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Folklorşünaslıq məsələləri 
 

V.Y.Propp 
 

SEHRLİ NAĞILLARIN TRANSFORMASİYASI1 
I 

Nağılın tədqiqi bir çox cəhətdən təbiətdə üzvi törəmələrin öyrənilməsiylə 
müqayisə edilə bilər. Naturalist kimi, folklorçu da əslində oxşar hadisələrin növ 
və variantları ilə işləyir. “Növlərin mənşəyi” haqqında Darvin tərəfindən irəli 
sürülmüş məsələ bizim sahəmizdə də qoyula bilər. Hadisələrin oxşarlığı təbiət 
aləmində olduğu kimi, bizdə də bilavasitə dəqiq, obyektiv və tamamilə inandırı-
cı izahata davam gətirə bilmir. O, problem törədir. Burada olduğu kimi, orada da 
iki nöqteyi-nəzər mümkündür: ya iki zahirən bağlı olmayan və əlaqələndirilmə-
yən hadisənin daxili oxşarlığı ümumi genetik kökə gətirib çıxarmır (növlərin 
müstəqil törəməsi nəzəriyyəsi), ya da bu morfoloji oxşarlıq məlum genetik 
əlaqənin nəticəsidir (bu və ya digər səbəblərlə törəyən metamorfozalar və trans-
formasiyalar yolu ilə əmələ gəlmə nəzəriyyəsi).  

Bu məsələni həll etmək üçün, hər şeydən əvvəl nağılların oxşarlığının 
xarakteri haqqındakı məsələni işıqlandırmaq lazımdır. İndiyə qədər oxşarlıq 
həmişə süjetlə və onun variantları ilə müəyyən edilirdi. Belə metod, yalnız 
növlərin müstəqil törəməsi nöqteyi-nəzərindən yanaşdıqda qəbul oluna bilər. Bu 
metodun tərəfdarları süjetləri öz arasında müqayisə etmir və belə müqayisəni 
qeyri-mümkün və ya hər halda yalnış hesab edirlər1. Süjet vasitəsilə tədqiqat 
aparmağın faydalarını göstərərkən süjet oxşarlığı nöqteyi-nəzərindən müqayisə-
ləri inkar etmədən, müqayisənin başqa vahidini, başqa metodunu da irəli sürmək 
olar. Məsələn, nağılları kompozisiya və ya struktur nöqteyi-nəzərindən müqayi-
sə etmək olar və onda onların oxşarlığı da yeni nöqteyi-nəzərdən göz qabağına 
gələcəkdir2. 

Müşahidə etmək olar ki, sehrli nağılların personajları öz siması, yaşı, 
cinsi, məşğuliyyət növünə görə müxtəlif olmalarına baxmayaraq, öz nomenkla-
turası və başqa statik, atributiv əlamətlərinə görə hərəkət zamanı tamamilə eyni 
şeyi edirlər. Bununla daimi simaların dəyişən simalara münasibəti müəyyən edi-
lir. İştirak edən şəxslərin funksiyaları daimi simaları təqdim edir, qalanları isə 
dəyişə bilər. Məsələn: 

1. Çar şahzadənin arxasınca İvanı yollayır. İvan yola düşür. 

                                         
1 Rus dilindən tərcümə edən – Fidan Qasımova 
1 Aarne «Leitfaden der vergleichenden Marchenforschung» (1913, FFC, № 13)  əsərində belə 
“yanlışlıqdan” çəkindirir. 
2 Mənim "Poetika məsələləri" seriyasının növbəti sayında nəşr ediləcək "Nağılın morfologiyası" 
adlı tədqiqatım bu məsələyə həsr edilmişdir. Bu haqda qeyd "Coğrafi Cəmiyyətin Nağıl 
Komissiyasının işlərinin İcmalında"dır (1926-cı il). 
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2. Çar təəccüblü şeyin arxasınca İvanı yollayır. İvan yola düşür. 
3. Bacı dərman üçün qardaşı yollayır. Qardaş yola düşür. 
4. Ögey ana od üçün ögey qızı yollayır. Ögey qızı yola düşür. 
5. Dəmirçi inəyin arxasınca muzduru yollayır. Muzdur yola düşür və s. 
Axtarışlara yollanma və çıxma daimi simaları təqdim edir. Göndərilən və 

yola düşən personajları, göndərmənin əsaslandırılması və s. dəyişən simaları 
təqdim edir. Bundan sonra axtarış, maneə və s. mərhələləri, obrazlarda öz  
tərtibinə görə uyğun olmasa da, əslində yenə üst-üstə düşə bilər. İştirak edən 
şəxslərin funksiyalarını ayırmaq olar. Sehrli nağılların 31 funksiyası vardır. 
Bütün nağıllar bütün funksiyaları vermir, amma birinin olmaması digərlərinin 
növbələşməsi sırasına təsir etmir. Onların məcmusu eyni sistemi, kompozisiyanı 
təşkil edir. Bu sistem son dərəcə sabit və çox yayılmış bir sistem kimi göstərilir. 
Tədqiqatçı tamamilə dəqiq şəkildə iki qardaş haqqındakı qədim misir nağılının, 
simurq quşu, Morozka, balıqçı və balıq haqqındakı nağılların, həm də bir sıra 
miflərin tədqiqində ümumi konsepsiyaya yol verildiyini müəyyən etməyə 
müvəffəq olur. Bu detalların analizi ilə də sübut edilir. 31 funksiya ilə sistem 
tükənmir. "Küpəgirən qarı İvana at verir" kimi motiv yalnız bir ünsürü funksiya-
nı təşkil edən, qalan üç elementi isə statik xarakter daşıyan dörd elementdən iba-
rətdir. Nağıla bütün element və tərkib hissələrindən təxminən 150-si məlumdur. 
Bu elementlərdən hər biri hadisələrin gedişinə əsasən öz mənasına görə adlan-
dırıla bilər. Belə ki, göstərilən nümunədə küpəgirən qarı hədiyyə edən personaj-
dır, söz "verir", təchizat anını təşkil edir, İvan hədiyyə edilən personajdır, at 
hədiyyədir. Əgər sehrli nağılların bütün 150 elementi üçün başlıqlar eyni qayda 
ilə yazılmışdırsa, onda bütün sehrli nağıllar belə bir cədvəl əsasında və yaxud 
əksinə yazılsa, belə cədvəl əsasında yazılanlar sehrli nağıllardırsa, yazılmayanlar 
isə digər formasiyanın, kateqoriyanın nağıllarıdırsa, onda nağılın özündə bu 
necə diktə oluna bilər. Hər rubrika nağılın tərkib hissəsini təşkil edir və cədvəlin 
şaquli xətt əsasında oxunması əsas və törəmə formalar sırasını verər.   

Belə tərkib hissələri də müqayisəyə aid olurlar. Bu zoologiyada fəqərə-
lərlə fəqərələrin, dişlərlə dişlərin və s. müqayisəsinə uyğun olar. Amma üzvi 
törəmələrlə nağıl arasında bizim məsələni yüngülləşdirən böyük bir fərq var. 
Belə halda orada olduğu kimi, bir hissənin və ya bir başqa əlamətin dəyişikliyi 
öz arxasınca digər əlamətin dəyişikliyinə səbəb olar və nağılda hər bir hissə 
digər hissələrdən asılı olmayaraq dəyişə bilər. Bu hadisə bir çox tədqiqatçılar 
tərəfindən qeyd edilir, hərçənd ki, indiyə qədər ondan bütün metodoloji və başqa 
nəticələr çıxarmaq cəhdi yoxdur3. Beləliklə, Kron, tərkib hissələrinin yerdəyiş-

                                         
3 Bax: F. Panzer, Marchen, Sage und Dichtung, Mtinchen, 1905: «Seine Komposition ist eine 
Mosaikarbeit, die das schillernde Bild aus deutlich abgegrenzten Steinchen gefugt hat. Und diese 
Steinchen bleiben um so leichter auswechselbar, die einzelnen Motive konnen um so leichter 
variieren, als auch nirgends fur eine Verbindung in die Tiefe gesorgt ist». Burada açıq-aydın 
şəkildə sabit kombinasiyaların və ya daimi əlaqələrin nəzəriyyəsi inkar edilir. Həmin fikri 
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məsi haqqındakı məsələyə görə Şpislə razılaşaraq, yenə də nağılı öz mövqeyi 
üçün tutarlı dəlillərə (fin məktəbinin nümayəndəsi üçün xarakterik olan) istinad 
etmədən, hissə-hissə deyil, bütöv törəmələr üzrə araşdırmağı lazımlı hesab edir. 
Biz buradan belə bir nəticəni əldə edirik ki, nağılın tərkib hissələrini onların 
hansı süjetə daxil olmalarından asılı olmayaraq araşdırmaq olar. Fəsillərin şaquli 
öyrənilməsi transformasiya yollarının normalarını açıb göstərir. O da düzgündür 
ki, tam törəmələr məqsədilə hər bir element üçün onun tərkib hissələrinin qeyri-
iradi birləşdirilməsi doğru olacaq.  

 
II 

Hazırkı iş məsələni tam şəkildə bitirmək məqsədi daşımır. Burada yalnız 
nəticədə daha geniş nəzəri tədqiqatın əsası ola biləcək bəzi əsas mərhələlər 
verilə bilər. 

Hətta transformasiyaların müzakirəsinə keçməzdən qabaq ixtisar edilmiş 
ifadələr sayəsində əsas formaları törəmələrdən ayırmağa imkan verən meyarları 
bərpa etmək lazımdır.  

Bu meyarlar ikitərəfli ola bilər: onlar bəzi ümumi prinsiplərdə və bəzi 
xüsusi qaydalarda ifadə oluna bilərlər.   

Hər şeydən əvvəl ümumi prinsiplər haqqında.  
Bu prinsipləri bərpa etmək üçün, nağıla onun yarandığı və mövcud 

olduğu mühitlə əlaqəli şəkildə baxmaq lazımdır. Burada bizim üçün sözün geniş 
mənasında məişət və din böyük məna kəsb edəcəkdir. Transformasiyaların sə-
bəbləri tez-tez nağıldan kənarda olur və nağıl mühitindən müqayisəli material 
cəlb etmədən biz onun təkamüllərini anlamayacağıq. 

Əsas formalar nağılların yaradılması ilə bağlıdır. Əlbəttə nağıl həyatdan 
doğur. Amma sehrli nağıllar gündəlik həqiqi həyatı çox zəif əks etdirir. Reallıq-
dan gələn hər şey yaradılışda ikinci xarakter daşıyır. Biz onun haradan gəldiyini 
tapmaq üçün keçmişin geniş mədəni materialını müqayisəyə cəlb etməliyik.    

Burada məlum olur ki, bu və ya başqa səbəblərə görə əsas kimi müəyyən 
edilmiş formalar açıq-aydın şəkildə çoxdankı dini təsəvvürlərlə bağlanmışdır. 
Belə bir fərziyyə söyləmək olar: əgər tamamilə eyni bir formaya dini abidədə və 
nağılda rast gəlinirsə, onda dini forma ilkindir, nağıl forması isə ikincidir. Bu 
xüsusən  arxaik dinlər üçün daha düzgündür. Hər bir arxaik, hal-hazırda ölmüş 
dini hadisə müasir nağıldakı bədii istifadəsindən daha qədimdir. Əlbəttə, bunu 
burada sübut etmək çətindir. Ümumiyyətlə, belə asılılıq sübut oluna bilməz, o 
yalnız geniş materialda göstərilə bilər. Daha sonrakı inkişafa aid olan birinci 
ümumi prinsip belədir. İkinci prinsip aşağıdakı qaydada ifadə edilə bilər: əgər 
eyni elementə biri dini, digəri məişət formaları əsasında qurulan  iki növdə rast 

                                                                                                             
K.Spiess daha qabarıq və daha ətraflı ifadə etdi (Das deutsche Volksmarchen, Leipzig, 1917). 
Həmçinin bax: К.К г о h n, Die folkloristische Arbeitsmethode, Oslo, 1926. 
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gəlinirsə, onda dini tərtibat birinci, məişət isə ikincidir. Ancaq bu prinsiplərin 
tətbiqində müəyyən dərəcədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əgər biz bütün əsas for-
maları dinə, bütün törəmələri isə məişətə aparmağa çalışarıqsa, onda bu yanlış 
olacaqdır. Özünü belə səhvlərdən qorumaq üçün, nağıl və din, nağıl və məişətin 
müqayisəli tədqiqi metodları haqqında məsələni bir qədər daha geniş şəkildə 
işıqlandırmaq lazımdır. 

Nağılın dinə münasibətinin bir neçə formasını təyin etmək olar.   
Münasibətlərin birinci forması bəzi hallarda tamamilə aşkar olan, digər 

hallarda isə xüsusi tarixi tədqiqat tələb edən birbaşa genetik asılılıqdır. Belə ki, 
əgər dində və nağılda ilan varsa, onda o dindən nağıla düşmüşdür, əksinə deyil.  

Ancaq hətta çox böyük oxşarlıq zamanı da belə əlaqənin mövcudluğu 
məcburi deyildir. O yalnız bizim əlimizdə bilavasitə kult, ayin materiaları olduq-
da mümkündür. Belə ayin materialını dini-epik materialdan ayırmaq lazımdır. 
Birinci halda biz enən xətt üzrə atalar və uşaqların qohumluğuna bənzər birbaşa 
qohumluq haqqında məsələ qoya bilərik; ikinci halda isə biz yalnız paralel 
qohumluq və ya, analogiyanı davam etdirərək, qardaşların qohumluğu haqqında 
danışa bilərik. Deməli, Samson və Dalilanın əhvalatı nağılın prototipi hesab 
edilə bilməz: bu əhvalata oxşar həm nağıl, həm də İncil mətni ortaq mənbəyə 
gedib çıxa bilər.  

Əlbəttə, dini materialın birinciliyi də, həmişə müəyyən ehtiyatla təsdiq 
edilə bilər. Bu birinciliyi tam qətiyyətlə iddia etməyin mümkün olduğu hallar da 
vardır. Düzdür, çox vaxt məsələ bu abidədə deyil, onunla əks etdirilən və nağıl-
ların əsasını təşkil edən təqdimatlardadır. Amma təqdimatlar haqqında biz çox 
vaxt yalnız abidələr əsasında mühakimə yürüdə bilərik. Nağılın bu kimi 
mənbələrinə, məsələn, folklorçular tərəfindən daha az tədqiq edilmiş Riqveda 
aiddir. Əgər nağılın təxminən 150 tərkib hissəsi olduğu doğrudursa, onda 
onlardan ən azı 60-ı artıq buradadır. Düzdür, bunlar epik yox, lirik tərkibdədir, 
amma digər tərəfdən də unutmaq olmaz ki, bu himnlər sadə xalqın deyil, 
kahinlərindir. Şübhəsizdir ki, bu lirika xalqda (çobanlar və kəndlilər) epikə doğ-
ru istiqamətə dəyişdirilmişdir. Əgər himn İndranı pəhləvan kimi tərifləyirsə 
(həm də detallar bəzən eynilə nağılla uyğun gəlir), onda xalq İndranın ilana necə 
qalib gəldiyini bu və ya digər formada danışa bilirdi.  

Bu iddianı daha konkret nümunə üzərində yoxlayaq. Biz aşağıdakı himn-
də Küpəgirən qarı və onun daxmacığını asanlıqla tanıyırıq:  

“Meşənin sahibəsi, meşənin sahibəsi, sən harada qeyb olursan? Nəyə 
görə sən kənd haqqında soruşmursan? Sən qorxmursanmı? 

Bərk qışqırıq və quşların civiltisi eşidilən zaman, meşənin sahibəsi 
özünü sinclərin səslərinin altında gəzən knyaz kimi hiss edir.  

Onda orada inəklərin otladığı görünməyə başlayır. Onda düşünürsən ki, 
orada daxmacıq görünür. Orada axşamlar cırıltı səsi gəlir, sanki bu arabadır. Bu 
meşənin sahibəsidir. 
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Orada kimsə inəyi çağırdı. Orada kimsə ağacı kəsdi. Orada kimsə qışqır-
dı. Bu meşə sahibəsində gecələyən hər kəs üçün belə görünür. 

Əgər özün ona hücum etməsən, meşə sahibəsi sənə ziyan verməz. Sən şi-
rin meyvələri yeyərsən və istədiyin kimi istirahət etmək üçün uzanarsan.     

Mən ədviyyə ətirli iy gələn, əkməyən, lakin kifayət qədər qidaya malik 
olan, vəhşi heyvanların anası, meşənin sahibəsini tərifləyirəm”.  

Burada nağıl elementlərindən meşədə daxmacıq, soruşub öyrənməklə 
bağlı olan tənə (nağılda o yönəldilmiş formada verilmişdir), qonaqpərvər gecələ-
mə (yedizdirdi, içirtdi, yatmağa yatırtdı), meşə sahibəsinin mümkün düşmənçili-
yinə göstəriş, onun vəhşi heyvanların (nağılda o heyvanları səsləyir) anası olma-
sına göstəriş var; komanın toyuq ayaqları, sahibənin xarici simasının tamamı və 
s. yoxdur. Bir xırda detalın uyğunluğu heyranedicidir: kim meşə komasında 
gecələyir, ona elə gəlir ki, sanki ağacı kəsirlər. Afanasyevdə (Af. 99) qızını ko-
mada qoyan ata, kötüyü pəncərəyə bağlayır. Kötük taqqıldayır, qız isə deyir: 
“Ata, bu ağacı sən kəsirsənmi?”.  

Təsadüfi deyil ki, bütün bu üst-üstə düşmələr az deyildir. Bu, nağılın 
Riqveda ilə son dərəcə çox və dəqiq uyğunluqlarından yalnız bəziləridir. 

Əlbəttə, verilən müqayisəyə bizim küpəgirən qarımızın Riqvedaya gedib 
çıxdığının sübutu kimi baxmaq olmaz. 

Yalnız vurğulamalıdır ki, bunlar vahid istiqamətdə dindən nağıla gedir, 
əksinə yox, və burada dəqiq müqayisəli araşdırmalara başlamaq lazımdır.  

Ancaq burada deyilənlərin hamısı, yalnız din və nağıl arasında böyük 
xronoloji məsafə olduqda, baxılan dinin artıq aradan getdiyi və ya onun başlan-
ğıcı tarixdən əvvəlki keçmişdə itdiyi hallarda doğru ola bilər. Ancaq biz eyni bir 
xalqın canlı din və canlı nağılını müqayisə etdiyimiz zaman vəziyyət fərqli ola-
caqdır. Burada ölmüş din və müasir nağıl arasında qeyri-mümkün olan əks asılı-
lıq ola bilər. Xristian elementləri (köməkçilər rolunda apostollar, zərərverici ro-
lunda şeytan və s.) olan nağıl əvvəlki halda olduğu kimi ondan daha qədim yox, 
yeni olacaqdır. Ciddi desək, burada əvvəlki hadisə ilə müqayisədə əks müna-
sibət haqqında danışmaq olmaz. Nağıl (sehrli) qədim dinlərdən çıxır, amma 
müasir din nağıldan getmir. O onu yaratmır, yalnız onun materialını dəyişdirir. 
Amma, ehtimal ki, əks asılılığın dini elementlərin özünün nağıldan silinməsi 
kimi nadir hallara da rast gəlinir. Qərb kilsəsində ilanlar haqqında möcüzələri 
olan yenilməz Georginin övliyalar sırasına keçirilməsinin tarixi çox maraqlı 
nümunədir. Bu möcüzə müqəddəs Georginin övliyalar sırasına keçirilməsindən 
xeyli sonra qanuniləşdirilmişdir, həm də övliyalar sırasına keçirilmə kilsə tərə-
findən inadlı müqavimətlə qarşılandı4.  

                                         
4  J.В. A u f h a u s e r , Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen und la-
teinischen Uberlieferung,— «Byzantinisches Archiv», H. 5, Leipzig, 1911. 
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Belə ki, əjdaha ilə vuruşma bir çox bütpərəst dinlərin tərkibinə daxildir 
və deməli, o məhz oradan gəlir. Amma bu dinin canlı izlərinin olmadığı XIII 
əsrdə, ötürücü aparat rolunu yalnız xalq epik ənənəsi oynaya bilərdi. Georgi ob-
razının əjdaha ilə vuruşmasının məşhurluğu, bu obrazların birləşməsi kilsəni baş 
vermiş birləşməni tanımağa, onu qanuniləşdirməyə məcbur etmişdir. 

Nəhayət, nağılın dindən birbaşa genetik asılılığına, onlar arasında oxşar-
lığa baxmayaraq, müstəqim əlaqənin olmaması da mümkündür. Eyni təsəvvürlər 
bir-birindən asılı olmayaraq yarana bilər. Belə ki, sehrli at müqəddəs alman atla-
rıyla və Riqvedadakı Aqninin alovlu atıyla müqayisə edilə bilər. Birincinin boz-
qonurla ümumi heç nəyi yoxdur, ikinci onunla bütün əlamətlərinə görə uyğun 
gəlir. Əgər o müəyyən dərəcədə tamdırsa, yalnız bu halda analogiya istifadə edi-
lə bilər. Heteronom, həmçinin oxşar hadisələr də müqayisələrdən çıxarılmalıdır. 

Beləliklə, əsas formaların öyrənilməsi tədqiqatçını nağılı dinlə müqayisə 
etmək zərurətinə gətirib çıxarmalıdır.  

Sehrli nağılda törəmə formaların öyrənilməsi isə əksinə, həqiqətlə bağlı-
dır. Bir sıra transformasiyalar onun nağıla müdaxiləsiylə izah olunur. Bu bizi na-
ğılın məişətə münasibətinin öyrənilməsi metodları haqqında məsələni işıqlandır-
mağa məcbur edir. 

Sehrli nağıl, başqa kateqoriyaların (lətifələr, rəvayətlər, təmsillər və s.) 
nağıllarından fərqli olaraq, məişət elementlərinə görə nisbətən kasıbdır. Nağılın 
yaradılmasında məişətin rolu çox vaxt həddindən artıq şişirdilirdi. Əgər xatırla-
saq ki, bədii realizm və məişət elementlərinin mövcudluğu müxtəlif anlayışlardır 
və həmişə bir-birini əvəz etmir, o halda nağılın məişətə münasibəti haqqında 
məsələni həll edə bilərik. Tədqiqatçılar realistik hekayədə məişət əsaslarını 
axtararaq tez-tez səhv edirlər. 

Məsələn, N.Lener Puşkinin “Bova”sına dair izahatlarında belə deyir. O 
aşağıdakı misralar üzərində dayanır:  

"Düzü məhz qızıl məsləhətdir, 
Burada boşboğazlıq etmədilər, amma düşünürdülər: 
Uzun müddət bütün ağalar düşünürdülər. 
Arzamor, köhnə, təcrübəli ər, 
Ağız açıq idi (çallaşmış  
məsləhət görmək, bilmək, istəyirdi), 
Bərkdən qaqqıldadı, amma ağlını başına yığdı 
Və səbrlə susdu”.və s. (Bütün şura üzvləri susurlar və yatırlar).  

Lerner L.Maykovdan gətirilən sitata diqqəti cəlb edərək, yazır: “Təsvirdə 
uzunsaqqallar şurasını Moskva Rusiyasının hökumət sıralarına qarşı olan satira 
fərz etmək olar... Qeyd edək ki, satira yalnız keçmişə qarşı deyil, həm də müa-
sirliyə qarşı yönəldilmiş ola bilərdi. Xoruldayanların bütün məclisini “çoxfikirli” 
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dahi cavan oğlan asanlıqla müasir ictimai həyatda tapa bilirdi” və s.5 Eyni 
zamanda, burada sırf nağıl motivi var. Afanasyevdə (məsələn, Af. 140) rast gəli-
rik: “Bir dəfə istədi boyarlar susdu, ikinci dəfə cavab vermədilər, üçüncü dəfə 
heç kəs bir kəlmə də demədi”. Burada biz zərər çəkmişin kömək məqsədilə 
müraciətinin adi anını müşahidə edirik, həm də o adətən üç dəfə baş verir. Əvvəl 
o qulluqçulara, sonra boyarlara (mirzələrə, nazirlərə), üçüncü dəfə nağıl qəhrə-
manına yönəldilmişdir. Triadanın hər üzvü öz növbəsində həmçinin hələ üç qat 
da artırıla bilər. Beləliklə, bizim qarşımızda məişət deyil, folklor elementinin 
amplifikasiya və spesifikasiyası durur (adların əlavəsi və s.). Əgər Homerin Pe-
nelopa obrazını və onun adaxlılarının hərəkətlərini yunan məişətinə, yunan 
nikah adətlərinə uyğun hesab etsəydik, eyni səhvi də biz edərdik. Penelopanın 
adaxlıları, demək olar ki, bütün dünyanın epik poeziyasına məlum olan yanlış 
adaxlılardır. Hər şeydən əvvəl burada nəyin folklor olduğunu seçmək lazımdır 
və yalnız belə ayırmadan sonra spesifik-Homer anlarının yunan məişətinə uy-
ğunluğu haqqında məsələ qoyula bilər.  

Beləliklə, biz görürük ki, nağıl və məişət haqqında məsələ o qədər də sa-
də deyil. Bilavasitə nağılı məişətə bağlamaq olmaz.  

Amma aşağıda görəcəyimiz kimi, nağılın transformasiyasında məişətin 
rolu böyükdür. Məişət nağılın ümumi strukturlarını dağıtmaq iqtidarında deyil. 
Amma ondan köhnə materialın daha yeni materialla çeşidli əvəzlənmələri üçün 
material çıxardılır. 

 
III 

Əsasən nağıl elementinin (sehrli nağıllar nəzərdə tutulur) əsas formasını 
törəmənin formasından daha dəqiq meyarların köməyi ilə ayırmaq olar:  

1) Sehrli nağılın tərkib hissəsinin fantastik izahı rasionalizmin daha ilkin 
(qədim) izahıdır.  

Bu hadisə çox sadədir və xüsusi inkişaf tələb etmir. Əgər bir nağılda 
İvan sehrli qüvvəni Küpəgirən qarıdan alırsa, digərində isə yoldan keçən qarıdan 
alır, onda birinci hadisə ikincidən qədimdir. Belə nöqteyi-nəzər nağılların nəzəri 
cəhətdən dinlə əlaqəsi ilə əsaslandırılmışdır. O ancaq, sehrli nağıldan daha qə-
dim, əzəldən realist olan və dini təsəvvürlərə gəlib çıxmayan başqa kateqoriya-
ların (təmsillər və s.) nağıllara münasibətində səhv ola bilər.  

2) Qəhrəmanlığın şərhi məzhəkəli şərhdən daha ilkindir. 
Əslində bu əvvəlki hadisənin xüsusi halıdır. Belə ki, kartda ilanın udul-

ması onunla ölüm döyüşündə yeni başlanğıcdır. 
3) Məntiqi tətbiq edilmiş forma əsassız tətbiq edilmiş formadan ilkindir6.  
4) Beynəlmiləl forma milli formadan ilkindir. 

                                         
5 А.С.Пушкин, Сочинения, т. I, изд. Брокгауза—Ефрона, СПб., 1907, səh. 204. 
6  Nümunələr bu məqalədədir: И.В.Карнаухова «Сказочники и сказка в Заонежье» // Сборник 
«Крестьянское искусство СССР», I, Л., 1927. 
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Belə ki, əgər demək olarsa, ilanlara bütün yer kürəsində rast gəlinirsə və 
bəzi şimal nağıllarında onları ayı, cənub bölgələrində isə şir əvəz edirsə, onda 
ilanlar əsas, şir və ayı isə törəmə formadır.  

Burada nağılların beynəlxalq tədqiqat metodları haqqında bir neçə söz 
demək lazımdır. Material elə böyükdür ki, bir tədqiqatçı üçün bütün dünyanın 
nağılları üzrə  

150 elementin hamısını öyrənmək mümkün deyil. Əvvəlcə bir xalqın 
nağıllarını öyrənmək, onun bütün əsas və törəmə formalarını aydınlaşdırmaq, 
sonra həmin işi başqa xalqın nağılları ilə etmək, sonra isə tutuşdurmalara keç-
mək lazımdır. 

Bununla əlaqədar olaraq beynəlmiləl formalar haqqında tezis belə müha-
kimə və ifadə edilmiş ola bilər: hər bir ümummilli forma vilayətdən, əyalətdən 
daha ilkindir. Amma, bu yola daxil olduqdan sonra, belə xülasədən imtina etmək 
olmaz: yayılmış forma tək-tək rast gəlinən ilkin formadır. Nəzəri cəhətdən, hər 
halda, ola bilər ki, məhz köhnə forma tək-tək təsadüf edilən hallarda qaldı, bütün 
qalan isə yeni törəmələrdir. Buna görə bu miqdar prinsipinin (statistikanın tət-
biqi) tətbiqi böyük ehtiyat və araşdırılan materialın keyfiyyəti haqqında fikirlə-
rin daimi cəlb edilməsini tələb edir. Nümunə: "Gözəl Vasilisa" nağılında (Af. 
104) Küpəgirən qarının obrazı səhər, gündüz və gecəni simvollaşdıran üç atlının 
meydana çıxmasıyla müşayiət olunur. İstəmədən belə bir məsələ yaranır: biz 
burada, başqa nağıllarda itirilmiş və Küpəgirən qarıya məxsus yerli xüsusiyyəti 
müşahidə etmirikmi? Amma bir sıra xüsusi təsəvvürlərə görə (hansıları ki, bura-
da göstərmək lazım deyil) bu fikirlərdən tamamilə imtina etmək lazımdır.  

 
IV 

Nümunə üçün biz məhz Küpəgirən qarının komasına dair bir elementin 
bütün mümkün dəyişikliklərini izləyəcəyik. Morfoloji koma hədiyyə verənin 
evini ifadə edir (yəni, qəhrəmanı sehrli vasitəylə təchiz edən personaj). Beləlik-
lə, biz yalnız komanı deyil, hədiyyə verənin evinin bütün növlərini öz aralarında 
müqayisə edəcəyik. Biz toyuq ayaqlarında meşədə fırlanan komanı evin əsas rus 
forması hesab edirik. Amma bir element nağıldakı bütün mümkün dəyişiklikləri 
ifadə etmir, onda bəzi hallarda başqa nümunələr götürəcəkdir. 

1. Reduksiya — biz tam formanın yerində aşağıdakı dəyişikliklər sırasını 
tapa bilərik: 

1) meşədə toyuq ayaqlarında koma; 
2) toyuq ayaqlarında koma;  
3) meşədə koma; 
4) koma; 
5) meşə, şam meşəsi (Af. 95); 
6) ev xatırlanmır. 
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Burada əsas ünsürlər ixtisar edilmişdir. Toyuq ayaqları, fırlanma, meşə 
atılır, nəhayət, komanın özü də yox ola bilər. Reduksiya natamam əsas təşkil 
edir. O, əlbəttə ki, öz növbəsində daha mürəkkəb səbəblərə malik olan unutma 
ilə izah olunur. Reduksiya nağılın onun mühitində bütün həyat tərzinə uyğun-
suzluğunu, bu mühitdə, bu dövrdə və ya söyləyicidə nağılın kiçik aktuallığını 
göstərir.  

2. Amplifikasiya zidd hadisəni təşkil edir. Burada zəmin genişləndiril-
miş, detallar əlavə edilmişdir. Bu formanı amplifisirovalı forma hesab etmək 
olar:  

meşədə toyuq ayaqlarında, fəsəlilərlə dayaq vurulmuş və piroqlarla 
örtülmüş koma.  

Əksərən amplifikasiya reduksiyayla müşayiət olunur. Bir əlamətlər atılır, 
başqaları əlavə edilir. Amplifikasiyaları onların mənşəyinin əlamətinə görə dərə-
cələrə bölmək olar (necə ki, bu aşağıda əvəzetmələr üzərində edilmişdir). Bir 
amplifikasiya məişətdən gəlir, digəri nağıl qaydasının açılmış detalını təşkil edir. 
Son hadisəni biz burda da müşahidə edirik. Hədiyyə verənin öyrənilməsi onda 
düşmənlik və qonaqpərvərlik keyfiyyətlərinin birləşdirilməsini göstərir. İvan 
adətən hədiyyə verənin qonağı olur. Bu qonaqlığın formaları çox müxtəlifdir 
("İçirtdi, yedizdirdi". İvan komaya sözlərlə müraciət edir: "Biz sənə girək, çö-
rək-duz yeyək". Qəhrəman komada örtülmüş masanı görür; bütün yeməklərin 
dadına baxır və ya doyunca yeyir; özü hədiyyə verənin həyətində öküz, toyuq və 
s. kəsir). - Hədiyyə verənin bu keyfiyyəti onun evində də ifadə edilir. “Hensel 
und Gretel” adlı alman nağılında bu forma bütün nağılın uşaq xarakterinə uyğun 
olaraq, bir qədər başqa cür istifadə edilmişdir.  

3. Korlama. İndi sehrli nağıl ümumiyyətlə, tənəzzül etdiyinə görə, korla-
maya kifayət qədər sıx-sıx rast gəlinir. Belə korlanmış formalar bəzən yayılır və 
kök salır. Koma haqqında, onun öz oxu ətrafında daimi fırlanması barəsindəki 
təsəvvürləri korlama hesab etmək olar. Hərəkətə görə komanın təsiri tamamilə 
xüsusi mənaya malikdir: bu gözətçi alaqapısıdır; burada qəhrəman sınağa məruz 
qalır, o sehrli vasitəni almağa layiqdirmi ya yox? Koma İvana öz bağlı tərəfi ilə 
yönəldilmişdir. Bu səbəbdən koma bəzən "pəncərələrsiz, qapılarsız koma" 
adlanır. Açıq tərəfi ilə komanın qapısı İvandan əks tərəfə yönəldilmişdir. Elə 
görünür ki, komanın ətrafında dövrə vurmaq və qapıdan girmək çox asandır. 
Amma İvan bunu bacarmır və nağılda bunu heç vaxt etmir. Bunun yerinə o ov-
sun söyləyir: "Arxan meşəyə qabağın mənə dur", "Anan qoyduğu kimi dur" və 
başqaları. Mətndə adətən bunun ardınca gəlir: "Koma çevrildi". Bu "çevrilmə" 
"fırlanır" şəklinə düşmüşdür, "nə vaxt lazımdır çevrilir” ifadəsi sadəcə mənasını 
itirmiş, amma bəzi xarakterik aydınlığını itirməmiş "çevrilir" şəklinə düşür,  

4. Müraciət. Tez-tez əsas forma özünün əks formasına çevrilir. Məsələn, 
qadın obrazları kişi obrazları ilə əvəz olunur və əksinə. Bu hadisə daxmacıqlara 
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da aid edilə bilər. Bağlanmış, əlçatmaz komanın yerinə biz bəzən qapıları tayba-
tay açılmış koma müşahidə edirik. 

5 — 6. İntensivləşdirmə və zəiflətmə. Transformasiyaların bu növləri 
yalnız nağıl personajlarının hərəkətlərinə məxsusdur. Eyni hərəkətlər intensivli-
yin müxtəlif dərəcələrində icra edilə bilər. İntensivləşdirməyə qəhrəmanın gön-
dərilməsinin onun qovulmasına çevrilməsi nümunə ola bilər. Göndərmə nağılın 
daimi elementlərindən biridir; bu element keçidin bütün dərəcələrini izləməyin 
mümkün olduğu müxtəlif formaların miqdarında təqdim edilmişdir. Göndərmə 
müxtəlif formalarda verilmiş ola bilər. Tez-tez bu xahiş bu və ya digər təəccüblü 
şeyi və s. əldə etmək üçün yola düşməkdir. Bəzən bu tapşırıqdır ("mənə xidməti 
qulluq göstərin"). Çox vaxt həmçinin bu hökm halında təhdidlərlə və icra halın-
da vədlərlə müşayiət edilən əmrdir. Sonra bu an maskalanmış sürgün formasında 
verilmiş ola bilər: qəddar bacı qardaşından canını qurtarmaq üçün onu heyvan 
südü arxasınca göndərir; sahib guya muzduru meşəyə itmiş inəyin arxasınca 
göndərir; ögey ana od üçün ögey qızı Küpəgirən qarının yanına göndərir. Nəha-
yət, biz artıq birbaşa sürgünü də müşahidə edirik. Bu hər biri daha bir sıra varia-
siyalar və keçid formalarına imkan verən əsas mərhələlərdir; onlar qovulmuşlar 
haqqında nağılların öyrənilməsi vaxtı xüsusilə əhəmiyyətlidir. Təhdid və vədlə 
müşayiət edilən əmri göndərmənin əsas forması hesab etmək olar. Əgər vəd dü-
şürsə, onda belə reduksiyaya eyni zamanda intensivləşdirmə kimi də baxıla bilər 
— təhdidlə göndərmə qalır. Təhdidin düşməsi bu formanın yumşalması və zəif-
ləməsini yaradır. Sonrakı zəifləmə ümumilikdə göndərmənin endirilməsindən 
ibarətdir. Oğul gedəndə, valideynlərindən ona xeyir-dua verməyi xahiş edir.  

Transformasiyaların baxılmış altı növü bünövrənin əsaslı dəyişiklikləri 
kimi izah edilə bilər. Bununla yanaşı həm də transformasiyaların iki böyük qru-
puna rast gəlinir. Bu əvəzetmələr və assimilyasiyalardır. Onun kimi, başqaları da 
mənşəyinə görə nəzərdən keçirilə bilər. 

7. Nağıldaxili əvəzetmə. Bundan sonra hədiyyə verənin evini müşahidə 
edərək, biz aşağıdakı formaları tapa bilərik: 

1) saray; 
2) alovlu çayda dağ. 
Bu hadisələr nə reduksiya, nə amplifikasiya və s. təşkil etmir. Bu, ümu-

miyyətlə, dəyişikliklər deyil, əvəzetmələrdir. Hər halda bu formalar, kənardan 
götürülməmişlər: onlar nağılın öz ehtiyatlarından götürülmüşdür. Materialın 
formasının yer dəyişməsi ilə, bir yerdən başqa yerə keçirilməsi baş verir. Saray-
da (adətən qızıl) bir qayda olaraq şahzadə yaşayır. Bu ev hədiyyə verənə aid edi-
lir. Nağılda belə yerdəyişmələr çox böyük rol oynayır. Hər element ona məxsus 
formaya malikdir. Ancaq bu forma hər zaman həmin elementə ciddi şəkildə təh-
kim edilməmişdir (məsələn, şahzadə, adətən tələb olunan personajdır, o, hədiyyə 
verən, köməkçi və s. rolunu oynaya bilər). Bir nağıl obrazı başqasını sıxışdırıb 
çıxardır. Belə ki, Küpəgirən qarının qızı şahzadə rolunu oynaya bilər. Buna uy-
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ğun olaraq Küpəgirən qarının özü artıq komada deyil, sarayda - şahzadəyə məx-
sus evdə yaşayır. 

Bura mis, gümüş və qızıl sarayları aiddir. Bu saraylarda yaşayan qızlar 
eyni zamanda həm hədiyyə verən, həm də şahzadədirlər. Bu saraylar qızıl sara-
yın üç qat artırılması kimi yarana bilirdi. Onlar, məsələn, qızıl, gümüş, dəmir 
əsrləri və s. haqqındakı təsəvvürlərə görə tam müstəqil surətdə, heç bir münasi-
bətlər olmadan yarana bilərdi. 

Bu qayda alovlu çayda dağ, hədiyyə verənə aid edilmiş ilanın evindən 
başqa bir şey deyildir.  

Bu yerdəyişmələr transformasiyaların yaradılmasında böyük rol oynayır. 
Bütün transformasiyaların əksəriyyəti nağıldaxili əvəzetmələr və ya yerdəyişmə-
lərdir. 

8. Məişət əvəzetməsi. Əgər biz aşağıdakı formaları görürüksə: 
1) karvansara, 
2) ikimərtəbəli ev, 
onda burada fantastik koma real həyatda məlum olan evin formaları ilə 

əvəz edilmişdir. Belə əvəzetmələrin əksəriyyəti çox sadə şəkildə izah olunur, 
amma xüsusi etnoqrafik araşdırmalar tələb edən əvəzetmələr də var. Məişət 
əvəzetmələri həmişə gözə çarpır və onlara ən çox tədqiqatçı gözü ilə müraciət 
edilir. 

9. Dini əvəzetmə. Müasir din köhnə formaları sıxışdıraraq, onları yenisi 
ilə də əvəz edə bilər. 

Bura hava daşıyıcısı rolunda şeytan, sehrli vasitənin hədiyyə verəni ro-
lunda mələk, çətin məsələnin dini cəza xarakteri daşıyan sınaqdan keçirməsi ilə 
(hədiyyə verən tərəfindən qəhrəmanın sınaqdan keçirilməsi) əvəzedilməsi kimi 
hadisələr aiddir. Bəzi əfsanələr, bütün elementlərin belə əvəzetməyə məruz qal-
dığı nağılın əsasını təşkil edirlər. Hər xalqın öz dini əvəzetmələri var. Xristian-
lıq, islam, buddizm müvafiq xalqların nağıllarında əks etdirilir.  

10. Mövhumi əvəzetmələr. Tamamilə aydındır ki, mövhumatlar və yerli 
inamlar da nağıl materialını sıxışdıra bilər. Ancaq bu əvəzetmələrə ilk baxışdan 
gözlənildiyindən daha çox seyrək rast gəlinir (mifoloji məktəbin səhvləri). Puş-
kin nağıl haqqında 

"Orada möcüzələr var, orada qulyabanı dolaşır, 
Su pərisi budaqlarda oturur" - deyərək səhv edirdi. 
Əgər sehrli nağılda qulyabanıya rast gəlinirsə, onda o demək olar ki, hə-

mişə Küpəgirən qarının əvəzedilməsindən başqa bir şey deyildir. Su pərilərinə 
isə bütün Afanasyev toplusunda yalnız bir dəfə, həm də müqəddimədə əslliyinə 
şübhə ilə rast gəlinir, Onçukova, Zelenin, Sokolova və başqalarının toplularında 
isə heç vaxt rast gəlinmir. Qulyabanı nağıla yalnız ona görə düşür ki, o, meşə 
varlığı kimi Küpəgirən qarıya oxşardır. Nağıl yalnız konstruksiyasına uyğun gə-
ləni öz aləminə daxil edir.  
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11. Arxaik əvəzetmə. Artıq yuxarıda göstərilmişdir ki, nağılın əsas for-
maları ortadan getmiş dini təsəvvürlərə gedib çıxır. Bu əsasla bəzən əsas forma-
ları törəmələrdən ayırmaq olar. Bəzi hallarda əsas formanın (az və ya çox bir 
qayda olaraq nağıl eposunda) dini mənbəyə gəlib çıxan, çox da qədim olmayan 
forma ilə əvəzlənməsi baş verir, lakin buna yalnız tək-tək, nadir hallarda rast gə-
linir. Demək, "Cadugər və günəşin bacısı" nağılında ilanla döyüşün yerinə (Af. 
93) biz aşağıdakını görürük: qadın ilan şahzadəyə təklif edir: "Qoy şahzadə İvan 
mənimlə tərəziyə getsin, görək kim daha artıq gələcək". Tərəzi İvanı günəş 
köşklərinə atır. Burada biz psixostaziya (ruhların tərəzidə çəkilməsi) əlamətləri-
ni görürük. Bu forma haradan gəldi (o qədim Misirdə məşhurdur) və o nağılda 
necə mühafizə edildi, bütün bunlar tarixi tədqiqatın predmeti olmalıdır.  

Arxaik əvəzetməni mövhumi əvəzetmədən ayırmaq həmişə asan olmur. 
Onların hər ikisi (bəzən) daha qədimliyə gedib çıxır. Amma əgər nağılın hər 
hansı obyekti eyni zamanda həqiqi inam obyektidirsə, onda əvəzetmə nisbətən 
yeni əvəzetmə (qulyabanı) sayıla bilər. Bütpərəstlik dini iki qol verə bilirdi: biri 
nağılda, digəri inam və ya adətdə. Əsrlər boyunca onlar qarşılaşa bilərdilər və 
biri digərini sıxışdıra bilərdi. Əksinə, əgər nağılın obyekti həqiqi inamda (tərəzi) 
təsdiq edilə bilmirsə, onda əvəzetmə daha da qədimlərə gedib çıxır və arxaik 
sayıla bilər.  

12. Ədəbi əvəzetmə. Həqiqi mövhumat kimi eyni zəif mənimsəmə dərə-
cəsini ədəbi material da aşkar edir. Nağıl elə müqavimət qabiliyyətinə malikdir 
ki, onun haqqında başqa formalar da ortaya çıxır: onlar birləşmirlər. Əgər qarşı-
laşma yenə də baş verirsə, onda nağıl qalib gəlir. Nağıl başqa ədəbi janrlara nis-
bətən ən çox dastan və əfsanəni mənimsəyir. Daha az əvəzetmə romanla gedir. 
Burada yalnız rıtsar romanları bir qədər rol oynayır. Ancaq rıtsar romanının özü 
çox vaxt törəmə nağıllardır. Burada inkişaf mərhələlər üzrə gedir: nağıl > roman 
> nağıl. Buna görə də, "Eruslan Lazar" kimi əsərlər ayrı-ayrı elementlərin kitab 
xarakterinə baxmayaraq, konstruksiyalar üzrə ən təmiz nağılları təmsil edir. Əl-
bəttə, bütün bunlar yalnız sehrli nağıla aiddir. Şvank, hekayə və xalq nəsrinin 
başqa növləri daha elastik və həssasdır. 

13. Modifikasiyalar. Öz mənşəyinə görə bir qədər dəqiq müəyyən edilə 
bilməyən əvəzetmələr var. Əksər hallarda bu, kökü sadəcə söyləyicinin fantazi-
yasına gedib çıxan yaradıcı əvəzetmələrdir, həm də belə formalar etnoqrafiya və 
ya tarix nöqteyi-nəzərindən spesifik deyil. Ancaq, qeyd etmək lazımdır ki, bu 
əvəzetmələr sehirli nağıllara nisbətən heyvanlar haqqında və digər nağıllarda bö-
yük rol oynayır (ayının canavarla, bir quşun başqası ilə əvəz edilməsi və s.). Əl-
bəttə onlar sehirli nağıllarda da mümkündür. Belə ki, hava daşıyıcısı rolunda 
qartal, şahin, qarğalar, qazlar və başqaları da ola bilər. Axtarılan təəccüblü şey 
kimi qızılbuynuzlu maral, qızılsaçlı at, qızıl lələkli ördək, qızıl tüklü donuz və 
başqaları bir-birini əvəz edə bilərlər. Xüsusilə bünövrəyə münasibətinə görə, 
ümumiyyətlə, ikinci olan formalar tez-tez şəklini dəyişirlər. Bir sıra formaların 
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tutuşdurulmasıyla göstərmək olar ki, tələb olunan təəccüblü şey, istənilən qızılı 
qıvrım saçlı şahzadənin dəyişdirilməsindən başqa bir şey deyildir. Əgər törə-
məylə əsas formanın müqayisəsi müəyyən azalan xətti göstərirsə, onda iki törə-
mə formanın müqayisəsi müəyyən parallelizmi göstərir. Nağılda xüsusi forma 
müxtəlifliyinə malik olan elementlər var. Bura, məsələn, çətin tapşırıqlar aiddir. 
Madam ki, əsas növün tapşırığı verilmir, onda nağıl və onun konstruksiyasının 
bütövlüyü üçün bu məsələlərin necə olacağının bir o qədər fərqi yoxdur. 

Bu hadisə daha kəskin şəkildə, bütovlükdə heç vaxt nağılın əsas növünə 
aid olmayan, onun tərkibinə daxil olmayan hissələrin tutuşdurulması vaxtı orta-
ya çıxır. Belə elementlərə əsaslandırmalar aiddir. Amma transformasiyalar bə-
zən bu və ya digər hərəkəti əsaslandırmaq ehtiyacını yaradır. Buradan tamamilə 
eyni hərəkətlərin ən müxtəlif əsaslandırmaları yaranır. Məsələn, qəhrəmanın 
sürgünü (sürgün — ikinci törəmədir) çox müxtəlif üsullarla əsasladırılır. Əksinə, 
qızın (ilkin xarakterli forma) ilan tərəfindən oğurlanması zahirən demək olar ki, 
heç vaxt əsaslanmır: o daxilən əsaslandırılmışdır. 

Komanın bəzi əlamətləri modifikasiyalara da meyillidir: toyuq ayaqların-
da komanın yerinə "keçi buynuzlarında, qoyun ayaqlarında" koma ilə qarşılaşı-
rıq.  

14. Naməlum mənşəyin əvəzedilməsi. Belə ki, əvəzetmələr burada onla-
rın mənşəyinin əlamətinə görə yerləşdirilmişdir, bu və ya digər elementlərin 
mənşəyi isə həmişə sadə modifikasiya deyil, onda hələlik mənşəyin naməlum 
əvəzlənməsi kateqoriyasını yaratmaq lazımdır. Belə formalara, məsələn, Af. 93. 
nağılından günəşin bacınsını aid etmək olar. “Bacı” bağışlayan rolunu oynayır 
və həmçinin ona şahzadənin inkişaf etməmiş forması kimi də baxıla bilər. O 
"günəş köşklərində" yaşayır. Məlum deyil ki, burada hər hansı bir günəş kultu 
əks edilib, söyləyicinin yaradıcılıq təxəyyülü rol oynayıb, yoxsa bu forma söylə-
yiciyə toplayıcı tərəfindən təlqin edilmişdir (bu söyləyicini sorğu-sual edərkən 
olur, belə ki, o bu və ya digər nağılları bildiyinə görə bəzən toplayıcını razı sal-
maq üçün hansısa uydurmalar edə bilər). 

Bununla da əvəzetmələr məhdudlaşdırılır. Əlbəttə ki, onların bu və ya 
başqa fərdi hallara uyğunlaşmasının daha bir neçə növlərini də yaratmaq olar, 
ancaq indi buna ehtiyac yoxdur. Göstərilən əvəzetmələr nağıl materialının bütün 
mətnində məna kəsb edir, fərdi hallara uyğunlaşma isə asanlıqla göstərilən halla-
rın köməyi ilə tamamlana və nəticə çıxarıla bilər. 

Biz dəyişikliklərin başqa bir sinifinə, məhz assimilyasiyalara yönəlirik. 
Assimilyasiyalarla bir formanın başqası tərəfindən natamam şəkildə sı-

xışdırılıb çıxarılması nəzərdə tutulur, həm də bu zaman iki formanın bir formada 
birləşməsi baş verir. 

Zira assimilyasiyalar əvəzetmələr kimi eyni sıra üzrə yerləşərlərsə, onda 
onlar çox qısa şəkildə sadalana bilərlər. 

15. Nağıldaxili assimilyasiya. Bu hadisə aşağıdakı formalarda olur: 
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1) qızıl damlı koma; 
2) alovlu çayda koma.  
Nağılda qızıl damlı saraya tez-tez rast gəlinir. Koma + qızıl damlı saray 

qızıl damlı komanı verir. Bu həmçinin alovlu çayda komaya da aiddir. 
Daha maraqlı bir hadisəni "Fyodor Vodoviç və İvan Vodoviç" nağılında 

müşahidə edirik (Onç. 4). Burada, qəhrəmanın möcüzəli doğuluşu və onun ila-
nın arvadları (bacıları) tərəfindən təqibi kimi, iki müxtəlif cinsli elementlər assi-
milyasiya olunmuşdur. İlanların arvadları, qəhrəmanı təqib edərək, adətən quyu-
da, buludda, çarpayıda dövr edirlər və İvanın yolunda dayanırlar. Əgər o meyvə-
lərin dadına baxsa, sudan içsə və s. onda onu hissələrə parçalayacaqlar. Möcüzə-
li doğuluş üçün bu motiv aşağıdakı qaydada istifadə edilmişdir: şahzadə atasının 
sarayında gəzir, piyaləsi olan quyu və çarpayı görür (unudulmuş alma ağacı). O 
suyu içir, istirahət etmək üçün çarpayıya uzanır. Bundan o hamilə olur və iki oğ-
lan doğur. 

16. Məişət assimilyasiyasının aşağıdakı formaları var: 
1) kəndin kənarında koma; 
2) meşədə mağara.  
Burada fantastik koma real komaya və real mağaraya çevrilmiş, amma 

evin kimsəsiz (bir halda isə meşə) vəziyyəti saxlanmışdır. Beləliklə, nağıl + ger-
çəklik məişət assimilyasiyasını verir.  

17. Dini assimilyasiyaya ilanın şeytanla, həm də ilan kimi göldə yaşayan 
şeytanla əvəzlənməsi nümunə ola bilər. Suda yaşayan qəddar varlıqlar haqqında 
belə təsəvvür kəndlilərin ibtidai mifologiyası ilə ümumi olan heç nəyə malik ol-
maya bilər, amma tez-tez yalnız transformasiyanın növlərindən biri kimi izah 
olunur. 

18. Mövhumat assimilyasiyasına nadir hallarda rast gəlinir. Buna toyuq 
ayaqlarındakı komada yaşayan qulyabanı nümunə ola bilər. 

19 — 20. Ədəbi və arxaik assimilyasiyalar daha nadir rast gəlinirlər. 
Rus nağılı üçün dastanla və əfsanə ilə assimilyasiyalar müəyyən məna kəsb edir, 
amma burada daha çox assimilyasiya deyil, belələrinin nağılvari tərkib hissələri-
nin saxlanılması vaxtı bir formanın digəri tərəfindən sıxışdırılıb çıxardılması 
özünü göstərir. Arxaik assimilyasiyalara gəlincə isə, onlar hər dəfə xüsusi müza-
kirə tələb edirlər. Onlar mümkündür, amma onları yalnız xüsusi tədqiqatların 
köməyi ilə göstərmək mümkün olar.   

Bununla da transformasiyaların növlərinin icmalı başa çatdırılmış ola bi-
lər. Tamamilə bütün nağıl formalarının bir şkalada yığılmasını iddia etmək ol-
maz, amma, hər halda, onların kifayət qədər xeyli miqdarını belə yerləşdirirlər. 
Transformasiyaların spesifikasiya və ümumiləşdirmə kimi növlərini də tətbiq 
etmək mümkün idi. Birinci halda ümumi təsir xüsusiyə çevrilir (otuzuncu çarlı-
ğın yerinə — Xvalınsk şəhəri), ikincidə isə əksinə (otuzuncu çarlığın “başqa, di-
gər” çarlığa çevrilməsi və b.). Amma spesifikasiyaların demək olar ki, bütün 
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növlərinə əvəzetmələr kimi, ümumiləşdirmələrə isə reduksiyalar kimi də baxıla 
bilər. Bu isə təkmilləşdirməyə (hava atı > at), lətifəyə çevrilmələrə və s. aiddir. 
Transformasiyaların bu növlərinin düzgün və ardıcıl tətbiqi nağılın öyrənilməsi 
üçün onun irəliləməsi prosesində daha möhkəm bünövrə qoymağa icazə verə-
cəkdir. 

Nağılın ayrı-ayrı elementlərinə aid olanlar, bütövlükdə nağıla da aiddir. 
Əgər artıq element əlavə edilirsə, bizim qarşımızda amplifikasiya, əks halda re-
duksiya və s. olacaqdır. Bu metodların bütöv nağıla tətbiqi nağılın süjetlərarası 
tədqiqi üçün əhəmiyyətlidir. 

Bizə daha bir mühüm məsələni işıqlandırmaq qalır. Əgər bir elementin 
bütün hallarını (və ya lap çox hallarını) yazsaq, onda bir elementin bütün forma-
ları təxminən bir əsasla qurula bilmir. Fərz edək ki, biz küpəgirən qarını hədiyyə 
verənin əsas forması kimi qəbul edirik. Cadugər, künc-bucaqda qalmış nənə, dul 
qadın, qarı, qoca, çoban, qulyabanı, mələk, şeytan, üç qız, çar qızı və s. kimi for-
malar Küpəgirən qarının əvəz edilməsi və digər transformasiyaları kimi kifayət 
dərəcədə izah edilmiş ola bilərlər. Amma budur, biz qulac saqqallı, dırnaqlı kişi 
də müşahidə edirik. Hədiyyə verənin belə forması Küpəgirən qarıdan gəlmir. 
Əgər belə forma dinlərdə də rast gəlinirsə, onda qarşımızda Küpəgirən qarı ilə 
əlaqələndirilmiş forma var, əgər yoxdursa, onda bu qarşımızdakı naməlum mən-
şəyin əvəzlənməsidir. Hər elementin bir neçə əsas forması ola bilər, hərçənd ki, 
belə paralel, əlaqələndirilmiş formaların miqdarı adətən cüzidir. 

 
V 

Əgər biz təxminən daha əyani materialda bir sıra çevrilmələri, müşahidə-
lərimizin tətbiqi nümunəsini göstərməsəydik, bizim xülasəmiz natamam olardı. 
Aşağıdakı formaları götürək:  

ilan çarın qızını oğurlayır, 
ilan çarın qızına əzab verir,  
ilan çarın qızını tələb edir. 
Nağılın morfologiyası nöqteyi-nəzərindən biz burada ilkin ziyankarlıq 

müşahidə edirik. Belə ziyankarlıq adətən başlanğıcdır. Yuxarıda izah edilmiş 
prinsiplərə əsasən biz yalnız oğruluqla oğruluğu və s. deyil, nağılın tərkib hissə-
lərindən biri kimi ilkin ziyankarlığın müxtəlif növlərini müqayisə etməliyik. 

Ehtiyatlılıq tələb edir ki, hər üç forma bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə 
gözdən keçirilsin. Amma təxmin etmək olar ki, birinci yenə də əsas formadır. 
Misirdə ruhun ilanlar tərəfindən oğurlanması kimi ölümlər haqqında təsəvvürlər 
məlumdur. Ancaq xəstəliyin iblisin bədəndə yaşaması kimi başa düşülməsindən 
sonra bu təsəvvürlər unudulmuşdur. Nəhayət, ilan tərəfindən şahzadənin xərac 
kimi tələb olunması arxaik məişət çaları daşıyır. O, qoşunun meydana çıxması, 
şəhərə vergi qoyulması və müharibə təhlükəsi ilə müşayiət olunur. Ancaq bunun 
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müsbət olduğunu iddia etmək olmaz. Hər halda, hər üç forma çox qədimdir və 
hər biri bir sıra transformasiyalara imkan verir.  

Birinci formanı götürək:  
ilan çarın qızını oğurlayır. 
İlan şərin təcəssümü kimi sınaqdan keçirilir. Dini təsir ilandan şeytan 

yaradır: 
şeytanlar çarın qızını oğurlayırlar. 
Bu fəaliyyət oğurluğun obyektini dəyişdirir: 
şeytan keşişin qızını oğurlayır. 
İlan fiquru artıq kəndə yaddır. O fantastik atributlar vasitəsilə (modifyka-

siya) daha da məşhur və təhlükəli heyvanlarla (məişət əvəzetməsi) əvəz olunur: 
ayı — dəmir tük çarın uşaqlarını götürüb aparır. 
Ziyankar Küpəgirən qarıyla yaxınlaşır. Nağılın bir hissəsi digərinə təsir 

edir (nağıldaxili əvəzetmə). Küpəgirən qarı qadın cinsinə mənsub varlıqdır, buna 
müvafiq olaraq oğurlanmışa kişi cinsi (müraciət) mənsub edilir:  

cadugər qocaların oğlunu oğurlayır. 
Nağılın ağırlaşdırılmasının daimi formalarından biri qənimətin qardaşlar 

tərəfindən yenidən oğurlanmasıdır. Burada ziyankarlıq qəhrəmanın qohumlarına 
aid edilmişdir. Bu hərəkətin çətinləşdirilməsinin qanuna uyğun formasıdır: 

qardaşlar İvanın adaxlısını oğurlayırlar. 
Qəddar qardaşlar nağıl personajları (nağıldaxili əvəzetmə) ehtiyatında 

olan başqa qəddar qohumlarla əvəz olunurlar: 
çar (qayınata) İvanın arvadını oğurlayır. 
Həmin bu yeri şahzadə özü tutur, nağıl daha da məzəli formalar alır. Bu 

halda ziyankar fiquru zəifləmişdir: 
şahzadə ərindən qaçır.  
Bütün bu hallarda insanlar oğurlanırdılar, amma, məsələn, gün işığı (ar-

xaik əvəzetmə?) da oğurlana bilər: 
ilan çarlıqdan işıq oğurlayır.  
İlan başqa nəhəng heyvanla (modifikasiya) əvəz olunur, oğurluq obyekti 

xəyali çar məişətiylə yaxınlaşır: 
su samuru çarın heyvanxanasından heyvanları oğurlayır.  
Talismanlar nağılda böyük rol oynayır. Onlar çox vaxt İvanın öz məqsə-

dinə çatmasında tək vasitədir. Buradan məlumdur ki, onlar dəfələrlə oğurluğun 
obyekti olurlar. Nağıl ortasında əhvalatın mürəkkəbləşdiyi vaxt, belə oğurluq 
hətta nağıl qanunu nöqteyi-nəzərindən mütləqdir. Nağılın bu orta anı onun baş-
lanğıcına keçir (nağıldaxili əvəzetmə). Talisman oğrusu çox vaxt fırıldaqçı, ağa 
və başqalarıdır (məişət əvəzetməsi): 

yekəpər kişi İvanın talismanını oğurlayır,  
ağa kişinin talismanını oğurlayır.  



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 19

Oğurlanmış qızıl almaların talisman olmadığı Simurq quşu haqqındakı 
nağıl başqa formalara keçid pilləsini verir (bax. cavanlaşdırıcı almalar). 

Burada əlavə etmək lazımdır ki, talismanın oğurluğu məhz yalnız nağılın 
tərkibinin mürəkkəbləşməsi kimi artıq talisman tapıldığı vaxt, mümkündür. Na-
ğılın başlanğıcında talismanın oğurluğu yalnız, əgər onlar tərəfindən sahiblənmə 
qısaca, bir təhər əsaslanırsa onda mümkündür. Buradan aydın olur ki, nəyə görə 
nağılın başlanğıcında oğurlanmış predmetlər əsasən talisman olmurlar. Simurq 
quşu nağılın ortasından başlanğıca keçir. Quş otuzuncu çarlıqda İvanın əsas xə-
bərçi formalarından biridir. Qızıl lələk və s. nağıl heyvanlarının adi atributudur: 

Simurq quşu çarın almalarını oğurlayır.  
Bütün hallarda oğurluq mühafizə edilmişdir. Gəlinin, qızın, arvadın və s.  

itməsi mifoloji varlığa aid edilmişdir. Onun mifikliyi, hər halda, müasir kəndli 
həyatına yaddır. Gətirilmiş yad mifologiya cadugərliklə əvəz olunur. Yox olma 
qəddar cadugərlərin sehrli hərəkətləri ilə izah edilirdi. Ziyançılığın xarakteri də-
yişir, amma onun nəticəsi – axtarışlara (mövhumi əvəzetmə) səbəb olan yox ol-
ma dəyişmir:  

cadugər çarın qızını oğurlayır,  
dayə ovsunlayaraq, İvanın adaxlısını qaçmağa məcbur edir.  
Sonra yenə fəaliyyətin qəddar qohumlara keçirilməsini müşahidə edirik: 
bacılar qızın adaxlısını qaçmağa məcbur edirlər. 
İkinci bünövrəmizin, yəni formamızın transformasiyasına keçirik:  
ilan çarın qızına əzab verir.  
Transformasiyalar həmin yolla gedir:  
şeytan çarın qızına əzab verir və s.  
Burada əzab vermək tamamilə etnoqrafik şəkildə izah edilən vampirlik 

xarakteri əldə etmək kimi başa düşülür. İlanın və şeytanın yerinə yenə də nağılın 
başqa qəddar varlığını görürük:  

Küpəgirən qarı pəhləvanların sahibəsinə əzab verir.  
Bünövrənin üçüncü forması zorakı evliliyin təhdidlərini verir: 
ilan çarın qızını tələb edir.  
Bununla bir sıra transformasiyalar açılır:  
suadamı çarın oğulunu tələb edir və s.  
Bu formadan artıq morfoloji şəkildə, çar uşaqlarını tələb etmədən müha-

ribə elanı gedir (reduksiya). Belə formanın qohumlara keçirilməsi aşağıdakını 
verir:  

cadugər-bacı çarın oğlunu (və ya qardaşını) yeməyə çalışır.  
Sonuncu hal (Af. 93) xüsusilə maraqlıdır. Burada şahzadənin bacısı ilan 

kimi göstərilir. Beləliklə, bu hadisə nağıldaxili assimilyasiyanın klassik nümu-
nəsini verir. O göstərir ki, nağılda ailə münasibətlərinin öyrənilməsinə çox ehti-
yatlı yanaşmaq lazımdır. Qardaşın bacı ilə nikahı və başqa formalar adət-ənənə-
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nin qalığı deyil; bu misal gətirilən əhvalatın da aydın şəkildə göstərdiyi kimi, 
məlum transformasiyanın nəticəsi ola bilər.  

Bütün şərhlərə, bir cümlədə iki əlavə ilə istənilən hər şeyi yerləşdirmək 
olar fikrinə etiraz etmək olardı. Ancaq bu heç də belə deyil. Belə formanı "Şax-
ta, günəş və külək" və bir çox digər nağılların başlanğıcına necə yerləşdirək? 
İkincisi, nəzərdən keçirilmiş əhvalatlar bütün kompozisiyaya münasibətdə eyni 
konstruktiv elementi ifadə edir. Bundan sonar da eynidir, lakin fəaliyyət istiqa-
məti anlarının tərtibinə görə müxtəlifdir: evdən çıxmaq üçün kömək istəmək, hə-
diyyə verənlə rastlaşmaq və s. Oğurluq hallarının olduğu nağılların hamısı bu 
konstruksiyanın davamını vermir, əgər bu konstruksiya lazim deyilsə, onda ox-
şar anları müqayisə etmək olmaz, çünki onlar heteronomdor, yaxud da güman 
etmək lazımdır ki, yabançı sehirli nağıllarda konstruksiyaya sehirli nağıllardan 
bir hissə düşmüşdür. Beləliklə, biz yenidən xarici oxşarlığa görə deyil, eyni tər-
kib hissələrinə görə müqayisə etməyin zəruriliyinə qayıdırıq. 
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XÜLASƏ 

Arxaik təsəvvürlər sisteminin səciyyəvi xətləri nağılların yaranmasında 
mühüm mənbəyə çevrilir. Nağıllarda cildini dəyişib dondan-dona girməyin, na-
ğıl qəhrəmanlarının sehrli O biri dünya varlıqları ilə qarşılaşmasının müxtəlif 
nümunələrinə rast gəlirik. Nağılların oxunaqlığını təmin edən onların  məzmun 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də forma xüsusiyyətləridir. Ritmikliyi, ahəngdarlı-
ğı bu cür forma xüsusiyyətlərindən hesab etmək olar. Nağıllarda ritmiklik bir 
çox hallarda sözlərin, söz birləşmələrinin, cümlələrin təkrar olunması hesabına 
yaradılır. Oxşar, yaxud eyni epizodların təkrar olunub paralellik yaratması da 
nağıllarda tez-tez rast gəldiyimiz cəhətlərdəndir. Məqsədyönlü təkraretmə prin-
sipi nağıllarda xüsusi formulların ortaya çıxmasına rəvac verir.  

Açar sözlər: nağıl, ritmiklik, söyləyici, kumilyativ nağıllar, paralellik 
 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СКАЗКАХ 
РЕЗЮМЕ 

Типичные линии архаической системы воображения стали важным 
источником в создании сказок. В сказках мы встречаемся с различными 
примерами трансформации, встреч сказочных героев с волшебными миро-
выми существами. Читаемость этих сказок обеспечивается наряду содер-
жательными особенностями, также и с особенностями формы. Особеннос-
тями этой формы можно считать ритмичность, гармонию. Ритмичность в 
сказках во многих случаях создается за счет слов, словосочетаний и пред-
ложений. Часто встречаемая особенность в сказках это создание параллели 
похожих или одинаковых эпизодов. Целенаправленный принцип повтора в 
сказках приводит к появлению специальных форм. 

Ключевые слова: сказка, ритмичность, сказитель, кумулятивные 
сказки, параллельность 

 
SOME WORDS ABOUT STORY TALES  

SUMMARY 
The characteric lines of archaic thinking system turns into the important 

source in the creation of tales. In tales we meet different examples of 
encountering of tale heroes with creatures of the magic other world, changing 
form. Ensuring of the readability of the tales is not only their content characters 
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but also form characters. One can consider the rhythm, harmony from this kind 
form characters. In tales rhythm sometimes is created according to the 
repeatition of words, word combinations, sentences. Creating the paralelizm 
repeatition of alike or the same episodes in tales is one of the points which we 
meet very often. The principle of purposely repeatition in tales improves the 
creation of special formulas.  

Key words: tale, rhythm, teller, cumulative tales, paralelizm   
 
Məsələnin qoyuluşu: Nağılların məzmun və forma xüsusiyyətlərinin 

tədqiqata cəlb edilməsi. 
İşin məqsədi: Nağılların məzmun xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təkrar-

lar hesabına yaranan paralelliyin, ritmikliyin, ahəngdarlığın araşdırılması. 
 
Elmdə “bəşəriyyətin uşaqlıq dövrü” deyilən bir anlayış var. Bu anlayışın 

başlıca mahiyyəti qədim insanın çağdaş insandan fərqli dünyagörüşə sahib ol-
masını aydınlaşdırmaqla daha çox üzə çıxır. Çağdaş və arxaik dünyagörüş tipləri 
arasındakı fərqi aydınlaşdırmaq istərkən insan və təbiət münasibətləri üzərində 
dayanmalı oluruq. Belə bir məlum həqiqəti bir daha xatırlatmalı oluruq ki, arxa-
ik dünyagörüşün əsasında insanın təbiətdən ayrılmazlığı barədə təsəvvür durur. 
Qədim insan təbiəti də özü kimi canlı varlıq sayır. Onun təsəvvürünə görə, dağ-
daş, çöl-çəmən, gül-çiçək, kol-kos, ağac, sel-su, ay-ulduz … insan kimi dil açıb 
danışa bilər, həmçinin insan daşa dönüb yerində qala bilər, quşa dönüb göylərdə 
uça bilər. 

Arxaik təsəvvürlər sistemində mühüm yer tutan xətlərdən biri O biri 
dünya anlayışı ilə bağlıdır. Qədim insan tam əmindir ki, onu əhatə edən real 
aləmdən başqa, bir sehrli dünya da var. Bu sehrli dünya ya yerin altında, ya dər-
yaların dərinliyində, ya da göyün yeddi qatındadır. Divlər, göygöz kosalar, yed-
di başlı əjdahalar, quru kəllələr, zümrüd quşları, yel qanadlı atlar, pəri donlu ba-
lıqlar və s. sehrli dünyaya məxsus varlıqlardır. Onlardan bir qismi şəri, bir qismi 
isə xeyiri təmsil edir. Xeyiri və şəri təmsil etməsindən asılı olmayaraq, O biri 
dünyaya məxsus varlıqların qeyri-adi gücü, yenilməz qüdrəti olur. 

Arxaik təsəvvürlər sisteminin xatırlatdığımız və xatırlatmadığımız səciy-
yəvi xətləri yalnız miflərin, əfsanələrin yox, həm də nağılların yaranmasında 
mühüm mənbəyə çevrilir. Cildini dəyişib dondan-dona girməyin nağıllarda özü-
nəməxsus epizodlarına rast gəlirik. Nağıl qəhrəmanlarının sehrli O biri dünya 
varlıqları ilə qarşılaşmasının müxtəlif nümunələri ilə tanış oluruq. Hadisələri 
«bəşəriyyətin uşaqlıq dövrü»nə məxsus bir düşüncə tərzi ilə əks etdirmə nağılla-
rı yaşlılara sevdirdiyi kimi, uşaqlara da sevdirir. Uşaqlar öz xəyali dünyaları ilə 
nağıl aləmi arasında bir oxşarlıq tapırlar. Bu cür oxşarlıq tapmağın hesabına 
uşaqlar nağıllardan estetik zövq almaqla yanaşı, həm də nağıllarda təsvir edilən 
əhvalatların çoxuna inanırlar. Onlar inanırlar ki, Qaranlıq dünyadakı sehrli qüv-
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vələr nağılın baş qəhrəmanını məhv etmək istəsələr də, bunu bacarmırlar, çünki 
xeyirxah sehrli qüvvələr baş qəhrəmana yardımçı olub, onu döyüşlərdən qalib 
çıxarırlar. Nağıllarda tülkü, canavar, ayı, aslan, çaqqal, dovşan və s. kimi hey-
vanların; sərçə, qarğa, göyərçin və s. kimi quşların dil açıb danışması, insan ki-
mi davranması da uşaqları təəccübləndirmir. Uşaqlara elə gəlir ki, heyvanlar, 
quşlar, eləcə də güllər, çiçəklər, ağaclar… nə vaxtsa dil açıb danışa, insan kimi 
davrana biliblər.  

Sehrli varlıqların qüdrətinə inam bir çox nağıllarda insanın qeyri-adi əla-
mətlərlə təqdim edilməsində də özünü göstərir. Qeyri-adi əlamətlər qəhrəmanın 
doğuluşundan, onun uşaqlıq çağlarından diqqəti cəlb etməyə başlayır. Zahiri gö-
zəlliyi, fiziki gücü və ağıl-zəkası ilə başqalarından fərqlənən qəhrəmanların bir 
çoxu dərvişin verdiyi sehrli almadan, yaxud sehrli quşun yumurtasından, dərya 
atının içdiyi sudan və s. törəyən qəhrəmanlardır. Adi bir insan kimi doğulan na-
ğıl qəhrəmanı isə qeyri-adi varlıqların, tutalım, hansısa aslanın himayəsi altında 
böyüyürsə, dönüb əsl bahadır ola bilir. Bu kimi misallarda himayəçi tərəf adi 
qüvvə olmaqdan çıxıb sakral mahiyyətli qüvvəyə çevrilir və nağıl qəhrəmanının 
yenilməz bahadır kimi yetişməsi həmin sakral qüvvənin hesabına mümkün olur. 
Beləliklə, aydın olur ki, uşaqlar üçün son dərəcə maraqlı olan qılınc qəhrəmanla-
rının nağıllarda müxtəlif tipləri vardır. Onlardan bəziləri möcüzəli şəkildə doğu-
lurlar; bəziləri sehrli qüvvələrin himayəsi altında böyüyürlər; bəziləri isə sıravi 
insan kimi böyüsələr də, sehrli qüvvələrin köməyi ilə öz şücaətlərini birə-beş ar-
tıra bilirlər. 

Qılınc qəhrəmanları ilə bağlı sehrli aləm uşaqlar üçün nə qədər maraqlı-
dırsa, heyvanların baş qəhrəman kimi təqdim olunması da uşaqlar üçün bir o qə-
dər maraqlıdır. Uşaqlar öz xəyali dünyaları və Məlikməmmədin düşdüyü sehrli 
dünya arasında bir oxşarlıq tapdıqları kimi, Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülü-
mün öz anası ilə şirin-şirin danışması və Keçinin Qurdla davasında da bir doğ-
malıq görürlər.  

İstər insanların, istərsə də heyvanların baş qəhrəman kimi təqdim edildi-
yi bir çox nağıllarda uşaqları cəlb edən başqa bir möcüzə də vardır – ağılın mö-
cüzəsi. Bəli, bir çox nağıllarda baş qəhrəman, özündən qat-qat güclü olan rəqibi-
nə iti ağıl və dərrakə hesabına qalib gəlir. Balaca Cırtdan «xəlbirlə çaydan su gə-
tir», «dəyirman daşını boynuna keçirib çayı adla» kimi «məsləhətlər» verməklə 
axmaq divdən özünün və başqa uşaqların canını qurtara bilir. Tamah ucundan 
ayı, çaqqal, qurd, donuz, ilan, tısbağa kimi heyvanlarla birlikdə quyunun dibinə 
düşən tülkünü aclıq və ölümdən xilas edən də məhz ağıl işlətmək, kələyə əl at-
maq olur. Kələkbazlıqla müşayiət olunan əhvalatlar gözlənilməzliyi ilə uşaqlar-
da nə qədər maraq doğurursa, gülməli məzmun daşıması ilə də bir o qədər ma-
raq doğurur. Divin əlindən qurtaran Cırtdanın, quyu dibində aclıq və ölümdən 
xilas olan tülkünün atdığı addımlar məhz gözlənilməz və gülməli addımlar kimi 
nağıl mətnlərinin oxunaqlığını artırır.  
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Nağıl mətnlərinin oxunaqlığını təmin edən məzmun xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı, bir sıra forma xüsusiyyətlərini də qeyd etmək lazımdır. Belə forma xüsu-
siyyətlərindən biri ritmiklik, ahəngdarlıqdır. Ritmikliyə, ahəngdarlığa nail olmaq 
üçün nağılçı sözlərin bilərəkdən təkrarına xüsusi yer verir. Bu cür söz təkrarı na-
ğılın lap əvvəlindən – məşhur başlanğıc formulundan özünü göstərməyə başla-
yır: «Biri varmış, biri yoxmuş, bir padşah varmış». Bu başlanğıc formulundakı 
«biri» sözünün təkrar edilməsinin təsadüfi hal olmadığını nağıllardakı ənənəvi 
sonluq formulundan da görmək olar: «Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri 
sənin, biri də gendə durub «istəmirəm» deyənin». Həm başlanğıc, həm də son-
luq formulunda gördüyümüz söz təkrarı bu məsələyə diqqət yetirməyi, təkrarın 
başqa hansı formalarda təzahür etdiyini araşdırmağı zərurətə çevirir. Nağılları 
təkrarlar baxımından gözdən keçirdikdə aydın olur ki, şifahi ədəbiyyatın bu po-
pulyar janrında təkrarlar sadədən mürəkkəbə doğru müxtəlif səviyyə və miqyas-
da özünü göstərir. Yəni nağıllarda təkrar anlayışı söz, söz birləşməsi, cümlə, ab-
zas, detal, epizod, əhvalat və s. kimi mətn vahidlərini əhatə edir. Oxşar, yaxud 
eyni epizodların təkrar olunub paralellik yaratması nağıllarda tez-tez rast gəldi-
yimiz cəhətlərdəndir. Bu cəhət bir çox başqa nağıllar kimi «Məlikməmməd» na-
ğılında da özünü qabarıq şəkildə göstərir. Məlikməmməd Yeraltı dünyada üç 
divlə qarşılaşıb vuruşmalı olur. Həmin qarşılaşma və vuruşma epizodları məz-
munca, demək olar ki, bir-birinin təkrarıdır. Epizodlardan birini xatırlatmaqla 
qalan iki epizod barədə də təsəvvür əldə etmək mümkündür: «Qızın dizi üstə bir 
div başını qoyub yatmışdı. Qız Məlikməmmədi görcək dedi: 

– Ey cavan, kimsən, nəkarəsən? Heyifsən, qaç gizlən. Div yaralanıb, acı-
ğı tutub. Ayılıb səni bir dəqiqə də sağ qoymayıb yeyəcək. 

Məlikməmməd dedi: 
– Mən elə bu divi öldürməkdən ötrü bura gəlmişəm. 
Məlikməmməd xəncərini çıxarıb divin ayağını dəlməyə başladı. 
Div gözlərini açıb qıza dedi: 
– Qoyma, ayağımı milçək yedi. 
Məlikməmməd bir az sakit olub yenə başladı divin ayağını dəlməyə. Div 

gözlərini açıb çığırdı: 
– Qoyma, ayağımı milçək yedi. 
Üçüncü dəfə Məlikməmməd divin ayağını dələndə div yerindən qalxıb 

qıza bir şapalaq vurdu, dedi: 
– Sənə demirəm ayağımı milçək yedi?! 
Bu vaxt Məlikməmməd yerindən şir kimi sıçrayıb divnən güləşməyə 

başladı». Bu epizoddan sonra nağılda divin yorulub yatmasından, nazənin qızın 
məsləhəti ilə Məlikməmmədin taxçadakı şüşəni yerə vurub sındırmasından, şü-
şədən çıxan quşu öldürməsindən və bununla da divin canını almasından bəhs 
olunur. Məlikməmmədin birinci divlə qarşılaşıb vuruşması səhnəsində tanış ol-
duğumuz bir çox epizodlar (divin gözəl bir qızın dizi üstə baş qoyub yatması; 
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Məlikməmmədin xəncərlə divin ayağını dəlməyə başlaması; divin qıza «qoyma, 
ayağımı milçək yedi» deməsi; divin qəzəblənib qıza bir şapalaq vurması; Məlik-
məmmədin qırx gün, qırx gecə divlə vuruşması; divin yorulub yatması; Məlik-
məmmədin taxçadakı şüşəni sındırması, şüşədən çıxan quşun başını üzüb bu-
nunla da divin canını alması və s.) ikinci və qismən də üçüncü divlə qarşılaşma 
səhnələrində təkrar olunur. 

«Məlikməmməd» nağılında oxşar və ya eyni  epizodların paralelliyini 
böyük və ortancıl qardaşların hərəkəti üzrə də izləmək olar. Böyük və ortancıl 
qardaşların son hərəkətlərinə, həmin hərəkətlər müqabilində Məlikməmmədin 
atdığı addımlara diqqət yetirsək, görərik ki, söyləyicinin öz dilindən danışılan 
epizod bir az sonra personajlardan birinin dili ilə yenidən danışılır. Yeraltı dün-
yadan qayıdıb dərzi yanında şagird işləyən Məlikməmməd böyük qardaşının to-
ya hazırlaşdığını və bu münasibətlə meydanda at çapacağını bilib Zümrüd qu-
şundan bir dəst sarı paltar, qılınc, qalxan, bir də sarı yel atı istəyir. Nağılda deyi-
lir: «Məlikməmməd deyən şeylər hazır oldu. Məlikməmməd paltarı qıvraq ge-
yindi, qılıncı belinə bağladı, qalxanını qoluna taxdı, birbaş atı padşahın evinin 
qabağına sürdü. Şəhər camaatı, bütün qoşun tamaşaya yığılmışdı. Padşahın bö-
yük oğlu da at çapırdı. Məlikməmməd atını meydana salıb bir o başa çapdı, bir 
bu başa çapdı, sonra qılıncını çıxarıb padşahın böyük oğlunun boynunu vurdu. 
Qoşun bir-birinə qarışdı. Camaat bir-birinə dəydi. Hamı Məlikməmmədin dalın-
ca tökülüb onu oxa basdı. Məlikməmməd atı çapıb yel kimi gözdən itdi». Yel ki-
mi gözdən itib təzədən dərzi dükanına qayıdan və oturub ustasının meydandan 
qayıtmasını gözləyən Məlikməmməd heç nədən xəbəri olmayan bir adam kimi 
meydanda nələr baş verdiyini soruşduqda dərzi belə cavab verir: «Nə olacaq, 
padşahın evinin qabağında at çapırdılar. Hardansa suya dönmüş sarı paltarlı bir 
atlı gəldi, bir az o başa, bir az bu başa at çapdı, birdən qılıncını çəkib padşahın 
oğlunun boynunu vurdu. Dalınca töküldülər, tuta bilmədilər». Göründüyü kimi, 
dərzinin dilindən verilən bu məlumat bir az əvvəl söyləyicinin dilindən verilən 
məlumatın təkrarıdır. Nağılda ortancıl qardaşın da öldürülmə əhvalatı dinləyici-
yə həmin formada çatdırılır. Faktlar göstərir ki, məlumatın təkrarən çatdırılması 
yalnız «Məlikməmməd» üçün yox, bütövlükdə nağıllar, eləcə də dastanlar üçün 
səciyyəvi olan bir formadır.  

Nağıl və dastanlarda təkrar hesabına yaranan paralellik ritmikliyi, ahəng-
darlığı artırır, mətni yadda saxlayıb başqalarına danışmağı asanlaşdırır. Ahəng-
darlığın nağıl janrı üçün əhəmiyyətli cəhətlərdən biri olduğunu məlum və məş-
hur formullardan da görmək olar. Qəhrəmanın bir yerdən başqa yerə səfərini 
dinləyiciyə çatdırmaq istərkən nağılçı, adətən, bu cür formullardan istifadə edir: 
«Çəkib çarığın dabanını, qırıb yerin amanını, günə bir mənzil, teyyi-mənazil, az 
getdi, üz getdi, dərə-təpə düz getdi, bir neçə gündən sonra gəldi çıxdı həmin dər-
vişin nişan verdiyi yerə». Yaxud: «Orada ayla, illə, burada müxtəsər dillə, başla-
dı şəhərbəşəhər, kəndbəkənd soraqlaşıb gəzməyə». Bu nümunələrdə daban-
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aman, az-üz-düz, il-dil qafiyələri, təbii ki, təhkiyənin ahəngdarlığını artırmış 
olur. Nağılın əsas mətnindəki formullarda ara-sıra rast gəldiyimiz qafiyələnmə 
bu janrın başlanğıc formulları üçün daha səciyyəvidir: «Sizə kimdən deyim, 
kimdən danışım, dır-dır arvadlardan, ilan vuran, iman qıran, saman altdan su ye-
ridən, yabaynan dooğa içənlərdən, qarışqa minib çaydan keçənlərdən». Yaxud: 
«Hindalan, hündalan, Kür qırağı köndələn, kəklikotu bəndalan. Xan sənsən, mən 
mənəm, qorxma, sənə dəymənəm. Hekayəti-məkati, ildə verər zəkatı, boyaqçı 
küpü açdı, boyadı məmləkəti». Formullardakı qafiyələnmə hərdən nağıllarda xü-
susi nəzm parçalarının da işlənə biləcəyini nəzərə almaq zərurəti yaradır. Das-
tanlarımız üçün ayrılmaz element olan nəzm parçaları nağıllarımızda həmişə 
yox, məhz bəzi hallarda özünü göstərir: 

Tülkü, tülkü, tünbəki, 
Quyruq üstə lünbəki. 
Ayı axmaq, 
Donuz toxmaq, 
Qurd ulavuş, 
Çaqqal çavuş, 
İlan qamçı, 
Tısbağa çanaq, 
Biz ona qonaq. 

«Tülkü, tülkü, tünbəki» nağılından götürdüyümüz bu nəzm parçasının 
dinləyiciyə təkrar-təkrar çatdırılması diqqəti bir daha cəlb edir. Əlbəttə, nəzm 
parçasının təkrar olunması nağılda süjet xəttinin tələbi ilə mümkün olur. Başqa 
heyvanlarla birlikdə quyu dibində ac-yalavac qalan tülkü vəziyyətdən çıxış  yo-
lunu mahnı oxumaqda görür: «Qoyun mən bir mahnı oxuyum, hər kimin adı axı-
ra düşsə, onu yeyək». Heyvanlar bu şərtə razı olduqdan sonra tülkü son misraları 
azacıq dəyişməklə öz mahnısını dörd dəfə təkrar etməli olur. Nəzm parçalarının 
bu və ya digər şəkildə təkrarlanmasının nağıllarda təsadüfi yox, səciyyəvi bir cə-
hət olduğunu bir çox başqa nümunələr də göstərir. Belə nümunələr sırasında 
“Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılını da xatırlamaq olar. Həmin nağılda 
keçinin dilindən söylənən belə bir şeir var:  

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm! 
Açın qapını, mən gəlim! 
Ağzımda su gətirmişəm,  
Döşümdə süd gətirmişəm,  
Buynuzumda ot gətirmişəm!  

Keçi hər dəfə çöldən evə qayıdanda bu sözləri söyləməklə özünü nişan 
verir və balaları yalnız bundan sonra qapını açırlar. Keçinin çöldən qayıdıb bala-
larının yanına gəlməsi əhvalatını nağılçı neçə dəfə danışmalı olursa, demək, bir 
o qədər də Keçinin dilindən həmin şeiri söyləməli olur. Amma şeirin nağıl boyu 
təkrarlanması bununla bitmir. Keçinin balalarını yemək istəyən Qurdun Keçiyə 
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xəlvətcə qulaq asması epizodu ilə şeir növbəti dəfə Qurdun dilindən təkrarlan-
malı olur.  

Təkrarlanmanın nağıllar üçün nə qədər səciyyəvi olduğunu kumilyativ 
(zəncirvari) nağıllar da göstərir. Adından göründüyü kimi, bu nağılların başlıca 
mahiyyəti oxşar detalların zəncir halqaları kimi bir-birinə bağlanmasındadır. 
Bir-birinə bağlanan detalların oxşarlığı nağıl qəhrəmanının nəyisə verib əvəzin-
də nəyisə almaq hərəkəti ilə daha çox müəyyənləşir. “Cik-cik xanım” nağılında 
sərçənin tikan verib çörək alması, çörək verib qoyun alması, qoyun verib gəlin 
alması, gəlin verib saz alması zəncirvariliyin tipik nümunəsidir. Belə nümunə-
lərdə oxşar epizodların paralelliyi qabarıq şəkildə ortaya çıxır. Beləliklə, aydın 
olur ki, bütövlükdə xalq ədəbiyyatı üçün səciyyəvi cəhət sayılan paralellik nağıl-
ların strukturunda mühüm yer tutmaqla bu janrın həm söyləyici, həm də dinləyi-
ci tərəfindən daha tez mənimsənilməsində və janrın daha geniş auditoriyanı əha-
tə etməsində əsaslı rol oynayır.  

Nağılların, o cümlədən bu janrın uşaqlar üçün nəzərdə tutulan nümunələ-
rinin məzmun və forma xüsusiyyətlərindən, əlbəttə, çox geniş danışmaq olar. 
Amma biz bu yığcam qeydlərlə kifayətlənib, bir neçə kəlmə də nağılların tərtib 
və nəşr prinsiplərindən danışmaq istəyirik. Qeyd etməyi vacib bilirik ki, nağılla-
rı peşəkar söyləyici dilindən necə var, o şəkildə yazıya alıb çap etdirmək nağılla-
rın tərtibində gözlənilməsi labüd olan prinsiplərdən biridir. Nağılları  necə var, o 
şəkildə yazıya almaq  dedikdə, nağılların məzmununun dəqiq və dürüst çatdırıl-
ması ilə yanaşı, bu nümunələrin dil-üslub, dialekt-şivə  xüsusiyyətlərinin qoru-
nub saxlanılması da nəzərdə tutulur. Kütləvi nəşrlərdə, eləcə də uşaqlar üçün tər-
tib olunan kitablarda nağıl mətnləri az-çox ədəbi dilə uyğunlaşdırılsa da, canlı 
xalq dilindən, bu dildəki təbii sintaktik ifadə formalarından uzaqlaşdırılmamalı-
dır.  Çünki folklor nümunələri, eləcə də nağıllar uşaqlara əxlaqi-didaktik fikirlər 
aşılamaqla bərabər, onların söz duyumunun və bədii zövqünün formalaşmasında 
da əhəmiyyətli rol oynayır.  

Uşaqların mənəvi cəhətdən zənginləşməsində və onların bədii zövqünün 
formalaşmasında folklorun mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq, Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq Elmi-me-
todiki Mərkəzi uşaqlar üçün silsilə kitablar nəşr etməyi planlaşdırıb. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu ilə birlikdə nəşrə hazırlanması 
nəzərdə tutulan həmin kitablar xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrlarını əhatə edə-
cəkdir. Qeyd olunan silsilədən ilk kitabda uşaqların sevə-sevə oxuduqları və din-
lədikləri “Məlikməmməd”, “Göyçək Fatma”, “Cırtdan”, “Tülküdən qorxan Əh-
məd”, “Tülkü, tülkü, tünbəki”, “Cik-cik xanım”, “Şəngülüm, Şüngülüm, Mən-
gülüm”, “Pıspısa xanım və Siçan bəy”, “Xoruz və padşah” və s. kimi məşhur na-
ğıllar toplanıb. Silsilədən növbəti kitablar əfsanə və rəvayət, atalar sözü və mə-
səl, oxşama və layla, tapmaca və s. kimi janrlara həsr ediləcəkdir. İnanırıq ki, 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünas-
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lıq Elmi-metodiki Mərkəzi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor 
İnstitutu arasındakı əməkdaşlıq uşaqlar üçün silsilə kitabların tərtib və nəşr olun-
ması işinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

  
İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi nağılların strukturunda 

mühüm yer tutan, xalq ədəbiyyatı üçün səciyyəvi cəhət sayılan paralellik, rit-
miklik və ahəngdarlıq kimi forma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir. 

İşin elmi nəticəsi: Nağılların məzmun və forma xüsusiyyətlərinə yeni el-
mi münasibət bildirilmiş və nağıllar üçün səciyyəvi olan söz, cümlə, epizod 
təkrarları konkret nümunələr əsasında araşdırılmışdır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən nağıllarla bağlı araşdırma aparan 
folklorşünaslar istifadə edə bilərlər.  
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MƏHƏRRƏMLİK RİTUALLARI VƏ ŞƏBİH ELEMENTLƏRİ 

İkinci məqalə 
 

ÖZƏT 
Sosiologiyanın tərkib hissəsi olan ritual sosial-mədəni həyatın bütün sa-

hələrini əhatə etməsinə baxmayaraq sonradan antropologiyanın və folklorun da 
əsas anlayışına çevrilmiş, getdikcə kollektiv təsir funksiyasını artıraraq bir neçə 
elmin – sosiologiyanın, antropologiyanın, folklorun, dinlər tarixinin və s. diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Burada müasir dövrdə çağdaşlaşma prosesinin cəmiyyət-
lərin başlıca dinamiklərindən olan ritualları yox etmədiyi, əksinə cəmiyyətlərin 
öz yaşamlarını davam etdirmək üçün bu dinamiklərə yeni formalar qazandıraraq 
davam etdirdikləri fikri yenidən gündəmə gətirilmişdir. O baxımdan Məhərrəm-
lik ayı ritual və elementlərinin bu gün belə aktual olduğu açıqca görünür. XXI 
yüzildə, aradan keçən 1335 ilə baxmayaraq Məhərrəmlik, Kərbəla hadisələri, 
Aşura və Şəbih ritualları əski ilə yenini bir yerdə yaşatmaqla, çağdaş dünyaya 
ayaq uydurmaqla yaşamını davam etdirir və insanlıq var olduqca da davam etdi-
rəcəkdir. 

Məqalədə Aşuradan öncəki və sonrakı ritual məsələlərlə bərabər ritual 
mahiyyətli olan Şəbih elementləri də araşdırılmış, bu elementlərin funksiya və 
semantikası aşkarlanmışdır. 

Açar sözlər: Aşura, Kərbəla müsibəti, ritual, Şəbih tamaşaları, xalq 
teatrı 

 
THE RITUALS OF MUHARRAM MONTH AND SHABIH 

ELEMENTS 
The second article 

ABSTRACT 
Ritual─ the integral part of sociology in spite of the all fields of the 

social-cultural life has become a main concept of anthropology and folklore and 
gradually increasing the function of collective impact was on the focus of 
attention of some sciences – sociology, anthropology, folklore, history of 
religions, etc. 

In spite of the process of rituals loss are going on at the present time, the 
problem of existing these rituals, giving them new forms which is the main 
locomotive of the society is on agenda. From this point of view the rituals and 
the elements of  Muharram month are very actual today. In the XXI century in 
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spite of the 1335 years passed, the Muharram, the events in Kerbala, the rituals 
of Ashura and Shabih continue to exist with keeping old and new together and 
will always live as long as the human exists. 

In the article along with the ritual problems before and after Ashura, 
Shabih elements with the ritual essence are investigated and the function and 
semantics of these elements are identified. 

Key words: Ashura, the tragedy of Kerbala, ritual, Shabih performances, 
folk theater 

 
РИТУАЛЫ МЕСЯЦ МУХАРРЕМ  И ЭЛЕМЕНТЫ ШАБИХ 

Вторая статья 
РЕЗЮМЕ 

Ритуал, являющийся составной частью социологии, несмотря на то, 
что охватывает все сферы социокультурной жизни позже превращается в 
основное понятие антропологии и фольклора, а дальше развивая функцию 
коллективного влияния был в центре внимания нескольких наук – социо-
логии, антропологии, фольклора, истории религий и т.д.  Несмотря на то, 
что в настоящее время идет процесс исчезновения ритуалов, вновь на по-
вестку дня встал вопрос продолжения существования этих ритуалов, при-
дав им новые формы, которые являются главным локомотивом общества. 
С этой точки зрения, сегодня ритуалы и элементы месяца Мухаррем очень 
актуальны. В XXI веке, несмотря на то, что прошло 1335 лет от Мухарре-
ма, от событий в Кербале, от ритуалов Ашуры и Шабих продолжают свое 
существование, существуя в ногу со временем и всегда будут жить пока 
есть человечество.    

В настоящей статье исследованы ритуальные данные Шабих наряду 
с ритуальными элементами до и после Ашуры, а также  были выявлены се-
мантика и функция данных элементов. 

Ключевые слова: Ашура, события в Кербале, ритуал, представле-
ния Шабих, народный театр 

 
Məsələnin qoyuluşu. Məqalə 1335 il bundan öncə Məhərrəm ayında baş 

vermiş Kərbəla hadisələrinə həsr edilmiş, bu ayda icra edilən dini ritualların 
sonradan Şəbih meydan tamaşalarının yaranmasında rolu araşdırılmışdır. Ritual-
la meydan tamaşası, Aşura elementləri ilə yas mərasimləri məqalənin əsas pred-
meti olmuşdur.    

İşin məqsədi. Ritualın hər hansı bir hadisəni müqəddəsləşdirməkdə rolu, 
meydan tamaşalarının, xalq oyunlarının qurulmasında yeri və funksiyasını öy-
rənmək yazının əsas məqsədi olmuşdur. Məqsəd Məhərrəmlik ayı rituallarının 
tarixi köklərini, mahiyyətini və ritual elementlərin folklor materialları kimi yeni-
dən qurulmasını öyrənmək olmuşdur. Xalq tamaşalarının özünəməxsusluğunun 
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ədəbi materiallarla yoğrulması ilə meydana gələn Şəbihin sonrakı tamaşalara tə-
siri də məqalənin məqsədləri arasında olmuşdur. 

 
1. Giriş 

 
Ritual (fransızca) və ya ayin (farsca) mifoloji, dini və dini-mifoloji məz-

munlu olub, bəzən də dini və mifoloji anlamı olmayan, min illərlə düzənlənmiş 
məlum qanun, qayda çərçivəsində icra edilən mərasimlər və ya bayram törənlə-
ridir. Hər bir ritual mifoloji və dini özəlliyə sahib olduğundan simvolikdir. Ona 
görə də rituallarda çox zaman simvollardan, mifoloji və dini terminlərdən geniş 
istifadə edilir. Bir çox ritual növləri xüsusi geyimlə, xüsusi yerlərdə, xüsusi mas-
kalar taxılmaqla, xüsusi rəqslərlə, oyunlarla icra edilir. Məhərrəmlik ritualları da 
bəzən təkyə adlanan yerdə, bəzən məsciddə, bəzən evdə keçirilməsi ilə daha sər-
bəst olub əhatə dairəsinə görə İslamdan öncəki və İslamdan sonrakı inanclar ba-
zasında formalaşmış və fəaliyyət göstərmişdir. Onun əsasında türk xalqlarının 
əski ritualları ilə bərabər, İslam dini ritualları sintez halında qorunmuşdur.  

Ritual ilk zamanlarda sosiologiynın bir parçası kimi sosial-mədəni həya-
tımızın bütün sahələrini əhatə etməsinə baxmayaraq sonradan antropologiyanın 
da əsas anlayışına çevrilmiş, getdikcə kollektiv təsir funksiyasını artıraraq bir 
neçə elmin – sosiologiyanın, antropologiyanın, folklorun, dinlər tarixinin və s. 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Burada müasir dövrdə çağdaşlaşma prosesinin cə-
miyyətlərin başlıca dinamiklərindən olan ritualları yox etmədiyi, əksinə cəmiy-
yətlərin öz yaşamlarını davam etdirmək üçün bu dinamiklərə yeni formalar qa-
zandıraraq davam etdirdikləri fikri yenidən gündəmə gətirilmişdir.2 

Bu təməl fəlsəfi qənaətlər də Məhərrəmlik ritual və elementlərinin bu 
gün belə aktual olduğunu açıqca göstərir. XXI yüzildə, aradan keçən 1350 ilə 
baxmayaraq Məhərrəmlik, Kərbəla hadisələri, Aşura və Şəbih ritualları əski ilə 
yenini bir yerdə yaşatmaqla, çağdaş dünyaya ayaq uydurmaqla yaşamını davam 
etdirir və insanlıq var olduqca davam etdirəcəkdir.                                                                             

Əslində ritual geniş mənada dini bir inanc kimi qəbul edilmiş vərdişlər-
dir, fərdlər tərəfindən müqəddəsləşdirilmiş davranışlar, biçimlər və hərəkətlər-
dir. Rituallar xüsusi hallarla yenilənən və zamanla ümumiləşmiş və ya xüsusiləş-
miş vərdiş özəllikləri qazanmış davranışlar toplusudur.3 O baxımdan Məhərrəm-
lik ritualları da İslamiyyətdən öncəki dönəmlərin inancıyla bağlı mistik tərəfləri 
içində qorumaqla yeni bir sintez yaratmış, kult xarakterli elementləri ilə türk İs-
lam mədəniyyətində yeni bir hadisə olmuşdur.    

 

                                         
2 Gusfield J.R., Michalowicz J., “Secular symbolism: studies of ritual, ceremony, and the 
symbolic order in modern life”, Annual Review of Sociology, Vol. 10, 1984, pp. 417–418 
3 http://rituel.nedir.com/#ixzz2kt5eocGO 
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2. Aşuradan öncəki rituallar 
 
Bütün İslam aləmində olduğu kimi türk dünyasında da Məhərrəmlik tazi-

yələri, Kərbəla hadisələri, Aşura günləri ritual elementlərlə çox zəngindir. Bu ri-
tualların bir çoxu ümummifoloji anlamlı olub əski türklərin inanc sistemləri ilə 
birbaşa bağlıdır. Ona görə də Kərbəla və Aşura türklərdə daha çox təntənə və 
zəngin rituallar içində keçirilmişdir. Təbii ki, Kərbəla hadisələri ilə bağlı ritu-
allar müsəlmanların birlik, bərabərlik duyğularını gücləndirən ən təsirli İslami 
elementdir. Buna baxmayaraq hər nədənsə uzun zaman elmdə Aşuranın, Şəbih 
meydan tamaşalarının ritual tərəfləri əsasən yunan mifologiyasında, qismən də 
Misir və İran mifoloji görüşlərində axtarılmış məsələyə bu aspektdən baxılmış-
dır.4 Bunun ən böyük səbəbi türk mifologiyasını bilməmək, türk inanc tarixinə 
bələd olmamaqdır.    

Məlum olduğu kimi ritual fərd və ya qruplarla bağlı bəzi dəyərlərin uy-
ğun zamanlarda demək olar ki, dəyişməyən vərdişə çevrilmiş davranış biçimləri 
ilə təkrarlanması kimi tərif edilir. Rituallar keçirilmə məqsədlərinə və vaxtlarına 
görə fərqli şəkillərdə təsnif edilmişdir ki, bunlardan bilinən və məlum olanı ke-
çid ritualları, təqvim ritualları və ruhdan düşmə və ya kriz zamanı rituallarıdır. 
Cəmiyyət həyatına təsirinə görə rituallar sosial birliyi saxlayan, onu möhkəmlə-
dən əsas amil kimi görünür. Bundan başqa əsas xarakterinə görə kollektiv bir 
özəllik daşıyan rituallar qrupu, kollektivi bir yerdə tutmaqda, yardımlaşma, bir-
birinə dayaq olmaq hissini artırmaqda, cəmiyyətin kollektiv şüurunu gücləndir-
məkdədir. Rituallar keçmişi günümüzə, günümüzü də gələcəyə bağlayan körpü-
dür.5 

Bolşevik inqilabına qədər Azərbaycanın hər yerində Məhərrəmlik göstə-
ricilərinin geniş yayıldığını həm səyyahlar, həm araşdırıcılar, həm də artistlər 
qeyd etmişlər. Şimali Azərbaycanın Qarabağ, Aran və Cənub bölgəsində xüsusi 
hazırlıqla keçirilən Məhərrəmlik mərasiminin özünəməxsus ritualları olmuşdur. 
Zamanla bunların bəziləri sosial, siyasi səbəblərdən unudulmuş, bəziləri də məz-
mununu dəyişmişdir. Təbii ki, Şəbih tamaşalarından öncəki ritual tamaşalarının 
başında Aşura başlamadan səhər erkən vaxtdan sinəzənlər/əzadarlar, zincirzən-
lər adlanan qrupların ritual göstəricilərinin gəlməsidir. Əzadarlar və ya Cənub 
bölgəsində adlandığı kimi sinəzənlər on adamdan iyirmiyə qədər olur ki, bunlar 
bir cərgə boyu düzülüb sol əlləri ilə bir-birinin bellərindən tutur, sağ əlləri ilə rit-
mik bir şəkildə sinələrinə və dizlərinə vururlar. Sinəzən qrupunun bəzən üst pal-

                                         
4 Bax. Sultanlı Ə., Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən, Azərnəşr, B., 
1964; Rəhimli İ., Azərbaycan teatr tarixi. Çaşıoğlu, B., 2005; And M., Ritüelden drama. 
Kerbela-muharrem-taziye, YKY, İstanbul, 2012  
5 Karaman K., “Ritüellerin toplumsal etkileri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi,  Mayıs 2010, Sayı:21, s.227 
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tarlarını soyunub əlləri ilə çılpaq bədənlərinə vurduğu da bilinir. Burada önəmli 
olan sinəzənlərin ayaqları ilə sürətlə önə və geriyə hərəkət etmələri və bu zaman 
“Şaxsey”, “Vaxsey” demələridir. Qrup sağdan sola dönməklə daha sürətli bir 
temp ilə Həsən, Hüseyn, Ya Hüseyn deyir, bunu bir teatr hadisəsinə çevirirlər. 
“Aşura günü halva-yuxa paylıyardılar. Şəbeh tamaşası olardı. Buların biri İmam 
Hüseyn olarmış, biri Əbəlfəz olarmış. Atın üstündə al qanın içində olarmışlar. 
Zincir vurarmışlar. Ocağın qabağı dolu olarmış. Ələmi aparardılar gəzdirərdilər. 
Mərsiyə deyərdilər. Bir qiyamət olurdu. Səhərəcən “Hüseyn” deyə-deyə sinə vu-
rardılar.”6 Söyləyicinin də anlatdıqlarından göründüyü kimi artıq Məhərrəmlik 
ritualları icra edilmədiyindən yavaş-yavaş unudulmağa doğru üz tutur.  

Zəncirzənlər də əllərində zəncir ya kəndi dolaşaraq, ya da ritual meydan-
da baş verirsə, meydana toplaşaraq eyni anda, irəli-geri hərəkətlə kürəklərinə 
zəncirlə vururlar. Azərbaycanda, İranda şiələr Aşura günündə Kərbəlada ola bil-
mədiklərinə, Hz.Hüseynə kömək edə bilmədiklərinə, imamın çəkdiyi müsibətə 
mane ola bilmədiklərinə görə kürəklərinə zəncirlə vuraraq özlərinə əziyyət verir-
lər. Bu qrup kürəklərinə o qədər çox zəncir vurur ki, əyinlərindəki köynəkləri 
yırtılır, kürəkləri zəncirin zərbələri altında qızarıb şişir, qızaran yerlərdən qan çı-
xır. Təbii ki, burada başqa bir qrupun başlarına qılınc, xəncər, böyük bıçaqla 
zərbələr vurması nəticəsində əyinlərinə geydikləri ağ paltarlarını qanın rəngi ilə 
qırmızıya boyamalarını da qeyd etmək lazımdır. Əslində Azərbaycanın Cənub 
bölgəsində həm sinəzənlər, həm də zincirzənlər Məhərrəm ayının 1-dən, 10-a 
qədər bu tamaşaları göstərirlər. Bunu özünəməxsus əza qafiləsi də adlandırmaq 
olar. Xüsusən də zincirzənlər ev-ev, məhəllə-məhəllə gəzir, Şaxsey (Şah Hüseyn 
sözünün qısaltması), Vaxsey (Vah Hüseyn sözünün qısaltması) sədaları altında 
bu tamaşaları böyük bir şövqlə göstərirlər.  

Geniş yayılan rituallardan biri də Aşura günü ülgüçlə və ya iti xəncərlə 
alını çərtmək yolu ilə qan alınmasıdır ki, bu da şiə inancına görə böyük savab 
sayılır. Aşura günü alnı çərtmə və qan axıtma qanı qana qatmaq mənasına gəlir. 
Kərbəla qan gölünə dönmüşsə, İmam Hüseynin və yaxınlarının, əhli-beytinin, 
qardaşı Hz.Əbəlfəzin, oğlu Əli Əkbərin, qardaşı oğlu Qasımın, körpələrin və 
qızların qanı axıdılmışsa, müsəlmanlara da o acını qan çıxarmaqla yaşamaq dü-
şər. Yaşı lap kiçik olan körpələrdən başlayaraq yetkinlik yaşına çatan uşaqlara, 
yaşlılara qədər başlarını ülgüclə və ya lezva ilə, ya da xəncərin iti tərəfi ilə çərtə-
rək qan çıxartmaq Məhərrəmlik rituallarının önəmli ünsürüdür. Son zamanlarda 
geniş yayılan tənqidin nəticəsində bu element çox yerdə xəstəxanalarda qan ver-
məklə (donorluq) əvəz edilmışdir. 

Məhərrəmlik rituallarından biri də Aşura günü sabahdan Qətlin sındığı 
günortaya qədər insanların sudan, sabundan istifadə etməmələri, əl-üzlərinə su 
vurmamaları, paltar yumamaları, hətta yemək yeməyib, özəlliklə də su içməmə-

                                         
6 Masallı folklor örnəkləri, 1-ci kitab, B., 2013, s.24 
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ləridir. Bu, susuzluqdan əziyyət çəkən imamın, övladlarının və tərəfdarlarının 
acılarına şərik olmaq məqsədi daşıyan ritual elementdir. Bir ritual element də 
Qətl sınan günü gün boyu, gecəyə qədər yatmamaqdır. Söylənənlərə görə həmin 
gün Yezid (Şümür də nəzərdə tutulur) imamlarımızı qətlə yetirdiyi üçün rahatla-
yıb yatmışdır. Yatmaq Yezidlə həmfikir olmaq, müsibətə laqeyd qalmaq məna-
sına gəldiyindən qadağan edilmişdir.       

Şəbihdən öncəki ritual elementlər Azərbaycanda, İranda, İndoneziyada, 
Suriyada, Ürdündə və hətta son 60-70 ilə qədər İstanbulda, hazırda isə Türkiyə-
də şiələr və marjinal adlandırılan İslami qruplar –  ələvilər, bəktaşilər, taxtaçılar, 
çepnilər və b. arasında keçirilir. Ancaq Şəbih öncəsi rituallar ələvi-bəktaşilərdə 
bir az dəyişik formada keçirilir ki, bunlardan biri Məhərrəm orucu, digəri də 
aşura adlanan şirniyyat növünün bişirilməsidir. Masallı bölgəsində folklor topla-
ması zamanı söyləyici Məhərrəm orucu tutmağın günah olduğunu bidirdi: “Mə-
hərrəmlikdə günahdı oruc tutmaq. Aşura səhəri xörəy bişirərdilər. İmamın üçün 
verərdilər, yeddisin verərdilər. İmamın yeddisi ehsan verərdilər. Teşt qoyurduğ, 
içinə su qoyurduğ.  Bir dənə qab qoyurduğ yanına, üstünü qaraynan örtürdük. 
Qırxınacan o teşt qalardı. O suyu içirdilər, deyirdilər kimyədi. Teşdin suyu qalır-
dı. Məsələn, bu gün anan xəstə oldu, gətir ver içsin. Uşağın xəstə oldu, teşdin 
suyun ver içsin, şəfa tapsın. Adi sudan olurdu. Yığılan pulu verirdik imamın 
yeddisində imam ehsanı.”7  

Məhərrəm orucu tutmaq sünnilər arasında da var. Azərbaycanın bəzi böl-
gələrində, məsələn, Oğuz rayonunda Məhərrəm ayında oruc tutulur. Şiə olan 
Naxçıvanın Şərur bölgəsində də Aşura günü orucu var ki, bu da Aşura günü sə-
hər tezdən yemək yeməyib, su içməmək mənasındadır ki, Azərbaycanın hər ye-
rində əməl edilir. Bu oruc Qətl sınana qədər davam edir. Ancaq Oğuz rayonunda 
Məhərrəmdə orucla bərabər toy da edilir ki, bu da nə Məhərrəmin, nə orucun, nə 
də Aşuranın, nə də müsəlmanlığın anlamına uyğun gəlir. Azərbaycanda aşura 
adlı şirniyyat bişirmək adəti olmasa da Qətl sınan günü şərbət dağıtmaq kimi 
adət vardır. Bu da şirin olan şərbəti içən adamların susuzluqdan yanmalarını 
saxlamaq məqsədi daşıyır.  

Qətl sınan axşamı Azərbaycanda Şəmi-qəriban gecəsi adlanır ki, burada 
ən önəmli ritual elementlərdən təkyələrdə qurulan teştin üstündəki şamın söndü-
rülməsi, evdə sabaha qədər işığın yandırılmamasıdır. Bunun anlamı sabahkı dö-
yüşdə əsl imam aşiqləri ilə mənfəətpərəstləri ayırmaqdır. Hz.Hüseyn tərəfdarları 
üzərindən biəti qaldırmaqla istəyənin gecənin qaranlığından istifadə edərək gedə 
biləcəklərini söyləyir və gedənlərin utanmaması üçün şamları söndürür. Beləlik-
lə, səhər açıldıqda 72 adamın qaldığı məlum olur. Xalq arasında şəmi-qəriban 
gecəsi işıq yandırmaq günah sayılır. 

                                         
7 Masallı folklor örnəkləri, 1-ci kitab, B., 2013, s.24 
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Məhərrəmlik ritualının tərkib hissəsi rəng simvoludur. Burada ağ, yaşıl, 
qara, qırmızı rənglər əsas yer tutur. Məsələn, yezidilərin geyimi qırmızı, imam 
tərəfdarlarını geyimi qara rəngdir. Eyni zamanda rəngin dəyişdirilməsi də müəy-
yən mənaya bağlanır. Qətl sınan kimi teştin üstündəki örtülər qara rəngli parça-
larla əvəz olunur. Aşuranın doqquzuncu gecəsi Vaveyla axşamı adlanır. Bu, 
Kərbəlanın ilk şəhidi Əli Əkbərin yası üçündür. Anası Leylanı çağırmaq anlamı-
na gələn Vah Leyla sözünün qısaltması olan Vaveyla ən acılı yas mərasimidir. 

Kərbəla hadisəsindən sonrakı Aşura rituallarından biri də İmam Hüsey-
nin qəbri üstündə saç yolmaq, üz yırtmaq, oxşamalar (ağı) söyləmək olmuşdur. 
Yavaş-yavaş bu oxşamalar müsəlman dünyasında geniş yayılmağa başladı və 
Əhli-beytə düşmənçilik mövqeyində olan Abbasi xəlifələrindən Mütəvəkil (801-
847) həm imamın məzarı üstündə gerçəkləşən ritualları, həm də dəyişik məz-
munlu tamaşaları qadağan etdi.8 Buna baxmayaraq ritual elementlərindən mütə-
şəkkil tamaşalar və Şəbih Azərbaycana, İrana, Orta Asiyaya keçməyə başladı. 
Rituallarla zəngin Kərbəla hadisələrindən bəhs edən sözlü ədəbiyyat, Şəbih 
meydan tamaşaları XV-XVI yüzillərdə müsəlman dünyasının çox yerində zirvə 
nöqtəsinə çatdı.  

Təbii ki, Kərbəla müsibətindən bugünə qədər gələn dini-mistik mahiy-
yətli rituallar həm Aşuradan öncə, həm də sonra keçirilməklə mahiyət və məz-
munca çoxyönlü olmuşdur. Bu rituallar vasitəsi ilə Aşura hər il canlı tutulmaqla, 
Allah eşqini, din sevgisini, şəhid ucalığını yaşatmışdır. 

 
3. Şəbih Elementləri 
3.1. Təkyə qurmaq 

Azərbaycanda ən geniş yayılan Məhərrəmlik adətlərindən və elementlə-
rindən biri də təkyə qurmaqdır. Təkyə sözü ərəbcə olub “söykənmə”, “istinad et-
mə” mənalarını gəlir. Şəbih tamaşalarını keçirənlərin bir yerə toplanıb söhbət et-
dikləri, mərsiyə söylədikləri bu məqsədlə müvəqqəti olaraq qurulan otağa təkyə 
deyilir. Hətta çadırdan çox böyük təkyələr də qururdular ki, onları bir qayda ola-
raq xüsusi zövqlə – bahalı xalçalarla, Kəşmir şalları ilə, zərif çini və qızıl qablar-
la –  bəzəyirdilər. Bəzən bu təkyələr 4-5 min adam tuturdu və Şəbih də onun 
içində oynanırdı. Təbii ki, təkyə anlam etibarı ilə yas, hüzr, taziyə yeri kimi Mə-
hərrəmlikdə də dini ritualların icra edildiyi yerdir. Ona görə də təkyə qonulan 
yer, sükun edilən məqam mənasında Məhərrəmlikdə oturulan yer deməkdir. 
Onun içini müxtəlif əşyalarla, məsələn imamlarla və Kərbəla şəhidlərinin şəkil-
ləri, müxtəlif yaylıqlarla, ələmlə və s. ilə bəzəyirlər. Təkyədə qurulan teştin üs-
tünü Aşura gününə qədər qırmızı rəngli yaylıqla, Qətl sındıqdan sonra qara par-

                                         
8 “Kerbelâ”, İslâm Ansiklopedisi , MEB, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cilt 6, 
Ankara, 1997, s.580-582 
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ça ilə örtürlər. Bundan sonra Kərbəla şəhidlərinin qırxına qədər üstünə qara ör-
tülmüş teşt evin ortasında qalır. Bəzi yerlərdə Kərbəla şəhidlərinin üçündən son-
ra teşt götürülür, təkyə isə qalır. Teştin suyundan içilir, çünki xalq arasında bu 
suya kimyə deyilir. Burada su, İmam Hüseynin və yaxınlarının susuzluğunu, ya-
şıl rəng İslamı, sonradan teştin üzəri örtülən qara rəng matəmi və həm də suyun 
özünün qara olmasını, örtü də onun əldə olunmazlığını simvolizə edir. Teştin ya-
nına lampa, güzgü, ətir, gül qoyulur. Qətl sınan günü lampanı söndürürlər. 

Azərbaycanda, xüsusən də Cənub bölgəsində təkyəni adətən seyidlərin, 
ocaqların və ya bu iş üçün münasib olanların evlərində qururlar. Təkyəni nəzir 
edib, niyyəti baş tutanların evində də qururlar. Məsciddə qurulan təkyənin ətrafı-
na kişilər toplaşırlar. Təkyədə içərisi dua oxunmuş suyla doldurulmuş teşt qoyu-
lur və ya bəzən teştə də təkyə deyilir. Teştə nəyə görə su qoyulduğunu xalq belə 
izah edir: “Hər şeydən təmiz sudu, ona görə bu teştin içinə su tökməlidilər. Bu-
nun içinə mollalar Zəmzəm suyu da gətiriblər, o sudan də tökürəm bunun içinə. 
Hər gün dəyişirəm bu suyu... Təkyə üçünə qədər qalır, sorə yığışdırılır. Teşt 
yeddisinə qədər qalacağ. 

 Bu gül, Kərbəla güli mütləq gərək teştin yanində olməlidi. Bunun məna-
sı budu ki, necə bir nəfərin ölür aa, necə saralıb solursan, gülün yarpaqlari kimi, 
bu gülün də mənasi budi. 

 Lampada gərəg yanmalıdi. Sora boyun alırsan ki, mən şam alım, niyyət 
edirsən, Aşura gecəsi yandırırsan.” 9  

Ancaq müsəlman dünyasının hər yerində təkyədə qurulan teştin içinə su 
qoymurlar. Məsələn, Rusiya müsəlmanları Məhərrəmlikdə su vermirlər. “Mən 
Rusiyada olanda meçit də var idi orada, getmişəm, olar su qoymurlar orda, mən 
sual verdim. Mənə dedilər ki, o meçitdə su olmur, bizdə Zəmzəm suyu töküllər 
də onun içinə, hesab elə nəzir suyudu də. O sudan gözü ağrıyan uşağın gözünə 
töküllər o sağalır. Mənim də uşağımın gözü ağrıyırdı. Getdim dedim, mənə su 
lazımdı. O arvad dedi ki, su üstə dava olub, ona görə olar meçitdə su qoymul-
lər.”10 

Tam on gün teşt evin ortasında qurulu qalır. Dini icraatları bilən bir qa-
dın da teştin yanında oturur. Buna təkyəyə qulluq edən və ya qulluğunda duran 
deyirlər. Qadınlar teştin ətrafında oturub Kərbəla şəhidləri üçün mərsiyə, əfrad 
oxuyur, oxşama deyir, ağlayır, şəhidlərdən danışırlar, nəzirlərini verib xeyir-dua 
alırlar. Belə deyirlər ki, imam üçün tökülən hər damla göz yaşı bu dünyada işlə-
nən dəniz qədər günahların bağışlanmasıdır. 

                                         
9 Söyləyici: Xannoz Əskərova, doğum tarixi 1962, təhsili orta, Lənkəran rayonu 
Mamusta kəndi 
10  Söyləyici: Rəsmiyyə Əliyeva, doğum tarixi 1968, təhsili orta, Lənkəran rayonu Mamusta 
kəndi 
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Məhərrəmlikdə qurulan təkyənin bir özəlliyi də sosial dayanışmadır, in-
sanların  bir-birinə mənəvi dayaq olmasıdır. Masallı bölgəsinin Qızılağac kən-
dindən toplanan materialdan da bunu gördük: “Məhərrəmlik ayında kəndimizdə-
ki evlərdə təkiyyə bəziyirdilər. Kişilər bu evə gedirdi. Zənənlər bir başqa evə ge-
dirdi. Ağlıyırdılar, ordan dururdular, kimin qəlbi sınığdı, ölüsü ölüb, müharibədə 
şəhid olub gəlmiyib, o evlərə, həyətlərə gedirdik. Yığışırdığ gedirdik qəbirsanlı-
ğa, o qəbirsanlığın dörd tərəfin tolanırdıq, ağı deyirdik, ağlıyırdıq.”11 

 
3.2. Tasua 

 
Məhərrəm ayının 9-cu gününə ərəbcə Tasua deyilir. Tasua Məhərrəmli-

yin 7-ci günündən başlayan mühasirənin tam daraldığı və sözün həqiqi mənasın-
da Hz. Hüseynin mühasirəyə düşdüyü gündür. Qaynaqların verdiyi məlumata 
görə həmin gün bəzi xüsusiyyətləri ilə yadda qalmışdır:  

1. Hz.Hüseynin xeymələrinin mühasirəyə alınması 
2. Şümürün əmannaməsinin (onların təhlükəsizlikdə olmasını göstərən 

şəhadətnamə) Hz. Abbas tərəfindən rədd olunması 
3. İmam Hüseyn tərəfindən müharibənin təxirə salınması istəyi 
4. İmam Hüseynin (düşmənlərə) xitabı 
5. İmam Hüseyn  xeymələrinin ətrafında xəndəklərin qazılması 
6. Şəhadət qüslü. 
Buna baxmayaraq xalq Tasuaya başqa anlamlar yükləmişdir. “Taşura ge-

cəsi diyir, su içmiyin də, olar susuz qalıblar. Taşura gecəsi birinci olur, sora 
onun sabahisi olur Aşura. Qurban bayramınnən igirmi gün keçir Məhərrəmlik 
başliyir. Üçünəcən adam olur, yeddisində ya vəhdə alırsən, ya bişirirsən payli-
yirsən. Qırxa qədər evdə yeməy bişirib iyi çıxarilməlidi.”12 

Kərbəla dastanına görə Tasua axşamı Hz.Hüseyn yaxınları üzərindəki 
biəti qaldırır və adamları ilə vidalaşaraq işıqları söndürtdürür ki, istəyən çıxıb 
getsin. “Gör İmam Hüseyn necə insan olub ki, xeymələrdə şamları söndürür, 
ailəli olan var, uşağı var, ona görə şamları söndürüb ki, xeymədə. Taşura odu, 
görüb sidq ürəynən mənim yanımda qalanlar, mənnən döyüşənlər neçə nəfər qa-
lır da. Üç min qoşun olub, amma işiği söndürənnən sora hamısı gedib, yetmiş iki 
nəfər qalıb.”13 Bu hadisənin Tasua axşamı və ya Aşura gecəsi olması barədə 
söyləyicilər arasında ittifaq yoxdur. Hər halda folklor baxımından bunun elə bir 
əhəmiyyəti də yoxdur. Əsas olan Hz.Hüseynin haqq uğrunda savaşını göstər-

                                         
11 Masallı folklor örnəkləri, 1-ci kitab, B., 2013, s.25  
12 Söyləyici: Xannoz Əskərova, doğum tarixi 1962, təhsili orta, Lənkəran rayonu 
Mamusta kəndi 
13 Söyləyici: Murad Eldar oğlu, doğum tarixi 1987, təhsili orta, Lənkəran rayonu 
Mamusta kəndi 
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məkdir. “Və o 1500 nəfər ki, gəlmişdi, o biyətini götürdü oların üzərindən. De-
yir, bizim getdiyimiz şəhadət yoludu, biz şəhid olaciyıx. Biətimi götürdüm, 
azadsınız. Hər kim istəsə, gedə bilər, ailəsinə qovuşa bilər, qayıda bilər. Kimi bu 
yolu istəyirsə, qala bilər. O kəslər ki, əvvəlcədən elə fikirləşirdilər ki, imam ge-
dir Kufəyə bunu orda xəlifə seçəllər, bizə bir vəzifə, məqam veriləcək və biz qə-
nimət topluyacayığ, o şəxslər ayrıldılar, təbii. İmam özü biəti götürdü. Ama so-
radan biz yol boyun ona rastlaşan insanlara İmamın müraciət edib bizə kömək 
eliyin dediyini gördük. Bu o demək deyil ki, İmam Hüseyn Əlehissəlamın  o kö-
məyə ehtiyacı vardı, yox, məsələ onda deyil. Əgər köməyə ehtiyacı olsaydı, o 
əvvəlki gedənlərin üzərinnən o biyəti götürməzdi. Hətta İmam Hüseyn Əlehsə-
lam Allah yolunda ölmək üçün, o məqama çatmaq üçün, o insanları da saf-çürük 
elədi. Həqiqi Allah sevgisi qəlbində olanlar bu məqama layiqdi.”14    

Tasua Məhərrəmin 9-cu günüdür ki, bəzi yerlərdə Tasua axşamı Kərbəla 
şəhidlərinin ən çox sevilənlərindən biri olan Hz.Əbül Fəzl Abbasın (Əbəlfəz) 
matəminə tutulan yasla xarakterizə edilir. Ancaq xalqın Əbəlfəzl adlandırdığı, 
Hz.Hüseynin qardaşı və ələmdarı Hz.Abbas Məhərrəmin 7-dən su yollarının 
bağlanması nəticəsində susuz qalanlara su gətirmək üçün Məhərrəm ayının 10-
cu günü, Qətl sınmadan az öncə tək başına düsmən ordusuna hücum edib müha-
sirəni yarmış, Fərat çayına çataraq su gətirməyə çalışmışdır. Tuluqları Fərat ça-
yından doldurub gətirərkən Yezidin adamları tərəfindən qolları kəsilmiş, buna 
baxmayaraq su tuluqlarını dişləri ilə daşımağa çalışmış, tuluqlar zəhərli oxlarla 
oxlandığında, su axıb yerə tökülmüş, ruhdan düşdüyündən və kürəyindən aldığı 
ölümcül zərbədən halsızlaşmış, başı kəsilərək şəhid edilmişdir. Masallı rayonu-
nun bəzi kəndlərində, məsələn, Xırmandalıda Tasuaya Tasuğa deyilir, bəzi 
kəndlərdə isə buna Tasüə/Təsüə, Lənkəranda el arasında taşura deyilir.  

 Şəhid olanda Hz.Abbasın 35 yaşı vardı. Kərbəla dastanına görə susuz-
luqdan yanan Hz.Abbas Fəratın suyunu ovcuna alıb içmək istəmiş, ancaq qarda-
şının və onun yanındakıların susuz olduğunu xatırlayıb suyu içmədən tuluqlara 
doldurmuşdur. 

Hz.Hüseynin ələmdarı Hz.Əbül Fəzl Abbas ana tərəfdən Yezidin qoşun-
larını Kərbəlaya gətirən qəbilənin və ya Şümürün olduğu tayfanın qızının oğlu 
olduğu üçün qorunmaq istənmişsə də bunu qəbul etməmiş, qardaşının yanında 
ölməyi seçmişdir. Tasua günü xalq Kərbəlanın ilk şəhidlərindən olan Əbəlfəz-
ləbbas üçün ağlayır, onun şərəfinə mərsiyələr, oxşamalar söyləyir. Sözlü ənənə-
də Əbəlfəzin kəsilən qolları haqqında söylənən mərsiyələr, ağılar əslində yazılı 
ədəbiyyat-folklor əlaqəsinin canlı nümunəsidir:  

“Zeynəb baxanda İmam Hüseyinin üzünə, gördü İmam Hüseynin rəngi 
saraldı. Dedi: 

                                         
14 Söyləyici: Vüsal Cəfərov, axund, doğum tarixi 1978, təhsili ali,  Lənkəran rayonu Mamusta 
kəndi 
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–  Saralan rəngüvə bacularun qurban, qardaş. Niyə rəngün saraldı, bu ha-
la qaldun? 

Dedi:  
– Bacı, bacı evim yıxıldı, belim sındı, Əbəlfəz getdi.  
Yarı yol getmişdi gördü Zülcahan yetimi. Dedi: 
– Zülcahan, sənin də mənim kimi belin sınıb? 
Gördü Əbəlfəzin bir cüt qolları düşüb. Götürdü qolların basdı bağrına. 
Dedi:  
– Düşən qollarıva qurban, qardaş.  
Gedə-gedə səslədi:  
– Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz. Səsimə səs verginən məgər sən döyürdün mən 

imdaduma çağıran kimi gələn, aç gözdərivü, baxginən mənə.  
Əbəlfəz nıqqıdıyır, dodağından səda gəlir. Bacısı Əbəlfəzin başını aldı 

dizinin üstünə. Gördü deyir:  
– Ay bacı, ay bacı. Nə yaxşı sən gəldin.  
Qardaş can verəndə nənə arzuluyar, qardaş arzuluyar, ata arzuluyar. Aldı 

basdı bağrına onun yaralı başını. ......... 
Durub getmə, bu gün məni  
Zəlil etmə, bu gün məni  
Çox xar etmə, bu gün məni  
Qoyub getmə, bu gün məni  
 
Allah, bimara bağlaram  
Kimə ümidim bağlaram 
Nə qədər zara bağlaram  
Qoyub getmə bu gün məni 
Zəlil etmə bu gün məni.  
 
Heç qız anasız olmasın . 
Mən tək ümidsiz qalmasın  
Qoyub getmə, bu gün məni  
Zəlil etmə, bu gün məni.  
 
Şam eli bihudə gedərəm  
Mən nəçiyəm heç bilmərəm  
Aparmasan mən ölərəm.  
Xar etmə, bu gün məni  
Zəlil etmə, bu gün məni.  
 
Üzümü tutaram divara 
Kim qoyar məni məzara 



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 40

Rəhm eliyün mən bezara 
Qoyub getmə, bu gün məni 
Zəlil etmə bu gün məni. 
 
Mən yetimə ol pasiban 
Əcəl məni gələr qoymaz 
Aman, məni qoyub getmə 
Alma kimi soyub getmə.”15  

Azərbaycanda Məhərrəm ayında ən çox adı çəkilənlərdən və haqqında 
mərsiyə söylənənlərdən biri də Əbəlfəzl Abbasdır. Hətta Azərbaycan türkləri 
and içərkən də Əbəlfəzl Abbasa and içərlər.       

Lənkəranda Tasua axşamı Məhərrəmliyi keçirənlər atdan istifadə etmək-
lə niyyətlərinin həyata keçəcəyinə inanırlar. “Hər Taşura axşamı atı gətirillər 
meçitin həyətinə, kiminsə uşağı yoxdu, kiminsə niyəti var, onun üstündə otuzdu-
rullar həmin adamı, onun başınə qarə çadrə örtüllər, onun qucağınə o balaca be-
şiyləri verillər. Beş dəfədi, dəqiq deyə bilmərəm, yeddi dəfədi olar meçidin qa-
bağındə dövrə vurullar. Ələmlər də onların əlində.”16 

 
3.3. Qasımın otağı 

 
Şəbihin ən təsirli və vazkeçilməz elementlərindən biri də Qasımın otağı-

dır ki, anlamı Hz.Qasımın toy otağı deməkdir. Doğrudur, Hz.Qasımın Kərbəlada 
şəhid olarkən 13-14 yaşlarında olduğu və hətta qaynaqların da göstərdiyi kimi 
belə bir toyun olmadığı, Hz.Hüseynin Kərbəlada Qasımla evlənəcək qızının ol-
madığını, belə faciəli bir anda bütün hadisələrin döyüş və şəhadət məhvərində 
dolandığı bir zamanda, yaxınlarını itirən və ölümlə üz-üzə duran İmam Hüsey-
nin (ə) toy barədə düşünməsinin, öz qızını ərə vermək fikrinə düşməsinin ağıla, 
məntiqə sığmadığı bildirilir.17 Ancaq buna baxmayaraq Aşuranın keçirildiyi hər 
yerdə Qasım otağı bəzəmək adəti vardır. Burada məsələ xalqın Kərbəla tarixini, 
Hz.Hüseynin şəhadətini və Aşuranı olduğu kimi yaşatmasında deyil, arzu etdiyi, 
görmək istədiyi şəkildə təqdim etməsindədir. Bu, bir folklor hadisəsidir. Folk-
lorsa tarixi deyil, onun ruhunu, hadisələri deyil, onun məğzini yaşadır və nəsillə-
rə ötürür.   

Kərbəla dastanına görə Hz.Qasım böyük şücaət sahibi idi. Aşuraya keçən 
gecə İmam Hüseyn (ə) öz tərəfdarlarını toplayıb, onlarla vidalaşdı, sabah özü-
nün və Onunla birlikdə qalan şəxslərin şəhid olacağını bildirdi, istəyənin düşər-
                                         
15 Söyləyici: Güləsər Dadaşova, doğum tarixi 1942, təhsili 7-illik, Masallı rayonu Musaküçə 
kəndi 
16  Söyləyici: Rəsmiyyə Əliyeva, doğum tarixi 1968, təhsili orta, Lənkəran rayonu Mamusta 
kəndi 
17 islam.az 
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gəni tərk edib getməsinə icazə verdi. Bu zaman Qasım əmisindən soruşdu: “Mən 
də öldürülənlərin arasında olacağammı?” İmam Hüseyn (ə) Qasımın sualına su-
alla cavab verdi: “Ölüm sənin üçün nə deməkdir?” Qasım buyurdu: “Baldan da-
ha şirindir”. Bu sual-cavab Qasımın Əhli-beyt xanədanına layiq bir övlad oldu-
ğunu bariz şəkildə göstərir.18 Söyləyicilər də əslində bunları anladır, xalq da na-
kam bir zifaf gecəsini göstərməklə Əhli-beytin fəzilətinin bizlərə dərs olacağını 
bildirir. 

Kərbəla folkloruna görə İmam Həsənin oğlu Qasım əmisi Hz.Hüseyndən 
döyüş meydanına getmək üçün izn istəyir. İzn ala bilmədikdə dərdini anasına 
söyləyir. Anası ona:  

– Oğul niyə ağlıyırsan?  
Dedi:  
–  Mənim də atam sağ olseydi, əmim mənə sabahkı meydanə getməyə 

izn verərdi.  
Getmək istəyirdi əmisinin qənşərinə. Şəhid olmağ istəyirdi, anası dinmə-

di. Durdu yavaş-yavaş sandığı açdı bir namə, bir bazubənd çıxartdı. Bazubənd 
qolbağ idi, namə də onun üstündə idi. Dedi:  

– Oğul, apar ver əminə. Əmin oxuyacaq o naməyə nə yazılmışdı. Onda 
əmin meydanə getməyüvə izn verər.  

Namədə nə yazılmışdı. Atası Həsən öz dəsti xətti ilə yazıb peçatın vur-
muşdu. Qardaş, mənə qismət olmadı sənin qənşərində şəhid olmağ. Oğlum Ab-
dullahnan İmam Cənabi Qasımı sənə qurban verirəm. O şərtnən ki, qızın Fati-
məni əmisi oğluna ərə verəsən. 

Aldı naməni, sevinə-sevinə getdi İmam Hüseynin qənşərinə. İmam qar-
daşının yazdığı naməni oxudu, gözünün yaşını tökdü. Dedi:  

– Oğul, sabah gedərsən, sənin məqamun gələndə izn verəcəyəm.  
Çağırdı bacısı Zeynəbi, dedi:  
– Qəmkarım bacı, get Fatiməyə deyinən ki, babun onu ərə verir əmin oğ-

luna. Qanlı Əli Əkbərin qanlı köynəkləri. Cənabi Qasıma toy eyləsin.”19 
Qasım mərsiyə, rövzə, növhələrdə ən çox xatırlanan Əhli-beyt qəhrə-

manlarından biridir. Kərbəlada toyu olan və səhəri şəhid olan Qasımın nakam 
toyu ilə bağlı çoxlu mərsiyələr, növhələr, ağılar söylənir. Qasımın gərdək gecəsi 
adlanan gecə qadınlar ağlayır, nakam aşiqi yad edirlər. Qasımın otağı bəzənir və 
iştirakçılar Qasımın təmsili cənazəsini oxşayaraq ağlayırlar: 

Həsrətəm gül camalına 
Dözə bilməm ayrılığa   
Dur ayağa, Qasım, oyan 
Məzarın üstə gəlmişəm.  

                                         
18 islam.az 
19 Söyləyici: Südabə İsayeva, doğum tarixi 1952, təhsili orta, Masallı rayonu Ərkivan kəndi 
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Bağlamışam başıma qara məcari 
Geyməmişəm heç əynimə şahzəri  
Xəzan vurub gülüm solub  
Əsir bağımda, sərsəri  
Dur ayağa, Qasım, oyan.20  

Döyüş meydanına zirehsiz girən və yezidlərdən çoxunu öldürən Qasım, 
nəhayət yaralanıb düşmənlərin arasında qalır. Onun fəryadına Hz.Hüseyn yetişir 
və başının kəsilməsinə əngəl olur. Kərbəla dastanına görə Qasım ağrının şiddə-
tindən ayaqlarını yerə vururdu. O, İmam Hüseynin qolları arasında şəhadətə ye-
tişdi. Hz.Hüseyn Qasımın cənazəsini çiyninə alıb xeymələrə sarı gətirdi, Əli Ək-
bərin nəşinin yanında yerə qoydu. 

Yenə Kərbəla folkloruna görə Hz.Qasımın gərdək otağı Tasua gecəsi bə-
zənir. 

 
3.4. Ələm (Tuğ) gəzdirmək 

 
Aşura gününün ən yadda qalan qismi ələm (bayraq) gəzdirməkdir. Mü-

səlmanların sevimli qəhrəmanı Əbülfəzl Abbas Hz.Hüseynin qardaşıdır və onun 
ələm gəzdirəni, ələmdarıdır. Hər iki qolu kəsilən Əbəlfəzin daşıdığı ələm yerə 
düşdüyündən Aşura günü ələm gəzdirmək yerə düşən ələmi bir daha qaldırmaq 
mənasına gəlir. Və Məhərrəmlikdə ələm sahibi Hz.Əbül Fəzl Abbas qolları qə-
ləm olan (kəsilən), su uğrunda şəhid kimi acılı ağılarla xatırlanır.  

Xəbər verin Peyğəmbərə! 
Yıxıldı sahibi ələm! 
Yıxıldı sahibi ələm! 
Olubdur qollarım qələm! 
Yıxıldı sahibi ələm! 
Yıxıldı sahibi ələm!21  

Azərbaycanın çox yerində ələmin müqəddəs torpaqlardan, xüsusən də 
Kərbəladan gəldiyinə inanılır. “Bu ələm Kərbəladan gəlib. Onun (Əbəfəzləbbas) 
qollarını vurublar, onun qolları düşüb yerə, o yerdə o qollar daşa dönüb. O, hə-
min onun əlidi deyir. Oların əlidi deyir. Yetmiş iki şəhidi-şühədadı, beş kimsə-
nədi.”22 

Xalq arasında Aşura gününə Qətl sınan gün deyilir. Ələm, əsasən Qətl sı-
nana qədər, yəni günortaya qədər gəzdirilir. Ələm canlı varlıq kimi özünü ora-
bura vurur, kimin nəziri var, onun yanına gedir. Qətl sınanda ələm də ölür, başı-
nı yerə qoyub cansız qalır. Sonra onu ehtiramla qaldırıb sandığa qoyurlar. Bəzi 
                                         
20 Söyləyici: Südabə İsayeva, doğum tarixi 1952, təhsili orta, Masallı rayonu Ərkivan kəndi 
21 Söyləyici: Mehriban Şahmarova, doğum tarixi 1965, təhsili orta, Lənkəran rayonu Bürcəli 
kəndi 
22 Söyləyici: Xannoz Əskərova, doğum tarixi 1962, təhsili orta, Lənkəran rayonu Mamusta kəndi 
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yerlərdə ələm ev-ev gəzdirilir, bəzi yerlərdə o camaatın toplaşdığı meydanda, bu 
seyidin həyəti, kərbəlayının evi, məscidin həyəti və ya hər hansı bir yer ola bilər, 
gəzdirilir. Ələm, tuğ – bunlar məhərrəmliyin qutsal əmanətləridir ki, gələn Mə-
hərrəmliyə qədər sandıqda saxlanılır. Aparılan toplama zamanı da xalqın ələmə 
çox inandığının, onun qeybdən gəldiyinə inandığının şahidi olduq. Məsələn, 
Masallıda Mir Tağı Ağanın övladları belə bir şey anlatdılar.  

“Ora qeybən ələm gəldi, axşam. Bizdə həmişə söbət olurdu ki, bu evdə 
Əbəlfəz ələmi yoxdu, ocağımızda. Bir kəs gəlib, atam dedi, mən bı adamı tanı-
mıram. Ürbənddi adam imiş. Arxadan gəlib, qəbristanlığın birinci qapısı var, bi-
zə tərəf. Orda salam verib atama. Atam deyir başıaşağı belə gəlirəm, deyib ki, ay 
ağa, səə qurban olum, sənə əmanət gətirmişəm. Qara bayrağ yazılı, arasında da 
ələm. Vermişdi atama, atam gətirdi, onu qoyduğ ocağa.”  

Ələm mis materialdan olur, beş barmaqlı əl şəklində, bu Pənceyi-Ali 
Əbanı təmsil edir. 

 
3.5. Şərbət paylamaq 

 
Məhərrəmin onuncu günü şərbət paylamaq Aşura elementləri içində mü-

hüm yer tutur. Bütün elementlər Kərbəlanı xatırlatmaq, o acıları bir də yaşatmaq 
olduğundan şərbət paylamaq da susuzluqdan çəkilən əziyyəti göstərmək üçün-
dür, çünki şirin şərbəti içənlər qısa bir zamanda yanqı hiss edir, su içmək istəyir-
lər. Onsuz da səhərdən su içməyib, yemək yeməyən əzadarlar şərbətin gətirdiyi 
susuzluqla az da olsa imamın və tərəfdarlarının çəkdikləri cəfanı yaşamış olurlar. 
Şərbəti daha çox nəzir deyənlər, niyyət edənlər hazırlayıb paylayırlar. Şərbəti 
qaynar suya şəkər qatmaqla və bəzən də içinə zəfəran əlavə etməklə hazırlayırlar. 

 
3.6. Vaveyla gecəsi 

 
Kərbəlanın Əhli-beyt içində ilk şəhidi İmam Hüseynin oğlu Əli Əkbərdir. 

Görünüşü etibarı ilə Hz.peyğəmbərə ən çox bənzəyən (buna görə də mərsiyələr-
də şəbihi-peyğəmbər adlandırılır) Əhli-beyt üzvüdür. Hz.Əli Əkbər Kərbəlada 
şəhid olarkən 27 yaşı vardı. Əli Əkbərin qətli bütün əshabların ölümündən sonra 
olur. O, Əhli-beytdən ilk şəhid olandır. Əhli-beytdən başqa heç kim qalmadıqda 
Əli Əkbər atasından icazə alıb meydana girir. “Allahu Əkbər”, “təbarəkəllah” 
nidaları altında Kərbəla dastanına görə 120 yezidi məhv edir. Ancaq həm aldığı 
yaralardan, həm də suzuzluqdan taqətdən düşür. Buna baxmayaraq döyüşü da-
vam etdirir və öldürdüyü kafirlərin sayı 200-ə çatanda Mərrət ibn Mənqəz Əbdi 
adlı bir yezidin öncə qılınc və sonra da nizə zərbəsi ilə ölümcül yaralanır, qanına 
qəltan olmuş halda atın boynundan asılı qalır, at da onu düşmən qoşununun içinə 
aparır. Düşmənlər onun bədənini tikə-tikə doğrayırlar.  
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Əli Əkbərin anası Leylanın çağırışı, Leylanın naləsi mənasında olan Va-
veyla Kərbəla müsibətinin ən acılı gecəsidir. Ərəbcə “va” vay, dad, fəryad mə-
nasını verir. Yəni Əli Əkbərin anası Leylanın oğlunun parçalanmış qanlı köynə-
yini ortaya qoyub onun ölümünə fəryad qopardığı gecədir.   

 
3.7. Aşura gecəsi 

  
Aşura gecəsi bütün müsəlman aləmində çox böyük acı içində keçirilir, 

çünki səhəri İmam Hüseynin və tərəfdarlarının hamısının şəhid olacağı, Kərbəla 
şəhidlərinin son gecəsi olduğu bilinir. O gecə ağlaşma sədaları həm qurulan tək-
yələrdən, həm də məscidlərdən gəlir. Sabahkı günün müsibəti avazla, xüsusi 
zümzümə ilə söylənən mərsiyələrlə, növhələrlə, ağılarla daha da dramatikləşdiri-
lir. O gecə düşməndən dua və namaz üçün icazə almış İmam Hüseynin və tərəf-
darlarının son gecəsidir. 

Aşura gecəsi Allah (cc) üçün, İmam Hüseyn üçün can verməyə hazır 
olanların ən xoşbəxt gecəsidir. Başda Hz.Hüseyn olmaqla Kərbəla şəhidləri 
Aşura gecəsi sübhəcən dua, minacat və istiğfarla məşğul oldular. Şəhid olduqla-
rında kəfənləri olacaq paltarlarını təmizlədilər, qüsl etdilər. 

Xalq arasında həmin gecəni hədik aşı deyilən yemək bişirirlər. “İlk ola-
raq Xanım Fatiməyi Zəhra bişirib o hədiyə aşini, guya o vaxti o lərgə deyillər e, 
deyir, heçnə olmur, uşağlar ağliyir acınnən. Götürür daşları, tökür qəzənə, qəy-
niyir. O balaca daşlari götürüb, tökür bir qazanə uşağlarə deyir ki, yeməy bişiri-
rəm sizə, yatın duranda hazır olar. Duran da həqiqətən qapaği açir, görür nədi, 
Allah hər cürə nemətdən onun içinə töküb orda yeməy var, qazanın içində. İlahi-
nin möcüzəsi olur bu. O hədiyə aşi ordan qalıb. Səhər süddü aş veririk, günorta-
yə ayran aşı veririk. Olar torpağə dəfn olunan günü gecəyə xörəy bişiririk.”23 

  
3.8. Şəmi-qəriban gecəsi 

 
Azərbaycan türkləri Aşura gününə Qətl sındı deyirlər və əskidən bugünə 

qədər Qətl gündüz saat 12.00-də sınır. Qətl sınan günün gecəsi Yezidin adamları 
xeymələri yandırırlar. Hər tərəfdən gələn işıqlar sönmüş olur, Kərbəla viran olur. 
Qətl sınan günün axşamı təkyəyə toplanan qadınlar Şəmi-qəriban gecəsi çıxarır-
lar. Bu yası tutulan imamların (Kərbəlada bir imam və 71 tərəfdarı – 40 piyada, 
32 atlı qətl edilsə də xalq qətl edilənlər deyəndə imamlarımız deyirlər.) pərişan, 
ayaq-yalın, Şama sürüklənən övladlarının, əhli-əyalının, şəhid olan yaxınlarını 
dəfn etmədən, yasını tutmadan kimsəsiz, yalnız qalmasına deyilən ağılar, mərsi-

                                         
23  Söyləyici: Sima Salayeva doğum tarixi 1965, təhsili ali, Lənkəran rayonu Bürcəli kəndi; 
Xannoz Əskərova, doğum tarixi 1962, təhsili orta, Lənkəran rayonu Mamusta kəndi. 
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yələr, tökülən göz yaşlarıdır. Şiə İslam dünyasında Şəmi-qəriban Məhərrəmlik 
taziyəsinin ən acılı səhnəsi, ən çox ağlanan gecəsidir. 

Bütün İslam dünyasında Məhərrəmliyin onuncu gününün axşamı şəhər-
lərin, qəsəbələrin, kəndlərin işıqlarının hamısı söndürülür. Hər tərəf qaranlığa 
qərq olur. Buna Şəmi-qəriban gecəsi deyilir. Mərsiyə deyərək ağlayır, ağlamaqla 
bərabər, Kərbəla şəhidləri üçün dualar da edilir. 

Bəzi sözlü məlumatlara görə isə Şəmi-qəriban Aşuranın gecəsidir ki, 
İmam Hüseyn sabahkı döyüşdə öləcəklərini bildirdikdən sonra kim istəsə gedə 
bilər deyir və şamları söndürür ki, gedənlər utanmasınlar. Səhər məlum olur ki, 
imamla bərabər 72 döyüşçü qalıb. Bunlar Hz.Hüseynə təmənnasız, sevgi ilə bağ-
lananlar idi.  

 
4. Sonuc 

 
Şəbih ritualları və elementləri bütövlükdə folklorikdir, sözlü mədəniyyə-

tin bütün simvolik dəyərlərinin daşıyıcısıdır. Bu ritual və elementlərə ciddi şə-
kildə əməl edilməsi inanc kultu ilə bağlı olub ayrıca bir Məhərrəmlik yaşantısı, 
Aşura ədəbiyyatı, Kərbəla folkloru yaratmışdır ki, bunların da ən mükəmməli 
Şəbih meydan tamaşalarıdır.    

90 illik xəlifəlikləri zamanı Əməvilər İslam dinini qılıncla Orta Asiyadan 
Afrikaya, Əfqanistandan İspaniyaya qədər geniş bir sahədə yaysalar da, İslama 
Kərbəla faciəsini yaşatmaları, Əhli-beytə düşmənlikləri ilə müsəlmanları ikiyə 
bölmüş oldular. Onlar düşüncələrini və ibadətlərini, İslam dini budur, adı altında 
müsəlmanlar arasında yaymağa və onlara zorla qəbul etdirməyə çalışdılar. İslam 
dininin “müsəlman müsəlmana qardaşdır“ prinsipi kölə siyasəti ilə ərəblərin üs-
tünlüyü düşüncəsinə çevrildi, zülm ərşə dayandı, İslamı insanlara gətirən 
Hz.peyğəmbərin rolu, Hz.Əlinin fəzilətləri, İslam uğrunda göstərdiyi şücaətlər 
silinməyə çalışıldı. Məscidlərə minarələr əlavə edilməklə ibadətxanaların həm 
rolu, həm də mahiyyəti dəyişdirildi. Bir qisim insanların sürətlə varlanması, bir 
qisminin dilənçi vəziyyətinə düşməsi ilə qeyri-bərabərliyin əsası qoyuldu. Ən 
faciəlisi də bütün məscidlərdə Hz.Əli və Əhli-beytə küfür edilməsi üçün əmrlər 
verildi və bu əmrə uymayan imam övladları, dinində bütün olan digər müsəl-
manlar vətənlərini tərk etməyə məcbur oldular. 

Kərbəla hadisəsi insanlara o qədər təsir etdi ki, Yezidin ölümündən sonra 
onun yerinə keçən oğlu İkinci Müaviyyə atasının hərəkətlərinin səhv olduğunu 
və bunun qəbul edilməz olduğunu bildirdi. O, bununla da qalmadı, xəlifəlik haq-
qının Əhli-beytə aid olduğunu elan etdi, ancaq cəmi 40 gün hakimiyyətdə qala 
bildi, anası və Mərvan tərəfindən zəhərlənərək öldürüldü və xilafət Əbu Süfyan 
soyundan daha radikal olan Mərvan soyuna keçdi. Bu keçid də Əməviləri qurta-
ra bilmədi və nəhayət, 90 ildən sonra Hz.Peyğəmbərin, Hz.Həmzənin, Hz.Əlinin 
və imamların düşməni olan Əməvi sülaləsi tarix səhnəsindən silindi, həm tarixdə 
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İslamiyyətə vurduğu zərbəyə görə gözdən düşdü, həm də əsl müsəlmanların qi-
yamətə qədər davam edəcək lənətinə səbəb oldu.  

Nəticədə, İslami sevgi dini, Haqq dini bilənlərin könlündə Kərbəla ritual-
ları və Şəbih elementləri haqq, ədalət və doğruluq simvoluna çevrildi. 

 
İşin elmi nəticəsi: Sovet dövrü təbliğatının hakim olduğu zamanda həm 

Məhərrəmlik ayında, həm də ondan sonra keçirilən ritualların, ritual mahiyyətli 
elementlərin siyasi və ideoloji konyukturunun uzaq şəkildə öyrənilməsi məqalə-
nin əsas elmi yeniliyidir. O baxımdan qoyulan problemlər yazı boyu öz həllini 
tapmışdır.  

İşin elmi yeniliyi: Şəbih kimi dini-mistik meydan tamaşasının yaranma-
sında, oynanmasında daha öncəki ritualların, ritual mahiyyətli elementlərin 
funksiyasının öyrənilməsi məqalənin əsas elmi yeniliyidir. Məhərrəmlik ritualla-
rının şifahi ədəbiyyat materiallarına çevrilməsini, folklor dəyəri qazanmasını el-
mi əsaslarla göstərmək yazının bir başqa elmi yeniliyidir.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Dini folklorumuzun tərkib hissəsi olan Şəbih 
meydan tamaşalarının ritual əsaslı kökünü müasir folklorşünaslığın nailiyyətləri 
baxımından öyrənmək elmi ictimaiyyətə xalq rəqslərinin, uşaq oyunlarının, 
meydan tamaşalarının, bütövlükdə isə oyunun fəlsəfəsini, ritualla birbaşa əlaqə-
sini araşdırmaqda faydalı olacaqdır.   

 
Qaynaqlar 

 
“Kerbelâ”, İslâm Ansiklopedisi , MEB, Anadolu Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Cilt 6, Ankara, 1997 
Arslan M., Erdoğan M., Kerbelâ Mersiyeleri, Grafiker Yay., Ankara 

2009 
Gusfield J.R., Michalowicz J., “Secular symbolism: studies of ritual, 

ceremony, and the symbolic order in modern life”, Annual Review of 
Sociology, Vol. 10, 1984 

http://rituel.nedir.com/#ixzz2kt5eocGO 
islam.az 
Karahan A., “Anadolu türk edebiyatında Makteli-Hüseynler”, Edebiyat 

fakültesi türkoloji disiplini, İstanbul, 1938-1939 
Karaman K., “Ritüellerin toplumsal etkileri”, SDÜ Fen Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Mayıs 2010, Sayı:21 
Masallı folklor örnəkləri, 1-ci kitab, B., 2013 
Söyləyici: Güləsər Dadaşova, doğum tarixi 1942, təhsili 7-illik, Masallı 

rayonu Musaküçə kəndi 
Söyləyici: Xannoz Əskərova, doğum tarixi 1962, təhsili orta, Lənkəran 

rayonu Mamusta kəndi 



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 47

Söyləyici: Mehriban Şahmarova, doğum tarixi 1965, təhsili orta, Lənkə-
ran rayonu Bürcəli kəndi 

Söyləyici: Murad Eldar oğlu, doğum tarixi 1987, təhsili orta, Lənkəran 
rayonu Mamusta kəndi 

Söyləyici: Rəsmiyyə Əliyeva, doğum tarixi 1968, təhsili orta, Lənkəran 
rayonu Mamusta kəndi 

Söyləyici: Sima Salayeva doğum tarixi 1965, təhsili ali, Lənkəran rayonu 
Bürcəli kəndi 

Söyləyici: Südabə İsayeva, doğum tarixi 1952, təhsili orta, Masallı rayo-
nu Ərkivan qəsəbəsi 

Söyləyici: Vüsal Cəfərov axund, doğum tarixi 1978, təhsili ali,  Lənkə-
ran rayonu Mamusta kəndi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 48

Əfzələddin ƏSGƏR 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Folklor İnstitutu 
Efzeleddinesger@gmail.com 

 
OZAN SƏNƏTİ 

 
XÜLASƏ 

Ozan sözü Oğuznamə ifaçılığı sənətinin adı kimi türkman etnik mühiti-
nin məhsuludur. Bütün dastan söyləyiciləri kimi ozan sənətinin də müxtəlif də-
rəcələri olmuşdur. Sənətin ruhlar aləmindən verilməsinə inam ozan sənəti üçün 
də səciyyəvidir. Elat şölənləri, toylar, hərb meydanları və saraylar ozanların 
Oğuznamə ifa etdiyi məclislər olmuşdur. 

Açar sözlər: ozan, ozmaq, Oğuznamə,qopuz, alp ərənlər, atalar sözü 
 

ИСКУССТВО ОЗАНА 
РЕЗЮМЕ 

В статье обращается внимание на  полисемию слово озан и его 
связи с  исполнительством Огузнаме. Вместе с тем в данной работе изуча-
ется  функция, репертуар, аудитория и категории озанского искусства. Так-
же связи озанского искусства с профессиональным культом.    

Ключевые слова: озан, озмаг, Огузнаме, гопуз, альп храбрецы, 
пословица  

       
OZAN’S ART 
SUMMARY 

The article touches upon the polysemy of the word ozan and its 
connection in the Oghuzname performing. At the same time in the given article 
the function, repertoire, auditory and category of ozan art are investigated. The 
connection of ozan art with the professional cult is also learned. 

Key words: ozan, ozmag, Oghuzname, gopuz, braves of alp, proverb  
 
Məsələnin qoyuluşu. Ozan sənətinin professional, sosial və mədəni qat-

larının  öyrənilməsi. 
İşin məqsədi. Ozan sənətinin özünəməxsus və tipoloji xüsusiyyətlərini 

öyrənmək. 
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Oğuznamələri yaradan və yüz illər boyu türkman24 dünyasının içərisin-
də ifa edərək yaşadan sənətkarlar olmuşdur. Belə sənətkarlar qaynaqların ver-
diyi bilgiyə görə, ozan və ya ozançı adlanmışdır. Oğuznamə ifaçılarının həm 
ozan, həm də ozançı adlanması təsadüfi deyil. İş ondadır ki, ozan sözü omo-
nim səciyyəli sözdür. 

Ozan sözü və anlamları. Ozan sözünün semantikası araşdırıcıların nə-
zərindən yayınmamış, müxtəlif araşdırmalarda bu sözün etimoloji izahına cəhd 
göstərilmişdir (42, 28; 27, 314-316; 2, 60-71; 40, 466-484; 33, 59-68; 6, 294). 
Bu araşdırmalardan bir şeyi aydıncasına seçib ayırmaq mümkündür: türk dilin-
də uz/us köklü sözlər “bacarıqlı”, “mahir”, “sənətkar” anlamında işlənir (27, 
314-316). Ancaq sözügedən kökdən törəyən ozan sözü Oğuznamə söyləyən sə-
nətkardan başqa, Oğuznamə və Oğuznamə ifaçılığı ilə bağlı müxtəlif anlayışla-
rı da ifadə edir. Qaynaqların verdiyi məlumatlara nəzər salaq.  

Bəzi qaynaqlarda ozan sözü həm də Oğuznamənin “ifa tərzini və uyğun 
olaraq poetik formasını” ifadə edir. Şeyx  Süleyman Buxarinin (XVII) “Lüğə-
ti-cığatayi və türki-Osmani” adlı lüğətində ozan sözü aşağıdakı şəkildə izah 
olunur: “Mani tərzində vəznsiz və nəğməsiz bir təranədir ki, Oğuz xan hekayə 
və dastanında söylərlər” (20, 141). Həmin söz eyni anlamda Budapeşt Akade-
miyasının kitabxanasında saxlanan cığatayca-farsca köhnə bir lüğətdə də işlə-
nir. Burada ozan sözü “Oğuz xan və Qara xan” hekayəsinin “ifa tərzinin və ya 
havasının adı” kimi verilir: “Yek tor xanendegi başəd dər miyan ətrak dər nəğl 
Oğuz xan və Qara xan qoftənd” (20, 141). Ozan sözü həmin anlamda Oğuzna-
mədə əks olunur.  

Didaktik məzmunlu oğuznamələr əsasında tərtib olunmuş “Əmsali-Mə-
həmmədəli” adlı əlyazmanın  mətnində belə bir atalar sözü var: “Kim ozan de-
yər, kim qissə deyər, eylə kim yıralar” (31, 52). Bu atalar sözündə müxtəlif 
tipli üç folklor hadisəsinin adı çəkilir. Qissə sözü ilk dəfə dini məzmunlu rəva-
yətlərə deyilmişdir (9, 272). Ancaq zaman keçdikcə bu söz öz anlamını geniş-
ləndirərək kitab mənşəli hekayə, rəvayət və dastanları da ifadə etmişdir. Belə 
mətnlərin söyləyicisinə qissəxan, kissaçi və ya məddah deyilirdi (38, 27; 43, 
199-208; 15, 9;  8, 370-371). Yır sözünün də mənası aydındır. Bu söz yır, jır, 
cır, ır və s. şəklində müxtəlif türk dillərində işlənməkdədir və avazla oxunan 
lirik, eləcə də epik mətnləri ifadə edir. Ehtimal ki, həmin söz ilkin çağlarda 
“nəğməli şeir” anlamı vermişdir. Sözügedən qaynaqda yır sözünün ır variantı 
“oxumaq” anlamında işlənir: “Həmamda ırlamaq, ğəriblığda ögünmək qolay-

                                         
1 Müəllif bu etnonimlə VIII əsrdə tarix meydanına çıxan, oğuzların onların tərkibinə 

qatılması hesabına X əsrdə formalaşan və nəhayət, XVI əsrin əvvəllərində dağılan xalqı nəzərdə 
tutur. Türkmənistan türkmənləri, Azərbaycan və Türkiyə türkləri bu xalqın varisləridir (10, 123-
134). Müəllifə görə, oğuzlar haqqında dastanlar bu xalqın epik yaradıcılığının məhsuludur və 
Oğuznamə türkman etnik mühitində etnik kimlik şüurunun ifadəsi olaraq əcdadlar haqqında 
dastanlar kimi yaranmışdır (9, 148-166).  
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dır” (31, 93). Atalar sözünün məntiqi tələb edir ki, buradakı ozan sözü qissə və 
yır kimi müəyyən qanunauyğunluqları olan şifahi mətn tipi kimi qəbul olun-
sun. S.Əlizadənin bu atalar sözündəki ozon sözünü əzan sözünün dialekt vari-
antı kimi şərh etməsi tamamilə yanlışdır (31, 209). Yuxarıdakı qaynaqların 
ozan sözünə verdiyi anlam bunu bütün aydınlığı ilə göstərir. Sadəcə olaraq so-
nuncu qaynaqda bu söz fonetik variantı ilə əks olunur. Ozan sözünün deyilən 
anlamda başqa bir variantı isə Ə.Nəvainin “Mizanül-əvzan” əsərində işlənir. 
Əruz vəzninə həsr olunmuş bu əsərdə Ə.Nəvai yazır: “Ozanların ozmağı, öz-
bəklərin budubudayı heç bir vəznə uyğun gəlmir. Ona toxunulmadı. Əsərləri 
olsa da, onun əruz elminə dəxli yoxdur” (24, 73). “Mizanül-əvzan”da əks olu-
nan ozmaq sözü yuxarıdakı qaynaqlarda özünə yer tapan ozan-ozon sözü ilə bir 
kökdəndir və onlarla eyni anlam daşıyır. Maraqlıdır ki, ozmaq sözü, 
F.Köprülünün qeyd etdiyi kimi, “Məntik ət-Teyr”in Gülşəhri tərəfindən türkcə 
tərcüməsində də iki yerdə qopuzla əlaqəli şəkildə işlənir (20, 143).  

Bəzi qaynaqlarda Oğuznamə söyləyicisinin ozançı adlanması problemə 
nisbətən işıq tutur. Sözün ozançı şəkli  1439/40-cı illərdə dünyaya gələn Hami-
dinin divanında  əks olunur. Öncə Şirvanşah sarayında olan Hamidi 1459/60-cı 
illərdə Sultan Mehmet Fatehin sarayına gəlmiş və Sultanın böyük iltifatlarına 
nail olmuşdur. Hamidi türkcə-farsca divanında Xəlili Səmərqəndi adlı bir şai-
rin Şirvanşah sarayında bir ozançıya məğlub olduğunu söyləyir (20, 39). 
Ozançı sözü Şeyx Süleyman Buxarinin yuxarıda xatırlatdığımız lüğətində də 
işlənir. Burada ozan söyləyən şəxs ozançı adlanır və izahı verilir: “Davul və 
dəf çalaraq ozan, yəni mani və şərqi oxuyan adam” (20, 141-142). Göründüyü 
kimi, bu lüğətdə ozan oxunan havanı, ozançı isə onu ifa edən şəxsi bildirir. Be-
lə görünür ki, poetik forma və onunla uzlaşan havanın ozmaq və ya ozon ad-
landığı bölgələrdə ifaçı, ozan, musiqili və mahnılı mətnin ozan  adlandığı böl-
gələrdə isə ifaçı ozançı adlanmışdır. Bu halda ozan sözünün öncə Oğuznamə 
havasının və poetik formasının, yaxud Oğuznamə söyləyicisinin adı olması 
məsələsi problem olaraq qarşıda dayanır. Oxşar vəziyyət Oğuznamənin ifası 
zamanı istifadə olunan musiqi alətinə münasibətdə də müşahidə olunur. Şeyba-
nilərin hakim olduğu torpaqlarda yaşamış Hafiz Dərviş Əli Cəngi XVI əsrin 
sonlarında musiqi haqqında yazdığı risalədə “türklərin qədim və məşhur musi-
qi aləti olan qopuzun Cəlayir xanədanından Sultan Üveys zamanında (1356-
1374) ozan adlı bir musiqi alətindən alındığını, ozanın isə oğuzlar arasında 
köhnə zamanlardan çox məşhur olub, qəhrəmanların döyüşdən öncə, həmişə 
yanlarında gəzdirdikləri bu çalğını çaldıqlarını və bunu çala bilməyənləri yad 
sayıb şəhərdən qovduqlarını yazır” (20, 1966, 138). Qopuzun ozan adlı çalğı 
alətindən alınması haqqında məlumatı çıxmaq şərtilə yerdə qalan məlumatlar 
tarixi vəsiqələrdən yox, Oğuznamədən baş götürür. Maraqlıdır ki, qopuz 
“Zübdətül-ədvar” adlı musiqi əsərində də ozan adlanır (20, 139). Onu da deyək 
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ki, F.Köprülü məhz ozan adlı çalğı alətinə münasibətdə ozançı termininin mey-
dana çıxdığını söyləyir (20, 139). 

Ozan sözü M.Kaşğarlı lüğətində yoxdur. Bu hal onu göstərir ki, 
M.Kaşğarlı zamanında Oğuznamə söyləyicisi ozan adlanmamışdır. Başqa şə-
kildə Oğuznamə yaradıcısının və ifaçısının adının M.Kaşğarlının nəzərindən 
qaçması mümkün deyildi. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Oğuznamə 
ifaçısı anlamında ozan sözü XI əsrdən sonra yaranmışdır.  

Ozan sözünün başqa türk dillərində, o cümlədən türkmənlərdə olmama-
sına əsaslanan V.A.Qordlevski və F.Sumer bu terminin Yaxın Şərqdə ortaya 
çıxması qənaətinə gəlirlər (35, 264-265; 41, 611). Hətta V.A.Qordlevski bir az 
da irəli gedərək bu sözü qusan sözü ilə bağlayır və ardınca yazır: “Qusanlar er-
məni padşahları olan Arşaqların saraylarını bəzəyirdilər. Erməni padşahlığı – 
“Böyük Ermənistan” süqut edəndə qusanlar incəsənətin hamisi olan səlcuqlu-
ların yanına getdilər. Ardınca isə Anadolunun Osmanlı bəylərinin yanında qal-
dılar” (35, 265). V.A.Qordlevski kimi ciddi bir alimin vaxtilə məsələyə bu qə-
dər səthi yanaşması ancaq təəssüf doğurur. Müəllif məsələyə bu şəkildə yana-
şarkən, ehtimal ki, epik söyləyicilik sənətini türklər içərisinə ermənilərin gətir-
məsi, ozanların erməni olması və oğuznamələri erməni ozanların yaratması 
fikrini irəli sürdüyünü ağlına gətirməyib. 

Göründüyü kimi, ozan sözünün Yaxın Şərqdə yaranması fikri Türkmə-
nistan türkmənlərində ozan sözünün olmamasından irəli gəlir. Ona görə də ön-
cə Türkmənistan türkmənləri arasında ozan sözünün olub-olmaması haqqında 
mübahisə doğuran məsələnin üzərində dayanmaq istərdik. 

Türkmənistan türkmənlərində ozan sözünün yaşaması haqqında fikir 
V.Uspenskinin təkəli Nəfəslidən yazıya alaraq “Türkmən musiqisi” adlı kitabı-
na saldığı aşağıdakı atalar sözündə işlənən ozon sözünə əsaslanır:  

Haysı yere doulet qelse, 
Baxşı bilen ozon qeler. 
Haysı yerden doulet qitsə, 
Toro bilən tezep qeler.  

  A.N.Samoyloviç isə bu atalar sözündəki ozon sözünün “Oğuznamə 
söyləyicisi” anlamında ozan ola biləcəyini ehtimal edir (39, 144). Ancaq bu 
atalar sözündəki ozon sözü V.Uspenskinin kitabında “qaçağan at” kimi tər-
cümə olunub (44, 19). Fikrimizcə, sözün doğru anlamı da elə sonuncudur. Bu-
rada sadəcə olaraq, dövlətli evinə baxşının ozon minərək şənliyə gedər kimi 
öndə gəlməsi, kasıb evinə isə yas mərasiminə gedər kimi mollanın toro (at) 
minərək gəlməsi deyilir. Paralelizm əsasında qurulan atalar sözünün mənası 
bundan ibarətdir. Bununla yanaşı, “Oğuznamə ifaçısı” anlamında ozan sözü-
nün Türkmənistan türkmənlərindən qeydə alınmaması türkman dediyimiz su-
peretnosun Orta Asiyada yaşayan hissəsinin Oğuznamə söyləyən ozanlardan 
xəbərsiz olması anlamına gəlmir. Böyük türkman dünyasının bir parçası kimi 
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Türkmənistan türkmənlərinin Oğuznamə söyləyən ozanlara qulaq asması bizdə 
heç bir şübhə oyatmır. Ozan sözünün “pis səslə oxumaq” anlamı ilə ozandau 
(ozanlamaq) şəklində başqırd dilində olması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir (27, 376) İstər-istəməz sual yaranır. Yalnız türkman etnik mühitində 
“epik ifaçı”, “epik nəğmə” və ya onu müşayiət edən “musiqi aləti” anlamı da-
şıyan bu sözün başqırd dilində varlığı nə ilə izah olunur? Başqırd xalqının et-
nik tərkibinə daxil olan tayfaların siyahısına göz gəzdirib orada törökpen qəbi-
ləsinin adını oxuduqda (23, 376) məsələnin nə yerdə olduğunu anlamaq olur. 
Bu adın türkmən/türkman etnoniminin variantı olduğunu görmək heç də çətin 
deyil. Beləliklə, ozandau sözünü başqırd dilinə bu xalqın tərkib hissəsi olan tö-
rökpenlərin verdiyini qətiyyətlə söyləmək olar. Qorqud kultunun başqırdlar, 
qazaxlar, qırğızlar, Oğuz ata inancının isə qırğızlar arasında yaşaması da bu 
xalqların tərkibinə türkmanların qatılması  ilə izah olunur. Bu baxımdan 
V.V.Bartoldun Qorqud kultunu qazaxların oğuz yurdunda məskunlaşan qıp-
çaqlar vasitəsilə mənimsəməsi fikri ilə razılaşmaq mümkün deyil (14, 545). 
Nəhayət, törökpenlərin Azərbaycan və ya Anadolu deyil, Türküstan mənşəli 
türkmanlardan qopub başqırdların içərisinə qatıldığını nəzərə alsaq, ozan sözü-
nün nə vaxtsa Türkmənistan türkmənlərinin dilində olmasına şübhə yeri qal-
maz. Sadəcə olaraq Cığatay mədəniyyəti çevrəsinə daxil olan türkmənlər ozan 
sözünü bu mədəniyyət çevrəsində başqa anlamları ilə yanaşı, “dastan söyləyi-
cisi” anlamında da işlənən baxşı sözü ilə əvəz etmək məcburiyyəti qarşısında 
qalmışlar. Bu hadisə, irəlidə ətraflı şəkildə bəhs edəcəyimiz kimi, türkman et-
nik sisteminin sınmasından və bunun nəticəsində Türkmənistan türkmənlərinin 
müstəqil etnosa çevrilməsindən sonra baş verə bilərdi. 

Ozan sənəti. Oğuznamə ifaçılığı xüsusi sənət idi. Türkman dünyasında 
bu işlə, deyildiyi kimi, ozanlar və ya ozançılar məşğul olurdular. Onlar bu et-
nik mühitin var olduğu bütün bölgələri gəzərək məclislərdə bu xalqın əcdadları 
olan oğuzlar haqqında oğuznamələr söyləyirdilər. Onların çörəyi də Oğuznamə 
ifaçılığından çıxırdı. Topqapı Oğuznaməsində “Qazılıq atınıza binüb qaftan 
donunuz geyən ozan olsun, Ağır ağ altun ağ ağçanız alan ozan olsun” deyilir 
(18, s.83). “Bamsı Beyrək boyı”nda “avazım güdəlmədin, ünüm boğulmadın” 
deyib bir at ələ keçirərək sevinən ozandan bəhs olunur (18, s.60). Yenə də hə-
min boyda ozanın zəhmət haqqı olaraq aldığı bəxşişlərə işarə olunur: 

Bir zaman ayıtma, ozan! 
Ağam Beyrək gedəli bizə ozan gəldügi yoq. 
Əgnimüzdən qaftanımız aldığı yoq. 
Başımızdan gecəligümüz alduğu yoq. 
Buynızı burma qoçlarımız alduğı yoq (18,62). 

Ozan şəxsiyyətinin əfsanədən elmə çevrilməsi üçün ozan sənətinin so-
sial mahiyyətinin öyrənilməsi vacibdir. Bu baxımdan M.Qasımlının məsələyə 
diqqət yetirməsi təqdirəlayiqdir. Ancaq müəllifin birdən-birə məsələyə mistik 
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yozum verməsi etiraz doğurur. Yuxarıdakı soylamaya nəzər salan müəllif ya-
zır: “Görünür, ozana könlünün istəyincə pay, bəxşiş verilməsinin etnik və etik 
norma səviyyəsinə qalxmasında da onun ruhlar dünyası ilə bağlılığına inamın 
rolu az deyildir” (33, 26). Qeyd edək ki, cəmiyyətə xidmət edən sənətkarın 
haqqının ödənilməsi sosial-iqtisadi münasibətlər sferasına aiddir və hər bir cə-
miyyətin əsasında dayanır. Əlbəttə, sosial-iqtisadi münasibətlərin halallıq kimi 
mistik qatı da var. Ancaq bu mistik qat ozan və ya şaman sənəti ilə məhdudlaş-
mır. Ozanların “ruhlar dünyası ilə bağlılığına” gəldikdə isə deməliyik ki, bu 
ruhların etnik anlamı ilə oğuz əcdadlardan ibarət olduğunu biz artıq bilirik.  

Hər hansı bir sənətin sahibi olmaq üçün onu öyrənmək lazımdır. Ozan-
lar da Oğuznamə ifaçılığını hər hansı bir ustad ozandan öyrənirdilər və bu sə-
nətə yiyələnmək üçün illərlə ustad yanında təlim-tərbiyə görürdülər. Biz ustad 
sözünü şərti mənada işlədirik. Bu söz, bəllidir ki, aşıq sənətinə aiddir və bu sə-
nətin yüksək səviyyəsinə çatmış aşığı ifadə edir. Biz aşıq sənətinin şəyird (şa-
gird), yanşaq, ustad aşıq, haqq aşığı kimi dərəcələrinin olduğunu bilirik. Ancaq 
ozan sənətinin kateqoriyaları haqqında “Dəli Domrul boyı”nda qarşımıza çıxan 
bir ifadədən başqa heç bir məlumatımız yoxdur. Söhbət alb ozan ifadəsindən 
gedir. Həmin boyun sonunda deyilir: “Məndən sonra alb ozanlar söyləsün! Al-
nı açuq comərd ərənlər dinləsün” (18, 83). Bu ifadəni nəzərdə tutan F.Köprülü 
“alp ozanlar təbiri alplar, yəni qəhrəmanlar arasında da ozanlar yetişdiyini gös-
tərməkdədir” deyir. Müəllif fikrini qüvvətləndirmək üçün Hafiz Dərviş Əlinin 
verdiyi yuxarıda xatırlatdığımız məlumata üz tutur (20, 139-140). 
F.Köprülünün bu fikri aksiomatik həqiqət kimi bu günə qədər müxtəlif səviy-
yələrdə söylənilir. Qeyd etmək istərdik ki, görkəmli alim alb ozanlar ifadəsini 
Dədə Qorqud oğuznamələrində əlində qopuz gəzdirən alpları gözə alaraq deyi-
lən şəkildə yozmuşdur. Ancaq oğuznamələrdə özünə yer tapan motiv bədii ya-
radıcılıq sahəsinə aiddir və bu hadisənin müəyyən poetik semantikası var. Bu 
məsələdən irəlidə söz açılacaq. Burada onu qeyd etmək istəyirik ki, alb ozan 
ifadəsi aşıq sənətində ustad aşıq ifadəsinin tam qarşılığıdır. Oxşar hadisə qır-
ğız dastan ifaçılığında çon jomokçu – “böyük jomokçu” adlanır və böyük yara-
dıcılıq, eləcə də ifaçılıq bacarığına malik manasçılara aid olunur (25, 428). Uy-
ğun olaraq alp sözünün “böyük”, “nəhəng” anlamı daşıdığını xatırlasaq, alb 
ozan ifadəsinin Oğuznamə ifaçılığının zirvəsinə çatmış “böyük, yaradıcı ozan” 
anlamında işləndiyini qətiyyətlə söyləmək olar. Sözügedən cümlədə əcdadlar 
haqqında mətnin mübarəkliyi vurğulanır. Bu mübarək mətni böyük ozanların 
ən yaxşı şəkildə söyləməsi və yalnız “alnı açuq comərd ərənlər”in dinləməsi 
nəsihət (və ya vəsiyyət) edilir. Göründüyü kimi, burada cəngavər ozana heç bir 
yer yoxdur. Söhbət Oğuznaməni ən yaxşı şəkildə ifadə edə biləcək ozandan və 
onu dinləməyə layiq olan auditoriyadan gedir. 

Türk dastan ifaçılığı haqqında mövcud biliklərə söykənərək demək olar 
ki, alb ozanlar, çon jomokçular və ya ustad aşıqlar kimi, yüksək ifaçılıq və 
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yaradıcılıq imkanlarına malik olublar. Şirvanşah sarayında Xəlili Səmərqəndi 
ilə söz yarışına girən ozançı, güman ki, belə ozanlardan olmuşdur. Dədə Qor-
qud Oğuznamələrini söyləyən ozanın isə alb ozan olmasına şübhə etməmək 
olar. Oğuznamələrin söyləyicisi alb ozan kateqoriyasına məxsus ozan olma-
saydı, bu ifadəni dilinə almazdı.  

İstedada hər dəqiqə təsadüf olunmur. Şübhəsiz ki, adi Oğuznamə ifaçı-
larının sayı daha çox olmuşdur. Güman ki, təyinsiz ozan adı Oğuznamə ifaçıla-
rına aiddir. Deyəsən, “Bamsı Beyrək boyı”nda əziyyət çəkmədən bir at qazan-
masına sevinən ozan belələrindəndir. Sənətin zirvəsinə çatmış beş-on alb ozanı 
bütün türkman elləri tanımalı idi. Belə ozanlar elat adətinə uyğun olaraq xüsusi 
elçilər vasitəsilə məclislərə gətirilirdi. Adi ozanlar isə qopuzunu götürərək “el-
dən elə, bəgdən bəgə” məclis axtarmaq məcburiyyətində idi. “Bamsı Beyrək 
boyı”nda da belə bir ozanla qarşılaşırıq. Şübhəsiz ki, sıravi ozanların da yaxşı-
sı, pisi olmuşdur. Bu baxımdan Əbu Hayyanda qarşılaşdığımız “yaxşı ozandır” 
ifadəsi çox şey deyir (27, 315). 

Əsrlər boyu böyük bir coğrafiyada yaşayan etnosun içərisində Oğuzna-
mə ifaçılığı ilə məşğul olan ozanlar ifaçılıq xüsusiyyətlərinə, repertuarına görə 
fərqlənməli idi. Ancaq belə məlumatlar günümüzə gəlib çatmadığı üçün təhlil 
imkanından məhrumuq. Bununla bərabər, irəlidə ozan sənətinin başqa prob-
lemlərindən danışarkən yeri gəldikcə sözügedən cəhətlərə də toxunacağıq. 

Sənətin ruhlar aləminin buyruğu ilə insana verilməsi Turan xalqlarının 
mədəniyyətinə məxsus bir hadisədir. E.S.Novik onu “mədəni-psixoloji” qatda 
anlamağı təklif edir (29, 194). Azərbaycan türkcəsində “Allah vergisi”, “Tanrı 
vergisi” adı alan bu hadisə, əsas etibarilə, şamanın adı ilə bağlıdır. İnanışa gö-
rə, kimsənələrdən biri insanlar arasından birini seçərək onu şaman olmağa 
məcbur edir. Seçilən şəxs ruhi pozuntu halında olur. O, şaman olmağa razılıq 
verməyənə qədər bu hal davam edir. Namizəd ya şaman olmağa razılıq verir, 
ya da öldürülür. Şaman olmağa razılıq verən namizəd mərasimdən keçirilir. 
Burada onun hamiləri bəllənir və ona mərasim atributları verilir. Bu hadisədən 
sonra o, müstəqil şəkildə mərasim keçirib insanların dadına çatır (3, 98-178; 
29, 191-205 və s.). Sənətin bu şəkildə ruhlar aləmindən verilməsi dəmirçilik 
sənətinə də xasdır (46, 385-390; 29, 195-196). Bu hadisə epik ifaçılıq sənətin-
dən də yan keçməyib. Təsadüfi deyil ki, məhəbbət dastanlarının əksəriyyətində 
qəhrəman vergili aşıqlardır. Bununla yanaşı, o, universal xarakterdə olub bü-
tün türk dastan söyləyiciliyini əhatə edir (32, 45-52). Onun daha arxaik söylə-
yici tipi olan ozandan yan keçməsi mümkün ola bilməzdi. Əgər vergili aşıq və 
ya haqq aşığı varsa, onda vergili ozan da olmalı idi. Yeni söyləyici tipi olan 
aşığın onu hazır şəkildə ozandan mənimsəməsi qəribə görünməməlidir. Bu ba-
xımdan alb ozanın vergili ozan tipi olması güman oluna bilər. Ən nəhayət, 
əgər vergili ozan olubsa, onda bu verginin sahibi – piri də olmalı idi.  
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Ozanların piri. “Kitab”dakı oğuznamələrin “müəllifi”, onların sonunda 
deyildiyi kimi, Dədə Qorquddur. O, oğuz dünyasının sakini kimi burada baş 
verən hadisələrdən dastan yaradıb, onları dastanda sözügedən əməllərin sahibi 
olan xalqın adı ilə Oğuznamə – yəni oğuzlar haqqında dastan adlandırır. O, bu 
işi gələcək nəsillərin öz əcdadlarının əməllərini unutmaması xatirinə edir və bu 
vəzifəni deyin (vəsiyyət) olaraq alb ozanların boynuna qoyur. Onlar isə oğuz-
namələri Dədə Qorqudun əmanəti kimi qoruyaraq varislər arasında söyləyirlər. 
Oxşar hadisə ilə başqa türk xalqlarının folklorunda da qarşılaşırıq. Məsələn, 
saxa (yakut) xalqı olonxonun (qəhrəmanlıq dastanlarının) yaranmasını və ilk 
ifasını Seerkeen Sesenin adı ilə bağlayır. Seerkseen Sesen olonxo qəhrəmanı 
kimi əsas qəhrəmanların məsələhətçisidir (32, 45). Oxşar cizgilərə qazax jırau-
larından Aktamberdi jırau, Tati Kara jırau, İiambet jırau, Sıpara İırau, Buxar 
İırau, “Manas”da Iraman oğlu Irçı uul, Caysan Irçı malikdir (13, 44-47; 36, 79; 
26, 34). Ancaq onlardan fərqli olaraq Qorqud həm də ozanların piri olmuşdur. 
A.B.Kunanbayevanın söylədiyinə görə, qazaxlarda jırau o dünya varlıqlarının 
buyruğu ilə yaranır. Musiqiçilərin əcdadı və hamisi Korkut hətta heç vaxt oxu-
mayan və dombra çalmayan adamların yuxusuna girərək, onlara dombra ilə 
oxumağı əmr edir. Buyruğa qulaq asmayan adam əzaba, xəstəliyə, bədbəxtliyə 
düçar olur (32, 47). Burada söhbət qəhrəmanımızın dastan ifaçılarına vergi 
verməsindən gedir. M.Qasımlı qopuzu icad edən qazax Korkutu ilə 
“Kitab”dakı “Dədəm Qorqud qopuzu” ifadəsini qarşılaşdırır (33, 40-41). Bu 
qarşılaşdırma dolayısı ilə qazaxlar arasında yaşayan inanışın Oğuznamə ifaçılı-
ğından baş götürdüyünü ortaya qoyur. Belə məlum olur ki, Dədə Qorqud qa-
zax jırauları kimi ozanların da piri olmuşdur. Türkmanların bir etnos olaraq 
dağılmasından və yeni etnik birliklərin yaranmasından sonra Dədə Qorqudun 
bu funksiyası unudulmuşdur. Yeni yaranmış etnik mühitlər baxşı və aşıq kimi 
söyləyici tiplərini ortaya çıxarmış, uyğun olaraq türkmənlər içərisində Baba 
Kambar və Aşıkaydın, Azərbaycanda və Anadoluda isə Xızır və Əli Dədə Qor-
qudun yerini tutaraq baxşıların və aşıqların pirinə çevrilmişdir (5, 55-66; 42, 
71-72). Düşünmək olar ki, Dədə Qorqudun Əhlətdəki, Dərbənddəki, Sırdərya 
vadisindəki qəbirləri, Baba Kambar və Aşıkaydın ocağı kimi, vaxtilə ozanların 
ziyarətgahı olmuşdur.  

Ən nəhayət, şifahi ənənədə mətnin bu şəkildə müəllifləşdirilməsi və 
ruhlar aləmindən vergi şəklində verilməsi mətnin ruhlar aləmində hazır şəkildə 
mövcud olmasına inamı ifadə edir (28; 30). Ona görə də V.J.Propp ifa aktını 
“ikinci canlanma”, A.Hacıyev isə “söz haqqında söz” adlandırır (28; 11, 65).  

Funksiya.  Ozanın əsas işi ifaçılıq sənətidir. “Fərhəngi-şüuri” adlı fars-
ca bir lüğətdə qısa və aydın şəkildə deyilir: “Ozan bir taifədir, tənbur çalıb tür-
kü söyləyərlər və Oğuznamə oxuyarlar. Türkcə ozan deyirlər” (20, 136). Başqa  
bir qaynaqda ozanlar “Oğuz qəzalarının hekayət əfruzları” şəklində vəsf olu-
nur ( 41). 
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Epik söyləyicilik sənəti haqqında araşdırmalarda söyləyicinin şaman 
funksiyasından sıx şəkildə bəhs olunur. Dünya, eləcə də türk-Turan xalqlarının 
etnoqrafiya və folklorunda özünü göstərən bu hadisəyə aid çoxlu material top-
lanmış və dəyərləndirilmişdir.  

Söyləyici ifa vasitəsilə təbiətə təsir edir, xəstəni müalicə edir, baş verə 
biləcək bədbəxtliyin qarşısını alır, epidemiyadan qoruyur, itiyin harada oldu-
ğunu söyləyir, ovun uğurlu olmasını təmin edir, gələcəkdən xəbər verir və bü-
tün bunlar ifa sayəsində ruhların yardımı ilə mümkün olur (47, 215-240; 28; 
30). Bu halda epik söyləyici ilə şaman funksional baxımdan eyniləşir. Bu hadi-
sə terminoloji səviyyədə də özünü göstərir. Özbək dilində baxşı sözü “təbib”, 
“şaman” və “dastan söyləyicisi” anlamında işlənir. Məsələyə münasibət bildi-
rən V.M.Jirmunski “söyləyicilik sənətinin.... tədricən xalq mərasimindən qop-
duğunu” söyləyir. Müəllifə görə, əfsanədəki el ağsaqqalı Qorqud həmin xalq 
söyləyicisinin qarışıq tipidir və qəhrəmanlıq dastanlarının söyləyicisi ondan tö-
rəyib (14, 402-403). Başqa sözlə, “müşgülləri həll edən” ağsaqqal, bilici, 
“qaibdən dürlü xəbərlər söyləyən” pir, dediyi olan, buyurduğu qəbul edilən, 
qopuz çalıb öyüd verən, dastanlar qoşan ozan tarixəqədərki simadır. Əfsanə və 
dastanlarda qarşılaşdığımız Qorqud Ata və ya Dədə Qorqud, Seerkeen Sesen, 
Sıpara İırau, Caysan Irçı və s. həmin simanın surətidir. Bizim tanıdığımız das-
tan ifaçısı “o mübarək simadan” qoparaq müstəqil fəaliyyətə başlamış, ancaq 
özünün anadangəlmə cizgilərini müasir dövrə qədər yaşatmışdır. 

Epik ifanın ruhlar aləminə təsir vasitəsi olması müasir dövrə qədər ya-
şamışsa, onda orta əsrlər dastan ifaçılığında bu hadisə daha canlı və etnoqrafik 
baxımdan daha aydın şəkildə özünü göstərməli idi. Bu baxımdan Dədə Qorqud 
oğuznamələrində qarşımıza çıxan oğuz ərənləri, alp ərənlər, qazi ərənlər ifa-
dəsi xüsusi maraq doğurur. Məlum olduğu kimi, ərən sözü şaman inanışlarında 
yardım edən ruhları ifadə edir. Tuva şamançılığında eren adlanan bu ruhlara 
şamanın əcdadları da aiddir (3, 91-95; 16, 56-77). Bu sözün əcdadların ruhunu 
və ya bütün kateqoriyalardan olan ruhları ifadə etməsi barədə aydın bir təsəv-
vür yoxdur. Bununla bərabər, oğuznamələrin əcdadlar haqqında dastanlar ol-
duğunu yada salsaq, buradakı ərən adının əcdadları ifadə etməsini qəti şəkildə 
söyləmək mümkündür. Ona görə də Oğuznamədə tez-tez qarşılaşdığımız alp 
ərənlər, bəy ərənlər, oğuz ərənləri haqqa qovuşmuş əcdadların yaşayan ruhla-
rını ifadə edir. Bu ərənlərdən bəziləri Oğuznamədə pir kimi vəsf olunur: 

Dədə Qorqud biliklü yeddi bilisün versün. 
Əmir Süleyman uğurlu (uğurun) versün. 
Salur Qazan səadətlü yeddi səadətün versün. 
Bayandur xan dövlətlü yeddi dövlətün versün. 
Alp Aruz ..... versün. 
Bığı qanlu Bükdüz Əmən heybətlü yeddi heybətün versün.  
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Yaxud da: 
Bay Biləcin bəgligün versün 
Oqçı Kozan ərligün versün (12, 76, 81). 

Bu sıranın mətndə əks olunandan qat-qat uzun olması şübhəsizdir. Bu 
baxımdan bu gün sadəcə “uğuz qəbirləri” adı ilə anılan abidələrin vaxtilə 
“oğuz ərənlərinin” ziyarətgahı olmasına şübhə etmirik. Qaynaqlarda onlardan 
bəzilərinin adları da çəkilir: Türkmənistanın Seraxs rayonunda və Təbriz ya-
xınlığında Qazan xanın, Urmiyada Burla xatunun, Sırdərya vadisində və Dər-
bənddə Qorqudun, Şərqi Anadoluda Bayandur xanın və Kayı xanın ... 

Türk inanışlar sistemində əcdadlara tapınma xüsusi yer tutur və tarix 
etibarilə qədimdir (37, 188-214). Türkmanlar bu əcdadlara etnik ünvan verib, 
onların şərəfinə dastanlar qoşurdu (9). Yuxarıda deyilənlər kontekstində bu 
dastanların ifası oğuz əcdadların ruhuna səsləniş və onlardan yardım istəmə ki-
mi yozulur. Ozan sənəti ilə şaman sənətinin kök qohumluğu da bu məqamda 
üzə çıxır.  

Repertuar. Ozanlar böyük türkman dünyasının hər tərəfinə yayılaraq 
müxtəlif məclislərdə Oğuznamə söyləyirdilər. Onların ifa etdikləri oğuznamə-
lər didaktik və epik olmaq etibarilə iki yerə bölünürdü. Oxşar repertuar qazax 
jırçı və akınlarına və ya başqırd sesenlərinə də xasdır (17, 53; 22, 103). Qor-
qudşünasların əksəriyyəti haqlı olaraq oğuznamələrin sayının “Kitab”dakı 
oğuznamələrdən qat-qat çox olması fikrindədir. Bu halda epik dövriyyədə çox-
saylı oğuznamələrin olmasına şübhə yoxdur. Ancaq belə düşünmək olmaz ki, 
bütün ozanlar epik dövriyyədə olan Oğuznamələrin hamısını sinədəftər bilmiş 
və ifa etmişdir. Hər hansı bir ozanın mənsub olduğu məktəbdən və bir şəxsiy-
yət kimi zövqündən asılı olaraq repertuarı formalaşmalı idi. “Keçmişlər bu 
günlərə suyun suya bənzədiyi kimi bənzəyir” (İbn Haldun). Görmədiyimiz 
ozanlardan fərqli olaraq gördüyümüz və az-çox bələd olduğumuz aşıqların 
repertuarı da elə bu şəkildə formalaşıb. Epik söyləyici nəinki bütün dastanları, 
hətta bir dastanın belə müxtəlif qollarını bilmir. “Koroğlu” dastanının ifası bu 
baxımdan maraqlıdır. Məlum olduğu kimi, bu günə qədər “Koroğlu” dastanı-
nın məlum qolları bir aşıqdan yazıya alınmamışdır. Səbəbi aydındır! Aşıq epik 
dövriyyədə olan qolların bir hissəsini bilir. Maraqlı burasıdır ki, türkmən bax-
şıları da elə bu gündədir. Onlar yalnız yaxşı bildiyi və sevdiyi qolları söyləyir-
lər (15, 9-10). “Kitab”a başqa boyların yox, məhz bizə məlum olan boyların 
düşməsini də bu kontekstdə anlamaq olar. Deməli, ozan mötəbər məclisdə ən 
yaxşı bildiyi və sevdiyi boyları ifa etmişdir.  

“Fərhəngi-şüuri”də ozanların Oğuznamə ilə yanaşı, türkü söyləməsi də 
vurğulanır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da isə toyda qopuzun müşayiəti ilə rəqsdən 
və ozanın yelətmə çalmasından söz açılır (18, 64-65; 90). Musiqi ilə bağlı olan 
bir ifaçı kimi ozanın xalq musiqisini və mahnılarını bilməsi qəribə deyil. Bu-
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nunla yanaşı, ozan sənətinin bu üzünü məlumatların olmaması ucbatından təh-
lil imkanından məhrumuq. 

Auditoriya. Qaynaqlardan görünür ki, ozanların fəaliyyət meydanı ge-
niş olmuşdur. Elat toylarından, şölənlərdən tutmuş, savaş meydanlarına, böyük 
saraylara qədər ozanların Oğuznamə söylədiyi məkanlar idi. Onlar ellər şəklin-
də təşkil olunub bəylər tərəfindən idarə olunan türkman ellərini dolaşıb müm-
kün məclislərdə bu xalqın ataları barədə dastanlar söyləyirdilər. “Qolça qopuz 
götürüb eldən-elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər!” və ya “El-evünüzdə çalub ayıdan 
ozan olsun” aforizmi və alqışı bu gerçəkliyin ifadəsidir (18, 32).  

Oğuznamə ifaçılığının ordu və sarayla bağlılığı xüsusi maraq doğurur. 
Ozanların Səlcuqlu sarayı ilə əlaqəsi barədə elə bir məlumat yoxdur. Ancaq bu 
sarayın Sultan Alparslan dövründən başlayaraq fars mədəniyyətinin təsiri al-
tında olması bəllidir. Səlcuqlu sultanları Oğuz soyundan olduqlarını bilsələr 
də, onlar fars dili və ədəbiyyatının vurğunu idilər (19, 141-142). Ancaq sultan-
ların verdiyi şölənlərin oğuz törəsinə uyğun şəkildə keçirildiyini və buraya 
əsas etibarilə, türkman bəylərinin və əmirlərinin dəvət olunduğunu nəzərə al-
saq (34, 80), belə məclislərin ozansız ötüşməsinə inanmaq çətindir. Bununla 
yanaşı, Konya Səlcuq sultanlığının hüdudları daxilində yaşayan türkman ellə-
rində ozanların tüğyan etməsi şübhə doğurmur. Sultanlığın dağılmasından son-
rakı dövrlərdə türkman bəyliklərinin ozanlara isti münasibət bəslədiklərini 
yaxşı bilirik. Maraqlıdır ki, tarixçi Əli, Germiyan bəyini vəzn bilməyən (əruz 
vəzni nəzərdə tutulur) ozanı təqdir etdiyinə görə onu cahil adlandırır (20, 135). 
Buradan görünür ki, Germiyan sarayında ozanlar xoş qarşılanmışdır. Bütün 
türkman bəyliklərinin ozana bu şəkildə xoş münasibət göstərməsinə şübhə 
yoxdur. Ozanların Ağqoyunlu sarayında Oğuznamə oxuması haqqında tarixi 
vəsiqə yoxdur. Ancaq “Kitab”dakı Oğuznamələrdə Bayandır soyunun Oğuz 
elinin hakiminə çevrilməsi Bayandır soyundan olan Ağqoyunlular sarayında 
ozanlara xoş münasibət bəslənilməsini göstərir. Qaraman bəyliyinin aydın bir 
milli şüura sahib olduğunu nəzərə alsaq, bu bəyliyin sarayında da ozanların se-
vildiyini yəqin etmək olar. Ehtimal ki, Topqapı Oğuznaməsində adı çəkilən 
Səlim oğlu Qaraman və onun barəsində günümüzə çatmamış Oğuznamə Qara-
man bəyliyinin ozanlara göstərdiyi iltifatın göstəricisidir.  

F.Köprülü fransız alimi Quatremerenin Misir Məmlük tarixi ilə bağlı 
əsərində Məmlük ordu mərasimlərində ozanların iştirak etməsi barədə 
“Məsalükül-Əbsar”, “Kitabül-İnşa”, “Xitati-Makrizi” kimi qaynaqlar əsasında 
verdiyi məlumata diqqət yetirir və bu hadisəni Səlcuqlu imperiyasının təsiri ilə 
əlaqələndirir (20, 132-133). Fikrimizcə, Məmlük ordu mərasimlərində ozanla-
rın iştirakını Məmlük ordularında Səlcuqlu imperiyasını da yaradan türkmanla-
rın varlığında axtarmaq lazımdır. Əgər Məmlük ordularında türkmanlar var 
idisə, deməli, ozan da olmalı idi. Bir daha xatırladaq: türkmanların var olduğu 
yerlər ozanların fəaliyyət meydanı idi. Belə meydanlardan biri də Səlcuqlu or-
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dusu olmuşdur. Səlcuqlu ordularında türkmanların aparıcı yer tutduğunu nəzə-
rə alsaq, F.Köprülünün “Səlcuqlu ordularında ozanların olmaması imkansız-
dır” fikri həqiqəti əks etdirir (20, 134-135). Bununla yanaşı, F.Köprülü və 
V.A.Qordlevski “Səlcuqnamə”nin M.T.Xoutsma tərəfindən edilən tərcüməsinə 
dayanaraq Səlcuqlu ordusunda “ozanlar və qopuzçular” olduğunu söyləyirlər 
(20, 134; 21, 235; 34, 192). Qaynaqda ifadə olunan məlumatı F.Köprülü aşağı-
dakı şəkildə verir: “Ozanlar və qopuzçular elfaz-i qarrâ birle bir sebil hikayət 
ayıttular” (21, 235). B.M.Jirmunski isə E.Rossinin yenə də “Səlcuqnamə”yə 
əsasən verdiyi məlumatı təkrar edərək yazır: “Solday (Sudak) qalasının türklər 
tərəfindən mühasirəsi zamanı qanlı döyüşdən sonra qopuz çalan ozanlar əsgər-
lərin qəhrəmanlıqlarını və mərdliklərini tərif edirdilər” (14, 535). Ancaq 
“Tarixi-Al-i-Selcuq”un son akademik nəşrində sözügedən məlumat başqa şə-
kildədir. Yazıçıoğlu Əli yazır: “Mütriblər bahadurlarun dilavarlıkların ve düş-
meni kahr itdüklerin ve pehlevanlar cəngin xub elhan ve kavli rast birle hazır-
lar cemine irişdürürlerdi” (45, 484). Mətndə ozan sözü mütrib sözü ilə əvəz 
olunsa da, söhbətin ozanlardan getməsi şübhə doğurmur. “Səlcuqnamə”də qar-
şıya çıxan bu qeyd ozan sənətinin tarixi baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşı-
yır. Məlumdur ki, haqqında danışdığımız tarixi hadisə, yəni Sudakın alınması 
1221-22-ci ildə baş verib. Əgər XIII əsrin başında ozanlar orduda tüğyan edir-
dilərsə, onda XII əsrin ozan yaradıcılığının ən qızğın çağı olmasına şübhə yeri 
qalmır. Nizami Gəncəvi kimi Oğuznamə auditoriyasından uzaq olan şəhərli bir 
“Xəmsə” və “Divan” şairinin ozan sayağı – bə qanuni-ovzan – oxumaqdan 
bəhs etməsi (4, 3-4) XII əsrdə ozanların bu şəhərli şairin diqqətini cəlb edəcək 
dərəcədə geniş yayıldığını göstərirdi.  

Elxanilərin ozanlara sevgisi barədə F.Sumerin heç bir qaynağa söykən-
mədən söylədiyi aşağıdakı fikir təəccüb doğurur: “...bu dastanları (oğuznamə-
ləri) qopuzları ilə oxuyan ozanların vəzifəli olaraq monqol xanları və noyonla-
rının yanında olduqlarını bilirik” (41, 378). Bu fikrin arxasında dayanan yega-
nə fakt monqol dövrünə aid tarixi əsərlərdə ozan sözünün (“Came-ət təvarix”, 
“Vassaf tarixi”) “işçilər”, “sənətkarlar” mənasında işlənməsidir. Quatremere-
nin bu barədəki fikrini F.Köprülü olduğu kimi qəbul etmişdir (20, 143). De-
mək istəyirik ki, monqol dövrünə aid tarix kitablarında ozan sözünün qeyd 
olunan anlamda işlənməsi maraqlı tapıntıdır. Ancaq bu tapıntı Oğuznamə ifaçı-
sı olan ozanların “monqol xanları və noyonlarının yanında” olmasını sübuta 
yetirmir. Ozanlar Oğuznamə ifaçıları idilər. Monqol sarayının və əyanlarının 
türkman etnik şüurunun törəməsi olan Oğuznaməyə heyranlığını anlamaq 
mümkün deyil.  

Ozanın Şirvanşah sarayında Xəlili Səmərqəndi ilə deyişməsi barədə 
Hamidinin məlumatı xüsusi maraq kəsb edir. Bu fakt fars soyundan olmaları 
ilə öyünən Şirvanşahlar sarayının XV əsrdə əhəmiyyətli dərəcədə türkləşdiyini 
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göstərir. Yeri gəlmişkən, ozanın söz yarışına çıxması – deyişməsi yalnız bu 
qaynaqda özünə yer tapır. 

Osmanlı sarayının Oğuznaməyə marağından bəhs etmişdik. Ozanların 
Osmanlı sarayında və ordusunda olması barədə qaynaqlarda açıq məlumatlar 
var. F.Köprülünün diqqət yetirdiyi bir hadisə bu baxımdan xüsusi maraq doğu-
rur: Sultan II Muradın sarayında olan Bertrandon de la Broquiere ziyafət za-
manı minestrellərin sultanın əcdadları haqqında qəhrəmanlıq nəğmələri – 
shanson de geste – oxuduqlarını söyləyir. Bu məsələyə münasibət bildirən 
F.Köprülü haqlı olaraq yazır: “...bunların ozanlar və qopuzçular olduğunu 
asanlıqla təxmin etmək olar” (20, s.135). Cəlalzadənin “Tabakat ül-memalik fi 
derecat il-məsalik” əsərində Muhac savaşından (1526) bir gün öncə keçirilən 
şənlikdə “şeştarlar, tanburlar, kopuzlar”la yanaşı, “oğuz qəzalarının hikayət əf-
ruzları ozanlar”ın “çalıb-çağırıb şenliklər və şadiliklər” etməsi bildirilir (41, 421).  

Ozanların müharibələr zamanı bir cəngavər kimi döyüşə girməsi haq-
qında qaynaqlarda heç bir qeydə təsadüf olunmur. Onların ordudakı yeri, qay-
naqlara görə, hərbi mərasimlər və şənliklərdir. Bəzi araşdırmalarda ozanların 
hərb zamanı bir əsgər kimi döyüşə girməsi haqqında yer tutan fikirlər “Kitabi-
Dədə Qorqud”da əks olunan qopuzlu alplardan baş götürür. Çalıb oxuyan alp 
tipi “Altın Mize” (Altay), “Akbök oğlu Kan Taci”, “Er Tarqın” (qazax), “Ma-
nas” (qırğız), “Canqar” (kalmık) və s. dastanlarda zəif şəkildədir. Bunun əksi-
nə olaraq türkman dastan yaradıcılığı belə qəhrəmanı özünün ideal cəngavər ti-
pinə çevirir. Ancaq bütün hallarda onlar ərənlər dünyasının, ideal aləmin sa-
kinləridir, kəsəsi, şifahi epik yaradıcılığın məhsuludur. 

Səfəvi sarayında və ordusunda ozanların olmasından, Mirzə Abbaslının 
verdiyi məlumata görə, “Cahanarayi-Şah İsmayıl Səfəvi” adı ilə tanınan qay-
naqda söz açılır. Mirzə Abbaslı bu qaynağa əsaslanaraq Sultan Hüseyn Bayqa-
ranın Şah İsmayıla ozanlar göndərdiyini söyləyir və ardınca yazır: “Bu ozanlar 
məharətlə çukur çalıb-oxusalar da, qızılbaş ozanlarına bənzəmirmişlər. Buna 
görə də Şah İsmayıl sanki öz zövq və səliqəsini nümayiş etdirmək, sərkərdələ-
rinin, ordusunun nələri dinlədiyini, nələrdən ləzzət aldığını dolayısı yol ilə bil-
dirmək məqsədi ilə ordu ozanlarından böyük bir dəstəni hərbi geyimləri ilə el-
çiyə qoşdurub Herata göndərir. 

Ozanlar Heratda bir neçə gün Sultan Hüseyn Bayqara sarayında çalıb-
oxuyurlar. Axırda da Sultan Hüseyn Bayqara onlara çoxlu qiymətli hədiyyələr, 
eləcə də seçmə minik atları verib yola salır. Heratdan qayıtmış ozanları Şah İs-
mayıl İsfahanda “Baği nəqşicahan”da qəbul edərək, səfər macəralarını dinlə-
yir, onların söhbətindən xoşlanaraq, şərəflərinə şadlıq məclisi qurdurur.  

Ozanlar, demək olar ki, Şah İsmayılın bütün yürüşlərində iştirak etmiş, 
orduda hərbi nəqqarəxananın – hərbi orkestrin rəhbərliyi mövqeyini tutmuş, 
türkü varsağıları, cəngiləri ilə Qızılbaş döyüşçülərinin rəşadət ruhunu oxşamış-
lar. Onlar başlarında Qızılbaş tacı, çiyinlərində pələng dərisi, bellərində qılınc, 
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əllərində iri çukur – saz olduğu halda, dinclik zamanı dastanlar söylər, vuruş 
vaxtlarında isə çukur və sazlarını çiyninə aşırıb atlarına minər, döyüşçülərlə 
yanaşı vuruşarlarmış. Tarixi salnamədə bu barədə deyilir: “...ozanlar vuruş 
günlərində qalib yürüşlü ordunun müqabilində çukurlar çalmaq, türkü varsağı-
lar oxumaqla igidləri döyüş həvəsi ilə coşdururdular. Ozanların çalıb-oxuma-
sından onların vuruş əzmi güclənirdi. Onlar ruh yüksəkliyi ilə düşmən üzərinə 
yüyürüb özlərini hərb dəryasına vururdular” (1, 21).  

Qaynaqda verilən məlumatda ozanların sarayda, xüsusilə orduda olması 
və hərbi yürüşlərdə iştirak edərək ordunun döyüş ruhunu qaldırması ozan sənə-
ti haqqında ənənəvi təsəvvürlərə zidd deyil. Ancaq onların qopuz əvəzinə çu-
kur çalması,  “oğuz ərənlərinin” vəsfi əvəzinə “türkü varsağılar” söyləməsi bu 
sənətin tarixində yeni hadisədir. Görmək çətin deyil ki, burada fərqli bir ifaçı 
tipindən söhbət gedir və bu ifaçı tipi köhnə terminlə ifadə olunur. 

  
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə ozan sənətinin ümumtürk dastan söy-

ləyiciliyi sənəti ilə tipoloji xüsusiyyətləri üzə çıxarılmış və özünəməxsus xüsu-
siyyətləri göstərilmişdir. 

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ozan adının məna çalarları və ozan sənəti 
ilə bağlı bir çox yeni fikir söylənmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Türk dastan söyləyiciliyi sənətinin tarixi mən-
zərəsi ilə bağlı bir çox məsələlərin dəyərləndirilməsində yardımçı ola bilər.  
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MÜHACİRƏTDƏ FOLKLOR MATERİALLARININ 
TOPLANMASININ ÖZƏLLİKLƏRİ 

 
XÜLASƏ 

Mühacirətdə ömür sürən Azərbaycan ziyalıları üçün folklor materialları-
nın toplanması xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.  

Məlum olduğu  kimi, mühacirətdə yaşayıb yaradan insanlar vətəndən 
uzaqlarda olmalarına baxmayaraq, onlar azad, hər cür basqıdan uzaq məkanlarda 
fəaliyyət göstərirdilər ki, bu da folklor materiallarının toplanmasına kifayət qə-
dər ciddi təsir etməyə bilməzdi. 

Sovet senzurasının təzyiqi olmadan toplanan bu materiallar daha obyek-
tiv idi və özünəməxsus xüsusiyyətləri  ilə fərqlənirdi.  

Məqalədə mühacirət folklorşünaslığının yuxarıda göstərilən problemlə 
bağlı fəaliyyəti təhlilə cəlb edilmişdir. 

Açar sözlər: folklor, mühacirət, sovet senzurası, azadlıq 
 

ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЭМИГРАЦИИ 

РЕЗЮМЕ 
Для интеллигенции Азербайджана, живших в эмиграции собирание 

фольклорных материалов всегда имело важное значение. 
Известно, что, хотя, жившие и творившие в эмиграции люди и нахо-

дились вдали от родины, но они работали в свободной, далекой от всякого 
давления среде, что  не могло не оказать достаточно серьезного влияния на 
собирание фольклорных материалов. 

Эти материалы, собранные без вмешательства советской цензуры, 
были более объективными и  отличались своими особенностями. 

В статье указаны привлеченные к исследованию  труды эмигрант-
ской фольклористики, посвященные вышеуказанной проблеме. 

Ключевые слова: фольклор, эмиграция, советская цензура, свобода 
 

THE PECULIARITIES OF THE GATHERING OF FOLKLORE 
MATERIALS IN THE EMIGRATION 

RESUME 
For the intellectual elite of Azerbaijan living in the emigration, the 

gathering of folklore materials had always important meaning. It is known that 
even though, people living and creating in the emigration were far away from 
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their motherland, but they were working in liberal, pressure-free environment 
which had a deep impact on the gathering of folklore materials.  

These materials which were gathered without the interference of Soviet 
censorship were more objective and differed with their own peculiarities.  

The article tackles the analysis of the selected work of emigrant folklore 
scholars dedicated to the above-mentioned problem. 

Key words: folklore, emigration, Soviet censorship, freedom 
 
 Məsələnin qoyuluşu: Məqalədə vətənin istilasına dözməyərək dünyanın 

müxtəlif ölkələrinə səpələnən Azərbaycan ziyalılarının folklor materiallarının 
toplanması, tərcüməsi və nəşrilə bağlı fəaliyyətləri işıqlandırılmışdır. 

İşin məqsədi: Azərbaycanın mühacir ziyalılarının yazıya alaraq ayrı-ayrı 
ölkələrdə nəşr etdirdikləri folklor mateialları haqqında məlumat vermək və onla-
rı təhlilə cəlb etməkdir. 

 
Məlumdur ki, sovet dönəmində xal qın azadlıq və hürriyyət arzularını 

alovlandıran, əsarət, köləlik buxovlarından qurtulmağa səsləyən ədəbi əsərlər ya 
senzura tərəfindən yasaq edilmiş, ya da məcburiyyət üzündən, bəzən hətta Azər-
baycanın öz tədqiqatçıları tərəfindən sovet ideologiyasına uyğunlaşdırılaraq təh-
rif edilmiş, yanlış təbliğ olunmuşdur. Mühacir tədqiqatçı Süleyman Abdülkadir 
“Azərbaycan yurd bilgisi” dərgisinin elə ilk sayında dərc olunmuş “Türk qövm-
lərinin xalq ədəbiyyatında rus istilasının inikası” adlı məqaləsində  müstəmləkə 
buxovları daşıyan bütün türkdilli  xalqların folklorunu nəzərdən keçirərkən diq-
qəti bu problemə yönəldərək qeyd etmişdir: “...türk xalq ədəbiyyatı və xalqiyyatı 
öz münəvvərlərimiz tərəfindən ihmal olunmuş, ancaq kölə millətə mənsub olan 
müstəmləkəçiyə qeyrətlə toplana bilmişdir. Bu ədəbiyyatı müstəmləkəçiyə nəql 
edənlər rus istilasına dair xalqın tərənnüm etdiyi dastan və türkülərin milli bir 
sirr sifətilə saxlamış, yaxud “rus məmuru” zənn etdikləri müstəmləkəçinin xətri-
ni qırmayacaq bir surətdə təhrifə məcbur olmuşdurlar (1, 22). 

Qeyd etmək lazımdır ki, mühacirətdə folklor örnəklərinin toplanması və 
nəşri sahəsində Əhməd Cəfəroğlunun redaktorluğu ilə 1932-1934-cü illərdə 36, 
1954-cü ildə isə bir sayı nəşr edilən “Azərbaycan yurd bilgisi” dərgisinin fəaliy-
yəti təqdirəlayiqdir. Redaktor dərginin hansı zərurətdən doğduğunu şərh edər-
kən, onun məhz Azərbaycanı bütün yönləri ilə tanıtmaq, xalqımızın elmi və mə-
dəni irsinin  təbliği məqsədindən yarandığını elə birinci sayında ciddi arqument-
lərlə dilə gətirmişdir. Xalqı azadlığa, hürriyyətə səsləyən, rus müstəmləkəçiliyi-
nə qarşı yönələn əsərlərin diqqətdən kənarda qalmasına, toplanıb nəşr edilmə-
məsinə, tədqiqatına imkan verilməməsinə təəssüf edən Ə.Cəfəroğlu “Azəri ədə-
biyyatında istiqlal mücadiləsi” adlı tədqiqatında yazmışdır: “Milli Azərbaycan 
ədəbiyyatında, adəta  başlı-başına, müstəqil bir cərəyan təşkil edən istiqlal mü-
cadiləsi ədəbiyyatı, təəssüf ki, uzun bir zaman qeyri-müntəşir qaldığından (çap 
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olunmadığından), kiçik bir tədqiqə  belə məzhər olmamışdır.  Rus istilası ilə bə-
rabər doğan bu ədəbiyyat rus məmurlarının hədsiz təzyiqedici davranışları üzün-
dən əvvəlləri yalnız şifahi ədəbiyyat mahiyyətində özünü mühafizə edə bilmiş 
və dolayısı ilə bütün bəkarətini tutamamışdır” (7, 6).  

Göründüyü kimi, müəllif bütün cidd-cəhdlərə rəğmən, aparılan sovet 
təbliğatına, onun  müxtəlif üsullarla insanları susmağa məcbur etdirməsinə bax-
mayaraq, çar dönəmlərindəki  kimi, yenə də xalqın azadlıq sevgisinin, istiqlal 
arzusunun əbədi yaşadığını, bunun sübutunun isə məhz yaratdığı əsərlər olduğu-
nu və onların təzyiqlər ucbatından çox vaxt şifahi şəkildə yaşadığını diqqətə çat-
dırmışdır. Müəllif, eyni zamanda məqaləsinin yazılma səbəblərindən danışarkən, 
rus müstəmləkəçiliyi əleyhinə çoxlu materiallar əldə etdiyini və əsas məqsədinin 
onları dəyərləndirmək olduğunu qeyd etmişdir. 

Sovet Azərbaycanında xalq yaradıcılığına olan qeyri-peşəkar münasibət 
mühacirətdə ciddi əks-səda doğurmaqda idi. Belə ki, az bir zaman içərisində 
dünya ədəbi fikrini məşğul etməyə müvəffəq olan, haqqında onlarla tədqiqat 
əsəri yazılan, bir çox dillərə tərcümə edilən “Kitabi-Dədə Qorqud”un Sovetlər 
Birliyində kəskin bir münasibətlə qarşılanması, hətta yasaqlanmağa məhkum 
edilməsi “sosialist bərabərliyinin çürüklüyünü” ortaya qoydu. M.Ə.Rəsulzadə 
“Dədə Qorqud dastanları” məqaləsində: “Türk xalq ədəbiyyatının şah əsəri bu 
dastanlar son illərin siyasi günlük mövzusunu təşkil etdilər. Azğınlaşmış bolşe-
vik ruslaşdırma siyasəti gərəyincə bunlar azərbaycanlı aydınları yenidən ələyib 
qızıl qəlbirdən keçirməyə vəsilə oldular” (23, 2) – yazaraq,  bu hakimiyyətin 
türkdilli xalqlar üçün necə fəlakətlər gətirdiyini göstərirdi.  

M.B.Məmmədzadə “Dədə Qorqud” və kommunizm” məqaləsində bu 
abidəyə qarşı hücumlardan bəhs edərkən bu münasibətin nəinki dastanın unutdu-
rulmasına gətirib çıxardığını, əksinə, ona olan marağın daha da artmasına, insan-
lara ruh yüksəkliyi verən eposun türkdilli xalqların bütünləşməsini saxladığına 
inamını bildirmişdir: “Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan türkünün qızıl kom-
munizm dənizində boğulmasına mane olan bir canqurtaran olduğu üçün  hər 
milli qəhrəman kimi QPU tərəfindən sürgünə məhkum edilmişdir” (11, 10). 

Həmin məqaləsində Mirzə Bala “Kalevala”nı yazıya alan Elias Lennor-
tun (1802-1884) fin xalqı üçün bu əvəzsiz fəaliyyətindən sonra dünya alimləri 
tərəfindən Homer qədər bir yüksək mərtəbəyə ucaldığını qeyd etməklə folklorun 
toplanması və təbliğini  millətin hər bir üzvünün ümdə vəzifəsi kimi dəyərlən-
dirmişdir. M.B.Məmmədzadənin Almaniyanın Münhen şəhərində nəşr olunan 
“Qafqaziya” dərgisində 1952-ci ildə (sayı 8, 10-12) dərc etdirdiyi “Dədə Qor-
qud” məqaləsində SSRİ adlanan ölkədə  türkdilli xalqlara münasibətin digərləri-
nə görə daha kəskin olması aydın görünməkdədir 

Bir cəhətə xüsusilə diqqət yetirmək vacibdir. Mühacirət folklorşünasları-
nın araşdırmalara ümumtürk və dünya ədəbiyyatşünaslığı kontekstində yanaş-
masının nəticəsidir ki, hələ 1940-cı ildə dinləyicilər qarşısında məruzə kimi ha-
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zırlanan “Folklorumuzda milli həyat və dil bakiyələri” məqaləsində Ə.Cəfəroğlu 
Anadolu folklorunu toplayıb, digər türkdilli xalqların yaradıcılığına əhəmiyyət 
verilməməsinin, müqayisələrin aparılmamasının yolverilməz olduğunu söyləyir-
di: “Araşdırıcılar əksəriyyətlə, Anadolu türklərinin işğal etdikləri mümtaz möv-
qe dolayısıyla, ancaq bu sahəyə aid folklor növlərini toplamağa qeyrət etmiş, 
həmcins digər türk qövmlərinin eyni növdən olan folklorları ilə münasibətdə 
olaraq müqayisə etməmişlər. Halbuki bu kimi araşdırmalarda əsl nəzər-diqqətə 
alınması lazım gələn nöqtə türk qövmlərinin çox geniş sahəyə yayılmış olmaları 
keyfiyyəti olmalıdır” (9, 21-22). 

Ə.Cəfəroğlu peşəkar bir alim kimi elə problemlər qaldırmışdır ki, onlar 
hər zaman araşdırmalarda diqqətə alınmalıdır. Alimin folklor materiallarının 
toplanması və araşdırılması sahəsində təklif etdiyi tələblər bu tədqiqatın yazıldı-
ğı illərdə sovet ölkəsinin tərkibindəki türkdilli xalqların tədqiqatçıları üçün im-
kansız idi, senzura buna yol verməzdi və həmin vacib problem bu gün də aktual 
olaraq qalmaqdadır.  

Bundan əlavə, Ə.Cəfəroğlu on bir il (1940-1951) ərzində Türkiyənin bir 
çox bölgələrini gəzərək müxtəlif dialektlərə aid  folklor materialları toplamış və 
bu nəhəng külliyyatı sistemləşdirərək, ”Quzey Doğu ellərimiz ağızlarından top-
lamalar. Ordu, Girəsun, Trabzon, Rizə və yörəsi ağızları” (10), “Güney Doğu el-
lərimiz ağızlarından toplamalar. Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Maraş 
elləri ağızları” (11), “Anadolu elləri ağızlarından dərləmələr. Van, Bitlis, Muş, 
Karaköşə, Əskişəhir, Bolu ve Zonguldaq elləri ağızları” (12), “Doğu ellərimiz 
aşızlarından toplamalar. Qars, Ərzurum, Çoruh elbaylıqları ağızları” (13) və s. 
adları ilə silsilə kitablar şəklində nəşr etdirmişdir, alimin vəfatından sonra da də-
fələrlə elmi əhəmiyyətinə görə onlar təkrar işıq üzü görmüşlər. 

Çox maraqlı bir fakt da diqqəti cəlb edir ki, yorulmaz elm fədaisi hətta 
həbsxanalarda məhbuslarla görüşərək xalq ədəbiyyatı örnəklərini toplamış və 
dərc etdirmişdir. Onun tələbəsi olmuş, türk yazıçısı Yusif Bəyzadə Əhməd Cə-
fəroğlu ilə bağlı xatirələrində yazmışdır: “Aydın həbsxanasına getmişdik. Müəl-
limim müdirdən səkkiz-on nəfər oxuma-yazma bilməyən dustaq istədi. Bir otağa 
toplandıq. Dil materialı yığacağımızı, bizə nağıl, hekayə, yerli mahnılar, şeirlər 
söyləmələrini xahiş etdik… Saz çalanlarının olub-olmadığını soruşduq. İki nəfər 
sazını götürüb gəldi…”(5). Belə bir fakta nə sovet, nə də müstəqillik illərində 
Azərbaycanda təsadüf edilmir, son illərdə yazılan monoqrafiyalarda sosializm 
dönəmində yasaq edilən bir sıra janrlara diqqət artsa da, həbsxanalarda yaranan 
xalq ədəbiyyatı örnəkləri toplanılmamış və öyrənilməmiş qalmaqdadır. 

Əhməd Cəfəroğlunun nəşr etdirdiyi folklor materiallarından aydın olur 
ki, o, Türkiyənin Ərzurum, Qars, İqdır, Çorum, Sivas, Toqat, Trabzon, Girəsun, 
Ordu, Rizə, Kayseri, Niğdə, Kırşəhər, Əskişəhər, Bitlis, Van, Zonquldaq, Anka-
ra, Muş, Qarakeşə, Amasya, Yozqat, Qaziantəp, Bolu və başqa şəhərlərini qarış-
qarış gəzmiş və onun bu nəhəng  fəaliyyəti saysız-hesabsız folklor nümunələri-
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nin nəşri ilə tamamlanmışdır. Tədqiqatçılarin təxmini hesablamalarına görə, Əh-
məd Cəfəroğlunun bu illər ərzində topladığı materiallar 18 dastan, 18 dua, 107 
lətifə qrupu, 7 hekayə, 42 mahnı, 8 layla, 181 oyun, 29 təkərləmə, 738 türkü, 4 
yanıltmac qrupu və 141 məsəldən ibarətdir (15, 17). Onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, Əhməd Cəfəroğlunun topladığı materiallar içərisində Ərzurum və Qars 
bölgələrinin folkloru daha çox diqqətəlayiqdir. Azərbaycan türklərinin daha çox 
bu bölgələrdə məskunlaşması, şübhəsiz ki, milli folklorumuzun yayılma arealını 
öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Ə.Cəfəroğlu topladığı xalq ədəbiyyatı nümunələrini dünya folklorşünas-
lıq ənənələrinə sadiq qalaraq, ədəbi dilə uyğunlaşdırmadan, müxtəlif şərti işarə-
lərin köməyilə (uzun, qısa səslər, sağır nun və s.) dialektdə olduğu kimi qələmə 
almış, anlaşılmayan sözlərin lüğətini vermişdir. Bu isə həm dialektləri tədqiq et-
mək, həm də canlı danışıq dilinin təravətini qorumaq baxımından çox vacibdir. 
Təəssüf ki, Azərbaycanda folklor materiallarının nəşrində Ə.Cəfəroğlu ənənəsi-
nə təsadüf edilmir. Halbuki dünya folklorşünaslığı bu xüsusiyyəti daha uzun il-
lər bundan öncə diqqətə almış və xalq ədəbiyyatı nümunələrinin nəşrlərində tət-
biq etmişlər. Belə ki, görkəmli Amerika tədqiqatçısı, “folklorşünaslığın ata-
sı”(R.Dorsen) hesab edilən Stis Tomsonun (1885-1976) “Nağılların və bütün di-
gər folklor nümunələrinin dəyişdirilmədən, dillərdə yaşadığı kimi  nəşri gərək-
dir” fikri ilk vaxtlarda elm adamlarını təəccübləndirmişdi. Az sonra Tomsonun 
toplayıb tərtib etdiyi “Quzey Amerika hindularının nağılları” (“Tales of the 
North Amerikan Indians”) adlı əlyazması Harvard Universiteti tərəfindən ilk 
olaraq bu nəzəriyyənin düzgünlüyünün sübutu kimi nəşr edilmişdir (24).  

Əslən Azərbaycan türkü olan Ə.Cəfəroğlunun xalq ədəbiyyatı nümunələ-
rini təxminən altmış il bundan öncə dünya standartları səviyyəsində toplayıb 
nəşr etdirməsi onun elmi yaradıcılığının yüksək səviyyəsini göstərən əlamətlər-
dəndir. 

Digər bir ziyalı – Fransada ömür sürən Ceyhun Hacıbəylinin “Qarabağın 
dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” (16) əsərinin xalq ədəbiyyatı örnək-
lərinin təbliğində mühüm əhəmiyyəti xüsusi nəzərə çatdırılmalıdır. Müəllif bu 
tədqiqatı “La Dialecte et la folk-lore du Karabagh” adı ilə 1933-cü ildə “Asiya 
jurnalı”nın (“Journal Asiatique”) CCXII sayında nəşr etdirmişdir. Otuz üç böl-
mədən ibarət olan bu kitabda alqışlar, qarğışlar, hərbə-zorbalar, andlar, təriflə-
mələr, xalq məzhəkələri, frazeoloji ifadələr, bayatı və bayatışəkilli şeirlər top-
lanmışdır. 

Bundan başqa, şair Almas İldırım (1907-1952) Azərbaycan bayatılarını 
toplayaraq, Türkiyənin Elazıq şəhərində iki dəfə ayrıca kitab şəklində nəşr etdir-
mişdir ki, bu da mühacirətdə xalq ədəbiyyatına olan diqqəti göstərən faktlardan-
dır. Türkiyənin Elazıq şəhərində 1947-ci ildə ikinci dəfə işıq üzü görən bu kitaba 
şair “Bayatıların səsləndiyi ölkə” adlı kiçik bir müqəddimə yazmışdır. Bu üç sə-
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hifəlik yazını yalnız nisgilli şairin deyil, qürbət acılarını çəkən bütün mühacirlə-
rin fəryadı kimi dəyərləndirmək mümkündür  

Qeyd etmək lazımdır ki, Almas İldırım topladığı bayatıların informator-
ları haqqında geniş məlumat verməsə də, yazdığı kiçik müqəddiməyə belə bir 
xatırlatma əlavə etmişdir: “Kitaba qoyulan bu bayatıları toplarkən, bu yolda 
özündən də faydalandığım, qürbətin qəhri üzündən saçları ağarmış, zavallı bir 
azəri anasının yaşlı gözlərini məchul bir nöqtəyə dikərək söylədiyi bir bayatını 
yazdıqdan sonra o da, mən də susdum…susmaq… əvət… o da başqa bir cür fər-
yad… 

Əzizim vətənə sarı, 
Yol gedər vətənə sarı.  
Çıxaydım dağlar başına,  
Baxaydım vətənə sarı” (3, s.5). 

Beləliklə, aydın olur ki, müəllif bayatıları özü kimi qürbətə düşən vətən 
həsrətli analardan – Azərbaycan türklərindən toplamışdır ki, bu da kitabın dəyə-
rini artırmaqdadır. Bundan əlavə, 42-ci səhifədə müəllif belə bir izahat vermiş-
dir: “42 və 43-cü səhifələrdəki bayatılar Qars civarında söylənməkdədir. Bunlar 
M.B. arkadaşımızdan alınmaqdadır”. Məlumdur ki, Qars vilayətinin əhalisi içə-
risində azərbaycanlılar çoxdur və yaxşı haldır ki, Almas İldırım oradan  da baya-
tı toplanmasına diqqət yetirmişdir.  

Almaniyanın Köln şəhərində yaşamaq məcburiyyətində qalan Behruz 
Həqqinin uzun illərdən bəri davam edən toplama fəaliyyəti də çox əhatəlidir. 
Xüsusilə bir məqam diqqət çəkməkdədir. Behruz bəy Vətəninin azadlığı, hürriy-
yəti yolunda mücadiləyə qalxan və bu yolda dəfələrlə ağır zindan həyatı sürmə-
yə məhkum edilən mücahidlərdəndir. Tədqiqatçı ağır mənəvi, fiziki işgəncələr 
içərisində olanda da fəaliyyətini dayandırmamışdır ki, bunu onun topladığı ör-
nəklərin altındakı “Tehran zindanı”, “Təbriz zindanı”, “Bəndərabbas zindanı”, 
“Qızılqala zindanı”, “Sənəndəc zindanı” sözləri də təsdiq etməkdədir. 

Behruz bəyin bu barədə öz xatirələri İran adlanan ərazidə ağır yaşam 
mücadiləsi verən soydaşlarımızın ürək parçalayan çətin durumu ilə yanaşı, bu 
insanlardakı sınmayan iradəni, sonsuz həyat eşqini, xalqına, vətəninə məhəbbəti 
əks etdirməkdədir: “...hərbi məhkəməyə aparıb bir neçə gün oyun-oyuncaq işlə-
rə şahid olandan sonra edam hökmü verərək məni zindana qaytardılar. İnanırdım 
ki, insan o vaxtadək ki, bir ictimai iş görə bilir – diri adlana bilər. Elə buna görə 
də ağır vəziyyətdə olmağıma baxmayaraq, uzun illərdən bəri sevdiyim ağız ədə-
biyyatının toplanmasına başladım” (19, s. 9).  

Behruz bəy bu fəaliyyətində onun kimi ağır şəraitdə əzab çəksə də, yar-
dım etməkdən çəkinməyən məhkumları sayğı ilə xatırlamışdır ki, bu insanlar, 
doğrudan da, böyük hörmətə layiqdirlər. 

Nemat Rahmatı (22), Xavər Aslan (2), Behruz Həqqi (17; 18)  və başqa-
larının toplamaları, həmçinin mühacirət mətbuatının fəaliyyəti ayrıca qeyd edil-
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məlidir. Bütün deyilənlərlə yanaşı, mühacir ziyalılar xaricdə və vətəndə toplanan 
folklor örnəklərini hər zaman diqqətdə saxlamışlar. Bir fakta nəzər salaq. Xanım 
O.Şatskayanın (M-me Chatskaya O.) 1928-ci ildə Fransada “Asiya jurnalı”nda 
(sayı 8, s. 193-265) “Tatar xalq şərqiləri” (“Chansons populaires Tatares”) adı 
altında nəşr etdirdiyi Azərbaycan bayatıları ilə bağlı “Azərbaycan yurd bilgi-
si”nin 1932-ci il 11-ci sayının “Təhlil və tənqidlər” bölməsində Əhməd Cəfəroğ-
lunun mülahizələri dərc edilmişdir. N.K.Dmitriyevin Azərbaycan dilinin tədqi-
qatına həsr edilmiş müqəddiməsi və Şatskayanın Gəncə şivəsində toplayaraq 
nəşr etdirdiyi 76 bayatıdan ibarət bu tədqiqatın təhlilini aparan Ə.Cəfəroğlu əsəri 
kəskin tənqid etmişdir. Hər şeydən əvvəl, müəllifi qəzəbləndirən tədqiqatın sər-
lövhəsi olmuşdur ki, bu da təbiidir. Ə.Cəfəroğlu doğru olaraq yazmışdır: “Aşa-
ğı-yuxarı bir əsrdən bəri Şərqi və dolayısıyla türkləri tədqiq edən ”Journal 
Asiatique” kimi elmi və ciddi bir məcmuədə “Chansons populaire Tatares” – 
“Tatar xalq şərqiləri” sərlövhəsi altında  azəri türklərini  “tatar” deyə tanıtmaq, 
təəssüf ki, hələ də əski rus təbirini xatırlatmaqdadır. Anadolu qardaşlarından 
ayırmaq qəsdilə ruslar tərəfindən zorla azərilər mühitinə idxal edilən bu təbir ar-
tıq bir daha tələffüz edilməmək üzrə türk mühitindən tamamilə qalxmış və alim 
adlandırılan madam Şatskaya və Dmitriyevlərin bu yoldakı xatirələrinə ehtiyac 
qalmamışdır” (6, s.408). 

Lakin Əhməd bəyin haqlı iradları bununla bitməmiş, o, Dmitriyevin təd-
qiqatının səthi olduğunu qeyd etməklə yanaşı, Şatskayanın topladığı bayatıların 
da dəqiqliklə yazıya alınmadığı üçün orijinallığını itirdiyini, elmi cəhətdən naqis 
olduğunu bildirmişdir. 1934-cü ildə yazdığı “Şərqdə və Qərbdə azəri tədqiqləri” 
məqaləsində Ə.Cəfəroğlu yenidən həmin araşdırmanı xatırlatmışdır (8, s.237). 

Mühacir ömrü sürməyə məcbur qalanlardan Hüseyn Baykaranın folklor 
materiallarının toplanması ilə bağlı fəaliyyəti ayrıca qeyd edilməlidir. Belə ki, o,  
“Azərbaycan istiqlal mücadiləsi” əsərində qaçaqçılıqla bağlı yaranan qəhrəman-
lıq nəğmələri və əhvalatlarından bəhs edərkən, sovet senzurasının qəzəbinə tuş 
gələn parçalara xüsusi diqqət yetirmişdir. Məsələn, müəllif həmin kitabda “Qa-
çaq Nəbi” dastanında  Həcərin dilindən verilən aşağıdakı parçanı örnək olaraq 
vermişdir. 

Qazamat istidi, yata bilmirəm, 
Ayaqda qandalaq qaça bilmirəm. 
Açar urusdadır, aça bilmirəm, 
Mənim bu günümdə gələsən, Nəbi, 
Qazamat dalını dələsən, Nəbi (4, 91). 

Azərbaycanda nəşr olunmuş “Qaçaq Nəbi” dastanının məlum variantında 
“Açar urusdadır, aça bilmirəm” misrası “Qapısı bağlıdı, aça bilmirəm” şəklində 
dəyişikliyə uğramışdır. Sovet senzurasının bu redaktəsi sadəcə bədii redaktə 
deyildir, dastanın məzmununu, Nəbinin apardığı mübarizənin mahiyyətini pər-
dələyən, onu mücərrəd istiqamətə yönəldən “məqsədli” bir dəyişiklikdir.  
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Beləliklə, mühacirətdə Azərbaycan ziyalılarının folklor materiallarını 
toplama fəaliyyətini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək etmək olar: 

– Mühacirətdə Azərbaycan folkloru Vətəni təbliğ etmək məqsədilə top-
lanmış, müxtəlif dillərə  tərcümə edilmiş və  yayımlanmışdır; 

– Sovet senzurasının yasaqlarına məruz qalan folklor mətnlərinin unu-
dulmasının qarşısını almaq  üçün belə əsərlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir; 

–  Sovet siyasi rejiminin təhriki ilə təhrifə məruz qalan folklor örnəkləri 
bərpa edilməyə çalışılmışdır; 

– Mühacirətdəki folklorşünaslar dünyanın müxtəlif ölkələrində nəşr olu-
nan Azərbaycan folklor örnəklərilə bağlı münasibət bildirmişlər; 

– Folklor materiallarının toplanması ilə bağlı əsas istiqamətlər müəyyən-
ləşdirilmişdir; 

–  Hər cür basqıdan azad ölkələrdə nəşr edildiyindən mühacirətdə topla-
nan folklor materialları daha çox öz orijinallığını mühafizə etmişdir; 

– Mühacirətdə folklor  materialları, demək olar ki, dünya standartları sə-
viyyəsində, bütün lazımi şərtlərə uyğun olaraq toplanmış, informator haqqında 
bilgilər tam şəkildə öz əksini tapmışdır. 

– Toplama fəaliyyətilə mühacirlərin xanımları da yaxından iştirak etmiş-
lər ki, bu da həmin problemə ümummilli məsələ kimi çox ciddi əhəmiyyət veril-
diyini sübut etməkdədir;  

– Mühacirətdə Güney və Quzeyə parçalamadan  – Bütöv Azərbaycan 
folkloru materialları toplanmışdır ki, bu da onların dəyərini artırmaqdadır;  

– Mühacirətdə Azərbaycanla yanaşı, İraq-türkmən folklorunun toplan-
masına da diqqət yetirilmişdir və s. 

 
İşin elmi nəticəsi: Məqalədən aydın olur ki, mühacirətdə Azərbaycan 

folklorunun toplanması, tanıtdırılması və dünyada təbliğinə xüsusi diqqət yetiril-
mişdir. Mühacirət folklorşünaslığının bu sahədə fəaliyyəti bir sıra fərqli özəllik-
lərə malikdir. 

İşin elmi yeniliyi: Azərbaycanın mühacir ziyalılarının folklor materialla-
rının toplanması, tərcüməsi, nəşri ilə bağlı fəaliyyətləri ilk dəfə araşdırılır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən ali və orta məktəblərdə həm müha-
cirət folklorşünaslarının fəaliyyətinin, həm də xalq ədəbiyyatının  ayrı-ayrı janr-
larının tədrisi zamanı mənbə kimi istifadə oluna bilər.  
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MİFOPOETİK MODELLƏRİN GENETİK 
SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ OD KULTU 

 
XÜLASƏ 

Məqalədə əski təsəvvür və inanclarda xüsusi yer tutan “od” kultunun mi-
fopoetik xüsusiyyətlərı araşdırılmışdır. Arxaik, ritual-mifoloji, mədəni-tarixi 
modelləşmədə «od» simvolunun təzahür formaları sistemləşdirilmişdir. 

Acar sözlər: mifopoetika, nəğmə, şeir,model, genetik, sistem, ritual 
 

РЕЗЮМЕ 
В МИФОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ КУЛЬТ ОГНЯ 
      В статье исследуется особенности мифопоэтики культа «огня», 

которое занимает особое место в древних представлениях и поверьях. В 
архаических, в ритуально-мифологических, в культурных и в историчес-
ких моделях, культ огня систематизируется в форме проявления. 

Ключевые слова: мифопоэтика, песня, стихотворение, модель, ге-
нетика, система, ритуал 

 
SUMMARY 

IN THE GENETIC SYSTEMATIZATION OF MYTHOPOETIC 
MODELS THE CULT OF FIRE 

In the article the mythopoetic features of the cult fire which exists in 
ancient imagination and beliefs are researched. The manifestations of the sym-
bol “fire” in archaic, ritual-mythological, cultural-historic modeling are syste-
matized. 

Key words: mythopoetic, song, poem, model, genetic, system, ritual  
 
Məsələnin qoyuluşu: Qədim inanclar sistemində od kultu bir çox xalq-

ların etnoqrafiya, folklor mədəniyyəti, mənəvi xəzinəsində ayrıca yer tutduğu ki-
mi, türk xalqlarının da qədim inanc və təsəvvürlərinin əsasında dayanmışdır. 
Müxtəlif məişət inancları, sınama, mövsüm nəğmələri, xalq mahnı mətnləri, ov-
sunların struktur-semantikasında poetik möhkəmlik qazanan od kultunun bütöv 
mifik kompleks mahiyyəti dağınıq şəkildə olsa da, qeyd olunan folklor nümunə-
lərində qorunmaqdadır. Məqalədə mifopoetik simvol kimi odun bu mətnlərin 



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 75

məzmun, formasının genetik özülü, eləcə də ayrı-ayrı modellər əsasında öyrənil-
məsi əsas götürülür. 

İşin məqsədi: Od kultunun mifopoetik modellərin genetik sistemləşdiril-
məsində təhlil olunub, araşdırılması. 

 
İnsanın əski təsəvvür, inanc, düşüncəsinin formalaşdığı mifoloji motivlər 

sırasında oda bağlanma və od kultu ayrıca yer tutur. İbtidai insanın təbiətin so-
yuq şaxtasından qorunmaq üçün odu əldə etməsi, vəhşi heyvanlarla mübarizə 
“bişmiş yemək” mədəniyyətinin formalaşması  kulta maraq və ehtiyacın ilkin 
mərhələsini təşkil edir. Od, işıq, istiliyin dövrəsində məişətini quran sivilizasiya-
nın ilk nümayəndələri təbiətə münasibətdə zamanla  magik-ritual hərəkətlər, səs-
söz ovsunlarını da od üzərinə köçürmüşlər. Məlumdur ki, illüziya, fantastik ob-
razlılıq insanın ətraf aləmə münasibət və bağlılığında predmetin mifoloji məntiq 
əsasında təhlilini üzə cıxarır. İstənilən halda od, eləcə də digər arxaik kult və 
modellər obyektiv məntiqlə predmetin öyrənilməsini deyil, qeyri-adekvat, daha 
dəqiq desək, “mifoloji məntiqlə” izahını tələb edir. Bu baxımdan ayrı-ayrı xalq-
ların məişət folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan mədəniyyəti – şifahi sənətin-
də də arxaik, ritual-mifoloji, klassik modelləşmədə odun rəmzi, simvolik seman-
tikası xüsusi fəallığı ilə seçilir. 

Qeyd edək ki, qədim türklərin od, atəşə inamları haqqında tarix, din, 
folklor araşdırmalarında çoxsaylı elmi dəlil və müşahidələr mövcuddur. Orxon-
Yenisey abidələrində türklərin atəşə sitayişi haqqında xüsusi məlumatların ol-
mamasına istinad edən bir sıra araşdırma, mənbələrdə Batı türklərinin odu qə-
dim iranlılardan əxz etməsi haqqında qeyri-dəqiq məlumatlar da verilməkdədir. 
Türklərin atəşə-oda sitayişləri haqqında “Qədim türk mifologiyası”nda aşağıdakı 
məlumatlar verilir: “...Theophylaktos Simondatta tərəfindən axtarılan ən qədim 
sənədlərdən biri, VI əsrdə Qərbdəki İ.u-küələr haqqındadır. Theophyloktos, T.u-
küllərin dinlərinə ayırdığı o qısa fəsildə belə qələmə alır: “Türklər oda böyük 
hörmət edirlər (...), Fanas sadəcə göyün və yerin yaradıcısına dua edir və onu 
tanrı deyə adlandırırlar»... X əsrdə Hudud əl-əlam da, Qırğızların oda sitayiş et-
mələri qeyd olunmuşdur. Marvazi isə bu məqsədlə, Qafqaz xalqları üçün, ki-
məklər ve qonşuları üçün şübhəsiz şişirdilmiş bir ifadə olan «dua etmək» sözün-
dən istifadə etmişdir. XII əsrdə İdrisi Fürk xalqlarının bir siyahısını çıxardır, 
bunların «hardasa hamısı oda dua etməkdədir” (7, 40).  

Qədim türklərin müxtəlif yüzilliklərdə oda tapınmasını bildirən məlumat 
üzərindən qeyd edək ki, bu inancın ən qədim nümunəsi “Avesta”nın ilkin qay-
naqlarından sayılan “Şumer-Babil” əfsanələrindən irəli gəlir. Qədim şumerlərin 
dini-fəlsəfi görüşlərində məlum olduğu kimi, od, torpaq, su, küləyə inam başlıca 
yer tutmuşdur. Əfsanələrdə ilk tanrılar, odun havadan ayrılması maddi başlanğı-
cın hərəkətverici qüvvəsi olaraq mifikləşdirilir. Şumer-əfsanə miflərində Göy 
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atası An, torpaq anası Ki, Səma – göy panteonunu tamamladığı kimi, odu – Hus-
nu, Kişar, Günəşi – Ufu, Şamaş tanrıları təmsil edir (9, 25-35). 

Odun, Günəşin işıq, istilik başlanğıcında mifoloji tanrı obrazlaşmasının 
ən yetkin fəlsəfi əsası isə “Avesta”da cəmləşdirilir. “İşıq, işığa meyl bəşəriyyə-
tin əzəli və mənəvi nailiyyətidir. Aristotelə – Ərəstuna qədər bu, Zərdüşt tərəfin-
dən daha geniş və əhatəli şəkildə qoyulub. Ərəstunda katarzist – sənətdə estetik 
tənzimlənmə ilə olursa, “Avesta”da bu məsələ işıq, xeyir, yəni mənəvi saflıq, tə-
mizlik və kamillik səviyyəsində şərh olunur... atəşpərəstlik dini, oda pərəstiş, əs-
lində daxili atəşə, oda-alova səcdədir. ...Bu da bəşər tarixində Günəşə pərəstiş-
lik, eşq oduna yanmanın, aşiqliyin başlanğıcıdır. Qədim babaların Günəşə pərəs-
tişi və andı da bununla bağlı idi” (1, 228). 

Atəşpərəstliyin məxsusi rəmz və simvollarının böyük sistemi onun günəş 
dövranını təmsil edən tarixi svastikasında da  ifadə olunmuşdur. Tehranlı atəşpə-
rəst Rostam Şahzadə Əncüman sivastikanın daşıdığı məna və simvolları da 
məhz atəşpərəstliyin dini-mifoloji görüşlərində ümumiləşdirmişdir. “Su” - yaxşı, 
xeyir; “astika” - əsas varlıq, həyat; “suastika” - yaxşı, firavan həyat deməkdir (5, 
10). 

Zərdüştün böyük od konsepsiyası odun, günəşin ilkin istilik başlanğıcın-
dan yol almış, zamanla tarixi-fəlsəfi mənada ruhi-mənəvi aləmin işığına əsasla-
nan geniş bir təlimə keçmişdir. 

Od, işıq, emonasiya təliminin sonrakı mərhələsi tarixdə İslam və İslam 
nəzdində formalaşan təlimlərdə yer alır. Odun Zərdüştlükdə qərarlaşdığı simvo-
likası İslam mifologiyasında da “cəhənnəm odu”na evolusiya olunur. Ümumiy-
yətlə, qeyd edək ki, İslama bağlı ayin, kultların  böyük əksəriyyətinin Zərdüştlü-
yə bağlılığı elmdə sübutunu tapmış faktlardandır (8, 18). 

İslam zəminində yaranan bir çox təriqət, cərəyanlarda isə (işraqilik, su-
fizm və.s – M.M.Abbasova) odun, işıq, istilik məzmunu “həqiqət”, “Allahdan 
qopma”, “nur hikməti”nə əsaslanır. Təsadüfi deyildir ki,  XII yüzilliyin nəhəng 
filosoflarından olan Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi “İşıq heykəlləri”  adlı trakta-
tını belə bir girişlə açır: “...Ey əbədi mövcud olan, bizə işıqla ümmət göstər, bizi 
işıqla möhkəmlət, bizi işıqla birləşdir...” (6,12). 

Od, işığın insan düşüncə və inamından yol alan məzmun və mifoloji 
məntiqlə araşdırılan məna-potensiyasının geniş struktural tərkibi xalq ədəbiyya-
tının digər növlərində olduğu kimi, xalq lirikasına da özünəməxsus şəkildə yan-
sımışdır. Xalq şeirinin janr formalarına uyğun olaraq odun əski təsəvvür və dü-
şüncə, fəlsəfi təlimlərdəki məzmunu fərqli mövqedən ifadə olunmaqdadır. Belə 
ki, ilkin janrlar sırasında seçilən ovsun, magik nəğmələrdə “yanma”, “itmə”, 
“məhv olma” məzmunu odun başlıca əlaməti kimi funksiyalaşırsa, aşıq yaradıcı-
lığı, bir çox el nəğmələrində isə sufi-panteist odun təsəvvür səciyyəsi ilə birləşir. 
Bu baxımdan “od” kultunun xalq şeirindəki xarakterik mifopoetik xüsusiyyətlə-
rini şərti olaraq aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 
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Od 
 
 

 
 
arxaik model     ritual – mifoloji model klassik model    
(İslam) 
 
 
istilik, qorunma    ocaq – məhv etmə, canlanma 
 
 
magiya, ovsun 
 
Mifopoetik modellərin genetik qruplaşmasında arxaik modellər mifoloji 

düşüncənin struktur səviyyələri ilə müəyyənləşir. İlkin təsəvvürlər sisteminin 
mərhələliyində totemizm, animizm, animatizmlə yanaşı, magiya – ovsun, sehrlər 
də bu dövriyyədə ayrıca yer tutur. Od arxetipik simvolu modellərdə daha çox 
ovsun nəğmə-deyimlərində müşahidə edilir. Əslində ovsunların uyğun mərasim-
lərlə icra olunması ritual-mifoloji model müstəvisini  də tələb edir.     Odun ov-
sun nəğmələrindəki semantikası söz və hərəkət sintezində ritualın  başlıca məq-
sədi  kimi götürülür.  

Ocağın, odun xəstəlik, mənfi enerji, pis ruhları məhv etməsi inamı xalq 
məişətində geniş yayılmış üzərlik dolandırma – gözdəymənin götürülməsi ovsun 
inamlarına bağlı nəğmələrdə yer alır: 

 
Gələn havanı...    ...Tez basdırdım 
Dəyən qadanı,    Pəncərəni 
Qarı düyən çilləni.    Bucağı 
 
Kəsdim, asdım bucağa,   Haraylayıb 
Üzərrik as ocağa    Oda saldım 
Üzərriklər çırtlasın    Ocağı 
Yaman gözlər pırtlasın,   Od üstündə 
Qara çavış,     Üzərrigi 
Qada savış (12).   Yandırdım. 

Bədnəzəri 
Lənətlədim, 
Sındırdım (4, 40). 
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Nəğmə mətnlərdən göründüyü kimi, gələn “qada”, “bəla”, “düyülən çil-
lə”, üzərliklə ocağa atılır və istilik, enerji səslənmə yolu ilə magik ritualda fəal-
laşdırılır. 

Odun emonasiya, təmizlənmə fəlsəfi rəmzinə uyğun olaraq ovsun mətn-
lərində başdan, insan bədənindən “qovulan” mənfi  enerji, “ruh”lar ocaqda yan-
dırılmaqla məhv edilir və arınır. Ritual-mifoloji kontekstdə od “Novruz” çərşən-
bələrində də eyni məna potensiyasından çıxış edir: 

Ağırlığım-uğurluğum odlara, 
Yazda mənlə hoppanmayanlara, 
Ağırlığım od olsun. 
Odda yanan yad olsun. 
Yaddan yad olar, 
Qohumdan dad olar. 
 
Yamanı da canımdır, 
Aydan arı camalım. 
Sudan duru camalım. 
Alovdan atlanmaq gərək, 
Cəfaya qatlanmaq gərək, 
Oddan aman olmaz, 
Yaddan qanan olmaz. 
Ağırlığım-uğurluğum odlara, 
Yazda mənlə hoppanmayan yadlara (13). 

Azərbaycan ərazisində yazın gəlişi, təbiətin oyanışı ilə bağlı Novruz mə-
rasimlərində tonqal qalanması, çərşənbə gecələrində (od, su, yel, torpaq) od üzə-
rində tullanmaq başlıca ritual əlamətlərdəndir. Novruz bayramı, xüsusilə ilaxır 
cərşənbədə insanlar gələcəyə arzularını müxtəlif sınama, fallarla yoxlayır, həm 
də  bütün xəstəlikləri, ağrı-acılarını odda yandırmaqla növbəti yeni ili qarşılayır-
lar. Qeyd edək ki, inanca görə mənfi enerji, xəstəliyin odda yandırılması kimi ri-
tual davranışları ilk baxışda  oda kult olaraq sitayiş  edilməsınə ziddir.  Nəzərə 
alsaq ki,  oda qurban (daha dəqiq desək, od vasitəsiylə tanrıya qurban) ritualında 
insan fiziki ağırlığı, eləcə də dualarla od üzərindən atlanır, deməli, burada  Tanrı 
qurbanını maddi və mənəvi bütövlüyü ilə qəbul edir. “Tullanma, həm də tonqal-
da arxaik Tenqriyə qurban verməkdir. “Özünü odda qurban verən fərd Tenqrini 
simvolizə edən Tonqalda onunla birləşir, bütövləşir, “o dünyada” xaos məkanın-
da olur, əcdad ruhları ilə “tın”la təmas yaradır, orada sakralların və yenidən od-
dan çıxaraq “bu dünyaya” kosmos məramına qayıdır. Bizcə perijastik formada 
işlənməsinə baxmayaraq tərkibində iki semantemi birləşdirən ritual deyiminin – 
ağırlığın (fiziki) və uğurluğun (mənəvi) odda, tonqalda qalanması isə fərdin fizi-
ki və mənəvi baxımdan özünü Tanrıya qurban verməsinin ifadəsidir”. 
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Xalqın Novruz mərasimlərinin başlıca mifoloji obrazı olan  Xızırla bağlı  
təsəvvür və inanclarında da od kultu başlıca mifik element  kimi iştirak edir: 

Xıdır, Xıdır, xıd gətir, 
Var dərədən od gətir. 
Mən Xıdırın nəyiyəm, 
Bircə belə dayıyam 
Ayağının nalıyam, 
Başının torbasıyam (4,47). 

Yaz mərasim rituallarının Xıdıra səslənmədə onun od gətirməsi eynilə 
obrazın mifoloji strukturundan qaynaqlanır. Məlumdur ki, Xızır obrazı bu məra-
simlərdə yaşıllıq, canlanma, diriliyin rəmzi olaraq fəallaşdırılır. Kosmik çevrə-
lənmədə odun havadan ayrılaraq kosmosun bərpasına xidməti işıq, enerjinin bit-
ki, heyvanat, minerallar və s. təsiri ilə müəyyənləşdirilir. Eyni kontekstdə Xıdı-
rın od gətirməsi, mikro kosmosun – insan məişəti, təsərrüfatının dirilmə, canlan-
masını ifadə edir. Təsadüfi deyildir ki, Türkiyə türklərinə məxsus təqvim törən-
lərində illik günlərin Qasım və Xızır günlərinə bölünməsində isti aylar aprel – 
maydan başlayaraq Xızır obrazı ilə bağlanılır. Xızırın odu dərədən daşıması, əs-
lində günəşin geniş mənada Dağ mifoməkanı ardında yerləşməsini ifadə edir. 
Türk mifik təfəkküründə  Xızırın övlad həsrəti çəkənlərə, dara düşənlərə, xüsu-
silə aşiqlərə virtual şəkildə  icirtdiyi “al şərab”  eynilə müxtəlif mənbələrdə ifadə 
olunan “qırmızı su”, “odlu su” – istiliyi ifadə edir. Od günəşin  rəmzi olduğun-
dan obraza səslənmədə Xızırın od gətirməsini istəmək əslində ailə təsərrüfatı, 
torpaq üçün istiliyin arzulanmasıdır. Xıdıra çıraq yandırılması da obrazın bağ-
landığı “Od” kultunun səciyyəviliyindən irəli gəlir: 

Xıdıra çıraq qoyarlar, 
Xıdırçın pay yığmağa 
Xıdırçın hay yığmağa 
Biz gəlmişik hayınnan, 
Xıdır palçığa batdı, 
Çıxartdılar vayınan (4, 47). 

Odun arxaik mifoloji düşüncə qaynağında formalaşan ikinci bir mühüm 
xüsusiyyəti onun paylanması və xüsusi ritual-mərasimlərdə  ifadə olunmasıdır. 
Böyük fəlsəfi od təlimi konsepsiyası bu bölünmədə daha çox “daralmaya” mə-
ruz qalır. Pis, bəd ruhların qovulması, oddan dua, ondan sağlamlıq, xoşbəxtlik 
“götürmək” kimi düşüncənin izləri Azərbaycan xalq şeirində ailə-məişət məra-
simlərinə bağlı nəğmə və aşiqanə mahnı mətnlərində də qorunmaqdadır. 

Qeyd edək ki, arzulama, Tanrıya duaların od, yanan şam-işıqla aparılma-
sı da bu inancların arxaik məzmunundan irəli gəlir. Ziyarətlərdə –  müqəddəs 
ocaq, övliya qəbirlərində işıq yandırılması, ruhun çağırılması, həm də bəd qüv-
və, ruhların uzaqlaşdırılması mənasını ifadə edir: 

Mixək əkdim ləyəndə, 
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Mixək boynun əyəndə. 
On iki şam yandırram. 
Əlim yara dəyəndə 
Ağam xan otağında, 
Mirzəm xan otağında (4,52). 

Odun, bəd qüvvələrin işıqdan çəkinməsi, odla acıqlı ruhların qovulması 
inancları əksər dünya xalqlarının arxaik təsəvvürlərində geniş yayılmışdır. Epi-
demiyanın, ağır xəstəliklərin yayıldığı Minaqosski bölgəsində Selebece sakinləri 
bu bəlanı dəf etmək üçün öz evlərindən, yaşadığı yerlərdən ayrılır, müəyyən 
vaxtdan sonra insanlar, ovsunçularla bərabər əllərində od, səs küylü şəkildə hə-
min yaşayış yerlərinə qayıdır, odla ayaq basdıqları evin kandarına üç dəfə dola-
nırlar. Daha sonra odu mətbəxlərində üç gün fasiləsiz yandırmaqla demonik 
qüvvələrdən azad olduqlarına inanırlar (11, 514). 

Avropada qeyd olunan od bayramlarında da ritual insanların od, ocaq qa-
laması, onun ətrafında xüsusi nəğmələr söyləməsi, od üzərindən atılması üzərin-
də qurulmaqla evlərə, bərəkət, ruzu paylanması inancını ifadə edir. Pasxa bay-
ram odunun kilsə ətrafında qalanması və insanların bu oddan evlərinə aparması, 
yaşadıqları yerin dörd bir tərəfi, bağ, tarlanı dolandırmaları  sel, daşqın, tufandan 
qorunma, tarlaların parazit, yanğından mühafizəsinin inancına  bağlıdır (11, 
574). 

Azərbaycan xalq mərasim nəğmələrində də bu inancın izləri  qorunmaq-
dadır: 

Lampa, səni yandırram, 
Dörd yanı dolandırram, 
Müşkül işim düşəndə, 
Vurram səni sındırram. 
Lampanı yandır, işıq olum sənə, 
Adaxlın gəlsin, aşiq olsun sənə! (4, 91) 

Lampa, odun yandırılması, dörd yanı dolandırılması arzulanan, duayla 
həyata keçirilən ritualın əsasıdır. Tələb, istəklə yandırılan od, işiğın  saxla-
nılması arzunun, müəyyən mənada ovsunun gerçəkləşməsi üçün şərtdir. Təqdim 
olunan nəğmənin növbəti bəndində də bu inamın izi görünür: 

İşığı yanan qoydum, 
Üstünə fanar qoydum. 
Bir alagöz oğlanın 
Ürəyin yanar qoydum. 
Lampanı yandır, işıq olsun sənə, 
Adaxlın gəlsin, aşıq olsun sənə (4, 91). 

Xalq şeirinin zəngin mifopoetik özünəməxsusluğunda yer alan «od» kul-
tunun mərasim, inanclarındakı forma və xüsusiyyətləri əski təsəvvür və düşün-
cələrin ilkin qaynağı kimi maraq doğurur. Ovsunlar, mərasim nəğmələri və s. 
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daha geniş şəkildə müşahidə olunan oda inam, odla bağlı ritulların oxşar xüsu-
siyyətləri yaradılış, dünyanın – kosmosun bərpası, insanın ruhi-mənəvi enerjisi-
nin «idarə olunması» və s. kimi əski düşüncə reallıqlarında bütöv bədii-mifoloji 
bir sistemi təşkil etməkdədir. 

 
İşin elmi nəticəsi: Od kultu xalq şeirində arxaik, ritual-mifoloji, mədəni-

tarixi genepoetik əsasda mifopoetik xüsusiyyətlərində ümumiləşdirilir. 
İşin elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə olaraq konkret mifopoetik simvo-

lun – od kultunun araşdırılması modellər əsasında öyrənilmiş və sistemləşdiril-
mişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalənin elmi nəticəsindən ali məktəblərin fi-
lologiya fakültələrində folklorun tədrisi, xalq şeirinin, ayrıca arxaik folklor mo-
dellərinin araşdırılması ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə oluna bilər. 
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SU HAQQINDA AZƏRBAYCAN ƏFSANƏLƏRİ VƏ  

MİFOLOJİ SU STİXİYASI 
 
Tədqiqat nəticəsində aydın olmuşdur ki, təhlil olunmuş əfsanələr su sti-

xiyasının mifik düşüncə və folklor düşüncəsi üçün əsas konseptlərdən olduğunu 
göstərir. Tədqiqatda türk mifologiyasının bərpası zamanı daha çox mifoloji in-
formasiya daşıyan əski mətnlərə üstünlük verilmişdir. Müasir əfsanə mətnləri 
mifik dünya modelinin bərpası üçün əvəzsiz qaynaqdır.  

Açar sözlər: mif, əfsanə, su stixiyası, kosmos, xaos.  
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О ВОДЕ И  
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА 

 
Анализированные легенды в исследовании показывают, что стихия 

воды является основным концептом для мифического мышления и фольк-
лора. При реконструкции  тюркского мифа в работе отданы предпочтение 
к таким текстам, которые носят в себя мифологическую информацию. 

Ключевые слова: миф, легенда, водяная стихия, космос, хаос.  
      

AZERBAİJAN LEGENDS ABOUT WATER AND THE 
MYTHOLOGİCAL WATER ELEMENT  

 
The legends analyzed in the investigation show the main concepts for the 

mythological thinking and folklore thinking of the water element. During the 
restoration of Turk mythology in the work the texts carrying the mythological 
information are given superiority.   

Key words: myth, legend, water element, cosmos, chaos 
 
Məsələnin qoyuluşu. Qədim türk təfəkküründə təbiətin ruhu ilə insanın 

ruhu arasında möcüzəvi birlik, doğmalıq mövcuddur. Əfsanələrin mayasındakı 
çevrilmənin əsasında əcdadlarımızın təbiət ruhunu insanlaşdırmaq, özüylə, ru-
huyla doğmalıq görmək istəyi dururdu. Türklər inanırdılar ki, onların ruhu ilə tə-
biətin ruhu arasında yadlıq yoxdur. Bu səbəbdən də təsəvvürdə təbiətdəkilərə 
çevrilmə əcdadlarımız üçün təbii, qəbulolunan idi. Çünki insan təxəyyül vasitə-
silə əfsanəvi çevrilmədə mahiyyətə yetirdi. Mahiyyətin dərki əfsanəvi biçim və 
məzmun tələb edirdi.   
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İşin məqsədi. Türk xalqının su ilə bağlı inanclarının tarixi mif yaddaşı-
nın qədimliyini sübut edir. Qədim türk təfəkküründə suyun yaradılış xüsusiyyə-
tini folklor mətnləri əsasında nəzərdən keçirdikdə bu qənaətə gəlmək olur: mifo-
loji düşüncədə su əsasən ilkin yaradılış elementidir. Mətnlərdə suya olan dərin, 
mistik, möcüzəvi inam diqqəti çəkir. Tədqiqatda əsas məqsəd su haqqında Azər-
baycan əfsanələrində mifoloji su stixiyasının əsas xüsusiyyətlərini araşdır-
maqdır. 

 
Folklor mətnlərində suyun başlanğıc, yaradıcı, xüsusən də dirildici xüsu-

siyyəti vardır. Varlıq aləminin hər bir ünsürü öz təkamül və inkişafında heç vaxt 
ilkin başlanğıcından ayrılmır. Çünki ilkinlik – fiziki və mənəvi fitrətdir, bünöv-
rədir. Elə buna görə də Azərbaycan əfsanələrində mifik düşüncəmizin təməl sü-
tunları – ilkin stixiyalar əsas yer tutur. Türkün mifoloji baxışlarında, ilkin dün-
yagörüşündə kifayət qədər izlərini qoymuş suya inam müqəddəsliyi ilə bağlı da-
nışan M.Seyidov qeyd edir ki, zaman-zaman mifik təfəkkürdən sonra yaranmış 
dünyagörüşlər, dinlər suya inamı Azərbaycan əfsanələrindən, rəvayətlərindən ta-
mamilə silib ata bilməyib (1, 216). 

A.Babək göstərir ki, mifoloji dünya modelində də su dünyanın əsası, ən 
əsas ünsürlərindəndir. Lakin suyun mifoloji dünya modelindəki obrazı ilə tarixi 
şüurdakı obrazı biri-birindən tam şəkildə fərqlənir. Tarixi şüurda su maddə şək-
lində qavranılır. Mifoloji dünya modelində isə su insan kimi canlıdır: surəti, şək-
li (başı, əli, ayağı) var. Bu cəhət təkcə suya aid yox, mifoloji dünya modelində 
olan bütün elementlərə eyni dərəcədə aiddir. Yəni mifoloji dünya modelində hər 
şey, o cümlədən su ünsürü canlıdır və öz şəklinə – obrazına malikdir. Bunu başa 
düşmək üçün mifoloji dünya modelinin obrazlaşdırma üsuluna diqqət vermək 
zərurəti yaranır (2, 40). 

Suyun ilkin düşüncə sistemi olan mifologiyadakı özəllikləri Azərbaycan 
əfsanələrində geniş motiv və obrazlarla təmsil olunur. Su ilə bağlı çoxsaylı əfsa-
nələr vardır. Məsələn, əfsanələrlə bağlı neçə-neçə toplama və tədqiqatlar müəlli-
fi (bax: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15) mərhum prof. S.P.Pirsultanlının 
“Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri” kitabında “Bulaq, çay və dəniz” başlığı 
altında 24 müftəlif məzmunlu və bir-birinin variantı olmayan əfsanə mətni veril-
mişdir. Kitaba ön söz yazmış S.Rzasoy bu başlıq altında toplanmış əfsanələri 
mifik düşüncə modeli kontekstində qısa şəkildə belə səciyyələndirmişdir: “Bu 
bölgüdə gerçəkliyin epik düşüncədə işarələnmiş modelinin su stixiyası əsasında 
təşkil olunmuş obrazlarının yaratdığı hidrosəviyyə əhatə olunmuşdur (16, s. 14). 

Qeyd edək ki, S.P.Pirsultanlının topladığı su ilə bağlı əfsanələr, təbii ki, 
sular, bulaqlar, göllər, nəhrlər, sellər, daşqınlar, sehrli sular (övladverən, ölü di-
rildən, kor gözləri açan “Abi-həyat”//”Dirilik suyu” mifologemi) və s. haqqında 
Azərbaycan əfsanələrini kəmiyyət baxımından əhatə etməsə də, motivlər sistemi 
baxımından demək olar ki, tam əhatə edir. S.Rzasoyun yazdığı kimi, S.P.Pirsul-
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tanlı Azərbaycan folklorunun, o cümlədən əfsanə və rəvayətlərin toplanması və 
tədqiqinə, sözün həqiqi mənasında ömrünü vermişdir. Əfsanə və rəvayətlər onun 
elmi fəaliyyətində əsas yeri tutmuş və alim bu janrların toplanması və tədqiqinə 
fundamental əsərlər həsr etməklə «S.P.Pirsultanlı» imzasını Azərbaycan eposu-
nun tədqiqi tarixinə həkk etmişdir. Əslində əfsanə və rəvayətlər S.P.Pirsultanlı-
nın alim və şəxsiyyət taleyinin əhəmiyyətli parçasıdır. Folkloru öyrənə-öyrənə 
özü də canlı folklor daşıyıcısına çevrilən bu alimlə istənilən mədəni ünsiyyət əf-
sanə və rəvayətsiz ötüşmür: S.P.Pirsultanlı insanı folklordan, əfsanə və rəvayət 
tarixindən qıraqda təsəvvür etmir və onun üçün hər bir insan folkloru, o cümlədən 
folklorda yaşayan tarixi (əsanə və rəvayətləri) bildiyi qədər insandır, ondan artıq 
deyildir. S.P.Pirsultanlının Azərbaycan insanına verdiyi bu qiymət onun özünəməx-
sus elmi baxışlar sisteminin də əsasını təşkil edir (17, 26-27). 

Su mifoloji düşüncənin əsas obrazlarından biridir. Dünyanın yaradılışı 
bütün hallarda su ilə bağlıdır. Yaradılışda iştirak edən su stixiya hesab olunur. 
A.Babək yazır ki, «su stixiyası» ifadəsi dünyanın – kainatın ilkin yaradılışının 
əsasında duran «su ünsürü» mənasındadır. Su stixiyası Azərbaycan mifoloji, fəl-
səfi düşüncəsində çox qədimlərdən bəri varlığın əsasını təşkil edən dörd ünsür-
dən biri hesab olunmuşdur (2, 14). 

Türk mifologiyasında suyun rolu ilə bağlı iki məlumat diqqəti cəlb edir. 
Bahəddin Ögel su ünsürü də daxil olmaqla dörd ünsürdən bəhs edir. O göstərir ki, 
İran və Ön Asiya mifologiyasında gulək, atəş, su və torpaq insanın yaradılışında 
çox əhəmiyyətli rol oynayırdı. Altay və Sibir türk mifologiyasında isə bu dörd 
ünsürə çox rast gəlmirik. Bu, ilk dəfə uyğurların zamanında görünür (18, 487).  

Füzuli Bayat isə su ünsürü də daxil olmaqla beş ünsürdən bəhs edir. O 
göstərir ki, haqqında məlumatları  yalnız müştərək mifoloji motivləri ehtiva 
edən Çin qaynaqlarından əldə etməyin mümkün olduğu bu beş ünsür bunlardır: 
torpaq, ağac, atəş, dəmir, su (20, 45-46). 

Su stixiyasının mifologiyadakı roluna münasibət Cəlal Bəydilinin yaradı-
cılığında öz ifadəsini belə tapır: “Bütün etnik-mədəni sistemlərdə etnosların ya-
ratdıqları kosmoqonik miflərdə ilkin başlanğıc kimi Xaos götürülmüşdür. Bir et-
nos üçün həmin başlanğıc boşluq olmuş, digər biri üçün qaranlıq zülmət, bir 
başqa ənənə üçün isə strukturyaradıcı başlanğıc sayılan Su olmuşdur. Çünki xa-
osla ilkin Su eyniləşdirilirdi. Mifoloji ənənələrdə biçimsiz su mühitindən – «dər-
yayi-mühit»dən yerin yaradılması dünyanın sahmana salınması yolunda ən mü-
hüm akt kimi kosmoqonik miflərdə təsvirini tapır” (20, 199). 

Göründüyü kimi, “xaosla ilkin Suyun eyniləşdirilməsi” suyun hər bir mi-
foloji düşüncə sisteminin əsas ünsürü olduğunu göstərir. Bu halda belə hesab 
edə bilərik ki, su stixiyası mifoloji universumdur. O, mifoloji düşüncənin sis-
temləşdiyi dünya modelində hökmən var olan ünsürdür. Onsuz dünya modelinin 
məkan-zaman quruluşu təsəvvür olunmur. S.S.Averintsev göstərir ki, su dünya-
nın ən fundamental stixiyalarından biridir. O, ən müxtəlif mifologiyalarda ilk 
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başlanğıc, bütün varlığın ilkin vəziyyəti, ilkin xaosun ekvivalentidir. Suya əksər 
mifologiyalarda dünyanın ilkin okeanın dibindən qaldırılmasını təsvir edən mo-
tivdə rast gəlinir. Su əjdahası həm demiurqların çarpışmasında yaradıcı tanrının 
tərəfdaşı kimi, həm də eyni zamanda dünyanın qurulmasının materialı kimi çıxış 
edir. Su bəşəri mayalanmanın və yaranışın mühiti, maddəsi və prinsipidir. Lakin 
mayalanma həm kişi, həm də qadın başlanğıclarını tələb edir. Buna görə də su 
mifologeminin  iki aspekti vardır. Su qadın başlanğıcı rolunda ana ağuşu və bət-
ninin, həmçinin mayalanan dünya yumurtasının analoqu kimi çıxış edir...  Su qa-
dın başlanğıcının digər təcəssümlərindən biri kimi Yer ilə eyniləşdirilə bilər...  
Göyün kişi başlanğıcı kimi yerlə, yaxud su ilə kəbin kəsdirməsi geniş yayılmış 
motivdir... Lakin su eyni zamanda yeri «doğmağa» məcbur edən mayalandırıcı 
kişi toxumudur (21, 240). 

S.S.Averintsevin bu söylədiklərində su stixiyası haqqında unuiversal çiz-
gilər, yəni hər bir mifoloji ənənə, o cümlədən bizim folklorumuzda öz əksini 
tapmış mifoloji ənənə üçün səciyyəvi olan cəhətlər ifadə olunmuşdur. Buna görə 
də belə hesab edirik ki, alimin fikrini tezislər halında ümumiləşdirməyin burada 
apardığımız tədqiqat üçün faydası vardır. Beləliklə, alimin fikrindən aşağıdakı 
qənaətlər hasil olur: 

1. Su – mifoloji dünya modelinin ən fundamental stixiyalarından biridir. 
2. Su – mifologiyada ilk başlanğıc, bütün varlığın ilkin vəziyyəti, ilkin 

xaosun ekvivalentidir.  
3. Su – mifologiyada dünyanın yaradılışını təsvir edən süjetin əsas ele-

mentidir. 
4. Su – bəşəri mayalanmanın və yaranışın mühiti, maddəsi və prinsipidir. 
5. Su – bəşəri mayalanmanın başlanğıcı kimi özündə həm kişi, həm də 

qadın başlanğıclarını birləşdirir.  
6. Su – qadın başlanğıcı rolunda ana ağuşu və bətninin, həmçinin maya-

lanan dünya yumurtasının analoqu kimi çıxış edir və qadın başlanğıcının digər 
təcəssümlərindən biri kimi Yer ilə eyniləşdirilə bilir.  

7. Su – Yeri «doğmağa» məcbur edən mayalandırıcı kişi toxumudur. 
Düşünürük ki, S.S.Averintsevin fikrindən hasil olan bu qənaətlər su haq-

qında Azərbaycan əfsanələrinin mifoloji su stixiyası iilə əlaqəsini açmaq, suyun 
həmin əfsanələrdəki obrazlaşma sistemini, motivlənmə sistemini görməyə im-
kan verir. Bu cəhətdən V.N.Toporovun su stixiyasının əsas obrazlarından olan 
dünya okeanı haqqında yazdıqları da səciyyəvidir. O göstərir ki, dünya okeanı 
mifopoetik ənənədə  yerin, daha geniş halda bütün kosmosun əmələ gəldiyi ilkin 
sulardır. Bu okean stixiya və onunla doldurulan məkan, həmçinin okeanın təcəs-
sümünün müxtəlif formalarında (ilahi personajlar, xaosla bağlı əjdahalar şəklin-
də) mücərrəd mühakimə prinsipi kimi çıxış edir. Çox əski mifoloji konsepsiyala-
ra görə, okean xaosun əsas təcəssümlərindən biri, hətta xaosun özüdür. Bir çox 
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qədim kosmoqonik versiyalarda okean və xaos biri-birindən ayrılmaz, bir-birinə 
bərabərdir (22, 249). 

Buradan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, su mifologiyada dünyanın əv-
vəlki halıdır. Odur ki, su ilə bağlı Azərbaycan əfsanələrini araşdırmaq dünyanın 
ilkin halı, kosmosdan öncəki xaos mərhələsi haqqında təsəvvürləri araşdırmaq, 
bir çox əsaslı nöqtədə bizim malik olduğumuz müasir şüur məntiqindən tamami-
lə fərqli olan məntiqlə üzləşmək deməkdir. 

Su haqqında Azərbaycan əfsanələrinin mifoloji su stixiyası ilə əlaqəsini 
göstərmək üçün su stixiyasının türk mifologiyasındakı obrazlarına toxunmağın 
faydası vardır.  

Mirəli Seyidovun yaradıcılığında su stixiyası ilə bağlı iki obrazdan geniş 
şəkildə bəhs olunmuşdur: Yer-Sub və Öləng ilahəsi (23, 63-69; 24, 84-93). Bun-
dan başqa M.Seyidovun müxtəlif əsərlərində su stixiyası ilə bağlı qənətləri öz 
əksini tapmışdır. O göstərir ki, Azərbaycan və bir çox türkdilli xalqların animist 
baxışlarına görə, dağlar, göllər, çaylar insan kimi sevib-sevilir, göllər, sular mü-
qəddəsdirlər. Əski türkdilli insan göllərə də tapınırdı (25, 45). Çay-su ilk başlan-
ğıc, həyat verənlərin ilkinindən sayılmışdır (1, 46). 

Folklorda su kultundan bəhs edən Rövşən Əlizadə də göstərir ki, suyun 
həyat, ölümsüzlük, gənclik bəxş etməsi ilə bağlı inamlar Azərbaycan mif-
lərində, nağıl və dastanlarında rəngarəng şəkillərdə əksini tapmışdır. Azər-
baycan türklərinin inamlarında suyun kultlaşması onun ata, əcdad olması, 
övlad verməsi, and yerinə çevrilməsi və digər faktlarda gerçəkləşmişdir. Su 
kultu bir çox türk mənşəli xalqların folklorunda sakral dəyər qazanmış tapı-
naqdır. Suyun bərəkət və qüvvət qaynağı kimi, həm də hifzedici, yaxud cə-
za verən Tanrı timsalında türk mifoloji inamlarında mövcudluğu müəyyən-
ləşmişdir. Kosmosun yaradılmasında ilkin başlanğıc olan su insan nəslinin 
artımından sonra göl, çay, dəniz, bulaq və s. şəkillərdə inamlar sisteminə 
daxil olmuş və türk xalqlarının yaşadıqları məkanlarda həyatı, yaşamı şərt-
ləndirən mühüm amil statusunu almışdır. Türk xalqlarının təsəvvürlərində 
Su Tanrısı obrazının formalaşması isə suya tapınmanın izlərini geniş müstə-
viyə çıxarmışdır (26, 138-139). 

Düşünürük ki, buraya qədər toxunduğumuz fikirlər su haqqında Azər-
baycan əfsanələrində su stixiyasının yerini, rolunu, forma və şəkillərini müəy-
yənləşdirmək üçün kifayət qədər sanballı nəzəri bünövrə yaradır. Elə bu bünövrə 
əsasında sözü gedən əfsanələr qrupunu təhlil etməyə çalışacağıq. 

Prof. S.P.Pirsultanlının topladığı «Göyəzəndə qızıl piyalə» adlı əfsanənin 
qısa məzmunu belədir: Kəsəmən xanın qızı Nabat oğlan kimi təlim alır, igidlər-
dən geri qalmır. Əmisi oğlu Halaya nişanlanır. Bir gün Halay ova gedir, qayıt-
mır. Nabat yaraqlanıb Halayı axtarmağa getmək istəyir, ancaq atasından həya 
edir. Qızıl piyaləsi vardı, dar ayaqda Nabatın harayına yetərdi. O, öz piyaləsini 
su ilə doldurur, suya yalvarır ki, sən aydınlıqsan, Halayın taleyini mənə aydın 
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elə! Su ona deyir ki, sevgilisi Göyəzən dağında son nəfəsdədir. Birdən bir qızıl-
quş şığıyıb içi su ilə dolu qızıl piyaləni dimdiyinə alıb göyə qaldırır. Quş göylə, 
Nabat yerlə Göyəzən dağına çatırlar… Qızılquş əvvəlcə bir çəmənliyə enir, ora-
dan da bir daşın üstünə qonur. Nabat zirvədən baxanda görür ki, Halay bir az 
aşağıda al-qan içindədir. O, tez özünü Halaya yetirir, sağ qoluna sancılmış oxu 
çıxarır, üzünə qızıl piyalədəki suyu səpir, yaralı sinəsini və qolunu yaylığı ilə sarı-
yır. Halay gözlərini açanda bərk təəccüblənir ki, Nabat bu dağa necə gəlib çıxıb?! 
Halay başına gələn sərgüzəşti açıb söyləyir. Deyir ki, dağın o biri üzündən buraya 
yol var. Bir ceyranı mənə tərəf gələn gördüm, onu nişan aldım, yayı çəkməmiş 
qəfildən bir ox sinəmi yaralayıb sağ qoluma batdı. Sən demə, bu ceyranı başqa bir 
ovçu qovurmuş. Sonrasından xəbərim olmayıb. Nabat onu sevgilisinə qovuşduran 
qızılquşa minnətdarlıq etmək istəyir. Heç bir şeyə gücü çatmır. Qızıl piyaləni ona 
uzadır. Qızılquş piyaləni dimdiyində götürür və insan əli çatmayan bir qayaya 
qonur. İki aşiqi vüsala çatdıran qızıl piyaləni dağın ən uca zirvəsinə qoyur. Piyalə 
günəşin altında bərq vurub zülmətə düşmüş aşiqlərin yolunu işıqlandırır. Belə 
deyirlər ki, hələ də o qızıl piyalə Göyəzən dağının zirvəsindədir (9, 19-20).  

Əvvəlcə bu əsanənin süjetini təşkil edən mifologemləri müəyyənləşdir-
məyə çalışaq. İlk öncə diqqətimizi “əmioğu-əmiqızı modeli” cəlb edir. Azər-
baycan xalqında belə bir məsəl var: “Əmioğu ilə əmiqızının kəbini göydə kəsi-
lib”. Kəbinin göydə kəsilməsi ilahi mənşəyə işarədir. Yəni bu kəbini heç kəs po-
za bilməz, yaxud əmioğu ilə əmiqızının qovuşmasına qarşı çıxmaq faydasızdır. 
Çünki bu, ilahi nigahdır. Bu motivin dərinliyində ”buta mifologemi” durur. Bu-
ta, düşünürük ki, türk yaradılış mifləri sistemində yaradılışın xüsusi şəkli, halı, 
formasıdır. Baxmayaraq ki, məhəbbət dastanlarındakı buta obrazı barəsində çox 
bəhs edilib, amma bununla bərabər belə hesab edirik ki, buta obrazı türk yaradı-
lış mifologemi kimi zəif tədqiq olunub. Bunu folklorşünas Şakir Albalıyev də 
təsdiq edərək yazır ki, “Buta nədir?” sualına birbaşa bir cümlə ilə cavab vermək-
lə keçinmək olmaz. Xalq təfəkküründə buta anlayışına münasibət də, folklorşü-
nas və etnoqraflarımızın bu məsələyə baxışları da rəngarəngdir. Elə butanın özü 
kimi çoxçalarlı, əlvan naxışlıdır. Ona görə ki, butanın rəmzi qatlarında özlüyün-
də çox sirlər gizlənib. Mifik təfəkkür dünyasından qaynaqlandığına görə, ilk 
növbədə, əski çağların fikir palitrasına baş vurmalıyıq. Özü də butanın təkcə 
rəmzi mahiyyətini çözələməklə məsələni məhdudlaşdırmaq olmaz, “buta” sözü-
nün daşıdığı leksik məna çalarlarını da buraya daxil etmək vacibdir. Düzdür, bu 
barədə də müəyyən fikirlər mövcuddur, amma hələ də tam mənası ilə bu sözün 
özülünü açıqlaya bilməmişik (27, 35). 

Buta ilkin yaradılışı simvolizə etdiyi üçün burada yaradılışı xarakterizə edən 
bütün universumlar, o cümlədən su stixiyası öz yerini almalıdır. S.S.Averintsevin 
yazdığı kimi, su bəşəri mayalanmanın və yaranışın mühiti, maddəsi və prinsipidir. 
Lakin mayalanma həm kişi, həm də qadın başlanğıclarını tələb edir (21, 240).  



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 88

Demək mifoloji düşüncənin universal prinsiplərinə görə, kişi və qadın 
başlanğıcları və su stixiyası bir yerdə olmalıdır. Nəzərdən keçirdiyimiz əfsanədə 
bu elementləri birgə görürük. Burada kişi və qadın başlanğıclarını əmioğu və 
əmiqızı təmsil edir. Bu isə qədim türk düşüncəsinə görə ilahi nikahdır. Mifik-
universal məntiqə görə, müqəddəs, ilahi nigah su stixiyasından kənarda götürülə 
bilməz. Bu cəhətdən əfsanədəki, ikinci əsas motiv “xəbərverici su mifologemi-
dir”. Bu mifologem əslində daha iri kompleks olan “tale mifologeminə” daxil-
dir. Suyun Halayın taleyindən xəbər verməsi onun talelərin – alın yazılarının 
yazıldığı ilkin başlanğıcdakı iştirakı ilə bağlıdır. Ulu abidəmiz “Kitabi-Dədə 
Qorqud” suyun ilkin yaradılış, müqəddəs nikahla bağlılığını, bu nikahdakı iştira-
kını birbaşa təsdiq edir. Abidədə evini arayan “Qazanın öginə bir su gəldi. Qa-
zan aydır: «Su həq didarın görmişdir. Bən bu suyla xəbərləşəlim» – dedi. 
Görəlim, xanım, necə xəbərləşdi. Qazan aydır: 

Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su! 
Ağac gəmiləri oynadan su! 
Həsən ilə Hüseynin həsrəti su! 
Bağ ilə bostanın ziynəti su! 
Ayişə ilə Fatimənin nigahı su! 
Şahbaz atlar içdigi su!  
Qızıl dəvələr gəlüb keçəki su! 
Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatduğı su! 
Ordumın xəbərin bilürmisin, degil mana, 
Qara başım qurban olsun, suyum sana! – dedi (28, 44-45). 

Məsələyə qədim türk-oğuz düşüncəsində yanaşsaq, burada ilahi buta 
mifologemi və ona mütləq şəkildə daxil olan su stixiyasını görürük. Burada 
bir məqamı qeyd etmək lazımdır. Qazan, Ayişə və Fatimə adları epik-mədə-
ni düşüncənin fərqli səviyyələrini təmsil edən məna vahidləridir. Qazan 
Oğuz epik ənənəsi, Ayişə və Fatimə isə İslam dini-epik ənənəsi ilə bağlıdır. 
Heç şübhəsiz ki, bu adlar Oğuz epik ənənəsinə sonradan, oğuzlar islam dini-
ni qəbul etdikdən sonra daxil olmuşdur. Lakin bu adlar, epik ənənəyə daxil 
olarkən, özləri ilə bərabər Oğuz eposuna hər hansı yeni süjet əlavəsi gətir-
məmişlər. Yəni “Ayişə ilə Fatimənin nigahı su!” ifadəsində Ayişə və Fatimə 
adları qədim Oğuz obrazlarının adlarını əvəz etmişlər. Nikahın su ilə kə-
silməsi suyun Oğuz kosmoqoniyasında nikahın əsasında duran ünsür olması-
nı göstərir. Ayişə və Fatimə qadın adlarıdır. Demək, bu adlar Oğuz kosmo-
qoniyasında ilkin nikahda iştirak edən qadın adlarını əvəz etmişlər. Bu halda 
belə bir sual ortaya çıxır: Oğuz kosmoqoniyasında su ilə kəsilən nikahın tə-
rəfləri kimlərdir və qadınların sayı niyə ikidir?  Bu suala Oğuz mifologiasına 
müraciət etməklə cavab tapmaq mümkündür. Oğuz mifologiyasında ilk ola-
raq Oğuzun özü yaradılır. O, ilk insandır. Daha sonra biz iki kosmoqonik ni-
kahın şahidi oluruq. Oğuz məhz iki qadınla evlənir. Bunlardan birincisi göy-
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dən günəş şüası şəklində düşən qız, ikincisi gölün ortasında ağac koğuşunda 
oturmuş qızdır. Buirinci qız göyü, ikinci qız yeri təmsil edir. Beləliklə, Oğuz 
mifologiyasında kişi başlanğıcını Oğuz Kağan, qadın başlanğıcını şərti ola-
raq adlandırdığımız Günəş qızı və Yer-Sub qızı təmsil edir. Demək, “Ayişə 
ilə Fatimənin nigahı su!” ifadəsinin ilkin şəklində Oğuzun həmin iki sevgili-
si durur. 

Qeyd edək ki, “Su həq didarın görmişdir” ifadəsi özündə dərin məna-
lar gizlədən məlumat kimi folklorşünasların diqqətini cəlb etmişdir. Bahaəd-
din Ögel “Su haqq didarın görmüşdür” ifadəsini “Su Allahın üzünü, camalı-
nı görmüşdür” şəklində şərh etmişdir “ (29, 350). Füzuli Bayat da bunu təs-
diq edərək göstərir ki, bu ifadə “türk mifologiyasında yaradılış ünsürünə 
çevrilməklə kosmik bilgini simvollaşdıran və kainatın meydana gəlməsinə 
şahidlik edən suyun epik yaddaşa keçmiş şəklindən başqa bir şey deyildir” 
(19, 89-90). Mərhum folklorşünas Məhərrəm Cəfərli “Su haqq didarın gör-
müşdür” ifadəsini semantik cəhətdən təhlil edərək yazır ki, burada: 

«Su – ilkin stixiyanın obrazı; 
Haqq – Allah, Tanrı səviyyəsində kosmoqonik vahid başlanğıc; 
Didar – Farsca "görüş" və "üz" anlamlarındadır (30, 55); 
Görmək – predikat, funksiya; 
Cümlənin leksik-sintaktik açılışı iki cürdür: 
1) Su haqq «görüşünü» görmüşdür. 
2) Su haqq «üzünü» görmüşdür. 
Əslində suyun haqq üzünü, yaxud görünüşünü görməsi cümlədə ifadə 

olunan mifoloji-kosmoqonik situasiyanın məzmununu dəyişmir. Burada söh-
bət suyun haqq ilə akt səviyyəsində, kosmoqonik situasiyada birgə iştirakın-
dan gedir. Bu cümlənin hətta islami düşüncədən gəlmə ehtimalı belə vəziy-
yəti dəyişmir. Çünki su türk kosmoqoniyasının əsas ünsürüdür və bu kosmo-
qoniyadakı Tanrı – «Haqq» teoniminin ifadə etdiyi Allah ilə eyni semantik 
səviyyədə qavranılır. Bu baxımdan suyun Haqqın üzünü görməsi semantemi 
suyun məhz kosmoqonik yaradılışdakı iştirakına işarədir. O biri tərəfdən, su-
yun Haqqın «görüşünü» görməsi ifadəsi də eyni məzmuna gəlir. Burada 
haqqın «üzü» və «görüşü» sözləri hər iki halda kosmoqonik yaradılış aktını 
səciyyələndirir. Burada məna dəyişmir, yəni suyun ilkin başlanğıcda iştirak 
etməsi, ilkin başlanğıc ünsürlərindən olması, onun müqəddəsliyinin «Haqq 
didarı» ilə təsdiq olunması «didar» sözünün necə götürülməsindən asılı ol-
mayaraq dəyişmir» (31, 105-106). 

Bütün bu fikirləri ümumiləşdirən Aynur Babək göstərir ki, “Su haqq 
didarın görmüşdür” ifadəsində su haqqında oğuzların qədim mifoloji görüş-
ləri ilə islami düşüncə biri-birinə qovuşmuşdur. Suyun Haqqın üzünü gör-
məsi, M.Cəfərlinin təhlilindən də aydın olduğu kimi, suyun ilkin başlanğıc-
da var olmasına dəlildir. İnanca görə, Haqq (Allah) yaradandır. Deməli, su 
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yaradılışın şahididir. Bütün mif mətnləri, o cümlədən Altay mifləri suyun il-
kin başlanğıcdakı iştirakını və yaradılışın əsas ünsürü olduğunu, bəzən yara-
dılışın materialı rolunu oynadığını isbat edir (2, 145). 

Eyni mənzərəni “Əsli və Kərəm” dastanında da görmək mümkündür: 
Keşiş öz qızı Əslini Kərəmə verməmək üçün götürüb qaçır. Haqq aşiqi Kə-
rəm sevgilisini axtarır. Yolda çaya – suya rast gəlib Əslini soruşur:  

«Kərəm üzünü tutdu çaya, dedi:  
Abi-həyat kimi daim axarsan, 
Haqqın camalına hərdən baxarsan, 
Dolana-dolana evlər yıxarsan, 
Mənim Əslim buralardan keçdimi? 
 
Çay da dilə gəlib belə cavab verdi: 
Kərəm saxlar onun həmişə yasın, 
Yanına almışdı ata-anasın, 
Həm içib, həmi də doldurdu tasın, 
Atların suyuma saldı da getdi» (32, 122). 

Göründüyü kimi burada evini axtaran Salur Qazanın dediyi “Su Haqq 
didarın görmüşdür” ifadəsi ilə sevgilisini axtaran Kərəmin dediyi “Haqqın 
camalına hərdən baxarsan” ifadəsinin məna yükü tamamilə eyni olub, suyun 
ilkin yaradılışdakı rolunu göstərir. Təhlil etdiyimiz əfsanədə də suyun xəbər-
verici funksiyası onun ilkin yaradılışdakı iştirakı ilə bağlıdır. Nabatla Halay 
da əmiqızı-əmioğlu olduqları və bu mənada “kəbinləri göydə (Tanrı dərga-
hında) kəsildikləri” üçün onların nikahı da elə ilkin yaradılışı rəmzləndirir. 

Əfsanədə diqqəti cəlb edən daha bir motiv “birləşdirici (qovuşduru-
cu) su mifologemidir”: Bir qızılquş şığıyıb içi su ilə dolu qızıl piyaləni dimdi-
yinə alıb göyə qaldırır və Nabat Halayı yaralandığı dağda tapır. 

Bu mifologemin təhlilində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki burada iki ob-
raz bir-biri ilə qovuşub: su stixiyası və quş kultu. Quşların (Zümrüd quşu, Si-
murq və s.) Azərbaycan nağıllarında işıqlı dünya (kosmos) ilə qaranlıq dünya 
(xaos) arasında vasitəçi olduğu məlumdur. Bu əfsanədə də qızılquş Nabatı onun 
olduğu məkandan Halayın olduğu məkana aparır. Qızılquşun dimdiyində apardı-
ğı qızıl piyalənin içindəki “sehrli – xəbərverici” suyun buradakı iştirakı heç nə-
zərə də çarpmır. Lakin unutmaq olmaz ki, su kişi və qadın başlanğıclarını təmsil 
edən ünsürlərin nikahı kimi təsəvvür edilən ilkin yaradılışın ən mühüm ünsürü-
dür. Yada salaq ki, bu iştirakı S.S.Averintsev suyun bəşəri mayalanmanın və ya-
ranışın mühiti, maddəsi və prinsipi olması şəklində səciyyələndirmişdir (21, 
240). Əmioğlu-əmiqızı Halayla Nabatın nikahı müqqəddəs nikah, ilkin bəşəri ni-
kahdır. Bu halda qızıl piyalənin içindəki ”xəbərverici su” həm də “bəşəri maya-
lanmanın və yaranışın mühiti, maddəsi” olan  “qovuşdurucu sudur”. Onun bu 
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qovuşmada rolu zahirən görünməsə də, suyun orada olması qovuşmanın (yaranı-
şın) pozulmaz, universal “prinsipi”dir. 

Diqqəti cəlb edən başqa bir məqam “şəfaverici (mistik) su mifologemi-
dir”. Nabat ölüm yarası ilə yerə sərilmiş Halayı suyun vasitəsi ilə sağaldır. Bu-
rada məsələ tam aydındır. Folklorumuzda “Dirilik suyu”, “Abi-həyat” adları ilə 
adlandırılan bir su obrazı var. O, ölümə qarşıdır. Onu içən ölmür. Deməli, Naba-
tın piyaləsindəki su həm də sehrli dirilik suyudur. 

Qeyd edək ki, su ilə bağlı çoxlu əfsanələr var. İndi onların hamısını bura-
da yuxarıdakı təhlil etdiyimiz «Göyəzəndə qızıl piyalə» adlı əfsanə kimi çox ge-
niş araşdırmaya cəlb etmək məqsəd və hədəfimizdən kənardadır.  

İşin elmi nəticəsi: Təhlil olunmuş əfsanələr su stixiyasının mifik düşün-
cə və folklor düşüncəsi üçün əsas konseptlərdən olduğunu göstərir. 

İşin elmi yeniliyi: Türk mifologiyasının bərpası zamanı daha çox mifo-
loji informasiya daşıyan əski mətnlərə üstünlük verilir. Tədqiqat aşkarladı ki, 
müasir əfsanə mətnləri mifik dünya modelinin bərpası üçün əvəzsiz qaynaqdır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən nəzəri baxımdan Azərbaycan-türk 
mifologiyasının bərpasına dair tədqiqatlarda istifadə etmək olar.  
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ÖVLİYA KƏRAMƏTLƏRİNİN FUNKSİONAL  
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XÜLASƏ 

Məqalədə pirlərdə, türbələrdə və məzarlarda xəstələrin sağalması, ya da dilək-
lərin reallaşması kimi vəziyyətlərlə qarşılaşması və vəli ilə əlaqədar söylənən mətnlə-
rin, onun adına bağlanan kəramətlərin və bəzi motivlərin var olması diqqət yetirilən 
xüsusiyyətlərin başında gəlir. 

Açar sözlər: Vəli kultu, övliya, kəramət, Vəli mənkabələri 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЭВЛИЯ (ВЕЛИ) 

РЕЗЮМЕ 
В статье рассказывается о способностях эвлия в святых местах. 

Отмечается, что при посещении этих  святых мест человек преобретает 
душевное  ровновесие и претворяется в жизнь все пожелания вымолвен-
ные в этих святых местах. 

Ключевые cлова: культ Вели (культ отца), эвлия, способность, 
менкабе (легенды о Вели) Вели  

 
THE CULT OF VELI (PARENTS CULT) IN THE CONTEXT OF 

VIRTUE 
SUMMARY 

The recovery of sick people in sacred places, sepulchers and graves or 
the realization of their  wishes, the texts dealing with Veli (parent) and existence 
some words dealing with his name are basic features in this article. 

Key words: the cult of Veli ( parents’ cult), evliya,  magnanimity, Veli 
legends 

 
Məsələnin qoyuluşu. İstər türk, istərsə də ərəb və fars təriqətlərində vəli 

və ya övliyanın ən başlıca özəlliklərindən biri onların kəramət göstərə bilmələri-
dir. Kəramət termini dini-təsəvvüfü mənada haqqa çatmış, haqq ilə haqq olmuş 
övliyaların göstərdikləri fövqəltəbii hadisələrə deyilir. Bu kəramətlərdən bəhs 
edən mətnlərə mənkabə, mənkabələrdən ibarət toplulara da mənakıbnamə və ya 
vilayətnamə deyilir. Kəramət göstərən vəlinin eyni anda dəyişik formada görün-
məsi, bir anda çox uzaq məsafələrə gedib-gələ bilmələri, müxtəlif heyvanların 
donuna girmələri, cansız əşyaları hərəkətə gətirmələri, öldükdən sonra yenidən 
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dirilmiş görünmələri, öldürücü və ya ölüm gətirici şeylərdən təsirlənməmələri və 
s. mənkabələrin başlıca mövzusu olmuşdur.  

İşin məqsədi. Vəlinin hər hansı bir mövzuda sağ və ya ölü ikən köməyi-
nin toxunulacağına inanılması və bunun üçün ritual yollara müraciət edilməsi 
nəticəsində yaranan sitayiş və ya inanc sisteminə vəli kultu deyilir. Vəli kultu 
bütün tərəfləri ilə şamanlıq qurumunun təsiri altında qalaraq formalaşmışdır. 
Ümumilikdə kultlar bir qayda olaraq cəmiyyətin dini və əxlaqi dəyərlərini əks 
etdirirlər.  

Bütün türk dünyasında geniş yayılan övliyalıq, başqa sözlə vəli kultu əs-
lində İslami bir anlayış olsa da kökü etibarilə qədim türklərin inanc sistemi ilə 
bağlıdır. Belə olduqda övliyalığın funksional semantik rolu sadəcə olaraq təriqət-
lərlə bağlı olmayıb, həm də daha qədim dövrlərdəki ata-baba inancı ilə bağlıdır.  

Övlıya kəramətlərinin semantikasında digər bir ünsür də türklərin za-
manla qarşılaşdıqları mədəniyyətlər olmuşdur. Bu mədəniyyətlərin övliyalıq qu-
rumunun yaranmasında rolu heç də qədim türklərin atalar kultundan az deyildir. 
Vəlilərin mənkabələrinin araşdırılması övliyalığın həm semantikasının, həm də 
funksiyasının cox tərəfli olduğunu isbatlayır.   

Vəli kultu Azərbaycanda uzun müddət kommunist rejiminin hökm sür-
məsinə baxmayaraq mənəvi dünyamızın saflığını, ruhaniyyətini qorumaqla tari-
xi missiyasını yerinə yetirmişdir. Həm sağlığında, həm də dünyalarını dəyişdik-
dən sonra insanlara köməyinin toxunacağı müqəddəs adam kimi vəli və bu vəli-
nin məzarı başında edilən dualar, kəsilən qurbanlar vəli kultunun formalaşması-
na səbəb olan elementlərdən başlıcasıdır. Övliya adına tikilmiş pir və ya türbə-
nin özü və bu pir və ya türbələrdə dəfn olunan müqəddəs şəxsin bir qisim əşya-
ları bütün zamanlarda dini ziyarət elementi olmuşdur.  

Ərəbcə “vela” ya da “vəliyə” feilindən törəyən “vəli” sözü, lüğətdə dost, 
yoldaş, köməkçi, qonşu kimi mənalar daşıyır. Övliya sözü isə vəli sözünün cə-
midir. IX əsrdən sonra inkişafa başlayan təsəvvüf hərəkatı ilə birlikdə vəli anla-
yışı da məna baxımından inkişaf etmiş, Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmış, Haqq ilə 
Haqq olmuş, Tanrının inayəti ilə kəramət göstərən şəxs mənasına gəlmişdir. Be-
ləliklə, qulun Allaha çatması üçün verilən mübarizə və qət edilən yol vəli anlayı-
şının təməlini meydana gətirmişdir. Bu yolda ermişliyə ulaşan adam “vəli”, yəni 
Allah dostu deyə xarakterizə edilir (6, 5). 

Ümumilikdə, ocaq adlandırılan bu pirlərdə, türbələrdə və məzarlarda 
xəstələrin sağalması ya da diləklərin reallaşması kimi vəziyyətlərlə qarşılaşılma-
sı və vəli ilə əlaqədar söylənən mətnlərin, onun adının keçdiyi bəzi sözlərin var 
olması diqqət yetirilən xüsusiyyətlərin başında gəlir. Əhməd Yaşar Ocağın yaz-
dığı kimi bu övliyaların məzar, ya da türbələri ümumiyyətlə normal qəbiristan-
lıqlarda olmazlar. Bir təpənin başı, ya da bir yolun qovşağı kimi bir yerdə və ya 
şəhərin diqqət çəkəcək bir yerində ola bilirlər (6, 9). Ancaq bu hər zaman belə 
deyildir. Xüsusən, Masallıda ümumi qəbiristanlıqda olmayan və əsasən ocaq ad-
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landırılan məzarlarla bərabər, ümumi qəbiristanlıqda olan və ziyarət edilən övli-
ya, seyid, məzarlarına, türbələrinə də rast gəlmək mümkündür. Bunun başlıca 
səbəbi müqəddəs şəxsin məzarı yanında dəfn olunmaq istəyən şəxslərin məzar-
larınin sayının artması və zamanla oranın qəbiristanlığa çevrilməsidir. 

Bu gün bir çox araşdırmaçı xalq sufizmindəki vəli kultunun mənşəyini İs-
lamdan əvvəlki şaman inancıyla bağlayır. “Müsəlman türklərin yaşadıqları bütün 
ərazilərdə və o cümlədən Anadoluda vəli kultu təhlil edildiyi zaman, bunun qay-
nağını İslamdan əvvəlki əski türk inanclarının təşkil etdiyi daha ilk baxışda diq-
qəti çəkəcək qədər sarihtir”(6, 10). Başqa bir fikrə görə, “Orta Asiya, Azərbaycan, 
Anadolu və Balkan türkləri İslamı öz içlərindən çıxan və hələ də də əski inanc-
larına bağlı şeyxlərinin vasitəsilə, xalq sufizmi şəklində qəbul etmişlər. Xalq sufi-
ləri, qədim şamanist etiqadları və dini inancları vəhdəti-vücuda söykənən təsəv-
vüflə birləşdirərək İslam tarixində yeni bir mədəniyyət sintezi meydana gətirdilər 
və bununla da etnik-mədəni tariximizdə yeni bir səhifə açmış oldular ” (1, 113). 

Haqq aşiqi  olduğuna inanılan, müqəddəsliyi qəbul edilən bu vəlilərə aid 
edilən bir sıra fövqəladəlikləri ehtiva edən kəramətləri nəql edən mənkabə növü-
nün mənşəyi kimi İslamiyyətin qəbulundan sonra  XI-XII yüzillərdə Azərbay-
canda, Orta Asiyada və Anadoluda sürətlə yayılmağa başlayan təsəvvüf cərəya-
nını təkbaşına qəbul etmək mümkün deyildir. Təbii ki, İslamiyyətin qəbuluyla 
birlikdə türk xalqlarının inanc sistemində çox böyük dəyişikliklər meydana gəl-
mişdir. Ancaq uzun illərdən bəri var olan bir sıra dəyərləri tamamilə silmək də 
qeyri-mümkündür. Bu səbəblə bir tərəfdən yeni bir dini qəbul edən xalq, digər 
tərəfdən də inanc sistemində qoruduğu bir sıra dəyərləri bu yeni dinin örtükləri 
içinə sığdıraraq yaşatmağa çalışmışdır.  Buna görədir ki, bu gün bir çox elm ada-
mı türklərdə mövcud olan vəli kultunun təməlinin şamanist dövrlərdə atıldığını 
söyləməkdədir.  

“Türk şamanlığı ənənəvi mədəniyyətə hakim olan ideologiya olduğun-
dan etnik-mədəni sistemin digər sahələrində də təsirini çox geniş bir şəkildə hiss 
etdirmişdir. İslamiyyətin qəbulundan sonra XI-XII yüzillərdə yaranan türk sufiz-
mi əski mədəniyyətin müsəlmanlıq adı ilə ortaya çıxışından başqa bir şey deyil-
dir” (3, 68). Qədim türk şamanlarını araşdıran zaman bunların türk vəlilərinin 
sələfi olduğunu fərq etməmək  mümkün deyildir (6, 11). Çünki mənkabə motiv-
ləri də tək-tək araşdırıldığında da görəcəyik ki, bu motivlər şamanist dövrlərdə-
kindən çox da fərqli deyil. Vəli mənkabələrində tez-tez qarşımıza çıxan şəkil də-
yişdirmə motivi bunun ən gözəl nümunələrindəndir. Şamanların özlərinə ata ruh 
kimi bir quş seçdikləri və quşun şəklinə girərək ayinlərdə göyə yüksəldikləri və 
bu şəkildə ruhlarla ünsiyyət qurduqları bilinməkdədir. 

İslamiyyətin qəbul edilməsindən sonra əskidən şamanların, Buddist ra-
hiblərin və Xristian əzizlərinin göstərdikləri fövqəladəliklər hər nə qədər övliya 
mənkabələrinin qaynağı rolunda olsa da bunlar yeni şəraitdə, İslam dininə, İslam 
əxlaqına uyğun bir şəkildə yenidən qurulmağa başladı. İslam alimləri və böyük 
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mütəsəvvüflər müsəlman olmayan buddistlər, xristianlar, bütpərəsrlər və digər-
ləri tərəfindən reallaşdırılan xariqüladə hadisələrə "istitraç", müsəlman vəlilərin 
göstərdiklərinə isə "kəramət" adını verdilər. 

Mənkabə motivləri tək-tək tədqiq edildikdə görürük ki, bu motivlər şa-
manlıq dönəmlərindən qalmadır. Vəlinin kəramətinin dərviş kəramətinə bu qə-
dər çox bənzəməsinin səbəbi də buradadır. Məsələn, Hacı Bəktaş Vəli, Hacı 
Bayram Vəli, Otman Baba, Dəmir Baba, Doğrul Baba kimi bütün Anadolu vəli-
ləri başda  olmaqla Azərbaycana və Orta Asiyaya qədər uzanan böyük bir ərazi-
də tez-tez qarşılaşdığımız quşa çevrilmə, aslanı minmək, daşı yeritmək, xəstələri 
sağaltmaq, yağış yağdırmaq və s. şamanlıq qalıqlarıdır və şaman kəramətlərinin 
sufi variantlarıdır. 

Şamanist dövrlərdəki etiqada görə şaman (kam) ruhlarla insanlar arasın-
da vasitəçilik etmə qüdrətinə malik olan adamdır. Eyni missiyanın bir sıra kiçik 
dəyişikliklərlə mənkabələrdə vəlilərə yükləndiyini görməkdəyik. Mənkabə mo-
tivləri tək-tək tədqiq edildikdə görürük ki, bu motivlər şamanlıq dönəmlərindən 
qalmadır. Vəlinin kəramətinin dərviş kəramətinə bu qədər çox bənzəməsinin sə-
bəbi də buradadır. Məsələn, Hacı Bəktaş Vəli, Hacı Bayram Vəli, Otman Baba, 
Dəmir Baba, Doğrul Baba kimi bütün Anadolu vəliləri başda  olmaqla Azərbay-
cana və Orta Asiyaya qədər uzanan böyük bir ərazidə tez-tez qarşılaşdığımız qu-
şa çevrilmə, aslanı minmək, daşı yeritmək, xəstələri sağaltmaq, yağış yağdırmaq 
və s. şamanlıq qalıqlarıdır və şaman kəramətlərinin sufi variantlarıdır. Məsələn 
bir mənkabədə biz bunu görə bilirik. 

İflic olan, uşağı olmayan, qismətinin açılmasını istəyən, işləri rast getmə-
yən və buna bənzər daha bir çox səbəblərdən ötəri övliyalığına inanılan adam-
dan mədət umulur. Allaha övliyanın üzü hörmətinə və onun vasitəçiliyi ilə dua 
edilir. Yəni bir baxıma övliyanın Allah ilə insan arasında vasitəçi olması, bəla-
lardan onun vəsiləsiylə qorunmaq istənməsi vəli kultunun formalaşmasında əsaslı 
rol oynamışdır. Uşağı olmayan qadınlar müqəddəs insanların dəfn olunduğu tür-
bələrə, pirlərə üz tutaraq, ağaca bez bağlayaraq və ya vəlinin  hər hansı bir əşya-
sını daşıyaraq uşaq sahibi olmağı ümid edirlər. Uşağı olmayan yakut qadınları da, 
müqəddəs bir ağacın dibində, ağ boz at dərisi üzərində, “yer sahibi”nə (an daydı 
iççidə) yalvarırlar, ağlaya- sızlaya dua edirlər. Bu  duadan sonra uşaq sahibi olan-
lar bunu Tanrıdan, yer ağac ruhları tərəfindən verildiyinə inanırlar (5, 167). 

Mənkabə janrı müasir dövrün ən çox söylənən və söyləndikcə də zəngin-
ləşən canlı növlərindən biri olduğu üçündür ki, xalq arasında geniş yayılımışdır. 
İslam dininin yayıldığı bütün ölkələrdə, ən əsası da şifahi mədəniyyətləri zəngin 
olan türk xalqları arasında dini rəvayətlər və ya mənkabələr ateist təbliğatın bü-
tün cəhdlərinə baxmayaraq varlığını qoruya bilmişdir. Ona görə də mənəvi kəra-
mətləri ilə şöhrət qazanan övliya mənkabələri və ya imam övladı olan seyidlərin 
kəramətləri Azərbaycanın hər tərəfində xalq ədəbiyyatının əsas söylənən janrı 
olaraq qalır. Mənkabələr təbii ki, İslamın ilk dövrlərindən başlayaraq sürətlə 
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yayılan dini əfsanələrin bazasında yarandı, miflərdən, rəvayətlərdən bir çox 
ünsürləri almaqla yeni bir janr kimi formalaşdı və söyləyici repertuarında özünə 
xüsusi yer tutdu.  

Övliyaların məzarları üzərində tikilən və diqqətlə qorunan türbələrdə, 
pirlərdə həyata keçirilən mərasimlər də bir başqa məsələdir. Daha əvvəl də dedi-
yimiz kimi uşağı olmayan qadınlar, qismətlərinin açılmasını diləyənlər, şəfa 
istəyənlər və b. türbələrdə dua etməklə bərabər, yaxınlıqda bitən tənha ağaca və 
ya türbənin hər hansı bir yerinə bez bağlamaqla, varsa, oradakı bulağın suyun-
dan içməklə, varsa, quyuya daş atmaqla və ya quyunun divarlarına daş yapışdır-
maqla və daha fərqli üsullarla İslami olmayan ritualları həyata keçirirlər. Bu tip 
qeyri-İslami mərasimləri namaz qılan, oruc tutan mömin müsəlmanlar da yerinə 
yetirirlər. Bu tip adətlərin və ritualların mənşəyini yenə şamanlıqda görməkdə-
yik. Belə ki, şaman inancında ağacın, daşın, suyun önəmli yer tutduğu tarixi və 
etnoqrafik məlumatlarla təsdiqlənir.  

Övliya mənkabələrində və türbələrində tez-tez qarşımıza çıxan ağac və 
daş ünsürlərinin yanında dağ kultu da önəmli rol oynayır. Bu gün Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrindən toplanmış övliya mənkabələrində həm dağ, həm ağac ün-
sürü mühüm rol oynayır. Dağ və ya ağac pirləri daha əski inamlarla bağlı olub 
özündə şamanlıq dövründən qalma bir çox inancları yaşatmaqdadır. Bu ocaq və 
pirlərin çoxu hər hansı bir insan məzarı deyildir. Qurban kəsilən, dua edilən, 
müqəddəs sayılan elə dağın və ya ağacın özüdür. Ancaq bunun İslam dininə uy-
ğun gəlməyəcəyi hallarda dağın və ya ağacın müqəddəslik qazanması üçün bə-
zən oranın bir vəliyə mal edilməsi lazım gəlir. Bir çox halda dağ mənkabələrdə 
vəlinin qeyb olduğu yer kimi funksionallaşır. Dağ bəzən də vəlinin uzun müddət 
yaşadığı yerdir.  

Türbələrdə həyata keçirilən mərasimlərin şamanlıqla bağlılığı sadəcə 
olaraq ağac, dağ, daş ünsürü ilə məhdud deyil. İslamiyyət ilə uyğun gəlmədiyi 
halda yaşadılmağa çalışılan bir başqa ənənə də ocaqlarda və ya pirlərdə şam 
yandırılması, daşları divarlara yapışdırmaq və s-dir. Şam yandırmaqla simvolizə 
edilən işıq, təsəvvüfdə ilahi nuru və ilahi eşqi təmsil edər. O baxımdan ocaqlar-
da rast gəlinən lampa, şam kimi ünsürlər əslində qədim türklərin inancları ilə 
əlaqəlidir. İşığın türk boylarındakı yeri yaradılış mifərinə qədər uzanır.  

Kosmoqonik miflərdə Ülgenə yarat deyə əmr verən Ağ Ana da ilahi bir 
işıqdır. “Oğuz Kağan” dastanında Oğuzun evləndiyi Tanrı qızları da işıqla xa-
rakterizə edilmişdir. Hətta bu qızlardan biri göy işığın içində enir. Şaman olma 
ritualında işıq simvolik olaraq onun son mərtəbəyə çatdığını göstərir. Şaman so-
nuncu doqquzuncu göydə cənnət kimi işıqlı bir aləmə çıxır. Bu yolda şamanlığa 
namizəd olan adama müəllimlik edən ata şamanın ruhu öz şagirdini qaranlıqdan 
keçirmək üçün gözlərini məşələ çevirərək gələcək şamana yol göstərir (2, 95). 

 Yuxu vasitəsiylə dərvişlik ya da şamanlıq qabiliyyəti alan insanların 
keçdikləri mərtəbələr, onların fəaliyyətləri, kəramətləri də bir-birini xatırlatmaq-



 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər               ●             2014/1 

 98

dadır. Hər şeydən əvvəl həm dərviş, həm də şaman olmanın təməl fəlsəfəsində 
ölmədən əvvəl ölmək fikri vardır. Ölmədən əvvəl ölməklə şaman da, dərviş də 
nəfslərini tərbiyə etməyə, dünya nemətlərindən vaz keçməyə çalışırlar. Həm də 
ölüm bir statusdan başqa bir statusa keçidin vasitəsidir. Ölüm sirlərin toplandığı 
o biri dünyaların şamana və ya dərvişə açılmasıdır. Nəfslərini yenən övliyalar 
dünya malına heç bir zaman rəğbət etmədikləri üçün fəqrlik məqamını ən uca 
məqam kimi görürlər. Ümumiyyətlə, həqiqi şamanlar da dünya nemətlərinə düş-
kün deyillər. Şaman olacaq adam xidmət qarşısında xalqdan heç bir şey istəmə-
yəcəklərinə and içər, o, yalnız keçirdiyi mərasimin qarşılığı olaraq verilənləri 
qəbul edər (2, 269-270). Həqiqi şamanlar yoxsul olmağa, dünya nemətlərinə ta-
mah salmamağa məhkumdurlar. 

Vəlilər müalicə etmə və gələcəkdən xəbər vermə qabiliyətlərinin yanında 
təbiət hadisələrinə də müdaxilə etmə qüdrətinə malikdirlər. Məsələn, Əhməd 
Yəsəvi bir çox dərvişin sınayıb da bacara bilməməsinə baxmayaraq Karaçuk da-
ğını ortadan qaldırmışdır. Əli Ata quraqlıq dövründə yağış yağdırmışdır. Üryan 
Baba quldurları şəhərdən uzaqlaşdırmaq üçün xortum meydana gətirmişdir. Şıx 
Biləcan hər tərəfi yerlə bir edərək irəliləyən qasırğanın kəndə toxunmadan keç-
məsini təmin etmək üçün onu ortadan ikiyə ayırmışdır. Sam Şeyxi və Şahvəli  
qışın ortasında quru ağacın təzə üzüm verməsini təmin etmişlər. Şaman əfsanə-
lərində də eyni funksiyalı möcüzələri görürük. Bunu A.İnanın meşə kultundan 
bəhs edərkən yazdığı aşağıdakı mənkabə də isbat etməkdədir: 

“Şah Əhməd Qaraqoyunluların yanına gəlir. Əlində olan əsasını bir  tən-
dirə ataraq yarıya qədər yandırdıqdan sonra bir yerə sancır və bu əsadan müqəd-
dəs bir meşə meydana gəlir. Qaraqoyunlular  “Bu meşəni kim yaratdı?” deyə so-
ruşarlar. Şah Əhməd də “Qaraoğlan” deyə cavab verir. Bundan sonra bu meşəyə 
“Qaraoglan” adı verilir. Bu əziz adam Rum məmləkətinə gedir, orada da yarı 
yanmış əsadan meşə meydana gətirdiyi üçün adına “Atəş bəy” deyirlər”(5, 63). 

Yuxarıdakı misallardan da göründüyü kimi vəli mənkabələrinin semanti-
kası şaman əfsanə və memoratlarının funksiyasını bu və ya digər dərəcədə tək-
rarlamış olur. Bu isə türk mədəniyyətinin bütünlüyündən xəbər verir.  

İşin elmi nəticəsi. Nəticə etibarilə, həm vəli mənkabələrində, həm də şa-
man əfsanələrində rast gəldiyimiz atəşdə yanmamaq, quş surətinə girərək uç-
maq, qaibdən xəbər vermək, xəstələri sağaltmaq, cansız əşyaları hərəkətə gətir-
mək kimi bir çox kəramət və bu kəramətlərlə bağlı deyilənlər müştərək deyə bi-
ləcəyimiz qədər bənzərlik göstərir. Ancaq şaman əfsanələri və memoratları ilə 
övliya mənkabələri arasındakı bənzərlik sadəcə sadalananlarla məhdudlaşmır. 
Şamanların və vəlilərin həyat tərzləri, bu yolda çəkdikləri çilələr, düşüncə tərz-
ləri, xalqın onlara münasibəti, ölümlərindən sonra məzarlarının müqəddəs sayıl-
ması, barələrində danışılanlar və s. baxımdan da bənzərlikləri vardır. O halda 
demək mümkündür ki, övliya mənkabələrinin birinci dərəcəli qaynağı türk şa-
manlığı və mifologiyasıdır. 
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İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Atalar kultunun və şamanlığın övliya mənkabə-
lərinə təsiri mübahisə doğurmayacaq qədər açıqdır. Bununla bərabər bu da bir 
gerçəkdir ki, xalq heç bir zaman qəbul etdiyi inanc sistemlərini yeni dinin təsiri 
ilə məişətimizə daxil olmuş elementləri tamamilə silmiş deyil. Ancaq qədim 
adət-ənənələri, inancla bağlı ünsürləri yeni dinin  örtüklərinə sığdıraraq bir sıra 
dəyişikliklərlə davam etdirmişdir.  
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Peşəkar söyləyici ifaçılığı 
 

NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR 
 

Neftçala və Salyan ərazisindən toplanılmış folklor örnəkləri ümumtürk 
folklor xəzinəsinin kiçik qəlpələridir. Bu örnəklər türk xalqlarının həyat və məi-
şətini, etnoqrafiyasını, onlara məxsus cizgiləri əks etdirməklə yanaşı, həm də 
özünəməxsusluğu ilə diqqəti çəkir. Sözügedən bölgə türk dünyasına məxsus bö-
yük coğrafiyanın kiçik bir məkanı olmasına baxmayaraq, bütün türk dünyasının 
möhtəşəm mədəniyyətini, eyni zamanda zəngin folklor örnəklərini özündə təza-
hür etdirir. Bölgəyə məxsus toponimlər, kənd və tayfa adları, burada yaşayan in-
sanların adət və ənənələri, mərasimləri, mərasimlərin əsasını təşkil edən folklor 
mətnləri, müqəddəs ocaqlar və onlarla bağlı söylənilən möcüzəli rəvayətlər, 
inanclar, mifoloji rəvayətlər və personajlar, bayatılar, nağıllar, məsəllər, alqışlar, 
qarğışlar və s. – bütün bunlar ümumtürk düşüncəsinin, ümumtürk təfəkkürünün 
məhsulu kimi çox dəyərlidir.  

Bu bölgənin folklorunu 2002-ci ildən bəri toplamağa başladıq. Ötən illər 
ərzində biz bölgədə təxminən yüz əllidən artıq söyləyici ilə görüşmüşük. Söylə-
yicilərimizin böyük əksəriyyəti yaşlı nəslin nümayəndələridir. Ara-sıra gənc və 
orta nəslə aid söyləyicilərlə də görüşmüşük, onlardan da material əldə etmişik. 
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, söyləyicilərin böyük əksəriyyəti folklorun 
ya lirik növə aid nümunələrini, yaxud da epik növə aid nümunələrini danışmağa 
meyillidirlər. Elə söyləyici vardır ki, 40-50 bayatını ard-arda söyləyə bilir, lakin 
bir nağılı yadına sala bilmir. Bəzən əksinə də olur. Bir neçə nağılı, rəvayəti, əf-
sanəni danışan söyləyici yalnız 2-3 bayatı deyə bilir. Az-az hallarda eyni söylə-
yicidən həm epik, həm də lirik folklor mətnləri toplaya bilmişik. Fikrimizcə, bu, 
söyləyicinin xarakteri ilə bağlıdır. Salyan rayonu Şorsulu kəndində yaşayan 
1937-ci il təvəllüdülü Quliyeva Pakizə Əlibala qızının yaddaşı mükəmməldir. 
Onun repertuarında həm bayatı və ağılar, həm də nağıllar, rəvayətlər, əfsanələr 
vardır. Söyləyicinin repertuarından qeydə aldığımız “Ya lələm” halay mahnısı 
diqqətçəkəndir. Söyləyicinin verdiyi məlumata görə, 12-16 yaşlı qızlar ötən əs-
rin 40-50-ci illərində əl-ələ tutub halay çəkə-çəkə xüsusi avazla hərəsi iki-üç 
bənd olmaqla növbə ilə oxuyuraq rəqs edirmişlər. Qızlar öz aralarında buna “Ya 
lələm” çəkmək deyirmişlər. Qeyd edək ki, Pakizə xala halay mahnısını bizim 
üçün avazla ifa etdi. Hazırda həmin ərazidə bu ənənə, demək olar ki, unudul-
muşdur. Mahnının mətnini örnəklərin arasında vermişik.  

Bəzi söyləyicilər çox utancaq olduqları üçün ailə üzvlərinin yanında söh-
bət etmək istəmirdilər. Belə olan halda söyləyici ilə ikilikdə qalmaq üçün evin 
boş otaqlarından birinə keçirdik ki, söyləyici özünü daha sərbəst hiss etsin. Bə-
zən isə əksinə olurdu. Söyləyici öz doğmalarının yanında daha da ürəkli olur, 
bildiklərini daha böyük şövqlə danışırdı.  
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Ünsiyyətdə olduğumuz gənc söyləyicilər yaşlıların yanında danışmağa 
cəsarət etmir. Ancaq onları həvəsləndirərək söhbətə tuturduq. Belə həvəskar 
söyləyicilər çox zaman öz nənə-babalarından eşitdikləri nağıl və rəvayətləri da-
nışırdılar.   

Müşahidələrimiz göstərir ki, Neftçala və Salyan folklor söyləyicilərinin 
repertuarında məişət mövzulu mətnlər daha üstünlük təşkil edir. Burada hər iki 
söyləyicidən birinin repertuarında mütləq ailə-məişət mövzusunda olan əfsanə 
və rəvayətlərlə qarşılaşırdıq. 

Bölgədə dini rəvayət və nağıllar da geniş yayılmışdır. Dini mövzuları əks 
etdirən rəvayət və nağıllarda Peyğəmbərin, Həzrəti Əlinin, İmam Hüseynin, 
Fatimeyi-Zəhranın və s. müqəddəslərin həyatından, onların başına gələn əhvalat 
və müsibətlərdən söhbət açılır. Belə dini mövzulu mətnlərə folklorun həm epik, 
həm də lirik növə aid nümunələrində rast gəlmək olur. Bu baxımdan çoxlu sayda 
bayatı-ağı və rəvayətlər əldə olunmuşdur. Bu tipli mətnlər bölgədə həm yas 
məclislərində, həm də Məhərrəm ayında icra olunan mərasimlərdə ağızdan-ağıza 
keçərək daha çox yayılır. 

Neftçala-Salyan ərazisindən toplanılan folklor örnəklərinin toplu halında 
nəşrinə hələlik nail ola bilməsək də, ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə İnstitutu-
muzun fəaliyyəti və səyi nəticəsində əlimizdəki materiallar işıq üzü görəcək.          

        
Aynurə Sadıqqızı  

 
 

MAHNILAR 
Ya lələm, halay döndər belə... 

 
Ya lələm, halay vırun düzülsün, 
Ya lələm, xumar gözzər süzülsün, 
Ya lələm, hər kəs halay çəkməsə, 
Ya lələm, əli əldən üzülsün, 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, oymağdan, ay oymağdan, 
Ya lələm, öldüm xına qoymağdan. 
Ya lələm, barmağlarım yanıbdı, 
Yə lələm, çubuğa od qoymağdan. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, qar gəlir kəpəg kimi, 
Ya lələm, qız gəlir ipəg kimi. 
Ya lələm, oğlannar daldan baxır, 
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Ya lələm, qudırmış köpəg kimi. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
Ya lələm, o tayda quzi gördüm, 
Ya lələm, tükin qırmızı gördüm. 
Ya lələm, aşdım cənnət qapısın, 
Ya lələm, sevdiyim qızı gördim. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, o tayda duran oğlan, 
Ya lələm, qoltığı Quran oğlan, 
Ya lələm, Quranın səni vırsın, 
Ya lələm, mənə göz vıran oğlan. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, ev dalında bel durmış, 
Ya lələm, bel dayanmış, bel durmış. 
Ya lələm, çərkəz papağ altında 
Ya lələm, kəkili tel-tel durmış. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, qızıl üzüy laxladı, 
Ya lələm, verdim anam saxladı. 
Ya lələm, anama qurban olum, 
Ya lələm, məni tez adaxladı. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, miçətkəni qurmışam, 
Ya lələm, daldasında durmışam. 
Ya lələm, bırdan gedən oğlanın 
Ya lələm, ürəyinə xal salmışam. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, qamışa bax, qamışa, 
Ya lələm, qamış göydə alışa. 
Ya lələm, yenicə yar sevmişdim, 
Ya lələm, göndərdilər Talışa. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, ilana bax ilana, 
Ya lələm, ilan göydə tolana. 
Ya lələm, təzəcə yar sevmişdim, 
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Ya lələm, göndərdilər İrana. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
Ya lələm, yeri-yeri işinə, 
Ya lələm, mən baxım yerişinə. 
Ya lələm, ipəg olub dolanım, 
Ya lələm, xəncərin gümişinə. 
Ya lələm, halay döndər belə. 
 
Ya lələm, oğlan adın Talıbdı, 
Ya lələm, gün dağları alıbdı. 
Ya lələm, göndərdigün üzüylər 
Ya lələm, barmağımda qalıbdı. 
Ya lələm, halay döndər belə. 

Söylədi: Quliyeva Pakizə Əlibala qızı, 1937-ci il təvəllüdlü, orta təhsilli 
tibb işçisi. Salyan rayonu Şorsulu kəndi  

 
Aşağıdakı marş-nəğməni 1888-ci il təvəllüdlü Muradov Şirməmməd İb-

rahim oğlundan (1983-də dünyasını dəyişib) nəvələri 1980-ci ildə qeydə alıb, 
babalarının səsi xatirə qalsın deyə maqnitofon kasetinin yaddaşına köçürüblər. 
Mətn söyləyici tərəfindən marş tipli mahnı kimi ifa olunub. Biz bu materialla ya-
naşı iki dastan mətnini də söyləyicinin nəvəsi Muradov Muradın ailə arxivindən 
əldə etdik.  

Qalxozlıyam, ayrılmışam elimnən,  
Qorxım yoxdı din yolunda ölümnən.  
Allah, adu tərg etmərəm dilimnən,  
Bu zamanda əsgər olan qeyrət edəcəy,  
Çağrılmamış özi gəlib əsgər gedəcəy,  
Bu gün, ey Vətən, Tarıya şükür edərüy.  
Can-başıynan biz əsgərliyə gedərüy.  
Həsrətiynən bəsləmişdün bizləri, ana,  
Bu zamanda lazım olduğ Azərbaycana, 
Bu zamanda lazım olduğ Azərbaycana. 

Söylədi: Muradov Şirməmməd İbrahim oğlu, 1888-ci il təvəllüdlü, 
təhsilsiz, 1983-cü ildə rəhmətə gedib. Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi  

 
 

BAYATILAR 
 
Görikən Qarabağdı,  
Yanı meyvəli bağdı,  
Ata oğıl yanında 
Göriksə, qara dağdı.  
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*** 
Bağça barsızdı, gülür,  
Heyva-narsızdı, gülür. 
Qəlbim geyibdi qara,  
Üzim arsızdı, gülür.  

*** 
Mən aşıx, qoşa dağlar,  
Verib baş-başa dağlar. 
Yol verün balam gəlsin,  
Dönmiyün daşa, dağlar. 

*** 
Əkdim xudafirini, 
Yaram eyliyib irini. 
Okkərtənə dərdim var,  
Diyim hansı birini?! 

Söylədi: Nəcəfova Dara İbrahim qızı,  1927-ci il təvəllüdlü, təhsilsiz, 
Salyan rayonu Yenikənd kəndi  

 
Qardaş, gəl, gərəyimsən,  
Hurimsən, mələyimsən.  
Həmi atam oğlısan,  
Həmi gəl, gərəyimsən.  

*** 
Qardaş, gəl gedmə bizzən,  
Qar yağar, olar dizzən.  
Qar yağar, girvə bağlar,  
Səni yad elər bizzən.  

*** 
Yağış yağdı ellərə, 
Şeh qoydu torpağlara,  
Hayıf, sizin canuzdan, ay cavannar,  
Qoşulduz torpağlara.  

*** 
Mən anamı istərəm,  
Yana-yana istərəm. 
Mən anamı görməgə,  
Xəlvətxana issərəm. 

*** 
Bı dağlar olmuyeydi,  
Saralıb solmıyeydi.  
Bi ayrılığ, bi ölim,  
Heç biri olmıyeydi. 
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*** 
Bı yola gedən gəlmir, 
Bilmirəm, neydən gəlmir. 
Qurır çadır otağın, 
Çıxır cirgədən gəlmir.  

*** 
Qardaşdar, ay qardaşdar, 
Yağış yağar, qar başdar.  
Öləndə bacılar ölsün,  
Heç ölməsin qardaşdar. 

*** 
Bacılar bacısıyam,  
Şirinnər acısıyam.  
Bacısı ölən bacının  
Mən də onın bacısıyam.  

*** 
Günüm o gün oleydi,  
Zülfüm dügün oleydu.  
Siziynən keçitdigim günnərin 
Biri bu gün oleydi.  

*** 
Ooçiyam, oolamaram,  
Oo görsəm, qolamaram.  
Mən özim yaralıyam,  
Yaralı qolamaram.  

*** 
Mənim özim ağlıyım,  
Dərdə dözim, ağlıyım. 
Sizi belə görincə 
Çıxsın gözim, ağlıyım. 

*** 
Dərd kimindi – özimin,  
Dərdə çoxdı dözimim,  
Qoymaram siz gedəsüz,  
Giləsisüz gözimin.  

*** 
Ölənəkən ağlaram,  
İtənəkən ağlaram,  
Torpağımı torpağuza 
Qatanakən ağlaram.  
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*** 
Ağlaram el gəlinçin,  
Çaylara sel gəlinçin. 
Okkartanə ağlaram,  
Gözümə tor gəlinçin.  

*** 
Mənim anam oleydi,  
Anam yanımı aleydi.  
Çoxlu dərdim diməyə, 
Mənim anam oleydi. 

*** 
Siz bı yerin xanısuz,  
Soltanısuz, xanısuz. 
İyüz bırnımdan getməz,  
Təbriz ireyhanısuz.   

*** 
Qarabağ vətənimiz,  
Durmadı yatanımız.  
Əcəl əl-ələ getdi,  
Ağzı söz tutanımız.  

*** 
Qarabağda talan var,  
Zülfün üzə salan var.  
Getmisən, tez qayıt gəl,  
Gözi yolda qalan var.  

*** 
Laylay laylayın başı,  
Beşiyün mərmər daşı.  
Bırdan bi ah çəkərəm,  
Yandırar dağı-daşı.  

*** 
Bı yoldan yol ayrıldı, 
Boynum geri qayrıldı. 
Ay boynum, nöş qayrılırsan, 
Canunnan can ayrıldı? 

*** 
Yar, məni qoyub gedmə, 
Nar kimi oyub gedmə. 
 
Kəs başımı, qoy yanıma,  
Zarıncı qoyub gedmə. 
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Söylədi: Möhnətova Ərzə Qəhrəman qızı, 1932-ci il təvəllüdlü, VII 
sinfi bitirib. Salyan rayonu Aşağı Xalac kəndi 

 
Atalar sözü 

 
Arabası batan güjdü olur. 
Alan alıb allanıb, 
Satan satıb pullanıb. 
Qayış nə bilir, öküz nə çəkir. 
Qılıxlı yüz il dolanar, qılıxsız bir gün də dolanmaz. 
Atdandım ləmnən, 
Qutardım qəmnən. 
Qazanjdarın itdər yiyir, yaxaların pitdər. 
Ooçunun ova çıxmağı, o da düşdü ayın aydınnığına. 
Hamı didi, dad oldu, 
Mən didim, bidad oldu. 
Əsli olan əslin itirməz, 
Bədəsil mənzil başına yetirməz. 
İtin kööli nəynən xoş olar – kəpəynən! 

Söylədi: Qədirova Laləzər Alşan qızı, 1953-cü il təvəllüdlü, orta 
təhsilli, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi 

 
*  *  * 

LƏTİFƏLƏR 
 

Mirzə Baqi haqqında 
 

I mətn 
Bir kəndli Mirzənin yazdığı şikayəti pristava təqdim edir. Pristav onu 

başdan eləmək üçün deyir:  
– Mən bu xətti oxuya bilmirəm. Get, yazanı bura çağır.  
Mirzə pristavın yanına gəlib başlayır onu tərifləməyə, onun ali 

mənsəblərə layiq olduğunu deyir.  
Pristav: 
– Mirzə, səndən çıxmayan iş, nə əcəb məni tərifliyirsən?!  
Mirzə: 
– Belə eliyirəm ki, bəlkə, səni böyüdüb bi yerə aparalar, onda camaatın 

da canı sənin əlinnən qurtarar. 
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* * * 
II mətn 

Mirzə Baqi ov zamanı bir qarğa vurur. Lotular onu sındırmaq üçün 
soruşurlar: 

– Ovun qanlı, Mirzə, nə vurmusan? 
Mirzə görür ki, həriflər onu pərt etmək istiyirlər, tez cavab verir: 
– Turac. 
– Mirzə, bu ki qarğadı? 
– Adın siz qoymusuz, mən diyirəm, turacdı, dimək turacdı. 

 
* * * 

III mətn 
Meçiddə molla dəstamaz almağın şərtdərinnən uzun-uzadı danışır. Mirzə 

fikirrəşir ki, gündə beş-altı dəfə namaz qılmağçın bu şərtlərin hamısı yerinə yeti-
rilsə, onda başqa işlərə vaxt qalmır. Molladan soruşur: 

– Ay molla, bəs çörəyi nə vax qazanağ? 
Qeyd: Mirzə Baqi ilə bağlı lətifələri Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kənd 

orta məktəbində uzun illər müəllim işləmiş, hazırda təqaüddə olan Abdullayeva 
Təbiət Xalıq qızının şəxsi arxivindən əldə etmişik.     

 
*** 

Keçinin cavabı 
Günnərin bir günü keçi süriynən, sürünün qabağında gedirmiş.  
Keçiyə diyiblər ki, keçi qardaş, bı süri kimindi? Yaz iymiş, göyi 

yimişmiş. Keçi qabağda şellənə-şellənə gedirmiş.  
Diyib: 
– A korsan, görmirsən? Mənim. 
Qabağda gedir bı şellənə-şellənə. Çöyirib ağzı qışa. Tökib qarı, şaxtanı 

qoyıb. Keçi sürinin dalında, süriyə çata bilmir, ofşim, dolaşıb əyağı palçığa-
malçığa. Ofşim, qulağları salxa-salxa keçi gəlirmiş.  

Dostları diyir ki, aya, yazda gedən keçi döyir bı?! Bına ilişəy, görəy 
nağayrır bı?  

Diyib: 
– A keçi qardaş. 
Diyib: 
– Həəə... 
Diyib:  
– A, bı süri kimindi? 
Diyib:  
– Aya, mən nəm kimindi? Yiyəsi belə-belə olmış süri, mən nə bilim ki-

mindi, çata billəm ki?! 
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Dəlilərin ağıllanması 
Günnərin bi güni dəlilərin hamısın yığıllar helə bir bı xəssəxanadan o 

bırı xəssəxanıya aparmağçın bi dənə samalyota. Ofşim, qalxızıllar yuxarı, sa-
malyot qalxıb yol gedir. Hava da issi olır, bıların hərəsiyçin qabağlar şüşə putıl-
ka olırdı, day belənçiy kalçuk olmırdı. Hərəsinə bi şüşşə badamlı verillər, diyil-
lər ki, içərsüz də, issidi yolda. Bılar biyəz yol gedənnən sora issilənillər, başdı-
yıllar hamısı görir biri içir. O bırsılar da baxıllar ona, xəssədilər də... Baxır ona, 
görir ada, hamısı içir. İçənnən sora dəlinin biri qayıdır diyir ki, ada, putılkaları 
aparağ qaytarağ, issidi, bi dənə də su alağ də..  

O bırsı qayıdır, hə, doğırdan da, düz diyillər. Bı lyotçik də, xəssəxananın 
doxtırı-yadı otırıb qabağda, bıların daldan xəbəri yoxdı axı...  

Dəlilər açıllar qapını, ofşim, başdıyıllar bi dənə-bi dənə atdanmağa. 
Əllərində putılka, atdanıllar yerə. Biri uzanır, əlində putılka baxır oların dalıyca. 
Bılar bi də xəbər tutıllar, bi dənə də xəssə qalmıyıb, dəli qalmıyıb. Hamısı 
atdanıb çıxıb gedib. Diyiblər:  

– Ayə, sən nağayrırsan? Hanı yoldaşlarun? 
Diyir: 
– Olar getdi hamısı putılka qaytarmağa.  
– A, bə sən nöş gedməmisən?  
– Məəm putılkamın ağzı sınığdı, ona gora gedməmişəm.  
Söylədi: Orucov Ədalət Alşan oğlu, 1960-cı il təvəllüdlü, orta ixtisaslı 

aqronom. Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi  
 

NAĞILLAR 
 

Sədaqətli dost  
Keçmişdə, keçmiş zamannarda iki nəfər dosd olır, ürəy dosdı. Bı doslar 

bir daxmada oldığca kasıp yaşıyıllarmış. Gündəliy bi qarın çörəyi ya tapa 
bilillərmiş, ya tapbıllarmış. Gündəliy gedib dənizin qırağında, orda-bırda bi tikə 
nə tapsalar, onı birriydə yiyillərmiş. Bir gün bılar dənizin qırağıynan gedillərdi.  

Görillər ki, ölkənin şahı tək, atnan gəlir. Bılar bir-birinə diyir, ayə, gizzə-
nəy. Orda da bi ağac varıymış, indi hava isdi, kimsə gəlsə,  bı ağaca atı bağlıyıb 
heç olmasa, bırda suynan əl-üzün yuyacağ sərinnənməy üçün. Bılar ikisi giz-
zənillər, gəlir o şəxs, gəlir yaxşı, belə bəzəyli atnan gəlir çıxır ağacın altına. Atı 
bağlıyır ağaca, görillər ki, bı atlı ölkənin şahıdı. Ölkənin şahı gedir dənizin qıra-
ğına, bı əl-üzin yuanda diyir ki, hə, indi bırda fürsəti əldən verməy olmaz. Tez 
qaçıb gəlillər, nağayrağ mını? 

Aparıllar dənizin içərisində qumı eşillər o yana, bı yana bı şahı dəfn eli-
yillər qumın altında, üssinə də ağır daş tapıllar qoyıllar ki, bı suyın üzərinə çıx-
masın. Hə... vaxt olır, indi o vaxtı bir ay, qırx gün gözziyillərmiş ölkənin şahın, 
yeni şah seçməyçün. Şah gəlmədi, yeni şah seçillər. Bılar qırx gün gözziyillər, 
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şah gəlib çıxmadı. Bütün aləmi gəzib axtarıllar, şahdan heç bir sorağ əlamət tapa 
bilmillər. Axırı özzərinə şah seçillər.  

Şah seşdidə də döölət kuşı olır, bıraxıllar kuşı, kimin çiyninə qonsa, o 
şəxsi şah seçillərmiş. Bılar da indi iki dost, qarınnarın doyızdırmağdan ötri gəzə-
gəzə gəlillər görillər ki, izdiham, yığıncağ var, millət yığılıb, qırğındı. Ayə, nədi 
bırda? Helə bilillər ki, hüzür-yaddı, qarnımızı doydırağ bırda. Diyillər, nətəhər, 
nədi bı yığıncağ? Diyillər ki, şah qırx gün mınnan qabağ gedib, heç yanda tapıl-
madı, indi bu günnəri özmizə şah seçirüy. Bılar da iki yoldaş, biri izdihamın bi 
tərəfində durıb, o birsi bi tərəfində. 

Quşu buraxıllar. Quş uçır, fırranır, gəlir, quş minir bı iki yoldaşdan biri-
nin cınağına. Camahat fikirrəşir, a, bı kanar adam, bınnan şah olar? Bını nətər 
seçəy? Bəlkə, döölət quşu səf eliyir? Tutıllar quşı, bir də buraxıllar. Gənə quş 
adamların üssində döörə vırır, gəlir qonur gənə həmən şəxsin çiyninə. Üçünci 
dəfə də eliyillər, görillər ki, gənə quş gəldi.  

Diyillər, döölət quşı bilir ki, dööləti kimə tapşırmağ lazımdı. Seçiblər bı-
nı, iki yoldaşın biri olıb şah. Bı biri yoldaşa day dimir ki, gəlginən sən də bi və-
zifə verəg otur də üsdə. O biri yoldaş məliy-müşgil qayıdır hansı daxmada yaşı-
yırdı, gənə ac-yalavac, başdıyır orda yaşamağa. Bi müddət keçənnən sora şah – 
seçilmiş şah, vəziri, vəkili çağırır yanına, diyir, bilirsüz nə var? Filan yerdə bi 
nəfər şəxs yaşıyır. O, neçə ildi, döölətə vergi-zad vermiyib hələ. Gedün, o şəxsə 
diyün ki, dövlətə yüz tümən vergi verəcəy. Onı versə, verdi, verməsə, onı gəti-
rərsüz özüüznən bərabər. Camahat, millət qarşısında onı dar ağacınnan assıra-
cam ki, camahata görk olsın ki, vergini verməy lazımdı. 

Vəzir, vəkil gəlir, daxmada tapıllar bını. Görillər ki, daxmada heç bi şey 
yoxdı, diyillər ki, şah belə əmr eliyib də. Bı əmri yerinə yetirməlisən. Diyir: 

– Bilirsüz nə var. Məəm  heç bi şeyim yoxdı, indi evdə cırdan-cındırdan, 
mənə möhlət verün, aparım bazarda satım, day yüz dollar yox, heç olmasa bi 
otuz-iyirmi dollar düzəldim verim, aparun. Razılaşıllar, möhlət alır, vaxt olır, 
həmən didigi vergini göndərir şaha. Bi müddət keçənnən sora şah yenə xəbər 
göndərir. Diyir ki, gənə əlli tümən də verəcəgsən. Onı da versin, borcu var, neçə 
illərdi vergi vermiyib.  

Gəlillər diyillər. Diyir ki, yenə mənə vaxt verün, heç olmasa çox dimi-
rəm, beş tümən. Bınnan artığ məəm gücüm yoxdı. Yenə evdə yatdığı yorğan-dö-
şəyi də, ayın-oyunu, nə varsa aparıb satır, beş tüməni düzəldir, göndərir.  

Bi müddət keçənnən sora üçünci dəfə şah yenə adam göndərir. Diyir: 
– Gedün diyün ki, on tümən də verəcəy. Əyər verməsə, siz özüüznən gə-

tirirsüz, onı dar ağacınnan assıracam.  
Gəlillər, diyillər. Diyir ki, gedün o şaha diyün ki, mənim artığ heç bir şe-

yə gümanım gəlmir, heç bir şey yoxdı, əynimin paltarın da satmışam, onın pılın 
göndərmişəm. Məəm artığ xalğ içərsinə, camahat içərsinə çıxmağ üçün əynimin 
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paltarı da yoxdı. Gedün, o şaha diyün, məniyçün bi dəs müvəkqəti paltar gön-
dərsin, geyinim əynimə, onnan sora dar ağacınnan assırmıyacağ, assırsın.  

Gedillər bılar,  bi dəs kastum gətirillər, geydirillər mına, aparıllar. Şah 
hər yerə elan verir ki, büyünnəri filankəs vergisin vermədiyi üçün camahat qar-
şısında dar ağacınnan assırılır. Gətirillər, dar ağacı qurulub, kəndirrər çəkilib, iz-
diham, millət yığılıb. Camahat xahiş eliyir ki, ay kişi, öldirmə, heç olmasa, tür-
miynən əvəz elə. Diyib: 

–  Yox, bı camahata, görk olmalıdı. 
Diyir ki, əmr eliyir, kəndiri keçidün boğazına. Kəndiri keçidillər bının 

boğazına, dartun. Bılar dartıllar, uje boğaz uzanır. Boğaz uzanır, şah tüşür, gəlir 
bının yanına. Diyir ki, bilirsən nə var? Diyir: 

– Artığ sənin axırıncı dəqiqələründi. Sən ölüm əyağındasan. Sənin cama-
hata, bizə sözün, bir adamnan alacağun, verəcəyün, ürəy sözün varsa, nə ürəy 
sözün varsa, icazə verrüy, diginən. Heç bi şeydən utanma, çəkinmə, diginən.  

Diyir:  
– Şah sağ olsun, heç bir sözüm yoxdı. Asun, diyün çəksinnər kəndiri.  
Yenə diyir ki, elə bi adam olmaz ki,  şah diyir, onın ürəyində heç olma-

sa bi kəlmə sözi olmasın. Di, diginən sözüü.  
Diyir ki, bilirsən nə var, şah? Məni dar ağacınnan assırmıyun, istiyir atın 

quyruğına bağlıyun, sürütmə eliyün, bütün ölkələrin, bütün camahatın qarşısın-
da, mən dimiyəcəm ki, dənizin suyu nəyin üzərinnən keçir. 

Şahı bassırıbdılar dənizin altında, su da ləpə vırıb onın üssinnən keçirdi. 
Diməy, bı dossığda sınağ meydanıdı, sınağ. Diməy, o ölüm əyağında da dimir 
ki, biz bınnan şahı öldirmişüy, bassırmışuğ.  

Diyir: 
 Malades, indi bildim ki, həqiqi dostsan, dost. 

Aşdırır, gətirir özinə baş vəzir seçir. 
Söylədi: Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1930 təvəllüdlü, ali təhsilli. 

Neftçala rayonu, Xolqarabucaq kəndi 
 

Pərəqulağın nağılı 
Məliyməmməd, Məliyəhməd, bi də Pərəqulağ – üç qardaş olır, bi qoca 

anaları olır. Ataları rəhmətə gedəndə bılara vəsyət eliyir, oğlannarına.  
Diyir: 

 Oğlannarım, mən ölib gedirəm, sizə vəsiyət eliyirəm. Uzağ eldə bir 
dev var, o mənə altı yüz manat pıl borjdıdı, gedib onı alarsuz.  

Ataların dəfin eliyənnən sora əvvəlcə böög oğlan gedir – Məliyməmməd. 
Tüşür yola gedir, devin də bir qızı var iymiş. Gedir, atası diyir qızına, diyir, 
adam-madam iysi gəlir, yağlı badam iysi gəlir. Qayıdır qızı diyir ki, yat əyağı-
mın altında, çıxım baxım görüm, nətəər şeydi də. Çıxır, baxır, görür. Diyir: 

– Nədi? 
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Diyir: 
– Ata, bi qaraltı gəlir, çox ağır-ağır, yavaş-yavaş gəlir. Hə... yavaş gəlir.  
Diyir: 
– Suyu nətəər içər? 
Diyir: 
– Piliyə-piliyə.  
Diyir:  
– Çörəyi nətəər yiyər?  
Diyir:  
– Ağır-ağır.  
Gəlir çıxır, gəlir çıxır, div bını tutır. Aparır samannığ var iydi, bığınnan 

üş dənə tük çəkir, bını asır yuxardan, bı oğlanı – Məliyməmmədi. 
Sora qardaşdarın qalıb ikisi. Gözziyiblər, bı qardaş gəlib çıxmadı. İkinci 

Məliyəhməd yola tüşir. Bı da eyni qaydıynan gedir. Div gənə mını asır. Qalır 
Pərəqulağ. Pərəqulağ gözziyir ki, kiçik qardaşdarı gəlmədi. Diyir ki, aya, qar-
daşdarım gəlib çıxmadı. Gedim qardaşdarımı tapım, görüm bu nə əhvalatdı? Bı 
gedəndə bi spiçka götürür, sac götürür, bi dənə də qızıl xoruzu olır bının, bi dənə 
də kürəy. Kürəy də peyin götürməyçin, taxtadan olır, lapatkə kimi. Bını götürür, 
minir xoruzı. Minir xoruzı, bi dənə kürəy qızıl xoruza, xoruz qalxır uça-uça ge-
dir müəyyən məsafədə düşür. Div diyir ki, adam-madam iysi gəlir, yağlı badam 
iysi gəlir. Qız diyir ki, yat əyağımın altında, çıxım baxım. Çıxır baxır, görür ki, 
bir şey gəlir, özi görükmir. Ancağ görür ki, bının tozanağı qalxır. 

Diyir:  
– Ata, bir şey gəlir, hancağ bilinmir ki, nədi? Belə tozı-torpağı, yeri-göyi 

– hamısın qatıb bir-birinə, gəlir hancağ.  
Div diyir ki, onda, qızım, mən harda gizzənim?! Hə...  
Diyir:  
– Ged samannığda gizzən. Samannığda gizzən, diyəcəm, yoxdı də...  
Pərəqulağ gəlir çatır, gəlir çatır, qıza diyir ki, di görüm, atun hardadı?  
Dimir yerin, yerin dimir. Sacı götürmişdi axı, sacı qızzırır, dağlıyır qızı 

isdi sacnan. Yandıranda diyir:  
– Diməsün, səni yandıracam, di, tez ol.  
Diyir ki, orda samannığdadı. Gedir, bi dənə spiçka vırır samannığa, dev 

qarışığ yanır. Onnan sora gəlir bıbırsı öyə, görir, qardaşdarı helə ölim-ölimdədi. 
Qardaşdarın açır ordan, beş-on gün qalır, qardaşdarı əmələ gələnnən sora indi 
bılar diyir ki, vətənə gedməy lazımdı. Gedillər, devin də çoxlı var-dööləti var 
iydi, bi dənə də qızı. Qızı da götürüllər, gəlillər mal-heyvan hamısı yolda. Bını 
suarmağ lazımdı. Gəlillər, bi quyıya ras gəlillər. Quyıya ras gələndə diyillər ki, 
su dərindədi. Qardaşdarı diyillər ki, düşəy, su verəy də. O diyir, mən düşüm, bı 
diyir, mən düşüm. Axırı nööbə həmən Pərəqulağa düşür. Pərəqulağ diyir ki, mən 
düşüm, mən süzdən yüngüləm. Belimə kəndir bağlıyun, çəkəcəysüz də...  
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Kəndiri bağlıyıb malı-heyvanı – hamısın, özzərin suarıllar, su içillər, 
filan. Bı indi axırda bını çıxadmağ issiyəndə qardaşdarı diyir ki, bilirsən nə var? 
Biz bını çıxadsuğ, bı var-dööləti də özü götürəcəy, qızı da özi götürəcəy, bizə 
hes-zad vermiyəcəy. Gəl kəndiri kəsəy, qalsın quyunun dibində. Bılar gəlillər 
öylərinə. Anaları diyir ki, bəs Pərəqulağ? Diyir ki, hə... Nə bilim, harda itdi-
batdı, görməmişüy, boyun almıllar. 

Pərəqulağın, diyir, cibində bi dənə balaca, tilət (balaca – toplayıcı) pıçağı 
var iydi. O quyunun içərisinnən yona-yona, dağıda-dağıda, mağara aça-aça düz 
gəlib çıxır, diyir, o həmən yaşadığları öyün altına. Yaşadığı öyün altınnan balaca 
bi deşiy açır. Analarına diyir ki, xaşıl pişir, bı uşağların ikisi. Arvad yazığ, yağı 
tökür xaşılın üssünə, görür, qardaşdar diyir ki, ay ana, bıra yağ tök dənə. 
Diməynən, Pərəqulağ altdan tavanı deşib, hə, ordan xaşılı çəkir, yiyir. Nağadə 
yağ töküllər, görüllər, yoxdu də... Qayıdır anası diyir ki, çaşıb bı Pərəqulağın işi 
olar ha...  

Diyir:  
– Əh... Pərəqulağ hardıydı?! Pərəqulağı nəm dev yidi, nağayırdı, 

Pərəqulağ yoxdı. 
Nəsə... Xaşıl qutarannan sora evin altın yarıb, Pərəqulağ çıxır qırağa. Pə-

rəqulağ çıxannan sora götürür qardaşdarının ikisin də vırır kəllə-kəlliyə. İkisin 
də öldürür, bassırır orda, onnan sora bütün əmlaka – hamısına sahib olur.  

Bı, keçmiş, qədim nağıllardandı. Anam rəhmətdiy danışardı bı nağılı.                 
Söylədi: Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1930-cu il təvəllüdlü, ali 

təhsilli. Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi 
 

Abidin səhvi 
Ərəb ölkəsində bir abid yaşıyırdı. Abid getdi orta peyqumbərə. Orta 

peyqumbərdən tövsiyə, nəsiyət almağa. Salam eylədi, girdi qapıdan. Didi: 
– Ya Musa, salam olsun üzüün nuruna. (Peyqəmbərin ruhuna salavat 

yolla.)   Didi: 
– Buyur, sözüü, məsləətü al.  
Didi: 
– Ya Musa, neçə illərdi, ağlım kəsənnən oxuyıb abiddiy eliyirəm. Oxıyıb 

elm almışam, Allahın zikirrərindiyəm gecə-gündüz, namazzarımı qılıram, 
dualarımı oxıyıram, zikr eliyirəm. İndi evimi tərk eliyib, gedib kəndin ucğarında 
bir yosma tikirəm. Sən mənə bir uşağ köməy ver. Musa peyqummər canına fəda 
oldığım da otuz dokqız züryət almışdı, onnan evladı olmamışdı, qırxıncı züryə-
tinnən bir oğlan uşağı, rəvayətə görə, on dörd yaşında iydi. Didi: 

– Baş üstə. Əvvəla, öz evündə Allahın qulluğun tutmağ yap yaxşıdı. 
Didi: 
– Təngə gəlmişəm, səs olır, küy olır, Allahın zikirrərində ola bilmirəm, 

gecikirəm. Didi: 
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– Mənə sözün, nəsiyətün? 
Didi: 
– Sözüm, nəsiyətim bi dənə oğluu mənə köməyə ver, gedim evimnən 

dəssamazımı, namazımı, Quranımı, kitabımı götirim gedim, özimə bir çadır 
qurum, yosma tikim. 

Getdi gördi ki, elə qapıdan qırağa çıxmışdı, gördi, oğlan uşağı şuppı-şup-
pı oynıyır. Əlin qoydı gözinin üssinə, çağırdı o uşağların birin. Canına fəda oldı-
ğım Musa peyqummərdən olan oğıl gəldi.  

Didi: 
– Abid, salam olsun böyiyliyüzə. Salam verdi, tullandı bı abidin qarşısın-

da, fırrandı. Didi: 
– Oğıl, niyə görə tullanırsan, atdanırsan? 
Didi: 
– Onın sirrin sora açacam, indi açammərəm. 
Didi: 
– Gedəy. Gedəy, o uşağları da çağırağ, mənə köməy eliyün, mənim 

yükümi aparağ, bir yosma tikəy, babunnan icazu da almışam. 
Gəldi oğlan, uşağları da çağırdı, getdi. Götirdi silifcə-ləyənin, dəssamaz 

qabısın, namazın, ayeyi Quranın, özinə dayir bir dəst yatacağ paltarın, bir də ça-
dırın, palatkasın də... Götirdi apardı kəndin ucğarında, məsələn, kətdən bir yetdi 
ağac, beş ağac kənarda özinə bir xiymə tikdi. Köməyləşdi uşağlar abidnən, bına 
yosmanı tikdilər. Gündə Allah tərəfinnən mələklər, dörd müqərrəm mələkləri-
miz var, bı dörd müqərrəm mələklər hər bir insanın özinin çiynində iki mələk 
dayanır. Biri sağında, biri solında. Sağında diyanan xeyir əməlin yazır. Solında 
diyanan ağır, pis əməllərin yazır, Allah o pis əməllərdən bizi özi hifz eləsin, ya 
Rəbbim. Savabımızı çoxlu yazsın sağ çiynimizə. Sağ əlimizi xeyrül-əməlli, sağ 
əyağımızı xeyrül-qədəmli eləsin. Həmişə dilimiz Allahın zikrində olsun, Allahın 
dualarında olsun. Alnımız möhürdə olsun, Allahnan ünsiyətdə olağ, namazın qı-
lağ, qoydığı yolları tuta biləy. Allah bizə nəsib eyləsin. Getdi abid yosmasın tik-
di, Allahın qulluğunda durdu, zikirrərində oldı. Çox zara gəldi, təngə gəldi tək-
liydən. Allahın şəninə yazılıb təkliy. Allah heç yaratdığı bəndəsin məyus, xari-
zəlil, tək eləməsin. Heç kimin çörəyin dəssirxanında bi dənə eləməsin. Min bir-
rəri saxlasın, bi dənələri də tək Allah özi qorusun, min bıdağ eləsin. Getdi Alla-
hın zikirrərində oldı, zara gəldi təkliy əlinnən. Getdi xiyməən qapısına, xiyməən 
qapısına yazmışdı “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Lailahə illəllah Muhəmmədən 
Rəsulullah Əmirəl-mömininən Əliyyən Vəliyullah Vəsiyyən ya Allah. Vəsiyyən 
ya Mürtəza Əli əlihəssəlam.” Allah taala, Yer üzünün birinci imamı dadımıza 
çatsın hamımızın. Gördi bi ərəb, dəvə üssi yükli quma bata-bata gedir. 
Cilovınnan tutıb, dəvənin hosarınnan tutıb gedir piyada. Dəvənin üssinə minmir. 
Yolnan gedən dəvəni aparan şəxs ac iydi, sussız iydi, uzağ yollar gəlirdi beş-altı 
ayıydı. Dəvə əlində abid çağırdı yolnan gedən yolçını. Didi:- Gəl, mənə qonağ 
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ol. O da ac-sussız adam iydi, gəldi. Gəldi bismillah eləməmiş, abidin səhvi oldı, 
qızım, əvvəl gərəy abid oxıyeydi xiyməən, yosmaan qabağına nə yazılmışdısa, 
onı. Bi də ki, qonağı gəlməydə olsın, yola salan ev yiyəsi gərəy gülərüznən yola 
sala. Duz-çörəy qoy qarşıma, ancağ  gülərüznən məni yola sal. Mən əgər bir 
şəxsə qonağ gedirəmsə, kimin qapısın açıb içəri girirəmsə, məni gərəy 
gülərüznən yola salsın. Qonağ Allahın qonağıdı. Allah taala o qonağın özinnən 
qabağ  yidiyin yetirir. Allah ev yiyəsin heç vaxt xar eləmir. Allah adildi, zalim 
döyür, yetirəndi. Qonağ gəldi girdi içəri, salamsız, kalamsız. Qonağın milliyətin 
abid bilmirdi ki, yahudıdı. Qonağ əgər müsürman olsıydı, salam eliyərdi. Əlin-
üzin yuyardı. Bizim milliyətdən döyir iydi, dini bizim dinimizə itayət eləmirdi. 
Bı müsilman abid gərəy ona diyiydi, oxıyıydı yosmaan qabağına yazılanı. 

Abid başdadı öz qabındakı xörəyi yiməyə. Yidi, qutardı, qab qaldı boş 
süfrədə. Abid gördi məliy-müşkül, Allah heç gələn qonağmızı ev yiyəsinnən xar 
eləməsin. Nə də bizi gələn qonağ qarşısında xəcalətdi eləməsin. Gətirdiyimiz 
gəlinnərdən, evimizə gələn qonağlardan, ağlı kəsmiyən uşağlarımızdan, eldən-
obadan, qonşıdan heç yaratdığı bəndələri xar eləməsin, məyus eləməsin. 
Hamımızı Allah-taala var eləsin. Döölətimizin bayrağın Allah həmişə uca eləsin. 
Döölətdərimizi Allah bir-birinə mehriban eyləsin. Həmişə sülh olsun, varlığ ol-
sun, ruzumuzu Allah-taala bol eyləsin. Qonağ gördi ki, mənim qarşımdakı xörə-
yi götirdi abid keçirtdi özinə, məyus halda köhnə çuxasına büründi, getdi otırdı 
yosmanın bir bıcağında. Bir az otırdı, onnan sora abid ona tay heç nə təklif elə-
mədi axı. O, məyus halda durdı, çıxdı getdi. Allah tərəfinnən qurbanı oldığım 
cənabi Cəbrayıl, dörd müqərrəm mələyin biri cənabi Cəbrayıldı, quş şəklində 
gəldi qondı yosmaan qapısının ağzına. Quşun da adı kabus iydi. Allah tərəfinnən 
quşa dil gəldi. Didi: 

– Abid, dayanma, bir kəlmə sözüün ged, halallığın al o gedən qonağdan. 
Qonağı niyə göra məyus elədün? Əl atdı quşu tutdı əyağlarınnan, tutdı əlində. 

Didi: 
– Quş, Allahın heyvanı, sən də məni dolamısan? Quşa dil gəldi. Didi: 
– Məni Allah göndərib, Allah tərəfinnən mənə səs gəlibdi. Sən kimsən, 

sənin abiddiyü Allah alar əlünnən, göyün yeddi qatınnan  fironu necə 40 ildən 
sora vırdı yerə, anadan əmdigi süd bırnınnan tökildi. İndi sənin də elədiyün 
sözün halallığın almağçın ged, qonağa çat, sənə mən diyirəm, Allahın bıyrığıdı, 
Allahın bıyrığınnan çıxa bilmiyəcəysən qırağa. Ged, bir kəlmə sözüün halallığın 
al. Didi: 

– Ay Allahın heyvanı, mən necə gedim? Qonağ çıxıb gedib, hardan 
gedib çatacam.  

Getdi, az getdi, çox getdi, dəydi, yıxıldı, yenə durdu əyağa. Getdi, əlin 
qoydı gözinin üssinə, qonağı səssədi. Qonağ üzin döndərdi abidə tərəf, didi: 

– Onda mən sənin bir kəlmə mənim qarşımnan xörəgi götirib dalun 
qaltına qoymağun halallığın verərəm ki, mən minəcəm yüklü dəvəən üssünə 
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məni dəvə qarışığ götirəcəysən boynua, aparacağsan mən dəvəni hardan götir-
mişdim, bağlıyacağsan ora. Mən onda keçərəm sənin taxsırunnan. Sən məni ac-
məyus süfrəən üssünnən Allahın göndərdiyi behiştin xurmasınnan qoymadun di-
limə dəyməyə. Ac-susız məni məyus eylədün, qoydun bıcağda. Mən ona gora 
bırıldım sənnən, qəlbim sınığ şüşşə kimi sındı, məcbur oldum, gəldim, neynə-
məliydim. 

Qonağ baxdı, abiddən cannı, cəsəddi, cüssəli. Abid didi: 
–İlahi, sənə and verirəm, yeri-göyi, xeybərin qapısın iki barmağıynan 

açan Həzrəti-Əli əliyhəssəlama. Sən məni xar eyləmə bı qonağın qarşısında. 
Mənim günahlarımı bağışda. Əlinin dilinnən nida gəldi. Didi: 

– Məni də Allah yaradıb. Mənə Allah-taala imamlığı verib. Peyğəmmər 
Salavatullah mənim əmim oğludı. Yer üzünün əvvəli-axırı Məhəmməd peyğüm-
mər səlləllahın əmisi oğlı Həzrəti-Əli əleyhissəlamam. Sən nəkarasan ki, qona-
ğın qarşısında belə hərəkət eləmisən. Mənim də səfim olıb, mən də səfsiz döy-
irəm, yalnız səfsiz Allahdı, bizi yaradan Allahdı. Alimin də, məəllimin də, həki-
min də, peyğəmmərin də, imamın da, yaratdığı bəndələrin də səfi, lap çox səfi 
var. Səəfü boynua al, götir dəvəni apar bağla aşdığı yerə, ged iki ürkət bı yolın 
ayrıcında hündür təpə var, orda iki ürkət hacət namazı Allahdan istə. O hacət na-
mazı səni məətəl qoymaz. Allah-taala bütün diləylərimizi hasil eyləsin. Sənin 
də, mənim də diləyimizi hasil eyləsin. Bütün yaratdığı bəndələri xar eyləməsin. 
Allah dilədiyimiz nəzirrəri qəbul eyləsin. Səni də mətləbüə çatdırsın. Məəm də 
balalarımı, nəvələrimi xoşbəx eləsin. Məşədiyə gedib gəlmişəm, Kərbalanın 
eşqiynən yaşıyıram. Ölər günimnən heç olmasa bir az qabağ Allah mənə Kərba-
laya gedməyi qismət eləsin. Gedim, imam Hüseyni, Əliəkbəri, yetim Səkinəni, 
Əbəlfəzin düşən qolların, özinin məzarın ziyarət  eliyim, gəlim. Ya Rəbbim, mə-
ni niyətimə çatdırsın. Balalarımı da xoşbəxt eləsin. Arzum budu Allahdan.  

Söylədi: Əhədova Gülüstan Balaəhməd qızı, 1941-ci təvəllüdlü, orta 
təhsilli. Neftçala rayonu Mürsəqulu kəndi. 

 
RƏVAYƏTLƏR 

 
Qəbul olunmuş ehsan 

Bi kişi olur, bi qadın olur. Buların bi dənə gəlinnəri olur. Oğul öydən 
çıxan kimi ana başdiyır bı gəlinə zülüm eləməyə. Amma ata həmişə mını 
müdafiyə eliyir ki, ay arvad, o gəlinnən işün olmasın, o da bizim qızımız.  

Diyir: 
– Yox, gəlin məəm süpürgəmdi, harda qoysam, orda qalacağ. Mən 

didiyim işi görəcəy, mən didiyim sözə əməl eliyəcəy. Məəm sözümnən çıxmalı 
döyür.  

Vaxd, məqam gəlir, gəlin yerig keçidir, amma qorxur qaynəniyə diməyə. 
İssədiyin də vermir, ziloyna (zalım, qəddar – toplayıcı) qaynənə olur, bir gün 
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gəlir, qaynata ölür. Bını basdırıllar, bının əhsənində, öydən irağ, öydən irağ, 
yiməy bişirillər, kifdə-bozbaş bişirillər. Qaynənə də bına imkan vermir ki, onnan 
bi damcı tamsınsın. Ağzının suyı axır, yiməy issiyir, orqanizm tələb eliyir, 
qaynənədən qorxur. Bi kasa doldurur ki, qoşuda xəssə arvad var, apar bı qabdaki 
yiməyi, ver ona. O, qabda yiməyi aparanda girir qoyun qəhəlinə (qoyun 
tövləsinə – toplayıcı), əlin atır kifdəni götürür yiyir, diyir, oxay, yerigim yerin 
aldı, ölmişdim a... Aparır qalanın verir olara. Vaxd, məqam çatır, yeddi yığışılır, 
arvad yatır, yuxuda görür ki, kişi ağlıyır. Cənnətnən cəhənnəmin arasında qalıb. 
Bı yana da bıraxmıllar, bı yana da. Amma bircə kasa yiməy var, o yiməgə gora 
qalıb ikisinin arasında. Əgər halallığ alsa, o kişi gedəcəy cənnətə, haram olsa, 
qalacağ cəhənnəmdə.  

Durur gəlir, diyir: 
– Ay gəlin, bi şey eləməmisən bu yiməgə, kişi hal-qəziyə belənçiy, qalıb 

cənnətnən cəhənnəmin arasında. Mən bilmirəm, başıma haranın daşın salım, ki-
min yanına gedim, minnətə gedim, kimə nağayrım ki, bı kişini göndərsinnər 
cənnətə. Gəlin başa düşür. Ey dadi-bidad, mən yidiyim kifdədi, bəs belənçiy. 
Kişini qoyub cənnətnən cəhənnəmin arasında, qorxusunnan dimir. Arvad gecə 
yatır, bi də təkrar həmən şeyi görür. Oracad da görür ki, yiməg getdi qoyun qə-
həlinə. Orda o, halallığ aldı. Gəlir diyir:  

– Ay gəlin hey, hal-qəziyə belənçiy, bı yiməgi kimsə aparıb qəhələ, qə-
həldə bını yiyiblər.  

Diyib:  
– Ana, disəm, məni öldirmərsən?  
Diyib:  
– Niyə ki?  
Diyib:  
– Hə, belənçiy, ürəgim issədi, sənnən qorhdum, o yiməgi mən yimişəm. 

Mən qaynatama, qaynata yaxşı insan olub də, qaynatama halal eliyirəm. Allahım 
onu cənnət körpüsünnən keçidsin, cənnətə göndərsin.  

Arvad gecə yatır, yuxusunda görür ki, kişi gedib cənnətə. Ebelə əhsən 
verib, ebelə millət yiməg yiyib, oların heç birsi qəbul olmıyıb. Bi dənə o ağzı 
tamsız gəlin bi dənə kifdə yiyib, Allah taala o kifdiyə gora kişini göndərib cən-
nətə. 

 
Günahkar qadınların o dünyası 

Bir kişi rəhmətə gedir, bunu bassırıllar. Bu görür ki, o dünyada bütün qa-
dınnara əza-cəza verillər. Birin saçınnan asıblar, birin əlin-əyağın bağlıyıb asıb-
lar, birinin içərisinə od püskürüllər. Diyir ki, ay Allah, mən bu dünyada 
qadınnardan başqa bi insan görmədim axı… Neyçin helə qadınnar, helə qadın-
nar… Sən mənə təzədən həyat bəxş elə, mən qayıdım həyata, gedim tanıyannan, 
bilənnən, başı çıxannan soruşum ki, neyçin bı qadınnara bı cəzalar verilir.  
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Allah-taaladan səda gəlir, sən ki bu qədə marağlısan belə şeyə, mən sənə 
təzə ömür verirəm, ged örgən, özün də nəticə çıxart. Belə olur, ayılır bu, qayıdır 
həyata gəlir, gəlir başbilən birinin yanına.  

Diyir:  
– Girdim, birinci otağda gördüm ki, bir qadını saçınnan asıblar, bu ney-

çin belədi. 
Diyir:  
– O qadın ərinnən icazəsiz əri işə gedən kimi başdıyır qapı gəzməyə. 

İcazəsiz gəzir, ona gora onu saçınnan asıblar.  
Diyir:  
– Bəs ikinci qadın, həm əli bağlıdı, həm saçı bağlıdı, həm əyağı bağlıdı, 

bütöy asıblar, qır qazanının üssündə cəza verillər. O neyçindi?  
Diyir: 
– O da əri işə gedənnən sora naşar işdərnən məşğuldı. Onı ər bilmir, axı 

gözəl Allah bilir onı. Ona gora bı qadına bı cəzanı verillər.  
Diyir: 
– Başqa bi qadın vardı, onun ağzına od püykürürdülər, içinnən halo 

çıxırdı. Diyir: 
–  O neyçiniydi?  
Diyir: 
– O, çox yalan danışanıydı, yalan danışır, xəbərçiliy eliyir. Bu qoşudan o 

qoşuya, o qoşudan bu qoşuya xəbər aparır. Aləmi qatır bir-birinə.  
Diyir: 
– Yaxşı, bı qədə qadın var, bı qədə əza-cəza çəkir. Bıların axırı nolacağ? 
Diyir: 
– Oların axırı hamısı cəhənnəmliydi. Gərəy əyağu bi addım kənara atır-

san, ərin icazası olmalıdı, icazəsiz bi addım da gedməli döyürsən. Çünki icazəsiz 
nə iş görürsən, olar hamsı günahdı. 

Arvad diyir: 
– Hə, kişi, Valla, fılan vaxtı mən sənnən icazəsiz bacımgilə gedmişdim. 

Haqquu halal elə. Başdiyır arvadın nə bijdiyləri var, danışmağa. Diyir: 
– Ona gora bu dünyada gərəy elə yaşıyasan ki, o dünyada əzab çəkmiyə-

sən. Hax yolun tutasan, yerün cənnətdiy ola. Ona gora bu dünyada gərəy düz 
əməlli insan olasan. 

Söylədi: Həsənova Nailə Zabuş qızı, 1965 təvəllüdlü, orta ixtisas təhsil-
li. Salyan rayonu Şorsulu kəndi 
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MİFOLOJİ RƏVAYƏTLƏR 
 

Alarvadı haqqında 
 

I mətn 
Bir gün pəncərədən gördim ki, dalda qoşım var iydi mənim. Mənim 

diyəndə irəhmətdiy qaynənəmin, qaynatamın, o vaxtı mən ora gəlin gəlmişəm 
də. Gördim ki, Qunça bacımdı, gəlib, dişdəri də qızıl iydi. Çağırdı məni, Mərfət, 
ay Mərfət. Didim, bıy, Qunça bacı, hə, hə. 

– Niyün olıb? 
– Didim, bıy bilmirsən?  
– Oğlan. 
Bi səfəri dal pəncərəmiz var iydi, dalda. Keşdi ora, ordan da gənə çağırdı 

məni. Hə... mən uje üşüdüm. Didim, gəlirəm, gəlirəm, duz əzirəm, gəlirəm. Altı 
gün iydi, evdə heç kim yox iydi, qabağda qonağlığ iydi, qaynatamın evində qo-
nağlığ iydi. Evdə heç kim yox iydi. Daldan çağırdı, qabağdan çağırdı, sora bil-
dim ki, bu bıdı. Hə... toçnı Qunça bacı, gülə-gülə çağırır məni. Durmışdı də, əlin 
qoymışdı orda məəcərin üssinə. Didim, gəlirəm, duz əzirəm. Ya diynən, gəli-
rəm, duz əzirəm, ya da diynən, sacı gətirirəm, sacı. Onnan sora yox oldı. Uşağa 
baxıram. Uşağın da başının yanında şiş var iydi, başında soğan. O helə mən şey 
eləməsiydim, məəm də içimi çəkəcəg iydi. Məəm içimi çəkəcəg iydi, uşaq qala-
cağıydı orda, uşağda dəmir var, onnan sora yad var. Uşağa yaxın getmiyəcəg iy-
di. Bə eşidməmisən diyillər ki, filankəsin için Al aparıb. 

Söylədi: Səfərova Mərifət İbrahim qızı, 1942-ci il təvəllüdlü, Cəlilabad 
rayonunda doğulub, təhsilsiz. Neftçala rayonu Mürsəqulu kəndinə gəlin gəlib, 
təqaüdçüdür. 

 
II mətn 

Diyir, olarnan ünsiyyətdə olanda sancağ bağlıyasan yaxua. Oları tutmağ-
çın atın belinə qır çəkirmişdər, qara qır çəkirmişdər atın yəhərinə. Hə, onnan so-
ra oları tuta bilirmişdər. Oları tutanda həmin dəqiqəsi yaxalarına sancağ bağlı-
yırmışdar. Oların ən qorxduğu şey sancağdı. Yaxa sancağı. Oların ən aşığ olduğ-
ları gözəl adamlardı. Oları da kiminsə səsiynən çağırıllar, həmin adamı gəlib 
aparıllar.  

Quleybanıdı, Pissimilladı, Əmeyğanıdı, Al arvadıdı, bılar eyni bi şeydi-
lər. Misalçın, adamı çağırmağları, olardan bööylərimiz danışıllardı. Əməlli başdı 
bizi kimi adamdı də. Eyni..., ancağ olar gözə görükmirdi də. Ona işdərin yadın 
gördirirmişdər. Ancağ gərəy iş görəndə onın adın çəkmiyimişsən. Onın yanında 
həmən yoxa çıxırmış. Bizimkilər də tutubdı. Məsələn, qız oldığımız evimizdə 
babalarımız tutub neçə arxadan dönən əvvəlki nəsillərimiz. Ərə getdiyim yerdə 
də olar tutublar. Amma oların yaxın nəsli tutıb, uzağ nəsli tutmıyıb. Qaynatamın 
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babası tutıb. Hə oların uşağı olıb, uşağlı olıb. Diyib, bırax, gedim də, məəm öv-
ladım var. Amma bıraxmıyıblar, bütün işdərin gördürüblər, onnan sora bıraxıb 
gedəndə qarğıyıb çıxıb gedib. Oların qarğımağı pisdi də... oların qarğuşuna düş-
dün, nə dinün olar, nə bərəkətün olar, gördüğün iş helə dalucan tökülər, töküntü 
olarsan. Hə, oları qarğıyıb çıxıb gedib. Odı ki, oların helə hara baxırsan, tökün-
tüdü. Ona nə qədər iş gördiribmişdər, o gedənnən sora hamısı yoxa çıxıb. Qarğı-
yıb də oları. Elə adam var ki, olarnan işi olmır, hancağ bizimkiləri qarğıyıb. Bi-
zim ocağı da qarğıyıb. Diyib helə dedüz məə: 

– Nəmnə gəti, nəmnə gəti, heş dimədüz, axça nədi, pıxça nədi? Valla, 
bööylər diyirdi, adamın yadında da qalmır. Amma ki, gərəy guya diyəsən də... 
din-bərəkətdən oların da yanında danışasan. Niyə gora çörəy yiyəndə oların da 
adın çəkirüy ki, qoy olar sənnən tən yarı olmasınnar. İş görəndə əlüün üssündə 
oların adın çəkirsən ki, qoy olar uzağlaşsınnar, öz işüün xeyri olsun. Yəqin belə 
bi şey var ki, el arasında da diyillər, olmasa, diyilməz.  

Söylədi: Nəcəfova Reyhan Güləhməd qızı, 1969  təvəllüdlü, orta təhsil-
li. Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi 

 
Beçəxor haqqında 

 
I mətn 

Beçəxor içərdə uşağnan əkiz olır. Uşağı təmiz yiyir, özi gəlir, sağlam tü-
şir yerə. Bizim kətdə o vaxtı bi qadın Beçəxor doğmışdı. Düşən kimi, qabağ uşa-
ğı öydə tutırdılar axı, mamaça da otırmışdı, tüşən kimi, qaçıb gedib girib qrava-
tın altına. Sora tapıb öldirmişdilər. O, tükli olır, diyir, ancağ xoruz formasında 
olır. Adam silki yoxdı onda. Adama da belə ziyannığ eliyir ki, ana bətnindəki 
uşağı yiyir də... Uşağ olmadı, içərüyi yiyir qutarır əmələ gələnnən sora, yava 
şeydi.  

Söylədi: Orucova Aqibət Abzər qızı, 1933-cü il təvəllüdlü, 2 sinif oxu-
yub. Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi. 2014-cü ildə dünyasını dəyişib. 

 
II mətn 

Qadın hamilədi. Qadın yerigliyir axı. Məsələn də, ürəyi kabab issiyir. 
Qədim devirdə, gətirir ocağ da külli olır də... Elə hesab elə, onı yiyir ala-çiy, ora 
bi mikrop kimi düşür helə bil. O əmələ gəlir, qadınnan qidalanır o. O nöktə kimi 
tüşir ana bətninə. Uşağ da var axı. O Beçəxor böyüyir, əmələ gəlir, uşağı yiyir, 
onnan sora o qadınnan rədd olır. 9 ayın tamamına qalsa, qadını yiyər. Məsələn, 
üç aylığdı, dörd aylığacan yiyir. Özi də heç o qadın bilmir ha, rədd olır, qapanır 
girir qədim evlərdə sandığ qoyılırdı, diyillərnən də... İndi məəm o yaşım yoxdı 
axı. Sandığ qoyılırdı. Qaçır girirdi sandığın altına. Onı tappağ qeyri-mümkindi. 
Yoxa çıxır. Onnan sora qadın xəssələnir, həkim gətirillər, diyir ki, belə hadisə 
olıb bırda. Beçəxor özi mış formasındadı. Mış forması da diməy olar, kərtənkələ 
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forması da diməy olar. Göriblər də... Bir qoca görib ki, onu hüzura çıxardıb. Bı 
sandığın altına girdi, o sandığın altına. Uje onı tutmağ olmır. Civə kimi şeydi. 
Arvad görib də, diyir, ay haray, ay dad, sandığın altına girdi. 

İndiyə qədər də var o. Ona gora ki, indi bı sahat o qadın rəhmətə gedib. 
Xalqın qazanının başında, məclissərdə olırdı. Onın uşağının əyağların yiyib. 
Bööy olıb də, uşağ bööy olıb, güci çatmıyıb yiməyə, bərk olıb də... O, tər-tər 
(yəni təzə-tər – A.S.) yiyir də. Uşağ dünyaya gəlib, diyiblər, boy, balam, mının 
barmağları hanı? 

Həmən ifadə – Beçəxor yiyib. Bir şey ki, mış qismində ola, kərtənkələ 
qismində ola, o, dörd aylığı da  tələf eliyir. Ancaq 5 aylıq – 6 aylığa güci çatmır.  

Söylədi: Səfərova Mərifət İbrahim qızı, 1942-ci il təvəllüdlü, Cəlilabad 
rayonunda doğulub. Neftçala rayonu Mürsəqulu  kəndinə gəlin gəlib, təhsil-
siz, təqaüdçüdür. 
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Ümumtürk folklorundan örnəklər 
 

ÖZBƏK XALQININ QƏLB XƏZİNƏSİNDƏN 
 
Poetik xüsusiyyətlərinə görə özbək xalq lirikasının ümumtürk folkloru ilə, 

o cümlədən, Azərbaycan şifahi xalq şeiri ilə müştərəklik və yaxınlıq təşkil edən 
cəhətləri çoxdur. Bu, hər şeydən əvvəl, eyni etnik köklərə, adət-ənənələrə bağ-
lılıqdan, oxşar bədii təfəkkür tərzinin təbiətindən irəli gəlir. 

Ancaq saf özbək təfəkkür tərzinə xas olub, özbək qəlbinin poetik  yaşantısı 
kimi parlayan misilsiz örnəklər də az deyil. Buna əmin olmaq üçün aşağıdakı 
parlaq nümunəyə dərindən diqqət yetirmək kifayətdir: 

…Hava buludu yırğalar, 
Bulud yağışı yırğalar, 
Yağış göy otu yırğalar, 
Göy ot madyanı yırğalar, 
Madyan qımızı yırğalar, 
Qımız oğlanı yırğalar, 
Oğlan o qızı yırğalar, 
O qız beşiyi yırğalar, 
Beşik uşağı yırğalar, 
Uşaq dünyanı yırğalar, 
Dünya sevdanı yırğalar, 
Sevda havanı yırğalar…25 

Göründüyü kimi, yaranışın aramsız dövr edən təbii gözəlliyini, həyatın 
özünün işıqlı obrazını bundan da sərrast, bundan da inandırıcı cizgilərlə 
canlandıran başqa mənzərəni təsəvvürə gətirmək çətindir. Hələ biz sadəliyin və 
səmimiyyətin bədii vəhdətinə səciyyəvi misal kimi bu örnəyin öz çoxcəhətli 
orijinallığı ilə xalq şeirinin ahənglər və obrazlar aləmi, bənd və qafiyə quruluşu 
haqqındakı ənənəvi təsəvvürlərə gətirdiyi yeniliyi demirik!.. 

Özünəməxsusluqdan söz gedəndə özbək xalq şeirinin ənginliklərində 
nəzərə çarpan bir sıra rəmzi – məcazi obrazlar ciddi maraq doğurur. Onlar 
tədqiqatçı diqqətini, bir tərəfdən, öz poetik özgünlüyü və yeniliyi ilə cəlb edirsə, 
ikinci tərəfdən, qədim inanclar və mifoloji təsəvvürlərlə bu və ya digər dərəcədə 
bağlılıqlara doğru yönəldir. Bu baxımdan xalq arasında çox geniş yayılmış 
qədim mahnılardan birinin növbəti bəndləri fikrimizə tutarlı misal ola bilər: 

…Ağ ilan, ağca ilan, 
Ay ilə yatdığın hanı?!.. 
Mən yamandan ayrılıb, 
Yaxşını tapdığın hanı?!.. 

                                         
25 Бахылсын: Акиф Азалп. Туран щавасы, Бакы, «Вятян», 2006, сящ.294-295. 
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Ah çəkirəm, ah çəkirəm, 
Ahlarım tutar səni. 
Göz yaşım dərya olub, 
Balıqları udar səni.26 

Özbək xalq şeirinə mənsub lirik janrların sərhədləri və xüsusiyyətlərini 
düzgün müəyyənləşdirmək üçün bəzi fərqli cəhətlərə xüsusi diqqət yetirmək 
lazımdır. Məsələn, yalnız özbək xalq mahnılarının mətnini götürsək, indinin 
özündə gerçəkləşən nəşrlərdə də onların məzmun – mündəricə bütövlüyü və 
sərhədləri nisbidir. Doğrudur, Azərbaycan xalq mahnılarındakı kimi, müəyyən bir 
yaşantının və ya hadisənin ifadəsi olan nümunələr («Sünbülə», «Bəri gəl», 
«Qaragöz», «Narın-narın», «Qızıl alma», «Zər çuxalı», «Şamama iylim mənim» 
və s.) də mövcuddur. Amma özbək xalq mahnılarının böyük əksəriyyəti heca 
vəzninin müxtəlif ölçülərində (yeddilik, səkkizlik, onbirlik və s.) yaranmış və ən 
müxtəlif yaşantıları əks etdirən saysız-sanaqsız müstəqil dördlüklərdən ibarətdir. 
Bu dördlüklərin ən qəribə cəhəti ondadır ki, onlar bir çox kütləvi nəşrlərdə bir-
birinin ardınca elə sıralanmışdır ki, bəzən bir sıra nümunələrin kimin (qızın və ya 
oğlanın, qadının yoxsa kişinin) dilindən söyləndiyini ayırd etmək olduqca çətindir. 
Belə olsa da, onlardan bir sıra nümunələri jurnalın bu sayında oxuculara təqdim 
edirik. 

 
Akif Azalp 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 

                                         
26Акиф Азалп. Туран щавасы, Бакы, «Вятян», 2006, səh.296-297. 
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Bu dağlar necə dağlar, 
Daşı var, təpəsi yox. 
Sözündə durmayan yarın 
Dərdi var, vəfası yox. 
 
Gül qönçədir, gül qönçə, 
Niyə yaxırsan bunca? 
Yanımda olmadın bir dəm, 
Mənim könlüm açılınca. 
 
Sən nə vaxt gəldin qapıya, 
Mən bilib, ah çəkmədim? 
Çıxmağa yol tapmadan, 
Oturub qan ağladım. 
 
Qapından keçəndə mən, 
Dütarın səsi gəlir. 
Ürəyimi yandıran 
Yarın işvəsi gəlir. 

 
Hər gün görəcəm deyib, 
Bir görmədim yarımı. 
Ölməsəm, allam deyib, 
Ümid üzmədim yardan. 
 
Qaranlıq gecə ilə, 
Arxların içi ilə. 
İki qolum bağlansın 
Qızların saçı ilə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atası varmı yarımın, 
Ağası20 yoxmu yarımın? 
Bu qədər ahlar çəkir, 
Ya sevdiyi varmı yarın? 
 
Yar elə keçib getdi, 
Yar belə keçib getdi. 
Yarımın dediyi söz, 
Ürəkdən keçib getdi. 
 
Mən səfərə çıxanda 
Yar evlərində qalıb. 
«Nə vaxt gələssən?» deyə, 
Qara gözü yaşlanıb. 
 
Səmada mənim ayım, 
Təndə qalmadı canım. 
Salamımı çatdır sən 
Uzaqda mənim yarım. 
 
Dağlar dolu kəklikdir, 
Məndən yarım incikdir. 
Həyətdə görüşəndə 
Deyib-gülmək hər şeydir. 
 
Mən gedimmi ya ora, 
Yar gəlsinmi ya bura? 
Yara yar gərəkdirsə, 
Qoy özü gəlsin bura! 
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Yar ilə gedimmi mən, 
Yolunda qalımmı mən? 
Könül verməz yarımın 
Könlünü alımmı mən? 
 
Yarımı atıb gəldim, 
Daşkənd dediyin yerə. 
Dildə deməyə baxma, 
Könlü başqa yardadır. 
 
Yar ilə biz ikimiz 
Bir məhlədən olmuşuq. 
Başdan vədəmiz vardır – 
Heç bir vaxt ayrılmayaq. 
 
Daim ah-fəğan ilə, 
Heç nə gözə görünmür. 
Yarın baxışlarından 
Ötən günlər bilinmir. 
 
Xəyalım uçub getdi, 
Daşkənd yoluna tərəf. 
Gözümün nuru getdi 
Yarın yoluna tərəf. 
 
Mən özüm kiçik bağda, 
Kəklik bəslərdim dağda. 
Bəy oğluna satdılar, 
Qaldım qəmdə, fərağda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gördünmü bayaqkını, 
Şaftalı ağacını. 
Anası yazıq neynəsin, 
Qızı gəzəyən olsa? 
 
Bu yollarda azdım mən, 
Hanı mənim yoldaşım? 
Arğın-yorğun gələndə 
Su verən qarındaşım.21 
 
Su şırıldayıb axsa, 
Gözüm nuru deyirəm. 
Yar üçün ölüb getsəm, 
Alın yazım deyirəm. 
 
Gecələri mən gəldim, 
İtlərinə yalvardım. 
Vədə verib, çıxmadın, 
Zəfəran tək saraldım. 
 
Açıq sözümü deyim, 
Sırğa et qulağına. 
Gecə vaxtı mən gəlim, 
Apar məni bağına. 
 
Daşkəndin yollarında, 
Səbəti əllərində. 
Min can verməyə dəyər, 
Sevdiyin yarın üçün. 
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Yardan gəlmədi səda, 
Eşqə tuş edən fələk! 
Otuz yaşda yar tapıb, 
Yara doymadı ürək. 
 
Atlaz donun geymir o, 
Gəl deyəndə gəlmir o. 
Qızlar özün öysə də, 
Nazlı yara çatmazlar. 
 
Səmadakı ulduzun, 
Yanan şamı varmıdır? 
Canım, ürəyimi yar, 
Bax gör, dağı varmıdır? 
 
Ayı aya satımmı, 
Yar, səni gözləyimmi? 
Yaxud sənin dərdində 
Astananda yatımmı? 
 
Uca yerə çıxsam mən, 
Dörd tərəfimə baxıb, 
Qapım önündən keç sən, 
Bülbül kimi oxuyub. 
 
O tərəfə ötər bir gül, 
Açılıbdı qızılgül. 
Yarımın gülzarında, 
Oxumaqdadır bülbül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yarım, yetibdi boyun, 
Nə vaxt olacaq toyun? 
Toyun olsa-olmasa, 
Gəl, qucaqlayıb doyum! 
 
Qapını geniş açın, 
Bir boyunuzu görüm. 
Bir az da səbir edin, 
İyinizə bir doyum! 
 
Oynamağa xəyal var, 
Mənim ürəyim dardır. 
Heç vaxt deyib-gülmürsən, 
Sənin başqa dərdin var. 
 
Qapı önündə durar, 
Qara canlıq əynində. 
Zərif qızın biləyi, 
Hələ tutmamış sınar. 
 
Kaş ki, gülzar olaydım, 
Sevgilimi görəydim. 
Göz qabağında olsa, 
Qoynunda can verəydim! 
 
Canım fəda yolunda, 
Haçan girim yanına? 
Əsla yazığın gəlmir, 
Mənim kimi yarına. 
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Əzəldən qalan adət, 
Aşiq-məşuq olmaqdı. 
Gəl, yarım, deyək-gülək, 
Vüsal qədrini bilək. 
 
Sevgilim, yeyin gəlin,22  
Yollardan ayıq keçin. 
Yolunuzu gözlərəm, 
Alma bağına girin! 
 
Uca dağa qalxdım mən, 
Yol tapıb düşəcəmmi? 
Sizin üçün yandım mən, 
Murada yetəcəmmi? 
 
Bülbül kimi ötürəm, 
Yarımın gülzarında. 
Məcnun kimi ağlaram, 
Yarımın fərağında. 
 
Bu küçə uzun küçə, 
O yanına keçməyin. 
Qızını sevdiyimi, 
Anasına deməyin! 
 
Səmadan aldım ayı, 
Qoynuma salam yarı. 
Ərzi-halımı deyib, 
Halını soram yarın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Səmadan uçub keçən 
Yalqız qara qarğadı. 
Getsəniz, salam deyin 
Canım Mərifətxana. 
 
Qol-qola girib gəzmək, 
Yarım sevən mənzərə. 
Bir az da söhbət edək, 
Canına can verdiyim! 
 
Bülbüllər ötməz oldu, 
Güllər açılmaz oldu. 
Düşmən sözünə girib, 
Yar bizə baxmaz oldu. 
 
Gedirəm demədiniz, 
Bir deyib-gülmədiniz. 
Qızıl almanı bölüb, 
Mənimlə yemədiniz. 
 
Bivəfa imişsiniz, 
Çoxcəfa imişsiniz. 
Vüsal sözünü verib, 
Ayrılan imişsiniz. 
 
Bu aləmdə sən tapdığım 
Yeganə mehribanımsan. 
Sənə edirəm ah-fəğan, 
Könül nisgilim, canımsan! 
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Bağınıza girdim mən, 
Şaftalınıza doydum. 
Bir də qıyqacı baxın, 
Öləcəmsə, ölüm mən! 
 
Bağındakı almanı, 
Qoy bir iyləyim, yarım! 
Mən qərib biçarəni 
Yerə vurmayın, yarım! 
 
Bağına girdim sənin, 
Alman dərməli olub. 
Dedim mənim sevdiyim, 
Qaçırmalı olubdu. 
 
Bağa girsən, alma ye, 
Bağ alması yaxşıdı. 
Yarına şirin söz de, 
Yar vədəsi yaxşıdı. 
 
Belinizi bağlayıb, 
Düymənizə dəymirsiz. 
Çox ağır günlər gördüm, 
Halımı soruşmursuz. 
 
Bağında gül olsaydım, 
Qapında qul olsaydım, 
Heç nisgilim qalmazdı, 
Eşqində kül olsaydım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bu gün gecə yuxumda 
Sevdiyim yar gəlibdi. 
Dindirirəm, danışmır, 
Nədənsə inciyibdi. 
 
Bülbül qondurma bağına, 
Məni yandırma dağına. 
Atlaz donun yaraşır, 
Sənin ay tək camalına. 
 
Həyətindən çıxırsan, 
Sən özünü göstərib. 
Nədən belə edirsən, 
Mən qəribi ağladıb? 
 
O sevgilimin, görən, 
Şəkili gələrmi heç? 
Yar yandıran ürəyin 
Sağ yeri olarmı heç? 
 
Bazardakı ipəkdən 
Sizə gətirəcəyəm. 
Qoynumdakı yarımdan 
Mən ayrılsam, ölərəm! 
 
Ağ atının quyruğu, 
Yer il sürünürmü? 
Mənim sevdiyim, görən, 
Məni bir soruşurmu? 
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Mən səfərə çıxanda 
At üstdə dönüb baxdım. 
Düşmən sözünə girib, 
Sevdiyimdən ayrıldım. 
 
Qımız içəndə acı, 
İçəndən sonra dadlı. 
Ağzında nabat varmı, 
Dili şirin qaragöz? 
 
Qapında var qızılgül, 
At bağlar Nəbiqulu. 
Gizlin-gizlin pisləyir 
Namərd məni yarıma. 
 
Qızılgül yarpağı tək, 
Daim yanında olum! 
Əgər vəfasız çıxsan, 
Yana-yana kül olum? 
 
Evdən dolanıb çıxdım 
Qarşıdakı dəhlizə. 
Yarımı dəyişmərəm 
Mən on beş yaşlı qıza. 
 
Meşəylə cəngəlliyin 
Çoxdur ördəyi, qazı. 
Mənim sevdiyim yar var, 
Öldürür onun nazı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bir alıcı quş kimi, 
Sal məni öz toruna. 
Biləyinə can atım, 
Al məni öz qoynuna. 
 
Çıxdım dağın başına, 
Ordan düşdüm piyada. 
Mənim sevdiyim gözəl 
Qızılgüldən artıqdı. 
 
Dam altında oturub, 
Daş gəldimi üstünə? 
Üz-gözün saralıbdı, 
Qəm gəldimi üstünə? 
 
Ağ atlarda görkəm var, 
Boz atlarda quyruq var. 
Sevirsən, ürəkdən sev, 
Məcnundan buyuruq var. 
 
Pəncərədən bir baxdım, 
Yarım qıvrılıb yatır. 
Dönüb gedim, deyirəm, 
Könlüm qüssəyə batır. 
 
Dan çağı ötən bülbül, 
Könlümün gözün açdı. 
Açılmış qızılgülü, 
Yarım sevgiyə saçdı. 
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Dan çağı ötən bülbül, 
Allaha nalə eylər: 
«Nadana könül versən, 
Ürəyi para eylər!» 
 
Səyrə, bülbülüm, səyrə23 
Qızılgül şaxı sınsın! 
Yar ayrılıram, deyir, 
Ayrılıb, qoy dincəlsin! 
 
Sənin kimi zərif qız, 
Gəlməyib heç dünyaya. 
Bütün qızlardan artıq 
Sən layiqsən sevdaya. 
 
Yarın dili dadlıdır, 
Ürəyi daş kimidir. 
Bir qapıya çıxmadı, 
Dünən atda gələndə. 
 
Yar balaca boyludu, 
Ay üzlü, qara qaşlı. 
Çölə çıxmağa qoymur, 
Tərsdi ata-anası. 
 
Sarı çiçək çaydadı, 
Sizin tək yar hardadı? 
Siz tək yarı sevəndə 
Könüldə qəm nə gəzir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Çay qırağı qamışlıq, 
Qamışlıqda ördək var. 
Məni oda yaxdınız, 
Yarınız varsa, deyin. 
 
Bıçağı salacaqdım, 
Yarım əlimdən tutdu. 
Qaşlarını oynadıb, 
Könlümə yolu tapdı. 
 
Darvazanın zəncirin, 
Bağlamaq olmur, axı. 
Yarı əlin içində 
Saxlamaq olmur, axı. 
 
Mən yazığa cəfa etdi, 
Dilbərimdən ayırdı. 
Adaşımı görəmmirəm, 
Başıma oyun açdı. 
 
Can dostum, canım dostum, 
Görməyə gəlmisən məni. 
Yar dərdi belədirsə, 
Dərmanın tap dərdimin. 
 
Can içində canan qız, 
Odun cana yaxan qız. 
Qələm qaşlı, qaragöz, 
Saçın uzun hörən qız. 
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Daşkəndin yollarında, 
Qamçısı əllərində. 
Bizi belə yandıran 
Bir qarabəniz imiş. 
 
Çiçəklər niyə bitmir, 
Otlar niyə göyərmir? 
Yarım məndən küsübdür, 
Çağırmasam, baş çəkmir. 
 
Çöl-çəməndə qoy gəzim, 
Yarım ilə qol-boyun. 
Dizlərinə baş qoyub, 
Can versəm də, razıyam. 
 
Çilan24 bağına girməm, 
Çilandan çox ilan var. 
Yar yanına getmərəm, 
Onun başqa yarı var. 
 
Havada bulud varmıdı, 
Qar-yağış yağarmıdı? 
Bir qız üçün can vermək 
Adına rəvamıdı? 
 
Könüldə həsrətim var, 
Yarımdan xəbər gəldi. 
Şirin sözlü, qaragöz, 
Qaşları kaman gəldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hava yenə tutuldu, 
Ardından qarı varmı? 
Aləmi gəzib gəldim, 
Sənin tək yar görmədim. 
 
Hicran xəncərin çəkdi, 
Bir canımı almağa. 
Yarım yanımdan getdi, 
Başqa yarı tapmağa. 
 
Dütar çalırdım evdə, 
Yarım gəldi yanıma. 
Şirin-şirin sözlərlə 
Odun saldı canıma. 
 
Qoy dütar çalım sizə, 
Yüyürüb gəlin bizə. 
Daim deyib-gülsəniz, 
Hamı mat qalar sizə. 
 
Çay da belə axarmı, 
Axa-axa daşarmı? 
Mənim qaragöz yarım, 
Daim mənlə yaşarmı? 
 
Dərdini mənə söylə, 
Qoy dadına mən çatım. 
Sən tək sevimli yarı 
Gəlib Daşkənddə görüm. 
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Qızılgülüm, qızılgülüm, 
Niyə vaxtsız xəzan oldun? 
Məni çöllərdə buraxıb, 
Özün yola rəvan oldun? 
 
Qaşının qaralığı, 
Gözünün gözəlliyi. 
Canıma cəfa eylər, 
Yarımın bəlalığı. 
 
Baxıram, heç görünmür, 
Çay tərəfdə dan atır. 
Mənim qəm çəkməyimi 
Sevdiyim nə vaxt anlar? 
 
Gözüm səyriyir mənim, 
Daşkənddən yarım gəlir. 
Özü gəlir, ya da ki, 
Bir xoş xəbəri gəlir. 
 
Qaşın qarası səndə, 
Ay üzünə mən bəndə. 
Çağıranda gəlmirsən, 
Üzü qara olmuşum! 
 
Qaşının qarasını, 
Qara xəttə oxşatdım. 
Sabah axşam gəlməsən, 
Səni kimə oxşadım? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qiblədən külək əssə, 
Yarım necə gələcək? 
Dostdan çox düşməni var, 
Burda necə gəzəcək? 
 
Qaşın qara deyirlər, 
Saçın bəla deyirlər. 
Əgər eşqində can versəm, 
Kərbəla şəhidi ollam. 
 
Yarın gəzdiyi bağdır, 
Qonan bülbül ötməkdə. 
Allah qoşmuş könülü, 
Düşmən necə ayırar? 
 
Qapqara qaşlım mənim, 
Ey uzun saçlım mənim! 
Qara qaşından yana, 
Qarda qaldı qismətim. 
 
Baxdım gözüm yoruldu, 
Mənə bir söz vermirsən. 
Nədən könlün soyudu, 
Çağıranda gəlmirsən? 
 
Qaşların qarası sizdə, 
Oğlan könül verər sizə. 
Bizə söz verən yoxdusa, 
Bizdən pislik gəlməz sizə. 
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Qaşınız qara imiş, 
Gözünüz də can alır. 
Diliniz dadlı imiş, 
Ləbinizə bayıldım. 
 
Qoşa ağac altında 
Əl vermişdiniz, hanı? 
Ayrılmaq yoxdu deyə, 
Söz vermişdiniz, hanı? 
 
Əllərində dəsmalı, 
Yarın gözü yaşlıdı. 
Yar könlü başqa cürdü, 
Könlündə bir daşı var. 
 
Qızıl alma gülü tək, 
Qırmızı güllü yarım. 
Ağzında nabat varmı, 
Ey şirin dilli yarım! 
 
Qapımızı döydünüz, 
Sonra bizdən qaçdınız. 
Yoxmu heç insafınız, 
Bir belə ağlatdınız?! 
 
Sərçələr cikkildəyir, 
Biri bağ, biri dağda. 
Bizim qaragöz harda –  
Öz kefi çəkən yerdə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bülbül dan çağı ötər, 
Dişisindən ayrılıb. 
Qız dediyin ağlayar, 
Sevdiyindən ayrılıb. 
 
Dünən mən yatan vaxtda, 
Atı qamçılayıb keçdin. 
Bir baxmadan, danışmadan, 
Könlümə od salıb getdin. 
 
Kaş görməyəydim səni, 
Könül verməz olaydım. 
Səndə olan könlümü, 
Özümə saxlayaydım. 
 
Gedirsən, get, sevgilim, 
Heç vecimə də deyil. 
Təki canım sağ olsun, 
Mənə hər yerdə yar var. 
 
Könül verməsən yara, 
Ox dəyməz imiş cana. 
Könülü tamam versən, 
Ürəyin dolar qana. 
 
Yanıb-yaxılmaz idim, 
Sonda kül olmaz idim. 
Könül verməz olsaydım, 
Bu günə düşməz idim. 
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Tingi əkdim çox oldu, 
Bir qaranlıq bağ oldu. 
Yarın verdiyi vədə 
Ürəyimdə dağ oldu. 
 
Yenə gedirsən, yarım, 
Nə vaxt gələssən, yarım? 
Sənin gəlişin müşkül, 
Gəl öpüm barı, yarım! 
 
Gecələri yatmıram, 
Qapınızdan ötmürəm. 
Düz sözünü de, yarım, 
Mən dərdini çəkmirəm. 
 
Get desən də, getmərəm, 
Getmə desən də, yarım. 
Getsəm, bir də nə zaman, 
Yar vəslinə yetəcəm? 
 
Balaca bir gülzar var, 
Gülzarda bir bülbül var. 
Könüllər gülü qızlar, 
Biz gəldik sizdən yana. 
 
Görünən qara dağa, 
Gecə-gündüz qar yağdı. 
Ayrılmağa qıymıram, 
Gəncliyimdən sevmişəm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ürəyim bərk döyünür 
Yar yanına getməyə. 
Sözü üçün gedirəm, 
Dərdə dərman etməyə. 
 
Görən, indi gedimmi, 
Qapısında durummu? 
Yarım çıxmasa əgər, 
Mən soyuqdan ölümmü? 
 
Yarım məni çağırır, 
Getsəm, anası deyinir. 
Bağın içində yarım 
Dərdin deyib ağlayır. 
 
Mən idim səninlə bir, 
Olmadın mənimlə bir. 
Səndən yana mən nadan, 
Veyil-veyil dolandım. 
 
Mənim məqsədim budur, 
Qabağında can verim. 
Artıq taqətim yoxdur, 
Başına dolanmağa. 
 
Mənim yarım ağıllı, 
Mənim yarım gözəldir. 
Mən bu gecə gələcəm, 
Pəncərəni açıq qoy. 
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Yarım səfərə gedib, 
Yarım burda deyildir. 
Yaman dərdə salıbdı, 
Qocalmayım, neyləyim? 
 
Mənim dərdimi sən çəkib, 
Sənin dərdini mən çəkib, 
Gecələri sarmaşıq tək, 
İkimiz sarmaşıb yataq! 
 
Mən sarı, canım sarı, 
Saraldığımı kim bilir? 
Qapıda saralıb dursam, 
Mehriban yarım gələr. 
 
Mənə bu gün nə oldu, 
Qəmə mübtəla oldum. 
Camalını bir görüb, 
Bir baxışdan vuruldum. 
 
Məni görən düşmənlər, 
Özgələri görməzlər. 
Düşmən sözünə girib, 
Yar məni sevmir daha. 
 
İndi gedirəm dağa, 
Qamçılayıb atımı. 
Məni seçmisənsə sən, 
Könlünü vermə yada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yarımın boyu gözəl, 
Libasında gülü var. 
Şirin sözündə ləzzət, 
Ay üzündə xalı var. 
 
Yarım yanıma gəlsə, 
Boynuma qolun salsa, 
Qabağımda oturub, 
Deyib-gülsə, bəxt odur! 
 
Yar evə gələr olsa, 
Yarıma nə alım mən? 
Canımı versəm də mən, 
Yarımı sevindirim! 
 
Gəl, bağlara gedək biz, 
Tər qönçələr dərək biz. 
Qırmızı güllər açıb, 
Bülbül kimi ötək biz. 
 
Yar dərdində unutdum, 
Özümün var-yoxumu. 
Hardan alım, bilmirəm, 
Yarımın sorağını. 
 
Yar evin toza basıb, 
Önündə qızlar oynar. 
Qaş-göz ilə yarımı 
Sınağa çəkib oynar. 
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Yar olsun, yaxan olsun, 
Düşmənlər baxan olsun. 
Yuxulayanda hərdən  
Gözünü açan olsun. 
 
Yar dərdi yaman imiş, 
Avara edən imiş. 
Getməyə yol uzaqdı, 
Üzünə həsrət qoyub. 
 
Yarım verən üç alma, 
Üçü də qoynumdadı. 
Yatmışdım, bir də gördüm, 
Yar qolu boynumdadı. 
 
Yuxarıdan gəlirdim, 
Kəsə, çay yolu ilə. 
Bacarmırsan oynama, 
Hər işin öz təhri var. 
 
Yuxarıdan gələndə, 
Gördüm qoşa qurd izi. 
Könlümü ovsunladı, 
Bu qışlağın25 bir qızı. 
 
Yarımın hörükləri 
Düşübdü dabanına. 
Qəfildən busə alıb, 
Qalımmı cəzasına? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yarım getməyən toya, 
Mən də gedə bilmərəm. 
Yarın könlü incədir, 
Onu qıra bilmərəm. 
 
Yağış möhkəm yağmasa, 
Evin damı damarmı? 
Yarımı çox özləsəm, 
Ayaq atım, əl qamçım! 
 
Yara çatım deyirsən, 
Yar qədrini bilmirsən. 
Yar qədrini biləndə 
Dan çağları ağlarsan. 
 
Yarım məni düşünür, 
Amma gəlsəm incidir. 
İncidir, qoy incitsin, 
Yardan qəlbim soyumaz. 
 
Yar verdiyi üç alma, 
Üçü də üç cürədir. 
Məqsədə çatammıram, 
Dünya vəfasız imiş. 
 
Yar ilə saray tikim, 
Bağçasında gül əkim. 
Yar könlünü soyutmaz, 
Nə qədər naz eləsəm. 
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Yar hücrəsində yatır, 
Dediyi sözlər haqlı. 
Məni danladıqca o,  
Görürəm ki, bəyənmir. 
 
Yarım gəlir oxuyub, 
Sünbül saçın dayarıb. 
Ağlımı itirirəm, 
Qaragözə baxanda. 
 
Yar olsa, yaxşı ola, 
Əlində üzük ola. 
Öpməyə, kef çəkməyə 
Yanaqları al ola. 
 
Yar qapıda durubdu, 
Cilvələrin saçmağa. 
Hər cür nəvəsizlərlə, 
Könlümü ovutmağa. 
 
Yar qapısında durub, 
Məcnun kimi ah çəkim. 
Aylı gecə olanda 
Yarın qoynuna girim. 
 
Yarın bağı var imiş, 
Bağda narı var imiş. 
İnanıb könül verdim, 
Özgə yarı var imiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yar qapısından ötdüm, 
Alma budağın tutdum. 
Evindən çıxmayanda 
Səs-küy qoparıb getdim. 
 
Yarımın qara saçı, 
Hörülməli olubdu. 
Oynayıb çağıranda, 
Könül açan olubdu. 
 
Yar bağına girəndə 
Alma çaqqala idi. 
Bambalaca yarım var, 
Sevilməli olubdu. 
 
Yar qapısında durub, 
Bir işarə verəmmir. 
Mənim gəldiyim vaxtda, 
Qapıya çıxa bilmir. 
 
Yalvarıram hər günü, 
Yad edirəm hər gecə. 
Bağrım kabab olunca, 
Ürəyim qan olunca. 
 
Yar qapısına getsəm, 
Acıqlanır üstümə. 
Məqsədini sezirəm, 
Ayrılmağı düşünür. 
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Yarım mənə baxmır heç, 
Qaşını oynatmır heç. 
Gecə-gündüz ah çəksəm, 
Vecinə də almır heç. 
 
Yanından keçəmmirəm, 
Eşq odun salıb cana. 
Xəyalım darı kimi, 
Saçılmaqda hər yana. 
 
Çay qırağında söyüd, 
Sevdim salxım söyüdü. 
Yarım vəfasız çıxdı, 
Bir soruşmur halımı. 
 
Ürəyimi yandırdı, 
Eşq odunda kül edib. 
Yarım necə zalımdır, 
Məni cana doydurdu. 
 
Yarımın cəfası çox, 
Eşqində cəzası çox. 
Eşq odu betər imiş 
Cəhənnəm odundan da! 
 
Başımı daşa vursam, 
Daş da çarə olammaz. 
Bir yastığa baş qoysaq, 
Bəlkə, onda sağalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Güldümü, qönçədimi, 
Yar, sənin yaxandakı? 
Almadımı, nardımı, 
Yar, sənin qoynundakı? 
 
Dağa çıxdım qar üçün, 
Ah çəkirəm yar üçün. 
Bir ildir ki, yanıram, 
Xeyiri olar deyə. 
 
Havadakı buludlar, 
Yağış yağmayıb hələ. 
İki yaxşı bir yerdə 
Kama çatmayıb hələ. 
 
Yarın mən çəkmədiyim, 
Heç bir cəfası qalmadı. 
Ayrılığın, əzabın 
Mənsiz küçəsi qalmadı. 
 
Yarım ömrümdü mənim, 
Onsuz mənim günüm yox. 
Eşq odunun yanında 
Cəhənnəm boş şey imiş. 
 
Dilbərim, ay üzündə 
Bir qara xalın olum. 
Gecə yanında yatıb, 
Gündüz qurbanın olum! 
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Bəzənib gəzməyə çıxsan, 
Qoy yanında mən olum. 
Hamının gözü səndə, 
Sevdiyin yar mən olum. 

 
Qaradır xumar gözün, 
Canım fədadır sənə. 
Canından kim vaz keçsə, 
O, yoldaş olsun sənə! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salxım söyüd əyildi, 
Yarım əyilmir mənə. 
Gəlib halımı sormur, 
Necə könül verim mən? 

 
Qapını açıb baxdım, 
Qız ay kimi dolubdu. 
Üzü par-par parlayır, 
Gözləri də oynayır. 
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