilir ki, sayılmış qoyunu qurd aparar. C.C.Frezerin digər xalqlardan da 
gətirdiyi nümunələr əmlakın sayılmasına qoyulan qadağanın oxşar mən-
bələrdən və mifik təfəkkürdən qidalandığını təsdiq edir (11, 341-343).  

Simvolik şəxsləndirmə təbiət hadisələrinin canlandırılması, konkret 
əşyalara müəyyən əlamət və xüsusiyyət verməklə ümumiləşdirilməsi yolu 
ilə yaranır, sabitləşmiş metafora şəklində olur və burada adlar semantik 
baxımdan rəmzləşdirilir. Simvolik şəxsləndirmə leksik vahidlərin məcaz-
landırılmasıdır. Bu yolla əmək nəğmələrində heyvanlar, quşlar, bitkilər, 
əmək alətləri və əkin yerləri metaforik şəkildə rəmzləşdirilir. Ovçu nəğmə-
lərində öküz güc və qüvvət rəmzi sayılırdısa, holavarlarda bu iş heyvanına 
əmək rəmzi əlavə olunmuşdur. Ə.Axundov yazır ki, «heyvanlara aid 
mahnılar insanların heyvanları əhlilləşdirdiyi zamanları xatırladır» (1, 246). 
Holavar sözünün kökündə dayanan Ho sözüdür və heyvan deməkdir. Istər 
ovçu, istər maldar və istərsə də əkinçi nəğməsində Ho rəmzləşdirilmiş var-
lıq kimi çıxış edir. Ə.Axundov heyvanlarla bağlı mərasimlərin müvafiq to-
temlə əlaqədar olduğunu yazır (1, 246). Azəd Nəbiyev isə holavarlarda «in-
sanın müqəddəs varlıqlara etiqadının izlərini» gəzir, Çin, Hind, Skandinav 
və Şərq xalqlarının şifahi yaradıcılığında Ho-nun müqəddəs varlıq 
məfhumunu ifadə etdiyini yazır (6, 8). Türk xalqları Ho-ya sitayiş edir, onu, 
insanı arzusuna qovuşduran, səadət və xoşbəxtliyə yetirən rəmz sayır:    
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«Ho»lara dilək etdim,  
Sübh üstü murada yetdim (6, 8). 

 
Bu nəğməyə görə Ho insanı murada yetirir. Eydirmələrdə inəyə 

«dütü» deyə müraciət olunur. At-murad, dəvə-bolluq rəmzidir. Sayaçı 
sözlərində qoyunsuz evlər qurumuş çaya bənzədilir: 

 
Qoyunlu evlər gördüm, qurulmuş yaya bənzər;  
Qoyunsuz evlər gördüm, qurumuş çaya bənzər. (1, 278) 

 
Sayaçı sözlərində qoyun bərəkət və dövlət rəmzidir (1, 278). Sayanın 

Adəm atadan qalmasını, dünya binnət olanda meydana çxmasını iddia 
edən nəğmə mətnlərində Musa peyğəmbərin çoban olması da xatırlanır. 
Sayaçı sözlərində it (Bənək) də sədaqət rəmzidir. A. Səlimzadənin müşa-
hidələrinə görə, at çobanın sağ əli, it sol əlidir (10, 29). Saya sözünün 
məna çalarları haqqında F. Köçərli, M. Arif, M. H. Təhmasib, Ə. Axun-
dov, P.Əfəndiyev, V.Vəliyev, M.Həkimov və A.Nəbiyev araşdırma apar-
mış, onun simvolik mənalarını açmağa çalışmışlar (6, 10-13). Ovçuların 
rəmzləşdirdikləri ov heyvanları da müqəddəs varlıqlardır. Bəzi ov heyvan-
larını Ov tanrısı himayə edir. Prof. M. Seyidov «Əkil-Bəkil» düzgüsünü 
ovçu nəğməsi kimi xarakterizə etmiş, burada Ov tanrısına məxsus 
əlamətlərin olduğunu yazmışdır (9, 22). Bu mifoloжi mətndə Ov tanrısı 
ovçunu «ovlayır»: 

 
Əkil-Bəkil quş idi, 
Ağaca qonmuş idi. 
Getdim onu tutmağa, 
O məni tutmuş idi (9, 22). 

 
Balıqçıların «Yahu» müraciəti də tanrı ilə bağlıdır (6, 22-23). Toxu-

cuların kümçü nəğmələrində barama qurdu şəxsləndirilir. Ə. Axundov 
yazır ki, əfsanələrə görə, heyvanlar da danışıq dilinə malikdir. Onların 
dilini guya əfsanəvi ovçular - Ovçu Pirim, Ovçu Salman, Ovçu İskəndər, 
Ovçu Məhəmməd kimiləri bilirmişlər (1, 281). Hətta heyvanlar və quşlar 
şəxsləndirildikdə mənfi və müsbət obrazlara bölünürlər. Ə. Axundov 
maral, əlik, dovşan, qayakeçisi, kəklik, turac, qırqovul, dələ kimi heyvan 
və quşları müsbət, qaban, canavar, porsuq, bayquş, qarğa, çalağan və qırğı 
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kimi heyvan və quşları isə mənfi tipli obrazların prototipi sayır. Onun 
müsbət və müqəddəs saydığı obrazlar sırasına göyərçin, hüt-hüt və ev 
heyvanları da daxildir (1, 278). Bir neçə heyvan və quş (məsələn, 
qaranquş) müqəddəs elan edilmiş və onların nəslinin kəsilməsinin qarşısı 
alınmışdır. Ev heyvanlarını mənfi keyfiyyətli vəhşi heyvanlardan qoru-
maq üçün müxtəlif mərasim və ayinlər icra olunurdu. «Qurd ağzı bağla-
ma» ayini belə yaranmışdır. Qurd ağzı bağlama müxtəlif cür olur. Bunu 
heyvan itəndə, yaxud çöldə qalanda edir, Quran oxumaqla, yetkin qızın 
saçından ayrılmış tükü düyməklə, yun darağının ağzına balta keçirməklə 
edirlər. «Bəzən bütün sürünü, naxırı, ilxını qurd ağzı bağlanmış dua asılan 
xüsusi qapıdan keçirirlər ki, onlara canavarın xətəri toxunmasın» (1, 279).  

Simvolik metafora fikri yığcam şəkildə ifadə etməyə imkan verir. 
Simvolik adlar metafora kimi sabitləşdiyinə görə yalnız bir məna ifadə 
edir. Əmək nəğmələrində bitkilərin məcazlaşdırılaraq simvolik xüsusiy-
yətlər daşıması sistematik ardıcıllıq təşkil edir. Əkinçi nəğmələrində bərə-
kətli qida rəmzi, maldar nəğmələrində şəfalı yem, toxucu nəğmələrində 
sirli-sehirli boyaq mənbələri kimi təsvir və tərənnüm olunan bitkilər 
daşıdığı xüsusiyyətlərə görə metaforik cəhətdən səciyyələnir. Əkinçilərə 
görə, buğda müqəddəsdir, onu tapdamaq olmaz. Xırman nəğmələrində 
buğda xilaskar, həyat rəmzi kimi vəsf olunur: 

 
Can Sarı Telli buğdacan, 
Əşrəfi güllü buğdacan (10, 37) 

 
Məhsul bol olanda bədnəzərdən, yaman gözdən qorumaq üçün 

üzərlik yandırar, ovsun oxuyardılar: 
 

Üzərliyim çırtdasın,  
Yaman gözlər partdasın, 
Ağrın, bəlan tökülsün, 
Dərd üstündən atdansın (4, 96). 

   
 Səməni də buğda qədər müqəddəs sayılır. Əkinçilər çöldə-bayırda 

əkilmiş taxılın bol, ya qıt olmasını müəyyən etmək üçün evdə səməni 
göyərdər, il dəyişəndə, Novruz bayramında səməni haqqında nəğmələr 
oxuyardılar: 
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Səməni, saxla məni, 
Ildə göyərdərəm səni(1, 41). 

 
A.Nəbiyevin folklor ekspediyası zamanı əldə etdiyi əkinçi nəğməsi 

təsdiq edir ki, səməni əməkçi inrsanla bağlıdır. Nəğmədə cütçü səpinin 
göyərməsini səbirsizliklə gözlədiyini bildirir: 

 
Torpağa atdım tumu, broy, 
Göyər səmənim, broy. 
Döyək səməni, broy, 
Broy, broy, broy… (6, 7). 

 
Səməni həyat rəmzi sayılır. Ə. Axundov bağçılıq təsərrüfatı ilə bağı 

məhsul bayramında oynanılan «Küfdibi» mərasimindən söhbət açır, bu 
tədbirdə «Haxışta mahnısının oxunduğunu, deyişmə şəklində olan mahnı-
nın xorla müşayiət olunduğunu yazır: «Meyvə yetişməyə və yığılmağa 
başlayan zamanlarda «küfdibi» oynayarlar» (1, 256). Əməkçi insan öz 
zəhmətinin bəhrəsini əzizləyə-əzizləyə toplayır, onun həyati əhəmiyyətini 
dərk edirdi. «Sarı sünbülüm», «Dərin nanəni, dərin», «Əkin çəltiyi əkin» 
nəğmələrində adları çəkilən bitkilərin həyat, yaşayış, güzəran əlaməti kimi 
rəmzləşdirilməsi əkinçinin öz əməyinin bəhrəsinə simvolik münasibətinin 
nəticəsidir. Məsələn, gəndalaş məhsulu olmayan bitkidir, lakin toxucu 
üçün onun boyaq bitkisi kimi əvəzi yoxdur. Gəndalaşın ucundakı qara 
toxumlardan rəngi solmayan ən yüksək keyfiyyətli boyaq alan toxucu bu 
bitkini vəsf edən nəğmə qoşmuşdur (6, 29).  

Bir sıra mövsüm nəğmələri insanların əmək həyatı ilə bağlıdır. 
Məsələn, xırman mövsümü, yaxud əkindən sonra yağış arzulama ayini 
əkinçi həyatı ilə zəncirvari şəkildə bağlıdır. Yel babaya, günəşə, yağışa 
müraciət əməkçi insanın təsəppüfat maraqlarından irəli gəlir. Mövsüm və 
mərasim nəğməsi kimi öyrənilən «Yerlə Göyün bəhsi» (1, 26-27), «Aran-
la dağın bəhsi» (1, 28), «Aranla yaylağın bəhsi» (1, 29) nəğmələrində 
əkinçinin və maldarın arzuları ifadə olunmuşdur. Məsələn, Yer məhsul 
becərir, Göy yağış yağdırıb, gün çıxarmaqla bu məhsulun bol olmasına 
şərait yaradır. Yaxud Dağ döşündə otlayan sürü-sürü mallardan, Aran 
bağlardan, bostandan, qarpızdan, xiyardan, xırmandakı vəldən danışır. 
Aranla Yaylağın deyişməsi də eyni motiv üzərində qurulmuşdur (1, 26-
29). Bu tipli nəğmələrdə təbiət şəxsləndirilir, ona can verilir və beləliklə, 

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

http://www.pdffactory.com


   Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр         ●         XXXVI -2011 

 123 

təbiət obrazı yaradılır. Əmək nəğmələrindəki təbiət obrazı əməkçi insan 
obrazını tamamlayır. Yaşadığı yer, mühit, əmək şəraiti, təsvir olunmaqla 
əməkçi insan obrazı daha dolğun şəkil alır. Əslində təbit obrazını əməkçi 
insan özü yaradır, əməyi, zəhməti sevən əmək adamı təbiətin ona verdiyi 
imkanı və neməti layiqincə qiymətləndirir. Əkin, biçin və otlaq sahəsini 
şəxsləndirməklə təsvir edən əmək adamı bədii dilin imkanları hesabına 
peyzaж yarada bilir.  

Əmək nəğmələrində həvəslə təsvir olunan əmək alətləri isə əşya 
obrazı təsiri bağışlayır. Ovçunun alətləri və qurğuları, balıqçının toru, 
maldarın nehrəsi, toxucunun hanası, həvəsi-kirkizi, əkinçinin xışı, kotanı, 
vəli əmək prosesini daha dolğun şəkildə canlandıran əşya obrazları kimi 
tərənnüm olunur. Əşya obrazı da təbiət obrazı kimi əməkçi insan obrazını 
tamamlayır. 

 
Dağ döşündə yatana,  
Gün gedər ay batana. 
Qara öküz qarğayır 
Cütün macın tutana (1, 10). 

 
Cütün macı əşya obrazı kimi bütün əmək prosesini – öküzün yorul-

masını, cütün böyük fiziki qüvvə tələb etməsini, cütçünün səyini və sai-
rəni göz önünə gətirir. Bir ağız bayatıdakı bir neçə şəxsləndirmə elementi-
dağa şamil edilən döş, günə şamil edilən getmək, öküzə şamil edilən qar-
ğamaq hərəkət və əlamətləri canlılara məxsus olduğu üçün güclü metafora 
yaratmışdır. Əşya obrazları məxsus olduğu əməkçi insanla bağlı şəkildə 
təsvi olunur. A. Nəbiyevin topladığı toxucuların barama qurdu haqqında 
nəğmələrində tərəcə obrazı tam bir əmək prosesini özündə əks etdirir: 

 
Çıxdı qızım tərəcəyə, 
Büküb qoydum bələcəyə. 
Yorğanı naz-naz olsun, 
Yarpağı az-az olsun.(6, 26). 

 
Əmək nəğmələrində heyvan obrazları insanların əmək həyatının 

tərkib hissəsi kimi təsvir olunur ki, bu da həmin obrazlara alleqorik 
(təmsil) funksiyadan daha yüksək keyfiyyətlər verir.  
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f.e.n.,dos. MƏMMƏDOVA L.K. 
 

М.Ф.АХУНДЗАДЯНИН КОМЕДИЙАЛАРЫНДА ХАЛГ  
МИФОЛОЭИЙАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫЛЫГ. ДЯРВИШ СУРЯТЛЯРИ 
 
Бяшяриййят тарихинин йол йолдашы олан мифолоэийа ъямиййятин 

инкишафында, мяняви тякамцлцндя чох ящямиййятли рол ойнамышдыр. 
Дцнйаны анламаг цсулу вя иътимаи шцурун илк формасы олан мифолоэийа 
ибтидаи ъямиййятдя, мяняви щяйатда мцщцм ящямиййятя малик олмуш-
дур. Инсанлар йарандыьы эцндян эерчякликдя баш верян щадисялярля цз-
цзя эялдийи заман, ону дяриндян дярк етмяйя чалышмышлар. Миф, яфсаня, 
халг дейимляри, наьыл, сага вя с. Арасындакы фяргляр бядии критерийалар 
ясасында изащ олунур. Тарихи щягигятя гаршы гойулан миф щяр шейдян 
яввял инсан тяхяййцлцнцн мцхтялиф вязиййятлярдя мцяййян мягсядляр 
цчцн йарадылмыш мящсулудур. Дцнйада щяр бир халгын юз мифолоэийасы 
вар. Азярбайъан вя Йахын Шярг халгларынын мифолоэийасы тарихилик 
бахымындан даща гядим вя даща зянэиндир.  

Алимлярин елми тядгигатына чеврилян мифолоэийа щяр бир дюврдя 
инсан няслинин фикринин формалашмасында мцщцм ящямиййятя малик 
олмушдур. Башга юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда да йазычы вя 
шаирляр юз ясярляриндя гядим фолклор вя мифолоэийа юрнякляриня даща 
тез-тез мцраъият етмиш, ондан йарарланмышлар. Бу бахымдан Я.Хагани, 
Н.Эянъяви, М.Фцзули, М.Ф.Ахундзадя, Я.Щагвердийев, Ъ.Ъаббарлы, 
Щ.Ъавид, Й.В.Чямянзяминли, С.Вурьун, Н.Санылы вя б. йазычыларын 
ясярляри диггяти чякир.  

Ядябиййат аляминя йени жанрла (драм вя няср) эялян Мирзя Фятяли 
Ахундзадя илк комедийаларындан башлайараг, мяняви-яхлаги, иътимаи 
тоггушмалары юн плана чякяряк, ахтарышлары, цмумиляшдирмяляри эет-
эедя дяринляшдирмишдир. Варлыьын йени гатларыны галдыран йазычы драмла-
рыны йени, мцхтялиф мювзуларла, орижинал, типик характерлярля, йени цслубла 
зянэинляшдирмишдир. Комедийа жанры М.Фятяли йарадыъылыьында мцщцм 
йер тутур, онун ядяби дцшцнъялярини, халгла баьлылыьыны парлаг шякилдя 
тязащцр етдирир. Бу комедийаларын иътимаи-сийаси мязмуну, мцтярягги 
идейалары, типик хцсусиййятляри драматурэийа тарихиндя хцсуси мярщяля 
тяшкил едир. М.Ф.Ахундзадянин комедийаларынын сцжетиндя халг мифоло-
эийасынын, фолклорун изляри чох айдын эюрцнцр. Ядябиййатшцнас –алим 
Ариф Ямращоьлу йазыр: 

«М.Ф.Ахундовун ясярляриндя, о ъцмлядян онун комедийала-
рында мифоложи мотив проблеми даща эениш заман контекстиндя эютцрцл-
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мяйя имкан верян васитялярдян биридир. Бюйцк сяняткар мящз буна 
эюря дя дюврцн проблеминдян данышмаьа наил олмушдур» (9, с.61). 

М.Ф.Ахундзадянин «Щекайяти – молла Ибращимхялил кимйаэяр» 
комедийасы иля баьлы, еляъя дя халг мифолоэийасы иля ялагядар бир 
мясялядян дя данышмаг йериня дцшярди. Комедийада меймун ады 
чякилдийи кими хорузун да ады чякилир вя щяр ики щейванын символик 
мяна дашыдыьы шцбщясиздир. Комедийанын ремаркасында дейилир: 

«Бу щалда дярвиш Аббас, сини отуз, сачлары чийниня тюкцлмцш, 
кяндцмэцн, гырмызы саггал, долу быьлы, уъа гамятли, башында таъ, чий-
ниндя пялянэ дяриси, ялиндя шащняфир, голтуьунда бир гырмызы хоруз юз 
мянзилиндян чыхыб щейбятли сяс иля «йащу, йа щягг» дейиб даьа-даша сяс 
салыр» (3, с.32-33). 

Халг йарадыъылыьындакы йыьъамлыг бурада мяналы шякилдя юз яксини 
тапмышдыр ки, бу да типин ъанлы портретинин йаранмасына, онун харак-
теринин айдынлашмасына кюмяк едир. Дярвиш образындан данышмаздан 
яввял онун голтуьундакы хоруза диггят едяк. Хоруз тотеми сящярин 
ачылмасы, эцняшин чыхмасы иля ялагядардыр. Бир сыра гядим халгларда 
хоруз эцняш илащяси вя йа эцняшин оьлу щесаб едилирди. Гядим Щинд вя 
Авропа халглары хорузу да щяйат, дирилик, йашайыш рямзи, эцняш илащяси 
щесаб едирдиляр Она эюря ки, хоруз сящяр тездян банламагла Эцняши 
щяр кясдян яввял гаршылайыр, саламлайыр. Зярдцшт дининя эюря илащи гцв-
вяляри тямсил едян ики варлыгдан бири – Щцрмцзд адятян гырьы башлы вя 
ганадлы хоруз (бязян дя гартал) шяклиндя тясяввцр олунур. Эцняш 
Аллащы Щцрмцздцн хоруз шяклиндя тясяввцр едилмяси, онун банламасы 
иля Ящримянин гошунларыны (мянфи рущлары, шяр гцввяляри) говмасына 
ясасланырды.  

Гядим дюврлярдя халглар мцхтялиф ганадлы гушлары Эцняш аллащы 
щесаб едирдиляр: – гарьаны (Америка щиндулары), юрдяйи (Свенкляр), газы 
(Алтайлар), гарталы (Йакутлар) вя с. Мисир, Бабил вя Иран абидяляриндя 
Эцняш ганадлы шякилдя якс едилирди. Гядим славйланларда Эцняш аллащы 
Хорс адланыр. Онлар бязян Эцн явязиня Хорс сюзцнц ишлядирляр. Рус 
халгынын мяшщур «Игор полку дастаны»нда Хорс Эцняш аллащы щесаб 
едилир. Хорузлар банлайан кими, бюйцк Аллащ Хорс (эцняш) йер цзцня 
чыхыр, гаранлыг рущлар, тотем гурд чякилиб эедир (1, с.228; 7, с.388-391). 

Истяр хоруз, истярся дя меймун щаггында елми мясялялярдя 
онларын хейир Аллащы Щцрмцздля ялагяси, мцгяддяслийи щаггында эениш 
данышылмышдыр. «Китаби–Дядя Горгуд»да вя Й.В.Чямянзяминлинин 
«Гызлар булаьы» романында хорузун мцгяддяслийиндян бящс олунмуш-
дур. Й.В.Чямянзяминлинин «Халг ядябиййатынын тящлили» мягалясиндя 
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«хоруз олмаса сабащ ачылмаз» аталар сюзцнцн анламыны изащ етмяк 
цчцн хорузун гядим тарихдя ойнадыьы ролу беля шярщ едир: 

Халг арасында «Хоруз олмаса сабащ ачылмаз» дейирляр. Бу аталар 
сюзцнц анламаг цчцн хорузун гядим тарихдя ойнадыьы ролу юйрянмяк 
йериня дцшярди. Зярдцштилярдя «пяридар» адланан хоруз мцгяддяс кими 
тялягги олунур, чцнки ишыьын вя эцндцзцн зцщуруну халга хябяр верир. 
Хоруз ишыг Аллащы Щцрмцзцн эцрущундан сайылыр» (7, с.292). 

Тибет* мифолоэийасында ися истяр хоруз, истярся дя меймун 
щаггында йазылан елми мягалялярдя, онларын хейир Аллащы Щцрмцздля 
ялагяси, мцгяддяслийи щаггында мялумат верилмишдир. Гядим Мисирдя 
янтяр меймун да эцняши эюряндя сяс чыхардыьы цчцн, йяни эцняши биринъи 
гаршыладыьы цчцн мцгяддяс щесаб едилирди (4, с.69-73). 

Ядябиййатшцнас Щямид Яфяндийев Эцняшин йарадылмасыны 
мифоложи тяфяккцря ясасланараг беля изащ едир:  

«Ялдя олан тядгигатлардан вя мятнлярдян биз хорузун мифоложи 
тяфяккцрдя хцсуси ролу щаггында щеч бир факта раст эялмядик. 
Австралийа абориэенляринин мифляринин бириндя Эцняшин йарадылмасын-
дан данышылыр. Аьыл, Эцняши йарадандан сонра йатанларын Эцняшин до-
ьулмасындан хябяр тутмасы цчцн Хорузун – Кукабурранын эцлцшцн-
дян истифадя олунмасыны лазым билир» (8, с.14-15). 

М.Ф.Ахундзадянин комедийаларындакы мифоложи мотивляри А.Ям-
ращоьлу даща доьру изащ едяряк йазыр:  

«Дцнйа халгларынын бязиляринин мифолоэийасында хоруз бирбаша 
эцняшля, эцняшин доьулмасы иля ялагядардыр. Демяли, М.Ф.Ахундовун 
пйесиндя хорузун искирля баьлылыьы ейни заманда, искир-дямир-гызыл-
эцняш ялагясиня апарыб чыхарыр» (9, с.59). 

М.Ф.Ахундзадя комедийаларында конфликти инкишаф етдиряркян 
щяйаты вя инсанлары, бир-бириня зидд олан сурятлярин тоггушмасыны мяна-
ландырмышдыр. Йашадыьы щяйатын мцряккяблийини комедийаларын сцжетин-
дя халга асанлыгла чатдыран драматург цмумиляшдирилмиш типляр йарат-
мышдыр. Бу типлярин иътимаи мювгейи, мягсядляри айдындыр, онларын щяря-
кятляриндя, данышыгларында мцяййян ъящятляри якс олунур. Характерлярин 
тясвириндя драматург щямишя конкрет олмаьа, щяр бир образы юз 
мцщити, пешяси, щяйат тяърцбяси цчцн сяъиййяви олан ъизэилярля тясвир 
етмяйя чалышмышдыр. Ясярлярдя щям образларын юзц щаггында, щям дя 

                                         
* Тибет – Чин дилиндя ситезан; мяркязи Асийада, ясасян Чиндя, гисмян 

Щиндистанда, шифащи ядябиййат ясатир, епос («Эесер»), яфсаня, няьмя, наьыл вя 
щикмятли сюзлярля зянэиндир.  
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онларын фяалиййят эюстярдикляри дювр щаггында мялуматлар айдын дуйу-
лур. Бурада тамащкар вя хясис алверчиляр; файдалы ямякля мяшьул олмаг 
явязиня, зящмятсиз газанъ ялдя етмяк истяйян, яталятя гапылан, тякъя юз 
шяхси мянайефини эцдян бяйляр; зящмяткеш вя ямякчи якинчиляр, йенилийя, 
йцксялмяйя ъан атан мцасир рущлу эянъляр; гочаг, аьыллы, дирибаш, 
щазыръаваб гызлар вя эялинляр; кцтбейин, аьылсыз, сарай мцщитиндя халг-
дан, инсанлыгдан узаг олан дялядузлар, йалтаг вя алчаг нюкярляр; 
халгын авамлыьындан газанъ мянбяйи кими истифадя едян фырылдагчы 
дярвишляр, дин пярдяси иля маскаланмыш йаланчы рийакар рущаниляр чох 
ъанлы вя щягигятян дя реал щяйатда олдуьу кими тясвир олунмушдур. 
Мяишят сящнялярини, реал щяйатдан эютцрцлмцш вя типикляшдирилмиш 
щадисяляри драматург комедийалар васитясиля халга чатдырараг, онларын 
ещтийаъларыны хатырладыр вя ъямиййяти фяаллыьа чаьырыр. Образларын харак-
териня уйьун диалог вя монологлар йаратмаг, щадися вя вязиййятлярин 
ян габарыг ъящятлярини якс етдирмяк Мирзя Фятяли сянятиня мяхсусдур. 
Сцжет вя композисийасы йыьъам вя айдын олан бу комедийаларда 
мцхтялиф гцввяляр гаршы-гаршыйа дайаныр, ягидяляр, синирляр тоггушур, 
кющняликля йенилик цзляшир. Мараглы сцжетляр, драматик характерляр устасы 
олан М.Фятялинин истинадэащы халгдыр, она эюря дя халг йарадыъылыьы 
онун комедийаларынын ясас фонуну тяшкил едир. 

М.Ф.Ахундзадя комедийаларында дярвиш сурятлярини йарадаркян 
халг ядябиййатына, илк нювбядя дастан вя наьыллара мцраъият етмишдир. 
Дярвишляр халгын ян чох топландыьы йерлярдя (мейдан, базар вя с.) 
онлара мцхтялиф мязмунлу, ясасян Кярбяла мцсибятиндян бящс едян 
щадисяляр данышыр, мярсийяляр охуйурдулар. Онларын мящяррямлик айла-
рында чыхардыьы «Шябищ»ляря халг марагла бахыр, щятта дярвишляри юз 
мяълисляриня дя дявят едирдиляр. Шиялийин мющкямлянмясиндя дярвишлярин 
дя бюйцк ролу олмушдур.  

Дярвиш – сярэярдан рущани, йохсул дилянчи мянасындадыр. Онлар 
суфилик тяригятляриндян бириня мянсуб олан адамлардыр, «Гардашлыг» 
(ХЫ ясрдян мялумдур) ъямиййятиндя бирляширдиляр. Дярвишлик тялиминин 
ясасыны мистик екстаз йолу иля инсанын Аллащла шяхси цнсиййят тапмасы 
идейасы тяшкил едир. Дярвишляр иттифагы вя гардашлыьы Ислам дининин йайыл-
дыьы юлкялярдя йаранмышдыр. Онлар Пакистан, Щиндистан, Индонезийа, 
Африка, Иран, Орта Асийа, Азярбайъан вя Гафгазын башга йерляриндя дя 
эениш йайылмышды. Юз низамнамяляри, рущанилик ийерархийасы, ханяэащ-
лары олан дярвишляр защидляря вя мцгяддяс щамиляря ситайиш едирдиляр. 
Онларын идеоложи ясасы суфиликдир. Дярвиш мцршидин, шейхин (пир, устад) 
мцриди олмалыдыр. Щям Сяфявиляр, щям дя щакимиййят башында дуран 
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варлылар ола билярдиляр (4, с.419-420). Дярвишлийин инкишаф тарихини Я.Щаг-
вердийев Сяфявиляр сцлалясиндян олан Иран щюкмдары Шащ Аббасын 
(1571-1629) фяалиййяти иля баьлайыр: "... Шащ Аббас юзц дярвиш палтары 
эейиб ъамаат ичиня чыхарды. Сяфявиляр сцлалясинин йыхылмасы, Надир шащын 
(1688-1747) щакимиййят башына эялмяси, сонра ися Гаъар сцлалясинин 
тяхти яля кечирмяси иля ялагядар олараг дярвишлик юз мювгейини вя 
ящямиййятини итирир, дярвишляр фягир ъамаатын вар-йохуна дарашан 
тцфейлиляря чеврилирляр" (10, с.417). 

Азярбайъан наьылларында, хцсусян дастанларда дярвиш сурятляри 
чохдур. Наьыл вя дастанларда дярвишляр ики ъцр тясвир олунур: – бири пай 
верян, о бириси ися пай алан. Пай верян, йяни хейирхащ дярвишляр, адятян 
ювлады олмайанлара "ювлад верир", чятиня дцшянляря йол эюстярир, гяриб-
лярин кюмяйиня чатыр вя с. Пай аланлар ися яксиня, инсанлары мцхтялиф 
фырылдагларла соймаьа чалышырдылар. Наьыл вя дастанларын яксяриййятиндя 
дярвишлярин хариъи эюрцнцшцнцн тясвири йох дяряъясиндядир, бу щагда 
щеч бир мялумат верилмир. Лакин образларын щярякят вя дцшцнъяляринин 
тябии эюрцнмяси цчцн психоложи тясвирин ящямиййяти даща бюйцкдцр. 
Нясряддин Туси (1201-1274) кими бюйцк мцтяфяккир алим, дярвишляр 
щаггында мцсбят фикирдя олмамышдыр. Инсанлары бяй, таъир, сяняткар вя 
якинчи кими зцмряляря бюлян Н.Туси дярвишляри щямин дюрд зцмрянин 
щеч бириня аид етмир, онлары ъямиййятдя йери олмайан, артыг адам 
щесаб едирди (11, с.71). 

Дярвиш сурятинин тясвириня Мирзя Фятяли Ахундзадянин илк драм 
ясяри олан "Щекайяти–молла Ибращимхялил кимйаэяр" комедийасында 
тясадцф олунур. Ясярдя драматург дярвиш сурятинин дахили алямини ач-
маг вя портретини йаратмаг цчцн онун защири эюрцнцшцнц, мцхтялиф 
вязиййятлярдяки эюркямини, либасыны, сир-сифятини дягигликля тясвир етмиш-
дир. Яли Султанлы бядии ясярлярдя мянфи образларын даща ъанлы эюрцнмяси 
цчцн онун хариъи аляминин тясвиринин ваъиблийи щаггында йазыр:  

"Ейбяъярлийин мцхтялиф защири сяъиййяви шякиллярини ъямляшдирян 
комик маскалардыр. Гядим дюврцн бир чох тамашаларында актйорлар 
беля маскаларда – цзлцклярдя чыхыш едирдиляр. Дейиляня эюря Есхилин 
ясярляринин тамашаларында цзлцкляр вар имиш. Бу кими цзлцкляр пер-
сонажларын сифятляриндя олан мцхтялиф нагисликляри (сифятин йаштылыьы, дода-
ьын галынлыьы, аьызынын йекялийи, алынынын гысалыьы вя с.) ифадя едирди. Беля 
маскалар Аристотелин фикринъя инсанда мярщямят дуйьусу ойатмыр. 
Беля маскалар (кечял вя коса маскалары) халг театрынын инкишаф тарихин-
дя дя тясадцф едилир" (14, с.34). 

Яли Султанлынын дедийи кими образларын хариъи эюркяминин тясвири 
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онун характеринин ачылмасына чох кюмяк едир. М.Фятяли дярвиш Аб-
басын хариъи портретини ясярин ремаркасында мящарятля чякмиш, онун 
симасыны ятрафлы тясвир етмишдир. Дярвиш Аббасын яъайиб гийафяси, щай-
кцй салмасы, голтуьундакы хорузу мыха баьлайыб, ъцрбяъцр яъайиб 
щярякятляр етмяси "нухулулар"ын нязяриндя Молла Ибращимхялил мюъцзя-
ляриня гаршы инам йаратмаг цчцн кюмякчи васитя ролуну ойнайыр. Мирзя 
Фятяли авам адамлары алдадыб, онларын пулларыны асанлыгла мянимсямяк 
цчцн фырылдагчылыг едян Молла Ибращимхялиля сатирик мцнасибяти эцълян-
дирмяк цчцн ятрафына топлашан, онун кюмякчиси олан адамлардан, 
дярвиш сурятиндян усталыгла истифадя етмишдир. Дярвиш Аббас епизодик 
сурят олса да, гярибя щярякятляри, щай-кцйц иля йадда галыр, унудулмур. 
"Щекайяти-мцсйю Жордан щякими-нябатат вя дярвиш Мястяли шащ ъаду-
куни-мяшщур" комедийасында ися вязиййят дяйишмиш, дярвиш епизодик 
сурят сявиййясиндян чыхыб, пйесин ясас гящряманларындан бириня чеврил-
мишдир. Кющняликля йенилик арасындакы конфликтдя, кющнялийин, шяр 
гцввялярин нцмайяндяси дярвиш Мястяли шащ йенилийя ъан атан, ачыг-
эюзлц Шащбаз бяй кими мцасир рущлу, щяйатыны дяйишмяйя ъан атан 
эянъляря гаршы гойулмушдур. Шащбаз бяй ХЫХ ясрин орталарында артыг 
айылмаьа башлайан йенилийя ъан атан, щяр шейи олдуьу кими дуймаг, 
юйрянмяк арзусунда олан мцасир Азярбайъан эянълийинин типик 
нцмайяндясидир. О, чякинмядян юз фикрини ъясарятля ачыглайыр, Парися 
эетмяйя иъазя верилмяся гачаъаьыны билдирмякдян беля чякинмир. 
Шащбаз бяй йени щяйата, мцтярягги Авропа мядяниййятиня говушмаг, 
охуйуб тящсилини артырмаг истяся дя, ону ящатя едян авам мцщит бу 
эянъин истяк вя арзуларынын щяйата кечмясиня манечилик йарадыр. Бу 
эянъя манечилик тюрядян, шяр гцввялярин башында ифритяляр, ъадуэярляр 
дцнйасынын "падшащы", сир-сифяти дя ямялляри кими ейбяъяр олан Дярвиш 
Мястяли шащ дурур. Дярвиш Мястяли шащ комедийада комик планда 
верилмишдир. Драматург бир чох иътимаи-сийаси мясяляляри, ачыг-ашкар 
сюйляйя билмядийи мятлябляри, о ъцмлядян Иран ордусундакы юзбашы-
налыьы, дини ялляриндя байраг едиб, халга зцлм едян шейхляр вя моллалар 
арасындакы тяфригяни, Араз чайы сащилиндя кондрабандачылыьын артмасыны 
мянфи типин, дярвиш Мястяли шащын дили иля дейяряк, иътимаи гурулушу 
кяскин тянгид атяшиня тутур:  

"Дярвиш Мястяли шащ – Пящ ханым, мяэяр мяним дивлярим Иран 
сярбазы иди ки, мцфтя гуллуг едяляр? Мяэяр мян Вязир Щаъы Мирзя Аьасы 
идим ки, щеч зад вермяйям, анъаг сюйям, горхудам?..." (3, с.56) 

Типин юз-юзцнц ифшасы Мирзя Фятяли йарадыъылыьында ясас йерлярдян 
бирини тутур. Тип ясярдя мцхтялиф сифятляря дцшцр, данышыьы иля юз ифшасыны 
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даща да эцъляндирир, дюврцн чатышмайан мянфи ъящятлярини габардыб, 
цзя чыхардыр. Сурятляри характеризя етмяк цчцн драматург образын 
дилиндя гялиз сюзляр вя ифадяляр дя ишлятмишдир. Авам гадынларла данышыьы 
заманы юзцнц "щяр иши эюрмяйя гадир олан бир сещрбаз" кими эюстярян 
дярвиш, комякчиси Гуламяли иля ися гадынларын баша дцшмядийи, фарс 
дилиндя данышыр вя ясл мятляби ачыглайараг, юзц-юзцнц ифша едир. Драма-
тург бу йолла, дярвиш Мястяли шащын кимлийини, онун ня мягсядя гуллуг 
етдийини, мярамынын ня олдуьуну башгасынын дили иля дейил, мящз типин 
юз дили иля ачыр. Гуламяли дярвиш Мястяли шащын ня иш эюрмяси вя авам-
ларын башына ачаъаьы кяляйи щеч аьлына сыьышдырмайыб, тяяъъцбля сорушур:  

"Гурламяли (фарс дилиндя) – Бу саат, амма аьлыма сыьмыр ки, бу 
чятин иш дцзяля, билмирям зарафат едирсян йа йох. Эюз гырпынъа Парис 
хараб олар, ня демякдир? 

Мястяли шащ (эцлцмсямиш) – А киши, неъя йяни, ня?! Ялан бу бюйцк 
ханым бу иш цчцн мяня йцз дяня тязя баъаглы веряъякдир вя он эцн дя 
ъадунун ясяр етмяси цчцн вахт вар. Бир адам да бу сирри билмир вя 
билмяйяъяк дя. Баъаглары аландан сонра ял-айаг ачмамыш, он эцня 
гядяр юзцмц Аразын о тайына сала билмярямми? Мяни орада ким тапа-
ъагдыр? Мяндян сонра щяр ня олурса-олсун, он эцня Париж хараб олса, 
данышыгсыз баъаглылар щязми-рабедян кечяъякдир. Сян ня билирсян, бялкя 
о вахтадяк бязи сябяблярдян Париж хараб ола. Мяэяр беля гярибя ишляр 
дцнйада аз тюрянмишдир?" (3, с.55) 

Мцхтялиф дюврлярдя дярвишлийя мцхтялиф мцнасибят олмушдур. 
Фолклоршцнас – алим Мухтар Казымоьлу йазыр:  

"ХЫХ яср Азярбайъан мядяни мцщитиндя дярвишлийя мцнасибят 
тарихи фактда юзцнц даща габарыг бцрузя верир, бир сяняткарымыз, – 
С.Я.Нябати дярвишлик едиб вя дярвишаня шеирляр йазыб; башга бир 
сяняткарымыз М.Ф.Ахундзадя дярвишлийя гаршы чыхыб вя бу йюндя айрыъа 
комедийалар йазыб. Фолклордакы бядхащ дярвиш образлары сцбут едир ки, 
М.Ф.Ахундзадянин дярвишляря тянгиди мцнасибяти эюйдяндцшмя бир 
мясяля дейил. Наьылларда олдуьу кими, халг эцлмяъяляриндя дя Мястяли 
шащ кими дярвишляря чох раст эялмяк олар" (11, с.572-573). 

М.Казымоьлунун дедийи кими, М.Ф.Ахундзадя комедийаларын-
да Сейид Ябцлгасым Нябати (1812-1873) кими хошмярамлы дярвишляри 
дейил, йаланчы, фырылдагчы авамлар мцлкцнцн султаны олан дярвиш Мястяли 
шащ ("Щекайяти-мцсйю Жордан щякими-нябатат вя дярвиш Мястяли шащ 
ъадукуни-мяшщур"), дярвиш Аббас ("Щекайяти-молла Ибращимхялил ким-
йаэяр") кими дярвишляри мясхяряйя гойуб, онлары халг ичярисиндя ифша 
етмяйя мцвяффяг олмушдур.  
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Бир-бириндян эюзял, мяналы комедийалары иля халгын дирчялишиня ян-
эял олан кющнялийя, фанатизмя гаршы мцбаризя апаран драматург, хал-
гын бядии фикринин тяряннцмчцсц кими мараглы вя орижинал ифадя тярзляри, 
рянэарянэ формалар йаратмышдыр. Юзлярини "пейьямбяр ювлады" адланды-
рыб, эюздян пярдя асан, халгы "мюъцзяляри" иля талайан дярвишляри 
М.Фятяли сарказмла ифша едир, онлары тянгид щядяфиня чевириб авам, 
савадсыз, чарясиз адамларын беля фырылдагчылара инанмасыны эюрцб, онла-
ра црякдян аъыйыр вя чыхыш йолуну йеня дя елмдя, тящсилдя, маарифлян-
мякдя эюрцрдц. М.Ф.Ахундзадянин йаратдыьы дярвиш сурятляри маариф-
чи-реалист ядябиййата да юз тясирини эюстярмишдир. Н.Вязиров, Я.Эорани-
Адыэюзялов, Я.Щагвердийев, Р.Яфяндийев кими эюркямли драматург-
ларын йарадыъылыьында буну ачыг-айдын эюрмяк олар.  
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•.•.•, •••. •••••••• •.•. 
РЕЗЮМЕ 

Связь комедий М.Ф.Ахундова с народной мифологией. 
Образ дервиша 

Прежде всего миф, противопоставляемый исторической правде, это 
продукт, созданный для достижения определенных целей в различных 
ситуациях. В сюжетах комедий М.Ф.Ахундова четко видны следы 
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народной мифологии. В. азербайджанских сказках, дастанах широко 
распространен образ дервиша. Этот образ М.Ф.Ахундов вводит в первых 
своих комедиях. Чтобы раскрыть внутренний мир дервиша М.Ф.Ахундов в 
своих произведениях точно описывает его внешний вид, одежду, лицо.  

Своими прекрасными и содержательными комедиями драматург как 
певец художественной мысли народа интересными и оригинальными 
средствами выражения создал разнообразные формы народного 
возрождения, ведущего его к борьбе против шаткого "старого", фанатизма. 
Образ дервиша, созданный в произведениях М.Ф.Ахундова, оказал своё 
влияние и на просветительско – реалистическую литературу.  

 
Mammadova S. M.  

Candidate of Philological Sciences 
Associate Professor 

 
The Relations between People’s Mythology and the Comedies by   

M. F. Akhundzade. The Images of Solitudinarian (Dervish) 
 

SUMMARY 
 
The myth which was put against the historical truth is first of  the pro-

duction of human mentality created for the certain purposes in different 
situations. The traces of people’s mythology are clearly shown in the plot of the 
comedies by M. F. Akhundzade. There are a lot of the images of Solitudinarian 
in the Azerbaijani tales and eposes. 

The images of Solitudinarian is met in the first comedy by M.F.Akhund-
zade. The playwright described the appearance, clothes of the Solitudinarian 
exactly in order to reveal their inner world. The playwright who struggled 
against the obsoleteness, fanatism prevented the people from development with 
his meaningful comedies, created original and interesting means of expression, 
colorful forms as the propagandist of the people’s literary thoughts . The Images 
of Solitudinarian created by M. F. Akhundzade in his comedies influenced the 
realistic- educationist literature as well. 
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Mehmet TURMUŞ 
Qafqaz Universiteti 

 
“BATTAL QAZİ” DASTANINDA YARDIMÇI OBRAZLAR 

 
XÜLASƏ 

“Battal Qazi” dastanı oğuz türklərinin qəhrəmanlıq dastanlarında obraz-
ların tipoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün əvəzsiz qaynaqdır. Bu 
dastan dini dastanlar sırasından olduğu üçün oradakı yardımçı obrazların ək-
səriyyətinı islam dini müqəddəsləri, mələklər və müsəlman xalqlarının mifolo-
giyasındakı obrazlar təşkil edir.  

 
Açar sözlər: Battal Qazi, dastan, epik obraz, türk eposu, Xıdır 

 
ABSTRAKT 

The help characters in the epos Battal Qazi 
 
Key Words: Battal Qazi, Turksh epic, help characters.  
 
“Battal Qazi” dastanının islami-türk eposu olduğundan onun obrazlar 

sisteminin əsasında, sosial baxımdan, xanımlar, bəylər, qaçaqlar, kəndlilər 
və ya sənətkarlar deyil, qazilər və din xadimləri (ruhanilər) durur. “Battal 
Qazi” dastanında əsas obrazlarla yanaşı, qəhrəmanı həmişə və hər yerdə 
müşayət edən bir islam müqəddəsləri qrupu var. Bunlar Həzrət Məhəmməd 
Peyğəmbər, Həzrət Əli, Xızır, Fatimeyi-Zəhra, Rəbiyə, İlyas Peyğəmbər, 
Qırxlar, Pirlər və dərvişlərdir. Qəhrəman (Battal Qazi) bütün fövqəl 
keyfiyyətlərinə rəğmən, bir cox hallarda, onların yardımı olmadan düşmən 
önündə acizdir. “Battal Qazi”də Həzrəti Məhəmməd Rəsulallah və İlyas 
Peyğəmbər qəhrəmanın mədədkarı və onu muradına yetirən müqəddəs 
obrazları kimi daha aktivdirlər. Dastanda əsas amac hər hansı qəhrəmanının 
düşmən üzərində üstünlüyünü yox, məhz islamın digər dinlər üzərində üs-
tünlüyünü göstərməkdir. Buna görə də, kafirlərlə döyüşə bütün müsəlman 
müqəddəsləri “səfərbər” olur və döyüşün taleyində həlledici rol oynayır. Bu 
səbəbdən “Battal Qazi” dastanında qəhrəmanın taleyi öz əlində deyil, Allah 
və müsəlman müqəddəslərinin lütfünə bağlıdır. Dastanın sonunda bu dini 
ideya tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır: dəryalarda batmayan, qanlı savaşlar-
dan, atıldığı Cəhənnəm quyusundan və od-alovların icərisindən dəfələrlə 
diri çıxan, zəhər belə verilsə ölməyən Battal ona aşiq qızın attığı kiçik daş 
parçasından dünyasını dəyişir.    
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Dastandakı fəal yardımçı obrazlardan biri dərviş, pir və ya ağsaqqal 
(müdrik qoca) deyilən obrazdır.  

Азярбайъан епик янянясиндя дярвиш образы бир нечя функсийа дашыйыр: 
1. Гящряманын доьулмасы онун сещри иля баш верир; 
2. Гящрямана бута верир; 
3. Гящряманы хябярдар едир; 
4. Гящрямана сещрли васитя верир вя с. 
Азярбайъан епик янянясиндяки дярвиш Танры миссийасыны йериня 

йетирир. 
«Оьуз Каьан» вя «Китаби-Дядя Горгуд»да «Оьузнамя»лярдя 

адятян, беля функсийалары мцдрик инсанлар, шаман вя йа тайфа 
аьсаггаллары да олан Улу Тцрк, Дядя Горгуд, Иркыл Гоъа иъра едир. 
Ф.Байата эюря «дастандан эялян мяслящятчи, мцдрик гоъа образынын 
инварианты илк шаман вя йа шаман щамисидир (3, 61). 

«Короьлу»да щямин функсийаны Ашыг Ъцнун йериня йетирир. Бязи 
дастан вя наьылларда щямин статусда Хызыр вя йа Щязрят Яли образы чыхыш 
едир. Дярвишин образынын епик янянядяки семантикасында юзцнцн «Азяр-
байъан мящяббят дастанларынын поетикасы» ясяриндя эениш бящс едян 
М.Ъяфярли йазыр: «Мящяббят дастанларындa Мяшугя илащи эюзяллийин 
дашыйыъысы, Илащинин тяъялласыдыр. Бу бахымдан дярвиш - Хызыр Щязрят, Яли 
Ашигля Мяшуг арасында, яслиндя бу дцнйа иля о дцнйа, инсанлар дцнйасы 
иля Илащи Дцнйа арасында васитячилик едирляр. Бу васитячилик дастанда щям 
бирбаша васитячиликдир (бу йолла гящряманлар дцнйайа эялирляр, бир-бири иля 
бута йолу иля нишанланырлар), васитячилик щям дя хиласкарлыг шяклиндя 
тязащцр едир: медиатор бцтцн гящряманы хилас едир. Ишя гарышмалы олур. 
Орасыны да йада салаг ки, онун бцтцн хиласкарлыглarы мюъцзяли олур. 
Дюйцшян гящряманын кюнлцня сюз долдурур, она верилмиш мцяммаларын 
ъавабыны ширли шякилдя гящрямана «пычылдайыр». Ашыг гящряман бцтцн 
щалларда юз щамисинин кюмяйи иля гялябя газаныр» (6, 166-167). 

C.Bəqdili qəhrəmanlara yardımçı olan pir obrazını mifoloji perso-
najlar kimi xarakterizə etmişdir. Ona görə, pir türk xalqlarında gözəgörün-
məz varlıqların daşıdıqları çox sayda adlardan biridir. “At haqqında da 
onun baxşılar piri olduğu deyilir. Anlam etibarilə “övliya”, “hami ruh” 
mənalarına olduqca yaxın bir məzmun bildirir və əslində övliya inancının 
islamaqədərki ifadəsidir; “şıx, şeyx”ə yaxın bir məna bildirir. Sufilikdə 
doğru yol göstərən kimsələr bu adla tanınırdılar. Bu məfhum ayrı-ayrı türk 
xalqlarında “Qayıb ərən-pirlərim” şəklində də işlənir. “Pir” sözünün 
bundan başqa Azərbaycan türkcəsində bir “ocaq” anlamı var ki, bu mənası 
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yenə də onun övliya inancının ifadəsi olması ilə birbaşa bağlıdır. Ənənəvi 
xalq düşüncəsində pirlərlə əlaqəli bir çox inamlar yaşamadadır. İnanca 
görə, məs., pirdən ağac qırıb həyətə gətirməzlər. Yoxsa pir sahibi bütün 
evi odlar. Və ya bir digər örnək: Qubada Baba dağında dağ-pirlərdən olan 
“Həzrət Baba” piri, etiqada görə guya Həzrət Baba dağını yeddi dəfə 
ziyarət edəni Məkkə ziyarətindən azad edər. Bütün bunlarla yanaşı, digər 
türk xalqlarından tatar-mişarların da mifik təsəvvürlərində “pir” deyilən 
bir acıqlı ruh obrazı vardı. İnanılırdı ki, həmin pirlər adamın ağlını başdan 
alıb onu dəli edə bilərdi. Bundan xilas olmaq üçünsə onlara üç yol 
ayrıcında qurban kəsmək gərək idi. Biçura və Şurale deyilən də həmin 
pirlərin bir dəyişik şəkilləridi (4, 306).    

Ağsaqqal, yol göstərən, pir tipinin folklorumuzda ən yayğın olanı 
Xıdırdır (Xıdır Nəbı, Xıdır İlyas, Xızır). Bəzən xilaskar funksiyası 
daşıyan bu obrazın Şumer mifologiyasından qaynaqlandığı, Zisudra və 
Gilqameşin çizgilərini daşıdığı irəli sürülür. Amma hər halda onun İslam 
dinində peyğəmbər kimi qəbul olunması, adının “Qurani-Kərim”də keç-
məsi müsəlman xalqlar arasında az qala ən populyar folklor tipinə çevril-
məsində mühüm pol oynamışdır. Bəzi Azərbaycan alimləri, xususən prof. 
Mirəli Seyidov hətta Xıdır və Xızır obrazlarını fırqləndirməya çalışaraq, 
birini türk, digərini isə ərəb mifologiyasına bağlamışlar. M.Seyidov yazır: 
«Арашдырыъылар тцркдилли халгларын, демяк олар ки, щамысында чох эениш 
шякилдя йайылмыш Хызыры ислам дининин пейьямбяри саймышлар. Доьрудур, 
яряб мифолоэийасындакы Хыдыр ислам дини васитяси иля тцркдилли халглар 
арасында эениш йайылмышдыр. Лакин еля бурадаъа башга бир щягигят дя 
вардыр ки, она эюз йуммаг олмаз. О да будур ки, Хызыр (Хыдыр йох!) 
тцркдилли халгларын, о сырадан азярбайъанлыларын юз доьма тяфяккцрцнцн 
мящсулудур. Хызырла Хыдыр тарихян цз-цзя эяляркян тцркдилли халгларла 
яряб халгынын мифоложи тяфккцрц тарихин щансы гатында ися гаршылашмыш вя 
демяк олар ки, щяр образ юз мифоложи кейфиййятини горумушдур. Азяр-
байъанлыларын Хызыры да эцълц ислам тяблиьатына бахмАйараг, «тяслим» 
олмамыш, яряб Хыдыры иля йан-йана йашамышдыр» (7, 105). 

Bu fikir maraqlı olsa da, onun isbatı əlavə tədqiqatlar tələb edir. 
Ümumilikdə baxsaq, Xıdır və ya Xızır ərəb folklorundan və İslamdan 
gəlsə belə, o türk xalqlarının folkloruna daxil olarkən orada müvafiq 
funksiya yerinə yetirən obrazı nominal olaraq əvəzləmişdir. 

Dastanda qəhrəmana yardımcı “müqəddəslər” olduğu kimi, onun 
rəqiblərinə – kafirlərə yardım edən şər qüvvə obrazları var. Bunlar Babəkə 
yardım edən İblis, Guzəndə Cazi, onun ifrit arvadı və başqalarıdır.  
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Mifoloji personajlara geniş rastlanılması təkcə, “Battal Qazi”yə 
məxsus göstərici olmayıb, o dövr epik yaradıcılığın xarakterik elementi 
kimi qavranılmalıdır. Məsələn, bu şəkildə mifoloji obraz bolluğunu “Ki-
tabi-Dədə Qorqud”da da görürük. Bu xüsusda Məhərrəm Cəfərli yazır ki, 
dастанын мифолоjи семантикасы ислам дини дяйярляриня трансформасийа 
олунмуш яфсаняви образларла, сюз-ифадялярля дя зянэиндир. «Духа Гоcа 
оьлу Дяли Домрул бойу»нда ясас гаршыдуран образлар Дяли Домрул вя 
Язрайылдыр. Язрайылын ислам дцнйаэюрцшцндяки характерик хцсусиййятля-
ри бойда да сахланмагла щадисялярин эедишиндя сабит галыр. Cан алан 
Язрайыл Дяли Домрулла Аллащын арасында ялагя функсийасыны йериня 
йетирир. Дяли Домрулла Язрайылын симасында яски танрычылыгла ислам дини 
гаршылашдырылыр. Эерчяк тарих бу ики образын мцбаризясиндя символлашды-
рылыр. Оьузлар исламы гябул едяряк юз танрычылыг эюрцшлярини она уйьун-
лашдырмышлар. Бойда танрычылыьы тямсил едян Дяли Домрул да Язрайыл 
тяряфиндян мящв едилмир. Дяли Домрулун эцнащлары баьышланыр вя о, ясил 
мцсялмана чеврилир. Бу, танрычылыг иля исламын бир-бириня олан тарихи 
мцнасибятинин дастанда бядии йолла ифадясидир. 

«Китаби-Дядя Горгуд» епосу тядгигатчылар тяряфиндян тясадцфи 
олараг оьуз-тцрк тарихинин эцзэцсц щесаб олунмур. Бу абидя халгымызын 
тарихинин чох бюйцк бир дюврлярини, епохалары вя онларын дяйишмясини 
юзцндя якс етдирир. Дастанын бизя бу эцн бядии щадися тясири баьышлайан 
сцjет вя мотивляриндя, яслиндя, тарихин мющтяшям щадисяляри бядииляшмиш, 
сцjет, мотив, епизодлара чеврилмишдир. Дяли Домрулла Язрайылын мцбаризяси 
вя Дяли Домрулун ислама эялмяси оьузларын ислам динини гябул едяряк юз 
танрычылыг эюрцшлярини она уйьунлашдырмасыны якс етдирдийи кими, епосун 
диэяр бойларындакы щадисяляр дя эерчяк тарихля баьлыдыр (5, 54-55).  

Müsəlmanların təsəvvürünə görə, İblis başlanğıcda əsl adı Əzazil 
olan bir mələkdir. Həzrəti Adəmə səcdə etmədiyi üçün Allah tərəfindən 
cəzalandırılaraq hüzurundan və cənnətdən qovulmuşdur. Şeytandan başqa 
Tağut, Merid və Cənn kimi də adlandırılan İblis Quranda və hədislərdə 
insanları aldadan, doğru yoldan çaxaran, insanların arasın anifaq salan, 
insanlara Allahı unutduran, pis əməllərə təhrik edərək onları yaxşı gös-
tərməyə çqalışan bir varlıq kimi tanıdılmaqdadır. Ona görə də Quranda 
İblisdən çəkinmək, onun vəsvəsələrinə qulaq asmamağın gərəkliliyi dönə-
dönə vurğulanır (1, 274).   

Dastanda ifritlər müsəlman mifologiyasını təmsil etsələr də, “ifrit” 
adı altında daha çox türk xalqlarının demonologiyasında populyar yer 
tutan albastı və ya hal deyilən mifik obrazlar dayandığı anlaşılır. Yenə 
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mifoloq Cəlal Bəydili “Türk mifoloji sözlüyü”ndə albastı obrazı haqqında 
oxuyuruq:    

“Albastı – Türk xalqlarının ortaq inanclarından olub demonoloji 
görüşlərdə geniş yayılmış olan xtonik təbiətli mifoloji personaj. Bir sıra 
təsəvvürlərə görə, gerçəkdə var olduğu düşünülən bu demonik obraz 
yeraltı ölülər səltənəti və sular aləmi ilə bağlı olub, suda da yaşadığına 
inanılan bir varlıqdır. Gecələr gözə görünən qarabasmalar belə çox zaman 
onun adı ilə əlaqələndirilir. Dönərgə təbiətli olması onun başlıca özəlliyi-
dir. Adı ilə bağlı bir çox mətnlərdəki təsvirlərə əsasən, bədheybət görü-
nüşlü bu demonun dizlərinə çatacaq qədər sallaq, iri döşləri var ki, 
çiyinləri üzərindən geriyə atar. Lakin bəzi mifoloji mətnlərdə onun dünya-
dakı ən gözəl qadından belə on qat artıq gözəl olduğu anladılır. Azərbay-
can türklərinin ənənəvi demonoloji təsəvvürlərində “bir o qədər də pis 
niyyətli olmadığı” göstərilən Albastı inama görə doğum, artım hamisi 
olduğu kimi uşaqları dərddən-azardan da qoruyur. Albastı mifoloji seman-
tikasına görə yeraltı, ölülər dünyasının da təmsilçisidir və eyni zamanda 
sular səltənəti ilə bağlıdır. Əski bulqarlarda, bir sıra qaynaqlara əsasən, 
yeraltı dünya ruhu – sahibi “Alp-Albastı” adını daşıyırdı (4, 28). 

“Battal Qazi” dastanında ifritlərin su və qaranlıq dünya ilə bağlılığını 
izləmək mümkündür. Eyni zamanda onlar döyüşkən obrazlardır və çox 
vaxt cadugərlərin ordusunu təşkil edirlər. 

Bütün bunlar göstərir ki, “Battal Qazi” dastanı oğuz türklərinin 
qəhərmanlıq dastanlarında obrazların tipoloji xüsusiyyətlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi üçün əvəzsiz qaynaqdır. 
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HƏNƏFİ ZEYNALLI VƏ ONUN   
“AZƏRBAYCAN NAĞILLARI ” TOPLUSU 

    
Məsələnin qoyuluşu: Görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının 

zəngin elmi fəaliyyəti diqqətlə araşdırılmalı, elmi fəliyyətinin əsas ideya 
ağırlığını təşkil edən məqalələri, kitabları və toplama materialları təhlil və 
tədqiq edilməlidir. Alimin folklorşünaslıq fəaliyyətini müxtəlif aspektlər-
dən tədqiqata cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının vacib məsələlə-
rindəndir. 

İşin məqsədi: Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi çoxyönümlü 
fəaliyyətinin folklorda əksolunma səciyyəsini müəyyənləşdirmək və bu 
sahədə tədqiqat aparmaq.  
 

Folklorumuzun tarixinin, onun nəzəri problemlərinin öyrənilmə-
sində və Аzərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqində mi-
silsiz xidmətləri оlan Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq irsi içərisində 
xüsusi əhəmiyyəti və rolu olan əsərlərindən biri də ”Azərbaycan na-
ğılları” toplusudur.   

Azərbaycan nağıllarının böyük bir hissəsini ящатя едян бу топ-
лама-тяртиб иши 1936-ъы илдя чапа щазырланмыш, лакин 28 йанвар 1937-ci 
ildən-yəni мцяллифин щябсиндян сонра onun бир сыра ясярляри иля йанашы 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын хцсуси фондуна эюндярилмишдир. 
”Azərbaycan nağılları” toplusunda bir araya gətirilmiş bu nağıllar 
indinin özundə də ел арасында эениш йайылан наьылларымызын бюйцк bir 
гисмини ящатя едир. Топлуда йер алан, милли колоритля зянэин olan bu 
наьыллар вахтиля Hənəfi Zeynallı tərəfindən Азярбайъанын möxtəlif 
бюлэяляриндян toplanaraq йазыйа алынмышдыр. 

“Топлама-тяртиб ишинин ялйазмасы (латын ялифбасында олан макина 
йазысы)щазырда Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идаряси Ядябиййат 
вя Инъясянят Архивинин Щ.Зейналлынын ады иля баьлы хцсуси фондунда (сайы 
160, №1) сахланылыр.“Азярбайъан наьыллары” топлусундан бялли олур ки, 
Щ.Зейналлы бу тяртиб ишини цч ъилддя няшр етдирмяйи нязярдя тутмуш, бу 
мягсядля Ы ъилдя 21, ЫЫ ъилдя 23, ЫЫЫ ъилдя ися 28 халг наьылы (ъями 72) дахил 
етмишдир. Юзцнц щяр цч ъилдин топлайыъысы кими тягдим едян мцяллиф, 
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эюрцнцр, мящз бу сябябя эюря дя наьылларын топлайыъысы вя сюйляйиъиляри 
щаггында мялумат вермямиш, башга сюзля, паспортлашдырма гейди апар-
мамышдыр. Бунунла йанашы, “Азярбайъан наьыллары” топлусуна яксярий-
йятинин топлайыъысы вя сюйляйиъиси бялли олан 20 наьыл дахил едилмишдир ки, 
Щ.Зейналлы онлар щаггында ашаьыдакы мялуматы вермишдир: Топлайыъы 
Щ.Ялизадя – “Ахвай” (сюйляйяни  Язиз Ясэяр оьлу, Газах, Кючясэяр 
кянди); “Пешя далынъа” (сюйляйяни Шамил Аслан оьлу); “ЛалаНярэиз” 
(Сюйляйяни Гядир Мярдан оьлу, Товуз, 1933); “Йедди гардашлар” (сюй-
ляйяни Назлы Исэяндяр гызы, Газах району); “Бархударын бахты” (сюй-
ляйяни Щясян Щясянов, Газах, Кючясэяр кянди); “Шащшангар” (сюйляйяни 
Щейбят Мящяммяд оьлу, Гарйаэин району, 25.Х.1933); “Гызыл вя илан” 
(сюйляйяни Щцммят Аьайев, Гарйаэин району, 1934); “Коса” (сюй-
ляйяни Сякиня Кярбялайы Мящяммядяли гызы, Гарйаэин, 1934). Топлайыъы 
Я.Щ.Тащиров – “Эцл иля санавар” (Бакы, Нардаран кянди); “Мярднян 
Намярдин наьылы” (сюйляйяни Фатма Нясир гызы, Бакы, 1934); “Дцнйа 
эюзяли”; “Молла Яли Пянащ” (сюйляйяни Щябиб, Бакы, Бузовна кянди, 
1933); “Кечял баъыоьлу” (сюйляйяни Хядиъя Щцсейн гызы, Бакы, Маштаьа 
кянди); “Ахундла кечял” (Бакы, Бинягяди кянди, 1936); “Кечялля таъир” 
(сюйляйяни Мащмуд Язим оьлу, Бакы, Бинягяди кянди, 10.В.1936). 
Топлайыъы М.Щ.Тящмасиб “Шащзадя Ибращимин наьылы”, “Цч Шащзадя”, 
“Щазаран дастан бцлбцлц” (сюйляйяни Бахшяли Султанов, Бакы, 
17.ВЫЫ.1934). Топлайыъы Баги Щцсейнов – “Щязяр”, “Кечялин диваны” 
(сюйляйяни Зибейдя, Нахчыван, Ордубад району). (1, 4) 

Щ.Зейналлы bu toplunu тяртиб edərkən наьыллары folklorşünaslıqda 
qəbul edilmiş təsnifata - yəni мязмун вя идейаларына эюря (сещирл наьыл-
лар, щейванлар щаггында наьыллар, тарихи наьыллар, ailə-мяишят наьыллары вя 
с.)(3, 115; 4, 247-248) тясниф етмядян дцзмцшдцр. Halbuki Ù.Zåéíàëëû 
"Õàëã àüûç ÿäÿáèééàòû" ìÿãàëÿñèíin(2) “Nağıllar neçə cür olur?” bюlmə-
sində íàüûëëàð haqqında geniş məlumat verimiş və íàüûëëàðû belə 
qruplaşdırmışdır: ” Mövzu etibarilə nağılları bu cür bölmək olur:   

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

lər. Biri totemizmi anladan ən qədimi nağıllardır ki, bu zamana kimi 
insanların hansı heyvana necə baxdığını, hansına daha çox xarüqələr 
verdiyini görmək olur. Məsələn, ilanın küp üstündə oturub, gizli yerdə 
qalan xəzinələr saxladığını və yalnız müəyyən simalar buraxıb 
getdiyini anladarkən xalq içində ilanın müəyyən bir zəka və əql sahibi 
olduğuna qənaət hasil edilir. İkinci qrupda böylə heyvan nağılları 
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ancaq təmsil olaraq ibrət üçün göstərilir. Böylə nağıllar çox zaman 
bizim balalar üçün söylədiyimiz hekayələrdir. Burada heyvanların 
xasiyyətini seçmiş və anlamış xalq öz təcrübələrini övladına öyrətdiyi 
kimi, hekayədən çıxan nəticə ilə də eşidəndə təsir etmək istəmiş olur. 

3. Yaşayışdan alınan nağıllardır ki, bunlar sadə hekayə kimi qəbul 
etmək olur. Burada da yaşayış qaydalarına, ailə, əqrəba və el 
adətlərinə olan əlaqə göstərilmiş olur. 

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

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

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

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

və i.a.,bunlar da ancaq nağılın yaraşığı üçün deyilirsə də, özünün 
başqa bir nağıldan olduğunu bilən çox az adam var. Başqa türk 
ellərində  isə böylə nağıllar bütünlükdə saxlanmışdır.” (2, 243-244).  

 Ù.Zåéíàëëû "Õàëã àüûç ÿäÿáèééàòû" ìÿãàëÿñèíin (2) “Nağılın parça-
ları” bюlməsində həmçinin nağılları özünün yuxarıda böldüyü növlər üzrə 
təsnif etmişdir: “Mündəricə etibarı ilə fantastik nağıllarda çoxdan-çox 
məzmun nəzərə çarpırsa da, ümumiyyətlə, böylə bölmək olur: 1. Təq-
sirsiz məzlumlar. 2. Tənbəl və ya axmaq qəhrəmanlar. 3. Üç qardaş 
(Məlik Məhəmməd kimi) və ya üç oğul. 4. Əjdaha öldürən. 5. Qaran-
lıq dünyaya gedən (quyuya düşdükcə “yandım” demək). 6. Ağıllı qız 
(bəzən padşah, alim və dərviş kimi adamları belə sözlə və işlə məbhut 
edən). 7. Əfsun və tilsimə düşənlər. 8. Tilsim sahibi olan qəhramanlar. 
9. Əcayib şeylər sahibi olmaq (Süleyman peyğəmbərin xalçası, üzüyü, 
ənküşt cahannuma və bu kimi Hindistan məzmunları). 10. Vəfasız 
arvadlar haqqında ( qaravəlli şəklində olmamaq şərtilə). 11. Sitəmkar 
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bacı və məzlum qardaşı. 12. Ölməz qəhrəman (abi-həyat haqqında). 
13. Təqdirin oyunu və alına yazılma (qədriyələr). 14. Əcayib bir 
surətdə üstü açılan xəyanətlər. 15. Zəngilər və yamyamlar (heyvanlar 
haqqında deyil). 16. Alarvad. 

Hər bir nağılda əvvəl mövzu aranılır. Mövzu daim bir şəkildə 
qalmaz və oynaq olur. Nağılların neçə cürlərini düzəldən mövzulardır. 
Mövzu ən sadə təhkiyə vahidlərinə ayrıldıqda motivlər əmələ gəlir. 
Motivlərin toxunması ilə əmələ gələn nağıl mövzuları bir-birindən 
ayrılmış olur. Bunlara da nağılın cürbəcür olması və yaxud variantları 
deyirlər. Hər nağılın beş-altı variantı tədqiq edildikdən sonra, 
müəyyən nağıl üçün əməlli-başlı motivlər qrupu olur ki, bu da həmi-
şəlik olur. O zaman nağıl məzmunu düzəlmiş deməkdir. Məsələn: 
1.Əsl əfsanə qəbilindən olan motivlər: günəşlə ayın qardaş və bacı, ər 
və arvad kimi təsvirləri, ayın üzündəki ləkələr haqqında. Ayın və 
günəşin tutulması. 2. Yaşayış əsasları: qız qaçırmaq, ayrılıq... 

Bir motiv müxtəlif nağıla girə bilər və hər bir məzmun içində 
özünəməxsus bir mövqe tuta bilər. Məzmunlarda bir-birləri ilə birlə-
şərək çox mükəmməl bir surətdə toxuna bilərlər. Nağılın mövzusu nə 
qədər qüvvətli, məzmunu və mündəricəsi nə qədər geniş və mürəkkəb 
olursa, o nağılın gəlmə olduğuna çox inanmaq olur.(2, 244-245)  

Qeyd etmək lazımdır ki, bundan başqa, Ù.Zåéíàëëû “Azərbaycan 
nağılları “ ìÿãàëÿñèíində də (5, 7-20)  yenə şifahi xalq ədəbiyyatının ge-
niş yayılmış növlərindən biri olan íàüûëëàð haqqında müasir dövrümüzdə 
də öz elmi əhəmiyyətini itiməyən fikir və mülahizələrini söyləmişdir. Bu 
fikirlərdən bəzilərinə nəzər salaq: “Наьыллар онлары йаратмыш олан инсан 
ъямиййяти гядяр гядимдир. Бунлар ел йарадыъылыьынын бир нювц кими узун 
заманлар билэи вя бядии щяйяъанын мянбяйи олмуш, бир сыра щяйаты баь-
лары, тябиятля, айры-айры шяхсляр вя кцтлялярля олан ялагяни сцрятляндирмиш, 
ибтидаи инсан ися бунларын щамысыны юз йарадыъылыьы иля бязямиш, шяхслян-
дирмиш, нясилдян-нясля сюйляйяряк ябядиляшдирмяйя чалышмышдыр. Наьыллара 
диггят етдикдя бир сыра мифоложи (ясатири) сцжетляря тясадцф едиляъяйи 
бяллидир. Бу сцжетлярин ян гядим заманлардан синифли ъямиййят тяшяккцл 
етмядян чох-чох яввялки дюврлярдян хябяр вердийиня шцбщя йохдур. Бу 
кими наьыллар ону йарадан, юз мцщитиндя бясляйян вя йашадан щяр щансы 
бир елмин тотемик тясяввцрлярини вя йа гядим инсанын тябиятя гаршы фикир, 
дуйьу вя хяйалларыны, бир сюзля, натуралист вя сещрли (наьылы) эюрцшлярини 
ифадя едир. Бу кими сцжет, йахуд “мотив”лярин гядимлийини анламаг цчцн 
наьылларымызда ян чох тясадцф олунан мотивляря диггят едилмялидир. 
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Бунларда мюъцзяли бир сурятдя дцнйайа эялмиш ушаглар наьылын гящря-
маны олур, сонрадан падшащын тахтына йийялянирляр... 

Наьыллар щекайянин (новелланын) яксиня олараг, тясвир етдийи щади-
сянин эерчяк, щягиги олмасыны сцбут етмяйя чалышмайыр. Наьылларын 
сцжетлярини анализ етдикдя онларда ян гядим игтисади стадийаларын вя 
иътимаи инкишафларын излярини тапмаг асандыр. Бурада бязян мцлкиййятин 
тюрямяси, шяхси якинчилийин башланмасы, киши вя гадын мцнасибятляри вя 
и.а. биряр-биряр эюз юнцндян кечиб эедир. Кялляэюз наьыллары, Искяндяр 
Зцлгярнейн щаггындакы рявайятляр, яфсаняляр индики Азярбайъанын дахил 
олдуьу Арран яразисинин йунанлар тяряфиндян зябт едилмяси вя йа даща 
башга тарихи щадисялярин абидяси дейилдирми? 

Халг йарадыъылыьынын (фолклорун) бцтцн башга нювляри кими наьыллар 
да ян гядим заманлардан инсан нясилляри, инсан ъямиййятиля бирликдя 
инкишаф едяряк ъямиййят гурулушунун дяйишмясиля пядяршащы, гулдарлыг 
вя йа феодал мцщитляриндя мцндяриъясини дяйишя билмишдир. Лакин бу дя-
йишмя ня гядяр дярин олур -олсун кечмиш епохалардакы иътимаи ялагялярин 
айры-айры йюнляри наьыла дахил олмуш, йени цнсцрляр иля чульалашараг бизя 
гядяр эялиб чатмышдыр. Мясялян, наьылын ичиндя бир тяряфдян шящярдя инки-
шаф етмиш тиъарят ялагяляри иля йанйана, кянд йохсулларынын – рянъбярлярин 
мцлкядар, падшащ, вязир вя с. Тяряфиндян сойулмасы, гул ямяйинин 
истисмары вя бунларын арасында синифли ъямиййятдян яввялки дюврляри анды-
ран щадисяляр вя мифоложи дцнйаэюрцшляри бир наьыла топландыьы щалларда 
аз дейилдир. Бу да наьылларын ня кими етаплар кечирмиш олдуьуна бир 
дялилдир. Бу кими вертикал бахыш наьылын, беля демяк мцмкцндцрся, “йа-
шыны” тяйин етмяйя имкан верир, цфцги бахыш ися наьылын елдян-еля, юлкя-
дян-юлкяйя кечмякля ня кими дяйишмяляря тясадцф етдийини эюстярир.    

Наьыллар щадисяляри цмумиляшдирир, щаггында бящс едилян щадися 
Мисирдями, Чиндями вя йа Иран шящярляринин бириндями баш верир-версин, 
ешидян цчцн мараглыдыр. Наьылларда адамын дост вя дцшмянляри, 
цмумиййятля, бцтцн характеристикасы иля таныдылыр. Буна эюря дя 
наьылларда бир щадисядян бящс едяркян гящряманын “доггуз юлкя 
архасындан” эялдийи сюйлянилир, наьылчы ону даьлардан йел кими, 
дярялярдян сел кими, бадейи сярсяр кими атын цстцндя эяздирир, типик 
олараг, “бири варды, бири йохду, Аллащдан башга щеч кяс йохду, бир 
пачъащ варды, бунун цч оьлу варды”, “Эцнлярин бириндя бир йохсул кятти 
эетмишди тикан гырмаьа” вя с. дейя тягдим едир. 

Лакин бурада бир “ямма” лазым эялир. Бязян наьыл щеч бир тарихи 
щадисяни сюйлямяк мягсядини дашымыр. Мцяййян игтисади ялагяляря вя 
иътимаи мцнасибятляря даир наьыллар бязян щеч бир эюстяриш вя йа ейщам 
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эюзлямяйир. Мясялян, бир эцн Искяндяр Зцлгярнейн овдан эяляркян ба-
шыны, цзцнц тцк басмыш олдуьуну эюрцб дялляйи чаьырыр ки, башыны гырх-
сын. Дялляк цлэцъ-бцляни чыхарыб, сабун щазырлайыр, ялини падшащын ба-
шына узаданда, Искяндяр ону сахлайыр: – Бах, – дейир, – бурада сяннян 
башгасы йохдур. Сян мяним башымы гырханда эюрдцйцн сирри бир адама 
демиш олсан, башыны сяннян габагкыларын башы кими вурдураъаьам. 
Дялляк падшащын тяскцлащыны горха-горха эютцрцр, амма щеч бир шей 
эюрмцр. Цряйи бир аз сакит олур. Падшащын башыны ислатмаьа башлайанда 
Искяндярин ону ня цчцн сынадыьыны баша дцшмцр. Ону фикир эютцрцр. 
Падшащын бойнуну, боьазыны исладыр, хябяр алмадан Искяндярин башыны 
да ислатмаьа башлайыр. Бирдян тцклярин арасында битян ики буйнуз онун 
ялиня илишир. Дялляк ващимя иля чякилир. 

Бу заман Искяндяр шящадят бармаьыны додагларынын цстя гойуб 
щюкм едир ки, сясини чыхартмасын. Эцнляр кечир. Дялляк бу сирри сахла-
дыгъа гарны шишир. 

Ахырда гярара эялир ки, бу сирри гарнымда сахлайынъа, гой эедим 
даьа-даша дейим. О, чюля эедир, аьзыны бир суйу гурумуш гуйуйа тутуб 
дейир: “Искяндярин буйнузу вар, буйнузу вар, буйнузу!”. 

Буну гуйуйа дейяндян сонра евиня эялир, эюрцр ки, щяр шей юз 
гайдасындадыр. Бундан бир нечя вахт сонра щямин гуйунун цстцндя 
битян гамышы бир чобан кясир. Ондан юзцня бир тцтяк гайырыр. Бу тцтяйи 
чаланда гамышдан сяс чыхыр: “Искяндярин буйнузу вар, буйнузу вар, 
буйнузу!”. Беляликля, Искяндярин ики буйнузу олдуьу ашкар олур. Буна 
эюря дя она “Зцлгярнейн” дейирляр (5, 7-8). 

Göründüyü kimi, Ù.Zåéíàëëû Ù.Çåéíàëëû “nağılların инсан ъямиййяти 
гядяр гядим” olduğunu, “бир сыра мифоложи (ясатири) сцжетляря тясадцф едилdi-
yini”, “nаьылларın щекайянин (новелланын) яксиня олараг, тясвир етдийи ща-
дисянин эерчяк, щягиги олмасыны сцбут етмяйя чалышмаdığını”, áÿçèëÿðèídə 
“мцлкиййятин тюрямяси, шяхси якинчилийин башланмасы, киши вя гадын мц-
насибятляриnin olduğunu”, nəhayət, nağıllarda “синифли ъямиййятдян яввялки 
дюврляри андыран щадисяляр вя мифоложи дцнйаэюрцшляриnin îëäóüóíó” вя 
“nаьылларın щадисяляри цмумиляшдирdiyini” xüsusi olaraq vuröulayır.  

Ù.Zåéíàëëû “Azərbaycan nağılları “ ìÿãàëÿñèíində (5, 7-20) həmçi-
nin íàüûëëàðın tarixi, mifoloji obrazları və bir sıra spesifik xüsusiyyətləri 
haqqında da maraq doğuracaq digər fikir və mülahizələrə geniş yer ver-
mişdir: “Халгларын та ибтидаидян истяр дюйцш, истярся сцлщ-сазиш, тиъарят 
йоллары иля бир-бирляри иля даими ялагядя олдуьуну щяр кяс билир. Беля бир 
гаршылыглы ялагя нятиъясиндя щяр бир тайфа, щяр бир ъямиййят башгасындан, 
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гоншу тайфадан, юзэя бир мцщитдян алдыьы фолклор материалыны мянимся-
йир, юз зювгцня уйьунлашдырыр вя ахырда юз малы еляйир. Лакин йени 
мцщитя дцшян наьыл, йени цнсцрляри гябул етмякля бярабяр, яввялки йе-
риндян эятирдийини дя сахлайа биляр. Гящряманларын ады, иштирак едянлярин 
характеристикасы вя наьылын башга компонентляри буну айдын эюстярир. 

Sойулмасы, гул ямяйинин истисмары вя бунларын арасында синифли 
ъямиййятдян яввялки дюврляри андыран щадисяляр вя мифоложи дцнйаэю-
рцшляри бир наьыла топландыьы щалларда аз дейилдир.Бу да наьылларын ня 
кими етаплар кечирмиш олдуьуна бир дялилдир. Бу кими вертикал бахыш 
наьылын, беля демяк мцмкцндцрся, “йашыны” тяйин етмяйя имкан верир, 
цфцги бахыш ися наьылын елдян-еля, юлкядян-юлкяйя кечмякля ня кими 
дяйишмяляря тясадцф етдийини эюстярир. 

Халгларын та ибтидаидян истяр дюйцш, истярся сцлщ-сазиш, тиъарят йоллары 
иля бир-бирляри иля даими ялагядя олдуьуну щяр кяс билир. Беля бир гаршылыглы 
ялагя нятиъясиндя щяр бир тайфа, щяр бир ъямиййят башгасындан, гоншу 
тайфадан, юзэя бир мцщитдян алдыьы фолклор материалыны мянимсяйир, юз 
зювгцня уйьунлашдырыр вя ахырда юз малы еляйир. Лакин йени мцщитя дцшян 
наьыл, йени цнсцрляри гябул етмякля бярабяр, яввялки йериндян эятирдийини 
дя сахлайа биляр. Гящряманларын ады, иштирак едянлярин характеристикасы 
вя наьылын башга компонентляри буну айдын эюстярир. 

Халгын фантазийасынын рянэбярянэ вя дилинин образлы олмасы щяр 
шейдян чох сещрли-мифоложи наьылларда эюрцнцр. Бу наьылларда иштирак 
едян гцввя вя шяхсиййятляр кишиляри йейян вя эюзял гадынлары чякиб апа-
ран дивлярдир. Лакин бу дивляр щеч бир заман сона гядяр инсана галиб 
эялмирляр. Бу дивляр щямишя даьларда, шящярлярдян узаг галачаларда 
йашайыр вя йа йерин алтында юзляриня баьлы-баьчалы сарайлар салыр, эюзял 
пяриляри вя йа гызлары бу йерляря чякиб апарырлар. 

  Наьылын гящряманы адяти цзря, йа тясадцфян вя йа мцяййян 
эюстяришля бу йерляри тез тапыр. Бу дивлярин адят цзря сарайлары, мцлкляри 
бир-бириня йахын олур вя щяр заман бир див о бирисиндян узагда йаша-
дыгъа яввялки гардашындан даща сярт, даща гцввятли вя даща зийанкар 
олур. Лакин бу дивлярин ифритя аналары оьланларындан даща дящшятли олур. 
Буна бахмайараг бу ифритя гцввятли, бойлу-бухунлу наьыл гящряма-
нына вурулмагдан чякинмир. Дивлярин арасында гара башлы, аь башлы, бир 
башлы вя йедди башлысы олур. Лакин бунлар дящшятли олдуглары гядяр дя 
сарсаг олурлар. Она эюря дя чох асанлыгла бязян бу вя йа башга 
падшащын ямриня табе олурлар. 

Пяриляр бцтцн-бцтцня дивлярин яксини тяшкил едир. Бунлар йа 
эюйярчин ъилдиндя, йа эюзял бир гыз шяклиндя наьыл гящряманына раст 
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эяляряк онун яждащалар, дивляр вя башга залым гцввялярля апардыьы 
гейри-мцсави мцбаризясиндя она йардым едирляр. 

Наьыл гящряманларынын мягсядляриня чатмалары цчцн щейванат 
алями онлара аз кюмяк етмир; мясялян. ит, пишик, айы, меймун, хцсусян 
ат, бязян аьыллы иланлар, щикмят сащиби олан гушлар, аь вя гара гойунлар 
гящрямана йардым едирляр. Бязян дювлят гушу ян йахшы бир кечялин 
башына гонмагла ону наьылдакы ъямиййятин ян йцксяк пиллясиня чыхарыр. 
Симург инсанын йахшылыьына гаршы ону дцнйанын бир уъундан башга 
уъуна ганадлары цстцндя апарыр, аслан ися цряйи рящмли наьыл гящряма-
нына юз балаларыны вермякля онун мцвяффягиййятиня сябяб олур. (5, 9-10) 

 “Azərbaycan nağılları “ ìÿãàëÿñèíində Ù.Zåéíàëëû (5, 7-20) 
íàüûëëàðımızda, eləcə də dastanlarımızda çox təsadüf edilən “Dərviş” 
,”Qulyabanı”,”Hal anası” və “Div” obrazlarına da xüsusi diqqət yetirir və 
bu mifoloji obrazları ətraflı təhlil edir, onlara öz  münasibətini belə ifadə 
edir:”Сяс-кцйля долу шящярлярдян гачан вя защид щяйаты сцрян гоъалар-
дан савайы, Азярбайъан наьылларында ян чох ъадуэяр дярвишлярин 
образларыны эюр-мяк олур. “Дярвиш” ады эяляндя Азярбайъан авамлары 
бир ващимя, харигцладя бир гцввя горхусу дуйурлар. Йалныз йохсул 
тябягяляр дейил, хырда мешшан ящали дейил, бялкя Шяргин гудурьан 
феодаллары да, бяйляри вя ханлары да, шащларын сарайлары да дярвишя гаршы 
горху иля гарышыг бир щюрмят дуйурлар. 

ХВII-XVIII ясярлярдя Азярбайъан вя щятта Йахын Шярг тарихиндя 
дярвиш щярякатынын ящямиййяти айдындыр. Лакин наьылда вцъудуна 
язиййят вериб ишэянъя чякян дярвиш, Шейх Сяфинин сона гядяр мцриди вя 
йахуд онун нявяси, сонрадан Шащ Исмайыл олан Шейх Исмайыла итаят 
едян дярвиш тясвир едилмяйир. 

Наьыллардакы дярвиш образы Мирзя Фятяли Ахундзадянин “Молла 
Ибращим Хялил кимйаэяр” адлы комедийасындакы дярвишин ейнидир. Дяр-
вишдя щяр бир шейи гызыла чевирян иксир дашы олур. Бунун ян чох мюъцзяли 
бир сурятдя тясир гцввяси башы, гуйруьу кясилмиш иланын говурмасыны 
йемякдя имиш. Буну йейяр-йемяз бцтцн отларын, дашларын сяси онун 
гулаьына эялмишдир. 

Щяр бириси щансы хястялийя дярман олдуьуну вя йа торпаьын алтында 
ня кими дяфиняляр эизлянмиш олдуьуну сюйляйир вя бу сяс дярвишин гу-
лаьына эялярмиш. Лакин бязян дя илан ятини йейян тамамиля гызыла дюнцр-
мцш. Щямин бу наьылдакы дярвиш тяърцбясиз ъаван ушаглары ялдя етмяйя 
вя юз тяърцбялярини бунларын цзяриндя сынамаьа чалышыр. Лакин Мирзя 
Фятяли наьылларда сюйлянян кимйаэяр дярвишин образындан истифадя едяр-
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кян бунунла йазычынын дюврцндя бцтцн Йахын Шярги долдурмуш вя меш-
шан авам халгын башыны товлайыб вар-йохуну ялиндян алан дярвиш типини 
эюстярмишдир. Бу сурятля наьылын юзц тарихи зяминдян ширя алараг йазылы 
ядябиййатда сямяря вермяк цчцн йени бир зямин щазырлайыр. Лакин бура-
да бир ямма лазымдыр. Азярбайъан наьылында, истяр фантастик мязмунлу, 
истярся новелла-щекайят сцжетли олсун, дярвиш анъаг мянфи ъящятдян тясвир 
едилир. Бу наьыллардакы дярвиш симасы мяшщур “Мин бир эеъя” щекайя-
ляриндя эюстярилян овгатлар гядяр парлаг вя онлар гядяр ъанлыдыр.          

Инсанларын айры-айры щейванлара гаршы мцнасибятиндян тюряйян 
ялагясини анладан тотем щекайяляри isə эет-эедя ъямиййятин дяйишмясиля 
дяйишиб гулйабаны, щал анасы щекайялярини мейдана эятирир. 

Бу гябiл наьыллар мцщцм елементлярля долудур. Мясялян, бири 
наьыл едяркян бабасы, няняси вя йа улу бабасынын гулйабаныны эюрмцш 
олдуьуну сюйляйир. Эуйа гулйабаны гориллайа бянзяр сарсаг, тцклц бир 
мяхлуг имиш. Наьылчынын атасы, йахуд бабасы гулйабаныны мешядян 
тутуб евя эятирмиш, йахасына йекя бир ийня санъыб буну юзцня гул 
едибмиш. Гулйабаны щяр шейи тярс анлайыр, истянилян шейи ямяля эятирир, 
суйа, одуна эедир вя с. Гулйабаны юлчц билмязмиш. Буну одун 
эятирмяйя эюндярдикдя эедиб мешянин отуз-гырх аьаъыны гырар вя 
щяйяти, дамы одунла долдурармыш. Гулйабаны дямирдян горхдуьу цчцн 
йахасындакы ийняйя ял вурмаьа ъясарят етмир, кцчядя ойнайан 
ушаглара ширни веряряк ийняни чыхартдырар вя сонра гачармыш. Ертяси эцн 
евя эятирдиклярини тамамиля эери дашыйармыш. 

Щал анасына эялдикдя, буна бязян “щямзад” ады да верилир. Бу да 
доьан арвадларын, йениъя дцнйайа эятирдикляри ушаьын ъийярини чыхарыб 
апарармыш. Она эюря дя бязян йениъя доьмуш арвад байылдыгда “ону 
щал апармыш” дейирляр. Шящярин вя кяндин авам халгы ися буну 
мювщуми бир шяхс кими тясвир едир. Щятта кяндлярдя доьан арвадын 
байылдыьы заман “щал анасыны” гачырмаг цчцн евдя тцфянэ атырмышлар вя 
с. Яслиндя ися доьан арвад аьрынын эцъцндян байыларса, доьулаъаг 
чаьанын боьулмасы горхусу вя бир сыра башга нятиъяляр тюрямямясинин 
гаршысыны алмаг цчцн гадыны байылмаьа гоймазмышлар. Лакин щал 
анасындан бящс едян авам наьылчы беля дейир: няняси чай башында 
палтар йуйаркян, щал анасынын ялиндя ъийяр су цстцня эялдийини эюрцр, 
щал анасы ъийяри суйа салмаг истяйир. Бу дямдя наьылчынын няняси она 
мане олур вя бу сурятля доьан арвадла ушаьы юлцмдян гуртармыш олур. 

 Даща фантастик олан див щаггында наьыллар хцсуси бир мювге 
тутурлар. Див вя йа дев (бязи йерлярдя дюй дя дейилир) наьыллары Азярбай-
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ъан елляри ичярисиндя чох йайылмыш наьыллардандыр. Дивляр бир, цч вя йедди 
башлы олармыш. Бунларын ъаны шцшядя олур, юзцндян хариъдя сахланыр, бу 
габы ялдя едиб гыран адам дивя галиб эялярмиш. Бу дивлярин ян дящшятлиси 
“аь див” имиш.1 

Фирдовсинин тясвирляриня ясасян, дивляр щаггында олан наьыллар ян 
гядим Иран наьыллары иля ялагядардыр. Лакин щямин адамйейян вящшиляр 
яски монголларда да “Ямяэян” ады иля мяшщурдур. Анъаг бунларын 
тясири Азярбайъан наьылларында эюрцнмяйир. 

Мисал цчцн, Нахчывандан топланмыш “Щазаран дастан” наьылыны 
эютцряк. Наьылын сцжети белядир: Падшащ мисилсиз бир баь салыр. Бу баьы 
бязямяк цчцн “Щазаран дастан” – бцлбцл лазым олдуьуну бир дярвиш 
она сюйляйир. Шащын ики бюйцк оьлу бцлбцл цчцн эедир. Лакин бцлбцлцн 
сащибясинин ялиня дцшдцкдя онун гулу олуб галырлар. Шащын цчцнъц оьлу 
бир чох янэялляря цстцн эялдикдян сонра бцлбцл йийяси ъадуэяр гызын 
баьына чатыр, “Щазаран дастан”ы гяфясиля эютцрцб тилсими сындырыр вя 
атасынын йанына дюнцр. Ъадуэяр гыз бцлбцлц апаран гящряманы арайыр, 
ики гардашын йалан сюйляйяряк гящряманлыьы юзляриня иснад вердиклярини 
ачыр. Вя ясл гящряманын ким олдуьу мейдана чыхыр. Сонра цчцнъц 
шащзадя Щазаран дастан эцлцнц дя эятирир... 

Наьылын адыны тящлил етмиш олсаг, “Щазаран” сюзцнцн фарсъа 
(“щязар”), “бцлбцл”цн дя ярябъя олдуьуну фярг едярик. “Щазаран дас-
тан” – мин ъцр дастан сюйляйян демякдир. Ясатири мяхлуг олан “щаза-
ран бцлбцл” ады да бурадан эялир. Яслиня бахылса, бурадакы баш гящря-
манын ады Ало-Динодур. Бу да яслян ярябъя “Яляддин”дян алынмыш вя 
истяр Тцркийя, Иран мцсялманлары вя истярся Шура Шярг елляриндян татар, 
тцрк, лязэи вя с. ичярисиндя йайылмыш бир аддыр.” (5,11-12) 

H.Zeynallı adı keçən məqalədə nağılların yuxarıda göstərilən xüsu-
siyyətləri ilə yanaşı, bu janrın digər başlıca mövzularından, nağıllardakı 
digər obrazlarından, eləcə də bir sıra konkret nağıllardan (“Бяхтийар”, 
“Искяндярин наьылы”, “Кечял Мящяммяд”, “Нардан ханым” ,“Нярэиз” 
вя “Щясян Гара”, “Назикбядян”, “Язизин наьылы”, “Зярнийар” , “Ъаду-
эяр иля онун шяйирди” və s.) da söhbət açır və bu nagılların ideya-bədii 
xüsusiyyətlərindən bəhs edir:” Азярбайъан наьылларында башлыъа мювзу-
лардан бири дя мязлум, язилмиш, ъящалятдя галмыш кяндли кцтлясинин бцтцн 
щюкмран вя истисмарчы тябягялярягаршы апардыьы мцхтялиф мцбаризялярдир. 
Шащ цсул-идаряси тяряфиндян дяфялярля сойулан кяндли наьыллар васитясиля 
юзцнцн ясрляр бойу чякдийи язиййятляр тарихини якс етдирмишдир. Бу ъящят-
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дян наьыл ямякчи кцтлянин йени нясилляриндя залымлара – аьалара гаршы кин 
вя ядавят бяслямяк цчцн ян кяскин бир алят олур. 

Наьыллар истяр эцлдцрцъц йумор, истярся гящгящяли сатира васитясиля 
олсун, щяр йердя ямякчи кяндлини истисмар едянляри ифша едир. Наьылларда 
бу мцбаризя мяхсуси эизли бир формада верилир. Наьылчынын фантазийасы 
дцнйанын щансы йериндя эязир-эязсин, бцтцн Шярг наьылы цчцн истисмарчы 
иля истисмар олунанлар арасындакы мцнасибятляри якс етдирир. 

“Бяхтийар”, “Искяндярин наьылы” вя башга Азярбайъан наьылла-
рында чох заман кямаьыл, узагэюрмяз, ялиндян бир шей эялмяйян вя 
йалныз юз щярямханасыны эюзял гыз вя гадынларла долдурмаг истяйиндя 
олан шящвятпяряст кими образы ъанландырылыр. Nаьыллардакы щяйатын 
бюйцк тярбийяви ящямиййяти унудулмамалыдыр. 

“Бяхтийар” вя “Кечял Мящяммяд” наьылларында синфи антагонизм 
о дяряъяйя чатыр ки, мцбаризя едян ики гцввядян бириси мящв олур. 
Ъаббар Мювламгулу оьлу да юз кечяли васитясиля падшащы бцтцн 
сарайиля, сарайдакыларын аиляляриля вя щятта падшащын ъасусу олан 
дяллякля бирликдя щамысыны тонгалда йандырыр. Йохсул кяндли мцлкядар-
ларла мцбаризя едяркян даща ъанавар, тамащкар бир дцшмяня раст 
эялир. Бу дцшмян, яввялдя бязирэан, сонра ися таъир типидир. Бу тип гызылы 
ялдя етмяк цчцн ъинайятляр тюрядир. Щяр эцн ону даьа чыхарыр, орадан 
сабащдан ахшама гядяр ъаващират ендирир, эцнцн ахырында ися бу ъаван 
авамлыьы нятиъясиндя гурбан эедир. Йохсул кяндли таъирлярин бу кими 
ъан аьрыдыъы, гяддар ялагялярини тясвир едиркян, бу йени синфин даща чох 
гана сусайан олдуьуну вя юз щалынын йахшылашмасыны ялдян вермямяк 
цчцн щяр бир ъинайятя щазыр олдуьуну анлайыр. 

“Нардан ханым” наьылындакы меймун образы истисмар олунан 
кяндли тябягялярин варлылара гаршы мцнасибятини ифадя едир. Бурада 
мясяля чох кяскин гойулмушдур: синфи дцшмян мящв олмадыгъа кю-
мяксиз Азярбайъан гадынына щяйат йохдур. Азярбайъан наьылларында 
истяр дцнйа аьаларына, истярся ахирят аьаларына – мцсялман рущаниляриня 
гаршы амансыз бир мцбаризя апарылыр. 

Мяишят наьылларына дин вя етигадла апарылан мцбаризя даща чох 
характерикдир. 

Бурада молла вя газыларын бцтцн йаланлары, ещтираслары, тамащкар-
лыглары, бир сюзля, бцтцн алчаглыгларыны юртян пярдя йыртылыб эюз габаьына 
гойулмушдур. Аиля вя гадын мясяляси Азярбайъан наьылларында бундан 
да кяскин гойулмушдур. 

Бунларла бярабяр наьылларда кючяри щяйатындакы гадынлар да 
эюстярилмишдир. 
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Бу гябиля щяйаты кечирян аилялярдяки гадынлар Мирзя Фятялинин 
идеализя етдийи вя бунунла бярабяр онларын бцтцн нюгсанларыны ачыб эюс-
тярдийи яхлагъа йцксяк дярракяли, аиля вя тясяррцфатын йийяси олан гадын-
лардыр. Наьылларда тясвир едилян гадынлар чох заман апардыглары мцба-
ризядя ярляриня дайаг олур вя дюйцш мейданында юз мяслящятляриля, 
рущландырыъы тядбирляриля галибиййятя наил олурлар. Бу ъцр гадынлар яр 
евиня сатылмайыр. Адяти цзря истядийи, бяйяндийи оьланы сечир, таныйыр вя 
юзцня щяйат йолдашы гябул едир. Бу заман бязян гызла атанын ихтилафы 
дцшцр, ата бцтцн аилянин сащиби олмасы щцгугундан истифадя едир. 

Наьылларда чох заман падшащ гызларынын цчцнъцсц йа бир мещтяри, 
йа да баьбан оьлуну севир, она яря эедир. Онун цчцн дя башга 
мямлякятляря цз тутмаьа мяъбур олур. Гящряман гадын образы даща 
чох “Нярэиз” вя “Щясян Гара” кими наьылларда диггяти ъялб едир. Бу 
ъцр гадынлар юзляриндян ъясур, ъялд, гцввятли вя аьыллы бир киши 
тапмадыгъа яря эетмяйирляр. Чох заман тясадцф етдийи оьланы сынайыр 
вя юзцня галиб эяляня ял веряряк маскасыны ачыр вя онун щяйат йолдашы 
олур (“Шащ Исмайыл” дастанындакы Яряб Зянэи мотиви). 

Йухарыда сахланылан проблемляр цзря наьылларда кяскин синфи хятт 
нязяря чарпыр. “Назикбядян”, “Язизин наьылы”, “Зярнийар” вя башгала-
рында гадынын сярбястлик щцгугу идейа кими гойулмушдур.  

“Ъадуэяр иля онун шяйирди” наьылы бизим цчцн айдын мисал ола 
биляр. Бу фантастик наьыл, демяк олар ки, бцтцн диллярдя вардыр. Бу наьыл 
тцркъя “Ахвай”, “Охгай”, “Охай”, ермяниъядя “Охик”, русъада щям 
проф. Зеленинин йазмасында “Ох”, щям дя М.Г.Азадовскинин йазма-
сында “Колдун и еф ученик”, абхазъа “Хайтын” вя и.а. адлары иля мяш-
щурдур. Бу наьылын сцжети бцтцн диллярдя ейнидир. Йохсул бир кяндли оьлу 
цч ил ъадуэярин шяйирди олур. Вахты тамам оланда устадындан даща 
биликли чыхыр. Ъадуэяр рягибини йох елямяйя чалышыр. Лакин шяйирди мцх-
тялиф ъилдляря эиряряк она галиб эялир, ону йох еляйир, юзц дя падшащ 
гызыны алыр. Зеленинин гейдиня эюря, наьыл Шярг колоритиля долудур. 
М.Азадовскинин йазмасы ися даща чох руслашдырылмыш вя щятта наьылчы 
гадын Винагирова йохсул кяндлинин яййашлыьына артыг диггят веряряк 
онун бядбяхтлийинин ясасы мящз арагдан олдуьуну гейд едир. Ермяни 
наьылы ися бядбяхтлийин сябябини (тцрк наьылында олдуьу кими) артыг 
пулпярястликдя эюрцр, сонра ися наьыла загафгазийалылар цчцн чох 
характерик олан ашыг образы дахил едир.” (5, 16-17) 

  Ù.Zåéíàëëû “Azərbaycan nağılları “ ìÿãàëÿñèíində (5, 7-20) eyni 
zamanda íàüûëëàðın ideya- bədii xüsusiyyətləridən , eləcə də ayrı-ayrı 
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nağıl söyləyicilərindən, müəllifin özünün təbirincə desək, toplama 
zamanı rastlaşdığı nağılçılardan - konkret olaraq Абшерон йарыма-
дасынda yaşayan 62 йашлы Мяммяд Рясул Шейдабяйdən, Товуз райо-
нунда rastlaşdığı, 25 иллик nağılçı стажы олан Ашыг Мирзя Байрамовdan 
və XX əsrin əvvələrində Azərbaycan наьылчылары арасында ən məşhuru 
sayılan, əslən Гарабаьын Гарйаэин (indiki Füzuli rayonu-X.M.) 
районунун Щорадиз кяндиндян olan Ъаббар Мювламгулу оьлуdan  
ətraflı şəkildə bəhs edir, barələrində əhəmiyyətli məlumatlar verir, onların 
söylədikləri nağılllara öz münasibətini bildirir və ümumiyyətlə 
söyləyicilik problemlərinə toxunur: “Бязи наьыллар данышыларкян яйляндир-
мяк мягсядини дашысалар да, йеня (“Кялиля вя Димня” кими) мцяййян 
дидактик бир идейайа маликдирляр. Наьылчы вя дастанчы ашыг ифа заманы 
мяълисин кимдян ибарят олдуьуну, онун шяраитини, йерини вя с. нязяря 
алыр. Она эюря “мяълиси тутдурмаг”, “мяълиси баша вермяк” тядбирляри 
ашыглар вя наьылчылар арасында мяшщурдур. Щяр бир ашыг вя наьылчы 
мяълися эюря наьылын сцжетини дя дяйишдирир. 

Мясялян, 1924-1925-ъи иллярдя Абшерон йарымадасынын Мярдякан 
вя Шаьан кяндляриндя наьыл топлайаркян 62 йашлы Мяммяд Рясул 
Шейдабяй оьлуна тясадцф етдим. Она молла Рясул дейирдиляр. Бу 
наьылчы йарысавадлы олса да, Гуранын бязи сурялярини язбярдян билдийиня 
эюря она молла дейярдиляр. 

Молла Рясул йохсул иди. Гощумлары иля бирликдя бир парча йери вар 
иди. Лакин щеч бир вахт бу йери беъярмяйя имканы йох иди. Щямин бу 
гоъа кянддя дя, шящярдя дя щяр заман наьыл данышаркян мяълиси щесаба 
аларды. Хцсусян шящярлиляр цчцн кянд йашайышыны вя кяндлиляр цчцн шящяр 
йашайышыны мцфяссял сурятдя тясвир етмяйи севярди. Сонра гоъалар олан 
мяълисдя Йусиф вя Зцлейхадан, Искяндяр Зцлгярнейндян, Хыдыр Илйасдан 
бящс едярди. Эуйа бу Хыдыр Илйас даима инсанлар ичярисиндя эюрцнмяз 
бир сурятдя йашайыр, суда боьуланлары, туфана дцшянляри хилас едир вя щяр 
заман доьан арвадларын тез азад олмасына йардым едярмиш. Она эюря 
дя гарылар доьан арвадын аьрыйан йериня ял чякдикдя: “Йа Хыдыр Няби, 
Хыдыр Илйас, бяндяни бяндядян хилас” – дейя имдад чаьырарлармыш. 

Мяммяд Рясул да хцсуси бир ляззятля Давуд пейьямбярин сясиндян 
гушларын ганад сахладыьыны вя онун Гурандан бир суря охуркян бцтцн 
гушларын сяслярини кясиб ону динлядийини щявясля щекайя едярди. Мараглы 
бурасыдыр ки, йалныз бунлары дейил, щятта исламдан чох-чох яввялки дювр-
лярдя йашамыш яфсаня гящряманларыны да мцсялманлашдырарды. 
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Мяммяд Рясул щямин ил гыш вахты бизя 22-йя гядяр фантастик вя 
щекайя мязмунлу наьыллар сюйляди. Бунлардан ялавя молла, газы вя 
бяйляря аид бир чох лятифяляр данышды. Бунларын ичярисиндя “Йямян 
падшащынын оьлу Ибращим” щаггында сюйлямиш олдуьу наьылы бюлцб ики 
айры-айры наьыл кими бизя данышды. 

1935-ъи илдя Елмляр Академийасынын Загафгазийа филиалынын 
Азярбайъан шюбяси тяряфиндян Товуз районунда експедисийада 
оларкян 25 иллик стажы олан Ашыг Мирзя Байрамова тясадцф етдим. Бу 
ашыг адят цзря фантастик вя щятта йашайыша аид наьыллары севмязди. Лакин 
бунлардан чохуну билир, щятта Щиммят Ялизадянин топламыш олдуьу 
наьыллар мяъмуясиндя чап олунмуш Шащ Исмайыл наьылыны 1928-ъи илдя 
сюйлядийини дейирди. 

Истяр ян эеридя галмыш бир наьылчы, истяр ян гоъаман вя йа габагъыл 
ашыг олсун, (истяр-истямяз) мяълисин иътимаи тялябляри иля щесаблашыр вя 
яняняви сцжетляри кцтляйя тягдим едяркян щазыркы мцщит цчцн лазым 
эялян мцндяриъяни бичиб дцзялдир. Бу сурятля айдындыр ки, ян гядим 
яняняви материал щямишя тягдир вя тяьйир олунур. 

Азярбайъан наьылчылары арасында ян эюркямли йери Ъаббар 
Мювламгулу оьлу тутур. Онун дилиндян оьлу мцяллим Гулу Гулузадя 
40-дан чох наьыл йазыйа алмышдыр. Бу наьылчы Гарабаьын Гарйаэин 
районунун Щорадиз кяндиндяндир. 

Ъаббарын наьылларында олан характерик хцсусиййятляр бир чох сюйля-
йиъилярин наьылларында йохдур. Онун наьыллары щяддиндян артыг тяфсилатлы 
олмасына бахмайараг, усандырыъы дейил, мяшьуледиъидир. Бязян сырф 
кянд тядбирляриндян гачмаг истядийиня бахмайараг, сюйляниш дили сяр-
бястдир. Бу сон хцсусиййят юз-юзцня айдындыр, чцнки наьылчы сюйля-
дикляринин йазыйа алындыьыны нязяря алмайа билмязди. 

Ъаббар Мювламгулу оьлунун наьыллары ня гядяр гиймятли, бядии ъя-
щятдян ня гядяр зянэин олсалар да, Новруз Гатановун Нахчывандан йа-
зыйа алдыьы наьыллар зяифдир. Н.Гатановун наьыллары елми ъящятдян дя 
нюгсанлыдыр. Н.Гатанов бир цмуми дяфтярдя 28 наьылы яряб ялифбасы иля йаз-
магла бярабяр, наьылчынын (йахуд наьылчыларын) дил хцсусиййятини мцщафизя 
етмямиш, наьылын щарада кимдян вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир. 

Наьылын мятни ядяби дилдя верилмиш вя щятта нахчыванлылар цчцн беля 
ади сайылан ибарялярдян гачылмышдыр. Н.Гатановун йазмаларыны охудугда 
инсанда беля бир фикир щасил олур: бу наьыллар аз-чох узаг бир кечмишдя 
ешидилдикдян сонра йазылан гыса бир сцжетдир...Наьылларын мцндяриъя, тема-
тика вя ясас идейалары, цмумиййятля, бунлардан ибарятдир.”(5, 20) 
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Əlli altı nağıl toplanmış “Азярбайъан наьыллары” топлусунда юзцня 
йер тапан bir sıra наьылларын дилиндян (диалект вя лящъя хцсусиййят-
ляриндян), бир чохунун ися щансы бюлэядян топланмасынын гейд едил-
мясиндян айдын олур ки, онларын топландыьы ареал  Азярбайъанын яксяр 
bölgə və районларыны-Qarqbağ, Şirvan, Naxçıvan, Abşeron, Bakı, Füzuli, 
Cəbayıl, Qazax, Tovuz və s. ящатя едир. 

“Азярбайъан наьыллары” топлусунда cəmlənmiş nağılların məzmu-
nunlarına nəzər saldıqda isə Щ.Зейналлыnın topladığı nağılları, əsasən, 
yuxarıda özünün göstərdiyi bölgü və prinsiplərə görə təsnif etməsi 
qənaətinə gəlmək olur. Ancaq Щ.Зейналлы bu nagılları özünün təsnif 
etdiyi ardıcıllıqla yox, pərakəndə halda düzmüşdür. Fikrimizcə, toplunun 
əvvəllərində verilmiş “Зяманянин щюкмц“ (5, 21-26), “Эюй Мынъых”(5, 
27-33), “Кечял Мящяммяд”(5, 34-52), “Мялик Мяммядля Мялик 
Ящмяд” (5, 53-61), “Ахвай“(5, 62-70) nağılları sehrli nağıllardır. 
Lakin onlardan sonra gələn nağılllar Щ.Зейналлыnın özünün təsnifatında 
ikinci göstərdiyi “Heyvanlar haqqında nağıllar” yox, üçüncü yerdə 
təsnif etdiyi “Yaşayışdan alınan nağıllara”, beşinci  yerdə təsnif etdiyi 
“Rəvayətlər və tarixə qarışan nağıllara” iknci yerdə təsnif etdiyi 
“Heyvanlar haqqında nağıllar”a aiddir. Məsələn, yuxarıda adları çəki-
lən nağıllardan sonra gələn “Бяхтийар “(5, 71-87), “Авчы Мящяммяд”(5, 
88-92) ailə-məişət , “Гуш дили билян Искяндяр”(5, 93-104) tarixi nağıllara, 
toplunun ortalarında verilmiş “Гара ат “(5, 227-231), “Ъик-ъик ханым 
“(5, 289-291), “Дана, кечи вя гойун”(5, 292-293),”Гызыл илан”(5, 294-
295) isə “Heyvanlar haqqında nağıllar”a  aiddir və s. 

  Щ.Зейналлы topladığı наьылларын мятнляриндя редактя характери 
дашыйан бир чох дцзялишляр апармыш, бурахылмыш орфографийа вя цслуб 
сящвлярини düzəlтмяйя чалышмышдыр. Щ.Зейналлынын “Азярбайъан наьыл-
лары” топлусунун бешъилдлик “Азярбайъан наьыллары”нын тякрар няшри 
zamanı ayrıca-бир ъилд щалында чапа щазырланмасы мягсядйюнлц сайыл-
мышdır. Toplu nəşrə hazırlanarkən fилолоэийа елмляр doktoru, professor 
İsrafil Abbaslı вя филолоэийа елмляр намизяди Рза Хялилов ики мясяляйя 
хцсуси диггят йетирмишляр: 

1.Zяиф тясир баьышлайан, наьыл жанрынын дахили тялябляриня ъаваб 
вермяйян, сцжет вя епизодларында мянтиги ардыъыллыг эюзлянилмяйян 
наьыллар топлудан чыхарылмышдыр; 

2. Dили, лящъяси вя цслубу горунмагла, мятнляр цзяриндя редактя 
иши апарылмыш, анлашылмайан ъцмляляр, тящриф олунмуш бир чох сюз вя 
ифадяляр дягигляшдирилмишдир. 
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Мялумдур ки, щяр бир фолклор жанрынын мязмун вя идейасынын ифадя 
олунмасында milli kolorit, дил вя онун бцтцн лексик-грамматик васитя-
ляри мцщцм рол ойнайыр. Рус фолклоршцнасы С.Г.Лазутин бу мювзудан 
бящс едяркян беля йазырды: «Фолклоршцнас фолклор ясяринин щяр бир 
компонентини, о ъцмлядян онун дилини обйектив щяйат мязмунунун 
естетик иникасы формасы кими нязярдян кечирир. Фолклорун дили, цслуб 
васитяляринин мцхтялифлийи фолклоршцнасы онларын дашыдыьы идейа-естетик 
функсийалар бахымындан марагландырыр» (141, 69). 

Щ.Зейналлынын топлайыб тяртиб етдийи наьылларда da милли колорит, 
xalq danışıq ifadələri цстцнлцк тяшкил етмиш, онларын дилиндя ися ясасян, 
ики истигамят юзцнц эюстярмишдир. Беля ки, юрняклярин бир гисми сырф 
диалектля, digər böyük яксяриййяти ися халг данышыг дилиндя тягдим олун-
мушдур. Məsələn, “Зяманянин щюкмц“ (5, 21-26), nağılındakı bu 
dialoqa nəzər salaq: “Эюрдц илан дейир: 

– Ялмярдан, ахы мян сянняням, айаг сахла. 
Ялмярданын боьазы гурумушдуса да, ямма йеня юзцня тохтаг 

верирди. Аь илан эялди юзцнц йетирди: 
– Ялмярдан, хош эюрдцк! Нийя беля йейин эедирсян? 
– Башына дюнцм, аъдыгдан шящяря эедирям, эюрцм бир чюряк пулу 

чыхарда билярямми? Кянддя лап бинава олмушдум.(5, 21) 
Və ya “Эюй Мынъых”(5, 27-33) nağılından götürülmüş bu hissəyə 

diqqət yetirək: “Быны бырда гойах, сизя кимнян хябяр верим, гызын 
гардашдарыннан. 

Былар сюйдаларын гуртарып евя дюндцляр. Эюрдцляр ки, баъыларынын 
гарны шишип, аьзына дяйир. 

Былар дедиляр: 
– Баjы, дцзцн дейинян, бы ушах кимнянди? 
Гыз ня гядяр анд ишди ки, щеч кимин цзцн эюрмийип, гардашдары 

инанмадылар. Дедиляр, йалан дийирсян. 
Бюйцк гардаш кичик гардашы чаьырып деди: 
– Апар бы чяпяли юлдцр, бизи бинамус еляди, папаьымызы йеря 

сохду.”(5, 28) və s.  
Bu hissələrdən göründüyü kimi, xалг йарадыъылыьы мящсулу олан 

nağılların дили цмумхалг дили олуб, хялгилийи иля сечилир. Фолклорун диэяр 
епик жанрларында хцсусиля наьылларın da ясасыны ъанлы халг дили тяшкил едир. 
Nağıllarda щяддян артыг узунчулуг, сюзчцлцк, артыг ифадяляр вя 
кялмяляр йохдур. Поетиклик, бядиилик, ъанлылыг, сялистлик, айдынлыг вя ой-
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наглыг nağılların дилинин ясас хцсусиййятляриндяндир. Халг дилинин бцтцн 
инъяликляри вя эюзялликляри nağıllarda юз яксини тапмышдыр.  

Шцбщясиз ки, буnlar, ифачылыг сянятиндян, сюйляйиъилярин сюйлямя 
тярзиндян иряли эялмишдир. Мятнляр чапа щазырланаркян онларын цслубу-
на, ясасян, тохунулмамыш, Щ.Зейналлынын тягдиматында верилдийи шякли 
горунмушдур. 

Юнъя гейд едилдийи кими, топлуда юрняклярин сюйляйиъиляри щаггын-
да мялумат верилмямишдир. Тяртиб иши юн сюз, изащ вя гейдлярля дя тяъщиз 
едилмямишдир. 

Няшря дахил едилян “Азярбайъан наьыллары щаггында” адлы эириш 
мягаляси ися Щ.Зейналлынын хатырладылан фондунда горунан наьыллар 
щаггындакы арашдырмалары арасындан сечилмишдир. Мцяллифин наьыл жанры 
барядя Азярбайъан вя рус дилляриндя йазмыш олдуьу бир нечя эириш мя-
галяси, наьыллар щаггында олан изащлы библиографийа, изащ, шярщ вя 
гейдляр тясдиг едир ки, Щ.Зейналлы ютян йцзиллийин  30-ъу илляриндя Азяр-
байъан наьыллары иля баьлы чохйюнлц ахтарышлар апаран илк тядгигатчылар-
дан олмушдур. Щ.Зейналлынын эириш сяъиййяли арашдырмасы ися  Азярбай-
ъан наьыллары щаггында цмуми билэи вердийи цчцн ондан юн сюз кими  
файдаланмаг мягсядйюнлц сайылмышдыр.(1) 

Щ.Зейналлынын эириш мягаляси чапа щазырланаркян fилолоэийа елмляр 
doktoru, professor İsrafil Abbaslı вя филолоэийа елмляр намизяди Рза 
Хялилов tərəfindən редактя сяпкили бир сыра дягигляшдирмяляр апарылмыш, 
мювзу вя проблемдян файдаланмыш гайнаглар (ятяк йазылары) ися мца-
сир тялябляря уйьунлашдырылмышдыр. Бунунла бярабяр, Азярбайъан, щям-
чинин мцхтялиф халгларын наьыллары иля баьлы сюйлянян мцлащизяляр 
тамамиля горунмуш, мятня ъидди щеч бир мцдахиля едилмямишдир. 
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Hənəfi Zeynallı və onun  “Azərbaycan nağılları” toplusu 
( X ü l a s ə) 

 
   Məqalə Azərbaycanda folklorşünaslığında böyük ximətləri olan Hənəfi 

Zeynallının “Azərbaycan nağılları” toplusuna həsr olunmuşdur. ”Azərbaycan 
nağılları” toplusu Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq irsi içərisində xüsusi 
əhəmiyyəti və rolu olan əsərlərindən biridir.  

Azərbaycan nağıllarının böyük bir hissəsini ящатя едян бу топлама-
тяртиб иши 1936-ъы илдя чапа щазырланмыш, лакин 1937-ci ildən-yəni мцяллифин 
щябсиндян сонра onun бир сыра ясярляри иля йанашы Азярбайъан Елмляр Акаде-
мийасынын хцсуси фондуна эюндярилмишдир. ”Azərbaycan nağılları” toplusun-
da bir araya gətirilmiş əlli altı nağıl indinin özundə də ел арасында эениш 
йайылан наьылларымызын бюйцк bir гисмини ящатя едир.  

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Azərbaycan folklorşünaslığı, ”Azərbaycan 
nağılları” toplusu, nağılların təsnifatı.   

 
Summary 

Hanafi Zeynalli and his collection “Azerbaijan tales” 
 
The article devotes to the collection of “Azerbaijan tales” by Hanafi 

Zeynalli who had the great services in Azerbaijan folklore. “Azerbaijan tales” 
by Hanafi Zeynalli has the special importance and the role of folklore heritage.   
This collection – compiling work contains the great part of Azerbaijan tales was 
prepared in 1936, but from 1937, it means from the arrest of the author some his 
works were sent to the special fund of Azerbaijan Science Academy. Fifty six 
tales gathered in the collection “Azerbaijan tales” now includes the great part of 
large spread tales among folk people. 

Key words: Hanafi Zeynalli, Azerbaijan folklore-study, the collection of 
“Azerbaijan tales”, classification of tales.       

 
Резюме 

Хяняфи Зейналлы и его сборник «Азербайджанские сказки» 
                                
 Статья посвящена сборнику Хяняфи Зейналлы «Азербайджанские 

сказки», имеющего большие заслуги в азербайджанской фольклористике. 
Сборник «Азербайджанские сказки» Хяняфи Зейналлы является одним из 
трудов, имеющий особую значимость и роль в наследии фольклористики. 
Охватывающий большую часть азербайджанских сказок этот сборник 
наряду, который был подготовлен к печати в 1936 году, но с 1937 года - то 
есть после ареста автора – с некоторыми его произведениями были 
отправлены в специальный фонд АНА. В настоящее время 56 сказок в 
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сборнике «Азербайджанские сказки» охватывает большую часть сказок, 
распространенных среди народа.  

 
İşin elmi nəticəsi: Çoxsahəli yaradıcılıq imkanlarına, yüksək təfəkkürə 

malik olan Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyətinin nəzəri-praktik 
əhəmiyyəti və onun başlıca müddəaları məqalədə öz əksini tapmışdır.  

İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzu orijinallığı ilə 
müəyyənləşir. Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti Azərbaycan 
folklorşünaslıq fikri kontekstində sistemli olaraq öyrənilmiş, eləcə də müxtəlif 
yönlərdən tədqiqata cəlb edilmişdir.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında müstəsna 
rolu və mövqeyi olan görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının elmi və yaradıcı 
fəaliyyətinin folklorda təcəssüm spesifikasını müəyyənləşdirmək istiqamətində 
böyük elmi əhəmiyyətə  malikdir.  
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