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DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

«Xronotoplar nəzəriyyəsi»ndə zamanla 
məkan vəhdətdə götürülür. İlk dəfə Eynşteynin 
işlətdiyi termini (yunan mənşəli «xronotop» 
sözünün hərfi mənası «zaman-məkan» demək-
dir) bədii yaradıcılığa tətbiq edən M.M.Baxtin 
zamanla məkan arasındakı qarşılıqlı əlaqənin 
fikrin obrazlı əksində oynadığı rolu göstər-
mişdir. Onun təlimində zamanın məkandan 

ayrılmazlığı bədii mətnlərin şərti-məzmun kateqoriyası hesab edi-
lir. Ümumiyyətlə, insanın metaforik düşüncəsində zaman və məkan 
əlamətləri iki halda bir-birinə qarışır, daha doğrusu, biri digərini 
tamamlayır. Birinci halda, insanın iradəsindən asılı olmayaraq baş 
verir, zaman yığcamlaşdırılır, «bədii görüntülü olur; məkan isə in-
tensivləşir, zamanı hərəkətə gətirir, süjetin, hadisənin inkişafı ilə ge-
nişlənir. Zamanın əlamətləri məkanla açıqlanır, məkan isə zamanın 
ölçülməsi ilə dərk olunur» [22,10]. İkinci halda düşünülmüş şəkildə 
insanların özləri tərəfindən zaman məkanla birləşdirilir.

Ramazan Qafarlı,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

MİFOLOJİ KONTİNUUM* (MƏKAN-ZAMAN
SİSTEMİ) DAXİLİNDƏ VƏHDƏT - XRONOTOPLAR**

*«Kontinuum» sözü latın dilindən («Continuum») götürülüb, mənası «fasiləsiz», 
«davamlı» deməkdir. Bütün real rəqəmlərin sistemi kimi anlaşılır. İlk dəfə fəlsəfi 
termin olaraq A.F.Losevin antik yunan estetikasına həsr olunan əsərlərində işlədil-
mişdir. Bax: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. — М.: 
«Высшая школа», 1963; «АСТ», 2000.
**«Xronotop» yunan dilindəki  «xronos» («zaman») və «topos» («məkan») söz-
lərindən yaranmışdır, zaman-məkan əlaqələrinin qanunauyğun bağlılığı demək-
dir. Bax: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 
исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. : Сб. — М.: Худож. 
лит, 1975. — С. 234-407.
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Zaman-məkan vəhdətinin mifoloji görüşlərdə əksinin də iki for-
ması müəyyənləşdirilmişdir: 

1) Mifoloji və bədii düşüncədə sosial-ədalət kateqoriyalarının 
(məqsədəçatma, haqq-ədalət, bütövləşmə, cəmiyyətin və insanların 
harmonik vəziyyətləri və s.) məhdudlaşdırılması keçmişlə gələcəyin 
eyniləşdirilməsindən irəli gəlir. Məsələn, cənnət, Qızıl dövr, qəhrə-
manlıq əsri, qədim həqiqətlər zamanı kimi ideyaların yaranması və 
yeri keçmişlə əlaqələndiyi halda arzulanan gələcək şəklində çatdı-
rılır. «Biri var idi, biri yox idi» mifik qənaətində dünyada hələ heç 
nəyin start götürmədiyi məqamlarda zamanla məkanın bünövrəsinin 
vəhdətdə qoyulmasından bəhs olunur. Kainatda durğunluq hökm sü-
rür. Xaos hələ parçalanmamış, ünsürlərə ayrılmamışdır. Çünki «za-
manın hərəkəti başlamayıbsa, deməli, məkan və zamanın anı da yox-
dur» (M.M.Baxtin). Misalda «var olmaq» gələcəyin, «yox olmaq» 
isə keçmişin nişanəsidir. «Bir diyarda bir padşah var idi» təsdiqi ilə 
hərəkət meydana gətirilir və zamanla məkanın vəhdəti baş tutur, dur-
ğunluq aradan götürülür. Bundan sonra isə arzulanan gələcəyə çatma 
yolları axtarılır. 

2) Məkanla zamanın vəhdəti esxatologizmə əsaslanır. Zaman-
la-məkan vəhdətinin mifoloji dərkinin bu formasında gələcək işıq-
lı deyil, hər şeyin sona çatması, məhvi şəklində təsəvvürə gətirilir. 
M.M.Baxtin yazırdı ki, «bu münasibətdə dünyanın sonunun fəlakətlə 
və təmiz dağılmaqla, ya yeni xaos, ya da İlahi hakimliklə nəticələn-
məsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, - əsas odur ki, bütün mövcudatın 
sonu vardır və bu son çox yaxındır» [22,77]. Beləliklə, insanın mə-
kan və zaman haqqında mifik görüşləri ilə bağlı problemlər müxtə-
lif aspektli olduğu üçün araşdırılmasında çətinliklər meydana çıxır. 
Lakin xarakterik və tipik cəhətlərini ümumi şəkildə göstərməklə də 
olsa, dünyanın mənzərəsini canlandıran kateqoriyalardan ikisinin 
(məkan və zaman) özünəməxsusluğunu və mühümlüyünü nəzərə 
çatdırmaq mümkündür. 
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Türk-oğuz eposunda 
mifoloji kontinuum (zaman-məkan sistemi)

V.M.Jirmuniskiyə əsaslansaq, söyləyici tərəfindən eposda Bayın-
dır xan, Salur Qazan və Qorqudun çağı Oğuz tayfalarının törədicisi 
Oğuz xanın mifik zamanı ilə müqayisədə guya tarixi əsaslarla çatdı-
rılır. Lakin «Dədə Qorqud»da göstərilən «oğuz əsri» oğuzların heç 
bir məhdud tarixi ilə uyğun gəlmir: «burada bütöv xalqın tarixi keç-
mişi monumental ölçüdə, epik ideallaşdırılma formasında əks olu-
nur» [25, 526].

Epik mətndə zaman və məkanın təsviri məsələsinə toxunanda 
aydınlaşır ki, dastanda konkret vaxt və yer aydın, anlaşıqlı olmaqla 
bərabər, həm də (çox hallarda) mücərrəd və qaranlıqdır. Şübhəsiz, 
boyların hər birinin bünövrəsi müəyyən bölgədə və bir xalq çərçivə-
sində qoyulmuşdur, sonra başqa türk elləri yaşayan geniş ərazilərdə 
yayılaraq, demək olar ki, bəşər oğlunu ümummədəni dəyərlər sə-
viyyəsinə yüksəlmişdir. Özül kökdə olduğundan eposun əsas ob-
raz və motivləri həmin kökdən pöhrələnən digər millətlərin də epik 
ənənəsində dərin izlər buraxmışdır. Bu səbəblərdən də abidənin guya 
kənarda düşünülüb guya bilinməz səbəbə görə yazıya alındığı ərəfə-
də Azərbaycana gətirilməsi haqqındakı qənaətlər əsassızdır. «Dədə 
Qorqud» kökdən mayalansa da, V.V.Bartoldun müşahidə etdiyi kimi, 
bütün hallarda yerli materiallarla, Qafqaz bölgəsində [21, 120] türk-
dilli əhalinin qədim tarixi, etnoqrafiyası, coğrafi şəraiti, mifoloji 
görüşləri ilə yoğrulmuşdur. O, mayasını nə Orta Asiya, nə də Al-
taydan almışdır. Köçərilər vasitəsilə Azərbaycana, yaxud Antaliyaya 
gətirilərək [19, 321] yazıya köçürüldüyünü irəli sürmək isə ən azı 
Qafqaz  və Ön Asiya türklərinin kökünü dədə-baba yurdundan ayır-
maq deməkdir.

Eposun boylarında zaman və məkan anlayışlarına münasibət 
bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan Dədə Qorqud qəhrəmanlarının 
doğma yurdudur. Onlar nə köçəri-gəlmədirlər, nə də ötüb-gedən-
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dirlər. Dədə-baba kurqanları da, öz qəbirləri də buralarda yerləşir. 
Qonşularına – Qara dəniz ətrafı gürcülərə, Xəzərüstü qıpçaqlara və 
Trabzoniçi yunanlara münasibətdən hiss olunur ki, Qafqaz oğuzları 
turukların, sakların, midiyalılaran, massagetlərin, albanların varis-
ləridirlər. Eyni kökdən olduqları üçün Şimallı qıpçaqlarla (Beyrək 
qıpçaq qalasında 16 il əsir qalsa da), Orta asiyalı türkmənlərlə (Qan-
turalı «cici-mici»1 [10, 85] türkmən qızlarını bəyənməsə də) daha 
çox qaynayıb qarışmış, osmanlılarla siyasi dövlət idarəçiliyi və din 
arasında ikitirəliyin yaranmasından müəyyən çağlarda uzaqlaşma 
meyilləri yaransa da, mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə, ozan və aşıq 
sənətlərinə bağlılıq bu sapınmalardan hər iki qardaş xalqı xilas et-
mişdir. Bu məsələdə tarix meydanında keçmiş nüfuzunu itirmiş fars-
lar, ərəblər və xristian dünyası od rolunu oynasa da, qopuza, saza 
sığınan oğuz nəslini kökündən, soyundan ayıra bilməmiş, qardaşın 
biri «həpimiz», digəri «hamımız», biri «sultanım», «paşam», digəri 
«xanım», «bəyim» desə də, türklüyünə qayıtmışdır. Çünki bayatlı 
Dədə Qorqudun söylədiyi kimi, «gəlimli-gedimli dünyada qarı düş-
məndən dost olmaz». Və dar günlərdə yenə ulu ozanın sözlərini yada 
salıb bir-birilərinə bağlılıqlarını nümayiş etdirmişlər:

Ağzın üçün ölüm qardaş!
Dilin üçün ölüm, qardaş! [10,  211]

Mifoloji-arxaik qəhrəmanlıq və tarixi qəhrəmanlıq dastanlarında 
zamanın əsas çıxış fərqləri, tədqiqatçılar tərəfindən aşağıdakı şəkildə 
müəyyənləşdirilmişdir:

1. Eposlarda zamanın ilkin mühüm əlaməti ondan ibarətdir ki, 
1 V.V.Bartoldun dediyi kimi, dastandakı oğuzlar türkmənlər olsaydılar, «Qanlı 
Qoca oğlu Qanturalı boyu»nda bu sözlər əsas qəhrəmanın dilindən çıxardımı? 
«Pəs varasın, bir cici-bici türkman qızını alasan, nagahandan tayanım, üzərinə 
düşəm, qarnı yırtıla?..»//«Bəs gedəsən, bir cici-mici türkmən qızını alasan, birdən 
sürüşüb üzərinə düşəm, qarnı yırtıla?..» Mətndəki «cici-mici» indiki dildə «incə-
mincə» şəklində işlənən söz mənasında başa düşülməlidir.
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təsvir «başlanğıc»la – «dünyanın uşaqlıq» çağlarıyla  və hər hansı 
bir etnosun əsasını qoyan ilk nümayəndə ilə əlaqəli şəkildə – sonrakı 
inkişaf mərhələlərində təbəqələşərkən yaranan bütün müxtəlifliklər 
nəzərə alınmaqla verilir (Propp V.Y., Neklyudov S.Ö., Koroğlı X.Q., 
Şarakşinova N.O.,  Kudiyarov A.V.). Bu dövrü ümumiləşmiş halda 
«mifik zaman» kimi işlətmək daha düzgündür. «Oğuz kağan» dasta-
nında zamanın çıxışı məhz bu şəkildədir:

UYĞUR OĞUZNAMƏSİNİN
TRANSKRİPSİYASI

AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNƏ
ÇEVRİLMİŞ QARŞILIĞI

«Bolsunğıl deb dedilər. 
Anun anağusu oşbu turur. Takı 

mundan son sevinc tapdılar. 
Kenə günlərdən bir Ay kağannun 

közü yarıb bodadı, erkək oğul 
toğurdı».

«Qoy olsun dedilər. Onun 
görünüşü, bax budur... Bundan 

sonra sevinc tapdılar. Günlərdə bir 
gün Ay kağanın gözü parladı, erkək 

oğul doğdu» [17, 10]

     2. Zamanın eposlarda ikinci xarakterik epik şəraiti onunla şərtlə-
nir ki, birincinin əksinə olaraq hadisələr «fantastik yozumda deyil, 
həqiqətən baş vermiş kimi qəbul edilir» [28, 229]. 

Dinləyənlər onlara müəyyən tarixi dövrün ciddi qaynaqlarıtək 
yanaşırlar. Bu, eposlarda «emprik zaman»ın əksi hesab edilir. «Kita-
bi Dədə Qorqud»da rastlaşdığımız ilk təsvirə diqqət yetirək: «Rəsul 
əleyhissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından, Qorqut ata diyərlər, 
bir ər qopdı. Oğuzın, ol kişi təmam bilicisiydi, - nə diyərsə, olurdı. 
Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi. Həq təala anın könlinə ilham edər-
di...» [10, 31] 

Eposda tarixi zamanın bütün əlamətləri özünə yer tapmışdır. 
Belə ki: a) tarixə bəlli dövrə – Məhəmməd peyğəmbərin yaşadığı 
zamana, b) məlum tayfaya – Bayat boyuna, Oğuz elinə işarə vardır. 
Lakin həmin fikirlərin özündə arxaik dünyagörüşünün izləri də qo-
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runub saxlanmışdır – Qorqud ata gələcəkdən xəbərlər verir, Allah 
onun könlünü ilhamlandırır. 

«Dədə Qorqud» oğuznamələrinin spesifikliyini şərtləndirən 
amillər əsas hadisələrə – boylara keçməzdən əvvəl özünü göstərir. 
Ancaq bu təkcə arxaikliklə (mifikliklə) tarixiliyin eyniləşdirilməsi 
ilə bağlı deyildi. Əslində mifik zamanı emprik zamanın içərisində 
əridən ozanlar türkün tarixinin uzaqlığını, ilkinliyini təsdiqləyirdilər. 
Dədə Qorqudun eposda zamanın özünü – hadisələrin yekununu, nə-
ticəsini müəyyənləşdirən şəxs kimi təqdimi göstərir ki, ilk cümlədə 
onu konkret dövrlə bağlamaq olduqca şərti xarakter daşıyır. Çünki 
belə edilməsəydi, onun zamanı qabaqlayan kəlamlarına inam azalar-
dı: «Qorqud ata ayıtdı: «Axır zamanda xanlıq gerü – Qayıya dəgə, 
kimsənə əllərindən almıya. Axır zəman olıb qiyamət qopınca bu di-
digi Osman nəslidir. İşdə sürilib gidəyürir...» [10, 31] Yazıya alındı-
ğı (ya da üzünün köçürüldüyü) dövrdə oğuznamələrin müqəddimə-
sində katiblər tərəfindən Osmanlı sarayının xeyrinə xeyli dəyişiklik 
edildiyi göz qabağındadır. Birincisi, «Kitab»ın adında və boylarda 
«Dədə» kimi təsdiqlənən Qorqud burada «ata» şəklindədir. İkincisi, 
səlcuqların tarix səhnəsindən çıxarıldığı ərəfədə türkün başqa qo-
lunun dirçəlməsi ideyasının məhz gerçəklik kimi formalaşdırılması 
müəyyən dövrün möhürünün sonradan vurulması deməkdir. 

Başlanğıcda üç dəfə «ata» kimi verilən Qorqud müdrikliyini, 
ululuğunu təsdiqləyən kəlamlara keçiləndə «dədə»ləşir, əslində öz 
adına qaytarılır. Çünki artıq katiblər məqsədlərini həyata keçirib 
türkün səlcuqlarla bitib-tükənmədiyini çatdırmışdılar. Bu, çox incə 
məsələdir. Ancaq faktdır: müqəddimədə də dörd abzasdan üçün-
də ata (Kiçik Asiya türklərinin tələffüzünə uyğun) kimi çıxış edən 
Qorqud dördüncü və əsas hissədə (ona görə əsas hissədir ki, əvvəl-
ki abzaslarda onun haqqında qısa məlumat verildiyi halda burada 
yaratdıqlarına üz tutulur) «Dədə» şəklində təqdim olunur: «Dədə 
Qorqut soylamış...» [10, 32]. 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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Bu hal təsadüfi xarakter daşısaydı, müqəddimə mətnində Qorqu-
dun sonrakı təqdimlərində bir yerdə də olsa, təzədən «ata»ya qayıdış 
nəzərə çarpardı. Halbuki bir daha onun bu tələffüzü yada düşmür. 
Özü də S.Əlizadənin müşahidəsinə görə, Drezden nüsxəsində bu 
sözlər hər dəfə qalın hərflərlə yazılıb nəzərə çarpdırılmışdır: «Dədə 
Qorqut bir dəxi soylamış». Yaxud: «Dədə Qorqut soylamış, görəlim, 
xanım, nə söylamış» [10, 32]. Dədə Qorqudun dilindən söylənən 
aforizmlər əslində katiblər tərəfindən onun xalq arasında gəzib-dola-
şan əsl müdrik kəlamlarına uyğunlaşdırılaraq yazılmış, mətnə əlavə 
edilmişdir. Burada məqsəd İslam mühitində eposun yazılı mətninin 
geniş yayılmasına şərait yaratmaq idi. Lakin əvvəlki üç abzasdakı fi-
kirlərin aşılanmasındakı qayə ilə heç bir əlaqəsi olmadığı üçün «ata» 
kimi deyil, əslində olduğu şəkildə saxlanılmışdır.

Eposun müqəddiməsinin sonunda qadınlarla bağlı Ozanın qə-
naətləri müstəqil əsər, yaxud mətn təsiri bağışlayır. Çünki orada söy-
lənən fikirlərin nə Dədə Qorquda aid aforizmlərlə, nə oğuz-səlcuk, 
nə oğuz-osmanlı adətləri ilə, nə də boylarla səsləşməsi var. Zaman 
və məkan baxımından da olduqca fərqli detallar nəzərə çarpır. Elə-
cə də ayrı-ayrı boylarda emprik zaman kimi götürülən epik təsvirdə 
bəzən konkret məkan göstərilir: «Bir gün Qam ğan oğlı xan Bayındır 
yerindən turmışdı. Şami günligi yer yüzünə dikditrmişdi. Ala seyvanı 
göy yüzinə aşanmışdı. Bin yerdə ipək xalça döşənmişdi». [10, 34] 

Həmin təsvir tarixi zaman və məkan baxımından məlum dövrlə 
səsləşir. Oğuzların başçısı ildə bir dəfə böyük bir məclis düzəldib 
görülən işləri yekunlaşdırar, bəyləri xidmətlərinə görə mükafatlan-
dırar, gələn il üçün tədbirlərini söyləyər, təklifləri dinləyib müzakirə 
edərdi. 

Türk tarixində «toy», «qurultay» adı ilə tanınan məclis idarəçi-
likdə ilk demokratik institutlardan biri idi. Dastanda həmin tarixi 
mərhələ ümumiləşdirilir, bədii formaya salınıb aşağıdakı mətndə 
emprik zamanın illə müəyyənləşən kiçik dövrünə  aid (il ərzində bir 
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dəfə təkrarlanan) hal kimi təqdim olunur: «Xanlar xanı xan Bayındır 
yildə bir kərə toy edib, Oğuz bəglərini qonaqlardı. Genə toy edib, 
atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırmışdı». 

Öncə məkanın təsvirinin konkretləşməyə doğru meyilli olduğu 
müşahidə olunur. Lakin arxaik qəhrəmanlıq eposlarında  olduğu 
kimi,  burada da zaman üç çadır şəkilli mifik dünya modelinin təsvi-
ri ilə yekunlaşır. Ona görə də xan məclislərini tarixiliyin əlamətitək 
götürüb oğuzların Azərbaycanda oturaq həyata başladıqları çağla 
əlaqələndirmək mümkün olmur. Mənbələrdə də bu hal daha əvvəlki 
çağlarla əlaqələndirilir. 

Herodot skiflərdən danışanda onların bir adətinin təsvirini verir 
ki, eposdakı Bayındır xanın məclisini xatırladır. Belə bir sual doğur: 
mətndə hadisələr ilin hansı mərhələsində başlayır? Axı, tarixi-qəh-
rəmanlıq eposlarında zaman bəzən ən kiçik hissəsinə qədər (saatla, 
günlə, ayla, fəsillə, bədii dilin imkanlarından istifadə edildikdə isə 
«yellər əsəndə, gün doğanda» şəklində) konkret göstərilir. «Dirsə xan 
oğlu Buğac...» boyunda hadisələrin zamanı poetik fiqurların mətnə 
ustalıqla daxil edilməsi ilə müəyyənləşir. Belə ki, toy məclisinə çağ-
rılan Dirsə xan səhər tezdən – «alar sabah qalqubanı yerindən uru 
turıb, qırq yigidi boyına alıb Bayındır xanın söhbətinə gəlir». 

Bu epizodun məhz yaz girən ərəfədə baş verdiyi isə dolayı şəkil-
də təqdim olunur:

«Salqum-salqum tan yelləri əsdigində,
Saqallu boz ac turğay sayradıqda,
Saqalı uzın tat əri banladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
Köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə,
Bəg yigitlər cılasınlar bir-birinə 
  qoyulan çağda» [10, 34]

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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Xronotopun belə geniş, konkret şəkildə təsvirinə ancaq yazılı 
ədəbiyyatda rast gəlmək mümkündür. Şifahi epik ənənədə isə nadir 
hal kimi nəzərə çarpır. Doğrudur, birbaşa hansı zamandan bəhs açıl-
dığı qeyd edilmir. Lakin poetik ifadələrin arxasında gizlənən anlam-
lardan anlaşılır ki, yazın gəlişindən söhbət gedir. Çünki qışın soyuğu 
torpağın üstündən əlini tamam götürməmişdi, «salxım-salxım dan 
yelləri əsir», «boz torağaylar» ona görə ac ötürlər ki, hələ təbiətdə 
tam oyanma baş verməyib, bitkilər cücərməyib, yeməyə bir şey tap-
mırlar. «Bədəvi atların yiyəsini görüb kişnəməsi»nə də səbəb odur 
ki, artıq isti-soyuq yuvaları tərk etmək zamanı gəlib çatmışdır. Eləcə 
də Novruz yaxınlaşdığı üçün «saqqalı uzun tat kişilər azan çəkir»lər, 
Qalın Oğuzun «gəlini-qızı axır çərşənbədə bəzənib-düzənir», günün 
«ağlı», yəni işıqlı, gündüzlü və «qaralı», yəni gecəli, qaranlıq çağları 
bir-birindən seçilir. Nəhayət, yaz girəndə «köksü gözəl böyük dağla-
ra gün dəyir», igid bəylər, qəhrəmanlar meydanlara axışıb bir-biriləri 
ilə güləşir, döyüş sirlərini mənimsəyirlər.

Diqqət çəkici faktdır ki, boyda bir ilin dairəsindən çıxıb müxtə-
lif dövrlərə düşən başqa hadisələrin də çıxışı baharla əlaqələndirilir. 
Bayındır xanın maraqlı adətindən bəhs açılanda iki kiçik zaman mər-
hələsinə işarə olunur: onun əmri ilə «bir yazda, bir də payızda buğa 
ilə buğranı savaşdırardılar». Lakin ozanlar mətndə on beş il ötürül-
müş vaxtı (uşaq nəzir-niyazla dünyaya gələndən sonra on beş yaşına 
girənədək nə hadisə baş verdiyi buraxılır) boyun başladığı zaman və 
məkana uyğun şəkildə davam etdirirlər. Adama elə gəlir ki, bu elə 
Bayındır xanın toy qurdurub Qalın Oğuzun bütün bəylərini yanına 
topladığı həmin bahardır: bir yerdə ağ, bir yerdə qırmızı, bir yerdə də 
qara otaq qurulub... Çünki buraxılmış, «sıxışdırılmış zaman» ərzin-
də əslində ancaq bir şey dəyişmişdi. Dirsə xan tək deyildi, oğlu ilə 
birlikdə məclisə qədəm qoyurdu. Qalan məsələlər əvvəlki kimi qa-
lırdı. Yenidən əhatəli təsvirə yer verilir və hadisələr əfsanəvi məcra-
dan çıxarılıb (yəni Buğacın nəzir-niyaz, alqışla möcüzəli doğuşunun 
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nəticəsi olaraq onun qeyri-adi varlıqlarla mücərrəd məkan və zaman 
çərçivəsində mübarizəsinə həsr olunmur), xalq adət-ənənələrinin fo-
nunda ailə-məişət səviyyəsinə endirilir.

Böyük dövrün sıxışdırılmasından sonra hadisənin yenə yazla 
başlaması zaman ardıcıllığı baxımından həm də boyun birtipliliyi-
ni təmin edən vasitədir. Struktur baxımından yazda əsası qoyulub 
düyünlənən hadisə bir növ həmin nöqtədən – yaz vaxtından da da-
vam etdirilir. Burada on beş illik fərq bir də ona görə hiss edilmir 
ki, zamanı öz arxasınca aparan əsas obraz meydana gətirilir və o, 
qəhrəmanlıqla ad-san qazanır: «Məgər, sultanım, genə yazın buğayı 
saraydan çıxardılar. Üç kişi sağ yanında, üç kişi sol yanında dəmür 
zəncirlə buğayı tutmışdılar. Gəlüb meydan ortasında qoyu verdilər. 
Məgər, sultanım, Dirsə xanın oğlancığı, üç dəxi ordı uşağı meydanda 
aşuq oynarlardı. Buğayı qoyu verdilər, oğlancıqlara «qaç» dedilər. 
Ol üç oğlan qaçdı, Dirsə xanın oğlancuğı qaçmadı. Ağ meydanın 
ortasında baxdı - turdı».

Boyda üçüncü mühüm hadisənin də çıxışı yazla əlaqələndirilir. 
Bunlar təsadüfi xarakter daşıyırmı, yoxsa hansısa sistemə, inama 
bağlanır? 

Azərbaycan türklərinin məişətində bahar fəslinin mühüm əhə-
miyyət kəsb etməsi danılmazdır. Yazla hər şey təzələnir, xeyirliyə 
doğru atılacaq addımlar üçün zəmin hazırlanır. Hətta küsənlər ba-
rışırlar. Eposda ata-oğul (şər-xeyir, qış-yaz) qarşılaşmasının, daha 
doğrusu, toqquşmasının bünövrəsi ikincinin ad-san qazandığı gün-
dən qoyulur. Lakin birincinin tam şərləşməsi üçün növbəti yaza qə-
dər vaxt sərf olunur. Çünki şərxislətlilər qışın sazağını atanın ürəyinə 
ötürməli idilər. Yayda başlanan fitnə-fəsad yayda, payızda bəhrə verə 
bilməzdi. Bu halda Buğacın qayıdışı (ölümcül yaralanandan sonra 
Xızırın yardımı ilə sağalması) mümkün deyildi. Beləcə il ərzində 
Dirsə xanın nökərlərinin fitnəkar hərəkətlərinin təsvirindən sonra ov 
səhnəsi gəlir. 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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Ulu babalarımız oğuzlar üçün ov və döyüş meydanı həm ad-
san qazanmaq, həm də dincəlmək, əylənmək yeri idi. Lakin boyda 
elin uğurunu təyin edən, bərəkətin, bolluğun təminatçısına çevrilən 
məkan (ov yeri) xəyanətkarlığa da şahid durur. Yenə də «alar sabah 
Dirsə xan yerindən uru turdı. Oğlancuğın yanına alıb, qırq yigidin 
boyuna saldı, ava çıqdı..» Bu səhər də eyni şəkildə Dirsə xanın on 
yeddi il qabaq Bayındır xanın məclisinə yollandığı və «qara otaqla» 
rastlaşdığı səhərin təsvirindəki misralarla təqdim olunur:  «Salqum-
salqum tan yelləri əsdigində…»

Boyda eyni nəzm parçasının olduğu kimi iki dəfə işlənməsi-
ni necə qiymətləndirək? Epik ənənədə qazax, özbək, xakas, qırqız 
türklərinin bütövlükdə nəzmlə yaratdığı eposlarda poetik məqam-
larda misra, beyt, bənd təkrarına rast gəlirik. Yazılı ədəbiyyatda da 
məsnəvilərdə bu haldan üslubi fiqur kimi faydalanırlar. Lakin təsvir 
hissəsi nəsrdən ibarət «Kitabi-Dədə Qorqud» üçün, ümumiyyətlə, 
xarakterik olmayan bir formanın mövcudluğu göstərir ki, epos arxa-
ik qatlarda tamam başqa qəlibdə yaranmış və birinci boydakı bütün 
hadisələrdə zamanın çıxışları yazın gəlişi ilə müəyyənləşdirilmiş-
dir. Oğuzlar uğur və uğursuzluqlarını ilaxır çərşənbələrdə təbiətdə 
özünü göstərən bəzi amillərlə – salxım-salxım dan yellərinin əsməsi 
(türklərin əski çağlarda Dan tanrısına inanaraq qurbanlar kəsmişlər), 
«köksü gözəl böyük dağlara gün dəyməsi (dastanda dağ kultuna 
inam da çox qüvvətlidir) və s. əlaqələndirmişlər. Bu ənənə sonrakı 
çağlarda poetik anlamda götürülmüş və əksər hadisələrin çıxışı yaza 
aid edilmişdir. Göründüyü kimi, hər iki zaman anlayışının bir-bi-
rindən fərqi göz qabağındadır. Əgər birincilər mifik «qızıl əsr»ə aid 
edilirsə, ikincilərdə dövr konkret tarixi əlamətlərlə elə əlaqələndirilir 
ki, gerçəklik, reallıq təsiri bağışlayır. Birinci dövrdə yaranan eposlar 
şifahi şəkildə ikinciyə keçəndə mifik strukturlar da gerçəklik pərdə-
sinə bürünür, tanrılar, ilahi qüvvələr insanlaşdırılır, qeyri-adi şəkildə 
təsəvvürə gətirilən varlıqlar təbii halına qaytarılır, ilkin məna tutu-
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mu dərin qatlarda qalır. Halbuki zamana aid iki baxışdan biri digəri-
nin əksini təşkil edir, arxaik eposun başlanğıcı mifik ilkin yaranışlar 
dövrünün mənzərəsini yaratdığı halda tarixi qəhrəmanlıq dastanları 
elə hadisələrə üz tutur ki, dinləyicilərə baş verməsi bəlli olsun. Ta-
rix faktının tam mənzərəsini yaratmaq məqsədi daşımır, sadəcə üzdə 
olan bir-iki əlaməti (hadisənin baş verdiyi yeri, tayfa adlarını, tarixi 
şəxsiyyətləri və s), ya da son nəticəni mətnə daxil etməklə xalqın ta-
rixi-qəhrəmanlıq salnaməsini yaradırdılar. Məsələn, nağıl və dastan-
larda hadisələr allahdan başqa heç kəs olmayan zamanla əlaqələnib 
naməlum padşahla, naməlum ölkə, şəhər – məkanla, sehirli, qeyri-a-
di varlıqların iştirakı ilə inkişaf etdirilir və möcüzənin köməyi ilə 
çalınan qələbə ilə yekunlaşır. Digər tərəfdən, əgər eposda hadisənin 
çıxışı hamının tanıdığı Dəmirqapı Dərbənddə, Göyçədə, Trabzonda, 
Tiflisdə, Bağdadda, Qarsda, Əlincə qalasında və b. yerlərdə məlum 
zamanda (Məhəmməd peyğənbərin yaşadığı dövrdə, Osman qazi-
nin hakimiyyəti çağında və s.) başlanırsa, sonrakı döyüşlərin də ger-
çəkliyinə şübhə ilə baxılmır. Və «Dədə Qorqud» ona görə spesifik 
xüsusiyyətli dastandır ki, onda zaman və məkan anlayışının hər iki 
çıxış-başlanğıc formasından istifadə olunur. Lakin elə boylar var ki, 

A) Zaman mifik anlamdadır: 
«Duxa qoca oğlı Dəli Domrul boyu», «Basat Dəpəgözi öldürdigi 

boy», «Dirsə xan oğlı Buğac boyı», «Salur Qazan tutsaq olub oğlı 
Uruz çıqardığı boy». 

B) Emprik-tarixi zamanla başlanan boylar daha çoxdur: 
«Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy», «Qambörənin oğlı 

Bamsı Beyrək boyu», «Qazan bəg oğlı Uruz bəgin tutsaq oldığı 
boy», «Qanlı qoca oğlı Qanturalı boyu», «Qazılıq qoca oğlı Yey-
nək boyı», «Bəkil oğlı Əmranın boyu», «Uşun qoca oğlu Səgrək 
boyu», «İç Oğuza Taş Oğuz asi olub Beyrək öldügi boy». Ancaq 
hadisələrin çıxışı emprik xarakterdə olsa da, süjet xəttinin inkişafı 
prosesində çox hallarda başqa axara düşür. Diqqət çəkicidir ki, Dədə 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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Qorqud obrazının özü mifik mədəni qəhrəman səviyyəsindədir, onda 
ilkinliklə bağlı əlamətlərin qalıqları bir neçə boyda hiss olunacaq 
dərəcədədir. Eləcə də onun ad qoyma xüsusiyyəti, əksər boylarda 
xatırlanır. Bütövlükdə götürəndə epos Dədə Qorqudun dünyaya real 
gəlişi ilə başlanır, ilk baxışda elə təsir oyanır ki, mifik zaman arxada 
qoyulmuş, tarixə bəlli hadisə ön plana çəkilmişdir. Əslində isə «Ki-
tabi-Dədə Qorqud» adı altında müxtəlif dünyagörüşlərinin (zaman 
etibarı ilə bir-birindən bəzən min il məsafəsi qədər ayrılan) məhsulu 
olan, yazıya alındığı dövrdə ad və məkan ümumiliyi əsas götürülüb 
bir-biri ilə əlaqələndirilmişdir. 

Eposun «uzunluq toposları»

Eposun «uzunluq toposları»nı, yaxud xronotopları müəyyən-
ləşdirilərkən onun yarandığı dövrə aid əlamətlər – dünyagörüşü sis-
temləri, adət-ənənələr, tarixi şərait nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, 
tədqiqatçılar epik ənənədə, xüsusilə eposlarda işlənən zaman uzun-
luğunu – hadisələr başlayıb bitənədək olan dövrü «topos», yaxud 
«xronoakt» (vaxt ardıcıllığı aktı) adlandırırlar. 

Mifoloji-arxaik qəhrəmanlıq dastanlarında bədii təsvirin əhatə 
dairəsinin spesifikliyini göstərən amillərdən biri – hadisə və hərəkət-
lərin mübaliğəli şəkildə həddindən artıq uzadılmasıdır. Təsvirdə 
özünü biruzə verən bu hala elmi ədəbiyyatda «uzunluq toposu», 
yaxud «xronoakt» deyirlər. Azərbaycan eposlarında bir qayda olaraq 
uzunluq toposları bir-birinə oxşardır, ənənəvi xarakterdədir. 

Bütövlükdə götürdükdə, dünya xalqlarının epos yaradıcılığında 
uzunluq toposlarının ümumi məzmunu belədir: 

a)  qəhrəmanın təkbaşına mübarizəsi; bir neçə mərhələdən (çox 
hallarda üç) ibarət olur, zaman adi qaydada təsvir edilir, gecə gün-
düzə çevrilir, üç gün, üç gecə keçir, lakin bu adiliyin içərisində elə 
bir sirli aləm gizlənir ki, onu tam dərk etmək üçün əsrləri adlayıb 
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ilkinliyə baş vurmaq lazım gəlir; b) mənzil başına çatmaq üçün 
qət edilən yol; qəhrəman sehirli əşya və tapşırıq ardınca gedir, illər 
bir-birini əvəzləyir, ancaq ona elə gəlir ki, sanki zaman preslənib, 
mübarizə aparan bəzən «kosmik sürətlə» hərəkət edir, «uçur», bir 
aylıq işini bir saata yerinə yetirir, lakin vaxt dəyişmələrini hiss etmə-
dən bir sirli məkandan digərinə çatır, təbii əlamətlərin belə başqalaş-
ması (gecənin gündüzlə, qışın yazla əvəzlənməsi) bir göz qırpımında 
baş verdiyindən zaman uzunluğu duyulmur.

Zaman uzunluğu toposunun bu iki forması epik ənənədə əsərdən 
əsərə müxtəlif poetik və fuksional xüsusiyyətlər kəsb edir. Məsələn:

– Elə mifoloji epos və nağıllar var ki, orada hadisələrin zaman ar-
dıcıllığı və uzunluğu ilin dörd fəsli ilə müəyyənləşir, biri ilə başlayıb 
digərlərini adlamaqla sonuncuda tamamlanır;

– Başqa funksiyada hadisələr bir fəsil (payız, yaxud qış, yaz, 
yay) çərçivəsindən kənara çıxmır;

– Bəzən zaman hər hansı bir məkanın təbii şəraitinə uyğun 
əlamətlə müəyyənləşir; qızılgüllər açır, ağaclar yarpaqlayır (baha-
ra işarədir), şimşək çaxır, bağlar bar verir (payıza işarədir). «Dədə 
Qorqud» da suların coşub daşması, dağların ucalığı məkanla zama-
nı şərtləndirən əsas əlamətlərdən biridir. Belə ki, Oğuz bəyləri uzaq 
yerdən vətənə qayıdanda ilk olaraq təbiət varlıqlarına üz tuturlar:

...Qarşu yatan qara dağdan aşub gəldügində-keçdügində
Beyrək adlu bir yigidə bulaşmadınmı?
Taşqun-taşqun suları aşub gəldügində-keçdügində
Beyrək adlu bir yigidə bulaşdınmı?..» [10, 61]

Yaxud:

«Arğab-arğab qara tağın yıxılmışdı, ucaldı axır!..
Qanlu-qanlu suların sovulmuşdı, çağladı axır!..» [10, 66]

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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•	Qışla yaz antiteza şəklində qoyulur; uğursuz hadisələr qışla, 
qələbələr, yaranışlar yazla bağlanır.

İkinci misalda Beyrəyin vətəninə gəlib çatdığı, ata-anasına qo-
vuşduğu zaman və məkan «yıxılmış dağın təzədən ucalması», «qu-
rumuş suların coşub çağlaması» ilə əlaqələndirilir.

•	Zaman toposları epik ənənədə qəhrəmanın yaş mərhələləri əsa-
sında verilir;

•	Vaxt sürətli göstərilir; «Ay keçdi, il keçdi, on beş yaşında bir 
oğlan oldı» cümləsində böyük bir dövr sıxışdırılmış şəkildədir.

•	Zamanın tərsinə dönməsinə, geri qayıtmasına – qocanın ca-
vanlaşması, ölənlərin dirilməsi halına da rast gəlirik.

Bu hallar bir məkan daxilində zaman uzunluğunun funksional və 
poetik əlamətləridir.

Epik qəhrəmanın səyahətləri və səfərləri bir məkanın dairəsindən 
çıxıb ölkələrlə, çaylarla, dənizlərlə, göllərlə, dağlarla, meşələrlə mü-
şayiət olunur. Bu halda zamanla məkan əlamətlərinin əlaqələnmə-
si, bağlılığı yaranır və «xronotop» (vaxt-yer) şəklində təsvir edilir. 
«Xronotoplar» eposun bədii sistemində xüsusi poetik funksiya da-
şımaqla yanaşı, hadisələrin zaman uzunluğu və məkan yerləşməsini 
abstarklıqdan konkretliyə doğru aparan əsas vasitələrdən biri kimi 
çıxış edir. M.M.Baxtin «zaman-məkan anlayışının obrazlı şəkildə 
və vasitələrlə ifadə edilməsi» şəklində ümumiləşdirərək göstərir ki, 
«Çox sulardan keçdilər, çox dağları aşdılar» - deyəndə vaxt məkan-
la qovuşuq haldadır və təsvirin «xronotop»luğunu şərtləndirir [22, 
132-134].

Epik ənənədə, faktiki olaraq, həm zaman, həm də məkan qəh-
rəmanın şərlə təkbaşına mübarizəsinin davamlılığına yardım edən 
vasitə rolunda çıxış edir. Ona görə ki, hər ikisi epik hərəkətin xa-
rakterini necə var, elə, daha doğrusu, əsər yaradanın nəzərdə tutdu-
ğu şəkildə göstərməklə daha fəal vəzifə daşıyıcısına çevrilir. Sanki 
qəhrəmanlıq mübarizəsi başlayandan qurtaranadək obrazla məkan 
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rollarını dəyişdirir. «Dağ yerindən oynayır», «nərildəyir», «buludlar 
kişnəyir». «Kitabi-Dədə Qorqud»da hətta qəhrəmanlar öz günahla-
rının səbəbini məkana aid amillərdə axtarırlar:

«Qazan bəg burada yurdlən xəbərləşmiş, görəlim, xanım, nə xə-
bərləşmiş; Qazan aydır:

Qum qumlamayım quma yurdum!
Qulanla sığın-keyikə qonşı yurdum!
Səni yağı nerədən darımış, gözəl yurdum!
Ağ ban evin dikiləndə yurdı qalmış… [11, 301]

Bu o səbəbdəndir ki, qədim zamanlarda yurd və döyüş yerləri 
uğuru, qələbəni təmin edən əsas vasitə kimi müqəddəsləşdirilir, yo-
lunda canından keçən igidlərdən çox həmin məkanlar xatırlanırdı. 

Görkəmli rus alimi M.M.Baxtin türk-monqol dastanı «Canqar»-
dan bəhs açanda başqa termin təklif edərək yazır ki, «zamanla mə-
kanın təsvirinin davamlılığında eyni funksiya daşıdığını nəzərə alıb, 
çox şərti olaraq, onların bağlılığını «xronoakt» (yəni «hərəkət zama-
nı») anlayışı ilə ifadə etmək məqsədəuyğundur» [23, 296]. Məsələyə 
bu cür yanaşanda zaman sadəcə davamlılıq, ölçü həddi kimi götürül-
mür, hərəkətin, hadisənin özünün qeyri-adiliyinin nəzərə çatdırılma-
sı, xüsusi yolla artırılması və bu an dinləyiciləri yormamaq məqsə-
dilə təsir gücünün genişləndirilməsi formasında qəbul edilir. 

Fərqli epik səpgiyə malik dastanlarda epik «xronoakt» yeganə 
ifadə formasıdır ki, bir janr daxilində haqqında ümumiləşdirilmiş şə-
kildə danışmaq mümkündür. «Xronoakt»ların müxtəlifliyi tarixi-po-
etik əlamət kimi daha böyük maraq doğurur.

Göründüyü kimi, tarixi qəhrəmanlıq dastanlarında zaman topos-
ları onunla xarakterizə olunur ki, arxaik epik ənənədən fərqli ola-
raq bir çox məsələlərdə cəmiyyətin inkişaf pillələrinə uyğun «yeni-
liklər» əks etdirilir. Bu yeniliklərdə bir-biri ilə əlaqələnən iki vacib 
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cəhət ortaya çıxır: birinci, zamanın «bütövlüyü» və onun ölçüləri 
haqqında təsəvvürlər əsaslı şəkildə dəyişir. İkinci, təsvirdə zaman 
axınının ötürülməsi üsulları başqalaşır. Epik ənənədə tam zamanın 
təsviri tərkib hissələrinə, mərhələlərə ayrılaraq həyata keçirilir və 
çoxsaylı zaman hədlərini iki bölmədə sistemləşdirmək məqsədə uy-
ğun sayılır: 

A. Sadə və qısa zaman həddi. 
Hadisənin baş vermə müddəti, davamlılığı uzun çəkmir. Qəhrə-

man üç, yaxud beş gün möhlət alır. Bu qrupda ən böyük hədd bir ilin 
tamamıdır. Ondan sonra gələn zaman bölgüləri bu qrupa aid deyil. 
Az vaxt həddi ilə tapşırığı yerinə yetirmək öhdəliyini götürən qəhrə-
man həmin müddətdən kənara çıxmamalıdır. Qısa zaman həddi çox 
hallarda epik ənənədə əsas şərt kimi meydana çıxır, pozulması şərin 
qələbəsini təmin edir, hər şeyi məhvə doğru aparır. 

B. Mürəkkəb və uzunmüddətli hədd. 
İnsan ömrünün əsas mərhələləri ilə (doğulub-evlənməsi, böyü-

yüb taxt-taca sahib olması, uşaqlığını, yaxud gəncliyini, cavanlığını, 
qocalığını başa çatdırması) ölçülərək illər ərzində davam edir. Epos-
larda bu vaxt bölgüsü bəzən, 25-30 il uzanır. D.S.Lixaçov düzgün 
olaraq bu nəticəyə gəlir ki, böyük zaman müddətləri – blinalarda bir, 
iki, otuz üç il şəklində o yerdə meydana çıxır ki, orada «hadisələr 
qırılır» [28, 53]. Qəhrəmanın hərəkətinin kəsilməsi səbəbi çox hal-
larda onun meydandan «kənarlaşdırılmasın»dan irəli gəlir. Məsələn, 
Bamsı Beyrək, epik əhvalatın tamamlanmaq ərəfəsində əsir alınıb 
Bayburd sultanının qalasında 16 il saxlanılır. Və hadisələrdə bir növ 
16 illik dövr sıxışdırılır, ya da tamamilə ötürülür. Daha doğrusu, qəh-
rəmanın fəaliyyətinin «dondurulduğu» böyük zaman məsafəsində 
hadisələr dolu deyil, ötürmələrlə təsvir edilir.

Zaman bu qayda ilə «ötürülməsi» bir neçə səbəbdən baş verir:
1. Qəhrəman möcüzəli şəkildə doğulur. Onun yetkinlik yaşa çata-

nadək olan dövrü ötürülür. O, ayla, illə deyil, günlə, saatla böyüyür.
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2. Ata, oğul, yaxud qardaş əsir düşür. Onu xilas edən şəxs böyü-
yüb hadisəni bilənədək olan zaman ötürülür.

3. Ailənin bir qanadının nümayəndəsi (qız, gəlin) qaçırılır. Onun 
yerləşdiyi məkan tapılanadək olan vaxt buraxılır.

4. Qəhrəman tilsimə salınır. Başqası tərəfindən tilsim qırılanadək 
olan çağ ötürülür və s.

Ötürülmələrin mətndəki «yeri» çox hallarda bir, iki cümlə ilə 
yekunlaşdırılır, bəzən də etnoqrafik və məişət zəminində elə ha-
disələrlə «doldurulur» ki, böyük zaman keçidində «itirilənlər» hiss 
olunmasın. Maraqlıdır ki, baş verən dəyişikliklər unudulma, tanıma 
hallarının təsviri ilə təsdiqlənir. Yaddaşın bərpası üçün sınaqlar ke-
çirilir, hər şey öz ahənginə qaytarılır. Sınaqların təsir gücünə malik 
olmasından ötrü el arasında yaşayan ən yaxşı adətlərdən – qəhrə-
manlıqla nişanlanmanın şərtlərindən, müqəddəs musiqi alətlərində 
(qopuzda) çalmaq bacarığını, xüsusi silah növlərindən istifadə qabi-
liyyətini nümayiş etdirməkdən və s. geniş istifadə olunur.

Bəzən bir epos daxilində bir neçə «ötürülmüş hadisə» verilir.
Tarixi-qəhrəmanlıq dastanları üçün xarakterik zaman təsvirlərin-

dən biri də odur ki, qəhrəman özü üçün yiyələnməsi çətin, uzun-
müddətli olan bir peşə seçir, yaxud yerinə yetirilməsi çox vaxt tələb 
edən tapşırığı öhdəsinə götürür, eləcə də qarşıya çıxan maneəni bü-
tün elliklə dəf edə bilmədikdə səfərdə olan əsas qəhrəman gələnədək 
dəfələrlə məğlubiyyətin acısını çəkir, bununla eynicinsli və əhatəli 
hərəkətlərin davamlılığına meydan açılır. «O, burada üç il yaşadı, 
birinci ili ev işlərinə baxdı, ikinci ili qopuz çalmağı öyrəndi, üçün-
cü ili oxuyub məclis aparmağı ilə seçildi» kimi təsvirlərdə zaman 
ozan sənətini öyrənməyin əsas atributudur. Yaxud «yetdiyi yerə yel 
yetməyən» Bəgdüz Əmən Qazılıq qocanı əsirlikdən xilas etməyi 
qarşısına məqsəd qoyur, lakin yeddi dəfə qalanı almaq istəsə də, ba-
carmır. Həmin hadisə dastanda davamlı, yaxud təkrarlanan zaman 
şəklində təsvir edilir:

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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«Yedi urğunım Yeni Bayırın qurdına 
    bənzərdi yigitlərim,
Yeddi kişi ilə qurulurdı mənim yayım!..
Yeddi qatla vardım, ol qələyi alımadım, 
    geri döndüm» [10, 95].

Sürəkli, yaxud təkrarlanan zaman «Basat Dəpəgözi öldürdigi 
boy»da daha maraqlı və çoxmərhələlidir.

Bütün banların əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, epik 
ənənədə zaman toposları əsasən aşağıdakı formalarda təsvir edilir:

1. Bir günlük epik zaman toposu. 
Hadisə günçıxanda başlayıb batanda tamamlanır. Bəzən də şər 

qarışandan da yeri sökülənədək olan hadisə epik zaman toposunun 
içərisində əridilir. N.İ.Kravsov yazır ki, eposlarda «səhərin açılması 
onunla şərtlənir ki, kəndlilər və əsgərlər işə başlayırlar» [26, 253-
254]. Hərbçilərin məişətində havanın işıqlaşmasının böyük əhəmiy-
yət kəsb etdiyi şübhəsizdir. «Oğuz kağan» dastanında bir-iki hal is-
tisna edilməklə yürüşlər səhərlər baş verir.

2. Üç gün-üç gecəlik epik zaman toposu. 
Arxaik eposlarda və nağıllarda qəhrəman şərin təmsilçiləri ilə, 

məsələn, devlərlə üç gün, üç gecə vuruşurlar.
3. Qırx gün-qırx gecəlik epik zaman toposu. 
Epik ənənədə ən çox hadisələrin son akordu qırx gün, qırx gecə 

toy etməklə tamamlanır.
3. Bir illik epik zaman toposu. 
Çox vaxt «doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat» şəklində ifadə 

olunur, insanın dünyaya gəlməsi – doğulması zamanı sayılır.
4. Yeddi illik epik zaman toposu. 
Uzaq səfərlər və qəhrəmanın sehirli varlıqları təkbaşına axtar-

maq zamanı sayılır.
5. On altı illik epik zaman toposu. 
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Əsir alınma və sehrə düşmə zamanı kimi xarakterizə olunur.
6. Qırx illik epik zaman toposu. 
Bu bölgü daha böyük göstərilə bilər. Mifik mədəni qəhrəmanın 

kənar dünyalara yollanması zamanıdır. Məsələn, «Munisnamə»də 
Balakiy dünya qatlarında 500 ildən artıq qalır və bu çağı quş şə-
killi Xızırın qüdrəti ilə geri qayıdıb kor olmuş anasının gözlərinə 
nur gətirir. Bu mifik söyləmədə qəhrəmanın geri dönməsi zamanın 
özünün tərsinə sıxışdırılması ilə şərtlənir. Çünki 500 illik məsafə qət 
olunmasına baxmayaraq Balakiy yurduna qayıdan da görür ki, anası 
hələ həyatdadır. 

7. Uzaq məsafənin bir göz qırpımına (bir illik yolun bir saa-
ta) qət olunması və s. 

Eposlarda yolun qısaldılmasını şərtləndirən vasitələrdən də isti-
fadə olunur. Birinci halda, fövqəltəbii qüvvələrin yardımı ilə uzaq 
məsafə gözün açıb yumulması anında yerinə yetirilir. İkinci halda, 
sürətli miniyin – xüsusi at, araba, Zümrüd quşunun, uçan xalçanın 
köməyi ilə mənzil başına vaxtından tez çatdırılır.

Mifoloji dünya modelinin
kəmiyyət strukturu

Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycan-türk mifologiyasının yox, elə-
cə də hər bir mifologiyanın öyrənilməsində sayların tədqiqi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir ənənəvi mədəniyyət üçün xarakterik 
olan rəqəmlər vardır. Onların hansı rəqəmlər olması bir təsadüf ol-
mayıb, həmin mədəniyyətin bazasını təşkil edən mifoloji dünya mo-
deli ilə bağlıdır.

Mifologiyada rəqəmlərin xüsusi mövqeyi vardır. Bunlar dünyanı 
qavrayışın mühüm vasitəsi kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə, mifoloji 
təfəkkürün özünəməxsus keyfiyyəti onda ifadə olunur ki, mif dün-
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yanı onun görünən, maddi, hissi tərəflərindən qavrayır. Saylar da 
həmin ilkin qavrama çevrəsinə daxil olan ünsürlərdəndir. Əşyaların 
sayılması insan təfəkkürünün inkişafında çox böyük rol oynamış, 
onu irəli aparmışdır. 

Mifologiyada saylar dünyanın yalnız kəmiyyət baxımından qav-
ranma vasitəsi deyildir. Mifoloji çağ insanı dünyanı rəqəmlər vasitəsi 
ilə yalnız dərk etməmiş, həm də təsvir edərək «modelləşdirmişdir». 
Başqa sözlə, rəqəmlərin mifoloji dünya modelinin qurulmasında son 
dərəcə böyük və müstəsna rolu olmuşdur.  

Kəmiyyət (say) insanın dünya anlamında faydalandığı vacib 
abstrakt anlayışlardan biridir. Rəqəmlərin sakrallaşdırılması yaranış-
ların mifoloji dərkolunmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, əmək 
alətlərinin, istehsal vasitələrinin, məişət əşyalarının, ailə və icma 
münasibətlərinin, sənət və peşələrin, xalq bədii təfəkkürünün, poe-
ziyanın, epik ənənənin meydana gəlməsində böyük rol oynamışdır. 
Say – mifoloji sistemlərdə ən geniş yayılmış işarələr toplusudur və 
keyfiyyət-kəmiyyət, zaman-məkan-miqdar daşıyıcısı kimi çıxış edir. 
İnsan özü də işarə-təsvir üsullarından biri kimi xüsusi say kodunun 
ən mühüm elementinə çevrilir. Başqa sözlə, mifoloji modellərdə 
bəşər övladının dünyaya gəlməsi başqa dünya elementləri ilə müqa-
yisədə müxtəlif rəqəmlərlə qeyd edilir. Məsələn, «Avesta»da bütün 
canlıların altıncısı insandır, deməli, atəşpərəstlik inancında insanın 
sakral say işarəsi «6»-dır. Çin mifologiyasında isə insan «3»–lə do-
ğulur və dünya modeli bütövləşir.

Öncə gözlə gördüklərini, sonra isə düşündüklərini cütləşdirməsi-
ni bəşər övladının ilk ən böyük elmi kəşfi hesab etmək olar. Günəş 
- gündüz bir idi, o, ay - gecə ilə qoşalaşdırıldı və ikini (birin əksini) 
meydana gətirdi. Yaz girəndən payızın ortalarınadək olan dövr biri – 
tanrının insanlara göndərdiyi xoş çağları anladırdı, qış isə onun tərsi, 
ikiləşməsi, cütləşməsi idi. Xeyir-şər əkizliyinin bünövrəsi məhz iki 
rəqəminin kəşfi ilə qoyulmuşdur. Və hər şeyin doğuşu varlıqların 
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əkizləşməsinin, ikiləşməsinin, əksliklərin qarşılaşdırılmasının nəti-
cəsində baş vermişdir. Yer - kişi (Heb, Zevs) göy - qadınla (Nut, 
Hera), hava-kişi (Şu) su-qadınla (Tefnut) evlənməklə başqa varlıqla-
rı dünyaya gətirmişdir. Sayların təbii sıralanması dilin dərin qatların-
da indi təsəvvür etdiyimiz şəkildə deyildi, tamamilə başqa ardıcıllıq 
və anlamda idi. Saylar keyfiyyətcə müxtəlifcinsli düşünülür, onla-
rın fövqəltəbii gücə malikliyi müəyyən vasitələrlə təsdiqə çalışılır, 
bəzilərinə tam üstünlük verilirdi. Bu mənada dünya xalqlarının hər 
birini fərqləndirib əsas, vacib saydığı saylar mövcuddur. Rəqəmlə-
rin sakral funksiyasını müəyyənləşdirmək üçün ulu əcdadın dünya 
haqqındakı ibtidai təsəvvürlərinə diqqət yetirmək kifayətdir. Çünki 
dünyanın mifoloji mənzərəsinin əsas cəhətləri çoxsaylı variantlar 
şəklində əksər xalqlarda özünü biruzə verir. Dünyayaratmada elə pa-
rametrlərdən bəhs açılır ki, bütün hallarda say etibarı ilə sabitliyini 
qoruyub saxlayır. Mifik dünya modelinin müxtəlif strukturlarını öy-
rənəndə görürük ki, ilk əvvəl o iki hissəyə bölünür – gerçək dünya 
və xarüqüladə dünya. 

Dünya şaquli xətt üzrə ən azı üç hissəyə, üfüqi xətt iləsə mərkəzi 
dayaq nöqtəsi qatılmaqla dörd istiqamətə ayrılır: şərq, qərb, şimal, 
cənub. 

Dünyanın əsas ölçülərinin cəmi yeddidir: 4 (yer üzü-
nün dörd istiqaməti) + 1 (mərkəz) + 1 (yuxarı) + 1 (aşağı).  
«Yeddi» sayının geniş yayılmasının səbəbini məhz dünyanın struk-
turunun parametrləri ilə əlaqələndirirlər. Bəs yerdə qalan saylar necə 
olsun? Qeyd etmək lazımdır ki, mifik dünya modelində onların hər  
birinin öz yeri və məna tutumu var: iki – yaşadığımız dünya və o biri 
dünyadır (yerüstü, yeraltı dünyalar). Üç – göy (kosmos) + yerüstü 
dünya (gerçək dünya) və yeraltı dünyadır (ölülər aləmi). Dörd – yer 
üzünün tərəfləridir. Çinlilər dünyanı çox hallarda iki rəqəmlə – «beş» 
və «altı» ilə müəyyənləşdirirdilər. «Beş» deyəndə, mərkəzi dayaq 
nöqtəsi və yer üzünün dörd tərəfi; «altı» - yer üzünün dörd tərəfi 
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+ aşağı + yuxarı. «Altı»nın sistemində istiqamət bildirən anlamlar 
olduğu kimi qəbul edilsə də, tənzimləyici funksiyasını «mərkəz» 
əvəzinə «yuxarı» və «aşağı» hissələr öz üzərinə götürür. Beş və altı 
rəqəmlərinin sakrallığını əyaniləşdirən sxemlərə nəzər salaq:

İnsan təbiətdə baş verən hadisələrin arxasında magik qüvvənin 
dayandığını zənn etməklə yanaşı, bir sıra rəqəmlərin də fövqəltə-
biiliyinə inanmış və onları iki qismə ayırmışdır: uğurlu və uğursuz 
rəqəmlər. Mifoloji təsəvvürlərdə hər ikisi qeyri-adi işlərin törədici-
sidir. Dünya mifik sistemlərində, xüsusilə xristianlıqda üç dəfə altı 
rəqəminin təkrarı (666) iblisin gəlişini, üç dəfə səkkizin yanaşı iş-
lənməsi (888) İsus Xristosun yenidən doğuşunu bildirir. Eləcə də 
iyirmilik say sisteminə daxil olan 13 nəhs rəqəm hesab edilir. Ay 
təqvimində bir neçə rəqəm - 10, 13, 16, 25 bədbəxtlik, 29 isə uğur-
suzluq gətirən gündür, qalan hallarda 13 rəqəminin nəhsliyi deyil, 
iki müqəddəsliyi – 1-i (tanrı) və 3-ü (dünyalar) özündə əks etdirən 
şöhrət rəmzi olmasından bəhs açılır. 

Göy cisimləri ilə bağlı mifoloji təsəvvürlərdə (astral mifologiya-
da) sakral rəqəmlər planetlər və rənglər göy cisimləri ilə əlaqələn-

“5” SAYININ SAKRALLIĞI “7” SAYININ SAKRALLIĞI

1 - Dünyanın
mərkəzi

2 - Şimal

3 - Şərq4 - Cənub

5 - Qərb 6 - Yuxarı

7 - Aşağı

2 - Şimal

3 - Şərq4 - Cənub

5 - Qərb

1 - Dünyanın
mərkəzi
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dirilir: bir Günəşin rəmzidir - yaradıcıdır, kişidir, işığın, odun təm-
silçisidir; iki Aydır - qaranlıq, soyuqluqdur, dağıdıcıdır, qadındır; 
üç Yupiterdir - ucalıq, böyüklük deməkdir; dörd Urandır - ağılın, 
müdrikliyin yayıcısıdır; beş Merkuridir - dövlət simvoludur, sərvət 
gətirəndir; altı Veneradır - məhəbbətin və gözəlliyin qoruyucusudur; 
yeddi və səkkiz ayrılıqda hər hansı bir planetlə bağlanmır; doqquz 
Marsdır – müharibələrin hamisidir. 

Müqəddəs rəqəmləri Azərbaycanda ilk araşdıran Y.V.Çəmənzə-
minlidir. O, 3, 7, 9, 40 rəqəmlərinin mənşəyi məsələsinə toxunmuş 
və «Məlikməmməd» nağılından bəhs açanda onların sakrallığına 
xüsusi diqqət yetirmişdir. Padşahın üç oğlunun dünyaya gəlməsi, 
quyuda üç mağarada üç divin  yanlarında üç qız saxlaması, Məlik-
məmmədin divlərlə 40 gün, 40 gecə güləşməsi, Zümrüd quşunun 40 
şaqqa ət, 40 tuluq su götürməsi, 40 gün, 40 gecə toy olması epizodla-
rını mifoloji düşüncənin məhsulları saymışdır. Y.V.Çəmənzəminliyə 
görə, yeddi sayı o səbəbə müqəddəsdir ki, onda insanın yaşaması 
üçün zəruri olan və Zərdüşt fəlsəfəsində materialist əsaslarla məna-
landırılan, yerə məxsus dörd (torpaq, su, hava, od) və göyə məxsus 
üç (günəş, ay, ulduz) ən əsas şey birləşmişdir (4+3=7). Rəqəmlərin 
sakrallaşmasını mifoloji görüşlərlə bağlayan ədib bəzən ziddiyyətli, 
mübahisəli qənaətlər irəli sürsə də, ümumilikdə problemə düzgün 
yanaşmışdır. «Türküstanda və türk-tatarların təsiri olaraq rus nağıl-
larında rast gəldiyimiz 9 rəqəmini bizdə görmürük» hökmü onun 
folklor materialları ilə hərtərəfli tanış olmaq imkanı tapmaması ilə 
və xalqımızın ilkin dünyagörüşünün təkcə atəşpərəstliyə köklənmə-
si ideyasını əsaslandırmağa çalışması ilə bağlamaq olar. Türklüyün 
Azərbaycanda ancaq dil faktoru tək yaşadığını, özbək və qazaxlarda 
isə həm də kökdən gələn adət-ənənə şəklində qaldığını göstərən qə-
naətləri zərdüştlüyün türk inancına zidd tərəfləri ilə əlaqədar idi, o, 
məhz bu mənada yazırdı ki, «zərdüşti fəlsəfi və etiqadlardan doğan 
nağıllarımız yalnız dil etibarilə türkləşmişlər. İrqi rəqəmini nağıllar-
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da işlədən Orta Asiya yalnız dilcə deyil, məzmunca da nağıllara təsir 
etmişdir...» [4, 50]. «Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi» adlı 
məqaləsində isə türklüyü həm də ruh, adət-ənənə baxımından lap 
qədimlərdən özümüzdə daşıdığımız qənaəti irəli sürülür və bildiri-
lir ki, «Hər bir irqin özünə məxsus rəqəmi var: türkün 9» [28, 46]. 
Alim burada özünün əvvəlki hökmünün əksinə çıxaraq təsdiqləyir 
ki, Azərbaycan türkləri də 9 rəqəmini müqəddəs hesab etmiş və folk-
lorunda geniş işlətmişdir. 

Ümummiyyətlə, kəmiyyət anlayışlarının meydana gəlməsi ilə 
bağlı təsəvvürlərə görə, bir kiloqram pambıqla, bir kiloqram dəmi-
rin çəkisinin eyniliyi körpə uşağın ağlına çətin yerləşir. O səbəbə 
ki, pambıqla dəmirin həcminin onun gözündə tamam əks formada 
görünməsi iki varlığın çəkisinin bərabərliyini anlamağa maneçilik 
törədir. Bəşər övladının şüurunun oyandığı ilkin çağlarda da belə ol-
muşdur. Məsələ təkcə onda deyildi ki, başlanğıcda ulu əcdad əqli 
inkişafı ilə uşaqdan fərqlənmirdi, həm də sadəcə olaraq bütün topla-
dığı təcrübə, düşüncəsinin istiqaməti, dünyanı dərketmə qabiliyyəti 
də analoji cəhətdən uşağınkılarla eyni idi. Deməli, insan saymağı 
öyrənəndə üzərində hesablama apardığı konkret əşyanı nəzərdə tutsa 
da, rəqəmlərin dəyişməsinə deyil, sayılan varlıqların həcminin artma-
sına diqqət yetirmişdir. Ona elə gəlmişdi ki, rəqəmlər çoxalıb-azal-
dıqca varlıqlar da başqa keyfiyyətə, yaxud hala keçir. Digər tərəfdən, 
əşyaların sayının və çəkisinin eyniyyəti zamanı zahiri görünüşündə 
ciddi fərqlər nəzərə çarpırdı. Məsələn, yüz ədəd doğranmış odunla 
yüz oxun yer tutumunda böyük fərq vardı. Şüuru hələ tam inkişaf et-
məmiş körpə uşağa desən ki, bu əşyaların sayı bərabərdir, inanmaz. 
Yaxud beş atla, beş toyuğun yerləşməsi üçün hazırlanan tövlə və 
hin bir-birindən tamamilə seçilir. Burada «sakinlərin» sayı eyni olsa 
da, tutumu, növü, xarakteri, çəkisi, funksiyaları tamamilə başqadır. 
Deyilənləri daha aydın başa düşmək üçün təbiət hadisələrinin sayı-
nın eyniliyində onların formasındakı fərqlərin mövcudluğuna nəzər 
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salmaq kifayətdir. Azərbaycan xalqının mifoloji təsvirlərində tez-tez 
işlənən bir cümləyə diqqət yetirməklə aydınlıq gətirək: «Üç gün, üç 
gecə yol getdilər». Burada «üç» bir-birinə əks məfhumların (gün və 
gecənin) miqdarının eyniliyi bildirilir, lakin fikirdə say tam oxşar şə-
kildə nəzərə çatdırılsa da (3=3), zaman bölgüsünün tam bərabərliyi 
ilə rastlaşmırıq. Əslində 24 saatlıq bütöv gün fikirdə qoyulduğu şə-
kildə üç dəfə eyni formada təkrarlanmır: günlərin tərkibindəki «bir-
lər» «ikilər»lə zəncirvarı halda qarşı-qarşıya durmaqla (gün-gecə //
gün-gecə //gün-gecə) cütləşir. Başqa sözlə, gün tam şəkildə deyil, 
bərabər hissələrə – gecəyə və gündüzə bölünərək sıralanır: 

BİR GÜN - BİR GECƏ + BİR GÜN - BİR GECƏ + BİR GÜN - 
BİR GECƏ = ÜÇ GÜN - ÜÇ GECƏ. 

Kəmiyyəti zamana deyil, konkret əşyaya və insana aid edəndə 
isə fikir dəqiq ifadə olunur. Məsələn, «Çadırda üç qız  və üç oğlan 
oturmuşdu», yaxud «Özü ilə üç oxla üç xəncər götürdü» cümlələrinə 
diqqət yetirək. Birincidə canlı varlığın cins üzrə bərabər bölünmə-
sindən, ikincidə isə silahların sayının eyniliyindən bəhs açılır. De-
yilənləri sxemdə daha aydın görmək mümkündür. 

Bu cümlədəki iki «üç»ün mütləq bərabərliyi, eyniliyi nəzəri əsas-
la özünü doğrultsa da, praktik cəhətdən mümkünləşə bilmir. Başqa 
sözlə, üç gün dalbadal gündüz, ardınca da üç gün gecə baş verə bil-
məz. Çünki gecədən sonra mütləq gündüz gəlir və gecə qaranlıqsız 

1
G

Ü
N 1

G
ec
ə

1
G

Ü
N

 

1
G

ec
ə

 1
G

Ü
N  1

G
ec
ə

  

I II III

ÜÇ GÜN ÜÇ GECƏ 



30

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

(şimal qütbdəki bəyaz, cənubdakı ayazlı gecələri nəzərə almasaq), 
gündüz isə işıqsız mövcud olmur. 

Əski epik-mifoloji təsəvvürlər çağında Azərbaycanda da ayrı-ay-
rı saylara müxtəlif xüsusiyyətlər aid edilirdi. Bir qrupu xoşbəxtlik 
gətirən, həm də olduqca xeyirxah işlərə yardım göstərən qüvvə kimi 
təqdim olunur, digər qrupu isə, əksinə, guya şərin xidmətində du-
rurdu, bədbəxtliyin mənbəyi, qəddarlığın, fəlakətin, pis əməllərin 
törədicisi sayılırdı. Beləcə saylar təkcə təbiətə xas əlamətləri deyil, 
həm də insanlara aid keyfiyyətlərin daşıyıcısına çevrilir və nəticədə 
canlandırılırdı. Göyə baxan ulu əcdad ilk olaraq qaranlıqda parılda-
yan ulduzları görmüş və başa düşmüşdür - onlar o qədər çoxdur ki, 
sayını, ölçüsünü müəyyənləşdirmək çətindir. Və nəhəng göy üzünü 
hansısa şərti fiqurlara (bürclərə) bölməklə daha anlaşıqlı və iri rəqəm 
əldə etməyə çalışmışdır. 

Düşüncədə böyük çoxluğun olduqca kiçiklikdə yerləşdirilməsi, 
eləcə də əksinə – hansısa çox kiçik hissəciyin nəhəngdən də nəhəngə 
çevrilməsi ideyası qam-şamanların və atəşpərəstlik kahinlərinin irəli 
sürdükləri sistemlərdə özünə yer almışdır. Qədim qamlar və muğ-
lar məhz rəqəmlərin yardımı ilə, onların mahiyyətindəki saymaq 
xüsusiyyətinə görə dünyanı dərk etmədə böyük sıçrayışlar etmişlər.  
Onlar bütün maddi və mənəvi varlıqların kəmiyyətini əks etdirməyi 
bacarmaqla Yaradıcının özünə yaxınlaşdıqlarını düşünmüşlər. Azər-
baycan xalqının etnogenində iştirak edən qədim tayfalardan biri əha-
linin sayını bilməyə cəhd göstərməklə mifik dünya modelinin yazı 
yaddaşına düşməsinə səbəb olmuşdur. 

Sakral sayların yozumunun tarixi elmin bünövrə daşları qoyu-
lan çağlardan başlanır. Bizim e.ə. I yüzillikdə yaşamış pifaqorçu Ni-
komax belə qənaətə gilirdi ki, təbiətin tam halda, yaxud ayrı-ayrı 
hissələr şəklində ardıcıllıqla yaratdığı nə varsa, hamısı Yaradıcının 
bütün varlıqlarla bağlı düşüncəsinə müqabil saylar əsasında müəy-
yənləşib qaydaya salınmışdır, başqa sözlə, Allah-yaradıcı dünyanı 
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əvvəlcədən düşünüb hazırladığı sxem əsasında sayların təsiri ilə ger-
çəkləşdirmişdir, elə sayların ki, hələ maddiləşməyib, mücərrəddir, 
eyni zamanda məna və mahiyyətə malikdir. Hər şey – əşyalar, za-
man, hərəkətlər, göy üzü, ulduzlar və bütün növdən olan yeni yara-
nışlar saylara uyğunlaşdırılmışdır. Teoqoniyanın qanunları əsasında 
hər bir yaranışın yanında bir-birini tamamlayan rəqəmi göstərmək 
mümkündür: 

bir - heç bir parametri olmayan nöqtədir; 
iki – hər hansı iki nöqtəni birləşdirən kəsikdir; 
üç –düz səthi əks etdirən rəqəmdir, üçbucaqdır; 
dörd – bütün həcmi təcəssüm etdirən maddi varlıqdır, «tetraed-

r»dir (riyazi termindir, bütün üzvləri üçbucaqlardan ibarət olan dör-
düzlü cismə deyilir); 

beş, altı, yeddi, səkkiz – bir-birinə əks anlamlarda işlənir, o sə-
bəbə ki, onlarda bir sıra nöqtə gerçək dünyadan kənarda yerləşir; 

doqquz – əlçatmaz böyüklükdür, guya Yaradıcının özüdür ki, 
yaranmışların içərisindən çıxmışdır. 

«Dünyada nə mövcuddursa, hamısı rəqəmdir!» şüarını irəli sürən 
pifaqorçulara görə, sayların ümumi sırasında bəziləri mənası və işlək 
dairəsi ilə daha əsasdır, bütün varlıqların özülündə durur. Üçölçülü 
(yəni həndəsi cisim) bütün varlıqlar riyazi zirvəyə çatır – nəticədə  
«dörd»ü (daxilindəki üç ölçü + varlığın özü) meydana gətirir. Təbiət-
dən keçən işıq və keyfiyyətlər – «beş»in, canlılıq – «altı»nın, bilik və 
səadət – «yeddi»nin, məhəbbət və dostluq - «səkkiz»in, müdriklik və 
bacarıq - «doqquz»un yardımıyla əldə edilir. Mükəmməlləşmənin, 
tamlaşmanın son həddi isə «on» sayılırdı. Ona görə də pifaqorçular 
«on - bütün varlıqların ən gerçəyi və müqəddəsidir» - deyirdilər. A.
Makovelski İon Xiosskiyə (b.e.ə. V əsr) istinadən  yazırdı ki, «Hər 
şey – üçdən ibarətdir və üçdən böyük və yaxud kiçik mövcudat yox-
dur. Çünki hər bir varlığın yetişməsində, bütövləşməsində üçlüyün 
- ağıl, güc və səadətin rolu var» [29, 112]. 
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Ümumiyyətlə, rəqəmlərin qeyri-adi gücə malikliyi, magikliyi 
haqqında müxtəlif səpgili və dərəcəli bu cür baxışlar dünya xalqları-
nın əksəriyyətində özünə yer tapmışdır. Müəyyən mərhələdə rəqəm-
lərin sakrallığına fəlsəfi don geydirib dünyadakı pis-yaxşı bütün 
əlamətlərlə qoşa işlədirdilər. Zoroastrizmdə və qam təsəvvürlərində 
hər rəqəmin öz xarakteri olduğu göstərilirdi: bir  - «Avesta»da «ruh 
və canlılıq» mənasında işlənir. Yazın gəlişi ilə əlaqələndirilir. Təbiə-
tin oyanması, qanın qaynaması, torpağın canlanması birlə əlaqələn-
dirilir. 

İki - ən böyük ədaləti, 
üç –bütövlüyü, 
dörd – ucalığı, yüksəkliyi, 
beş – ölümsüzlüyü, əbədiliyi, 
altı – hakimiyyəti, 
yeddi – evliliyi, 
səkkiz – saflığı, duruluğu, 
doqquz – odu, 
on – uğurlu əməli (yaradıcılıq fəaliyyətini), 
on bir – xeyirli düşüncələri, 
on iki – müqəddəsliyi, on üç – axirəti, dünyanın sonunu bildirir-

di. 
Bundan başqa, rəqəmlərin magik gücünü müxtəlif keyfiyyətlərlə 

əlaqələndirirlər: bir – iradə, iki – bilik, üç - nikah (kollektiv), dörd 
– fəaliyyət, beş – inanc, altı – şəhvət və nəfs, yeddi – qələbə, sək-
kiz – haqq və ədalət, doqquz – müdriklik, on – xoşbəxtliyin ötüb 
keçməsi, on bir – cəsarət, on iki – günah və qurban, on üç – dahi-
lik və istedad, on dörd – özünütərbiyyə,  on beş – hərəkətin gücü 
(magiya), on altı – fəlakət, on yeddi – doğruluq və ümid, on səkkiz 
– böhtan, on doqquz – sevinc və xoşbəxtlik, iyirmi - oyanış və dir-
çəliş, iyirmi bir – uğur, iyirmi iki – uğursuzluq və xəyaldır [27, 36]. 

 Sayların fəlsəfənin «predmeti» kimi yanaşanda hər biri ayrılıqda 
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ya müsbət, ya da mənfi anlamda götürülür. 
Bu, insanın özünün daxilində iki əks qütblü keyfiyyətləri daşıma-

sı ilə əlaqələndirilir. Müqəddəs rəqəmlərin geniş yayılmış yozumla-
rını Azərbaycan xalqının mifoloji görüşləri əsasında ümumiləşdirən-
də maraqlı mənzərəylə rastlaşırıq.

Bir. Təkallahlı din sistemlərinə aid mifik dünya modellərində bir 
qayda olaraq vahid təkcə əsas, birinci element deyil, ümumiyyətlə, 
tamlıq, kamillik anlamında götürülür. Kainatın özünü də bütöv halda 
qəbul edib birlə işarələyirdilər. Hər şey birdən ayrılır və bütün fəa-
liyyəti boyu onun təsir dairəsindən çıxa bilmir. Bu səbəbdən də çox 
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hallarda bir rəqəmi ehtiyatla dilə gətirilirdi. Birdən (Allahdan) bəhs 
açmağa bir növ yasaq qoyulmuşdu. Qədim yazılı mənbələrdə ondan 
sakral vasitə kimi nadir hallarda da olsa, istifadə edilirdi. 

Məsələn, Nizami, ümumiyyətlə, dövründə fəaliyyət göstərən 
inancları rəqəmlərlə işarələyib şərh edirdi: 

Üçlükdən vaz keç, çünki bu boş təsəvvürdür, 
İkilikdən də keç ki, bu, ikipərəstlikdir [ikiallahlılıq].  
Kişi kimi birlik sapından yapış, 
İkiliyi at, üçlüyü isə birə çevir. 
Sən o üçün üçlüyündən canını qurtarmayınca, 
Vəhdət topunu [kosunu] göylərə ucalda bilməzsən. 
      [14, 49]. 

Bu mətnin heç yerində bəhs açılan inanc sistemlərinin – islam, 
xristianlıq və atəşpərəstliyin adı çəkilmir, əvvəldən axıradək həmin 
dinlərə məxsus xüsusiyyətlər müvafiq rəqəmlərə şamil edilir. R.Əli-
yev şairin poemasına yazdığı şərhdə bildirir ki, «Vahid, yəni yeganə 
Allahdır. Üçlük – xristianlıqdır, onun inamını üç allah təşkil edir: ata 
tanrı, oğul tanrı İsus Xristos (İsa) və ana (Məryəm). İkilik (dualizm) 
– atəşpərəstliyin əsasını təşkil edir. Onlar dini təbliğ edir ki, allah 
ikidir: işıq, nur tanrısı – Ahur-Məzd (Hörmüzd) və qaranlıq, fəsad 
tanrısı Anhro-Manyu (Əhriman)» [8, 304]. 

Adi danışıqda və folklor ənənəsində «bir» rəqəmi Yaradıcının 
əlaməti sayılır və iki şəkildə təzahür edirdi: a) «Bir» çox hallarda 
Allah kəlməsi ilə yanaşı işlənirdi. Səcdə və ehtiram göstəriləndə 
«Bir olan tanrı...» qənaəti dildən düşmür. Eləcə də imkanlılardan pay 
umulanda «Bir olan Allah eşqinə! Yardım əlini uzat!» - deyilir. Kim-
sə başqasına güc tətbiq edəndə yenə «Bir olan Allah eşqinə...» - yal-
varışı köməyə çatırdı. b) «Bir» rəqəmi müstəqil işlənir və ayrılıqda 
sakrallıq xüsusiyyətini özündə əks etdirir: «Bir bölünməzdir» məsəli 
və «Birin gücü çoxun birliyindədir» atalar sözünün ilkin mifoloji 
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məna tutumu Allahın təkliyinə əsaslanır.
Düşüncədə belə bir qənaət formalaşmışdır ki, «Allah var, ancaq 

gözə görünməzdir». Bu, hal-hazırda islam inancının dünyabaxışını 
əks etdirsə də, kökü çox dərin qatlara gedib çıxır. Diqqət yetirsək 
görərik ki, arxaik söyləmələrin və nağılların ilk cümləsində özünə 
yer alan «biri var imiş, biri yox imiş» təsviri ilk baxışda söz oyununu 
xatırlatsa da, bütün olmuşların əzəlini nişan verir və əslində iki mü-
lahizəni çatdırmaq məqsədi daşıyır: birincisi, «bir var!» və ikincisi, 
«bir yoxdur». Təbiidir ki, ibtidai görüşlərdə var olmaq – mövcudluq, 
daimilik, əbədilik demək idi, yoxluq isə gözəgörünməməzlik kimi 
anlaşılırdı (bu gün də elə anlaşılır) və hər ikisi birləşəndə ancaq yara-
dıcılara (qamçılıqda ruhlara, islamda Allaha) xas xüsusiyyət sayılır-
dı. Allahın əsas nişanələrindən biri məhz «yoxdan var olmaq», yəni 
heç nə yaranmamışdan qabaq da var olmaq idi. O da təsadüfi deyildir 
ki, nağıllarda «bir var, bir yoxdu» («biri varmış, biri yoxmuş») qə-
naətindən sonra «Allahdan başqa heç kəs yox idi» təsdiqi gəlir.

İki ilə xeyirlə şər, işıqla qaranlıq yaxşı ilə pis qoşalaşır və dün-
yanın əkslikləri doğulur. Lakin sakral rəqəmlərin mənşəyini öyrənən 
tədqiqatçılar çoxsaylı mülahizələri ümumiləşdirib belə qənaətə gəlir-
lər ki, bir sıra faktları təsdiqləyən amillər istisna edilsə, irəli sürülən 
mülahizələrdə bəzi sayların yaranma səbəbi tam açıqlanmır. Guya 
«iki», «dörd», «altı», «səkkiz» və s. rəqəmlərin müqəddəsləşdiril-
məsinin kökü qaranlıq, izahsız qalır. Onlar «Bəs bu sayların daşıdığı 
simvolik mənanın mənbəyini necə tapmalıyıq?» - sualını verməklə 
fikirləri dolaşığa salırlar. Unudurlar ki, bir sıra mədəni ənənələrdə, 
o cümlədən Azərbaycan folklorunda həmin rəqəmlər, xüsusilə «iki» 
«üç» və «yeddi»dən az rol oynamır. 

Duallaşan (qoşalaşan) -  «iki», «dörd», «altı», «səkkiz» rəqəmlə-
ri öz daxilində «əkizliyi» və əksliyi daşımaqla əslində qeyri-adiliyin 
mənbəyinə çevrilir. Təbiətdəki əks qarşılaşmalar - «gecə-gündüz», 
«işıq-qaranlıq», «isti-soyuq», «od-su», «ölüm-həyat» və s. «iki»li 
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hadisələr, varlıqlar ulu əcdadın ən çox rastlaşdığı əksliklərdir, mifo-
loji-astral anlamda isə əkizlərdir. Dünyanın özünün cütləşdirilməsi 
(gerçək və kənar aləm) əkizliyin ən böyük mifik obrazlarını meyda-
na gətirmişdir.

Xalqımızın əkinçiliklə bağlı əsgi inanclarında cütləşdirilmənin 
uğuru xüsusilə vurğulanır: «Bir küləş iki sünbül gətirərsə möcüzə-
dir» [3, 243]. – deyirlər. Fallarda da cüt uğura səbəb olan vasitədir: 
«Düyü ilə fala baxırlar. Bir qədər düyü götürüb sayırlar. Düyü cüt 
sayı ilə qurtarsa, xeyirdir, tək sayı ilə qurtarsa şərdir» [3, 244]. Ulu 
babalarımızın ovçuluqda və qoyunçuluqda uzun müddət istifadə et-
dikləri cütləmə adəti də «iki»nin sakrallaşması haqqındakı təsəvvür-
lərin qalıqlarıdır. Ə.Axundovun bildirdiyinə görə, çoban bir mahnı 
ilə sürü-sürü qoyunları cütləyib yoxlayır. İtib yoxa çıxan olursa, dər-
hal bilir. Ala kərə qoyunu görür, tayını gözləyir, ala kərənin tayını 
görəndə qara kürə qoyunun tayını gözləyir. Çoban hansı qoyun cütü-
nü görmək istəyirsə, tütəkdə onlara aid havanı səsləndirir. Öz «mah-
nısını» eşidən kimi qoyun cütü gəlib arxaca keçir. Adını çəkmədiyi 
qoyunlar dayanıb çobanı gözləyir. Bu minvalla qoyunların hamısını 
cüt-cüt yoxlayıb qurtarır [3, 247].

Duallaşan – (ikiləşən və qoşalaşan) varlıqların dünyanı birlikdə 
yaradıb idarə etməsi haqqındakı təsəvvürlər qədim atəşpərəstlərin 
inanclarının əsasında dururdu. Lakin təbiətdəki ikiliyi - əkizliyi və 
əksliyi ulularımız daha əski çağlarda duymuş və yazqabağı məra-
simlərinin içərisinə hopduraraq bu günədək yaşatmışlar.

Üç - ilk say sistemini formalaşdırmaqla yanaşı təkcə mütləq bü-
tövlük (dünyanın maddi tərəfi üçlə hazır olur), üstünlük (Yaradıcı 
üçlüyü), ağıl-yetkinlik (insanda ağıl, güc və görünüş) deyildi, həm 
də mifopoetik strukturların ilkin tam variantının başa çatması (ha-
disə, epizod, fikir və ifadələrin üçlüyü) və sosial konstruksiya (haki-
miyyət üç qardaşdan birinə çatır) idi. Bu səbəbdən də «üç» folklor 
epik ənənəsində daha geniş yayılmışdır. Üçpilləlilik (üç qardaş, üç 
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bacı, üç yol ayrıncı, üç şərt, üç hədiyyə, üç döyüş, üç meyvə, üç se-
hirli əşya, üç vasitə, üç əməl və s., eləcə də süjet elementlərinin üç 
dəfə təkrarı, üçbaşlı məxluqlar, üç tapşırıq, üç öhdəlik, üç səfər, üç 
kömək, zamanın üç anı və s.) – demək olar ki, bütün mifoloji struk-
turların əsasında durur.

Keçən əsrin əvvəllərində folklorşünaslar üç rəqəminin epik 
ənənəyə güclü təsirini görmüş və səbəbini aydınlaşdırmağa səy 
göstərmişlər. V.V.İvanov və V.N.Toporovun fikrinə görə, «folklorda 
«üç» rəqəminə müraciət kainatın üç qatlı strukturu (şaquli istiqamət-
də üç yerə bölünməsi) ilə əlaqədardır» [31, 91]. Dünyanın yaranması 
haqqında mifik təsəvvürlərdə üçlüyün meydana gəlməsi irəliyə doğ-
ru atılan böyük addımlardan biri idi. 

Əcdadlarımızın rituallarında, adət və ənənələrində də üçlükdən 
geniş istifadə olunmuşdur. «Atalar üçdən deyib». Maraqlıdır ki, bu 
müdrik kəlamda qoyulduğu kimi, qoyunçuluqla bağlı ayinlərdə 3 
sayında tamamlanırdı. Çünki, mifik dünya modelinin ilk sadə struk-
turu da üç rəqəmində başa çatdırılırdı: üç dünya – yerüstü işıqlı göy, 
yerüzü ikili (işıqlı-qaranlıq) aləm və yeraltı qaranlıq aləm və  ikili 
tanrı üçlüyü - dirilib ölən torpaq, çıxıb batan günəş və əmələ gəlib 
quruyan su. Ulularımızın qədim məşğuliyyətinin sadalanan inanc-
lara köklənməsi göz qabağındadır: «Qoyunçuluğa aid mahnılar, 
əsasən qoyunları yoxlamaqdan başlayıb, sayaçı sözlərinə qədər gəlib 
çıxmışdır. Çoban birinci mahnı ilə qoyunları mühafizə edir, ikinci 
mahnı ilə qoyunları çütləyir, itib-itməməsini bilir. Üçüncü mahnı ilə 
qoyunları bir-bir cins və xasiyyəti üzrə sadalayır ki, bu da qırxıma, 
doğuma aid mərasim nəğmələridir» [3, 247]. Mal-qaranın yaşının 
müəyyənləşdirilməsi də bu qaydaya əsaslanırdı. Bir və iki yaş xü-
susi adla qeyd olunur, sonrakı yaş illərinin hamısı isə 3 rəqəmi ilə 
ümumiləşdirilirdi: inək bir yaşda buzov, qısır əmən, dana, iki yaşda 
erkəyi cöngə, kələ (burulmamış), dişisi düyə, üç yaşdan yuxarı isə 
erkəyi öküz (burulmuş); dişisi inək adlanırdı. Beləliklə, ilkin dövr-
lərdə kosmosun üçqatlı strukturuna, eləcə də üç aləmin mövcudlu-
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ğuna əsaslanan müqəddəs «üç» rəqəmi zaman keçdikcə folklor epik 
ənənəsinin poetik strukturunda, xüsusilə süjetqurmanın formalaşma-
sında əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir.

Yazıçı-alim Y.V.Çəmənzəminli «Duvaqqapma» adətindən da-
nışanda «üç» rəqəminin Azərbaycan türkləri tərəfindən mənimsə-
nilməsini əsaslandırır və yazır ki, «ərənlər üçü demiş» deyə xalqın 
ruhuna yerləşdirilmişdir» [4, 86]. Azərbaycanlılar gəlin köçürəndə 
gəlinin üzünə lampa, yaxud şam işığı, güzgü tutur, başına şirni, no-
ğul, pul səpirlər. Qədimlərdə lampa əvəzinə şam, şirni məcməyisi 
yerinə duvaq işlədirdilər. Bu adətədə üç amilin iştirak etdiyinə nəzər 
salan Y.V.Çəmənzəminli belə bir şərh verir ki, «Şam Zərdüştün nu-
runa, ocaq və bina salmağa işarədir. Xalılar və taxt gəlinin ev olub 
yaşamasının, şirni irəlidə dadlı və xoşbəxt vaxt keçirməsinin, duvaq 
bərəkətin rümuzu olmasının nişanıdır. Duvağın barlı ağaca atılması 
gəlinin övlad sahibi olması arzusunu ifadə edir». Deməli, el inancla-
rında qadının ər evində xoşbəxt olması üç əlamətlə şərtlənirdi. Azər-
baycanda ölüyə qüsl verilən yerdə də üç axşam şam yandırılırdı. O 
səbəbə ki, ölünün ruhu üç gün, üç gecə himayəsiz qalırdı. Dördüncü 
gün mehr (işıq pərisi) dağları işıqlandıranda ədalət məhkəməsi quru-
lur və ruhlar himayəyə alınırdı. Üç ilk gecə divlər çalışırdılar ki, ruh-
ları pis işlər görməyə sövq etsinlər. Divlər qaranlığın məxluqu olub, 
işıqdan qaçdıqları üçün, ölü sahibi ya meyitin yanında və yaxud qüsl 
verilən yerdə şam yandırır ki, ədalət məhkəməsinə qədər ruhu şər 
qüvvələrin təcavüzündən mühafizə eləsin.

«Çillə» ilə bağlı mərasimlərdə də üç rəqəmindən istifadə olunur: 
xalq arasında «çillə» ağırlıq mənasını verən söz kimi başa düşülür 
və üç hissəyə bölünür: qışın ilk hissəsinə «böyük çillə», sonra gələn 
iyirmi günə «kiçik çillə» deyirlər. «Ölü çillə» isə yazın girdiyi ərəfə-
dir. Y.V.Çəmənzəminli göstərirdi ki, «Çillə kəsmək ayinində, adətən, 
əl və ayağın baş barmaqlarını ipliklə üç dəfə bağlayırlar, ucların-
dan su axıdırlar, sonra aşağıdakı sözləri deyirlər: «Həzrət Süleyman 
eşqinə, cin qızı Mərcan hökmünə, bəni-adəmdən, bəni-heyvandan, 
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cindən, şeytandan, axar sudan, köklü ağacdan, dibli qayadan, yeddi 
yolun ayrıcından - hər kəsin çilləsinə düşmüşsənsə, çilləni kəsdim» 
[4, 87].

Əski mifoloji görüşlərlə bağlı «Məlikməmməd»də üç rəqəminin, 
demək olar ki, bütün funksiyalarından bacarıqla istifadə edilmişdir. 
Nağılın ekspozisiyasında iki detal müqəddəs üç rəqəmi ilə əlaqələn-
dirilir: almanın üç günə yetişməsi və padşahın üç oğlu. Maraqlıdır 
ki, süjetin sonrakı inkişafında əksər epizodlar üçpilləli şəkildə da-
vam edir, başqa sözlə cüzi dəyişikliklə üç dəfə təkrarlanır: birinci 
olaraq almanı qorumaq üçün böyük oğul ox-kamanını götürüb, dava 
libasını geyinib bağa gedir. Oğlan bir saat gözləyir, iki saat gözləyir, 
sübh, alma yetişən vaxt yuxu onu tutur. Bir zaman ayılıb görür ki, 
alma ağacda yoxdu, dərilibdi. İkinci, ortancıl oğlu yola düşür. Bu 
da bir saat gözləyir, iki saat gözləyir, alma yetişənə yaxın onu da 
yuxu tutur. Üçüncü saatı başa çatdırmaması uğursuzluğuna səbəb 
olur. Ayılıb görür ki, alma dərilib. Maraqlıdır ki, hər iki qardaş iki 
saat gözləyir, üçüncüyə səbirləri çatmadığı üçün uğur qazana bilmir-
lər. Məlikməmmədin üçüncü dəfə yola düşməsi və barmağını kəsib 
yuxunu gözündən qovmaqla – üçüncü saatı başa vurması almanın 
qoruması ilə nəticələnir.

Dörd. Mifologiyada durğun bütövlüyü rəmzləşdirən üçdən fərq-
li olaraq dörd hərəkətli tamlığın obrazıdır. Doğrudur, belə bir nöq-
teyi-nəzər də mövcuddur ki, üçlük hələ bitkinləşməmiş, natamam 
bütövlükdür və dördlə yekunlaşıb başa çatır. Bu, dünyanın yaran-
masında iştirak edən dörd ünsürlə əlaqədardır. Başlanğıcda gələn üç 
ünsürlə – su, od, torpaqla hər şey yaransa da, cansız, hərəkətsiz idi. 
Yalnız dördüncü ünsürün – havanın (ruhun) qatılması ilə dünyada 
həyatın əsası qoyulur, canlılıq yaranır, zaman irəli gedir, «fələyin 
çərxi» hərəkətə gəlir. Deməli, dörd kainatdakı bütün varlıqların, göy 
cisimlərinin çıxış nöqtələrini təşkil edir, planetlər, ulduzlar öz oxları 
ətrafında fırlanmağa başlayır. Günəş dünyanın bir tərəfindən çıxıb 
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o biri tərəfində batır. Dördlə fəaliyyətin istiqamətləri və zaman böl-
güləri (il dörd fəslə bölünür) və s. müəyyənləşir. Buna görə də mif 
sistemlərində dördün də işlək dairəsi çox genişdir: 

1. İşıqlı dünyanın dörd tərəfi – şimal, cənub, şərq, qərb. 
2. Dörd əsas istiqamət  – aşağı, yuxarı, sağ, sol. 
3. İlin dörd fəsli – yaz, yay, payız, qış. 
4. Əsrin dörd hissəyə – rüblərə bölünməsi. 
5. Kvadratın dörd bucağı və xaçın dörd ucu. Bütün bunlar məhz 

dünyanı yaradan dörd ünsürün mifopoetik məna çalarlarıdır.
Milli folklorumuzun epik ənənəsində ilk olaraq sakral «dörd» 

rəqəmi ilə yer üzünün dörd tərəfi, küll-ərzin ən uzaq nöqtələri və 
s. göstərilir. «Dörd yol ayrıncına rast gəldi», «dörd tərəfə üz tutdu» 
kimi ifadələrində olduğu kimi.

Beş. Xalq arasında tez-tez işlənən «Beş günlük dünya», «Beş 
günlük ömür», «Beş illik dövran», «Acalından beş gün əvvəl dün-
yadan köçdü», «Heç beş gün ömrü qalmayıb» və s. cümlələrdə za-
manın, vaxtın qısalığına, azlığına işarə olunur. «Beş gün» deyəndə 
ulularımız daha çox ömrün azlığına, xoş günlərin ötəriliyinə təəssüf-
ləndiklərini bildirmişlər. 

Əsatiri-mifik anlamda «beş» var-dövlət, sərvət, bolluq mənasın-
da işlənir. Yəni dünyada artıq mövcud olanların üstünə (dörd ünsürlə 
yarananların) bir pay da artırılması kimi başa düşülür. Onun uğuru 
və ziyanı əlavənin hansı elementin üstünə düşməsi ilə əlaqələndiri-
lir. Suyun üzərinə gələndə balıqlar, torpağa qarışanda bitkilər əmələ 
gəlir, bolluq, bərəkət artır. Od və hava ilə bağlananda quraqlıq olur. 
Bu üzdən də qazancların ömrü çox qısalır. 

Tarixilik baxımdan «beş» rəqəmi barmaq hesabının ən böyük 
rəqəmi kimi çoxluğu ifadə edirdi və mürəkkəb rəqəmlərin alınma-
sında əhəmiyyətli sayılırdı. Belə ki, bəzi yuvarlaq və mürəkkəb say-
lar beş rəqəmi ilə yaranırdı: iki beş deyəndə 10-u, üç beş 15-i. dörd 
beş 20-ni şərtləndirirdi. Zehni inkişafın sonrakı mərhələlərində beş 
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rəqəminin say sistemində çox da böyük olmadığı dərk edilmiş, insan 
öz ömrünü bada verməmək üçün, mənalı həyat sürmək üçün «dün-
yanın beş günlük» olmasını xatırlamışdır. 

Altı - Oğuz türklərinin təsəvvüründə iki üçlüyün vəhdətini bil-
dirir. Birinci üçlüklə kosmos (Gün, Ay və Ulduz), ikinci üçlüklə isə 
Yer və onun orbiti (Dağ, Dəniz və Göy) yaranmışdır. Dünyanın yer-
də qalan elementləri altıdan törəmişdir. Atəşpərəstlərin mifoloji gö-
rüşlərinə əsasən Ahur-Məzdin altı şüası ilə dünyanın bütün varlıqları 
formalaşır, bəşər övladının ulu babası Kəymərd isə Xeyir tanrısının 
Ahur-Məzdin yaratdığı altıncı varlıqdır. Eləcə də təkallahlı dinlər-
dəki təsəvvürlərdə Allah fəaliyyətinin (yaradıcılığının) altıncı günü 
Adəmi meydana gətirir.

Yeddi. Maraqlıdır ki, iki əsas rəqəmin – üç və dördün toplan-
masından yeddi alınır və onunla bütün kainatın yeddiqatlı modeli 
qurulur: ona görə də mifoloji strukturlarda bu rəqəm səyyarələrin, 
planetlərin payına düşür. «Yeddi» rəqəminin sakrallaşmasına qədim 
türk-runik abidələrində, klassik Azərbaycan şairlərinin yaradıcılı-
ğında, nağıl və eposlarda təsadüf edilir. Göy türk imperiyası dövrün-
də türklər arasında «yeddi» rəqəmi göylə yerin vəhdətini  bildirirdi. 
«Yeddi qardaş, bir bacı», «yeddi gün, yeddi gecə yol getdilər», «yed-
di dağ aşdılar», «yeddi çay keçdilər», «Koroğlunun yeddi min yeddi 
yüz yetmiş yeddi dəlisi vardı», «yeddi pəri», «yeddi otaqlı, yeddi 
gümbəzli saray tikdilər», «yeddi gün, yeddi gecə döyüş oldu» və s. 
mifoloji düşüncənin əsas atributları kimi xalqımızın şifahi və yazılı 
epik ənənəsinə daxil olmuşdur. 

Bu rəqəmin magik xarakteri barədə daha çox fikir mübadiləsi 
aparılmış və bir-birinin əksini təşkil edən müxtəlif qənaətlər mey-
dana atılmışdır. Bəziləri «yeddi»də göy qurşağının rənglərini, bə-
ziləri – planetləri görmüş, bəziləri də başqa iki müqəddəs rəqəmin 
– «üç»lə (tam dünya ilə) «dörd»ün (əsas ünsürlərin: su, od, torpaq, 
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hava) cəmi kimi başa düşmüşlər. Eləcə də həftənin günlərini «yed-
di»nin mənşəyində duran vasitə sanmışlar. Belə bir izahat da irəli 
sürülmüşdür ki, «yeddi» - hüdud bildirən rəqəmdir, insanın çoxsaylı 
əşyaları, varlıqları eyni anda qavraması həddini andırır. «Yeddi»nin 
mənşəyi haqqındakı son qənaətlərdən biri də Nuhun tufanı barədəki 
məşhur mifdə, gəminin quruya çatmasından sonra bişirilən xörək-
lə əlaqələndirilməsidir. Nuh dünyadakı bütün xeyirli bitkilərdən 
istifadə edərək hazırladığı yeməyi «yeddiünsürlü» (yəni çoxünsür-
lü) adlandırmışdı. Bu baxışın izləri Azərbaycan xalqının məişət və 
inanclarında indiyədək qorunub saxlanmışdır: «yeddilöyün» xörək, 
yeddiqat tuman, yeddinövlü xonça, yeddirəngli günbəz, yeddi gözəl 
və s.

Sakral «Yeddi» rəqəminin sakrallaşması ulu əcdadlarımızın ilkin 
astral anlayışlarından irəli gəlmişdir. Qədim türk mifologiyasında 
əcdada - ataya kult kimi yanaşırdılar. Ola bilsin ki, onlar ulu baba-
larını göy cisimləri ilə əlaqələndirirdilər. Çünki, Böyük Ayı bürcü 
ilə bağlı yaranan əsatirlər əcdadlarımızın gündəlik həyatını, məişəti-
ni əks etdirirdi. Mahmud Kaşqarlının «Divani-lüğəti-türk» (XI əsr) 
əsərində «Yetaqan» (Böyük ayı bürcü») sözü «Göyün yeddinci qatı» 
demək idi. Sözün həmin mifik-astral obrazdan yarandığı göz qaba-
ğındadır. Azərbaycan folklorunda «yeddi» obrazların (yeddi qardaş, 
yeddi igid, yeddi köməkçi, yeddi quldur, yeddi pəri və s.), əşyala-
rın (yeddi hədiyyə, yeddi qoğal, yeddi qızılgül), eləcə də zamanın 
(yeddi gün, yeddi gecə, yeddi il), məkanın (yeddi iqlim padşahlığı), 
göy cisimlərinin, yeraltı mağaraların sayını bildirir. Epik ənənədə 
üçdən sonra süjetqurmada mühüm mifopoetik obraz kimi çıxış edən 
ikinci rəqəm «yeddi»dir. Mürəkkəb strukturlu əsərlər düzüb-qo-
şarkən xalq, ilk növbədə, «yeddi» rəqəminin bədii imkanlarından 
bəhrələnmişdir: yeddi elçi, yeddi cadugər, yeddi axmaq, yeddiatlı 
araba, yeddibaşlı dev və s. obrazlar nağıl və epos süjetlərini daha 
da rövnəqləndirirdi. Nizami «Yeddi gözəl» əsərində süjet içərisin-
də yeddi müstəqil hekayət yerləşdirib hər birini bir rəng, bir planet, 
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bir iqlim ölkəsi ilə əlaqələndirmişdir. B.A.Frolov yazırdı ki, «Sehirli 
yeddi» rəqəmi qədim insanın Ay təqviminə, yeddi iqlim ölkələrinə, 
ulduzlar sisteminə, böyük Ayı bürcünə mifik inamından yaranmışdır 
[30, 192]. Ay təqvimində həftənin günləri - «yeddi» rəqəminin mifo-
loji sistemlərdəki funksiyasına uyğunlaşdırılmışdır. Hələ eramızdan 
əvvəl Babilistanda yeddi künbəzin olması haqqındakı qeydlərə təsa-
düf olunur. Qədim və orta əsrlərdə (xüsusilə Nizami yaradıcılığında) 
yeddi iqlimin astronomik elmi təsviri verilir. Təsadüfi deyil ki, müa-
sir Azərbaycan türklərinin dilində geniş işlənən «Yüz ölç, bir biç» 
məsəli əski çağlarda «Yeddi dəfə ölç, bir dəfə biç» şəklində meydana 
gəlmişdir. Eləcə də ilin axır çərşənbəsində bişirilən xörəklər «yed-
diləvin» adlanırdı. Həmin gün üçün mütləq şəkildə yeddi növ yeyin-
ti məhsulları alınırdı, çərşənbə gününün axşamı ailənin qabağında 
yeddi şam yandırılırdı, yumurtalar yeddi rəngə boyanırdı.

Ümumiyyətlə, rənglər rəmzi mənalar daşıyarkən hansısa dünya-
baxışına, mifoloji təsəvvürlərə əsaslanır. Qamlara görə, səmanın göy 
rəngi ilə əlaqələnən varlıqları ona görə fetişləşdirilir ki, Göy Tanrı-
nın ən mühüm əlamətini özündə əks etdirir və bu səbəbdən də göy 
rəng bolluğun nişanı sayılır. Qanın  qırmızılığını görən ulu əcdad 
qırmızı rəngi  müharibənin əsas əlaməti kimi götürmüşdü. Sarı rəng 
quraqlıqla bağlanmış (hava isti, quraqlıq keçəndə yaşıl otlar quruyub 
saralır, torpaqdan seçilmir) və qəhətlik, aclıq kimi mənalandırılmış-
dı. Onlar sakrallaşdırdıqları göy qurşağının  yeddi rəngini üzə çıxar-
maqla – tanrının nişanələrini müəyyənləşdirdiklərini zənn etmişdilər.  
Çünki Göy qurşağı Göy Tanrının belinə dolanırdı. Bəzi tayfalar hətta 
ona ayrılıqda tanrı kimi stayiş edirdi. Təbiidir ki, bu inama əsasən, 
göy qurşağında iştirak edən rənglərin hamısı magik gücə malik he-
sab edilməli idi. T.Xalisbəyli Nizaminin astroloji strukturlu «Yeddi 
gözəl» əsərində özünə geniş yer alan yeddi rəngin düzümünün, ardı-
cıllığının qanunauyğunluğunu  müəyyənləşdirməyə təşəbbüs etmiş-
dir: qara, sarı, yaşıl, qırmızı, füruzə, səndəli və ağ. «Rənglərin sıra-
lanması qara rənglə başlayıb ağ rənglə tamamlanır» qənaətinə gələn 
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alim həmin düzüm ardıcıllığının «Yeddiləvin» adlı milli xörəkdə də 
özünü göstərdiyini vurğulayır: «Qara rəngdə - xurma, innab, qoz, 
iydə, fındıq, tut qurusu; ağ rəngdə - şirni. İndi də yaşamaqda olan 
«Yeddiləvin»in sıralanması qara xurma ilə başlayıb ağ rəngli şirni 
ilə başa çatır» [9, 112]. Beləliklə, rənglərin də xalq arasında müxtəlif 
məqsədlərlə geniş işlənilməsinin kökü miflərə bağlanır və hər rəngin 
müxtəlif inanc sistemlərində öz yozumu mövcuddur. İslam təsəvvür-
lərinə görə, Allah əvvəl gecəni, dünyanın qara üzünü – cəhənnəmi 
yaratmışdır. Atəşpərəstlikdə isə başlanğıcda qaranlıq (Anqro-Man-
yu) dünyanın sahibkarı funksiyasında çıxış etmək istəmişdi. Hər iki 
din sisteminin görüşlərində qara şərlə əlaqələnir, ona görə də ölüm, 
fəlakət, gecənin soyuqluğu və bədbəxtliklər şəklində anlaşılır.

Doqquz. Əski inanclara görə, Gülüstani-İran bağına düşən mifik 
mədəni qəhrəman göydən enən gözəl pəri qıza rast gəlir. O, doqquz 
saç hörüyü ilə təsvir olunur və elə parlaq, cazibəli idi ki, üzü hörük-
lərin arxasından bərq vururdu. Mifoloji anlamda üzün çox hörüklə 
örtülməsi Günəşin gözqamaşdırıcı şüalarına işarədir, günəş qədər 
uzaqlığı, əlçatmazlığı bildirir. Bəs nə üçün hörüklərin sayı doqquz-
dur? Çünki Günəş həmişə doqquz dağın arxasından çıxır, doqquz 
göyün üstündə gəzirdi. Bəzi nağıllarda «doqquz dağ aşdı», «doqquz 
zirvəli dağa rast gəldi» ifadələri işlənir. Bu yüksəklik, uzaqlıq, əlçat-
mazlıq mənasını verir. Günəşə çatmaq mümkün olmadığı üçün bü-
tün əlçatmaz, ün yetməz məsafələri doqquzla (günəşin doqquz göy-
dən keçib yerə çatan şüaları ilə) ifadə edirdilər: «Doqquz günlük yol 
qət etdi», «Doqquzotaqlı, doqquzmərtəbəli evə rast gəldi», «Doqquz 
il keçdi»,  «Doqquz ölkə gəzdi» kimi cümlələr də günəş məsafəsi, 
çoxluğa işarədir.

Müqəddəs doqquz rəqəmi qədim türk tayfalarının poetik düşün-
cəsində mühüm amil kimi özünü göstərir. Toy mərasimləri çox hal-
larda doqquz gün, doqquz gecə davam edirdi. Ona görə ki, doqquz 
xoşbəxtlik, uğur, xeyirxahlıq rəmzi sayılırdı. Yalnız doqquzuncu gecə 
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Günəş öz nişanələrinin – oğlanlarla qızların ər-arvad kimi qovuşma-
sına, izdivacına icazə verirdi. Nişan və şənliklərində süfrə doqquz 
cür xörəklə bəzənirdi. Gəlin üçün göndərilən qızıl bəzəklər doqquz 
dəfə ipək örtüyə bükülürdü. Qayınanalar əyinlərinə doqquz qat tu-
man geyinirdilər. Meydanlarda doqquz çadır qurulurdu, həyət-ba-
cada doqquz tonqal qalanırdı və s. Ulu əcdad ana bətnində yetişən 
körpənin dünya işığına çıxma müddətini müəyyənləşdirərək deyirdi 
ki, «doqquz ay, doqquz həftə, doqquz saat, doqquz dəqiqə vaxt keç-
di». Bu əslində insanın ilahi məkanda – Göydə, Günəşin  nurunun 
gur yerində formalaşıb dünyaya gələnədək olan böyük dövrü nəzərə 
çatdırmaqdır. Doqquz dörd dəfə təkrarlanmaqla (9999) «Avesta»da-
kı mifopoetik formulu bizim günümüzədək yaşadır. Diqqət yetirin: 
gerçəklikdə uşağın ana bətnində yetişməsi vaxtı 9 aydır. Üstünə 9 
həftə, 9 gün, 9 saat gələndə bu, üç ay da körpəni ana bətnində lən-
gitmək deməkdir. Deməli, fikirdə məsələ rəqəmlərin həqiqi anlamı 
ilə deyil, «doqquz»ların təkrarı ilə şərtləşir. «Avesta»nın yəştlərində 
böyüklüyü, çoxluğu, uzaqlığı, sonsuz gücü göstərmək üçün bir neçə 
yerdə 9 dörd dəfə təkrarlanır. Və «Koroğlu» eposunda 7 və 8 rəqəm-
lərinin eyni qaydada təkrarlanması ilə dəlilərin sayı və Qıratın dəyəri 
müəyyənləşdirilir: 7777, 8888. Bu sıralanmada ən böyük rəqəm isə 
Günəşin şüaları – saç hörüyü ilə əlaqələndirilən 9999-dur. 

Sakral doqquz – yeraltı, yerüstü və göyüzü  dünya üçlüyünün 
üç dəfə artırılması  kimi də mənalandırılır. Beləliklə, əvvəllər belə 
bir qənaət formalaşmışdı ki, misirlilərin dünya modeli 9 rəqəmi ilə 
bütövləşdiyi üçün onlara məxsusdur. Faktlar tamam başqa şey deyir. 
Ulu Türkün doqquzoğuzlarla bağlı təsəvvürlərini və sadalananları 
nəzərə alsaq, bu rəqəmin soydaşlarımıza aidliyi daha inandırıcı gö-
rünər. Lakin arxetipik simvolları mütləq şəkildə hansısa etnosun adı-
na bağlamaq elmilikdən uzaqdır.

On iki – qədim inanclarda, xüsusilə türk təqvimində dünyanın 
il tamamında müxtəlif heyvanlar üstündə dəyişməsində iştirak edən 
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sakral varlıqların (heyvanların) birliyinin işarəsidir. Sonralar Şərq 
xalqlarının əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilib özününküləşdirilmiş, 
çinlilər onun yeni sistemini yaratmış, xalqın davranışı, əxlaq norma-
ları ilə əlaqələndirmiş və hər heyvanla bağlı xüsusi rituallar forma-
laşdıraraq dövlət səviyyəsində geniş yayılmasına şərait yaratmışlar. 
Təsəvvürlərdə «on iki»nin sakrallaşması kosmosdakı bürclərlə bağ-
lanır.

Əcdadlarımızın əqidəsində on iki tamlaşmanı, bütövləşməni 
bildirirdi. İnsan dünyaya gələndən sonra on iki ili başa vururdusa, 
yetkinləşdiyi zənn olunurdu. Yalnız on iki yaşın tamamında yeniyet-
mələr  müstəqil həyata vəsiqə alırdılar. Oğuz türklərinin adətincə, 
oğlanlar ömürlərinin ilk on iki ilini adlamaqla ova çıxmaq, yarışlarda 
iştirak etmək, evlənmək, dövlət işlərində iştirak etmək hüququ qaza-
nırdılar və bu həddi aşmamış onlara ad qoyulmurdu. «Kitabi-Dədə 
Qorqud» eposunda Dirsə xanın oğlu bığ yeri tərləməsinə baxmayaraq 
hələ atasının adı ilə çağrılırdı (ona «Dirsəxanoğlu» deyirdilər). Elə 
ki on iki yaşı başa vurub on üçə girir, cəsarətlə meydanda baxıcıların 
əlindən qurtulan vəhşi buğanın qabağına çıxır, döyüşüb onu öldü-
rür. Ətrafda oynayan uşaqları, tamaşaya duran qız-gəlini təhlükədən 
qurtardığına görə atası Dədə Qorqudu çağırıb oğluna ad qoymasını 
xahiş edir. Beləcə buğaya qalib gəlməsi oğuz igidinə Buğac (buğanı 
yenən) adını və bəylik qazandırır. Azərbaycan xalqı on iki rəqəminin 
magik gücünü həmişə xeyirliliyə (uğurlara qapı açır) yozmuşdur. 

Qırx. Çoxluq anlamındadır. «Qırx düyməli paltar», «qırx otaq», 
«qırx dəvəli yük» deyəndə ilk baxışda sakrallıq hiss olunmur. La-
kin düymələr açılıb axıra çatan kimi təzədən bağlananda bu rəqəmin 
arxasında sirli aləm gizləndiyi aşkarlanır. Azərbaycan türklərinin 
«Əsli və Kərəm» eposunun mifoloji qaynaqlarında qırx düymə-
li xalat gerçək aləmin bitməsi – ömür yolunun bağlanması, o biri 
dünyanın qapısının isə açılması kimi mənalandırılır. Füzuli rayonu, 
Şükürbəyli kənd sakini Qurbanov Faiq Kamal oğlu danışırmış: «Toy 
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gecəsi Kərəmlə Əsli tək-tənha qalıb bir-birinə sarmaşırlar. Kərəm 
əl atır ki, xalatının düymələrini açsın. Düymələr Kərəmin əli dəyən 
kimi öz-özünə açılır, axırıncıya çatanda təzədən hamısı düymələnir. 
Kərəm işi başa düşür. Bilir ki, Qara keşiş nə isə onların başına bəd-
bəxtlik gətirəcək. Əsli də Kərəmə kömək edir. Bu dəfə isə düymələr 
açılıb axırıncıya çatanda ondan bir qığılcım qalxıb Kərəmin sinəsinə 
düşür. Kərəm alışıb yanır. Bir göz qırpımında kül olur. Əsli hay-həşir 
salır, saçlarını süpürgə edib Kərəmin külünü ağlaya-ağlaya yığışdır-
mağa başlayır. Həmin küldən bir qığılcım da qalxıb Əslinin üstünə 
düşür. O da yanıb külə dönür. Bu vaxt səs-küyə el-oba adamları tö-
külüşüb gəlirlər. Otaqda bəylə gəlin əvəzinə ikicə topa kül tapırlar. 
Bilirlər ki, bu Qara keşişin işidir. Hamı göz yaşı töküb ağlayır, hər iki 
nakam gənci Lüləli deyilən yerdə basdırırlar. Bir zaman keçməmiş 
keşiş də azarlayıb ölür. Onu da Əsli və Kərəmin yaxınlığında dəfn 
edirlər. Nakam gənclərin qəbrinin üstündən gül kolları bitib bir-bi-
rinə sarmaşır. Qara keşişin də qəbrindən qaratikan boy verib güllərin 
arasına soxulur. Deyirlər gül kolları Əsli və Kərəmin ruhudur ki, o 
biri dünyada qovuşmaq istəyirlər. Qara keşişin ruhu isə qaratikana 
çevrilib onların qovuşmalarına mane olmaq istəyir». [7, 49-50].

Əfsanə rəmzlərlə doludur. Eyni adlı dastandan fərqli olaraq bu-
rada Qara keşiş heç bir kənar hökmdarın təkidi ilə deyil, Kərəmin 
qarabaqara onları izlədiyini görüb birdəfəlik özü məsələni çürütmək 
istəyir və bu anadək gerçəkliklə yoğrulan epizodlar poetik simvol-
larla, mifik eyhamlarla əvəzlənir. Ata qızının nişanlısı üçün öz əlləri 
ilə xalat tikir. Əslində bu, xoş və bəşəri hadisədir. Hələ Kərəmə tap-
şırır ki, toy gecəsi Əslinin yanına getməzdən əvvəl geyinib öz əlin-
lə düymələrini açarsan. Lakin «xalat» burada erməni keşişinin türk 
oğlu üçün hazırladığı qəbirdir, düymələr Kərəmin bəxtidir, taleyinin 
açarıdır – açılıb qurtaran kimi təzədən bağlanır. Tale də keşişin toya 
razılıq verməsi ilə Kərəmin üzünə gülür, kamına çatmasına mane 
olan xalatın içində bağlanıb qalması iləsə ondan həmişəlik üz dön-
dərir. Od qəzadır, dünyadakı fəlakətlərin mənbəyidir. Kül yaradıcıya 
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qovuşmaqdır. Gül kolu həyatın davamı deməkdir, doğrudur, əfsanə-
də məhəbbətin qələbəsi kimi göstərilir. Qaratikan isə xeyirlə şərin 
mübarizəsinin əbədiliyi deməkdir.  

Mifoloji görüşlərdə qırx düymənin açılıb-bağlanması ilə həya-
tın bu dünyada sonu göstərilir. Zamanın 40 kiçik mərhələsinin (40 
günün) və məkanın 40 balaca hissəsinin (40 otağın) başa çatması 
ilə sirli aləmin yolu tapılır, eləcə də bir sıra problemlər həll olunur. 
Koroğlu 40 gün qaranlıq tövlədə saxlamalı idi ki, Qıratın qanadları 
çıxıb onu qaranlıq dünyaya apara bilsin. Lakin 39-cu gecə dözməyib 
tövlənin damından deşik açır, içəri ay işığı düşür, Qıratın qanadları 
əriyir. Mifik mədəni qəhrəman Koroğlu əski çağlardakı funksiyası-
nı - o biri  dünyaya ilk yola düşən Yimin fədakarlığı ilə səsləşən 
missiyasını yerinə yetirməyə imkan tapmır. Bu səbəbdən də bütün 
var-qüvvəsi ilə gerçək dünyanın qəddarlıqlarına qarşı mübarizə apa-
rır. Oxxay qırxıncı otağın qapısından içəri keçməklə yeraltı dünyaya 
düşür. Göy aləmində dünya gözəllərinin məclisinə düşən Səlim şah 
isə 40 gün müddətinə baş pəriyə əl uzatmamalı, başqaları ilə eyş-iş-
rət keçirməli idi. O da 39-cu gün səbirsizlik etdiyindən həyatın bütün 
şirinliklərini əldən verir. Beləcə Kərəmin xalatının 40 düyməsi dün-
yalar arasındakı keçidlərin açarını simvollaşdırırdı.

İlkin əcdad saymağı yenicə öyrənəndə çox olan əşyaların dəqiq 
sayını hələ müəyyənləşdirməyə qadir deyildi. Təbii fəlakətləri qey-
ri-adi qüvvə kimi dərk edirdi. Bolluğa, çoxluğa da fövqəltəbii hal 
kimi baxır və  təsəvvüründə hədsiz böyüklüyü, fövqəltəbiiliyi «qırx» 
rəqəmi ilə ifadə edirdi. Əslində mifoloji strukturlardakı 40 dəqiq sayı 
deyil, saya gəlməz çoxluğu ifadə edir: «Qırx günlük möhlət», «Qırx 
mənzillik ev», «Qırx ağaclıq məsafə» və s. deyəndə dəqiq ölçüdən, 
saydan söhbət getmir, yolun həddindən artıq uzaqlığından, möhlətin 
müddətinin qeyri-müəyyənliyindən bəhs açılır. 

Qırx igid, qırx nökər, qırx incəbelli qız, qırx quldur, qırx qapı, 
qırx otaq, qırx div, qırxbaşlı əjdaha mifopoetik obrazları poetik mət-
nlərdə ağırlıq, böyüklük, nəhənglik, yüksəklik, qorxu, fəlakət, qu-



49

Folklor, Mifologiya, Etnoqrafiya

raqlıq, sevinc və ölüm anlamlarından birinin yerini tutur. 
Yazqabağı keçirilən mərasimlərdən aydın olur ki, «çillə» qırx 

deməkdir. Y.V.Çəmənzəminli məsələyə bir qədər də aydınlıq gə-
tirərək yazır ki, «Ən çox samilərdə təsadüf olunan qırx rəqəmi bi-
laxirə arilərə və türklərə keçmiş olmalıdır. Hər halda Azərbaycan 
əfsanələrində istər doğrudan-doğruya, istərsə «çillə» şəklində iş-
lənməkdədir» [6, 87]. Lakin «ölən adama qırx gün yas tutulması», 
«ruhun mərhumun məzarını qırxıncı gün tərk etməsi», «qırxında saz 
öyrənənin, korunda çalması» (atalar sözü) kimi təsəvvürlər göstə-
rir ki, xalq arasında «qırx» rəqəminin sakrallaşmasının tarixi çox 
qədimdir və samilərdən keçmə deyil. Bu rəqəm digər müqəddəs 
rəqəmlərlə müqayisədə ikili xarakterdədir – həm ölümlə, həm də 
həyatla əlaqələnir. Belə ki, qırx – ölümün astanasını göstərməklə ya-
naşı ailənin təməlinin qoyulmasını da şərtləndirir. Epik ənənədə toy 
şənliklərinin müddəti 40 gün, 40 gecə müəyyənləşir. Deməli, insan 
doğulanda, evlənəndə və dünyasını dəyişəndə qırx rəqəmi ilə üz-üzə 
dayanır: körpəlikdə qırxdan çıxması ilə həyata vəsiqə alır, camaat 
üzünə çıxarılır. Cavanlıqda qırx gün, qırx gecə toyü olur. Və öləndə 
ruhu qırx günə bədənini tərk edir.

Müqəddəs rəqəmlərin epik ənənədə kompleks şəklində iştirakına 
da rast gəlirik. Məsələn: «Quş Məlikməmmədin bikef olduğunu gö-
rüb dedi: « - Ey Məlikməmməd, qırx ağaclıqda bir padşahın ölkəsi 
var. Bir əjdaha gəlib suyun qabağını kəsib. Nə qədər ərzuman pəh-
ləvanlar var, onu öldürə bilməyib. Yeddi ildi ki, doqquzbaşlı əjdaha 
suyun qabağını kəsib. Hər gün bir qız aparıb onun ağzına atırlar. 
Əjdaha qızı yeyəndə bir az su axır, camaat da su götürür. İndi gö-
rürəm sən qüvvətli pəhləvansan, olsa-olsa, o əjdahanı da sən öldürə 
bilərsən. Get o əjdahanı öldür. Padşahdan qırx şaqqa ət, qırx tuluq 
su al» [12, 17]. 

Kiçik bir mükalimədə «bir», «yeddi», «doqquz» və «qırx» 
müxtəlif mifik obrazların keyfiyyət-kəmiyyət göstəricisinə çevrilir. 
Eləcə də «Məlikməmməd» nağılının əvvəli 1, 2 və 3 rəqəmlərinin 
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sakral anlamları ilə başlayır, hadisələr 3, 7, 9-un uğur və uğursuz-
luqları ilə davam etdirilir, 40-ın mütləq xoşbəxtliyi ilə tamamlanır. 

Oğuz-türk mifik Dünya Modelinin qurulmasında 
sakral rəqəmlərin rolu və funksiyası

Əski çağlarda toplumun üzvləri təbiətin hazır məhsulları ilə ki-
fayətlənməyib  özləri primitiv istehsala başlayanda əllərinin zəhməti 
ilə yaratdıqlarının sayını günü-gündən artırmış (yayın kəşfi ilə ox 
ucluqları, əkin-biçin üçün müxtəlif alətlər, kəsici ləvazimatlar, ibti-
dai toxuculuq qurğuları və s.), bu andan maddi varlıqları qruplaşdır-
mağa, bir-birindən ayırmağa, yaxşını pisdən fərqləndirməyə ehtiyac 
duymuşdular. Beləcə inkişaf edən mədəniyyətlərdə rəqəmlər mifo-
loji anlamlarla yanaşı gerçək funksiya da daşımağa başlanılmışdır. 
Rəqəmlərin sakrallıqla yozulan tərəfləri isə bədii yaradıcılıqda poe-
tikliyi qüvvətləndirmək vasitəsinə çevrilmiş, epik ənənədə mifoloji 
əhvalatlarla, mərasimlərdə oyun-tamaşa, nəğmə və rəqslərlə, inanc 
sistemlərində isə fetişləşdirilən cisimlərlə əlaqələndirilib insanların 
məişətinə, fəaliyyətinin bütün sahələrinə sirayət etdilmişdir. 

Sakral rəqəmlər sistemləşdirilib ayrı-ayrı silsilələrə ayrılmışdır. 
Bu qayda ilə müxtəlif yollarla dərk olunan saylar bütövlükdə bir-biri 
ilə daxili qanunauyğunluqla bağlanaraq dünyanın mifoloji modelini 
meydana gətirmişdir. V.N.Toporovun göstərdiyi kimi, «bütün ob-
yektlər (xüsusilə sakral anlamlılar) müəyyən sistemdə ierarxik va-
sitələrlə bir-biri ilə əlaqələnir» [31, 629-630]. 

Ümumiyyətlə, mifik dünya modelində hər elementin rəqəmlə öz 
işarəsi mövcuddur ki, sonrakı mədəniyyətlərdə onlar fəal metoforik 
dil faktoru kimi arxetipik simvol funksiyasını daşımışdır. Ayrı-ayrı-
lıqda sayların birinin digərindən üstünlüyünün səbəbi isə dünyanın 
yaranmasında hansı funksiyanı yerinə yetirən ünsürü işarələməsin-
dən asılı olmuşdur. 
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Söylənənləri əsaslandırmaq üçün qədim Misir geliopol varian-
tındakı «Doqquz böyük allah»la şərtlənən mifik dünya modelini 
yada salaq: 

Vahid (Atum-Ra) bir cütü - ikini (Şu və Tefnutu), onlar da başqa 
cütü - ikini (Heb və Nutu), bu cütlər birləşib dördü (Osiris, İsida, 
Set və Neftid) yaradırlar - hamısının bütövləşməsidən doqquz alı-
nır. Mifdə dünya rəqəmlərin növbələşməsi, daha doğrusu, bir-biri ilə 
bağlanaraq artması nəticəsində formalaşır. 

Sakrallaşan rəqəmlərin sxemini qursaq (Bax: sxem-1), görərik ki, 
misirlilərin mifik təsəvvüründə dünya 1, 2, 4 və 9-un magik gücünün 
hesabına meydana gəlir: 

1 + (2 + 2) + 4 = 9. 
Əski oğuz-türk mifologiyasında bu üsulla yaranan başqa say sis-

temində dünyanın  daha dolğun, mükəmməl və tam modelinə rast 
gəlirik: Vahid  başqa biri (Oğuzu) dünyaya gətirir, ondan iki üçlük 
(toplusu altı edir) doğulur. Birinci üçlük barədə mətndə deyilir ki, 
göydən şüa düşür. Oğuz görür ki, Günəşdən işıqlı, Aydan parlaq işı-
ğın arasında gözəl bir qız oturmuşdur. Başı qızıl qütb ulduzlu bu qız-
dan onun üç oğlu olur: Gün, Ay və Ulduz. Üç qardaşın nəsli sonralar 
Bozoxlar – pozuxlar adı ilə tanınır. İkinci üçlüklə bağlı mifdə göstə-
rilir ki, Oğuz göl ortasında bir ağac görür. Ağacın oyuğunda gözəl 
bir qız oturmuşdu. Gözləri göydən də göy, saçları dalğa kimi, dişləri 
inci tək olan bu qızdan da Oğuzun üç oğlu dünyaya gəlir: Göy, Dağ, 
Dəniz. Bu üç qardaşdan törəyən nəsillər isə Üçoxlar adını daşıyır. 
Azərbaycan türklərinin soy kökündə həm Bozox, həm də Üçox tay-
faları iştirak edir. Altılardan isə altı dördlük meydana gəlir: 

BOZOXLAR (pozuxlar). Oğuzun kosmosdan gələn qadından do-
ğulan 3 oğlunun hərəsinin 4 oğlu dünyaya gəlir. 12 nəvədən törəyən 
nəsillər oğuz türklərinin sağ qanadı hesab edilir. Ona görə Bozoxlar 
adlanırlar ki, Oğuzun üç oğlu - Gün xan, Ay xan və Ulduz xan atala-
rının tapşırığı ilə dünyanı gəzib qeyri-adi varlıq axtararkən bir qızıl 
yay tapırlar. Onu üçü öz arasında bölməli idi. Lakin atalarının və-
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siyyətinə görə qızıl yayı pozulmamış saxlayırlar. Vərəsəliyə əsasən 
bu yay üç qardaşın törəmələrinə çatırdı. Üç yerə bölünüb pozulması 
yayı gərəksiz bir əşyaya çevirir, magik gücünü - ox atmaq funksiya-
sını əlindən alırdı. O səbəbə də 3 oğlun və 4 nəvənin ardıcılları sim-
volik şəkildə özlərini yayın üç parçası – pozuğu sayırdılar. Və qızıl 
yay kimi bütövlüklərini – birlikdə olmalarını nümayiş etdirirdilər. 
Bozoxlar öz aralarında dörd olmaqla üç qrupdan ibarət idilər: 

Birinci dördlük Gün xanın övladlarıdır: Kayı, Bayat, Alkaravlı 
(Alka-evli), Qara Avul (Qara-evli); 

İkinci dördlük Ay xanın övladlarıdır: Yazır, Dogər, Dodurğa 
(Durdurqa), Yaparlı (Cayurlu); 

Üçüncü dördlük Ulduz xanın övladlarıdır: Avşar (Əfşar), Kızık, 
Bəgdili, Karkın (Bayat, Əfşar, Bəgdili sonralar əsasən Azərbaycan 
türklərinin içərisində ərimişdir);  

ÜÇOXLAR - Oğuzun Yer qızından (onu su və ağacla əlaqələn-
dirirlər) doğulan oğlanları Göy xan, Dağ xan və Dəniz xanın dünya 
səyahətində tapdıqları üç qızıl oxu bildirir. Oğuzların sol qanadı da 
12-dir, eyni ilə 3-ün 4-ə nisbəti ilə artıb çoxalır: 

Dördüncü dördlük Göy xanın övladlarıdır: Bayındur, Beçenə 
(Peçeneq), Çavuldur, Çəpəni; 

Beşinci dördlük Dağ xanın övladlarıdır: Salur, Eymur, Alayurt-
lu, Ürəgür; 

Altıncı dördlük Dəniz xanın övladlarıdır: İqdır, Bəgdüz, Yıva, 
Kınık. Bu boylardan Bayındur, Beçənə, Çavuldur, Salur, Alayurtlu, 
Bəgdüz Azərbaycan türklərini formalaşdıran tayfalardandır. 

Qədim oğuzların Bayındur, Salur və Əfşar soyu Azərbaycan ta-
rixinin müxtəlif dönəmlərində ictimai-siyasi hadisələrdə, Bayat isə 
türklərin mədəni həyatında böyük rol oynamışdır. Beləcə kainatın 
oğuz-türk mifik modelində dünyanın və oğuz cəmiyyətinin forma-
laşmasının başlanğıc mərhələsində 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 24 və 33 
sayları iştirak edir; hər biri dünyaqurmada daşıdığı müəyyən rola 
görə digərindən seçilib sakrallaşır. Başqa primitiv mifoloji sistem-
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lərdən fərqli olaraq Oğuz-türk sakral say sistemində onluq rəqəmlər 
də nəzərə çarpır. Say etibarı ilə də sakrallıq funksiyasını öz üzərinə 
götürən rəqəmlər digər mifoloji sistemlərlə müqayisədə daha çoxdur, 
müxtəlif yozumlu və fərqlidir. Oğuz-türk panteonunda iştirak edən 
rəqəmləri və onların funksiyalarını nəzərdən keçirək (Bax: sxem-2): 

Bir (1) – Yaradıcının işarəsidir;  mifdə ər/OĞUZu - kişi başlan-
ğıcı bildirir. 

İki (2) – Oğuzun arvadları  - qadın başlanğıclardır // Oğuz soyu-
nun qollarını və yerlə göyün birliyini - vəhdətini şərtləndirir. 

Üç (3) – [1 (Vahid –Tanrı; Oğuz - ər) + 2 (1-ci arvad - göydən 
yerə enən işıq şüası + 2-ci arvad – ağac və su) = 3] Oğuzun evliliyini 
və maddi dünyanın qurulmasını göstərən sakral rəqəmdir. Göy və yer 
qadınlarından doğulan oğlanlar - Kosmos və Yerdır. Ümumiyyətlə, 
Oğuz türk mifində 3 sakral üçlük mövcuddur: birinci üçlük: Oğuz 
və iki arvadı; ikinci üçlük: kosmosla bağlanan üç oğul (Göy xan, Ay 
xan, Ulduz xan); üçüncü üçlük: yer və onun orbiti ilə əlaqələnən üç 
oğul (Göy xan, Dağ xan, Dəniz xan). 

Dörd (4) – Oğuzun hər oğlundan olan nəvələrin sayı // ilkin ün-
sürlər, dünyanın tərəfləri – istiqamətləri nəzərdə tutulur. Mifdə göstə-
rilir ki, Oğuzun nəvələri yer üzünün şimalında, cənubunda, şərqində 
və qərbində məskunlaşırlar. 

Beş (5) – Oğuzun bir oğlu və ondan doğulan 4 nəvəsidir. 
Altı (6) – Oğuzun oğlanlarının və şəcərənin ikinci nəslinin cəmi-

dir [3/3] – kosmosla Yer kürəsinin  vəhdəti deməkdir. 
Yeddi (7) – Oğuzun hər qanadının başında duran 3 oğlu və on-

ların hər birinin 4 nəvəsinin (3+4) işarəsidir. İlkin tayfa birliklərinin 
tərkibini bildirir. 

Doqquz (9) – Oğuz-türk şəcərəsinin ilk nəslinin simvoludur. 
Daha doğrusu,  Dünyanın tam mifik modelidir. 3 [1+2 (1+1)=3] +  6 
[Hər arvaddan doğulan 3 oğlu (3 + 3)] = 9. 

On iki (12) – Oğuz tayfalarının qollarının, Bozox və Üçox tayfa 
birliklərinin sayıdır. [12+12].
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 İyirmi dörd (24) – Oğuzun nəvələrinin, şəcərənin üçüncü nəs-
linə daxil olan soyların cəmidir; tayfaların bölünməzliyini simvol-
laşdırır. Otuz üç (33) – Qalın Oğuz elini (9+24 = 33) mənalandırır. 
Mifoloji anlamda Göy Tanrısının öz yaratdıqları ilə vəhdətidir: 

9 [1+2 (1+1) +  6 (3 + 3) ] + 24 
[Hər oğlundan 4 nəvə (6 x 4)] = 33.

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, 24-ün tayfa birliyini simvol-
laşdırması təkcə oğuz panteonu ilə məhdudlaşmırdı. Prototürklərin 
əksəriyyətində özünə yer alırdı. L.Qumilev Biçurinə istinadən yazır-
dı ki,  «Şan Yu Mətənin ordusu da 24 nəslə bölünürdü» [178, 89]. 
Herodot isə skiflərin 24 tayfaya məxsusluğunu bildirirdi.  Deməli, 
göstərdiyimiz sxemlər çox dərin qatlardan gəldiyi üçün Türkün bir 
qanadına aid deyil, ümumiyyətlə, ümumtürk düşüncəsinin məhsu-
ludur və bu sistemin davamını da müəyyənləşdirmək mümkündür.

Orta əsr tarixçisi F.Rəşidəddinə görə, Gün xanın hər dörd oğlun-
dan 1, Ay xanın hər dörd oğlundan 2, Ulduz xanın hər dörd oğlundan 
3, Göy xanın hər dörd oğlundan 4, Dağ xanın hər dörd oğlundan 5, 
Dəniz xanın hər dörd oğlundan 6 övlad dünyaya gəlmişdi [90, 218]. 
Bu rəqəmlərin cəmi 21-dir  (1+2+3+4+5+6=21). Nəzərə alsaq ki, 
Oğuzun 6 oğlunun hər birinin 4 övladı vardı, onda Ulu Atanın nəti-
cələrinin sayı aşağıdakı şəkildə sistemləşdirilir: Dəniz xandan (6 x 
4) 32, Dağ xandan (5 x 4) 20, Göy xandan (4 x 4) 18, Ulduz xandan 
(3 x 4) 12, Ay xandan (2 x 4) 8, Gün xandan isə (1 x 4) 4 nəticəsi var 
idi. Ümumilikdə şəcərənin dördüncü nəslinin nümayəndələri (32 + 
20 + 18 + 12 + 8 + 4)  94 nəfər idi. Dörd nəslin üst-üstə gəlməsi (6 
+ 24 + 94) 124 edir. Və bu rəqəmə bir kişi, iki qadın başlanğıcları da 
artırsaq, son nəticə (124+3) 127 alınır. 

Əski tarixi qaynaqlarda Ağqoyunlular dövlətinin başçısı Uzun 
Həsənin nəsil şəcərəsindən bəhs açarkən yazılır: «Bayındur xan ki, 
bu tayfa özünü onun nəsli hesab edir, Gün xan ibn Oğuz xanın oğlu-
dur; Oğuz xan Həsən padşahın əlli birinci babasıdır» [20, 7]. Demə-
li, XV yüzilliyədək Oğuzun 51 nəsli ömür sürmüşdür. Hər nəslə orta 
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hesabla 50-60 yaş versək, Uzun Həsənlə Oğuz xanı təxminən 3 min 
illik məsafə ayırır. Bu da b. e. ə. II minilliyin əvvəllərinə təsadüf 
edir. Ona görə də Oğuzun belə uzaqlıqdan Mətə dövrünə gətirilməsi 
inandırıcı görünmür.

Göründüyü kimi, qədim misirlilərə aid mifik dünya modelinin 
qurulması sakral doqquz rəqəmi ilə başa çatır. Türklərə məxsus 
strukturda isə birinci mərhələdə alınan cəm doqquzdur, kainat bütün 
elementləri ilə otuz üçlə meydana gəlir. Bir məsələni də açıqlamaq 
lazımdır ki, çox hallarda Oğuz yaradıcı kimi götürülür və ziddiyyət 
ortaya çıxır. Kişi-qadın başlanğıclar bəzi məqamlarda eyniləşdirilir. 
Faktiki olaraq əldə olan variantlarda qadınlar ancaq altı oğulun – 
dünyanın və kosmosun formalaşmasında iştirak edirlər. Sonra mey-
dandan çıxarılırlar. Eləcə də iki istiqamətli qadın başlanğıcının kökü 
kənar dünyalarla bağlanır. Daha doğrusu, göyün yuxarı qatındakı 
Əsas Yaradıcının əhatəsindən gəlir. Bu, Oğuzun tanrıçılığına inamın 
üstündən xətt çəkir, ya da çox dərin qatlarda belə təsəvvür türk soy-
larının ancaq bir hissəsində mövcud olmuşdur. 

Oğuz mifinin əldə olan əsas iki qaynağının birində («Oğuz ka-
ğan» eposunun uyğur variantında) göstərilir ki, Oğuzun qadınlarla 
əvvəlcədən heç bir əlaqəsi və tanışlığı olmamışdır. Özü də hərəsi bir 
inancdan – biri animistik (kosmosa aid cisim canlandırılır), digəri 
isə totemistik (insan ağacdan doğulur) görüşlərdən miras qalmışdır. 
Doğrudur, mifin islam görüşləri ilə qohumlaşdırılan F.Rəşidəddinə 
aid digər qaynağında (Oğuz Nuhun  oğlu Yafəsin törəməsi kimi təq-
dim olunur) Oğuzun öz əmisi qızı ilə evlənməsinə işarə var. Belə ki, 
arzularının gerçəkləşməsində ona kömək edən qadın Allaha pənah 
gətirib öz doğmalarından üz döndərir. Həmin xəttin oğuz türkləri-
nin islamı qəbul etməsindən sonra mifoloji hadisələrə artırılması şü-
bhəsizdir. Ümumiyyətlə, indiyədək türk və bəzi rus alimlərinin fikri 
bundan ibarət idi ki, oğuzların ən uğurlu və əsas sakral rəqəmi 24-
dür, çünki tayfa birliyi bu rəqəmlə tamamlanır. Əslində isə oğuz  və 
ümumtürk mifoloji sistemində 24 - mifik dünyanın yaranmasında 
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mövcud olan iki mərhələdən ancaq birində iştirakçıdır və bütövlük-
də götürəndə əsas rol onun deyil, son nəticənin – 33-ün üzərinə dü-
şür. Başqa sözlə, 24 müqəddəsliyin zirvəsi hesab ediləndə Oğuzun 
özü, iki arvadı və altı oğlu kənarda qalır. Dəlilləri ümumiləşdirəndə 
aydınlaşır ki, oğuz-türk mifik dünya modelinin ilk mərhələsi Oğu-
zun 6 oğlunun doğulması ilə başa çatır: Oğuz + iki arvadı + onların 
altı oğlu – nəticədə 9 alınır. 

Əslində bu mərhələdə dünyanın  əsas qatları formalaşır. İlkin 
olaraq kosmos-fəza: günəş, ay və ulduzlar meydana gəlir. Bu, dün-
yanın birinci qatıdır. Sonra göy təbəqəsi, dənizlər və dağlar yaranır. 
Qəribə orasıdır ki, Göy ikinci üçlüyün başında dayanır və Kosmos-
la Yer qatına – Dağ və Dənizə vasitəçilik misiyasını öhdəsinə gö-
türür. İlk baxışda adama elə gəlir ki, bu strukturda dünyanın əsas 
elementi – Yer üstü torpaq çatışmır. Ev-yurd, yaşayış məntəqələri, 
şəhərlər salmaq üçün əsas məkan – çöllüklər, düzənlər də yoxdur. 
Lakin diqqət etdikdə görürük ki, mifik dünya modelinin qurulması-
nın ikinci mərhələsi məhz yerin – məkanın atributlarının meydana 
gəlməsinə həsr olunur. Orada daha çox insandan – türk soylarının 
yaranmasından, yurd yerlərindən bəhs açılır. Əgər oğuzların 33-lük 
sakral say sistemində mifik dünya modelinin kosmosla əlaqələnən 
hissəsinin yaranması doqquz (1 +2 + 6 = 9 – Oğuz, iki arvadı və oğ-
lanları: Gün, Ay, Ulduz, Göy, Dağ, Dəniz) rəqəmində tamamlanırsa, 
qədim misirlilərin «Doqquz Böyük Allah» mətnində anoloji funksi-
ya «beş»in (Günəş – Atum-Ra, onun övladları qadın Nut – Göy, kişi 
Heb –Yer, oğlan  Şu – hava, qız Tefnut – su) öhdəsinə buraxılır. 

Bir cəhətə də diqqət yetirək: türk-oğuz sakral say sistemində 
mifik dünya modelinin formalaşmasında iştirak edənlərin hamısı 
ikinci mərhələdə ancaq kişilərdir, lakin misirlilərdə Günəş tanrısı 
Atum-Ranın övladlarının ikisi qız (Nut və Tefnut), ikisi isə oğlandır 
(Heb və Şu). Nəslin davamı üçün bacı-qardaşla evlənir. Oğuzun özü, 
oğlanları və nəvələri daha sivil hərəkət edirlər, onlar qan qohumları 
ilə ailə qurmurlar. Lap başlanğıcda iki möcüzəli qadın kənar dünya-
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lardan gəlib analıq vəzifələrini yerinə yetirməklə meydandan çəkilir-
lər. Bu, bəlkə də Dünya mifoloji sistemlərində yeganə haldır. Sonra-
kı proseslərdə qadın tərəf tamamilə nəzərdən qaçırılır, yəni Oğuzun 
oğlanlarının kimlərlə evləndiyi barədə məlumat dumanlı qalır, ərlər 
bütün hallarda öndə gedirlər.

Faktlar göstərir ki, Azərbaycanda rəqəmlərin sakrallığı həmişə 
diqqət mər-kəzində olmuşdur. N.Gəncəvi XII yüzillikdə «Rəqəmlər 
rəmzinin taxtasında Nücuma aid bütün yazıları oxuduğunu» [13, 15] 
yazırdı. O, rəqəmlərin simvollaşması – sakrallığı barədə nücum el-
mindəki bilikləri dərindən mənimsəmiş və yaddaşlardan götürdüyü 
mifik görüşlər əsasında formalaşan müqəddəs saylar (1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9) əsasında poetik fiqurlar yaratmışdır. «Bir» sayına canlı varlıq kimi 
müraciət edərək (şəxsləndirərək) onu mifopoetik mənada Allahla 
eyniləşdirmişdir: «Sayın əvvəlində (bütün) birincilərin birincisisən, 
İşlərin sonunda bütün axırıncıların axırıncısısan» [15, 17]. Şair Ya-
radıcının ikili xüsusiyyətini «birinci-axırıncı» arxetipik simvollarını 
qarşılaşdırmaqla üzə çıxarırdı. Çünki Tanrı mərhəmətli olmaqla bə-
rabər həm də qəzəbli və cəzalandıran idi. O, cənnətlə yanaşı cəhən-
nəmi də yaratmışdı. Nizamiyə görə, tanrı sayların birincisi və ən 
böyüyüdür. Hər şeyin bünövrəsi Vahidlə qoyulmuş, bütün varlıqlar 
Vahiddən törəmiş və bütün yerdə qalan varlıqlar – rəqəmlər Vahidin 
ətrafında daim dolanmaqla dünyanın bütövlüyünü təmin etmişdir. 
Çox hallarda Nizaminin nəzərində «iki» «Avesta»dakı dualizmi mə-
nalandırdı. Şair dünyadakı əksliklərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsin-
dən danışanda da «iki» rəqəminə üz tuturdu: «Ancaq nə edim ki, 
hava iki rənglidir, Fikir geniş, sinəm isə dardır» [15, 36].

Ümumiyyətlə, Nizaminin əsərlərində sakral rəqəmlərin işlək da-
irəsi çox genişdir. Müasirlərinin və özündən sonra gələn sənətkarla-
rın heç birinin yaradıcılığında onun qədər saylara müraciət edən, on-
ların sakrallığına söykənib fikrini daha obrazlı, anlaşıqlı ifadə edən 
olmamışdır. Bu səbəbdən də şairin poemalarının poetik strukturunda 
rəqəmlərin rolu və əhəmiyyəti ayrıca araşdırılmalıdır. «Xəmsə»dəki 
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rəsmi hissələrdə dini mövzulardan yazması, mədhnamələrdə hökm-
darları tərifləməsi, özü və ailəsi barədə məlumat verməsi qayəsinə, 
məramına görə bir-birindən tamamilə fərqli mövzular olsa  da, hər 
birində məqam düşən kimi fikirlərini sakral rəqəmlərlə ifadə et-
mişdir, eləcə də ayrı-ayrı məsnəvilərindəki epik təsvirlərdə onlar-
dan poetik vasitə kimi gen-bol faydalanmışdır. Nizami Azərbaycan 
xalqının mifologiyasına, inanclarına bələdliyini nümayiş etdirməklə 
yanaşı miflərin qədimliyinə, zənginliyinə və əhatəliliyinə heyrətini 
gizlətməmişdir. O, deyirdi ki, «Yeddi xəzinənin [yeddi göyün] qa-
pısını [sən] açdın. Dörd gövhərə qədəm basdın...» Bəzən bir bey-
tində bir neçə sakral rəqəmi bir-biri ilə əlaqələndirməklə bütöv mif 
strukturunu yazı yaddaşına köçürürdü. Məsələn: «O, yeddi məclisin, 
doqquz beşliyin Yusifi, Həm zamanın valisi, həm də vəliəhdidir». 
Xristian və islam dünyasında Yusif haqqında çoxsaylı mifoloji əhva-
latlar yaranmışdır və Azərbaycanda onun möcüzələri barədə bu gün 
də xalq arasında əfsanələr dolaşmaqdadır. Yusif haqqında mifdə yed-
di, doqquz və beş rəqəmləri elə sakrallaşmışdır ki, Şərqin və Qərbin 
bütün mütəfəkkirləri öz yaradıcılıqlarında ona üz tutmaq məcburiy-
yətində qalmışlar. 

Məşhur «Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam» 
[16, 115] misrasını sakrallığın, mifopoetikliyin ən yüksək nümunə-
si hesab etmək olar. Təkcə Nəsimi (1369-1417) yaradıcılığı imkan 
verir ki, Azərbaycan mifologiyasının mükəmməl strukturlara malik-
liyindən söz açaq. Diqqət edin: misrada işlənən ilk birdə (allahın 
zərrəsi olan insanda) iki (gerçək dünya və mənəvi dünya) yerləşir, 
lakin onun özü üçüncü birdə cisminə yer tapmır. Görəsən, nə səbə-
bə? Çünki birinci bir tək deyil, onda iki dünya yerləşməklə üçləş-
mişdir. Mifik görüşlərdə bir-üç bağlılığı qarşıdurmanın, ziddiyyətin 
zirvəsi sayılır. Əslində mifik anlamda üçdən başqa digər rəqəmlər 
(dünyanın elementləri) birin (bütövün, vahidin) içərisində əridilir. 
Eləcə də inanclarımıza görə, iki vahidi, yəni iki yaradıcını – iki dini 
idiologiyanı bir nöqtədə birləşdirmək mümkünsüzdür. Deməli, şair 
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insanı allahlaşdırmağa təşəbbüs göstərir. Bu, türkün çox dərin qat-
lardakı Atalar kultundan gəlirdi və islama zidd mövqedə duran baxış 
idi. Digər tərəfdən, Nəsimi müsəlman görüşləri ilə tam razılaşırdı. 
Bəlkə bu səbəbdən çox ehtiyatlı tərpənirdi: kamil insanı tanrının özü 
ilə deyil, bir-iki mühüm xüsusiyyəti ilə (düşünmək və yaratmaq qa-
biliyyəti ilə) eyniləşdirirdi. 

Nəsimiyə qarşı din xadimlərinin etirazının mayasında o dururdu 
ki, şair Allahla üst-üstə düşən cəhətlərini verməklə İnsanın öz daxi-
lində real və mifik dünyalardan ibarət daha möhtəşəm bir aləm yarat-
dığını vurğulayırdı. Məhz bu mənada Nəsimi kamil, yetkin insanı da 
vahid sayır və onda ikini, daha doğrusu, iki biri yerləşdirmək istəyir. 
İki vahidi (iki yaradıcı anlamında) isə bir-birinə qovuşdurmağa heç 
bir qüvvənin qüdrəti çatmırdı. Təsadüfi deyil ki, Şərq münəccimləri 
və astroloqlar on biri (11) ən ziddiyyətli, uğursuz rəqəm sayırlar. 
Çünki on birdə də - Nəsiminin irəli sürdüyü kimi, iki bir yanaşı iş-
lənir. Beləliklə, müəyyən çağlarda ulu əcdadın mifik təfəkkürü elə 
mərhələyə çatmışdır ki, o, adi danışığında, söyləmələrində rəqəm-
lərlə çatdırmaq istədiyi bütün hadisələri mifik dünya modelinin mey-
dana gəlməsi prosesinə uyğunlaşdırmışdır. Diqqət edin, əhvalatlar 
vahidlə başlayır: «Biri varımış, biri yoxumuş, allahdan başqa heç 
kəs yox imiş» [1, 149]. Sonra bir naməlum ölkə ilə ikiləşir, o ölkə-
nin padşahı (yaxud şahzadəsi, taciri, ovçusu, əkinçisi və s.) meydana 
gətirilməklə isə üçləşir: «Göyün altında, yerin üstündə bir şah oğlu 
var idi» [2, 73] və primitiv də olsa, mifik dünya modeli (allah-yer-in-
san) qurulur. Əksər nağıllarda başlanğıcda qoyulan 3 rəqəmi süjet 
boyu bütün hadisələri müşayiət edir: Padşahın bağındakı «alma ağa-
cı birinci gün çiçək açarmış, ikinci gündə çiçəyini tökərmiş, üçüncü 
gündə bar verərmiş» [12, 51]. Nəhayıt, üç oğul meydana atılır. Mey-
vələrin qorunmasına üç dəfə təşəbbüs edilir. Şahın oğlanları quyuya 
düşmək istəyirlər. Lakin böyük və ortancıl qardaşlar acizlik göstərir-
lər. Kiçik qardaş isə quyuya enib üç dev və üç qızla rastlaşır. Hər de-
vin ayağını üç dəfə xəncərlə dəlir. Üç gün, üç gecə onlarla vuruşur, 
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qələbə çalır və s. Rəqəmlərin mifoloji əsasları ilkin dünyagörüşünün 
məhsuludursa, hesab və hesablama strukturları nisbətən sistem halda 
bir qədər sonrakı çağlarda - arxaik mədəniyyətlərin formalaşması 
başa çatanda meydana atılmış, bundan sonra saylar həm də gerçək, 
həqiqi mənada dərk olunmuşdur.
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РЕЗЮМЕ

Рамазан Kафарлы
ЕДИНСТВО-ХРОНОТОПЫ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНТИНУУМЕ (ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СИСТЕМЕ)

В статье впервые анализируются хронотопы (единство времени 
и пространства) на основании текстов огузских эпосов «Деде Горгуд» и 
«Огузский каган».  Раскрывается мифологический континуум – особенности 
пространственно-временной системы, количественная структура мифо-
логической модели Мира в тюркско-огузском эпосе. 

Ключевые слова: мифологический континуум, хронотоп, временные 
топосы, тюркско-огузский эпос, сакральные цифры. 

SUMMARY*
Ramazan Kafarli

THE UNİTY İNSİDE MYTHOLOGİCAL  CONTİNUUM 
(THE SYSTEM OF PLACE AND TİME)

In this article khronotops (the unity of time and place) are on the basis of stead 
fast of «Oghuz» eposes - the book of «Dede Korkud» and the Kaghan of Oghuz. It 
is explained the importance of system of time, place. The quantity structure of the 
models of mythological world in turk-oghuz epos. It is generalized the interpre-
tations of holy figures which has been spread widely on the basis of mythological 
continuum people’s mythological meetings and it is shown their roles and functi-
ons in the building of Oghuz –Turk mythical world model.

Key words: Mythological  continuum, Khronotop, Time toposes, the epos of 
turk-oghuz, holy figures.

*Topludakı xülasələrin ilgilis dilinə tərcüməsinə və redaktəsinə “Dədə Qorqud” 
ETL-nın kiçik elmi işçisi Zemfira Abbasova məsuldur.
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Pərixanım Soltanqızı 
filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI AT KULTUNUN
YAZILI ƏDƏBİYYATA TRANSFERİ

“At kultu” birdən-birə meydana gəlməyib. Onun kökü tarixə 
söykənir. Məkanından asılı olmayaraq at insanların həyatında mü-
hüm rol oynayıb, sınaqlardan keçib. Ta qədimlərdən tarixi şəxsiyyət-
lər, sərkərdələr döyüş meydanlarına at belində getmiş, nizə, qalxan, 
qılınc, süngü, oxla düşmənə at belində zərbə endirmişlər. Zəfərləri at 
belində qazanmışlar. 

Xalqların savaş salnaməsinə nəzər salsaq görərik ki,  atçılıq in-
kişaf etdikcə hər bir xalqın döyüş meydanında  piyada qoşunlarla 
yanaşı atlı qoşunları da olmuş, sonra piyadaları getdikcə atlılar əvəz 
etmişdir. At sahibi ilə birləşmiş düşmənə hücum etmiş, məğlub ol-
muş, qalib gəlmiş, ölüb və öldürmüşdür. Döyüş meydanlarında atı 
öldürülmüş döyüşçü qanadı qırılmış şahinə bənzəyib. Atın döyüş və 
qələbə simvoluna çevrilməsi də elə bununla bağlanıb.

Azərbaycan xalqının həyatında, tarixində və mədəniyyətində at 
mühüm rol oynayıb. Azərbaycan atçılığın inkişaf etdiyi ən qədim 
ölkələrdən biridir. Bu məkanda atçılığın yaranması və inkişafı son 
tunc və ilkin dəmir dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə atçılıq heyvan-
darlığın əsas sahələrindən biri olmuş məişətdə ondan tək minik kimi 
deyil, yük və qoşqu vasitəsi kimi də istifadə olunmuşdur. At totemi 
və ata sitayiş kimi ünsürlər bu dövrdə  meydana gəlmişdir. 

Atın sahibi öləndə atının onunla birgə basdırılması, atın qurban 
kəsilməsi, ölünün at dərisinə bükülərək dəfn olunması və s. bu kimi 
hallar adətə çevrilmişdir. Müsəlman aləmində bu adət ata olan ina-
ma köklənmişdir.  Müsəlman mühitindən fərqli olaraq xristian inan-
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cında ata münasibət bütün hallarda mənfidir. Xristian inancında ata 
müqəddəs varlıq kimi yox fəlakət, müharibə, aclıq, ölüm rəmzi kimi 
baxılmışdı.

“Tayfa başçılarına və üzvlərinə məxsus zəngin qəbir abidələrin-
də Qarabağ (Borsunlu, Bəyimsarov, Sarıçoban, Xocalı, Dovşanlı, 
Ballıqaya, Gəncə, Naxçıvan, Şahtaxtı, Mingəçevir, Xaçbulaq, Talış 
kurqanlarında böyük təmtəraqla müşayət olunan at dəfninə tez-tez 
təsadüf olunurdu ( 7, səh. 49). Sonralar atların şəxsləndirilməsi, atla 
bağlı meydana gəlmiş atalar sözləri ata olan inancdan yaranmışdı:   

At yürüyər, igid öyünər.
At minənindir, qılınc qurşananın.
At altımda büdrəməsin.
At igidin yaraşığıdır.
Ərsiz arvad, yüyənsiz at.
İgid at belində tanınar.
Atsız igid yürüyə bilməz.
At muraddır.
Atsız igidin ümidi olmaz.
At bəslənir, qız istənir.
Ata arpa, igidə plov.
At minərsən Allahı,
Atdan enərsən  atı unutma.
At addımına görə deyil,
Adamına görə yürür.
Ata yəhər gərək, yəhərə də ər gərək.
Atın suçunu onun yəhərində anlamalı.
İgid igidə at bağışlar.
Türkün ayağı üzəngidə gərək.
Qatıra baban kim demişlər,
Dayım atdır demiş. 
Qıratın yanında duran ya huyundan, 
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   ya suyundan.

Bu gündə at Azərbaycanda inam yeridir. At dırnaqlarının cibə 
qoyulması və cibdə gəzdirilməsi, at nalının qapıya vurulması ru-
zi-bərəkət rəmzidir. Yuxu yozmalarda at xeyir işin, murada çatmaq, 
işdə yüksəlmək, madiyyatın yüksəlişi və s. kimi simvolların daşıyı-
cısıdır. “Şərq xalqlarının inancında at daha çox od və işıqla əlaqələn-
dirilir. Müsəlman intibahına aid poeziyada vurğulanır ki, şəfəq atları 
çaparaq qaranlığı əridir, dan yeri ağarır, hava işıqlanır və dünya bir 
gün aydınlığa qərq olur. Bu kimi əski dəlillər təsdiqləyir ki, at bəşər 
oğlu ilə doğmalaşıb, kişilərə arvadı və oğlu qədər özünü istədə bil-
mişdir” (3, səh. 5).

Sonralar hər bir xalqın ata olan inamı, onun sirli, sehrli olması 
xalq yaradıcılığında qəhrəmanlarla bağlı əfsanələrdə, dastanlarda, 
rəvayətlərdə və s. ədəbi lirik-epik növlərdə bədiiləşdi. Türk mifo-
logiyasına görə bugünkü at göydən enmiş,  insan yeyən heyvanla su 
ayğırının bir göldə döl tutmasından yaranıb.  

Atla ova çıxmaq, ov ovlamaq da türk mifologiyasına söykənir. 
Qobustanda daşın üzərində atı minən şəxsin maral ovlamasının təs-
viri, qədim zamanlarda  atdan ov ovlamaq üçün də istifadə olun-
duğunu təsdiqləyir. Bədii ədəbiyyatda atla ov etmə lövhələrinə rast 
gəlməyimiz bu faktdan irəli gəlir ki, bu da atla bağlı tariximizə (xü-
susilə heyvandarlıqdakı), adətlərimizə söykənir. “Nagahandan Oğu-
zun üzərinə bir sürdi keyik gəldi. Bamsı beyrək birini qova getdi. 
Qova-qova bir yerə gəldi”(1, səh. 54).        

Əfsanələrimizdə, nağıllarımızda və dastanlarımızda at sahibi-
nin, qəhrəmanın xarakterinə, adına uyğun şəxsləndirilmiş. Məşhur 
sərkərdə  Atillanın atı ilə bağlı əfsanələrdə onun atının adı “Şim-
şək”lə şəxsləndirilmişdir. Bu ad Atillanın xarakterinə uyğun veril-
mişdir. Onunla bağlı əfsanələrdə Şimşəyin nəhəng, güclü olduğu, 
ayağının dəydiyi yerdə ot bitmədiyi söylənilir. Bu Atillanın atının 
sürətinə işarədir və bu funksiyalarına görə prof. Ramazan Qafarlı-
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nınn qeyd etdiyi kimi sürətli, qaçağan olduğundan “Şimşək” adlan-
dırılmışdır.” Belə səsləndirilən qəhrəmanın xarakterinə uyğun, adına 
layiq, onu tamamlayan at adlarına Azərbaycan nağıllarında, dastan-
larında bir sözlə bədii ədəbiyyatın lirik-epik janrlarında da rast gəli-
rik. Məs. Boz at, Boz ayğır, Qazlıq at, Keçibaşlı  Keçər ayğır, Toqlı 
başlı Turu ayğır, Ağ-boz at, Təpəlaşqa ayğır, Gök bədəvi at (“Dədə 
Qorqud”), Qırat, Dürat (“Koroğlu”), Boz at (“Qaçaq Nəbi”), Şəb-
diz (“Xosrov və Şirin”), Qəmər, Şahbaz (“İki od arasında”), Qəmər 
“Dəli Kür” və s. xeyli belə nümunələr göstərmək olar. Bu heyvanla-
rın şəxsləndirilməsi ilə bağlı olaraq indiyədək əyalətlərdə bəzi hey-
vanlar (inək, camış, keçi, qoyun) bu adlarla çağrılır. Məs. Keçibaşlı, 
Təpəl, Qaşqay, Ala göz, Qonur göz və s.

Qoç Koroğlunun, Qaçaq Nəbini ələ keçirmək, qürurunu sındır-
maq, qanadını qırmaq məqsədilə hiylə yolu ilə Qırat, Bozat qaçırılır. 
Bu zaman onlar necə həyəcan, narahatçılıq, sarsıntı keçirirlərsə, atı-
nın quyruğu kəsilən Cahandar ağa da eyni anları daha doğrusu ondan 
da artıq yaşayır. Bəlkə də Qəmər qaçırılsaydı bir o qədər ona belə 
təsir etməzdi.

“Sonralar“ bərk qasması, aralıq yerləri tullanaraq aşması atı 
bir rəmz kimi göylərə qaldırmış, birbaşa Günəşlə əlaqələndirilmiş 
və Günəş arabasına qoşulan heyvan olaraq təqdim edilmişdir. Atın 
rəmzləşdirilməsində uzun müddət ikili xüsusiyyəti diqqət mərkəzin-
də saxlanılmış, bir tərəfdən işıq saçan ağ at Xızırın, həzrət  Əlinin xi-
laskarlıq, qəyyumçuluq funksiyasında əsas vasitəçi rolunu daşımış, 
digər tərəfdən isə qara rəngə bürünüb zülmətdə qanad açaraq fan-
tastik sürətliliyin, sakral gücün  (uzaq məsafəni bir göz qırpımında 
qət etməklə) daşıyıcısına çevrilmişdir” (3, səh. 5). Qəhrəmanlıq və 
məhəbbət dastanlarında ağ-boz atlı Xızır bu funksiyanın daşıyıcı-
sıdır. O, bir göz qırpımında dara düşənlərin köməyinə gəlir. Onları 
düşdükləri  zülmət qaranlıqlardan xilas edir. Məhəbbət dastanlarında 
onun missiyası aşiqləri bir göz qırpımında mənzil başına çatdırmaq-
dır. Kitabda Xızır peyğəmbər Dirsə xan oğlu Buğac xan boyunda 
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Buğacın köməyinə gəlir. Onun yarasını üç dəfə sığallayıb “Bu yara-
dan sana  ölüm yoxdır. Tağ çiçəgi anan südü sana  məlhəmdir”— (1, 
səh. 39) deyib yox olur. Onu da qeyd edək ki, yuxarıda adları çəkilən 
atların hər biri öz sahibləri ilə birgə qədim türk xalqının tarixinin 
və etnoqrafiyasının daşıyıcısıdır. Oğuz igidlərinin həyatı at belində 
keçib. Düşmən üzərinə at belində gedib, at belində qılınc oynadıb, 
ov ovlıayıb. 

“Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti, 
milli xəzinəsi, mənəviyyatıdır. Tariximizdən gələn ata inanc, onun 
sirli, sehrli olması kitabda da öz əksini tapıb. Prof. Ə.Tanrıverdinin 
qeyd etdiyi kimi “eposda bunu təsdiqləyən detallar çoxdur.  Məsələn 
at sözü intensivliyi ilə seçilir, at sözünün iştirakı ilə yaranmış, bir 
sıra atalar sözləri və məsəllərə, deyimlərə təsadüf olunur, atlara ve-
rilən adların (zoonimlərin) əksəriyyəti qəhrəmanların adlarına uy-
ğunlaşdırılmış şəkildədir. Həm də bu tip zoonimlər qəhrəmanların 
antroponomik modellərində ləqəb kimi çıxış edir, at ən dəyərli hə-
diyyələrdən biri kimi təqdim olunur. At oğuz igidi üçün zərbə qüvvə-
si, həm də sədaqətli yoldaş, qardaşdır. Oğuz igidi yaralandıqda atının 
quyruğu kəsilir, öldükdə isə atı öldürülür və s”. (3, səh. 17) 

At qəhrəmana vəfalı sədaqətli dostdur. Qəhrəmanın sirdaşıdır, 
məsləkdaşıdır. Pünhan və pünhan qalmayan sirlərinin şahididir. Ağır 
və çıxılmaz vəziyyətdə qalanda onu qoruyandır. Sahibindən diqqət, 
məhəbbət istər. Əks halda əhilləşməz. At insan kimi dil anlayandır. 
Sahibini başa düşəndir. Sahibi tərəfindən əzizlənəndə, oxşananda 
başını sahibinə sürtər. Ona göstərilən məhəbbətin mehribanlığın 
qarşılığını verər. Sahibini onu gözləyən fəlakətdən, bəlalardan xə-
bərdar edər. Bu halda ayaqlarını yerə döyər, kişnəyər, vurnuxar, var-
gəl edər, qulaqlarını şəkləyər. Qəhrəman yatmış vəziyyətdə olarsa, 
başını onun qoltuğuna sürtər, əgər oyanmazsa təkrar bu hərəkətləri 
etməkdə davam edər. At sahibini səsindən belə tanıyır. Onunla öyü-
nür. Sahibi öləndə belinə heç kimi mindirmir. O, məkandan uzaq-
laşır. Oğuz xanlarının adətinə görə Beyrək toyundan öncə ox atır. 
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Oxun sancıldığı məkanda toy otağını qurdurub 39 yoldaşı ilə ye-
yib-içib yatır.  Bundan xəbər tutan düşmən onu əsir götürür. Bir il 
əsarətdə qalan Beyrək qaçanda yolda düşmənin ilxısına rast gəlir. 
“Bir at bularsam, tutayım binəyim!” deyib  ilxını nəzərdən keçirəndə 
öz Dəniz qulunu, Boz ayğırı otlayan görür. “Boz ayğır dəxi Beyrəgi  
görüb tayandı  iki ayağının üzərinə turdu, kişnədi. At başını yuqarı 
tutdu, bir qulağını qaldırdı, Beyrəgə qarşı gəldi. Beyrək at köksin 
qucaqladı. İki gözün öpdi.  Sıçradı bindi” (1, səh. 60).  Bu epizoda 
oxşar motivlərə “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi” dastanlarında, “Dəli Kür” 
romanında da rast gəlinir. “Qırat Koroğlunun səsini eşitcək, az qaldı 
ki, tövləni başına götürsün. Elə oynadı, elə oynadı ki, gəl görəsən... 
At Koroğlunu görəcək elə kişnədi, elə kişnədi ki, dam-daş lərzəyə 
gəldi”. Koroğlu qucaqlayıb atın üzündən-gözündən öpüb duz kimi 
yalamağa başladı. Qırat da burnunu onun qoynuna, qoltuğuna soxub 
elə iyləyirdi  ki, elə bil inək balasını iyləyir” (8, səh. 151). “At Nəbi-
nin hənirini alan kimi bərkdən kişnədi. Nəbi onu qucaqlayıb gözlə-
rindən öpdü”. (9, səh.199)

“At həmişə Cahandar ağanın ayaq tappıltısını eşidəndə bərkdən 
kişnəyərdi, irəşməni dartıb ora-bura qaçar, sonra da dal ayağı üstün-
də şahə qalxıb dayanardı. Ancaq bu dəfə tərpənmədi. Cahandar ağa 
mıxçanı yerdən çıxartdı. İrəşməni yığdı və atın yanına gəldi. Onun 
belini sığalladı. Nədənsə, lap fağırlayıb. Süst düşən atın boynunu 
quçaqlayıb üzündən öpdü”  (9, səh. 305) 

“Atsız igidin ümidi olmaz”. Oğuz igidlərinin başına elə nə gə-
lirsə mindiyi atın belindən düşüb bərk yuxuya gedəndə gəlir. Onlar 
döyüş zamanı nə qədər möhkəm əzəmətlidilərsə yuxuları da  bir o 
qədər möhkəm olur. Atlarının kişnəməsi, ayaqlarını yerə bərk döy-
mələri də onları oyada bilmir. Bunu bilən yağı düşmən igidləri yat-
mış vəziyyətdə, bir də hiylə işlətməklə ələ keçirə bilirlər. Düşmən 
Qazan xanı, Bamsı Beyrəyi yatmış vəziyyətdə ələ keçirmişdi. Aruz 
Beyrəyə sifariş göndərib Qazana qarşı onunla birgə olmağa çağırıb, 
hiylə işlədir, onu razı salmayanda öldürtdürür. Qaçaq Nəbi də atının 
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belində olduğu zaman öldürülmür.  Naqafil arxadan namərdcəsinə 
vurulur. 

Deyilənlərə görə, Qaçaq Kərəmin atası Qara İsgəndər öləndə 
onun qara xallı boz atı meyitinin başına dolanırmış. Dəfnindən xey-
li vaxt keçəndən sonra  İsgəndərin qəbrini ziyarətə gedənlər leysan 
kimi yaşlar axıdan boz atın kişnəyə-kişnəyə qəbrin başına dolandığı-
nı görürlər. (Qaçaq İsgəndər oğlu Qaçaq Kərəm uzun illər at belində 
qaçaqçılıq etmişlər).  

At həm də evin dirəyi, arxası sayılırdı. 

Boz atım niyə getdi?
Nə oldu, niyə getdi?
Evdən bir arxa gedər
İkisi niyə getdi? 

At igidin qardaşıdırmı?....  
                                 

At demərəm, sana qartaş deyərəm,
Qartaşımdan yek!” (1, səh. 56)

“Ay qardaşımdan vəfalı heyvan, sən də  düşmənin zindanına düş-
müşdün”. (9, səh. 199)

                                    
At igidin qardaşıdır.  
Qoç Koroğlu öyünər: ( 8, səh. 137)

“Mən səni özümə qardaş, sirdaş bilirdim “Qəmər” (10, səh. 308). 
Göstərilən parçalarda Beyrək, Qaçaq Nəbi atı qardaşdan üstün tutur. 
Sədaqətdə, etibarda, dayaq durmaqda at qardaşın göstərə bilmədiyi 
dəyanətinə görə qiymətləndirilir. “Qardaşımdan artıq”, “Qardaşım-
dan vəfalı”.Onlardan fərqli olaraq isə Korpoğlu, Cahandar ağa atı 
qardaşa bərabər tutur. Bu qəhrəmanların Qaçaq Nəbidən başqa heç 
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birinin erkək qardaşı yoxdur. Koroğlunun isə heç biri yoxdur. Nə 
erkək, nə də qız qardaşı. Qaçaq Nəbi atına qardaşdan vəfalı heyvan 
deyib, onu əzizləyir. Bu onu təsdiqləyir ki, at nəinki, igidə qardaş ola 
bilməz, heç ata da,  oğul da ola bilməz. Ata, oğul-qardaş hər kəs üçün 
arxa, dayaqdır. Lakin qəhrəmana aid məkanlarda ümumiyyətlə onla-
rın həyatında belə onların heç biri qəhrəmana atı qədər yaxın, həm-
dəm ola bilməz. At qədər vəfalılıq, sədaqət göstərmək iqtidarında da 
deyillər. At qəhrəmanın bir parçasıdır. “İgid atı ilə tanınar”, “Atsız 
igid yürüməz” və s. fikirlərimizi təsdiqləyən belə xeyli hikmətli ata-
lar məsəlləri nümunə göstərmək olar. Yuxarıda gətirilən lirik-epik 
nümunələrdə qəhrəmanın dilində verilən və araşdırmalarda söylə-
nilənlər  atın qəhrəmana vəfalı dost, sirdaş, hər bir mənada yaxınlıq 
dərəcəsinin keyfiyyətini göstərməsinə  yönəlmişdir.  Rəvayət və əf-
sanələrdə söylənilir ki, at göydən insanlara tanrı tərəfindən hədiyyə 
göndərilib. Buna görə də at müqəddəs varlıq hesab olunur. Tarixi 
zamanlarda da bu gün də atın hədiyyə verilməsi bu inanca söykənir. 
Bədii ədəbiyyatın bütün janrlarında atın hədiyyə verilməsinə rast gə-
linir. Beyrəyə dəniz qulunu olan Boz ayğır atası tərəfindən hədiyyə 
olunur. Koroğluya Qırat, Dürat  atası tərəfindən bağışlanır. Beyrəyin 
dəniz qulunundan əvvəl boz rəngdə atı olmuşdu. Yüyrək olduğun-
dan Şahbaz adı ilə şəxsləndirilmiş. Şahbaz atının belində Beyrək ova 
çıxar qılınc oynadardı. Atası Baybörənin əmrilə ona hədiyyə almaq-
dan qayıdan tacirlərin yolunu kəsən kafirləri Şahbaz atın belində qı-
lıncdan keçirmiş, qan tökmüşdü. “Nə dedigimi yetürün, geyünimlən 
mənim Şahbaz atımı gətürün! Hey məni sevən yigitlər binsünlər” (1, 
səh. 53).   Baş kəsmək, qan tökmək oğuz elində adət olduğuna görə 
Boz ayğır dəniz qulunu ona hədiyyə edildiyindən Dədə Qorqud ona 
Boz ayğırlı Bamsı Beyrək adını verir. “Adı Boz ayğırlı Bamsı Bey-
rək olsun! Adını bən dedim, yaşını allah versin”.

Atın sirli sehirli olması onun göydən gəlməsi  inancı ilə bağlıdır. 
Bu müstəvidə də qəhrəmanlara məxsus atların törəməsi də sirli seh-
rlidir. Beyrəyə hədiyyə olunan Boz ayğır dəniz qulunundan  törəmə-
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dir. Bu eposda üç dəfə xatırlanıb: “Tacirlər Baybörənin oğluna bir 
dəniz qulunı, boz ayğır aldılar”. “Yigidin gözi bir dəniz qulını boz 
ayğırı tutdu”, “Bağdı gördi kəndümin  dəniz qulunı, Boz ayğır bunda 
otlanıb,turar”. 

Qırat da, dürat da dəniz qulunundan törəmədir. Beyrəyin Boz 
ayğırından fərqli olaraq onların əmələ gəlməsi bədii lövhələrlə əks 
olunur.  “Dəryadan iki ayğır at çıxdı. Atlar gəlib naxıra qarışdılar. İki 
madyana yaxınlaşandan sonra yenə qayıdıb dəryaya girdilər. Alı kişi 
nə qədər ilxıçılıq eləmişdi belə şey görməmişdi” (8, səh. 5) 

Qaçaq Nəbinin də atı adi deyil, bozqır at nəslindəndir. Dəryadan 
çıxmış madyanla çöl ayğırından törəyib. ( 9, səh. 16)

Şirinin Şəvdizi də  sirli, sehrlidir. O, süvariyə oxşar qara daşla 
Rəmgilə çölündən gələn madyanın dölündən yaranıb. 

Kilsənin altında var bir mağara,
Orda süvaritək bir daş-qap-qara,
Rəmgilə çölündən-o uzaq yoldan,
Döl tutmağa gəlir ora bir madyan.
Gəlir yüz ağacdan duyub o yeri,
Sürünüb ilantək girir içəri.
Qızğın bir şəhvətdən gələrək hala,
Sürtünür o daşa çox ehtirasla.
Allahın əmriylə döl tutur ondan,
Allah əmridir ki, sən buna inan!
O döldən törəyən hər yeni daylaq
Vaxtdan yüyrək olur, yeldən qaçaraq.
O ağıllı keşiş söylədi-hətta,
O daşın dölüdür bu Şəvdiz at da. (2, səh. 68) 

Qıratın, Düratın böyüməsində də sehirli aləm var. Alı kişi onları 
xüsusi nəzarətdə saxlayıb yetişdirir. “Tövlədə hər day üçün qırx göz-
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lü bir axur qayırarsan. Atların qırx günlük arpasını, samanını həmin 
bu axurlara da dolduracaqsan... zümrüd bulaqdan tövlənin içərisinə 
bir arx salacaqsan hər axurun yanında da balaca bir çarhavuz tikəcək-
sən. Atlar qirx gün burada yeyib-içib bəslənəcəklər” (8, səh. 8). Alı 
kişi dedikləri hazır olandan sonra Rövşənə tapşırır:  tövləyə nə işıq 
düşə, nə də atlara bəni-insan gözü baxa. Otuz doqquzuncu gün Ko-
roğlu səbirsizlik göstərib bir oyuq açıb ordan içəri baxır. Sağ axurda-
kı atın çiyinlərində alov kimi yanan iki qanad görür, sol axurdakı ata 
baxır onda qanad görməyib yenidən sağ tərəfə baxanda heyrətə gəlir. 
Sağ tərəfdəki atın qanadı qeyb olmuşdu. Atasından axura baxmağı-
nı gizlətməyə çalışsada Alı kişi atları yoxlayanda onlara bəni-insan 
gözünün baxdığını bilir. Atların xarici görünüşləri də qeyri-adidir. 
Sol axurdakı uzun caydaq, çəkmə sağrılı, nazik ortalı. Sağ tərəfdəki 
at gözəl görünüşlü, iri başlı, dolu gözlü, qarabirçəkli, uzun boyunlu, 
tökmə döşlü, yoğun, enli sağrılı bir atdı. Alı kişi atları sınaqdan ke-
çirir. Sınaqdan yaxşı çıxan sağ axurdakı at olur. Alı kişi onun adını 
Qırat, sol axurdakı nisbətən zərif atın adını isə Dürat qoyur. Qorxulu 
səfərlərə, düşmən üstünə qalalar almağa Qıratla getməyi və Qıratın 
onu hər bəladan qurtaracağını söyləyib , onun qədrini bilməyi, ca-
nından əziz, göz bəbəyi kimi qorumagı tövsiyə edir.

Sağ axurdakı atın çiyinlərində alov kimi yanan, qızıl kimi parıl-
dayan qanadlarının olması da bununla bağlıdır. Türk mifologiyasına 
görə atın yel qanadlıdır, sürətli uçuşu ilə xəyalda ona çatmır. Xızır 
peyğəmbər bir göz qırpımında mənzil başına çatır. Qəhrəmanın atı 
elə yüyrək olur ki, düşmən nə qədər  qovsa da ona çata bilmir. Uçu-
rum dağları quş kimi sıçrayır. 

“Qırx nəfər kafirlər atlandılar. Ardınca düşdilər, qov getdilər yet-
mədilər, döndilər ”. (1,səh 60). Dədə Qorqud Banuçiçəyi Beyrəyə 
istəmək təklifini alanda deyir: “Dəlü Qarçar qız qardaşını diləyəni 
öldürər.  Bari Bayındar xanın tövləsindən iki şahbaz yükrək at gətü-
rün. Bir Keçi başlı Keçər ayğırı, bir  Toğlı başlu Turı ayğırı. Nagah 
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qaçma-qovma olarsa, birisini binəm, birisini yedəm”  (1, səh. 55)   
Dədə Qorqud Dəli Qaçardan qaçanda yolda Toğlu başlu Turu ayğır 
yorulduğundan  Keçi başlu Keçərə sıçrayıb minir. Toğlu başlı Turu 
ayğır, Keçi başlı Keçər ayğır və Qırat, Dürat. Dastanda Qırat Keçi 
başlı Keçər ayğır kimi güclü, Dürat isə Toğlu başlı Turu ayğır kimi 
zəif təsvir olunmuşdur.  Demək olar ki,Dədə Qorquddakı bu atlar ad-
larını dəyişmiş Qırat, Dürat adları ilə öz soylarını Koroğluda davam 
etdirmişlər. Zaman dəyişdikcə keçi başlı Keçər ayğır, Qırata Toğlu 
başlı Tur ayğır, Dürata ötürülmüşdür. 

“Qırat dörd ayağını  yığıb  qızılquş kimi sıçradı, uçurumun o 
tərəfinə düşdü, özü də elə sıçradı ki, Koroğlunun başından papağı da 
tərpənmədi.” 

“Ala gözlü boz atım, quş kimi uç, kovun ətəyinə düş”. Boz at 
ayaqlarını yerə döydü, fınxırıb bərkdən kişnədi. Boz at bir neçə dəfə 
atılıb düşəndən sonra özünü palantökən kovundan aşağı saldı” (9, 
səh. 27).

Şirinin də atı yel qanadlıdır, xəyaldan iti tozuna külək çatmaz, 
tufandan qorxmaz.

Bir at bağlanıbdır sərtövləyə tək,
Onun tozuna da çatmaz heç külək,
Xəyaldan tez gedər qalxsa dördnalla,
Qorxmur sona kimi tufandan əsla,
Yerindən sıçrasa günəşə sarı,
 Yeddi qatlı göydən qalxar yuxarı,
 Qalar dırnağının daşlarda izi,
 Banbuq quyruğu ilə yarar dənizi
 Səhərtək oyaqdır, xəyal yerişli.
 Gecə quştək huşyardır, zaman gərdişli,
 Rəngi, şəvə rəngi, Şəbdizdir adı.
 Şirin İshaq kimi sevir o atı.
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 Ayaqlarında var qızıl zənciri,
 O, qızıl zəncirin olmuş əsiri,
 Nə Şirindən şirin insan mən gördüm.
Nə Şəbdizdən qara bir köhlən gördüm.                                                          
    ( 2, səh. 67)

Allahyarı öldürüb geri qayıdanda Allahyarın adamları Cahandar 
ağanın arxasınca düşsələr də lakin ona çata bilməyib geri qayıdırlar. 
Cahandar ağa “Allahyarın kəndində qoçaq adam yoxdur” - deyir.

Oğuz igidlərinin atı sahibinin dostuna dost, düşməninə düşmən-
dir. Aruz Beyrəyi çağırıb Qazan xandan üz döndərməyə onunla birgə 
olmağa razı salmaq istəyəndə Beyrək razılaşmayıb Qazan xana dö-
nük çıxmayacağını bildirir. 

Mən Qazanın nemətini çox yemişəm,
  bilməzsəm, gözümü tutsun!
 Qaracıqda Qazlıq atına çox minmişəm,
  bilməzsəm, tabutum olsun!
Yaxşı qaftanlarını çox geymişəm,
  bilməzsəm, kəfənim olsun!
 Böyük, geniş otağına çox girmişəm,
  bilməzsəm, zindanım olsun!

 
Beyrək  Boz ayğırı deyil Qazan xanın Qazlıq atını minərdim de-

mişdir: Artıq Aruza ona düşmən olduğunun bəyanatını verir.  

Aruz, mən bilsəydim bu niyyətini, 
Qaracıqda Qazlıq ata minərdim!
 Əynimə bərk dəmir donu geyərdim!
 Böyük, iti polad qılınc bağlardım!
 Öz alnıma parlaq zireh vurardım!
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 Altmış tutam süngünü götürərdim!
 Alagözlü bəyləri gətirərdim!         

Oğuz igidləri dostunun dostu ilə dost düşməni ilə düşməndir. At 
oğuz igidləri dostluğunun bütövlüyünü, sədaqətinin, vəfalılığının 
rəmzi mənasının daşıyıcısıdır. “Aruz mən bilsəydim bu niyyətini 
Qarcıqda Qazlıq ata minərdim (1, səh. 137)”.  Əgər ölərəmsə,  me-
yitin Qazlıqatın belində dostum Qazan xanın üstünə getsin.  Görsün 
ki, ölümdən mən qorxmadım, onun yolunda canımı qurban verdim, 
mənasını daşıyır. 

Bamsı Beyrək öz igidlik missiyasını Koroğluya, Qaçaq Nəbiyə, 
Qaçaq Kərəmə, Fətəli xana, Cahandar ağaya, boz ayğırı isə Qırata, 
(“Koroğlu”) Şahbaza, (“İki od arasında”) Qəmərə (“Dəli kür”) ötü-
rüb və s. 

Müsəlman aləmində üç şey arvad, papaq, at kişinin namusu-
dur. Müsəlman adətinə görə igid öləndə atı da öldürülür. (bu barədə 
yuxarıda bəhs etmişik).  Oğuz elində də igid öləndə atının quyruğu 
kəsilir. Yağılarla təkbaşına vuruşan Beyrək ölərkən deyir:  

                       
İgidlərim, yerinizdən qalxın, durun!
Boz atımın quyruğunu tutun, kəsin!  

Cahandar ağanın isə namusuna sataşılmışdı. Atının quyruğu 
qırxılmışdı. Cahandar ağa çox sevdiyi Qəməri öldürür. Qəmər də 
onu nə gözlədiyini anlayır. Sahibinə baxışlarıyla günahsız olduğunu  
deyir. Qəmər də qürurludur. Bu görkəmdə sahibi kimi ləkəsiz, gözü 
kölgəli yaşamaq istəmir. Yaşayanda da mərd, öləndə də mərd ölmək 
istəyir. Cahandar ağanın Qəmərlə bağlı epizodları Beyrəyin Boz ay-
ğır ilə, Koroğlunun Qıratla, Qaçaq Nəbinin Boz atı ilə bağlı təsvirləri 
yada salır. 

Cahandar ağa öz dövrünün, mühitinin qəhrəmanıdır. Zaman də-
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yişdiyindən onu  döyüş meydanında, əlində qılınc yox, tüfəng, xəncər 
var. Bir toy mərasimində onun qabağına çıxan olmazdı, öz məharəti 
ilə hamını tay-tuşlarını da heyrətləndirər, cavanlarda qısqanclıq ya-
radardı. Qızların ürəyini ovlardı. Bu məharətilə o, oğuz igidlərini 
xatırladır. Oğuz qəhrəmanları da igidlik göstərib ad-san qazanardı-
lar. Yuxarıda dediyimiz kimi zaman və tarix kontekstində Qazan xan 
at yalına yatan igiddir. Cahandar ağa da at yalına yatan igiddir. Bu 
kontekstdə Cahandar ağa Qazan xanla birləşir.  Qəmər yoxdur. La-
kin onun əvəzləyicisi var. O da sələfləri kimi sahibini başa düşür. 
Ona etibarlıdır, sədaqətlidir. O,  ölümündən qorxmur. Dərk edir ki, 
sahibi ilə birgə ölümə doğru gedir. Sürətlə yel kimi uçur. Sahibinin 
vurulduğunu görən olmasın, atlı kazaklar onu yaxalamasın deyə Ya-
rağana, uçuruma doğru çapır, yarağan  uçur Cahandar ağa  ilə birgə 
yarağanın altında qalır. 

Bədii ədəbiyyatda atın tərif olunması ata olan inancın ifadəsidir. 
Bu baxış Dədə Qorqud kitabından lirik-epik nümunələrə transfor-
masiya olunmuşdur.

               
Açuq-açuq meydana bənzə sənin alıncuqun,
İki səbçırağa bənzər sənin gözcigəzin,
Əbrisimə bənzər sənin yəlincigin.
İki səbçırağa bənzər sənin gözcigəzin
Əri muradına yetürər sənin arxacığın.

     (“Dədə Qorqud”)
 Addımla qurban qoluna
 Tərlana bənzər uçuşun
 Əl çatmaz ipək yalına

     (“Koroğlu”)

 Boz atım davada pələngdən nəhəng
 Qızılquş baxışlı gözlərin qəşəng
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 Boz atım bərabərdi aslana, şirə
 Meydana girərkən çəkir nərə

     (“Qaçaq Nəbi”)

Sən quşdan ayıq və ehtiyatlı bir atsan, Qəmər. Çox qaranlıq ge-
cələrdə, məndən qabaq, yolda təhlükə olduğunu sən başa düşübsən. 
Qulağını yapıxdırıb sakitcə dayanmısan və məni başa salmısan ki, 
irəli getmək olmaz. Məndən qabaq özün yolu dəyişmisən, Qəmər. 
Bir toyda, bir nişanda geri qalmamısan, hələ indiyənəcən cıdırlar-
da səni keçən olmayıb. Məni utandırmamısan, başımı uca eləmisən. 
Neçə dəfə mən sənin yalına yatıb, “gözlərinə qurban, Qəmər, əlac 
sənə qalıb” demişəm. Sən quş kimi qanad açıb məni güllənin altın-
dan çıxartmışam. Mən səni özümə qardaş, sirdaş bilirdim, Qəmər, 
sən kişnəyəndə ürəyim dağa dönürdü. Şahə qalxıb fırlananda elə bi-
lirdim yeri, göyü mənə bağışlayırlar, Qəmər. indi mən nə edim, sənin 
rüsvayçılığına necə dözüm” (10, səh. 307).

Zaman dəyişib inkişaf etdikcə ata da münasibət dəyişib. Ondan 
daha çox minik vasitəsi kimi istifadə olunur. Sovet dönəmində kənd 
yerlərində poçt xidmətlərindən atdan istifadə olunub.  Əsgər mək-
tubları ilə valideynləri sevindirərdi. Toy, nişan mərasimlərində toya 
dəvət olunanlara dəvətnamələr at belində paylanardı. 

Bu gün dövlət səviyyəsində at Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
simvollarının daşıyıcılarından biri kimi əbədiləşdirilmişdir. Azər-
baycanın ayrı-ayrı məkanlarında şahə qalxmış vəziyyətdə at abidəsi 
var. Məsələn, Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində İcra Hakimiy-
yətinə yaxın mərkəzi yerdə Qıratın heykəli qoyulmuşdu.

Bakı şəhərində Koroğlunun Qıratın belində  abidəsinin qoyul-
ması atın sahibi ilə birgə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq təcəs-
sümünün ifadəsidir. “Koroğlu” Qıratın belində  Koroğlu olmuşdu. 
Koroğlu-Qırat bir-birini tamamlayan  qəhrəmanlıq simvoludur.



80

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

Ədəbiyyat  

1. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Yazıçı 1988.
2. N.Gəncəvi. .Xosrov və Şirin.  Bakı, Lider, 1961.
3. Ə.Tanrıverdi. “Dədə Qorqud kitabı”nda at kultu, Bakı, 2012.
4. R.Qafarlı.  Mif və Nağıl, Bakı, 1999.
5. N.Cəfərov. Xanım hey, Bakı, 1999.
6. B.Xəlilov. Türkologiya giriş. Bakı, 2006.
7. Azərbaycan tarixi.   I cild  Bakı, ADN, 1994.
8. Koroğlu. Bakı, Gənclik, 2005.
9. Qaçaq Nəbi. ADN.  Bakı, 1961.
10. İ. Şıxlı. Dəli Kür, Bakı, 1982.

РЕЗЮМЕ
Гусейнова Париханым

ТРАНСФЕР КУЛЬТА КОНЯ В КНИГЕ «ДЕДЕ ГОРГУД» 
В ПИСЬМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ  

В статье произведен научный анализ использования культа коня из книги 
«Деде Горгуд» в письменной и устной литературе. На основании образцов 
приведены поэтические сходства. Как и в эпосе, в отдельных жанрах 
письменной и устной литературы конь исследуется как священное существо, 
символ героизма азербайджанского народа.

Ключевые слова: Эпос, Культ, Миф, Предание, Жанры письменной 
литературы.

SUMMARY
Parixanım Soltanqızı

THE TRANSFER TO WRİTTEN LİTERATURE 
OF “AT KULTU” İN THE BOOK “DEDE KORKUD”

In this article it is analyzed the using of  “At Kultu” in orally and written 
literature in the book “Dede Korkud”. It is taken poetical similarities on the basis 
of examples. As in the epos the horse is investigated like holy existence in the 
examples of orally an written literature.

Key words: Epos, Kult, Myth, Legend, The tradition of written literature.
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Xoşbəxt Əliyeva 
«Dədə Qorqud elmi-tədqiqat laboratoriyası»nın

«Folklor-Etnoqrafiya-Mifologiya» bölməsinin 
böyük elmi işçisi

«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NIN ƏNƏNƏLƏRİ
ŞİFAHİ VƏ YAZILI ƏDƏBİYYATDA

Dünya ədəbiyyatınin şah əsərləri sırasında yer alan «Kitabi-Də-
də Qorqud» eposu da ölməz bədii abidələrdən biridir. Əsrlər keç-
dikcə, bu sənət incisinin qiyməti, bədii dəyəri daha da artır, xalqın 
öz soykökünü, keçmişini, tarixi kimlik və qəhrəmanlıq salnaməsini 
öyrənmək üçün əsas milli-mənəvi qaynağa çevrilir. Bu unikal qay-
naqda xalq öz mifoloji-tarixi dəyərlərini, dünya və insan haqqında 
düşüncələrini, folklor təfəkkürünü nümayiş etdirir. Elə buna görə 
də «Kitabi-Dədə Qorqud» dünya sivilizasiyasının, «İliada», «Odis-
seya», «Nibelunqlar haqqında nəğmə», «Alpamış», «Manas» və s. 
kimi möhtəşəm ədəbi-tarixi abidələri ilə yanaşı durur.

«Dədə Qorqud» dastanlarının Azərbaycan xalqının ən qədim 
ədəbi-tarixi qaynaqlarından olduğu elm aləmində çoxdan qəbul edil-
mişdir. Dastanı həm də Oğuz kökənli xalqların müştərək, ortaq eposu 
hesab etmək mümkündür. «Dədə Qorqud» eposu oğuzların Şərqdən 
Qərbə, Mərkəzi Asiyadan Kiçik Asiyaya hərəkəti - axını dövründə 
Qərbə gətirilmiş süjetlər məhz Azərbaycanda yenidən formalaşmalı 
olmuşdur.

Dastanda təsvir edilən hadisələr, Azərbaycanın VII-XI əsrlər ta-
rixi ilə sıx bağlıdır, burada əksər tədqiqatçıların doğru qeyd etdiyi 
kimi, Azərbaycan toponimiyasının elementləri çox güclüdür və ən 
əsası isə əsər Azərbaycan türkcəsində yazılmışdır. Azərbaycan xalqı-
nın mənşəyi məsələsini öyrəndikdə ən etibarlı mənbə kimi «Kita-
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bi-Dədə Qorqud» dastanına müraciət olunur.
XX əsrin əvvəllərində dastana maraq və diqqət daha da artmışdır. 

Dastanın ilk tədqiqatçılarından olan H.Araslının, Ə.Dəmirçizadənin, 
Bəkir Çobanzadənin, Əmin Abidin, M.Təhmasibin xidmətləri əvəz-
sizdir. Xalq şairi Səməd Vurğun hələ 30-cu illərin sonlarında eposun 
təsir gücünü vurğulayaraq yazırdı: «Nizami yaradıcılığında Azər-
baycan xalqının olduqca zəngin folklorundan geniş istifadə etmişdir. 
Nizaminin çox əsərlərində təsiri görünən məşhur Azərbaycan xalq 
eposu «Kitabi-Dədə Qorqud» hələ XI əsrdən bəri şöhrət qazanmış-
dır» (18, 108) 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycanda, xalqla, onun 
adət-ənənəsi, mədəniyyəti, etnoqrafiyası, mifologiyası ilə bağlı ol-
ması haqqında nə qədər deyilsə, nə qədər yazılsa, yenə də azdır. 
Çünki qüdrətli zəka sahibi dünyanı heyran qoyan misilsiz əsərlər 
yaratmışdır. Nizami Gəncəvi həmişə xalqını sevmişdir. O, xalqının 
qəhrəmanlıq göstərən şəxsiyyətləri haqqında yaranan əfsanə və rə-
vayətlərindən, hikmətli atalar sözü və məsəllərindən geniş istifadə 
etmişdir. Şair əsərlərində mənşə etibarilə türk-oğuz-qıpçaq qəbilələ-
rindən olan qəhrəmanlara üstünlük vermişdir. Bu qəhrəmanlar ox 
atan, at minən, qılınc oynadan, ağıllı və dərrakəli alp və ərlər kimi 
təsvir edilirlər. Şairin xəlqiliyi, onun tarixə açıq gözlə baxması, özü-
nün türk-oğuz qəbiləsinə mənsub olması ilə bağlı idi. Nizami Gəncə-
vinin qan yaddaşında Ozan Dədə Qorqudun ruhu olub. Dədə Qorqud 
igidlərin adını verən, yaşını isə Allahdan istəyən, həmişə dastan da-
nışan el ağsaqqalı olub. Nizami Gəncəvi dastan danışan ozan Dədə 
Qorqud kimi bəşər ədəbiyyatına gözəl dastanlar bəxş etmişdir.

Nizami Gəncəvi «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının adını heç 
bir əsərində çəkməsə də, dastandan xeyli faydalanmış və istifadə 
etmişdir. «Dədə Qorqud» boylarının Nizami Gəncəvi əsərlərindəki 
izləri və təsiri, oxşar süjetlər hər an diqqəti cəlb edir. «Kitabi-Dədə 
Qorqud» boylarında əksər qəhrəmanlar qələbə qazandıqdan sonra 
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Dədəm Qorqud gəlib boy boylayır, söy söyləyir. Bu ənənə, ədəbi 
forma yalnız «Dədəm Qorqud» boylarına məxsusdur. Azərbaycan 
nağıllarında bu xüsusiyyət yoxdur. Lakin Nizami Gəncəvinin «Yed-
di gözəl» əsərindəki «Ərə getmək üçün şərt qoyan qızın nağılı»nda 
bu motivə rast gəlirik. Əsərdə deyilir: «Şahzadə şəhərin qapısından 
asılmış şəkili çıxarır, onu bükür və nökərlərindən birinə verir. Asıl-
mış bütün başları acıqlı halda endirir və ailələrinə verir. Hamı ona 
«afərin» söyləyir. Başları bədənləri ilə birgə dəfn edirlər. O, alqışlar-
la evə qayıdır və mütrüb çağırıb, nəğmə oxutdurur.

O, minlərlə alqışla evə qayıtdı,
Mütrüb gətirib, nəğmə ucaltdı. (13, 190)

Dədə Qorqud başbilən, ağsaqqal, pir, ata olmaqdan başqa, saz 
və söz ustasıdır. Nizami Gəncəvinin əsərdə işlətdiyi mütrüb sözü 
çalar, həm də oynayan mənasında verilmişdir. Mütrüb Nizami Gən-
cəvi dövründə saz sənətində mahir olduğu üçün məhz qopuz çalan 
«ozan» deyil, «mütrüb» işlədilmişdir. Deməli, Nizami Gəncəvi xalq 
adət-ənənəsini dərindən bildiyinə görə bu motivi əsərinə əlavə et-
miş, bununla da bir daha xalqla bağlı olduğunu göstərmişdir.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında təsvir olunan xalq ənənələri 
Nizami Gəncəvinin «Ərə getmək üçün şərt qoyan qızı nağılı»nda 
da eyni ilə xalqın toy-düyün adətləri, zəngin ziyafət məclislərinin 
təsviri verilmişdir. Şair xalqın mədəniyyətinə bələd olduğu üçün yeri 
gələndə həmin mərasimlərdən geniş istifadə etmişdir.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında «Salur qazanın evinin yağma-
lanması boyu»nda Qaraca çoban və Qazan xətti daha çox diqqəti 
cəlb edir. Dastanda Qazan xan Qaraca çobana deyir ki, «Allah mə-
nim evimi qurtaracaq olarsa, səni əmiraxur eləyərəm». Boydan gö-
ründüyü kimi, Qazan xan Qaraca Çobana xalqın etimadını qazan-
mış, cəsur, bacarıqlı şəxsiyyət kimi hörmət edir.
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Göründüyü kimi, çox zaman xalq çobanlara pənah aparmış, inam 
və etiqad göstərmiş, onlar haqqında əfsanələr, rəvayətlər yaratmış-
lar. Müqəddəs kitab «Qurani-Kərim»də Musa və Yusif peyğəmbərin 
də çoban olduğu qeyd edilir. Çobanlar haqqında ən qədim dövrün 
nümunələrində, hətta Şumer kitabələrində, yunan tarixlərində tez-
tez rast gəlirik. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında çoban haqqında 
istənilən qədər maraqlı fikirlər sadalamaq mümkündür. Nizami Gən-
cəvi «Yeddi gözəl» əsərində Bəhramı dastan boyu ağıllı, bacarıqlı, 
qoçaq təsvir edir. Lakin Bəhram birdən dəyişərək eyş-işrətə qoşu-
lur. Gecə-gündüz şadlıq dalınca getdi, xalqın işinə fikir vermədi. 
Ona görə gözü Bəhramın dövlət və məmləkətində olan Çin padşahı 
fürsəti əldən verməyib, çoxlu qoşun ilə Çindən İrana tərəf hərəkət 
etdi. Bəhram qəflət yuxusundan ayılsa da, bu, fayda vermədi. Çün-
ki ordu dağılmış, xəzinə boşalmışdır. Əlacsız qalan Bəhram dərdini 
dağıtmaq üçün tək-tənha ova çıxır. Pələng, şir ovladıqdan sonra evə 
qayıtmaq istəyir. Lakin susuzluq onu haldan salmışdır. Təsadüfən 
yaxınlıqda tüstü qalxdığını görür, su tapmaq qərarı ilə həmin yerə 
gedir. Bəhram oraya çatanda qoyun sürüsü və bu sürünün yanında 
əl-ayağı bağlanmış, başıaşağı ağacdan asılmış bir it görür. Bəhram 
çadıra girir və orada qoca bir çoban görür. Çoban tez ayağa qalxır və 
ədəb-ərkanla onu qəbul edir. Bəhram çobandan soruşur ki, o zavallı 
heyvanı nə üçün asıbsan? Çoban olub keçənləri olduğu kimi danışır. 
Deyir ki, bu it sürünün keşikçisi idi. Mən sürünü ona ümid edirdim. 
Nə qədər ki, mənə keşikçilik etmişdi, əli və ayağı düz idi. Bir gün sü-
rünü saydım, yeddi baş əksik gəldi. Gecələr keşik çəkdim. Lakin heç 
bir şey hiss etmədim. Bir gün gördüm ki, bir dişi qurd uzaqdan gəl-
di. İt isə onun qabağına getdi. Sonra isə qurd sürünün başı olan bir 
yekə qoyunu götürüb qaçdı. Bildim ki, it eşqbazlıq yolunda sürünü 
qurban verib. Nəhayət, böyük günahı ucundan iti ağacdan asmışam. 
O, əmanətə xəyanət etmişdir. Cinayətkarlarla belə rəftar etməyən bir 
adama heç kəs afərin söyləməz. Nizami deyir: 
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Xəyanət işləmiş o, əmanətə
Satır əminliyin min xəyanətə.
Bu işin üstündə asıb ağacdan,
Dedim ki, açmaram, verməyincə can.
Günahkarla belə rəftar etməsən
Kimsə deməz sənə! Afərin, əhsən.
Çobanın sözündə var idi hikmət.
Bu arif qocadan şah aldı ibrət. (14, 261)

Bəhram şah bu hadisədən ibrət dərsi alır. Şəhərə qayıdır. O, Alla-
hın dərgahına şükr eləyib bir daha qəflət etməyəcəyinə, səltənətinin 
işini özgələrə tapşırmayacağına söz verdi. Bəhram şah öz-özünə de-
yir ki, bu qoca çobandan mən şahlıq öyrəndim. Mən çobanam, rəiy-
yət isə mənim sürüm. Nizami Gəncəvi «Yeddi gözəl» əsərində Bəh-
ramı dastan boyu ağıllı, bacarıqlı, qoçaq, qorxmaz təsvir edir. Lakin 
çoban surəti əsərdə gec gəlib, tez getməsinə baxmayaraq öz zəkası 
ilə oxucu qəlbində dərin izlər buraxır. Bu da şairin xalqa, onun folk-
loruna, mifologiyasına, qədim adət-ənənəsinə ürəkdən bağlı olma-
sından irəli gəlmişdir (10, 174)

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylarının Nizami Gəncəvi əsərlərindəki 
izləri və təsiri «İsgəndərnamə» əsərində də maraqlı və geniş təsvir 
olunmuşdur. Nizami Gəncəvi «İsgəndərnamə» əsərində şah və ço-
ban haqqında yenə də bəhs etməyi vacib hesab etmişdi. Şair «İs-
gəndərin çobanla əhvalatı» adlı yaddaqalan bir hekayə yaratmışdır. 
Hekayənin qısa məzmunu belədir:

Bir gün İsgəndərin sevgilisi xəstələnir və az qalır ki, həyatı tərk 
etsin. Qəm-qüssə əsiri olan şah, taxtından düşüb, dağlara, daşlara 
nəzər salır. Bu zaman xeyirxah qoca bir çoban görür. Şah çobanı 
gördüyü üçün çox sevinir. Yüksək eyvanda oturmuş şah əmr verir 
ki, həmin qoca çobanı hüzuruna gətirsinlər. Çoban şahın qarşısına 
gəlib baş əyir. Bu zaman çoban şahın İsgəndər olduğunu bilir. İsgən-
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dər çobanı yanında əyləşdirib söhbətə başlayır və çobana deyir ki, 
zamanın gərdişindən maraqlı hadisə danış ki, bəlkə sıxılan ürəyim 
açıla. Çoban İskəndərin ürəyinin nəyə görə sıxıldığını soruşur. Şah 
çobana sevgilisinin xəstə olduğunu bildirir. Çoban şaha baş əyib belə 
bir əhvalat danışır:

Mərv şəhərində sərvi-xuramana bənzər bir Məlikzadə var idi. 
Ona xidmət edən gözəllərdən biri xəstələnir. O gözəlin xəstəliyinə 
çox çarə etdilər, amma heç bir faydası olmadı. Məlikzadə gördü ki, 
gözəli əcəl yaxalayıb, ondan ümidini üzüb, qəm-qüssə dəryasına ba-
tır. O, ağır dərdə dözməyib «Ölüm biyabanı» deyilən çölə tərəf gedir.

Məlikzadənin vəfalı bir dostu var idi. O əlinə qılınc alır və Mə-
likzadənin arxasınca yollanır. Yolda dostunu tapıb əl-qolunu və göz-
lərini bağlayıb öz evində xəlvəti gizlədir. Məlikzadənin dostu xəstə 
gözələ çarə axtarır və sonda həkim çarə tapıb gözəli sağaldır. Buna 
görə də o, şahanə məclis təşkil edir və gözəli də aparıb orada əyləş-
dirir. Daha sonra dostu Məlikzadəni gözübağlı həmin məclisə gətirir. 
Məlikzadə gözəli görüb çox sevinir.

Çobanın söylədiyi bu hadisə İsgəndəri heyran edir. Onu qəm-qüs-
sədən uzaqlaşdırır. Elə bu zaman İsgəndərə xəbər gəlir ki, onun sev-
gilisi ağır xəstəlikdən sağaldı. İsgəndər buna görə çox sevinir və 
qoca çobanı şahlıq dərəcəsinə layiq bilir.

Nizami Gəncəvi xalqın uzaq keçmişinə, onun inam və etiqadı-
na, adət və ənənələrinə bir müdrik şəxsiyyət kimi fikir vermiş, yeri 
gələndə bunlardan istifadə etmişdir. Sadə xalqın nümayəndəsi sayı-
lan çoban öz müdrikliyi, uzaqgörənliyi, ağlı ilə İsgəndər kimi dünya 
fatehinin, Bəhram kimi cəngavərin qarşısında qat-qat yüksəlir. Birisi 
şahlığı, o birisi səbri, ağlı və kamalı çobandan öyrənir. Təlatümlü 
dəqiqələr xoş arzu və əməllərlə, istək və arzularla əvəz olunur (10, 
176)

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında «Dirsə xan oğlu Buğac xan 
boyu» və «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu»nda Dirsə xanın 
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və Baybura xanın övladsızlıq dərdi olur. Dastanda deyildiyi kimi, 
Allah bir ağzı dualının alqışı ilə onlara övlad verdi. Bundan başqa 
«Tahir-Zöhrə» dastanındakı Hatəm Soltanla, onun vəziri Əhmədin, 
«Qurbani» dastanında Mirzalı xanın, «Novruz» dastanında Kərim 
paşanın, «Alı xan» dastanında Hacı Sayadın, «Əsli-Kərəm» dasta-
nında Ziyad xanın və onun vəziri Qara keşişin əvvəl övladı olmur. 
Bir çox nağıl və dastanlarımızda övladsızlıqdan söhbət gedir, onların 
hər birinin övladı çətinliklə dünyaya gəlir. Xalq dastanlarında olan 
övladsızlıq Nizami Gəncəvinin «Yeddi gözəl» əsərində də oxşar 
məzmunda verilmişdir. «Yeddi gözəl» əsərində övladsızlığın dastan-
larda verilən övladsızlıqdan bircə fərqi var. Dastanların birində öv-
lad dünyaya gəlir, sonradan ölür. O birinin isə, ümumiyyətlə, övladı 
olmur. Daha açığını desək, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının tə-
siri ilk anlardan başlayır, özünü göstərir. Nizami Gəncəvinin «Yeddi 
gözəl» əsərində də dastanın təsiri duyulur. Lakin Nizami Gəncəvi 
elə burada süjeti dəyişir. Yəzdikürdün övladsızlığının və ya doğulan 
övladının ölməsinin əsas səbəbini onun zülmkarlığında görür. Ona 
görə də Nizami yazır:

Bəhramın taleyi belə düzəldi,
Xoş bir iqbal ilə dünyaya gəldi.
Görüb taleyini, öz iqbalını,
Atası tərk etdi xam-xəyalını.
Bildi bişirdiyi çiydir ya bayat,
Zülmün toxumundan göyərməz nəbat.
İyirmi ildi ki, onun evladı
Olan tək ölərmiş, qalarmış adı. (14, 39) 

Nizami Gəncəvi bildirmək istəyir ki, Yəzdikürd ədalətli olsaydı, 
onun başına bu hadisə gəlməzdi. Bir neçə övladı ölməzdi, nəticədə 
sonsuzluq bəlasına düçar olmazdı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy-
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yatından bəhrələnərək Nizami Gəncəvi ədalətli şah, ədalətli hakim 
məsələsini ortaya atır. Ədalətsizliklər, haqsızlıqlar pislənmiş, ədalət 
və haqq tərəfdarları təqdir edilmişdir. 

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının əfsanə, rəvayət, nağıl, 
dastan, atalar sözü, nəsihət və bir çox zəngin nümunələrinin Nizami 
Gəncəvinin bütün əsərlərinə çox təsiri olmuşdur. Nizaminin yaratdı-
ğı yüksək səviyyəli sənət əsərləri öz təravətini xalqdan aldığı üçün 
özünə əbədilik qazanmışdır.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının şifahi və yazılı ədəbiyyata 
təsiri alimlərimiz tərəfindən öz elmi həllini tapmışdır. Bu sahədə 
M.Təhmasibin, Ə.Sultanlının, Ş.Cəmşidovun, X.Koroğlunun, T.Ha-
cıyevin, M.Seyidovun, O.Əliyevin, N.Ələkbərlinin dəyərli xidmət-
ləri olmuşdur. Adları çəkilən tədqiqatçılar «Kitabi-Dədə Qorqud» və 
sonrakı xalq dastanlarımız arasında çox sıx bağlılıq görmüş, eposda-
kı ayrı-ayrı epizod və əhvalatların «Aşıq Qərib», «Novruz və Qən-
dab», «Tahir və Zöhrə», «Koroğlu», «Əsli və Kərəm» və s. dastan-
larda təkrar edildiyini göstərmişlər. Mərhum Vaqif Vəliyev yazırdı: 
«Dədə Qorqud boyları sonrakı dastanlarımıza mühüm təsir göstər-
mişdir. Əvvəla, onu qeyd edək ki, qəhrəmanlıq dastanlarımız forma 
etibarilə «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi qurulmuşdur. Buna ən yaxşı 
sübut «Koroğlu» dastanıdır. «Dədə Qorqud» boyları xalq romanla-
rının da formalaşmasına kömək etmişdir. «Aşıq Qərib» dastanı öz 
süjet xətti, qəhrəmanların taleyinin təsviri nöqteyi-nəzərdən «Bam-
sı Beyrək» boyu üzərində qurulmuşdur. «Kitabi-Dədə Qorqud»da 
«Basatın Təpəgözü öldürməsi» boyu vardır. «Novruz» dastanında da 
Kəlləgöz qəhrəmana rast gəlirik. O da yol kənarında durur, gələn-ge-
dəni söyüb qarət edir. Novruz onunla vuruşur və onu öldürür» (19, 
206-207) 

«Dədə Qorqud» dastanlarının tədqiqi sahəsində mərhum pro-
fessor Mirəli Seyidovun da xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım-
dır. Onun «Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları» əsərində 
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təbiət kultu ilə bağlı azərbaycanlılar arasında yayılmış inamların, 
adət-ənənələrin mənşəyi xalqımızın soykökündə iştirak edən qə-
bilələrin, qəbilə birləşməli silsilələrinin tarixi və etnoqrafiyası təd-
qiq obyektinə çevrilmiş, ilkin sənət yaradıcılığının mifik təfəkkürlə 
əlaqəsi aydınlaşdırılmışdır. Bu əsərin əksər materialları, tədqiq sahə-
si «Kitabi-Dədə Qorqud» eposu ilə bağlıdır (16)

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı 1939-cü ildə Bakıda Həmid Aras-
lı tərəfindən nəşr edildi. Bundan sonra bu mövzuda bədii əsərlərin 
yaranmasına böyük təkan verildi. Ötən əsrin 40-cı illərinin əvvəllə-
rində bu istiqamətdə ilk addımlar atıldı. Bu sahədə birinci təşəbbüs 
yazıçı Mikayıl Rzaquluzadəyə məxsusdur. O, dastanda olan üç boyu 
«Dirsə xan oğlu Buğacın boyu», «Salur Qazanın evinin yağmalan-
dığı boyu», «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu» - «Ana ürəyi - 
dağ çiçəyi», «El gücü» və «Dəli ozan» adı ilə nəşrə çevirmiş, bunlar 
uzun müddət orta məktəb dərsliklərinə də daxil edilmişdir. Mikayıl 
Rzaquluzadədən öncə Mehdi Hüseyn «Mübarizə və qalibiyyət mah-
nıları» (1942) adlı məqaləsində «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarındakı 
qəhrəmanlıq motivləri haqqında söz açmışdır. Bu məqalədə Mehdi 
Hüseyn Böyük Vətən Müharibəsi dövrünün ədəbiyyatı üçün örnək 
olacaq nümunələrdən söz açır və ədəbiyyatımızı da həmin örnək-
lərdən öyrənməyə səsləyirdi. Maraqlıdır ki, Mehdi Hüseyn həmin 
məqalədə «Dədə Qorqud»dan sitat gətirdiyi parçaların məzmununu 
dastanda olduğu dildə təqdim edirdi:

«İrəli gəl, axmaq kafir, siz hələ igid zərbəsi görməmişsiniz. Gö-
rün, sonra danışın!

Kafirlər at sürdülər, ox çəkdilər…
Ərənlər ərəni Qaracıq çoban sapanının gözünə daş qoyub atırdı. 

Birini atanda, ikisini -  üçünü yıxırdı. Kafirin gözünə qorxu düşdü» 
(6, 364).

Bu məqalə daxilində olmuş olsa da, eposa məxsus süjetin yazıçı 
tərəfindən hekayələşdirilməsinə ilk cəhd sayılmalıdır.
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Mehdi Hüseyn «Mübarizə və qalibiyyət mahnıları» məqaləsində 
«Dədə Qorqud» boylarındakı qəhrəmanlıq səhnələrinə xüsusi diqqət 
yetirir, bu boyların xalqın məğlubedilməz mənəvi qüdrətini, mərdlik 
və igidliyini əks etdirdiyini nəzərə çarpdırırdı. Ədib boylardakı düş-
mən surətlərini təhlil edərkən onları müasir dövrün faşist istilaları ilə 
müqayisə edirdi.

M.Hüseyn həmin məqalədə Uruzun qəhrəmanlığını müasir gənc-
lərə nümunə göstərir, daha sonra ədəbiyyatımızda bu tipli qəhrəman-
ların yaranmasında həmin obrazın rolunu xüsusi qeyd edir.

Müharibənin ilk illərində nağıl və dastanlarımızdakı qəhrəman 
obrazlarına müraciət etmək çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi və 
həmin dövr üçün aktual səslənirdi. Mikayıl Rzaquluzadə də məhz bu 
niyyətlə «Dədə Qorqud» boylarına müraciət etmişdi. Adlanı çəkdi-
yimiz boylar «El gücü» adı ilə 1948-ci ildə «Uşaqgəncnəşr» tərəfin-
dən ayrıca kitab şəklində çap edildi.

M.Hüseynin «El gücü» kitabındakı hekayələr «Dədə Qorqud» 
dastanlarının nə müasir dilə tərcüməsi, nə də təbliğindən ibarət 
deyildir. Burada müəllif dastanlardakı mövzu və məzmundan isti-
fadə etməkə ədəbi növ etibarilə yeni hekayələr yazmışdır. Bu he-
kayələrdəki başlıca hadisələr və qəhrəmanlar dastanlardakı hadisə 
və qəhrəmanlar olmaqla bərabər onlar xeyli dəyişdirilmiş, hadisə 
və qəhrəmanların səciyyələrinin ictimai kök və səbəblərini düzgün 
göstərməyə çalışılmışdır.

«Kitabi-Dədə Qorqud» boyları ilə Mikayıl Rzaquluzadənin bu 
boylar əsasında yazdığı hekayələrin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri 
vardır. M.Rzaquluzadə boylara müraciət edərkən əsərdə təsvir edilən 
hadisələrlə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləsə də, bunlar boylardakı 
əsas süjetə xələl gətirməmişdir. «Ana ürəyi - dağ çiçəyi» hekayəsin-
də əsas məqsəd ana-oğul məhəbbətidir. Dastanda da bu, əsas xətdir. 
Hətta deyə bilərik ki, hekayədə həmin xətt bir qədər lirik planda təq-
dim olunur. 
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«Ana atını sürüb xanla üz-üzə gəldi. Sağına-soluna baxdı. Bu-
ğacı görmədi. Ürəyindən sanki bir tel də qopdu. Həyəcan və təlaşla 
dilə gəldi:

– Bəs mənim balam hanı?!
Bağrım çatladı, xan dillənsənə, söyləsənə, hanı mənim balam? 

Qoşa getdin, tək qayıtdın, xan, balam hanı?» (15, 20)
Eposun «Dirsə xan oğlu Buğacın boyu»ndakı həmin məqam, 

demək olar ki, hekayədəkinə bənzər şəkildədir:

– Yalnız oğul xəbərin, Dirsə xan, degil mana!
Qarşu yatan ala dağdan bir oğul uçurdunsa, 
degil mana!
Qamın axan yüyrək sudan bir oğul aqıtdınsa, 
degil mana!
Aslanla qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana!
Qara tonlu azğın dinli kafirlərə 
bir oğul aldırdınsa, degil mana! (11, 38)

M.Rzaquluzadənin digər iki hekayədə də dastanın əsas süjeti 
buna bənzər şəkildə saxlanılmışdır. «Salur Qazanın evinin yağma-
landığı boy»da əsas ideya birlikdir. Bu ideya «El gücü» hekayəsində 
də bariz nəzərə çarpır. «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu»un-
da isə əsas ideya insanın həyata, məhəbbətə, sevgiyə inamıdır. Bu 
inam «Dəli Ozan» hekayəsində Beyrəyin məşəqqətli taleyi ilə bağlı-
dır. Hekayədə məhəbbət yolunda qəhrəmanlıq təqdir olunur.

M.Rzaquluzadə Dədə Qorqudun üç boyunu nəsrə çevirərkən nis-
bətən gənc oxucuları nəzərə almışdır. Ona görə də hər üç boyda mət-
ni mümkün qədər sadələşdirmiş və bəzən özü bildiyi kimi ixtisarlar 
etmiş, yaxud əlavələr artırmışdır. Hər halda «El gücü» kitabı 40-cı 
illərdə «Dədə Qorqud» mövzusunun bədii nəsrdə inikası sahəsində 
çox mühüm addım idi. 
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«Kitabi-Dədə Qorqud» mövzusu poeziyada və nəsrdə olduğu 
kimi dramaturgiyada da öz uğurlu bədii həllini tapmışdır. Özü də 
maraqlıdır ki, yazılı bədii ədəbiyyat sahəsində ilk addım da məhz 
dramaturgiyaya məxsusdur. Bu haqda məlumat verən ədəbiyyatşü-
nas Nazif Ələkbərli yazır ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» mövzusunda ilk 
bədii əsər Ə.Dəmirçizadənin 1943-cü ildə qələmə aldığı librettodur. 
Ə.Dəmirçizadənin Ş.Şeyxovla müştərək yazdığı bu libretto «Salur 
Qazanın evinin yağmalandığı boyu» əsasında qələmə alınmış, Azər-
baycan Dövlət Filarmoniyasında uğurla tamaşaya qoyulmuşdur 
(mart, 1943). Librettonun əsas ideya xətti yurdun düşməndən müda-
fiəsi ilə bağlıdır. Uruz xanın ova getməsindən istifadə edən düşmən 
Oğuz yurduna soxulur. Lakin Dədə Qorqud tərəfindən ruhlandırılan 
Qaraca çoban və onun köməyinə gələn Uruz xan tərəfindən məğ-
lub edilərək geri qovulur. Uruz xanın gözəllərin ən gözəli Gülçinə 
məhəbbəti əsərin aparıcı məhəbbət xətlərindən biridir» (4, 14).

1945-ci ildə Ə.Dəmirçizadə təkrar bu mövzuya qayıtmış, «Qa-
raca çoban» adlı pyesini qələmə almışdır. Bu əsərdə Qazan xanın 
sarayının qarət edilməsi və Qaraca çobanın igidlikləri təsvir olun-
muşdur. «Qaraca çoban» 1946-cı ilin aprelində Azərbaycan Dövlət 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

Ə.Dəmirçizadənin «Dədə Qorqud» dastanlarına müraciəti həm 
bədii, həm də elm sahəsində ilk təşəbbüslərdən olmuşdur. Alimin 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının dili (1959) monoqrafiyası isə abi-
dənin dilinin tədqiqi sahəsində ən sanballı əsərlərdən biri kimi hesab 
edilir.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları elə bir abidədir ki, o həm şeir, 
həm nəsr, həm də dramaturgiyanın mövzusuna çevrilir. Biz dastan 
motivləri və süjetlərin poeziyada və nəsrdə təsir gücünü çox görü-
rük. «Kitabi-Dədə Qorqud» mövzularının dramaturgiyada əksi də 
maraqlı nümunələrlə zəngindir. Dastanın istənilən bir boyuna müra-
ciət etsək, orada dramaturji elementlərin bolluğu ilə rastlaşa bilərik. 
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Hər hansı boyda dramın əsasını təşkil edən, bütün hadisələri öz ətra-
fında toplayan konfliktlərlə üzləşirik.

«Dədə Qorqud» dastanları bu mənada əsl konfliktlə yüklənmiş 
əsərlərdir. Daha doğrusu, klassik və müasir dram əsərlərinə xas olan, 
öz gərginliyi və ziddiyyətlərin toqquşması ilə diqqəti cəlb edən konf-
liktləri dastanın hər bir boyunda izləmək olar. Dastanda bütün dünya 
dastanları üçün səciyyəvi olan ümumi mövzular var. Məsələn, «Ata 
ilə oğulun vuruşu», «Qəhrəmanın Təpəgözlə vuruşu», «Ər öz nişan-
lısının toyunda» və başqalarını demək olar.

«Dədə Qorqud» dastanları Şifahi və yazılı ədəbiyyatda öz möv-
zularının hər biri ilə gözəl əsərlərin yaranmasına çox böyük təkan 
verir. «Dədə Qorqud» boylarının hər biri eyni zamanda qüvvət-
li xarakterlərlə zəngindir. Dastanın hər bir boyunun öz qəhrəmanı 
var və bu qəhrəmanların adı da boyların adına köçüb: «Dirsə xan 
oğlu Buğacın boyu», «Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyu», 
«Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu», «Basatın Təpəgözü öldür-
düyü boy» və s. çox maraqlıdır ki, «Dədə Qorqud» qəhrəmanlarının 
heç biri bir-birinə bənzəmir. Doğrudur, onların çoxu Oğuz bəylə-
rindən ibarətdir. Lakin fərdilikləri ilə seçilirlər. Beyrək Qazan xana 
sədaqəti və igidliyi ilə diqqəti cəlb edir. Dəli Domrul bir az xudbin 
və məğrurdur, heç kəsdən, hətta əzrayildən belə qorxmur. Basat mi-
fik qəhrəman olmağı ilə fərqlənir. Qazan xan çox içir, keflənir, ov 
düşgünüdür, lakin həm də qəbilə başçısı və igid sərkərdədir. Qara-
ca çoban bəy olmasa da, ağasına sədaqətli və el-oba təəssübkeşidir. 
Heç şübhəsiz, dastanın hər boyunda «boy boylayan, söy söyləyən» 
müdrik Ozan - Dədə Qorqud da tamam fərqli və özünəməxsusdur. 
Prof. Kamal Abdulla «Gizli Dədə Qorqud» kitabında yazır: «Ədə-
biyyat aləmində belə bir məşhur bənzətmə var. Görünməyən tərəfi 
görünən tərəfindən böyük olan hər hansı bir şey aysberqə - okeanda 
üzən nəhəng buz dağına bənzədilir. Dədə Qorqud da belə bir ays-
berqi xatırladır. Dastanda özünü göstərən Dədə Qorqud aysberqin 
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üzdə olan, görünən hissəsidir. Bu Dədə Qorqud Oğuz dünyasının 
mənəvi başçısı kimi köhnə qanun-qaydanın, Mif üsul-idarəsinin qo-
ruyucusudur» (1, 90-91). Ümumiyyətlə, boylardakı qəhrəmanların 
hər biri fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu da dram əsəri üçün çox 
vacib olan fərdiləşdirmə prinsipinin reallaşması üçün imkan yaradır. 
Dədə Qorqud dastanlarında fəlsəfi, psixoloji məqamlar da diqqəti 
cəlb edir. Bu boylar əsasında fəlsəfi, psixoloji və mistik, həmçinin 
yarı real - yarı mistik pyeslər qələmə almaq olar.

«Dədə Qorqud» dastanları həm nəzmlə, həm də nəsr səpkisində 
dram əsəri üçün material verir. Boylarda şeiriyyəti, həm də nəsrə 
məxsus epik təmkinliliyi ilə dram əsərinin janrını müəyyənləşdirə 
bilər. Bu da boylar əsasında pyes yazan müəllifin istedadından ası-
lıdır.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarındakı hər bir boy əsasında yeni 
bir bədii əsər yaratmaq mümkündür. Dastanların elə boyu var ki, hə-
min boy ayrı-ayrılıqda həm şeirin, həm nəsrin, həm də dram əsərləri-
nin materialına çevrilmişdir. Bu «Salur qazanın evinin yağmalanma-
sı boyu», bir də «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu»dur, hər iki 
boy bədii ədəbiyyatda geniş yayılmış boylardır. Lakin elə boy da var 
ki, ayrılıqda bədii ədəbiyyatda özünə yer tapa bilməmişdir. Əlbəttə, 
burada təbii seçimdən əlavə, hər bir müəllifin hansı boya müraciət 
edərək uğur qazanacağı ehtimalı əsasdır.

Xalq şairi Nəbi Xəzrinin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarına 
müraciətinin uğurlu nəticələri oldu. O, «Salur qazanın evinin yağ-
malanması boyu» əsasında «əfsanəvi yuxular» adlı poema qələmə 
almışdı. Nəbi Xəzrinin bu poeması Azərbaycan ədəbiyyatında «Ki-
tabi-Dədə Qorqud» mövzusunda yazılmış ən uğurlu əsərlərdən biri-
dir. Nəbi Xəzri belə izah edir: «Ana» poeması üzərində işləyirdim. 
Məndə belə bir fikir doğdu: «Bu gün XX əsrin qoynunda qürurla 
yaşayıb ömrünü başa vurmuş anamın mənəvi bacıları kimlər olmuş-
dur? Xəyalım uzaq əsrlərə getdi. Xatirimə Burla Xatun gəldi. Nüşabə 
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göz önündən keçdi. Məhsətini düşündüm. Həcərin qəhrəmanlığını 
xatırladım. Mənə elə gəldi ki, anam öz bacılarının saf analıq duy-
ğularını, qadın müdrikliyini, qadın şairanəliyini və qadın mərdliyini 
özündə cəmləşdirmiş və mənim əsrimə qədər gətirib çatdırmışdır. 
Onun üçün də mən «Anamın bacıları» adı altında silsilə poemalar 
yazmaq fikrinə düşdüm.

Azərbaycan mədəniyyətinin qədim və ədəbi abidəsi «Kitabi-Də-
də Qorqud»a müraciət etdim. Burla Xatun göz önündə canlandı. 
Onun təkcə oğlu Uruzun yolunda keçirdiyi ağlasığmaz kədər və iz-
tirabların ağrısı elə bir əks-səda kimi mənim ürəyimdə səsləndi. Və 
«Əfsanəli yuxular» poeması yazıldı». (7, 61)

Nəbi Xəzrinin «Əfsanəli yuxular» poeması doğrudan da «qəhrə-
manlıq dastanı» ölçü və meyarları ilə səsləşir. Çünki poemada baş-
lıca qayə məhz qəhrəmanlığı vəsf etməkdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» 
dastanlarının həmin boyunda da əsas mövzu və diqqəti cəlb edən ən 
başlıca ideya məhz qəhrəmanlığın tərənnümüdür. Həm də Nəbi Xəz-
ri bu ideyanı müasir bədii-poetik təfəkkürün, bu günün fəlsəfi-əxlaqi 
meyarları ilə həyata keçirir.

Nəbi Xəzri «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarındakı «Salur Qaza-
nın evinin yağmalanması» boyunu təkcə nəzmə çəkməmiş, həm də 
ona yeni bir poetik həyat - nəfəs vermişdir. Yüksək şeiriyyət, poetik 
incəliklər, bədii əlvanlığı ilə diqqəti cəlb edir. Poema məhz bu xüsu-
siyyətlərinə görə müasir Azərbaycan poeziyasının incilərindən sayı-
lır. «Əfsanəli yuxular» altı yuxudan ibarət iki hissəli poemadır. Yuxu 
əslində rəmzi-simvolik bir mahiyyət daşıyır. Yuxu, mifik-simvolik 
səciyyə daşısa da, yuxuda baş verən əhvalatlar tarixi reallığı əks et-
dirir. Hər bir «yuxu» boyun müəyyən bir hissəsini əhatə edir, digər 
«yuxu» bu ardıcıllığı təmin edir. Lakin «yuxu» həm də əsərin ümu-
mi ideyasından doğan ayrı-ayrı problemlərə işıq salır. Birinci yuxu 
belə adlanır: «Yuxuda bir talan gördüm». Burada Salur Qazanın ova 
getməsi, bundan xəbər tutan Şöklü Məlikin obaya hücum çəkməsi, 
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qırx incəbelli qızla Burla xatunu, oğlu Uruzu dustaq aparması təsvir 
edilir. Əsas ideya talançılığın pislənməsidir.

Poema Salur Qazanın yaşadığı obanın təsviri ilə başlayır:

Sonsuz Oğuz
Düzləridir.
Dədə Qorqud keçən yerlər
Mərmər donlu
Sal qayalar
Məxmər otlu
Çəmən yerlər
Bu düzlərdə məclis qursan,
Ulduzlara səsin düşər.
Nəğmə deyən xoş küləklər
Şiş dağların nəfəsidir. (7, 62)

N.Xəzrinin istedadı bütün çalarları ilə «Dədə Qorqud» dasta-
nının deyim tərzindən qətiyyən uzaqlaşmır. Həmin ritmi və poetik 
ahəngi saxlamağa çalışır. Məsələn, Burla xatunun çayla söhbəti buna 
ən bariz misal ola bilər:

Pırıl-pırıl uçan suyum,
Uçan suyum,
Daşan suyum.
Böyük-böyük gəmilərə
Məğrur qanad taxan suyum,
Şahbaz atlar əyilərək,
Qurtum-qurtum içdi səndən.
Qara saçlı başım qurban,
Ağ köpüklü suyum, sənə,
Göyərçintək sən qanad aç,
Mən dərdimi deyim sənə. (7, 65)
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«Yuxuda bir ana gördüm» adlı ikinci yuxu bütünlükdə Burla xa-
tun obrazının bir ana kimi keçirdiyi ağrılı-acılı hisslərə, duyğulara 
həsr olunub. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanındakı hadisə poemada 
təkrar olunur. Ancaq Nəbi Xəzri ana ürəyinin nə iztirablar keçirdiyi-
ni və daxili sarsıntılarını daha qabarıq nəzərə çatdırır.

«Yuxuda bir çoban gördüm» üçüncü yuxu belə adlanıb. Bu bö-
lüm Qaraca çobanın düşmənlə vuruşunu əks etdirir. Burada N.Xəzri 
poeziyasına xas olan bədii təsvir ustalığı, obrazın gücünü, əzəmətini 
bariz nəzərə çatdırmışdır.

«Yuxuda bir ana gördüm» dördüncü «yuxu» isə poemada təsir 
gücü və emosionallığı ilə yaddaqalan bölümdür. Burada ana ilə oğu-
lun son söhbəti təqdim olunur. Ana başa düşür ki, sabah oğlunun 
ətindən doğrayıb onun da qarşısına qoyacaqlar. Bu zaman Uruz ana-
sına deyir:

Mənim təkcə bir arzum var,
Son anımda
Öz yanımda
Mən anamı igid görüm,
məğrur görüm.
Mən anamı
Min kişiyə əvəz görüm. (9, 84)

Beşinci və altıncı «yuxu»lar Salur Qazanın qəhrəmanlığından 
bəhs edir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında olduğu kimi, Salur Qa-
zan düşməni məğlub edib Burla xatunu və oğlunu xilas edir. Nəbi 
Xəzri boydakı hadisəyə heç bir müdaxilə eləmir. Lakin poemanı 
müasir şeirin poetik təfəkkürünün imkanları ilə yenidən canlandır-
mışdı.

«Kitabi-Dədə Qorqud»un bir boyu «Salur Qazanın evinin yağ-
malanması boyu» poeziyada öz layiqli yerini tapdı. Nəbi Xəzri 
Azərbaycan ədəbiyyatında Dədə Qorquda müraciət edən ən ardıcıl 
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bir müəllif kimi diqqəti cəlb etdi və rəğbətlə qarşılandı. Nəbi Xəz-
rinin «Torpağa sancılan qılınc» dramatik poeması və «Burla xatun» 
mənzum dramı onun dramaturgiyada «Kitabi-Dədə Qorqud» dastan-
larına müraciətinin uğurlu nəticələri oldu. Bu poemalar öz yüksək 
şeiriyyəti və bədii kamilliyi ilə diqqəti cəlb etdi. Nəbi Xəzri «Ki-
tabi-Dədə Qorqud» boylarındakı vətənpərvərlik, ana məhəbbəti, 
yurd sevgisi onu daha çox özünə cəlb etmiş və birdən-birə bir şa-
irin qələmindən eyni mövzuda üç əsər meydana çıxmışdır. Əlbəttə, 
bu əsərlər arasında bir-biri ilə sıx bağlılıq və eyni zamanda fərqli 
cəhətlər diqqəti cəlb edir. Belə ki, «Əfsanəli yuxular»la «Torpağa 
sancılan qılınc» arasında müəyyən oxşarlıqlar var. Ən əsası odur ki, 
Nəbi Xəzri demək olar ki, boydakı hadisələri həm poemada, həm də 
pyesdə olduğu kimi saxlamışdır. Poemada olan surətlərə biz pyesdə 
də rast gəlirik, yalnız cüzi dəyişikliklər nəzərə çarpır.

Nəbi Xəzrinin «Torpağa sancılan qılınc» pyesi səkkiz şəkildən 
ibarətdir. Bu pyesdə müəllif vətənpərvərlik mövzusunu ön plana 
çəkmişdir. Təsadüfi deyil ki, əsər Dədə Qorqudun bu sözləri ilə baş-
layır:

Eşidin insanlar, sizə sözüm var,
Bu dağda, bu daşda mənim izim var.
Elin pir oğluym mən Dədə Qorqud,
Xalqımla uluyam mən Dədə Qorqud. (8, 116)

Pyesdə müasirlik xətti çox güclüdür. Bu xətt təkcə vətənpərvərlik 
və ana məhəbbəti kimi əbədi mövzuların bu gün də müasir səsləşmə-
sidir. Pyesin bir yerində Şöklü Məlik deyir:

Tanrı, Azərbaycan necə torpaqdır,
Bu necə tayfadır, bu necə xalqdır!
Millət görməmişəm bu millət kimi.
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Udur yalanı da həqiqət kimi.
Axirət dünyası bu günmü, tanrı,
Bunlarla bacarmaq mümkünmü, tanrı! (8, 155)

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında heç bir boyda Azərbaycan 
adı çəkilmir. Məlumdur ki, bu dastanın əsas iştirakçıları Azərbaycan 
xalqının söykökündə böyük rol oynamış oğuz tayfalarıdır. Qədim 
oğuz tayfaları ilə sonradan formalaşmış xalqlar arasında təbii və qı-
rılmaz əlaqə mövcuddur. Nəbi Xəzri bu mənada xalqımızın tarixi 
yolunun başlanğıcında məruz qaldığı problemlərə müraciət etmişdir. 
Şair belə bir fikri də aşılayır ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qo-
ruyub saxladığı mənəvi keyfiyyətlər ilkinlikdən-başlanğıcdan-kök-
dən gəlir. Dastanda Qazan xan öz dəstəsi ilə hücuma keçib Şöklü 
Məlik üzərində qələbə qazanır.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında deyilir: «Qazan bəyin qardaşı 
kafirin tuğu ilə sancağını qılıncladı, yerə saldı. Dərələrdə, təpələrdə 
kafirə qırğın gəldi. Leşinə quzğun uyuşdu. On iki min kafir qılıncdan 
keçdi. Beş yüz Oğuz yigitləri şəhid oldu. Qaçanı Qazan bəy qovma-
dı, aman deyəni öldürmədi. Qalın Oğuz bəyləri toyum oldu. Qazan 
bəy ordusunu, oğlanını, uşağını, xəzinəsini aldı, geri döndü. Altun 
taxtında yenə evini tikdi. Qaracıq çobanı əmiraxur elədi. Yeddi gün, 
yeddi gecə yemə-içmə oldu. Qırx baş qul, qırx qırnaq oğlu Uruz ba-
şına azad elədi. Cilasın qoç yigidlərə qalaba ölkə verdi. Şalvar, cüb-
bə, çuxa verdi». (12, 41)

Nəbi Xəzrinin «Torpağa sancılan qılınc» pyesində isə final səh-
nəsində Qazan xan Şöklü Məliki öldürmür. Budur Qaraca çoban 
Şöklü Məliki tutub gətirir. Qazan xan Şöklü Məliklə üz-üzə gəlir, 
onlar döyüşür və qılınc Şöklü Məlikin əlindən düşür, Qazan xan dö-
yüşü saxlayır. Bundan sonra Qazan xan Şöklü Məliki hamının gözü 
qarşısında qılıncla şaqqalaya bilərdi. Lakin o, böyük alicənablıq 
göstərərək deyir:
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Qazan xan (hamıya):
Düşməni əfv etməyə 
Mənim varmıdır haqqım,
Sən ey qartal ürəklim,
Qartal vüqarlı xalqım?
Kim ki, bu torpağa qılıncla gələr
Elə onun özü qılıncdan ölər. (8, 201)

“Torpağa sancılan qılınc” pyesi Dədə Qorqudun, Ulusun və Bur-
la Xatunun Torpaq, Vətən və Azərbaycan şərəfinə oxunduğu nəğ-
mələrlə başa çatır.

Burla Xatun:
Ötsün qanlı aylar, əzablı illər,
Ucaldaq mərdliyi, məhəbbəti biz.
Ey gələn əsrlər, gələn nəsillər
Sizə yadigardır sədaqətimiz!
Qəlbimiz qəlblərdə yanan atəşdir.
Bizə Azərbaycan uca günəşdir! (8, 204)

Nəbi Xəzrinin “Torpağa sancılan qılınc” pyesi, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” mövzusuna müraciətin ən uğurlu nümunələrindən biri kimi 
bədii ədəbiyyatda yüksək qiymətləndirildi.

Nəbi Xəzrinin “Kitabi-Dədə Qorqud” mövzularına üçüncü mü-
raciəti də yenə “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu” ilə bağ-
lıdır. Şair iki hissəli “Burla Xatun” mənzum dramını qələmə aldı. 
“Burla Xatun” dramı Nəbi Xəzrinin “Əfsanəli yuxular” poemasın-
dan və “Torpağa sancılan qılınc” dramından seçilir. “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanındakı boyda təsvir olunan hadisənin – Burla Xa-
tunun və oğlu Uruzun Şöklü Məlik tərəfindən dustaq edilməsi pye-
sin süjetində əsas motiv olaraq qalır. Ancaq Nəbi Xəzri bu motivi 



101

saxlasa da, pyesdə bəzi dəyişikliklər etmişdir. O, bütün hadisə və 
əhvalatları Burla Xatun obrazı üzərinə yönəltmişdir. Pyesdə Burla 
Xatunun mərdliyi ilə bir ana kimi keçirdiyi iztirablar Şöklü Məlikin 
qarşısında ərinin və oğlunun şərəfini qoruması təqdim edilir. Bəli, o, 
mərd qadındır, lakin elə bir çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdür ki, burada 
mərdlik və cəngavərlik kara gəlmir. Son anda “Kitabi-Dədə Qorqud” 
boylarından fərqli olaraq özünün Burla Xatun olduğunu Şöklü Mə-
likə bildirir. Ancaq hamının gözü qarşısında qəfildən dəhrəni Şöklü 
Məlikin əlindən alır və onu qətlə yetirir.

 Nəbi Xəzri “Burla Xatun” pyesində müstəqil və sərbəst 
hərəkət etmiş, boydan fərqli olaraq süjeti öz istədiyi kimi qurmuş-
dur. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud” ruhu bu əsərdə hifz olunmuşdur.

Nəbi Xəzri Burla Xatun obrazını yenidən yaratmaqla illərdən 
bəri arzuladığı, bəzi şeirlərində yaratdığı Ana obrazlarının hamısını 
bir yerdə ümumiləşdirmişdi. Şair onları ideal bir obrazda – Burla 
Xatunda cəmləşdirmişdir. Əgər diqqət yetirilsə, “Burla Xatun”dakı 
Ana “Əfsanəli yuxular” poemasında və “Torpağa sancılan qılınc” 
pyesindəki Ana obrazları ilə müqayisədə daha güclüdür. “Burla Xa-
tun” pyesindəki Ana obrazının daxili dünyasının, iç aləminin daha 
dərin qatlarına nüfuz etməyə imkan yaradır.

Pyesdə Burla Xatun oğlunu xilas etmək üçün hər bir əzaba, iş-
gəncəyə hazırdır. O, oğlunun qarşısında diz çökür:

Ulus:
Dur, ay ana!
Qalx, ay ana.
Sən ki, mənə uca dağsan,
Diz çökərmi, dağ, ay ana!

Burla Xatun:
Yox, ay bala, ana üçün,
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Övlad özü uca dağdır.
Onunçün də övlad dağı
Dünyada ən böyük dağdır.
Düşmək oğul ayağına
Alçalmaq yox, ucalmaqdır. (12, 42)

Pyesdə Burla Xatun – Ulus münasibətində ana-oğul sevgisi Nəbi 
Xəzri tərəfindən böyük ustalıqla verilmişdi. Bu, əvəzsiz gözəl sev-
gidir. Ana istəmir ki, oğlu düşmən əlində məhv olsun. Buna görə də 
Burla Xatun oğlunu ölümdən qurtarmaq üçün Şöklü Məliki öldürür.

“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından, “Əfsanəli yuxular” poema-
sından, “Torpağa sancılan qılınc” pyesindən fərqli olaraq Qazan xa-
nın özünü yetirib düşməni məhv etməsinə heç bir ehtiyac qalmır. Bu 
qisası Burla Xatun özü həyata keçirir. Oğlu Ulusun xətrinə! Qazan 
xanın xətrinə! El-obanın xətrinə!

Pyesdə Burla Xatunun Şöklü Məliki öldürməsi Dədə Qorqud 
boylarındakı ərlik-ərənlik-bəylik missiyasının üzərinə kölgə salır. 
Çünki Dədə Qorqud boylarında qadının bu hərəkəti çox pis qarşılanır 
və qəhrəmanlar bunu özlərinə bağışlamırlar. “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının altıncı boyuna “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı” hissəsinə 
diqqət yetirək. Qanturalı görüb sevdiyi Selcan Xatunu götürüb, 
Vətənə dönür. O, dincini almaq üçün yolda yatır. Bu zaman Trabzon 
hökmdarı – Selcanın atası onların arxasınca 600 adam saldırır, vuruş 
başlanır və bu vuruşda Selcan Xatunla Qanturalı bir-birindən ayrı 
düşürlər. Selcan sevgilisini yaralı vəziyyətdə tapır və onun əvəzində 
düşməni qabağına salıb qovur. Sonra o, Qanturalını tərkinə alıb vu-
ruş meydanından çıxarır. Bu isə bir ər igid kimi Qanturala ağır gəlir.

Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” pyesi “Dədə Qorqud” mövzusunda 
son illərdə meydana çıxan əsərlər içərisində öz bədii sanbalı ilə seçi-
lir və qiymətləndirilir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yazılı ədəbiyyatımıza təsirin-
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dən söhbət getdikdə ilk növbədə, xalq yazıçısı Anarın “Dədə Qor-
qud” kino-dastanı xatırlanır. Əlbəttə, bu mövzuda əsər yazan çox-
lu yazıçılarımız var. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, Anarın “Dədə 
Qorqud” əsəriylə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposuna maraq və diqqət 
daha da çoxaldı. Anarın zəhməti sahəsində həm də bu əsər əsasında 
iki seriyalı bədii film çəkilmişdir. Məhz Anarın bu əsərindən sonra 
müasir ədəbiyyatımızda “Dədə Qorqud” mövzusuna xüsusi bir ma-
raq oyandı. Heç şübhəsiz, bu əsəri yazana qədər Anar “Kitabi-Dədə 
Qorqud” eposu ilə bağlı xeyli araşdırmalarla tanış olmuşdur. Böyük 
türk xalqlarının bu tipli dastan yaradıcılığını diqqətlə nəzərdən ke-
çirmiş, eposla bağlı bütün bilgiləri mənimsəməyə çalışmışdır.

“Dədə Qorqud dünyası” əsərində Anar yazır: “Azərbaycan xalqı-
nın şah əsəri, ana kitabı Dədə Qorqud dastanıdır. Bu sayaq kitablar 
bütün dövrlər üçün bir dahi fərd tərəfindən – Homer, Firdovsi, Rus-
taveli, Dante, Servantes, Şekspir, Puşkin tərəfindən yaradılır. Ya bir 
çox nəsillərin, bir çox ortaq yaradıcıların süzgəcindən keçərək cila-
lanır, müəlliflərin adları bilinməz olur, onların dünyaya gətirdikləri 
əsər isə əsrlərdən adlayaraq daim yaşayır. Bu cür əsər folklor örnəyi 
də ola bilər, yazılı ədəbiyyat nümunəsi də. Əsərin haçan yaranması 
da əsas deyil – o min illər qabaq da meydana çıxa bilərdi, keçən 
əsrdə də. Poetik janra da mənsub ola bilərdi, nəsrə, dramaturgiyaya 
da... Əhəmiyyətli cəhət odur ki, belə əsər müəyyən bir xalqın tarixi, 
mənəvi və estetik varlığını ifadə edir” (3, 126).

Anarın “Dədə Qorqud dünyası” əsərində “Kitabi-Dədə Qorqud” 
eposu ilə bağlı çox maraqlı və zəngin məlumatlar diqqəti cəlb edir. 
Yazıçı hər bir yanaşmada dastanın mətninə müraciət edir, dastanın 
mətni isə eposla bağlı olan digər məsələləri də əhatə edir. Bu el-
mi-publisistik əsər ilə kinodastanı, yəni sırf bədii əsəri bir vəhdət 
halına gətirən Anarın “Dədə Qorqud” eposu haqqında böyük fikir və 
mülahizələrinin bəhrəsidir.

Anar “Dədə Qorqud” kinodastanında Dədə Qorqud dünyasını 
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bədii sözdə reallaşdırmışdır. Kino-dastanda “Kitabi-Dədə Qorqud” 
eposunun bir neçə boyundan istifadə olunmuşdur: bunlar əsasən 
“Dirsə xan oğlu Buğacın boyu”, “Salur Qazanın evinin yağmalandı-
ğı boy”, “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu”, “Basatın Təpəgö-
zü öldürdüyü boy”, “Salur Qazanın dustaq olub oğlu Uruzu çıxardığı 
boyu” əhatə edir. Lakin bu boylar heç də bütünlüklə kino-dastana 
köçməmişdir. Anar ayrı-ayrı boyları və onların qəhrəmanlarını bir 
yerə toplamış, boylarda təsvir olunan və məqsədinə müvafiq ha-
disələri vahid süjet ətrafında birləşdirmişdir. Əsərdə bir neçə prob-
lem xüsusilə qabardılır: bunlardan biri oğuz tayfalarının birliyi ide-
yasıdır, ikincisi ölüm və həyat problemidir, üçüncüsü qəhrəmanlıq 
və sevgi problemidir. Bu problemlərin üçü də kino-dastanda öz bədii 
həllini tapmışdır. Əsərin başlanğıc hissəsində Oğuz ellərinin ağır 
günü təsvir edilir. “O gün Oğuz ellərinin ağır günüydü. Oğuz oğulla-
rı bir-birinə qarşı qalxmışdı. Dost-dostla, qohum-qohumla cəng edir-
di. Qardaş qardaşdan. Ata oğuldan ayrılmışdı. Bu qanlı qada Oğuz 
elinin başına hardan gəlmişdi? Deməklə qurtarmaq olmaz” (2, 415).

Anarın əsərində Oğuz ellərinin – Oğuz qəbilələrinin artıq bir-bi-
rinə yağı kəsildiyi, bir-birinin qanına susadığı məqamdan başlayır. 
El ağsaqqalı, yurdun müdrik bilicisi Dədə Qorqud da bu qırğını sax-
lamağın qarşısında acizdir, ona məhəl qoyan, qulaq asan yoxdur. Heç 
vaxt Dədə Qorqudun bir sözünü iki eləməyən igidlərin ağılları çaşıb, 
nə etdiklərini bilmirlər. Əsərdə Oğuz ellərinin vahid birliyini, bir-bi-
rinə həyan olduqlarını nümayiş etdirən səhnələr çoxdur. Əsərin əv-
vəlində xanlar xanı Bayandır xan buyruq verir ki, uca dağın başında 
tonqal qalasınlar. Bu zaman Dədə Qorqudun səsi gəlir: “Oğuz elinin 
adəti vardı. Oğuz igidlərini, xatunlarını şənliyə, toya çağıranda Uca 
dağın başında bir tonqal qalanırdı. Başqa dağlardan bu alovu görüb 
orda da tonqal qalayırdılar, bütün el-oba bilərdi, geyinib, bəzənib 
şənliyə gələrdi. İki tonqal qalayanda bilərdilər ki, elin başında qəza 
var, təhlükə var, düşmən basqını gözlənir, onda da igidlər yaraqlanıb 
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yığılardı” (2, 421).
Buradan görünür ki, Anar boylardakı ictimai-siyasi mənzərəni 

çox aydın görür. “Dədə Qorqud” dastanında Oğuz ellərinin bəzi qə-
bilə birləşmələri var ki, onlar öz adət-ənənələrində sərbəstdir. La-
kin bu qəbilələrin birinə hücum edildikdə dərhal başqa bir qəbiləyə 
köməyə gəlir.

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı yazırdı: “Anar “Dədə Qorqud” oğuz-
larının başqa oğuzlardan fərqli olduğunu öz adət, psixologiya, əxlaq, 
ailə münasibətləri, məhəbbət və sədaqət anlayışları ilə seçildiyini, 
bizim torpaqda ta qədimdən yaşadıqlarını, bir sözlə, özümüz və kö-
kümüz olduğumuzu, bəzi bədxahlarımızın dediyi kimi, heç yerdən 
buraya gəlmədiyimizi, elə burada kök atıb bitdiyimizi sübut edir. 
“Dədə Qorqud” bizimdir, onun oğuzları isə əcdadımızdır, özü də 
Azərbaycan torpağında eramızdan çox-çox əvvəl, bəlkə də qədim-
dən, qədim vaxtlardan yaşamışlar.” (17, 30)

Qəbilələrin həyat tərzi bir-birinə çox bənzəyir, belə ki, onlar 
əsasən əkinçilik və maldarlıqla məşğul olur, qoyun, mal, at, dəvə sü-
rüləri saxlayırdılar. Lakin dastanda bütün bunlar o qədər də əhəmiy-
yət kəsb etmir, əsas diqqət qəhrəmanların şücaət və igidliyinə, ov 
səhnələrinə verilir. Ancaq qəbilə başçıları arasındakı münasibətlər 
də dastanda mühüm yer tutur və Anar dastandan gələn bu motivi öz 
əsərində əsl sənətkarlıqla mənalandıra bilmişdir. Bayandır xanın son 
anlarını təsvir edən yazıçı oğuz birliyinin sarsılmasını da o gündən 
başlayır.

“Bayındır xan deyirdi:
– İgidlər, son sözümü dinləyin, vəsiyyətimi bilin, lazımdır ki, mən 

öləndən sonra məmləkət pozulmasın, xaniman dağılmasın, yağılar 
elimizi başsız görüb üstümüzə ayaq açmasınlar. Lazımdır ki, taxt-ta-
cıma bir alp igid sahib olsun.

Alp Aruz son dərəcə böyük gərginliklə dinləyirdi. Bayandır xan 
sözün bitirdi:
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– Taxt-tacımı kürəkənim Salur oğlu Qazana vəsiyyət edirəm, - 
dedi.

Alp Aruzun biğlarından qan dammağa başladı” (2, 436).
Oğuz daxilində münaqişə də elə bu səbəbdən başlayır. Qazanı 

aparıb Bayandırın taxtında əyləşdirəndən sonra Alp Aruz – Bayandır 
xanın vəziri basqınçı köçəri tayfanın başçısı Qıpçaq Məliklə gizli 
ittifaq bağlayır. Qıpçaq Məlik bu təklifi qəbul edir. Beləliklə, qəbilə 
başçıları arasında nifaq düşür. Alp Aruz Qıpçaq Məlikin hələ fürsət 
gözlədiyini, tələsmədiyini görüb başqa tədbirə əl atır. Qazanın daya-
ğı-dirəyi Beyrəyi  aradan götürür. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında 
“Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu”ndakı Beyrəyin oğurlanma 
səhnəsi Anarın əsərində də təkrar olunur. Beyrək Bayburd hasarının 
xaqanı Qara Arslanın əsirinə çevrilir. Qara Arslan obrazına “Bamsı 
Beyrək” boyunda rast gəlmirik. Dastanda Beyrəyi əsir götürən kafir-
lərdir ki, Parasarın Bayburd hasarında yaşayırlar.

Anar Beyrəklə bağlı “Dədə Qorqud” dastanında olmayan Des-
ninə Xatun obrazına müraciət edir, daha doğrusu, dastanda “kafir bə-
yinin bir bikr qızı” burada Desninə Xatunla əvəz edilmişdir. “Dədə 
Qorqud” dastanında həmin qız Beyrəyi sevir, hər gün Beyrəyi gör-
məyə gəlir. Burada isə Desninə Xatun Qara Arslanın arvadıdır. Des-
ninə Xatun Beyrəyin atıldığı dərin quyuya düşür, qəbirlərdən birinə 
yanaşır, özüylə ət, süd, cürbəcür ləziz yeməklər, şərab gətirir, hamı-
sını qəbrin yanına düzür, sonra qəbri örtərək çıxıb gedir. O, çıxıb 
gedəndən sonra Beyrək həmin yeməkləri yeyir.

Beyrəklə bağlı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında olmayan bir 
epizod da diqqəti cəlb edir. Dastanda Selcan Xatun “Qanlı Qoca oğlu 
Qanturalı boyu”ndadır. Anarın əsərində isə Selcan Xatun adlı qız 
dastanda olduğu kimi Sarı donlu Qara Arslan xaqanın qızıdır. Xaqan 
şərt qoyub ki, qızına elçi düşənlər onun aslanı, buğası və erkək dəvə-
si ilə döyüşsün. Hələ bu üç əjdahanı basan olmayıb. Beyrək bu əj-
dahaları basır və xaqan “Qızı bu igidə verdim deyir”. Amma Beyrək 
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onun təklifini rədd edir, “mənim öz elimizdə göz açıban gördüyüm, 
könül verib sevdiyim adaxlım var” deyir, gecə Selcan onun yanına 
gələndə Selcanın qılıncını qızla öz arasına qoyur. Beyrəkdən sonra 
düşmən fürsət tapıb Qazan xanın ovda olmasından istifadə edib el- 
obanı talan edirlər. Qırx incə belli qızla Burla Xatunu əsir götürürlər.

Anar, göründüyü kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarına müstəqil 
yanaşaraq müxtəlif boyları və bu boylardakı ayrı-ayrı obrazları 
məqsədinə müvafiq olaraq əsərə gətirir. Dastanda baş verən kiçik bir 
hadisə Anarın əsərində əsas ideyanın qabardılması üçün bir vasitəyə 
çevrilir. Dastanda “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda 
Qaraca çoban – Qazan xətti daha çox qəbilə başçısı və onun rəiyyəti 
səviyyəsində təqdim olunur. Anarın əsərində isə bu xətt daha qaba-
rıq nəzərə çarpdırılır. Dastanda Qazan Qaraca çobana deyir ki, “Al-
lah mənim evimi qurtaracaq olarsa, səni əmiraxur eləyərəm.” Ana-
rın əsərində isə belə bir “sövdələşmə” yoxdur. Qaraca çoban xalqın 
təmsilçisi kimi çıxış edir. Qazan xan Qaraca çobanı acılayır, özümə 
nə gəlib ki, mənim evimi sən qurtarırsan, deyir. Ancaq bundan sonra 
dastanda olmayan bir epizod gəlir: “Qaraca çoban onun toz qaldırıb 
getdiyi dolama yollara baxdı, sonra özü də atlandı. Qazan xanın 
dalınca çapdı. Qazan xan onu görmədi. Amma gediyi aşanda Çoban 
birdən dayandı, geri döndü. Uca dağın zirvəsinə qalxdı, atasının və-
siyyət elədiyi kimi iki tonqal çatdı, çaxmaq daşı ilə alışdırdı. Tonqal-
lar alovlandı. Qaraca çoban yenidən Qazanın ardınca çapdı” (2, 
472).

“Dədə Qorqud” dastanında tonqal yandırmaq isə birliyə çağırış-
dır. Anarın əsərinin sonu da tonqal səhnələri ilə bitir.

“...Uzaq bir dağın zirvəsində də üç tonqal alovlanırdı.
...Başqa bir dağın başında da eləcə ...uzaq-uzaq dağların başla-

rında üç-üç tonqallar alovlanırdı.
İnsanlar, dağlar işıqlarıyla bir-birinə hay verirdi” (2, 503).
Anarın əsərində ikinci əsas problem ölüm və həyat problemidir. 
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Əlbəttə, burada əsas güc və ağırlıq ölüm qarşısında həyat eşqinin 
qüdrətini təsdiq etməyə yönəlir. Əsərdə, lap başlanğıcda çoxlu ölüm-
lər təsvir olunur: “Döyüş meydanının qərib mənzərəsi vardı. İgidlər, 
atlar bir-bir həlak olduqca donub qalırdılar, daşa dönürdülər. Səslər, 
nərələr, at kişnərtiləri də get-gedə azalırdı. Axırda heç kəs qalmadı. 
İndi bütün meydan leş idi, cəsəd idi – daş leş, daş cəsəd.” (2, 416)

Ölümdən qaçan Dədə Qorqud hayana baxırsa, ölüm, itim görür. 
Quşlar xırdaca daşlar kimi budaqlardan yerə tökülür, ağaclar bir-
dən-birə quruyur: “Dədə Qorqud hayana baxdı, ölüm gördü, əcəl 
gördü.” Anar Dədə Qorqudun kimliyi, şəxsiyyəti və ölümü barədə 
əfsanə və rəvayətlərə üz tutur: O, hər dəfə ölümdən uzaqlaşıb başqa 
bir məkana üz tutur, ancaq hər dəfə ona məzar qazıldığını görür, əv-
vəlcə qara mahud şalvarlı cavan oğlan, sonra qara xəz kürklü sinli 
kişi, ən axırda yarımçılpaq bir qoca. Sonda Dədə Qorqud daha ölüm-
dən qaçmağa özündə hey tapa bilmir. “Ölü quşlar torpağa səpələn-
mişdi. Otlar, çiçəklər yanıb solmuşdu. Budaqlar yarpaqsız, yalın 
qalmışdı. Elə bil bütün dünya ölümə məhkum olmuşdu. Dövran əcəl 
dövranı, meydan Əzrayıl meydanıydı.” (2, 416)

Bir ilan (yəqin Əzrayıl timsalı) sürünüb Dədə Qorquda yaxın-
laşır, bu an olmasa da, o biri an çalacaqdı. Ancaq bu zaman Dədə 
Qorqud barmaqlarını qopuzun simlərinə çəkir, telləri dilləndirir. İlan 
bu qopuzun sədaları altında qıvrılıb geri çəkilir, sürünüb gedir... Bu-
rada simvolik bir məna var. Bu da həyatın ölüm üzərində qələbəsidir. 
Qopuz çala-çala Dədə Qorqud Oğuz ellərinin xoş günlərini xatırla-
yır.

Anarın əsərinin sonuna müraciət etdikdə həyatın ölüm üzərində 
qələbəsini görürük. Artıq burada ölümdən qaçan Dədə Qorqud yox-
dur – ölümə qalib gələn Dədə Qorqud var.

“Dədə Qorqud” kino-dastanında Anar sevgi və qəhrəmanlıq 
mövzusunu da əsərin əsas problemlərindən birinə çevirmişdir. “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanında olduğu kimi, Anarın əsərində də, 
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Bamsı Beyrək – Banuçiçək xətti sevgi və qəhrəmanlığın vəhdətini 
əks etdirir. Doğrudur, Anar Bamsı Beyrək və Banuçiçək məhəbbə-
tini əsərində verərkən dastanda olmayan bir sıra əlavə epizodlarla 
gücləndirmişdir. Lakin bu əlavə epizodlar heç də qeyri-inandırıcı 
görünmür. Beyrək dastanda olduğu kimi, bu əsərdə də, öz sevgisində 
sadiqdir, bu sevgi yolunda neçə il əsirlikdə qalır və bu sevgi yolunda 
da qəhrəmanlıqlar eləyir.

Məlumdur ki, Anarın ssenarisi əsasında iki seriyalı “Dədə 
Qorqud” filmi də çəkilmişdir. Lakin həmin ssenari əsasən bu kino-
dastan əsasında işlənib. Müəyyən cüzi fərqlər nəzərə çarpdığı üçün 
kino-dastanı təhlil etməyi məqsədəuyğun hesab etdik.

Anar “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının təbliği sahəsində çox 
böyük işlər görmüşdür. O, “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediya-
sının yaradıcısı və bu ensiklopediyanın redaksiya şurasının sədri 
olmuşdur. Ensiklopediyaya ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
yazdığı “Milli varlığımızın mötəbər qaynağı” adlı giriş məqaləsində 
Anarın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının tədqiqi və təbliği sahə-
sindəki xidmətləri də yüksək qiymətləndirilir: “Məhz “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un təbliği baxımından Anarın xidmətlərini xüsusi qeyd et-
mək istəyirəm. Bəlkə də Anar uşaqlar üçün Dədə Qorqud haqqın-
da kitab yazanda, yaxud Qorqudla bağlı başqa kitablarını yazanda 
çoxları bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu o dərəcədə dərk edə 
bilmirdilər. Amma indi biz artıq öz milli dəyərimizi, köklərimizi, ta-
riximizi olduğu kimi təsvir etməyə çalışarkən vaxtilə atılmış belə 
addımların nə qədər qiymətli olduğunu dərk edirik. Mən Anarın bu 
münasibətlə yaratdığı filmi də qiymətləndirirəm. Təqdirəlayiqdir ki, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının yaranma ideyası da məhz 
Anara məxsusdur.” (5, 11)

Göründüyü kimi, xalq yazıçısı Anarın “Dədə Qorqud” mövzu-
su istiqamətindəki fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında milli-mənəvi 
xidmət örnəyidir. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu Azərbaycan xalqı-
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nın ölümsüz bədii abidəsidir. Xalqımızın öz soykökü, tarixi, milli 
mənşəyi, qədim adət və ənənələri, qəhrəmanlığı və cəngavərliyi 
barədə ən unikal bilgilər bu eposun yaddaşında qorunmaqdadır. Onu 
ümumən Oğuz türklərinin müştərək eposu da hesab etmək olar. Şi-
fahi və yazılı bədii ədəbiyyatda “Dədə Qorqud” mövzusunun yaran-
ması tamamilə təbii və qanunauyğundur. Yalnız böyük əsərlər böyük 
təsir gücünə malik ola bilər və bu əsərlər əsrlər keçdikcə öz süjet və 
obrazları ilə yeni əsərlərin yaranmasına təkan verə bilər. “Kitabi-Də-
də Qorqud” eposu da belə nəhəng əsərlərdən biridir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarına müraciət hələ bitməmişdir. 
Eposun daxili mahiyyətində nəhəng milli və bədii enerji tarixən ol-
duğu kimi, bu gün və sabah da ədəbi həyatın əsas təkanverici qü-
vvələri sırasında yer alır. Buna görə də, dastanın bundan sonra da 
bir çox bədii əsərlər üçün stimul olması hələ uzun zaman və daimi 
davam edəcəkdir.
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NAĞIL VƏ DASTANLARDA 
“TƏPƏGÖZ” MOTİVİ

İnsanlar gözünü açıb sirləri sonsuzluğa gedən dünyamızın mö-
cüzələrini anlamağa cəhd etdikləri zamandan təbiətin insan həya-
tı üçün təhlükə yaradan qüvvələrini qorxu, vahimə yaradacaq bir 
görkəmdə təsvir etmişlər. Mifik təsəvvürlərdə ağzından od püskürən, 
müxtəlif sayda başı olan əjdahalar, böyük qaya parçalarını asanlıq-
la yerindən qoparıb atmağa fiziki gücü yetən nəhənglər, başında bir 
gözü olan təpəgözlər, suyun altında yaşayan qorxunc qüvvələr və 
b. bu kimi varlıqlar istənilən qədərdir. Təbiətin fəlakətli hadisələri 
müqabilində təfəkkürdə kortəbii yaranan bəzi mifik obrazlar trans-
formasiya nəticəsində zahiri əlamətlərə görə vəhşi, dəhşətli məxluq 
şəklinə - çoxbaşlı, çoxəlli. təkgözlü, ağzından od püskürən, adamcıl, 
baş kəsən, qan içən şəklə düşür.

Bu varlıqlar insanın yaşaması çətin olan və yaxud mümkün ol-
mayan məkanlarda: dağ başında, mağaralarda, suyun altında, yeraltı, 
qaranlıq dünyalarda yaşayırlar. Fiziki görünüşləri kimi yaşayış yer-
ləri də insanlarda dəhşət yaradır. Sadaladığımız həmin məkanlar mi-
fologiyada o biri dünyanı simvolizə edir və həmin varlıqlar xtonik 
varlıqlar adlanır.

Haqqında bəhs etdiyimiz varlıqların başlıca fəaliyyəti, məqsədi 
insanların həyatına müdaxilə etmək, rahat yaşama zövqündən məh-
rum etməkdən ibarətdir. Onların bu fəaliyyətlərinin reallaşmasında 
digər yardımçı qüvvələr də iştirak edir. Yardımçı qüvvələr sehirli va-
sitələr verməklə dəhşətli varlıqların gücünü daha da artırır. Ona görə 
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də bu qüvvələrin öhdəsindən gəlmək adi insanlara asanlıqla nəsib 
olmur. Mümkünlüyü yalnız o zaman olur ki, həmin insanın sakral 
mənşəyə bir bağlılığı olsun və sehirli vasitələrin yardımından yarar-
lana bilsin. 

Fövqəladə varlıqlar içərisində sikloplar, yəni təpəgözlər xüsusi 
yer tuturlar. Fiziki quruluş baxımından daha çox insana bənzəyən 
təpəgözlər öz nəhəngliyi, azmanlığı, təpəsində bir gözü olmasıyla 
daha da iyrənc və vahiməli görünürlər. Dünya xalqlarının folklorun-
da geniş yayılmış bir obraz olan təpəgözün mifik personaj kimi ən 
dolğun nümunəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında yaradılmışdır. 
Dastanlarla yanaşı nağıl obrazları sırasında da təpəgöz/kəlləgözlər 
də mühüm yer tutur. 

Mifoloji lüğətlərə əsasən qeyd edək ki, təpəgöz obrazının mifoloji 
simvolikası qarışıqdır və bu adın müxtəlif söylənmə şəkilləri-jalqız 
göz, kəlləgöz, eqe göz. və b kimi söylənmə şəkilləri də vardır.

İnsanın təkgözlü nəhəngi kor etməsiylə bağlı süjetlərin türk va-
riantları çoxsaylıdır və son dərəcə bir- birinə yaxındır. Monqol nağıl 
və rəvayətlərində də türk xalqlarında olduğu kimi təkgözlü varlıqla-
rın insan əli ilə kor edilməsi motivinə rast gəlinir. Amma bu süjetlə-
rin türklərlə qonşu olan monqol tayfaları arasında yayılmasına görə 
bu süjeti əksər tədqiqatçılar türk qaynaqlı sayırlar. 

Türkün möhtəşəm abidəsi olan “Kitabi – Dədə Qorqud” dasta-
nının elm aləminə tanınması da təpəgöz süjetinin Fridrix Fon Dit-
sdə yaratdığı maraq olmuşdur.“Kitabi – Dədə Qorqud” dastanının 
boylarını Homerin “Odisseya” əsəri ilə müqayisə edən Əli Sultanlı 
Fridrix Fon Ditsin əsərindəki qeydlərdən sitat gətirməklə Polifemlə 
Təpəgözün müqayisəsini verir. Tədqiqatçı yazır: “Buradakı Təpəgöz 
başqa sikloplara, hələ Homerin siklopuna bütün cəhətlərilə bənzəyir. 
Ancaq oğuz siklopu yunanlarınkından alınma deyil. Yunanlarınkı 
köhnə deyilsə, oğuzlardakı yeni deyildir” (Fon Ditez. Dtkvudigtiten 
von Asien, Berlin and Helle, 1825, S.416).
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Təpəgözün yunan mifologiyasına yad bir obraz olduğu aşağıdakı 
şərtlərlə əsaslandırılır. a) Şərq .yunan şeiriyyətini tanımamışdır və 
Homerin əsərlərini tərcümə edə bilmələri mümkün deyil. Tərcümə 
edilsə də anlaşılan olmayacaqdır. Çünki Asiya dilləri bunun üçün 
lazım olan ifadələrdən məhrumdur.b) Oğuz Təpəgözünün doğu-
mu, ölümü, bütün həyatı təfsilatı ilə verilir. Polifem obrazında isə 
bu cəhətdən çatışmamazlıqlar var. c) Bu süjetin yunanlara keçməsi 
Homerin Kiçik Asiyaya səyahəti zamanı Təpəgözün əfsanəsini eşit-
mişdir və Polifemin həyatını ondan almışdır. 

Belə ki, birinci şərtə uyğun olaraq əgər şərq yunan şeiriyyətini 
tanımamışsa deməli bu mifoloji obraz yunanlara məxsus obraz ol-
saydı şərqlilərdə bu obraza rast gəlinməsi mümkün olmazdı. İkinci-
si yunanlarda obrazın yaradılışı haqqında heç bir bilgi verilmədiyi 
halda oğuz təpəgözündə bu haqqında bu sözləri demək mümkündür. 
Və nəhayət ki, Homerin Asiyaya səyahəti zamanı təpəgöz əfsanəsini 
eşitməsi məsələyə daha da aydınlıq gətirir.

Burada əsas diqqət çəkəcək məqam Təpəgözün yaranışının epos-
da bütövlükdə verilməsi, Polifeminsə ümümiyyətlə doğumu ilə bağlı 
bəhs edilməməsidir. Miflərlə bağlı tədqiqatlarda qeyd olunur ki, do-
ğulması, yaranması nə qədər qəribə, təzadlı görünsə də hər bir dünya 
detalının mənşəyinin verilməsi vacib şərtdir. Həmin detala əsasən 
qeyd olunur ki, Təpəgöz ilkin olaraq Azərbaycan türkləri tərəfindən 
yaradılan mifik obrazıdır. “Qəti şəkildə deyə bilərik ki, Təpəgöz il-
kin olaraq, Azərbaycan türkləri tərəfindən yaradılan mifik obrazdır. 
Ona görə ki, meydana gətirilmə səbəbi göstərilir və xəyanətə xə-
yanətlə ödəşmə funksiyasını yerinə yetirir. Səbəb nəticəni doğurur. 
Başqa sözlə Sarı Çobanın tanrı adamına – pəri qıza tamah salıb əl 
uzatması səbəbdir. Təpəgözün oğuz elinin başına bəlalar açması isə 
həmin səbəbin (xəyanətin) nəticəsidir” [4,35].

Təpəgözün eyni olan Siklopun kökü göstərilmir, deməli, mifik 
detalın mənşəyi – yaranma səbəbi yoxdur. Siklop yaradılışsız, bi-



115

çimlənməmiş halda bütövlükdə elin deyil Odisseyin qarşısına çıxa-
rılır. Qəzəblənmiş dəniz allahı Poseydonun şəxsi narazılığına görə 
insana cəza vermək silahına çevirilir. “Siklopda miflərə xas olan 
yaradılış və gerçəklik arasında səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. O, tə-
sadüfən düşdüyü mifik zamanda və məkanda yoğurulmur, bişirilmiş 
halda hardansa gətirilir. Siklop yunan miflərində qəribdir ” [4, 36].

Azərbaycan türklərinə məxsus mifoloji obraz olan Təpəgöz yarı 
mifik, yarı real mənşəyə malikdir. Mifikliyi pəri anasında, reallığı 
isə atası Sarı Çoban hesab olunur. Ona qalib gələn Oğuz qəhrəmanı 
Basat da eynən Təpəgöz kimi yarı mifik (aslanla bağlılığı) yarı real 
(Aruz qocanın oğlu) mənşəyə malikdir. Təpəgözə qalib gəlmək məhz 
bu səbəbdən də Basata nəsib olur. Oğuz elindən Təpəgözlə danışığa 
da mifik mənşəyə malik biri - Dədə Qorqud gedə bilir. Bu motivlərin 
hər biri digərinin tamamlayıcısıdır və heç də təsadüfi deyil.

Nağıl və dastanların ortaq mifik obrazlarından olan Təpəgöz ob-
razının mənşəyi birbaşa və dolayı yollarla nağıllarda da qorunub sax-
lanılmışdır. “Kəlləgözün nağlı” nda [1,144]. İllərcə övlad həsrətində 
Padşah, vəzirin məsləhəti ilə nəzir-niyaz payladıqdan sonra övladı 
dünyaya gəlir. Uşağın adı Aslan qoyulur. Bir gün anası uşağı bağa 
gəzməyə çıxarır və bu zaman bir pələng uşağı oğurlayır. ( bu uşağın 
sakral mənşəyə bağlılığı həm möcüzəli şəkildə doğulmasında, həm 
də Pələng tərəfindən bəslənməsində özünü göstərir ) Şahın adamları 
uşağı nə qədər axtarsalar da nəticəsiz qalır. Evə qayıdarkan palaza 
bükülmüş, kəlləsində tək gözü olan bir oğlan uşağı tapırlar. Nağılda 
kəlləgözün əcdadı div olduğu bildirilir. Aslan o zaman gəlib çıxır 
ki, bir qızı Kəlləgözə nahar aparırlar ( adətən nağıl süjetində qızları 
suyun başını kəsmiş əjdahalara aparırlar), Kəlləgöz divlər kimi Asla-
nın iyini duyub çölə çıxır. (xtonik varlıqlar insanları qoxu vasitəsilə 
tanıyırlar-“Adam-badam iyisi gəlir, yağlı badam iyisi gəlir”).

Bir sıra türk xalqlarında isə Təpəgöz adi ilə bağlı əfsanələrə 
Təpəgözün qızı və ya bacısı deyilən, bəzən də arvadı qismində çıxış 
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edən Dəmirdırnaq (Jesdırnaq) motivi də əlavə olunmuşdur. “Dəmir-
dişin nağlı”nda şahın üç övladı olur. Onlardan birinin dişləri dəmir-
dən ibarət olur. Əlinə keçəni yeyir və nəhayət digər təpəgözlə bağlı 
süjetlərdə olduğu kimi o da meşədə yaşamalı olur. Atasını yeməyə 
çalışdığı zaman şah digər iki oğlunu çağırır. Həmin iki oğlanın şir 
olduğu bildirilir. Şirlər dəmirdişi parçalayır. Ata onun qanı bulaşan 
yarpağı cibinə qoyur. Həmin qanlı yarpaq dilə gəlib atasına xeyli var 
dövlət qazandırır.

Ümümiyyətlə, dünya mifoloji sistemlərində obrazların başqa 
xalqlardan alınması təcrübəsi mövcuddur. Hər hansı mifik obraz və 
hadisələr mifik zamanından sonra, yəni ilkin təsəvvürdəki aktuallı-
ğını səbəbi məlum olduqdan sonra itirir. Reallıqla, gerçəkliklə əlaqə-
sini itirdikdən sonra bədii sənət nümunəsinə çevirilərək folklorun 
müxtəlif janrlarının tərkibində yaşayır.
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DASTANLARDA DAĞ OBRAZI

Geniş və dərin epik ənənəyə malik olan türk xalqlarının zən-
gin dastan yaradıcılığı əsrlərdən bəri, türkün keçdiyi qəhrəmanlıqla 
dolu şanlı tarixi bugünki yaddaşımıza daşıyır. Dastan dünyası ilkin 
düşüncə tərzimizin izləri, inanclarımızı, ilkin mifik təfəkkürümüzü 
özündə incə detallarla, yüksək həssaslıqla əks etdirir. Dastanlarımı-
zın əksəriyyətində “dağ” obrazı var və bu özünü müxtəlif aspektlər-
də göstərir. Dağ mifik təfəkkürdə dünya madelinin Ana-Ata struk-
turunda Ana tərəfinə daxildir. Ən qədim türk dastanlarında “dağın 
dünyaya uşaq gətirməsi” motivi də var. “Oğuz kağan” dastanında da 
övladlarından biri məhz Dağ kağandır. Dağa canlı kimi baxılmasının 
ən gözəl nümunələri “Kitabı-Dədə Qorqud” dastanında verilmişdir. 
Dastanın ta ilk boyundan son boyuna kimi dağ bir obraz kimi işlə-
nir. Ögəl bu xüsusda yazırdı: “Oğuz türkləri daş-dağ ruhundan güc 
almalarına dərin inam bəsləmələrinə görə, dağları bir torpaq, daş yı-
ğını kimi deyil, hisslər və duyğularla yoğrulmuş, insanlaşmış varlıq 
kimi düşünmüşlər” (11, 424).

“Kitabi-Dədə Qoprqud” dastanının birinci boyunda Dirsə xanın 
xanımının Qazlıq dağına qarğaması dağların insani duyğularla yaşa-
masına işarədir. Ana Qazlıq dağına bir canlı olaraq qarğış ünvanlayır.

 
“Qazlıq tağı, aqar sənin suların
Aqar ikən, aqmaz olsun.
Bitər sənin otların, Qazlıq tağı
Bitər ikən, bitməz olsun.
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Qaçar sənin keyiklərin, Qazlıq dağı
Qaçar ikən, qaçmaz olsun” (7, 39).

“Qarğama prosesi Ana ilə Dağ arasında gedir. Bu prosesin se-
mantik dinamikası Anadan Dağa doğrudur. Yəni, bəd dua, mənfi söz 
Anadan çıxır, onu qəbul edən dağdır” (6, 143). Dağ canlı qüvvə kimi 
təsəvvür olunur. O zaman, dağ özü daş, torpaq, qayadan ibarət deyil. 
Onu dağ edən elementlər, axan suları, bitən otları, qaçan keyikləridir. 
Əgər dağın bu elementəri varsa o diridir, yəni vardır. Deməli, oğuz 
epik təfəkküründə dağ canlıdır, onu var edən elementlərə sahibdir. 
Insanı da var edən, nəsli davam etdirən övladlarıdır. Ana övladını 
dağlarda itirdiyinə görə “günahkar dağları” qarğıyır.

“Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda da dağlara canlı 
varlıq, yaradan kimi münasibət açıq-aydın əks olunur. Qaraca çoba-
nın dilindən verilən

“Qarşı yatan qara dağlar,
Qarıyıbdır otu bitməz”

-fikrində də dağ canlı kimi təsvir olunur.
“Bamsı Beyrək boyu”nda isə dağ kult olaraq verilir. Obanın , elin, 

yurdun qara dağa tapınaq yeri olaraq kulta çevrməsi özünü göstərir.
 

“Qarşı yatan qara tağı,
Sorar olsam, yaylaq kimün?
-Qarşı yatan qara tağı sorar olsan,
Ağam Beyrəgin yaylasıdır” (7, 61).

Beyrəyin ölümünü “qarşu yatan qara tağın yıqılubdır” cümləsi 
ilə eyniləşdirmə dağın canlı bilinməsi, nəsilin davam etməsi ilə ek-
vivalentdir. Yəni, Bayburanın nəsli Beyrəklə davam etməli idi, onun 
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ölüm xəbəri dağın yıxılması, məhv olması deməkdir. Onun sağ oldu-
ğunu Banuçiçək qayınatasına belə çatdırır: “ərğab-ərğab qara dağın 
yıxılmışdı, ucaldı axır” (7, 69).

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda oğuzların dağdan və onun ru-
hundan güc almaları ilə bağlı olan mifik elementlər qabarıqdır. 8-ci 
boyun sonunda alqış kimi verilən ifadəyə nəzər yetirək. ”Qarlı qara 
tağın yıqılmasun!” (7, 80). Məhz bu alqış-duanın mifik siqləti oğuz-
ların dağla bağlılığının əsasında dayanır. Dağ ruhunun dağı tərk et-
məsi-dağın yıxılmasıdır.

Məhəbbət dastanlarında dağlar sevgilisindən ayrı düşən aşiqin 
ümid yeri, dərd ortağı, vətən əzəməti, yurd simvolu kimi xarekterizə 
olunur. Vətənin gözəlliklərindən bəhs edən aşiq bunu dağların üzə-
rinə köçürür, dağların gözəl çağı onun ürəyini açır, ruhunu oxşayır.

“Hər dağlardan uca Nuhun dağıdı,
Çahar ətraf tamam cənnət bağıdı,
Tülək, tərlan, laçın, quş yığnağıdı,
Sonalar arzular güllərin, dağlar” (1, 183).

Dağlar ümid yeri, pənah yeridir. Dara düşənlər ondan kömək 
diləyir, ona sığınır. “Əsli və Kərəm” dastanında sevgilisinin yenə 
də ondan uzağa aparıldığını biləndə çarəsiz Kərəm üzünü dağlara 
çevririr, onlardan yardım istəyib bu “ədalətsiz gedişə” dağların yol 
verməməsini ondan acizanə rica edir. Dumanlı dağlar onun ən yaxın 
munisinə çevrilir. Dağlara üzünü çevirib ondan yardım istəmə mif-
lərimizdə, əfsanələrimizdə də var. Düşməndən qaçan gəlinlərimiz 
dağa üz tutur, ona sığınır, dağın bir parçasına çevrilməyi Allahdan 
arzu edir. Dağlar “qayınata” kimi qəbul edilir, möhtərəm uca tutulur. 
”Əsli və Kərəm” dastanında da Kərəm dumanlı dağlaradan bu haq-
sızlığa son verməsini arzulayır.

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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“Xan Əslim Zəngidən fərar eyləyib,
Yol verməyin, başı dumanlı dağlar!
Belə getmiş atası ilə anası,
Yol verməyin, başı dumanlı dağlar!
Uçubdu əlindən bir ağaca maya,
Yol vermiyin, başı dumanlı dağlar!” (2, 16).

Kərəm darda olanda, qürbətdə olanda vətənin havasını dağlardan 
alır, onu düşmənin əlindən xilas etməsini istəyir. Vətəninə çatmasına 
dağlardan hümmət istəyir, qürbət eldə ölmək istəmir. Halının yaman 
olmasından gileylənir. 

“Dağlar, hümmət edin burda qalmayım,
Qalırsam da qürbət eldə ölməyim,
Qarı düşmənlərə möhtac olmayım,
Aman fələk, mənim halım yaman hey!” (2, 62).

Dağlar qonaq qarşılayandı, qonaq yola salandı. O qonağı niyyə-
tinə görə qəbul edir. Qərib Tiflis şəhərinə çatanda borana düşür. Sev-
diklərinin halı dəyişir. O, dağlara müraciətlə aşağıdakı şeiri oxuyur:

“Kimimiz var burda bizi dindirə,
Kimsənə yox halım yara bildirə,
Qorxum budu,tufan bizi öldürə,
Rəsul qala burda yaralı, dağlar” (3, 14).

Dağın rəhmi gəlir, boran sakitləşir. Qərib Tiflisə daxil olur. Das-
tanlarda qəhrəman yurdu tərk edəndə dağlarla sağollaşma bir növ 
vətənlə sağollaşma, halallaşmadır. Sam vətənini tərk edəndə duman, 
çiskin hər tərəfi bürüyür-bu dağların kədərlənməsinə işarədir. Vətə-
nini, dağlarını tərk edib gedən qəhrəmana başqa sözlə küskünlükdür. 
Qəhrəman isə dağlarla vidalaşaraq ona xoş sözlər söyləyib, könlünü 
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alır:

“Yazın mövsümündə bahar əyyamı,
Müntəzir gözləyir mahalı dağlar.
Açılan bənəfşən, gülün, nərgizin,
Şəbnəmlər çəkibən mahalı dağlar.
Səndə hasil olur iyidlər kanı,
Səngərlər, qalalar onun məramı” (5, 188-89).

Dağlar qərib eldə olanların vətən dağlarını görməyi böyük ümid-
lə gözləyir. “Vətənə gəldim, imana gəldim” deyimindən çıxış etsək 
dağ iman yeri, vətən simvoludur. 

“Qərib qürbət eli gəzdim,
Göz yaşından namə yazdım.
Hər kim desə inanmazdım,
Yolum sənə düşə, dağlar” (5, 312-13).

Dastanlarda dağlar sığınacaqdır, yurddur, insanı qoruyan qalxan-
dır, qürurdur, vüqardır, yüksəklik, təmizlikdir. Qədim miflərdə də 
göstərilir ki, tanrılar dağlarda yaşayır. Bizim dastan qəhrəmanımız 
Koroğlu da dağlar qoynunda yaşayır, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı 
vuruşur. Dağlar bir növ alilik rəmzidir, hər şeydən yuxarıda Allahdan 
aşağıda yaşayan qəhrəmanlar da mənəviyyatca təmiz, mərd, qorx-
maz olurlar. Dağlar bəzən “günahkar” kimi təqdim olunur, bunun 
klassik nümunəsinə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında rast gəldik. 
“Koroğlu” eposunda da dağlar Nigarın qarşısında “günahkar”dır. 
Eyvazın düşmən əlinə keçməsinin səbəbkarı sanki dağlardır. Oğulu-
nun dərdindən ah-nalə qoparan Nigar üzünü dağlara tutub aşağıdakı 
şeiri deyir:

“Başı ərşə duran dağlar,
Dağlar, Eyvazı neylədiz?!

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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Üç igidi udan dağlar,
Dağlar, Eyvazı neylədiz?!

Qarğasam, tökülər daşın,
Borandan ayrılmaz başın,
Düşər daşın, qalar leşin,
Dağlar, Eyvazı neylədiz?!” (4, 121-22).

Ana dağları bir növ “hədələyir”, onu “ana qarğışı” ilə qorxudur. 
Koroğlunun əli hər yerdən üzüləndə, Bolu bəy tərəfindən aparılanda 
üzünü dağlara tutub onunla belə vidalaşır:

“Qarşı yatan qarlı dağlar,
Dağlar, səndə qarım qaldı” (4, 257).

Qar dağın möhtəşəmliyini, qürurunu, saflığını, əlyetməzliyini, 
əzəmətini əks etdirir. Qəhrəman da dağlarda qarının-yəni igidliyinin, 
cəsurluğunun izlərinin qaldığını vurğulayır, bu çıxılmaz vəziyyətdə 
özünə həmdəm dağları seçir, onunla dərdləşir. Məhz, Koroğlu da öz 
yurdunu dağ başında-Çənlibeldə salmış və ədalətsizliklərdən yuxar-
da məskunlaşmışdır. O, öz ilhamını da, gücünü də dağdan çıxan Qo-
şabulaqdan almışdır. Ona görə də məğlubedilməz qəhrəman idi və 
güc aldığı yerin oğlu idi.

Qaçaq dastanlarımızda isə dağlar qaçaqların sığındıqları yurd 
yeridir. Bura onların müdafiə qalası, yalçın qayalar səngərləri idi. 
Qacaqlar dağlardan ilham alır, onun qoynunda müdafiə olunurdular. 
Bəzən dağ qaçaq dastanlarında bir oba bir el mənasında da işlənir:

“Duman gəlib bizim dağı bürüdü,
Baxdım məni gör haraya sürüdü” (8, 71).
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Dustaq olan İsmayıl Nəbiyə göndərdiyi namədə “duman” və 
“dağ” sözlərini bir şifrə kimi işlətmiş, duman deyəndə o çar ordu-
sunu (düşmən ordusunu), dağ deyəndə isə öz obasını, elini nəzərdə 
tutmuşdur. “Qaçaq Mahmud” dastanında Mahmud dağlara müraciət-
lə dediyi şeirdə qaçaqların dağları qürur mənbəyi, pənah apardıqları 
məskən, dağın çiskinini, çənini yorğan kimi təsvir edir.

“Qürurlu baxışın bizə arxadı,
Pənah gətirmişik sənə, a dağlar!
Daşlı səngərlərin bizi üşütsə,
Bürünnük çiskinə, çənə, a dağlar!” (10, 25).

Nə qədər ki, türk xalqları yaşayır dağlar həmişə qürur mənbəyi-
miz, alilik simvolumuz olaraq yaşayacaqdır.
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Qəmər Yolçuyeva,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 

Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasi üzrə magistr

M.S.ORDUBADİNİN “DUMANLI TƏBRİZ” ROMANININ 
BƏDİİ SƏNƏTKARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

M.S.Ordubadinin tarixi romanları içərisində  “Dumanlı Təbriz” 
əsərinin xüsusi mövqeyi vardır. Roman öz mövzusu, ideya-bədii 
keyfiyyətləri ilə tarixi roman janrının klassik nümunəsi sayıla bilər.
Əsərdə sənətkarın fərdi üslubu üçün səciyyəvi olan bədii sənətkarlıq 
məsələlərinin filoloji təhlil süzgəcindən keçirilməsi mühüm problem 
kimi qarşıda durur.

 “Dumanlı Təbriz” romanında kompozisiya çoxplanlıdır. Ha-
disələr müxtəlif    məkan çərçivəsində cərəyan edir. Müəllif əsər 
boyu romanın əsas ideya xətti olan Təbriz inqilabını və inqilabi hərə-
katın məğlubiyyətindən sonra gizli inqilabi komitənin fəaliyyətini 
canlandırır. Müəllif hadisələri maraqlı süjet xəttində birləşdirə bil-
mişdir. Hadisələr inkişaf etdikcə əsərdəki dramatizm də qüvvətlənir. 
Yazıçı kompozisiyanın daha dolğun olması üçün məişət səhnələrin-
dən, təbiət təsvirlərindən, ikinci dərəcəli surətlərdən,ricətlərdən də 
istifadə etmişdir. 

Romanda təsvir edilən dövrü tipikləşdirmə üçün yazıçı bir sıra 
üsullardan   istifadə etmişdir. Evlərin, küçələrin, bazarların, əşyala-
rın, silahın, geyimin təsviri buna misal ola bilər. Romanda sənətka-
rın qəhrəmanların  bədii portretini yaratmaq məharəti də nəzəri cəlb 
edir. Səttarxan obrazının gözönündə daha dolğun şəkildə canlandı-
rılması baxımından onun bədii portretinin təsviri diqqəti cəlb edir:

“Səttarxan olduqca düşüncəli və kədərli idi, qəlyanı-qəlyandan 
ayırmırdı. Qəhrəmanın alnındakı dərin  qırışıqlar çıxılmaz bir vəziy-
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yət qarşısında qalan    qəlbini ziyafətdəkilərə oxudurdu.
Onun əymə və qövsi qaşları tez-tez qalxır, alnının biri  digəri 

üzərindəki qırışıqları da  kaman şəklini alaraq; qəhrəmanın intiqam 
hissləri bəslədiyini andırırdı, bütün çətinlikləri su kimi içən qəhrə-
man indi hər bir hərəkətlə böyük çətinliklərə təsadüf etdiyini anla-
dırdı” [3,34].

“Dumanlı Təbriz” əsərinin dili,üslubu bədiilik baxımından ma-
raqlı  nümunələrlə zəngindir. Ədib ayrı-ayrı surətlərin daxili aləmini 
göstərmək üçün   maraqlı bədii priyomlar seçir. İnqilaba mənfi mü-
nasibət bəsləyən tacir, rühani,  mülkədar və burjuaziya nümayən-
dələrinin siması əsərdə onların öz sözləri ilə ifşa   edilir.

“Hərgah torpaq bizimdirsə, mən çox yaxşı tanıyıram. Bizdən heç 
bir şey çıxmaz. Verək urusa, ingilisə, qurtarsın getsin.Yoxsa belə 
getsə torpaq və mülk saxlamaq da mümkün olmayacaq”. 

“Allah özü cəzasını verəcək. Nəyimə lazımdır məşrutə? Bir 
şey ki, Quranda  da yoxdur…kimin nəyinə lazımdır” [3,18]. Belə-
liklə, tacir, mülkədar və din xadiminin söylədiyi bu sözlər onların 
vətənpərvərlik, milli qürur hissindən məhrum olduğunu,cılız təbiə-
tini açıb göstərir.

Yazıçı surətin daxili aləmini açmaq üçün bənzətmələrdən də 
bacarıqla istifadə edir. Tacir Məşədi Kazım ağanın anbarı möhür-
lənən zaman onun     keçirdiyi vəziyyəti yazıçı belə təsvir edir: “Göz 
qapaqları bir-birindən güclə aralanırdı. Kirpikləri bir-birinə qarışıb 
bütün vücudu ölüşgəmiş, əndamı quru alma kimi büzüşmüş, sanki 
həyat ona bir   kərə  “Məndən ümidini kəs!” söyləmişdir” [3,200].

Əsərin bədii dili yazıçının təsvir olunan dövrə, mühitə, xalq di-
linə   münasibətini, obrazları fərdiləşdirmək üçün dialektlərdən is-
tifadə məharətini etməsini aydın görürük. İran kübarlarına məxsus 
danışıq tərzi əsərdəki bir sıra   surətlərin dilində özünü büruzə verir. 
Sərdar Rəşidin nitqini nəzərdən keçirək:

“Mərhəmət buyurubsunuz, həqiqətdə sizin təşrifiniz bizi məsud 
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buyurdu. Bu gün mənim həyatımda ilk şadlıq günüdür ”.
Bu cümlələrdəki “Mərhəmət buyurubsunuz”, “təşrif”, “məsud 

buyurdu”  kimi ifadələr İran kübarları üçün səciyyəsi olan sözlərdir. 
Sərdar Rəşid öz danışığında və məktublarında dindar bir müsəlman 
kimi qəliz fars, ərəb sözləri və tərkibləri də işlədir. 

Romanın birinci hissəsində iki tacirin söhbətində İran tacirlərinin 
inqilaba nə məqsədlə qoşulduqları da nəzərdən yayınmır. Müəllif 
aşağıdakı mükalimə vasitəsilə bu məqamı qabarıq nəzərə çatdırır:

- Ağa, inqilab demirsən, buyur gəl,eyliyax da…
- Eyliyax da
Namazımı da qılacağam, orucumu da tutacağam, ticarətimi də 

eyliyacağam, inqilabımı da eyləyəcağam. Amma bəşərtəha, bəşü-
rutəha!

- Məhkəmə də gedəcəyəm,inqilabımı da eyləyəcağam. Amma 
bəşərtəha,   bəşürutəha!

Tarazıma, daşıma, daxalıma ki, toxundun, daha mən yoxam.
- Bərəkallah! Qəndimə, çayıma, dükanıma, arşınıma ki, toxun-

dun, daha mən   yoxam.
Tacir psixologiyasını, əhval-ruhiyyəsini, inqilaba münasibətini 

göstərmək    üçün bu mükalimələr kifayətdir. Misal gətirdiyimiz bu 
parçada həm də müəllif təbrizlilərin danışığını da təbii və inandırıcı 
vermişdir.

Ədib müəyyən bir surəti səciyyələndirmək, tipikləşdirmək, onun 
nitqini   fərdiləşdirmək, yerli koloriti artırmaq üçün məhəlli sözlər-
dən, şivələrdən də bacarıqla istifadə etmiş, həmiçinin təbrizlilərin 
bəzi dialekt xüsusiyyətlərini göstərmişdir: “Belə ha,hökumətə ilişir, 
müctəhidə ilişir,məzhəbə ücəşir,imama peyğəmbərə bədəlax atırı, 
axırda da tora düşiri” [3 , 62].

Müəllif təbrizlilərin bəzi rus sözlərini təhrif etdiklərini də nəzərə 
çarpdırır:

“Başınıza and içirəm,inanın,bunların hamısı falşivədir. Bunların 
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hamısı   urusları məmləkətdə gətirməkdən ötrü idi” [3 , 6].
Romanda işlədilən bədii təsvir vasitələri də maraqlıdır. Əsərdə 

təsvir   olunan inqilabi-siyasi hadisələrlə əlaqədar həmin hadisələrin 
məzmununa uyğun olan təşbehlər işlədilir. Məsələn: “Sərçələr isti-
sinin şiddətindən budaqların kölgəsinə çəkilmiş, dumanlı Təbrizin 
ictimai və siyasi həyatı kimi mürgüləyirlər. Əyri-üyrü yollar Təbriz 
xalqının əqidəsi kimi bulanıq idi” [ 3, 222].

Bu cümlələrdə müəllif bir tərəfdən inqilabçı Təbrizin ağır vəziy-
yətini təsvir edir, digər tərəfdən, cürbəcür zümrələrə mənsub adam-
ların müxtəlif əqidələrə   malik olmasını göstərir.

Bu təsbihlərdə  bənzətmələr insan təbiətindən xarici aləmə keçir.
M.S.Ordubadi təşbehlərin təsvir edilən hadisələrə uyğun olması-

na xüsusi diqqət yetirən yazıçılardandır.Məsələn, “ Hacı Səməd xan 
əyilən başlardan düzəlmiş canlı hasarın arasından gedib həyətə gir-
di...” [4 , 85].

Yazıçı bədii təzaddan da geniş istifadə edir. Məsələn: “Qədəmlər 
irəli atılmaq istəsə də, ürəklər geriyə dönməyə məcbur idi.”,“Məncə 
o işıqlar son işıqlar, bu qaranlıq isə yeni ayaq basdığımız dünyanın 
ilk qarandığıdır” [3 , 31].

Əsərdə  hadisələrin mahiyyətini əks etdirmək üçün aforizmlər-
dən məharətlə  istifadə edilmişdir: “Həyat acı toxumlu şirin mey-
vələrə bənzəyir.” [4,26], Mahru deyir -“Bu evdə məhv olan cavanlıq 
günlərimin təziyyəsini saxlamışam” [4,58].

M.S.Ordubadi fikrin daha təsirli, aydın ifadəsi üçün bədii təkrirə 
də yeri gəldikcə müraciət edir. Nina Əbülhəsən bəyə deyir: “Mən 
sizi müəyyən bir tərəfdə görmək istəyirəm. Az qüvvətin tərəfində. 
Az bir qüvvətlə çoxlara qarşı    mübarizə aparanların tərəfində, Sət-
tarxanın tərəfində” [3,56].

Romanda peyzajın-təbiət təsvirlərinin də öz yeri var. Bu təbiət 
təsvirləri   əsərin ümumi ruhuna uyğun olub yazıçının fikir və ide-
yalarının bariz ifadəsinə çevrilir. Məsələn: “Ucən yayasından əsən 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya



128

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

külək söyüd ağaclarının boynunun qucaqlayıb yeni göyərmiş yar-
paqların dodaqlarından öpür, onu nazlandırır, təbiətin ipək köynəyi-
nin ruh oxşayıcı xışıltısını küçələrə dağıdırdı” [4 , 12]. Bu cümlədə 
təbiət təsviri müəllifin qələmə aldığı hadisələrlə üzvi surətdə bağlı-
dır.

Müəllif bəzən bu və ya başqa surətin psixologiyasını açıqlayan 
zaman təbiət təsvirlərindən istifadə edir və uyğun təşbehlər işlədir. 
Mahrunun küskün vəziyyətinin “iyul günəşindən solan qızılgülün 
yarpağına” bənzədilməsi bu qəbildəndir.

Əsərdə qədim Təbrizin həssas, dəqiq, eyni zamanda bədii təsviri 
yazıçının  sənətkarıq məharətindən xəbər verir. Yazıçı kənardan can-
sıxıcı divarlarla, cəmiyyətdən ayrılmış evlərin içərisində başqa aləm 
hökm sürdüyünü göstərmək üçün Ninanın dili ilə: “Şərq evlərinin 
içərisi dışarısından yüz faiz gözəldir”-deməklə bu fikri təsdiqləyir 
[4,11]. Təbrizdəki kübar ailələrin mənzillərini bədii dillə canlandı-
ran böyük ədib təkcə romanını deyil, Azərbaycan xalqının milli mə-
dəniyyətini də öz romanı ilə birlikdə əbədiləşdirmişdir.       
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Резюме

Гамар  Ёлчуева
В статье анализируется характеристика художественного мастерства 

романа “Туманный Тебриз” известного писателя М. С. Ордубади. 
Исследователь делает вывод, что исторический роман автора считается 
ценным не только с точки зрения тематики и выдвигаемой проблемы, но 
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и с точки зрения художественного мастерства языка, литературы и стиля. 
В статье конкретными примерами указываются характерные признаки 
творчества Ордубади, высказывания о его личном стиле, о способности 
создавать образ, его мастерстве использования средства художественного 
описания и о способе литературного выражения.

Ключевые слова: роман, язык художественной литературы, диалект, 
народный язык, пейзаж, портрет.

Summary
Qamar Yolchuyeva

The article analyzes of the characteristics of artistic craftsmanship of the 
novel Ordubadi “Foggy Tabriz” by a famous writer Ordubadi

The researcher concludes that the author’s historical novel is not considered 
valuable only for the topic, but also for the artistic mastery of the language, the 
literature in terms of style.

Ordubadi personal style, which is the characteristic points for his ability to 
create an image of the original description of the functions and the use of specific 
examples of literary art on the basis of opinions.

Keywords: novel, literary language,dialect, popular language, landscape pa-
inting, portrait.
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 Azərbaycan Ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistrı                                              

HƏMİD NİTQİNİN POEZİYASI

Həmid Nitqi müasir Cənub poeziyasında öz səsi və yaradıcılıq 
üslubu olan şairlərindən biridir. Bu sima və üslubu müəyyənləşdir-
məkdə görünür onun Türkiyədə keçən təhsil illərinin də təsiri olmuş-
dur. O, daha çox sərbəst vəznə rəğbər bəsləyir. Bu formanın özün-
də də vətəndə olan həmkarlarından fərqlənir. Bir şair kimi başlıca 
olaraq obyektiv varlıq və hadisələrin daha çox mənəvi cəhətlərinin 
bədii izahını verməyə meyl göstərir. Təbii ki, tərənnüm ahənginin 
bütün axarları müasiri olan insanların həyat və talelərinin işıqlandır-
mağa yönəlir.

İlk baxışda sadəcə olaraq ilin fəsillərindən biri hesab edilən qış 
şairin tərənnümündə adamların və cəmiyyətin həyatında baş verən 
bir köklü hadisə kimi təqdim edilir. Mövzunu “Qara qış” başlığı al-
tında təqdim etməsi özü həyata baxışının bir əlaməti kimi səslənir. 
Söz yox ki, bu,şeirdə də təbiət hadisələrini zəif bir müşahidə qabi-
liyyəti duyulur. Müəllif qışın gəlməsi ilə təbiətin ümumi mənzərə-
sində yaranan dəyişiklikləri bir sənatkar duyumu ilə müşahidə edir. 
Bağçalarda güllərin solmasından, yarpaqların xəzələ dönməsindən, 
hətta günəşin rənginin saralmasından sanki həzin bir musiqi dili ilə 
söhbət açır. Lakin yaratdığı tablo fonunda şairin oxucuları ilə başqa 
mətləblər barədə də söz-söhbəti vardır. O, məhz ictimai şərait çərçi-
vəsində qışın gəlməsi ilə könüllərin yetim qalmasından, ümidlərin 
qırılmasından, ürəklərin tutulmasından söz açır.

Qalmadı bağdan əsər,
Zəhmətlər oldu hədər.
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Söndü bir-bir ümidlər−
Ürəyimiz qaraldı. ( 4, 36 )

Sənət və sənətkar üçün bəlkə də ən ümdə keyfiyyət başqa sözlə 
gözəllik hesasb edilə biləcək bir cəhət Nitqinin yaradıcılığında qa-
barıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Bu da sənətin əzəli və əbədi 
qanunlarına hörmət etməklə bərabər, öz yolu ilə getmək məsələsidir. 
Onun sənət dünyasında bu fikir çox güclü səslənir: əgər sənətkar yal-
nız özünə qədər salınmış cığırla getsə, onda şerin ömür yolu hardasa 
qırılar, ondan ancaq bir ilğım qalardı.

İlk baxışda Nitqinin şeirlərində tərənnüm obyekti kimi alınmış 
həyat həqiqətlərində sanki bir dəmir soyuqluğu vardır. Fəqət, bu şe-
irlərin daxili aləminə yol tapdıqda hadisə və insanlara isti bir mü-
nasibət olduğu nəzərdən yayınmır. Həm də belə hallarda damlada 
dəryanın təqdimi xüsusi razılıq hissi doğurur ( 3, 8 ).

Uca dağın köksündə, uçuq bir daxmada yerləşmiş çayxanaya 
yolu düşən şairin hər şeydən artıq divardan asılmış saz nəzərini cəlb 
edir. Toz basmış, unudulmuş saz. Adətən dil-dil ötən bu “nəğməka-
rın” pərişan halı onu düşündürür. Bu hal nə üçündür! O, susmuşmu! 
Susdurulmuşmu! Koroğlunun qılınc vurub at oynatdığı hünər mey-
danlarında dəlilərlə bir sırada vuruşan bu “dəliqanlıya” nə gəlmiş-
dir! O,sazın kimə məxsus olması ilə maraqlanır. Bu sorğu-suallar 
şairi çox uğurlu bir aləmə aparıb çıxarır. Bu, el-obanın bütün həyatı 
sorağında olduğu bir aləmdir. Qaranlıqlar arxasından boylanan Dan 
ulduzlu bir Sabah:

Qurtuldum boğazımı sıxan pəncədən bir an,
Dan Ulduzu görsəndi gecənin arxasından...  ( 4, 30 ).

Yuxarıda xatırlatdıq ki, Həmid Nitqi yüksək fikir və ideallar sa-
hibi olmuş Şeyx Məhəmməd Xiyabani qətlə yetirilən gün dünyaya 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya



132

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

göz açıb. 
Şair “Şeyx Məhəmməd” adlı əsərində məhz özünəməxsus bir sə-

liqə ilə Şeyxin ideallarına bağlı olduğundan söz açır. Fəqət, şairin 
artıq boya-başa çatdığı illərdə də ö böyük insanın arzularının çiçək 
açmaması, bu elin-obanın hələ sağlığında o odlu vətənpərvərin qəd-
rini bilməməsi onu dərindən düşündürür. O böyük insanın gözlədiyi 
saatın nə üçün vaxtında səslənməməsi, əkdiyi ağacların qol-budağa 
dolmaması köksündə yaralar doğuran təəsüf hisslərinə çevrilir.

Amma neçün,
Vədə etdiyin
Saat çalmadı,
Nədən əkdiyin ağac
Dal-budaq salmadı, −
Yaralar sağalmadı? (4, 38 ).

“Goz yaşı” şerində görüb şahidi olduqlarını sadəcə olaraq tərən-
nümdən başlayan şairin söz karvanı nəticə etibarilə ab-havasından 
nisgil, həsrət yağan bir mənzil başına gətirib çıxarır. Bu, keçmişə sə-
daqətdən, ömrün dünəninə məhəbbətdən doğur. Bu yadetmə, dünənə 
boylanmış o qədər səmimi və təsirli təsvir edilir ki, hətta lirik qəh-
rəmanı da kövrəldir. Gözlərini doldurur. Başlıca ideya belədir desək 
yanılmarıq: dünəni qiymətləndirməyi bacarmayanların sabahı da ola 
bilməz. 

Xatirə gəldikdə,
Hər yolçu
Çarəsiz
Bir ləhzə o keçmiş 
  günlərə dönəcək,
Gözü nəmlənəcək,
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Papirosu
Əlində sönəcək. (4, 67 )

Həmid Nitqinin qələmindəki lirik vüsət bəlkə də bütün yaradıcı-
lığını əhatə edəcək qədər imkanlıdır. O, özünün sevgi hisslərini bir-
başa izhar etməkdən çəkinir. Bu yolla gedərsə, ifadələrinin bərəkə-
tini, rahiyəsini itirəcəyindən ehtiyat edir. Bu yerdə o, mən sənin daş 
qəlbinə Kəbə demişəm,gözlərini ümman bilmişəm də, deyə bilərdi. 
Amma o:

−Daş qəlbinə Kəbə deməm,
Gözlərinin dənizində
Yelkənlər açıb getməm...
Sevda deyilmi! − deyir (4, 108 ).

Həmid Niqinin şeirləri Güney Azərbaycan türk ədəbiyyatının 
üfüqlərinin Türkiyəyə, quzey Azərbaycana, Avropaya qədər geniş-
ləndirən bir dərin mədəniyyətə, müasir insanın qayğılarına, inkişaf 
etmiş bir şeir dilinə, duyğu yüklü, sehirləyici bir təsirə malikdir. 

Biz bu şeirlərdə çağdaş Türk poeziyasının gəlib çatdığı mərhələ-
ni görürük.
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Резюме
                        

           Наргиз Мирза-заде 

Гамид Нитги сыграл своеобразную роль в развитии поэзии Азербайджана 
и обогатиль его своей лирикой. Лирика Гамида Нитги обладает богатой 
культурой, чарующим стихотворным воздействием  и отвечает проблемам 
современного человека.

Ключевые слова: поэзия, стиль, творчество, поэт, литература, 
лирический.

Summary
                                   

Nargiz Mirzazade

Hamid Nitgi has played an important role in the development of Azerbaijani 
poetry, it also enriches it with his own lyrics. Lyrics Hamid its rich culture, care 
of modern man, evolved in the development of poetic language, equipped with 
magical powers.

Keywords: poetry, style, activities, poet, literature, lyrical. 
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Səidə Məmməmdova,
AMİ-nin magistri

N.HƏSƏNZADƏNİN DRAMATURGİYASINDA
MÜASİRLİK VƏ TARİXİLİK

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə əsasən lirik şair kimi daxil olmuş 
N.Həsənzadə həm də teatr tariximizdə özünəməxsus yer tutmuş-
dur. 80-ci illərdən etibarən onun pyesləri tamaşaya qoyulur. Onun 
müxtəlif teatrlarda beş mənzum pyesi tamaşaya qoyulub: “Bütün 
şərq bilsin” 1982-ci ildə Sumqayıt Dövlət Teatrında, “İmzalar içində 
” 1980-ci ildə Şəki Dövlət dram Teatrında, “Nabat xalanın çörəyi” 
1989-cu ildə Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında, “Atabəylər” 1984-
cü ildə, “Pompeyin Qafqaza yürüşü” 1997-ci ildə Akademik Milli 
Dram Teatrında. Bu pyeslərin əksəriyyəti tarixi mövzuda qələmə 
alınıb, uzaq və yaxın tarixi keçmişi əks etdirir. Nəriman Həsənza-
də “Atabəylər”, “Pompeyin Qafqaza yürüşü”, “Midiya sarayı” dram 
əsərlərini tarixi mövzuda yazmışdır. Təcrübələr göstərir ki, tarixi 
səhnəyə gətirmək, onu səhnədə canlandırmaq həm müəllifdən, həm 
də rejissor və aktyorlardan böyük istedad, tarixi bilik və savad tələb 
edir. Tarixi mövzuda mənzum pyes yazmaq olduqca çətindir.

Ədəbiyyatımızda mənzum tarixi dramların ən qiymətli nü-
munələrini Azərbaycan romantizminin banilərindən olan Hüseyn 
Cavid və xalq şairi Səməd Vurğun yaratmışlar. Hüseyn cavidin 
“Xəyyam”, “Peyğəmbər”, “Topal Teymur” kimi əsərləri, Səməd 
Vurğunun “Vaqif” mənzum tarixi dramı bu səpkidədir. Səməd Vur-
ğunun “Vaqif” mənzum tarixi dramının yarandığı vaxtdan (1938) 
sonra, təxminən qırx ildən artıq zaman ərzində bu janrda sanballı bir 
əsər meydana çıxmamışdır. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin “Ata-
bəylər” (1984) mənzum tarixi dramı ilə bu boşluq doldurulmuşdur. 

Folklor, mifologiya, etnoqrafiya
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 Tarixin ədəbiyyata inteqrasiyası elmi prinsiplərə əsaslanır. 
Elmi prinsiplər Həsənzadənin dramaturgiyasında ədəbiyyatla tarixin 
əlaqəli tədqiqi və təhlili zamanı alınan nəticə ilə müəyyənləşib. 

N.Həsənzadə “Atabəylər” dramı ilə qədim Səlcuqların döv-
lətçiliyini, “Pompeyin Qafqaza yürüşü ” ilə Antik dövr mövzusu-
nu Azərbaycan teatr səhnəsinə gətirən ilk dramaturqdur. “Atabəy-
lər” Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum dramaturgiyanın da, tarixi 
dramların inkişafında da mühüm sənət hadisəsi saylmağa layiqdir. 
XX əsrin 80-ci illərində yazılmasına baxmayaraq, bu əsərdə ideo-
loji təmayüllər deyil, dövlətçilik maraqlarının və milli mənafelərin 
əks etdirilməsi zamanına görə müəllifin vətəndaşlıq cəsarətinin və 
uzaqgörənliyinin ifadəsi idi. “Atabəylər” geniş mənada Azərbaycan 
milli dövlətçilik ideyasının dramıdır. N.Həsənzadə hələ müstəqillik-
dən qabaq yazdığı bu əsərdə Atabəylər dövlətinin simasında Azər-
baycanda müstəqil dövlət qurub yaratmağın mümkünlüyünü diqqət 
mərkəzinə çəkmişdir.

Görkəmli dramaturq N.Həsənzadə yazdığı dram əsərlərində elə 
problemlərə toxunmuşdur ki, bunlar təkcə ədəbiyyatçıları deyil, 
həm də tarixçiləri, bütün ictimaiyyətimizi maraqlandırır, düşündü-
rür. Məsələlərin qoyuluşunda və bədii həllində şairin orijinallığı, ha-
disələrə müasirlik nöqteyi-nəzərindən yanaşması özünü göstərmək-
dədir. Şairin dramlarında vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, milli ləyaqət 
kimi yüksək insani keyfiyyətlər ön plana çəkilir. N.Həsənzadənin 
dramları mövzusundan asılı olmayaraq həm lirizmə, həm epizim, 
həm də dramatizm poetik məntiqə malikdir.

Nəriman Həsənzadə müdrik insandır, filosof şairdir. N.Həsən-
zadə hər iki əsəri tarixi mövzuda yazmasına baxmayaraq “Atabəy-
lər”(1981) tarixi dramatik, “Pompeyin Qafqaza yürüşü”nü isə tarixi 
xronika adlandırıb. Hər iki adı belə aydınlaşdırmaq olar: Tarixi xro-
nika-sadəcə olaraq tarixin müəyyən ardıcıllıqla, cəmiyyət daxilində 
enən və qalxan hadisələrinə, cəmiyyətin daxili ziddiyyətlərinə heç 
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bir şey əlavə etmədən göstərməkdir. Burada bədiilik tarixə ancaq sı-
ğal verə bilər, onun məna və məzmununa hərəkət trayektoriyasına 
toxunmaq səlahiyyətinə malik deyildir. əgər toxunsa konflikt tarixi-
liyini itirəcək “Atabəylər”də Atabəy Cahan Pəhləvanın ölümündən 
sonra Qızıl Arslanın hakimiyyətə gəlməsi, saray çəkişmələrində 
İnanc xatunun rolu tarixi xronikada faciədir. 

Dramatik xronika- insanın təbiətlə və ictimai mühitlə əlaqəsini 
ictimai həyatdakı, həmçinin ayrı-ayrı adamların həyatındakı dialek-
tik prosesləri və ziddiyyətləri müəyyən edən və ümumiləşdirən este-
tik kateqoriyadır. Dramatizm cəmiyyətin irəliyə doğru tarixi inkişafı 
prosesində təzahür edir.

N.Həsənzadə ictimai həyat hadisələrini, cəmiyyətin öz daxilində 
baş verən ziddiyyətləri  xronikal qaydada, ardıcıllıq prinsipinə riayət 
etməklə dramatik qanunlara xələl gətirmədən “Atabəylər” və “Pom-
peyin Qafqaza yürüşü” mənzum dramlarında: Atabəy Məhəmməd, 
Qızıl Arslan, Toğrul, İnanc xatun, Pompey, Alban çarı Uruz, İberiya 
knyazı Atrak, II Tiqran və başqa obrazların simasında ümumiləşdirib 
göstərmişdir. “Atabəylər” və “Pompeyin Qafqaza yürüşü” xronikal 
tarixi əsərlər olsa da, onlar müstəqil yaradıcılıq ehtirasından doğul-
muşdur.

“Atabəylər”də tarix ardıcıllıqla vahid bir dövlət- Azərbaycan 
dövləti yaratmaq strukturu çərçivəsində göstərilmiş, ziddiyyətlər 
obrazların tarixən bir-birinə münasibəti zamanı, bəzən mülayim, 
bəzən gərgin, bəzən də sərt olmuşdur. “Pompeyin Qafqaza yürüşü” 
dramatik xronika olduğuna görə, hər obrazın xarakterindən doğan 
dramatizm tarixin gərgin situasiyaları ilə bağlıdır:

Ariman (Erməni-  S.M.) hökmdarı II Tiqranla oğlu arasındakı 
ziddiyyətlər, Alban çarı Uruza və İberiya knyazı Artaka II Tiqranın 
xəyanət etməsi, tarixdə qalan bu dramatik xronikanın məzmununda 
saxlanılan ziddiyyətdir., dramatik ziddiyyətdir, tarixdə olduğu kimi-
dir, burada dramaturqun bədii təfəkkürünü işə salıb uydurma konf-
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likt yaratmasına, elə böyük ehtiyac olmur. Bu cəmiyyətin özünün 
yaratdığı hadisələrin dramatizmidir. Belə əsərləri təhlil edərkən xro-
nikallıqda adları çəkilən insanlar haqqında qısa məlumat verilməli-
dir ki, onların xarakterləri, mövqeləri, yaşadıqları ictimai mühitin 
onlara nə dərəcədə təsir edib-etmədiyi aydınlaşsın.

İki hissə və on altı şəkildən ibarət “Pompeyin Qafqaza yürüşü” 
adlı dramatik xronikal əsərinin hər bir hissəsi səkkiz şəkildən ibarət-
dir. Əsərin I hissəsi II hissəyə hazırlıq məqamındadır. Roma qoşun-
larının Qafqaza yürüşünün qarşısını almaq üçün Alban, İberiya və 
Ariman çarları Pompeyin işğalçı ordularına qarşı birləşib dövlət və 
millətlərini qorumaq üçün and içirlər. II hissədə Uruz, Artak və II 
Tiqranın xarakteri açılır.

Sitayiş eyləyir insan həmişə,
         batan günəşə yox, çıxan günəşə! (1,195).

Bu sözləri deyərək o, Roma sərkərdəsinin qarşısında əyilib diz 
çökür. “Böyük Ermənistan” hökmdarının bu vəziyyətini təsvir edən 
Antik yunan tarixçisi Plutarx yazır ki, şahdan ötrü bundan rüsvayçı 
şey yoxdur. (Plutarx. Soçinenya. İzdatelstvo “Xudojestvennaya lite-
ratura”, M., 1983 q, str. 232)

Bu dramatik xronika vasitəsilə müasir dövrə gəlib çıxan konflikt 
tarixi konfliktdir. II Tiqran andına xilaf çıxmış, gizlindən Pompe-
yin çadırına getmiş, satqınlıq etmişdir. Bu barədə İberiya çarı Artak 
Uruza deyir: “Böyük Ermənistan” eşqilə Tiqran, xəcalət çəkməyir 
satqınlığından”.

Birinci hissənin birinci şəkli Çaparın bu sözləriylə başlayır.

Qazın, bu torpağı, hər qatı qandır,
     Hər uçuq başdaşı bir qəhrəmandır (1,189).
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Çapar dramaturqun özünün qoyduğu addır. Xronikal tarixdə belə 
bir ad yoxdur. Çapar obrazı əsər boyu öz atını çapır. O, tarixçi, arxeo-
loq və etnoqrafdır. Xronikal dünyadan xəbər verən müdrikdir. Çapar 
ağsaqqal məsləhətinə qulaq asır atını irəliyə doğru çapdıqca xeyir və 
şər qüvvələrin mövqeyi və adları aydınlaşır: Şahzadənin adının Arta-
bas olduğunu tarixçi Xorenatsi yazır. Ata və oğulun adları lənətlənir. 
II Tiqran “Dənizdən-dənizə” iddiası ilə taxt-tacını Pompeyə verir, 
onun qulu olduğundan qürur duyduğunu söyləyir. Şahzadə də ata-
sından hökmdarlıq taxtını almaq üçün Roma sərkərdəsinə bələdçilik 
edir. Hər iki halda ata və oğul Alban çarına, bütpvlükdə Qafqazlılara 
xəyanət edir. Ata II Tiqran xəyanəti “Böyüm Arimaniya” xülyasıdır. 
Bu da səbəbsiz deyildir:

“Şah Tiqran
     Özünü bənzədir Kirə
        Deyir varisiyəm böyük Daranın” (1,233).

Şahzadənin xəyanəti də atasından səltənətin taxtını almaqda 
Pompeydən kömək istəməsidir. II Tiqranın Pompeyin görüşünə get-
məsi bugünkü ermənilərin tarixən riyakar, alçaq və şərəfsiz olduğu-
nu göstərib təsdiqləyir.
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Azərbaycan Ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistrı

SƏMƏD VURĞUNUN “KOMSOMOL POEMASI”NIN 
NƏŞRİ TARİXİ VƏ TEKSTOLOJİ VƏZİYYƏTİ

                      

Səməd Vurğun “Komsomolu” 30-cu illərin başlanğıcından ta 
ömrünün axırına qədər uzun bir müddət ərzində yazmışdır. Poe-
manın əsas hissələri 1931-1935-ci illər arasında, “Son mühasirə” 
adlanan axırıncı fəsli isə şairin ölümündən bir il əvvəl,1955-ci ildə 
yazılmışdır. Əsər ümumiyyətlə tamamlanmamış, pərakəndə halda”-
Kommunist”, “Ədəbiyyat”, “İnqilab və mədəniyyət”, “Gənc bolşe-
vik”, “Şərq qadını”, “Hücum” kimi  qəzet və jurnallarda dərc olun-
muşdur.  

Əsər toplu halda müəllifin əlində olmadığı üçün, 1935-ci ildən 
sonra bu mövzudan ayrılan şair, əsərə yenidən qayıdıb onu tamamla-
ya bilmirdi. Bu işdə “Komsomol poeması” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmiş Sadıq Şükürovun təşəbbüs və zəhmətini 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, ayrı-ayrı qəzet və jurnallarda çap 
olunmuş parçaların çoxunu toplayıb müəllifə təqdim etmişdir. Buna 
baxmayaraq poemanın parçalarının hamısı tapılmış, toplanmışdır 
demək çətindir. Ola bilsin ki, yenə də ələ keçməmiş parçalar qal-
mışdır.

Səməd Vurğun uzun fasilədən sonra “Komsomol poeması”nın 
üstünə 1956-cı ildə qayıtmışdır. Şair əsərə yenidən baxmış, bəzi fə-
sillər arasında məntiqi əlaqə yaratmış, parçalarda təsadüf edilən dil, 
ifadə qüsurlarını təshih etmiş və “Son mühasirə” adlanan fəsli yaz-
mışdır. Şair əsərin son fəslini İstisu yaylağında istirahət etdiyi zaman 
yazmağa başlamışdır.
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Bəxtiyar Vahabzadə qeyd edirdi: “Səməd Vurğun bir çox söhbət-
lərində, çıxış və nitqlərində , hətta bəzi şeirlərində də bu böyük əsəri 
yarımçıq qoyduğuna təəssüflənir və bu əsərə yenidən qayıdacağını 
vəd edirdi” (1, s. 74). Bu baxımdan şairin “Bizim gəncliyə” adlı şei-
rindən misal gətirilən aşağıdakı parça səciyyəvidir:

Bizim gənclik bəsləmişdir, böyütmüşdür aslanları
Bu gəncliyin gözlərindən oxuyuruq ilk baharı.
Bu gün könlüm dərdə düşdü,könül sordu, noldu şair,
Qurtarmadı komsomolun qəhrəmanlıq dastanları.

Səməd Vurğun bu şeirdə “Komsomol poeması”nı bu vaxta qədər 
qurtara bilmədiyinə görə, özünü məzəmmət edir və bundan narahat 
olduğunu bildirirdi.

Əsərin “Son mühasirə” adlanan sonuncu fəsli 1955-ci ilin son-
larında yazılsa da bir çox fəsillər, obrazlar natamam, bəzi hadisələr 
yarımçıq qaldı, bəzi fəsillər arasında məntiqi əlaqə yaranmadı. Lakin 
əsərdə əsas xətt - Gəray bəy - Cəlal - Humay xətti başa çatdırılmışdır.

Səməd Vurğunun oxucuları “Komsomol poeması”nı maraq-
la izləyir, onun nəşrini səbirsizliklə gözləyirdilər. Osman Sarıvəlli 
qeyd edirdi:”Hörmətli şair! Komsomol poeması indi nə haldadır?”, 
“Komsomol poeması”nı nə zaman bitirəcəksiniz?”, “Bəxtiyarın, 
Gəray bəyin taleyi sonra necə olur?”kimi suallar görüşlərdə Səməd 
Vurğuna verilən, ən çox təkrar edilən suallar idi (3, s. 97).

“Komsomol poeması”nın 88 misralıq bir parçası ilk dəfə 1932-
ci ildə “Gənc bolşevik” jurnalının 7-8-ci nömrələrində nəşr edilmiş, 
sonra bu parçanın yenidən işlənilmiş variantı “İnqilab və mədəniy-
yətin” 10-12-ci nömrələrində çap olunmuşdur. Bu nömrədə dərc 
olunmuş “Təslim” parçasında qolçomaq Soltanın poemanın qəh-
rəmanı Bəxtiyara və onun yoldaşı Cəlala təslim olduğu göstərilir. 
“Gənc bolşevik” jurnalında çap olunmuş hissə ilə “İnqilab və mədə-
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niyyət” jurnalında çap olunmuş hissə arasında 92 misra fərq vardır. 
Poemanın “Sarı Şəmistan” hissəsi də elə həmin ilin noyabr ayında 
“Hücum” jurnalının 11-ci nömrəsində çıxmışdır.

“Komsomol poeması”nın “Qanlı çadır” hisssəsi mətbuat sə-
hifələrində daha cox çap edilmişdir. Bu hissə ilk dəfə 1935-ci ilin 
yanvar ayında “Gənc bolşevik” jurnalında, bir neçə ay sonra “Gənc 
işçi”(1935-ci il, 26 aprel) qəzetində, “İnqilab və mədəniyyət” (1935, 
sayı 5) jurnalında, 1935-ci il iyunun 6-da yenidən “Gənc işçi” qəze-
tində və sair yerlərdə müxtəlif dəyişikliklərlə dərc olunmuşdur.

Sadıq Şükürov qeyd edir ki, “Şair Osman Sarıvəlli 1932-ci ildə 
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalının 10-12-ci nömrəsində “Təslim” 
adı altında “Kürün sahilində var əski bir köy” misrası ilə başlayan 
37 beytdən ibarət, tam bir lövhəni əks etdirən hissədən 20 misra gö-
türərək ədəbiyyatşünas Atababa Musaxanlının Səməd Vurğunun ya-
radıcılığına həsr etdiyi “Böyüyən şair” adlı məqaləsindəki misralarla 
birləşdirmiş və sonra bu hissəni “Sahildə” adlandırmışdır. Belə bir 
vəziyyət poemanın “Təslim” hissəsində natamamlığa səbəb olmuş-
dur” (4, s. 215).

Poemanın vaxtı ilə çap olunmuş hissələri tamam toplanılmamış-
dır. Təəssüf ki, bunlar da poemanın 1958-ci il nəşrinə salınmamışdır. 
Belə ki, şair 1934-cü ildə “Ədəbiyyat qəzeti”nin 4-cü nömrəsində 
çap etdirdiyi məqaləsində

Belə getsə bu güzəran,
Əllərimdə donmasa qan,
Papaq mənə haram olsun!

misralarını Gəray bəyin tipik mülkədar olduğunu bildirmək üçün iş-
lətmişdir. Lakin bu misralarda poemanın yeni nəşrində yoxdur.

Poemanın Osman Sarıvəlli tərəfindən 1959-cu ildə tapılmış “Ba-
har eşqi ilə.....” hissəsi də kitaba daxil edilməmişdir. Şair Osman 
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Sarıvəllinin verdiyi məlumata görə Səməd Vurğun bu hissəni uşaq-
larından birinin “Fizika dəftəri”nin üzünə (1953-1954-cü ildə) yaz-
mışdır.Bu, müəllifin ilk qaralamaları olduğu ucun aydın yazılmışdır 
və bu səbəbdəndə asanlıqla oxunur. Ancaq elə misralar da var ki, şair 
onu həddindən artıq qaraladığı ucun oxumaq çətinlik yaradır.

Poema Azərbaycan dilində kitab şəklində çapdan çıxdıqdan son-
ra (1958), 1959-cu ildə rus şairlərindən Adalin Adalis və Vladimir 
Sergeyev onu rus dilinə tərcümə etmiş, “Literaturnı Azerbaydjan” 
jurnalının 4 və 5-ci nömrələrində çap etdirmişlər.

Poemanı çapa hazırlarkən redaktorlar əsərin başlanğıcını və so-
nunu, ayrı-ayrı hissələrdə verilmiş hadisələri, surətlərin bir-birlərinə 
münasibətlərini, inkişafını, lövhələri, səhnələri,müəllifin vaxtilə 
poemanın planı haqqında öz qardaşı Mehdixan Vəkilova və başqa 
yoldaşlara söylədiyi fikirlərini nəzərə alaraq, poemanın sujet xəttini 
müəyyən etməyə çalışmış və sonra əldə olan fəsilləri həmin sujet 
xəttinə müvafiq surətdə tərtib etmişlər.

Şair poemanın ayrı-ayrı hissələrini qəzet və jurnallarda çap 
edərkən, onların əksəriyyətinə heç bir sərlövhə qoymamış, onları 
“Komsomol poeması”ndan bir parça adı ilə çapa vermişdir.
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Günay Əliyeva,
ADPU-nun magistrı 

AZƏRBAYCAN MƏNZUM DRAM JANRININ 
İNKİŞAF TARİXİNDƏN

Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum dramaturgiyanın banisi Hü-
seyn Cavid hesab olunur. Lakin bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır 
ki, mənzum dram janrının ilk rüşeymlərini, ilk izləri daha qədimlərə 
uzanır. XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrin-
dən biri olan Nizami Gəncəvinin poemalarına diqqət yetirsək görə-
rik ki, obrazlar arasındakı söhbətlər, mükalimələr təbiiliyi və canlılı-
ğı ilə mənzum dram janrını xatırladır. ”Xosrov və Şirin” əsərində ən 
qüvvətli və diqqətəlayiq səhnələrindən biri olan Xosrovla Fərhadın 
qarşılaşması səhnəsində iki qəhrəman arasındakı söhbət, dialoq bö-
yük təsir gücü ilə seçilir. Bunu aşağıda verilən nümünədə açıq-aydın 
görmək mümkündür:

Xosrov əvvəl sordu: “Hardansan, cavan?”
Fərhad cavab verdi: “Dost diyarından.”
Dedi: “O diyarda hansı sənət var?”
Dedi: “Qəmi alıb, canı satırlar.”
Dedi: “Canı satmaq heç ədəb deyil.”
Dedi: “Aşiqlərdə bu əcəb deyil” (2, 300).

“Leyli və Məcnun” əsərində isə ananın qızına verdiyi məsləhət-
lər, öyüdlər və qızla ana arasındakı bu söhbətə diqqət yetirdikdə 
yuxarıda qeyd etdiyimiz xüsusiyyətləri görə bilərik.

N.Gəncəvinin digər poemalarında, eləcə də ondan sonrakı dövr-
də yaşayıb-yaratmış bir çox sənətkarların yaradıcılığında da mənzum 
dram janrının ilk cücərtilərini görmək olar. Lakin fakt faktlığında 
qalır. Azərbaycan ədəbiyyatında H.Cavid mənzum dramaturgiyanın 
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banisi sayılsa da, ilk mənzum dramın müəllifi Cəlil Məmmədqulu-
zadədir. Əksər tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi o, ədəbi yaradıcılığa 
“Çay dəsgahı” (1889) adlı alleqorik mənzum əsəri ilə başlamışdır. 
Bu əsər haqqında, onun bədii məziyyətləri barədə demək olar ki, bü-
tün tədqiqatçılar bir-iki cümlə ilə kifayətlənmişlər. Yalnız Əli Sultan-
lının “ Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən” əsərində və 
H.İsrafilovun “Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyası” tədqiqa-
tında pyesdən nisbətən ətraflı söz açılmışdır. Müəllif yazır: “Çay 
dəsgahı” dramı məclisdə oxunmaq üçün yazılmışdır. Əsər şeiriyyət 
baxımından zəifdir, çoxlu vəzn xətası vardır, dil cəhətdən əyalətçi-
lik və dialektizm təsiri güclüdür. Bir-iki ümumi cizgi ilə verilən öz 
vəziyyəti,ictimai mövqeyi barədə az-çox təsəvvür yaradan nökər 
Əli obrazından başqa yerdə qalanlar alleqorik obrazlardır. Lakin bu 
obrazlar şəxsləndirilmədiyindən əsil mənada alleqorik obrazlar sə-
viyyəsinə yüksələ bilməmişlər” (3, 93). Bununla yanaşı, H.İsrafilov 
pyesdə müəllifin hər bir əşyanı səciyyələndirə bilən ifadələr tapdı-
ğını, yaşayış vəziyyətləri ilə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən 
adamlar arasındakı ziddiyyət və konfiliktin aydın və inandırıcı əks 
olunduğunu qeyd edir.

H.İsrafilovun bu qeydlərini doğru sayır və ona haqq qazandırı-
rıq. Doğrudan da, “Çay dəsgahı” mənzum dramında bədiiyyat aşağı 
səviyyədədir, pyesdə poeziya hiss olunacaq dərəcədə zəifdir. Bu da 
təbiidir, çünki “Çay dəsgahı” C.Məmmədquluzadənin ilk qələm təc-
rübəsi idi və gənc müəllif həmin əsəri sağlığında çapa verməmişdir.

H.Cavid “Ana”, “Səyavuş”, “Uçurum”, “İblis”, “Peyğəmbər”, 
“Knyaz”, “Xəyyam” mənzum dramlarının müəllifidir. Cavidin bu 
əsərlərində möhtəşəm ideyalar, geniş coğrafiya və tarix öz əksini ta-
pır. Türk ədəbiyyatında Hamidin dövründə (tənzimat ədəbiyyatında) 
zəif olan türkçülük və sistemli islam fəlsəfəsi, müasirləşmə şüuru 
Cavidin dövründə inkişaf etdiyinindən bu əsərlər möhkəm bir ideya 
xətti ətrafında birləşir. Ümumiyyətlə, cavidşünaslığın tarixi üç mər-
hələdən ibarətdir.Birinci mərhələ keçən əsrin 20-30-cu illərini əhatə 
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edir. Bu mərhələdə Cavid yaradıcılığına münasibət çox mürəkkəb və 
ziddiyyətli olmuşdur.

İkinci mərhələ 50-ci illərin ortalarından başlayır.Cavid də bir sıra 
repressiya qurbanları kimi bəraət qazanır, üstündən “xalq düşməni” 
damğası silinir. H.Cavidin əsərləri nəşr olunur, yaradıcılığı haqqında 
məqalələr, monoqrafiyalar yazılır. Əlbəttə, bu tədqiqatlar H.Cavid 
yaradıcılığına münasibətin dəyişməsində böyük rol oynayır. Lakin 
bununla yanaşı, Cavidə münasibətdə marksist tənqiddən gələn fikir 
və mülahizələr də yox deyildir. Məsələn, Mehdi Məmmədov “Azə-
ri dramaturgiyasının estetik problemləri” monoqrafiyasında yazır: 
“20-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında fəal, qızğın bir proses - so-
sialist realizminin təşəkkül prosesi başlandığı zaman H.Cavid sanki 
ikiləşmiş, ikiyə bölünmüş bir yaradıcılıq həyatı ilə yaşayır. Bir tərəf-
dən, keçmişdə yazılmış əsərlərin gurultulu müvəffəqiyyəti, digər 
tərəfdən isə, hazırda yazılan pyeslərin şəksiz müvəffəqiyyətsizliyi. 
Hazırki Cavid indiki Caviddən geri qalır. O yazmaq istəyir və az da 
olsa yazır. Lakin bu dövrün məhsulu olan “Afət” (1922), “Peyğəm-
bər” (1923) və “Topal Teymur”(1926) əsərləri ideya-bədii cəhətdən 
keçmişdə yazılmış “Şeyx Sənan”, “Şeyda”, “İblis”, hətta “Uçurum” 
kimi pyeslərdən qat-qat sönük və zəif yaranır (6, 106). Cavidşünas-
lıqda üçüncü mərhələ heç şübhəsiz, ötən əsrin 90-cı illərindən baş-
layır. Böyük sənətkarın yaradıcılığını təkcə milli ədəbi kontekstdə 
deyil, həm də dünya ədəbi kontekstində araşdırmaq, onun əsərlərin-
dəki fəlsəfi istiqaməti tədqiq etmək, ən başlıcası isə, Cavid sənətinin 
poetikasını açıqlamaq, bu mərhələdə yaranan əsərlərin əsas mövzu-
sunu təşkil edir. 

H.Cavid mənzum dramaturgiyası Azərbaycan ədəbiyyatında yeni 
hadisə idi. Onun mənzum pyesləri ədəbiyyatımızda ənənə yaratdı və 
ondan sonra gələn dramaturqlar bu ənənəni uğurla davam etdirdilər.
Onun hətta mənzum olmayan bəzi tarixi dramları (xüsusən “Topal 
Teymur”) belə öz obrazlar sistemi və poetik strukturu ilə sonrakı 
mənzum tarixi dramlara güclü təsir göstərmişdir.
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Cavid dramaturgiyası yarandığı gündən tarixlə yoldaşlıq etmiş-
dir. Tarixi məzmun onun əsərlərinin müasirlik keyfiyyətini qətiyyən 
azaltmır. Çünki onun dramaturgiyası əvvəldən sonadək “...öz ədəbi 
janrı, harmoniya və həqiqət axtarışları ilə birlikdə bizim epoxamıza 
da daxil olur və azad, müstəqil, suveren milli şüuru bu gün yenidən 
düşündürməkdə davam edir. Əsrin əvvəlinin-inqilab və intibah döv-
rünün bədii düşüncəsi və fəlsəfi ovqatı olan bu şeir bir də ona görə 
indi də bu qədər müasir səslənə bilir ki, məhz əsrin sonunda tarix 
əsrin əvvəlinə sanki yenidən qayıdır və bizi də Cavidə yenidən qay-
tarır” (4, 316 ).

T.Məmməd “XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası” 
monoqrafiyasında “Şeyx Sənan” pyesini sırf sufi mövqeyindən ya-
zılmış bir əsər kimi təhlil edir. Burada qəhrəmanın keçdiyi dərəcələr 
və yetişdiyi son məqam əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir. Konflikt 
qəhrəmanın mənəvi yüksəliş xətti ilə dəf olunan nəfsləri arasındadır 
(5, 24).

Birinci dünya müharibəsinin axırlarında - 1918-ci ildə yazdığı 
“İblis” faciəsi də Cavidin mənzum dramaturgiyasında ən parlaq nü-
munələrdən biridir. Yazıldığı tarixə, təsvir etdiyi hadisələrə görə “İb-
lis” müasir əsər idi, ancaq müasirliyi burada, yalnız mövzunun müa-
sirliyində axtarmaq düzgün olmazdı. Cavid “İblis”də müharibəyə 
yeni baxış bucağından yanaşır, onun əsil mahiyyətini ortaya qoyur.

V.Osmanlının “İblis” əsəri ilə bağlı aşağıdakı fikirləri dəyərlidir: 
”Şərqdə insan hisslərinin təlatümünü böyük faciə miqyasında ro-
mantizm ədəbiyyatına gətirən Cavid və onun “İblis” faciəsi olmuş-
dur. Qeyd etmək lazımdır ki, romantik əsərlərdə müharibə mövzu-
ları çox, vasitə kimi lazım olur.”İblis” əsərində də müharibə vasitə 
xarakteri daşıyır. Mahiyyəti müharibə meydanında meydana çıxan 
insan isə məqsəddir” (7, 87).

H.Cavidin “Peyğəmbər” mənzum dramında da o zaman ifrat 
meyillər axtarmaq təşəbbüslərinə təsadüf edirik. Halbuki, ateizmin 
hökm sürdüyü, dini təbliğatın yol verilmədiyi bir şəraitdə Cavidin 
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doğru, düzgün hərəkət etdiyi, öz ideallarına uyğun Peyğəmbər ob-
razı yaratdığını danmaq olmaz. Təbii ki, tarixi Məhəmməd - islam 
dininin banisi haqqında Caviddən əvvəl əsər yazanlar Məhəmmədi 
müxtəlif mövqelərdən təqdim etmişlər. Klassik Azərbaycan ədəbiy-
yatında Məhəmməd Peyğəmbərin obrazı müsbət planda təqdim edi-
lir(yalnız Mirzə Fətəli Axundov istisna olmaqla).

H.Cavidin “Səyavuş” və “Xəyyam” pyeslərinə gəlincə, tənqid-
çilərin əsərlərdə Cavidin görüşlərində tarixə və müasir həyata mü-
nasibətində əmələ gələn yeniliklərdən söz açmaları təbii idi. Tənqi-
dçilər bu əsərlərdə Cavidin dəyişdiyini, yeniləşdiyini onun üsyançı 
kəndli surətlərinə yer verdiyini, şərq zehniyyəti əleyhinə çıxdığını 
göstərir və təqdir edirlər. M.Hüseyn o zaman bu pyes haqqında yaz-
mışdı:”Cavidin sənəti, Cavidin poeziyası “Səyavuş” əsərində də 
bütün qüvvətilə səslənməkdədir. Amma bununla bərabər “Səyavuş” 
yeni keyfiyyətli bir əsərdir. Burada müəllif qismən öz mücərrəd ro-
mantizmini məğlub edərək realizmə yaxınlaşmış, Keykavus sarayı-
nın iç üzünü, bəzəkli pərdələr arxasında gizlənən rəzalətli, əməkçi 
kütlələrin vəhşicəsinə istismar olunmasını, Turan xaqanının yerli 
məmurları əleyhinə qalxan məzlumlar üsyanını, sarayla əməkçi küt-
lələr arasındakı dərin ziddiyyətləri bədii təsvir dərəcəsinə qaldıra bil-
mişdir”.  Beləliklə, Cavidin tarixi mövzuda qələmə aldığı mənzum 
dramları həm tarixi hadisələrə, keçmişə müasirlik işığında diqqəti ilə 
seçilir- tarix və tarixi şəxsiyyətlər bu mənada “müasirləşir”, müasir 
dövrün həqiqətinə yetmək üçün sənətkar idealına xidmət edir - həm 
də tarix yenidən “doğulur”. Cavidin yaratdığı romantik qəhrəmanlar 
həmin fikrin parlaq və dolğun təcəssümünə çevrilirlər. Cavidin mən-
zum tarixi pyeslərində yaranan bu ənənə Azərbaycan dramaturgiya-
sının sonrakı inkişafına da təsirsiz qalmır.

Mənzum tarixi dramın H.Cavid mərhələsi əslində ümumən mən-
zum dramaturgiyanın təşəkkül və ilk inkişaf mərhələsidir. Mənzum 
dram, xüsusilə də mənzum tarixi dram Azərbaycan ədəbiyyatında 
həm bir bədii metod, həm də  ədəbi-fəlsəfi cərəyan kimi romantiz-



149

min janrı olaraq formalaşır. Çağdaş dünyanı və əski tarixi romantik 
- fəlsəfi idrak bu dramaturgiyanın əsas ideya məhvərini müəyyənləş-
dirir. Romantik mənzum dramaturgiyada H.Cavid yalnız tarixi təs-
vir etmir, tarixin fakt - sənət mənzərəsini, xronologiyasını təcəssüm 
etdirir. Qələmə aldığı dövrün bədii tarixi obrazını yaradır. Tarixi ob-
razlaşdırmaq çox çətin, fəlsəfi problemdir. Bu mənada H.Cavid dra-
maturgiyasında tarixilik həm ideya - fəlsəfi problem, həm də bədii 
əksetdirmənin prinsipi kimi iştirak edir. H.Cavid tarixin özünə də ta-
rixən yanaşır, tarixi tarixin öz təcrübəsinə istinadən əks etdirir. Tarix 
və şəxsiyyət, ideal və həqiqət, iman və məhəbbət H.Cavid dramatur-
giyasında qaldırılan, romantikcəsinə həll edilən başlıca bədii- fəsəfi 
problemlərdir. H.Cavid öz məzum dramları ilə tarixdən müasirliyə 
güzgü tutur, bu güzgünün fokusunda tarixi şəxsiyyətlərin psixologi-
yası və xarakterləri əksini tapır.
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Süsən Bədəlova,
AMİ-nin Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistrı

YUSİF SƏMƏDOĞLUNUN 
“QƏTL GÜNÜ” ROMANININ YAZILDIĞI DÖVR

XX əsrin başa çatan son iyirmi illiyi ictimai və mədəni həyatın 
bütün sahələrində olduğu kimi, ayrı-ayrı ədəbi hadisələrə, ümumən 
ədəbiyyatın təşəkkül istiqamətlərinə də nəzər salmağı tələb edir, 
onun təhlil və tədqiqini bir problem kimi aktuallaşdırır. Bu proble-
mi həm başa çatan əsrin ədəbi inkişaf meyillərini qiymətləndirmək, 
həm də mövcud ədəbi prosesi müasir milli ədəbi-estetik təfəkkür 
süzgəcindən araşdırmaq zərurəti şərtləndirir. Xüsusilə, ona görə ki, 
XX əsrin başa çatmaqda olan son iki onilliyi yalnız siyasi, ictimai, 
iqtisadi yox, ədəbi, bədii sahələrdə də köklü dəyişikliyə məruz qal-
mışdır. İctimai-siyasi quruluşun (sosializmin) dəyişməsi yeni müna-
sibətlər sisteminin yaranmasını şərtləndirmişdir. Siyasi sferada baş 
verən proseslər ədəbi həyata da öz təsirini göstərmişdir. Yaranmış 
yeni münasibətlər sistemində Azərbaycan ədəbiyyatı əvvəlki onillik-
lərdən fərqli bir mərhələsini yaşamalı olmuşdur.

Bu dövr, hər şeydən əvvəl, milli müstəqillik təfəkkürünün ele-
mentləri ilə səciyyələnir və ədəbi prosesin müxtəlif inkişaf meyilləri 
ilə ehtiva olunur. Ədəbi janrların təşəkkülü, mövzu, ideya, proble-
matika baxımından kifayət qədər zəngin olan bu dövr ədəbi prosesin 
təşkili etibarilə də əvvəlki mərhələlərdən  seçilir. Sovet İttifaqının 
ömrünü başa vurması ilə dünyanın siyasi mənzərəsi dəyişdiyindən, 
uzun müddət ədəbi incəsənət üzərində hegemonluq etmiş sosialist 
realizmi də ədəbiyyatın üzərindən öz kölgəsini yavaş-yavaş çəkməli 
olur. Bir əsrdən çox dünyanın böyük bir hissəsini öz təsiri altında 
saxlayan marksist-leninçi metodologiya  gücünü, qüvvəsini itirir. 
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Ədəbi-bədii düşüncənin inkişaf istiqamətləri həyata, hadisələrə yeni 
baxış prizmasından yanaşma tələbini irəli sürür. Ədəbi proses yeni 
qanunauyğunluqlar, şərtlər əsasında, fərqli şəraitdə təşəkkül tapır. 
Ədəbi prosesdə artan fəallıq Azərbaycan yazıçı, şair, dramaturq və 
publisistlərinin qarşısına yeni vəzifələr qoyur. Yaradıcılıq axtarışları 
aparılır və bu axtarışlarda, demək olar ki, Azərbaycan ədəbi-bədii 
fikrinin bütün nümayəndələri iştirak edirlər. 

Bildiyimiz kimi, ən yeni dövr Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixinin 
ikinci mərhələsi XX əsrin ortalarından - 50-ci illərin sonu, 60-cı illə-
rin əvvəllərindən başlayır. Əsrin bu dönəmində sovet cəmiyyətində 
siyasi ab-hava yumşalır, müəyyən demokratik meyillər özünü göstə-
rir, “xalqlar həbsxanası”nın qapıları tədricən dünyaya açılır. Kom-
munist ideologiyası, sosialist realizmi metodu bədii yaradıcılığa 
əvvəlki mərhələdə olduğu kimi ardıcıl təzyiq edə bilmir, yazıçının 
müstəqilliyi artır. Ədəbiyyatda sosialist həyat tərzinin uğurları ilə 
yanaşı, qüsurları, problemləri də göstərilməyə başlayır. Repressiya 
illərinin faciələri, Stalin rejiminin törətdiyi amansızlıqlar, sovet li-
derlərinin şəxsiyyətinə pərəstiş ifşa olunur. Ədəbiyyat sosialist məh-
dudiyyətindən çıxıb ümumbəşəri dəyərlər üzərində düşünür, insanın 
daxili aləminə, mənəviyyatına maraq güclənir. Sovet dövrü hələ da-
vam etsə də, kommunist ideologiyasına bu və ya digər dərəcədə zidd 
olan əsərlər də yaranır.

Bütün bunların nəticəsi idi ki, 1970-80-ci illər- ən yeni dövr 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə öz kriteriyaları ilə daxil olmuşdur. 
Bu illərdə Azərbaycan yazıçılarının qurultayları ardıcıl olaraq ke-
çirilməyə, milli ədəbi prosesə elmi, ictimai-siyasi dəyər verilməyə 
başlandı. Həmin ənənə sonrakı illərdə də davam etdirilirdi. Məhz 
70-80-ci illərdə “yeni nəsr”in mövqeyi daha da gücləndi. S.Azəri, 
İ.Məlikzadə, F.Kərimzadə, M.Süleymanlı, Y.Səmədoğlu, A.Məsud 
və başqa yazıçılar həm tarixi, həm də müasir mövzularda yazmağa, 
nəsrin idrak dairəsini genişləndirməyə başladılar.
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Müasirliklə tarixiliyin qırılmaz bağlılıqda, vəhdətdə qələmə 
alındığı ən maraqlı və müvəffəqiyyətli əsərlərdən biri Yusif Səmə-
doğlunun “Qətl günü” romanıdır. Azərbaycan nəsrinin mövzu və 
sənətkarlıq baxımından zənginləşməsində mühüm xidmətləri 
olan Yusif Səmədoğlu da sözü gedən dönəmin yazarlarından ol-
maqla spesifik (özünəməxsus) yaradıcılıq yolu keçmişdir. 

Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” əsəri təkcə yazıçının deyil, 
bütün Azərbaycan ədəbiyyatının uğurudur, mühüm ədəbi hadisə-
dir. “Qətl günü” romanı 1981-1984-cü illərdə yazılmış və ilk dəfə 
“Azərbaycan” jurnalında çap olunmuşdur. Romanın işıq üzü gör-
məsi bir çox maneələrlə başa gəlsə də, çap olunandan sonra ədəbi 
ictimaiyyət və oxucular arasında böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Romanın yazıldığı illər, elə bir dövr idi ki, sosializm tədri-
cən süquta uğrayırdı, SSRİ adlanan nəhəng bir məmləkət “yeni-
dənqurma”, aşkarlıq dövrü ərəfəsində idi. Sistem artıq içəridən, 
daxildən tənəzzülə doğru gedirdi. İctimai şüurun bütün sahələrin-
də olduğu kimi, söz sənəti də özünün yeni bir inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyur, şeirdə, nəsrdə novatorluq meyilləri güclənməyə 
başlayırdı. Doğrudur, sistem dəyişməmişdi, yenə də ədəbiyyat 
bədii söz sənəti “kommunizm ideallarına” sədaqətdən danışırdı. 
Lakin bununla yanaşı, ədəbiyyatda yeni mövzular, yeni qəhrə-
manlar görünürdü. Romanın yarandığı dövrdə yazıçılar bu və ya 
digər hadisə, problem barədə yox, ilk növbədə, şəxsiyyət, insan 
barədə əsərlər yazmağa çalışırdılar. Belə əsərlərdə ən vacib mət-
ləblər də, zaman da, xalqın xarakteri də qəhrəmanın, şəxsiyyətin 
simasında mərkəzləşərək təqdim edilirdi.  

1980-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatında müşahidə olunan əsas 
meyillərdən biri ədəbi prosesin dünya ədəbiyyatına inteqrasiya-
sı nəticəsində sürətlə sosialist realizmindən uzaqlaşmasıdır. Bu 
yolda “Qətl günü” romanını ədəbi təcrübə olaraq götürmək müm-
kündür. 80-ci illər ədəbiyyatında bədii modelləşdirmədə ən yaxşı 
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nümunə kimi “Qətl günü” romanında yazıçı böyük məharətlə yeni 
bir üslub özünəməxsusluğunun əsasını qoyur. Əsərdəki şərti metafo-
rik obrazların (Baba Kaha, Kirlikir və s.) yaradılması yazıçıya müa-
sir zamanın (yaşadığı mühitin) çərçivəsindən çıxmağa və yeni bir 
bədii həqiqət yaratmağa imkan verir.

“Qətl günü”nün ən maraqlı və Azərbaycan romanı üçün yeni 
olan cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, əsərdə bədii zaman və mə-
kan üçpilləlidir: yəni həm müasir dövrümüz, həm yaxın keçmişimiz, 
həm də çox qədim tarixi dövrün hadisələri təsvir olunur. Buna uyğun 
olaraq romanda üç təhkiyə qatı və hər bir dövrə aid əsas qəhrəman 
vardır: bizim günlərin qəhrəmanı - Xəstə, yaxın keçmişin qəhrəma-
nı-Sədi Əfəndi və uzaq keçmişin qəhrəmanı-hökmdar surətidir. 

Müəllif hadisələri elə təsvir edib ki, burada konkret bir tarixi 
dövr, epoxa canlandırmasa da, biz təxminən hansı dövrdən, tarixin 
hansı mərhələsindən söhbət açıldığını bilirik. Ancaq romanda zama-
nın özü də şərtidir. Əsas məsələ insanın böyük ideallar naminə hər 
cür mənəvi sarsıntıya, şəxsi və ictimai faciələrə qatlaşmasını, həya-
tın gözəlliyi, cəmiyyətin sağlamlığı və xoşbəxtliyi uğrunda müba-
rizəsini əks etdirməkdir. 

 “Qətl günü”ndə yazıçı hadisələri paralel olaraq üç zaman-məkan 
müstəvisində təsvir etməklə əsasən bədii strukturunu xeyli dərəcədə 
genişləndirir və zənginləşdirir. Burada əsərin yazıldığı dövrün ha-
disələri ilə bərabər, 20-30-cu illər repressiya həyatı və daha uzaq 
keçmişin analoji (oxşar) həyat tarixləri bir-biri ilə üzvi surətdə bağ-
lanır. Bu bağlılıq əsərin vahid süjet xəttinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
olur. Əsərin yazıldığı dövrdə - sovetlər dönəminin sonlarında insan-
ların bir-birinə yadlaşması, dəyişməsi, insanların daxili bir qərib-
lik duyğusu ilə oxşarlığı, bütün canlıların kədər hisslərinin vəhdəti 
Səmədoğlu üslubunda bədii formada məharətlə ifadə olunur: “...Və 
birdən Mahmudun ağlına bir fikir gəldi: adamları bir-birinə bağlayan 
dərddir. Dərd uzun bir kəndirdi ki, dünyanın belinə toqqa kimi dola-
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nıb, hamı bu kəndirdən yapışıb bir-birinə sarı gəlir...” (3, 32).
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Cümlə leksik mənaya malik olan söz-
lər və söz birləşmələrinin sintaktik cəhətdən 
əlaqələnməsi nəticəsində yaranır. Cümləni 
formalaşdıran söz və söz birləşmələri cümlə 
üzvüləridir. Sözlərin və ya söz birləşmələri-
nin cümlə üzvü ola bilməsi üçün onların təkcə 
leksik mənaya malik olması yetərli deyil. Lek-
sik mənaya malik olan söz və söz birləşmələri 

müəyyən bitkinlik intonasiyasına malik olmalı, cümlə daxilində di-
gər sözlərlə sintaktik əlaqəyə girməlidir.

Cümlə üzvləri fikri ifadə etməkdə, cümləni formalaşdırmaqda 
müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan elmi ədəbiyyatda cüm-
lə üzvləri iki qrupa – baş və ikinci dərəcəli üzvlərə ayrılır.

Cümlənin formalaşmasında  ən zəruri və həlledici əhəmiyyətə 
malik olan üzvlər baş üzvlər adlanır. Baş üzvlər mübtəda və xəbərdir. 

Cümlənin baş üzvlərinin yazılı abidələrimizin dilində sintaktik 
vəzifəsi, eyni zamanda ifadə vasitələri müasir ədəbi dilimizə yaxın-
dır. Tarixi mənbələri araşdırdıqda aydın olur ki, mübtəda və xəbər 
cümlənin baş üzvləri kimi təxminən eyni vaxtda normalaşmışdır.

Cümlənin baş üzvü kimi, mübtəda cümlədə haqqında danışılan 
şəxsi bildirir. Qrammatik cəhətdən heç bir cümlə üzvündən asılı ol-
mayan mübtəda, hətta xəbəri də şəxsə və kəmiyyətə görə özündən 
asılı edir, kim? nə? hara? suallarına cavab verir.

Bəhram Məmmədov,
ADPU-nun “Dədədə Qorqud” ETM-nin elmi işçisi

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ “DASTANİ-ƏHMƏD HƏ-
RAMİ” ƏSƏRLƏRİNİN ORTAQ SİNTAKTİK 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
(Abidələrdə işlənmiş cümlənin baş üzvləri  əsasında)
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Müasir ədəbi dilimizdə mübtədanın ifadə vasitələri kimi isim, 
şəxs əvəzlikləri, ismi birləşmələr, isimləşmiş sifət, say, feli sifət və s. 
vahidləri göstərmək olar. Qeyd etdiyimiz morfoloji vahidlərin mü-
btəda vəzifəsində işlənməsi üçün adlıq halda  olması əsas şərtlərdən-
dir. Abidələrin dilində mübtədanın adlıq haldan başqa, yiyəlik halda 
da işlənməsi müşahidə edilir. Bu haqda Q.Kazımov yazır: “...dastan-
larda canlı danışıq dilinə demokratik münasibət mübtədanın yiyəlik 
halda ifadəsinə də imkan yaratmışdır. Məsələn, Boynı uzın bədəvi 
atlar gedərsə, sənin gedər – cümləsində “sənin” sözü mübtədadır və   
“sənin atların” şəklində təsəvvür olunur. Bu cür ifadə tərzi  canlı 
danışıq dilində indi də qalmaqdadır. Belə cümlələr də birləşmənin 
birinci komponenti ümumi və qeyri-müəyyən şəkildə ikinci kom-
ponenti də ifadə edir” (1, 480). Cümlənin baş üzvü kimi mübtəda 
quruluşca növünə görə sadə və mürəkkəb olur. Abidələrin dilində də 
mübtəda quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə ayrılır.

“Dədə Qorqud” dastanında mübtədanın işlənmə məqamlarına 
diqqət yetirək:

İsimlə ifadə olunanlar:

Ölən adam dirilməz
Çıxan can gerü gəlməz
Ulaşuban sular daşsa, dəniz dolmaz 
Kül təpəcik olmaz (2, 19);
Oğlan bıçağına əl urdu, 
  buğanın başını kəsdi (2, 27);   
Endilər, çoban dağarcığı çıqardı, yedilər (2, 43).

Mürəkkəb adlarda ifadə olunub quruluşca mürəkkəb olan mü-
btədalar: “Dirsə xan evinə gəldi (2, 25);  Andan Dönə bilməz Dülək 
Uran altı pərlü çomağıyla at təpib, gəlüb yuqarıdan aşağa kafiri qatı 
urdı, alımadı. Qıyan Selcik oğlı Dəli Dondar  yerindən durı gəldi 
(2, 122). Fikrimizcə, göstərdiyimiz nümunələrdə “Dülək”, “Dəli” 
sözləri təyin funksiyasından daha çox şəxsin adı kimi çıxış edir. Bu 
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baxımdan bu tip birləşmələri mürəkkəb ad hesab etmək daha mən-
tiqlidir.

II, III növ ismi birləşmələrlə ifadə olunan mübtədalar: 

Baybörənin oğlu beş yaşına girdi (2, 53);
Qazanın qardaşı Qaragünə 
  Dəpəgöz əlimlə zəbun oldu (2, 126);
Məgər kafirin casusı vardı (2, 149);
Qazanın bəgləri baqdılar, 
  kim gəlir ayıtdılar (2, 154);
Bir gün təkürün övrəti aydır (2, 143);
At ayağı külük, ozan dili çevik olur (2, 159);
Bunun müdarası odur kim, 
 Qazan çıqaravuz, anlara bərabər edəvüz (2, 160);
Daş Oğuz bəgləri bunı görüp, 
  həp atdan endilər (2, 169);
Oğuzun arsızı türkmanın dəlüsinə bənzər (2, 141);
Tərsuzamışın sözi Əgrəgə kar eylədi (2, 145);
Əski donun biti, öksüz oğlanın dili acı olur (2, 146);
Ağayılın qoçları ürkdi, gedər (2, 149);
Qaraqucumun qulağı görünməz olsa (2, 156);
Mərə qavat, mənim babam 
  Bayındır xan degilmidir?  (2, 159);
Beyrəgin başı bunlu oldu (2, 167);

XIII əsr poeziyamızın  ən mükəmməl abidələrindən biri də “Das-
tani-Əhməd Hərami” poemasıdır. “Dastani-Əhməd Hərami” poe-
ması anadilli poeziyamızın ilkin təşəkkül tarixini, o cümlədən ana 
dilimizin tarixi-sintaktik xüsusiyyətlərini araşdırmaq baxımından 
dəyərli bir mənbədir. “Dədə Qorqud” dastanı ilə “Dastani-Əhməd 
Hərami” əsərlərini birlikdə tədqiqat obyekti kimi seçməyimiz təsa-
düfi deyil. Bu əsərlər arasında bağlılıq çoxdur. Bu haqda Ə.Səfərli 
yazır: “Bir cəhət də səciyyəvidir ki, klassik poemalarda qızın eşqin-
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dən öncə ana soraq tutur. “Dastani-Əhməd Hərami”də isə ata öz qı-
zına ərə getməyi təklif edir, ana surətinə isə rast gəlmirik. Poemada-
kı bu xüsusiyyət “Dədə Qorqudla, türk xalqlarının epos ənənələri ilə 
bağlıdır” (2, 13).

“Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisi dil və üslubca “Kitabi-Də-
də Qorqud”a çox yaxındır” deyən Ə.Səfərli haqlıdır. Hər iki abidənin 
dil-üslub yaxınlığı daha çox abidələrin sintaktik xüsusiyyətlərində 
hiss olunur. “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin mətnində rast gəldi-
yimiz baş üzvlərə - mübtəda və xəbər cümlə üzvlərinə eyni şəkildə 
“Dastani-Əhməd Hərami” dastanında da rast gəlmək mümkündür. 
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında mübtəda cümlə üzvünün iş-
lənmə məqamlarına diqqət yetirək. 

Adlarla ifadə olunan mübtədalar: 

Sizə bir qarşı söyləmək eyibdir,
Ulular bu sözü böylə deyibdir (3, 13).
Qova-qova könül dünyaya irdi
Ömür keçdi, saqalı, saç ağardı (3, 20).
Həramilər çün oldu görürlər
Danışıban ol aradə dururlar (3, 27).
Güləndam ivmək ilə anı çaldı (3, 33). 
Bir-iki gün bunun üstünə getdi;
Şəhanşah gör necə bir tədbir etdi (3, 43). 
Vəzirlər məsləhət gördü sözünü.
Vəli bilmədilər məni yüzünü (3,44).
Sarayında xadimlər durmuş idi.
Xadimlər həm qapuya varmış idi
Dügün saçısna gəldi ulular,
Əkabirlər, Əmirlər, yəktulular (3, 53).
Qatında bunların gur saz var idi;
Göl içində çox ördək qaz var idi (3, 53).

“Dastani-Əhməd Hərami” dastanında  şəxs əvəzlikləri  ilə ifadə 
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olunan  mübtədalara da rast gəlmək mümkündür.

Nə istərdin yetirdin, bilməzüz biz, 
Yazıqdır bizə böhtan qılmanız siz.
Yüzimiz suyilə gökcək gedərüz,
Biz ayruğun şikarını nedərüz (3, 71).

İşarə əvəzliklərinin də mübtəda vəzifəsində işləndiyi cümlələrə 
rast gəlmək mümkündür.

Biz ulu xanə gəldi qondu bunlar,
Döşün verib qamusu endi bunlar (3, 72).

Abidənin dilində quruluşca mürəkkəb hesab olunan  mübtədalara 
da işlənmişdir:

Qara bağrım bənim qərq oldu qanə  (3, 65).
Cəfa imiş bu dünyanın vəfası (3, 65).                
Vəli həq tanrının lütfi dəlimdir,
Kərimdirü rəhimdirü əzimdir (3, 66).

Abidənin dilində mürəkkəb adın mübtəda vəzifəsində işləndiyi 
nümunələrlə rastlaşırıq.

Keçibən Xoca Rüstəm çün oturdi     
Oxuyuban Güləndamı gətürdü (3, 72).

Məlum olduğu kimi  cümlənin baş üzvlərindən biri də xəbər 
cümlə üzvüdür. Cümlənin baş üzvü kimi xəbər qrammatik cəhətdən 
yalnız mübtədadan asılı olub, onun ifadə etdiyi məfhumun əlamətini 
bildirir. Bəllidir ki, xəbərin qrammatik cəhətdən mübtədadan asılılı-
ğı xəbərin şəxsə və kəmiyyətə görə mübtəda ilə uzlaşması ilə müəy-
yənləşir.

Xəbər cümlə üzvü həm də öz ifadə vasitələrinin rəngarəngliyinə 
görə digər cümlə üzvlərindən seçilir. Həm adlarla, həm də fellərlə 
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ifadə olunan xəbər cümlə üzvü bu baxımdan feli və ismi xəbər  ol-
maqla iki yerə ayrılır.

Abidələrin dilində xəbər cümlə üzvünün işlənməsi haqqında Ə.
Tanrıverdi yazır: “Yazılı abidələrimizin dilində rast gəlinən xəbərlə-
rin tarixi-linqvistik müstəvidə araşdırılması göstərir ki, ismi və feli 
xəbərlər dilimizin bütün dövrlərində  sabit olmuşdur. Amma bu da 
var ki, tarixən xəbərin reallaşmasında iştirak edən bir sıra morfoloji 
əlamətlər müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmişdir” (4, 405).       

“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında feli xəbərlərin işlənmə 
məqamlarına diqqət yetirək: 

Bu dastanı bu gün bünyad edəlim,
Həqin qüdrətlərin biz yad edəlim.          
Gəlin, barı bu gün söhbət qılalım,
Məani kanının dürrün bulalım (3, 19).
Günüzün özlərin gizlərlər idi,
Dün olsa yolların gözlərlər idi (3, 25).
Anın kimi kiməsnə görməmişdi,
Anı görən nişanın verməmişdi (3, 27).
Dedi Əhməd Hərami: bən varayım     
Kiməsnə varmı bu köşkdə görəyim (3, 27).

Maraqlıdır ki, felin sadə şəkillərinə qoşulan şəxs şəkilçiləri po-
emanın dilində müasir dilimizdən fərqli varayım, görəyim şəklində 
işlənmişdir. Nümunədə rast gəldiyimiz varayım feli (I ş. əmr şəkli) 
müasir ədəbi dildə işlənməsə də, bu sözə Qərb qrupu dialekt və şi-
vələrinə rast gəlmək mümkündür. Poemanın  dilində müasir ədəbi 
dilimizdə işlənməyən fellərə və onların feli xəbər vəzifəsində işlən-
məsinə də rast gəlirik.

Yuca, möhkəm, lətif key xoş  yapılmış, 
Zehi memar anı arəstə qılmış (3, 26).

Nümunədə yapılmış felinin ifadə olunduğu yap(maq) feli dilimiz 
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üçün xarakterik deyildir. Bu felə Türkiyə türkcəsində daha çox rast 
gəlinir. Nümunədə qarşılaşdığımız qıl(maq) feli də müasir dilimiz 
üçün demək olar ki, arxaikləşmiş cəmi bir-iki sözün tərkibində qal-
mışdır. Məs.; namaz qılmaq, səcdə qılmaq və s.

Poemanın dilində qıl(maq) felinin isimlərə qoşularaq feli xəbər 
əmələ gətirdiyi bir neçə məqamla rastlaşırıq:

Gərəyincə bulardan aldılardı,
Gerü getməgə niyyət qıldılardı (3, 30).
Xəzinədar malı dərdi və buladı,
Geri yerli yerincə şükri qıldı (3, 35).
Aytdı kətxuda danla gələyin, 
Tapın nə kim buyurursa qılayın (3, 41).
Çün axşam irişbən gün tolundu,
Qamu dağlar başı yavı qılındı (3, 41).
Kişi gönlündəkin kişi nə bilə,
Nə var içində məgər fitnə qıla 
Mübarək dügün edib başlayavuz (3, 44).
Ana görə işimiz işləyəvüz (3, 44).
Şəhər kətxudasına der bilirvən
Özün yaxşı kişi dövlət olurvən (3, 40).
Saqın bu razı kimsəyə deməgil,
Bu sözü kimsəyə faş eyləməgil (3, 55).
Güləndam qatına gəldi sordu
Güləndam halın ona edüverdi.
Güləfrüx der: bıçaq sögügə irdi,
Nə səbr edəm, çü fürsət ələ girdi (3,67).

Sonuncu cümlədəki feli xəbərlərin ifadə vasitələri maraqlıdır. 
Xüsusən də fürsət ələ girdi xəbərinin frazeoloji birləşməsinin bıçaq 
sögügə (sümüyə) irdi cümləsinin feli xəbəri olan irdi (yetişdi) sözü 
ilə qafiyə təşkil etməsi bir tərəfdən qafiyə yaradırsa, digər tərəfdən 
sözün leksik məna yükünün digəri ilə uyğunlaşmasında fərqlilik ya-
radır.
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Dedi ki, ey kərim, xeyr et düşümi
Gönüldən sən gedirgil təşvişümi (3, 102).

Poemada diqqətimizi cəlb edən xüsusiyyətlərdən  biri də felin şə-
killəri ilə bağlı bir neçə morfoloji əlamətləri kimi çıxış edən xəbərlik 
şəkilçiləri:  -ayın, -əyin; -ayım, -əyim (I şəxs təkdə); -avuz, -əvuz; 
-alım, -əlim (I şəxs cəm); qıl (II şəxs tək), -vən (II ş.tək) şəklində, 
müasir ədəbi dildən fərqli işlənir. Poemanın dilində ismi xəbərlərin 
işlənmə rəngarəngliyinə rast gəlirik. “Dastani-Əhməd Həramı” poe-
masında işlənmiş ismi xəbərlərin  bəzilərinə diqqət yetirək: 

Zira kim dilləri söylədən oldur,
Aanın hikmətləri qullara boldur (s.19)
Anın dil zikrini etmək gərəkdir
Anın doğru yolun getmək  gərəkdir (s.20)
Əbubəkir, Ömər, Osman, Əlidir,
Eyi diriliklidir bunlar vəlidir (3, 201).
Nə var tanrı bir isə iş ikidir
Ölüm dedikləri sonmu ikidir (3, 30).
Dedi kim, ey kərim qüdrət sənindir
Təalallah, qamu hikmət sənindir (3, 34).
Dürüst gəldi malım hərgiz kəmi yox,
Qamu yerli yerincə əskigi yox (3, 36).
Məgər kim bu bir iqlimin bəgidir,
Sanırmısız bunu bizim biğidir (3, 39).

Bəlli olduğu kimi müasir dildə ismi xəbərlər sifət, isim, say, 
əvəzlik, zərf, I, II və III növ ismi birləşmələr, məsdər və feli sifgət 
tərkibləri, predikativ sözlərlə ifadə olunur. “Dastani-Əhməd Həra-
mi” poemasında da ismi xəbərlərin ifadə vasitələri müasir Azərbay-
can dilində işləndiyi formadadır. Məsələn, “Əlidir” rəvadır (isim), 
“boldur” (sifət), “ikidir” (say), “sənindir”  (əvəzlik), “iqlimin bəgi”, 
“bizim bigidir” (III növ ismi birləşmə) və s. İsmi xəbərlərdən “yox-
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dur”, “gərəkdir” xəəbərləri predikativ sözlərlə ifadə olunmuşdur.
Qeyd olunan ismi xəbərlərdən   “iqlimin bəgidir”, “bizim bigidir” 
xəbərləri quruluşca mürəkkəb xəbərlərdir.

Cümlənin baş üzvü kimi xəbər cümlə üzvünün “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanında da  geniş ifadə vasitələrinə rast gəlirik. “Ki-
tab”ın dilində işlənmiş xəbər cümlə üzvünü ifadə olunma baxı-
mımdan hər iki növünə - həm isim, həm də feli xəbərlərə rast gəli-
rik. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş feli xəbərlərin bir 
neçəsinə nəzər salaq:

Toğan quş oluban uçaynımı?
Saqalınla boğazından tutayınmı?
Ğafillücə sənin başın mən kəsəyinmi?
Alaca qanın yer yüzinə tökəyinmi?
Qara başın tərkiyə asayınmı? (3, 115).

Nümunədə işlənmiş feli xəbərlər felin əmr şəkli ilə ifadə olun-
muşdur. Maraqlıdır ki, qeyd olunan cümlələrin mübtədalar I şəx-
sin təkində olduğu halda xəbərlər II şəxsin cəm şəkilçisini qəbul 
etmişdir.

“Kitab”da felin digər şəkilləri ilə ifadə olunan feli xəbərlərə də 
rast gəlmək mümkündür. 

Ğafillə görklü başın kəsdirdinmi?
“Qadın ana, bəg baba” deyü
                           bozlatdınmı?
Sən gəlürsən, bir bəbəgüm görünməz
Bağrım yanar (2, 14) – xəbər şəkli
Yügrək olsa, yarışsam, güclü olsa, görüşsəm
Haq Taala inayət eyləsə, Üç canvəri öldürsəm
Gözəllər sərvəri Sarı donlu Selcan xatunu alsam.
Atam anam evinə dönsəm (2, 107) - şərt şəkli
Qadir qorsa, yapam-yığam
Göz qaçuban könül alan görklüsinin
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                                       boynın öpəm.
Yağrınında qalqan oynar babasının
Qadir qorsa, başın kəsəyim  (2, 106).
Qonur atın sürücdirəsən
Savaşdügin vaqtın kəndüni tutdurasan
Ğafillücə gözəl başın kəsdürəsən (2, 88) – arzu şəkli

“Dədə Qorqud” dastanında ismi xəbərlərin işlənmə məqamlarına 
diqqət yetirək:

Sənün bir Tanrın varsa,
mənüm yetmiş iki bütxanam var! (2, 143).
Qanlu Oğuz ellərində dərnək var imiş (2, 146).
Mərə qavat, mənim babam Bayındır xan degilmidir.
Ağ-boz ata binən ol yigit nə yigitdir (2, 159).
                            kimün nəsidir (2, 161).
 Ağ saqqalu Baban adı nədir (2, 132).
Altundağı Al ayğırı bilürüz Bəkilindir
                         Bəkil qanı?
Əgər Bəkil bunda imiş isə (2, 142).
Yucalardan yucasan yuca Tanrı!
Kimsə bilməz necəsən
                     Görklü Tanrı ( 2, 143).
Çox zamanmış “Əgrək” deyərlər, 
  bir yigit tutsağmış (2, 143).

“Dədə Qorqud”  dastanında xəbər cümlə üzvünün adlarla ifadəsi 
feli xəbərlərə nisbətən azlıq təşkil edir. Abidələri müqayisə etdikdə 
belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hər iki əsərdə xəbər cümlə üzvü 
istər ifadə imkanları, istərsə də qrammatik cəhətdən  formalaşmış 
haldadır. Hər iki abidənin dilində xəbər cümlə üzvünün ifadə va-
sitələri genişdir, onların formalaşmasında iştirak edən qrammatik 
ünsürlər də tam formalaşmışdır. Bu səbəbdən də abidələrin dilində 
xəbər cümlə üzvünün formalaşması müasir dildə olduğu kimi, bu və 
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ya digər şəxsə aid olması üçün cümlədə mübtədanın iştirakı vacib 
sayılmır. Burada həlledici rolu şəxs-xəbərlik şəkilçiləri oynayır.
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SUMMARY
Bahram Mammadov 

The syntactical features in the work of “Kitabi-Dede Korkud” and 
“Dastani-Ehmet-Harami” (Tha main parts of sentences)

In this research work is researched the main parts of the sentence in historical 
monuments. The historical development directions are identified.

РЕЗЮМЕ
Бахрам Мамедов

Общие синтактические особенности произведений “Книга-моего 
Деда Коркуда” и “Дастани Ахмед Харами” ( на базе главных членов 

предложений этих памятников )
В работе выявляются особенности использования главных членов 

предложения в исторических памятниках Азербайджанского языка. 
Исследуются стадии исторического развития подлежащего и сказуемого.
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Murad Seyidov,
ADPU-nun “Dədə Qorqud elmi-tədqiqat 

laboratoriyası”nın kiçik elmi işçisi 

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI VƏ 
“DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ” POEMASININ ORTAQ 

LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(Müasir dilimizin lüğət tərkibi ilə müqayisədə)

Anadilli ədəbiyyatımızın ən qədim qaynaqlarından biri olan “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanı özünün zəngin universal keyfiyyətləri ilə 
seçilir. Dastanda kifayət qədər tarixi, etnoqrafik, mifoloji, coğrafi, 
bədii, linqvistik faktorlar mövcuddur. Dastanın universal keyfiyyəti 
də elə onun bu cəhətləri ilə şərtlənir. Buna görə də dastan tədqiqa-
ta cəlb olunduğu ilk dövrlərdən dilçilərlə yanaşı, bir çox tarixçi və 
ədəbiyyatşünas alimlərin də diqqətini cəlb etmiş, bu xüsusda kifayət 
qədər elmi tədqiqat əsərləri yazılmışdır.

Xüsusilə, Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq mövcud oldu-
ğu son 22 il ərzində bu tədqiqatlar daha da intensivləşmişdir.

Lakin dastan nə qədər elmi tədqiqata cəlb edilsə də, bu barədə nə 
qədər fikirlər söylənsə də bu şah əsərin hər dəfə yenidən işlənilmə-
sinə, elmi araşdırmalar süzgəcindən keçirilməsinə ehtiyac yaranır.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı özünün zəngin leksik xüsusiyyət-
ləri ilə fərqlənir. Buna görə də ilk öncə onun leksik xüsusiyyətlərini 
tədqiqata cəlb etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

Xüsusilə onu anadilli ədəbiyyatımızın digər qədim yazılı qaynaq-
ları ilə tutuşdurduqda ortaya daha maraqlı nəticələr çıxır. Biz ilkin 
tədqiqat olaraq dastanın lüğət tərkibini “Dastani-Əhməd Hərami” 
poemasının leksik tərkibi ilə müqayisə etmək istərdik. Bu məqsəd-
lə bir sıra maraqlı faktları nəzərdən keçirmək daha məqsədəuyğun 
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olardı.
Dastanda qıl (“tük”), qılağuz (“bələdçi”), qılıc (“qılınc”), qılmaq 

(“etmək”) sözləri mövcuddur ki, həmin sözlər eyni ilə “Dastani-Əh-
məd Hərami” poemasında da işlənməkdədir. Məsələn: Qıl sicim ağ 
boynına taqalım (14, s. 33); Məhəmmədin sağ yanında namaz qı-
lan (14, s. 21); Məanidə qılı iki biçənlər (yəni mənada tükü tükdən 
seçənlər – M.S.Seyidov), Dilindən daima gövhər saçanlar (23, s.19); 
Olursa həqq-taaladan inayət, Qılam (yəni edəm - M.S.Seyidov) bu 
qissəyi bir-bir inayət. (23, s. 22); Gəlin, barı bu gün söhbət qılalım 
(yəni edək - M.S.Seyidov) (23, s. 19); Nələr qılır (yəni edir - M.S.
Seyidov) görün bu çərxi-qəddar, Qılır (yəni edir - M.S.Seyidov) dər-
də necələri giriftar. (23, s. 64).

Maraqlıdır ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qılınc sözü yal-
nız bir formada - qılıc kimi işlənir. “Dastani-Əhməd Hərami” poe-
masında isə bu söz iki formada – həm qılıc, həm də müasir dilimizdə 
səsləndiyi kimi, qılınc formasında işlənir. Məsələn: Qılucumdanmı 
gördi, süfrəmdənmi gördi (14, s. 24); Qara polat uz qılıcum əlümə 
alayımmı? (14, s. 26); Qılıcunı nə ögərsən, mərə kafir (14, s. 39); 
Qara polat uz qılıcın vergil mana (14, s. 43); Qılıcından saparım yoq! 
(14, s. 156); Qılıc salsa bir ərə təpinəydi (23, s. 23); Şoluqdəm belinə 
qılınc quşandı (23, s. 29); Qılınc ilə çün anı dəxi yıxdı (23, s. 32).

Qeyd etmək lazımdır ki, qıl sözü qədim söz köküdür. Günümüz-
də bu söz öz izlərini qıl (et, elə), qıl (tük) sözlərində qoruyub sax-
lamışdır. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində hər iki sözün 
mənası daralmışdır. Belə ki, bu gün dilimizdə qıl (et, elə) sözü ancaq 
namaz qılmaq ifadəsində öz izini qoruyub saxlamışdır. Qılınc sözü 
də bu qəbildəndir. Qıl (tük) sözü isə “razı olmaram ki, qılına bir 
zərər gəlsin”, “ələkçinin qıl verəni”, “qıl körpüsü” kimi ifadələrdə 
daşlaşmışdır.   

“Kitabi-Dədə Qorqud”da “axar su, dənizə tökülən axar su, çay” 
mənasını ifadə edən ırmaq sözü işlənir. Bu söz cüzi fonetik dəyi-
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şikliklə irmaq formasında “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında da 
işlənir. Eyni zamanda, hər iki abidədə irmaq sözü ilə eyni mənşədən 
olan ir(mək), iriş(mək), iraq sözləri işlənir. Bundan başqa, “Kita-
bi-Dədə Qorqud”da irgür(mək), “Dastani-Əhməd Hərami” poema-
sında isə iral(maq) sözləri işlənmişdir. Nümunələrə diqqət yetirək: 
Qova-qova könül dünyaya irdi (23, s. 20); İrərlər İsfəhan şəhrinə 
bir gün (23, s. 60); Məgər mədəd irişə Mustafadan (23, s. 21); Çün 
axşam irişbən gün tolundu (23, s. 41); Anın hikmətlərinə əql irişməz 
(23, s. 19); Ol ucdan mənzilə irəməyəvüz (23, s. 31); Nə zahirdir o 
kim gözdən iralmaz (23, s. 20); Boğuldum qaldım uş irmağ için-
də. (23, s. 65) Qeyd etmək lazımdır ki, bu sözlərin kökü ir(mək) 
müstəqil feli, hətta məsələyə bir qədər də dərindən yanaşsaq, ir sink-
retik söz köküdür. (5)

Hər iki abidədə ir(mək), iriş(mək), irgür(mək) sözləri “çatmaq”, 
“qovuşmaq” mənalarında işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ir 
kökü qədim sinkretik söz köküdür və müasir dilimizin lüğət tərki-
bində bu söz y(er) ismində, iri sifətində, irəli, iraq zərflərində, y(er)
imək, yüy(ür)mək fellərində, həmçinin bu nitq hissələrindən yara-
nan bütün söz, söz birləşmələri və ifadələrdə öz izlərini qoruyub sax-
lamışdır.

Poemada işlənən iral(maq) sözü isə fel olaraq “ayrılmaq” mə-
nasını ifadə etmişdir. Yaxud hər iki abidədə “uzaq” mənasını ifadə 
edən iraq//ıraq sözü mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki söz 
eyni mənşəlidir və ir sinkretik kökü ilə əlaqədardır. Burada bir cəhət 
diqqətimizi cəlb edir. İral(maq) feli və iraq zərfi ir(mək) felinə -al və 
-aq şəkilçilərinin artırılması ilə ona əks mənalı sözlər kimi yaranmış-
dır. Müqayisə edək: İr (çat, qovuş) + al (şəkilçi) = iral (ayrıl), yaxud 
ir (çat, qovuş) + aq (şəkilçi) = iraq (uzaq).

İr kökü ilə eyni mənşədən olan irmaq//ırmaq sözünü isə etimoloji 
baxımdan bu cür izah edə bilərik: Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ir 
sinkretik söz kökü olaraq tarixən “çatmaq”, “qovuşmaq”, “ayrılmaq” 
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mənalarını öz semantik tutumunda ehtiva etmişdir. İrmaq//ırmaq sö-
zündə ir sinkretik söz kökünün məhz birinci əsas mənası - “çatmaq”, 
“qovuşmaq” mənası öz izlərini qoruyub saxlamışdır. Müqayisə 
edək: İrmaq//ırmaq – çatan, qovuşan, axan, dənizə tökülən su, çay. 
Məlumdur ki, axmaq, tökülmək kimi çatmaq, qovuşmaq xüsusiyyət-
ləri də suya aiddir.

“Kitabi-Dədə Qorqud”da diqqəti cəlb edən sözlərdən biri də ay-
maq felidir. Bu söz də tarixi kökləri etibarilə qədim olmaqla ay sink-
retik söz kökündən törəmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, aymaq feli 
dastanda olduqca aktiv işləkliyi olan qədim söz – fel kimi çıxış edir. 

Qədim yazılı qaynaqlarımızdan biri olan “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanında bu söz kökü “demək” mənasını ifadə edən ayıtmaq for-
masında işlənmişdir. Məsələn: Qorqut ata ayıtdı: “Axır zamanda 
xanlıq gerü - Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almaya axır zaman 
olub qiyamət qopınca” (14, s. 19); Ayıtdılar: “Xanım, bu gün Ba-
yındır xandan buyruq şöylədir kim, oğlı-qızı olmayanı Tanrı Taala 
qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız, demişdir” – dedilər (14, s. 25). Bu 
söz kökü eposda bir çox hallarda aydır formasında da işlənmişdir. 
Məsələn: Dirsə xan yerindən uru durdı, aydır: “Qalqubanı, yigitlə-
rim, yerünizdən uru durun, bu qərayib bana ya bəndəndir, ya xatun-
dandır”, - dedi  (14, s. 25).

Aymaq feli “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında da eyni dərə-
cədə aktiv işləkliyə malikdir. Poemada bu fel aytdı, ayıtdı, aydır, ay-
dun, aydın, aydam kimi bir çox formalarda işlənmişdir. Nümunələrə 
diqqət yetirək: Aytdı kətxuda danla gələyin (23, s. 41); Aytdı: nə 
əcəb söz söylədiniz (23, s. 47); Ayıtdı (kim) əgər diri qalırsam (23, 
s. 58); Sevindi, aydır; imdi neyləyəlim (23, s. 45); Şəhənşah aydir 
kim dəstur verəyim (23, s. 58); Nə deyisər bizi, aydun eşidən (23, s. 
70); Güləfrux aydın: ana, göstər anı (23, s. 80); Nə aydam ki, necə 
düzdilər anı  (23, s. 96)

 “Kitabi–Dədə Qorqud”un lüğət tərkibi özünün zənginliyi ilə se-
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çilir. Dastan dilinin leksikasını təşkil edən sözlərin bəzilərinin kökü 
şəffaf olsa da, bəzilərində kök və şəkilçinin sərhəddini müəyyənləş-
dirmək çox çətindir. Eyni asemantik kök bir пеçə sözdə müşahidə 
olunur” (5, s. 113). “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlədilən belə sözlərdən 
biri də “söz-söhbət”, “şayiə” mənalarını ifadə edən və aymaq sözü ilə 
mənşə etibarilə bağlı olan aydına sözüdür. Nümunəyə diqqət yetirək: 
ulu-kiçi qalmaya, - söz aydına, qarı-qoca qalmaya, - qu aydına. (14, 
s.. 111). Fakt göz önündədir: Aydına sözü bizə belə deməyə əsas ve-
rir ki, həmin sözün əsasında ay sinkretik kökü və onun “danışmaq”, 
“səs çıxartmaq” mənası dayanır. Lakin bu gün nə ədəbi dili¬mizin 
lüğət tərkibində, nə dialekt və şivələrimizdə, nə ümumtürk yazılı 
abidələrində, nə də qohum türk dillərində bu sözə eyni anlamda rast 
gəlmirik. Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, ay sinkretik kökünün 
“söz-söhbət”, “şayiə” mənası yalnız yazılı abidələrimizdə öz izini 
qoruyub saxlamışdır. Bu da yəqin ki, dilimizin türk dillər ailəsindən 
fərqlənən özünəməxsus, spesifik cəhətidir, sözyaratma vasitəsidir. 
Lakin bu fakt eyni zamanda onu göstərir ki, aydına sözü ortaq türk 
dilinə məxsus olan ay sinkretik kökünü özündə qoruyub saxlamışdır.

Maraqlı faktlardan biri də budur ki, bu gün dilimizin lüğət tər-
kibində “deyişmək”, “höcətləşmək” mənalarını ifadə edən atışmaq 
felinə yazılı qaynaqlarımızda aytışmaq formasında rast gəlirik. 
Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”un lüğət tərkibində “deyişmək”, 
“höcətləşmək” mənalarını ifadə edən aytışmaq feli mövcuddur. Bu 
gün dilimizin lüğət tərkibində işlənən atışmaq sözünün mənaları isə 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində aşağıdakı kimi izah edilmişdir: 
Atışmaq qarş. 1. Qarşı-qarşıya durub, bir-birinə güllə atmaq. [Mah-
mud] Bəy də beş-on nökərləri ilə bir daldaya girib camaatla atışır 
(Ə.Haqverdiyev). Adamlar həmişə qorxurdular ki, bu saat [qoçu-
lar] аtışacaq və arada yoldan keçən təqsirsiz adamlara güllə dəyə-
cək (H.Sarabski). // Vuruşmaq (odlu silahla). Midhət nəinki yaxşı 
və məharətlə uçmağı, bəlkə düşmən təyyarələri ilə sərrast atışmağı 
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da bacarır (Ə.Vəliyev); 2. Atışda, nişançılıqda yarışmaq; 3. məсəza 
mənadan. Bir-birinə ağır sözlər demək, söyüşmək, dalaşmaq. Onlar 
bir-biri ilə bərk atışdılar. Qonşulardı - atışırlar (3, s. 161).

Bu zaman heç bir şübhə olmadan deyə bilərik ki, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un lüğət tərkibində “deyişmək”, “höcətləşmək” mənaların-
da işlənən aytışmaq feli bu gün dilimizin lüğət tərkibində (daha çox 
danışıq dilində) işlənən və təxminən eyni mənaları ifadə edən atış-
maq felidir.

Qədim tarixə malik olan sinkretik köklərin tarixi inkişaf pro-
sesləri nəticəsində semantik və fono-semantik dəyişmələrə məruz 
qalması zamanı həmin köklərə müxtəlif qrammatik ünsürlərin bi-
rikməsi və sonrakı inkişaf mərhələlərində sinkretik köklərlə birlikdə 
asemantikləşməsi və leksikləşməsi prosesi dilimizin lüğət tərkibində 
tədricən yeni-yeni sözlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Həmin 
sözlərin tərkib hissələrinə, yəni kök və şəkilçiyə bölünməsi və on-
ların tarixi formalarının bərpa olunması prosesi isə olduqca gərgin 
linqvistik təhlil tələb edir. Belə ki, xüsusi tədqiqat nəticəsində əv-
vəlcə həmin sözlərin əsasında duran sinkretik köklər müəyyənləş-
dirilməlidir. Yalnız bundan sonra həmin sinkretik köklərə birikmiş 
qrammatik ünsürləri müəyyənləşdirmək və onların işləndikləri döv-
rdə hansı funksiyanı daşıdığını müəyyənləşdirmək olar. Bu barədə 
B.Xəlilov qeyd edir: “Tarixən qovuşuq leksik səciyyə kəsb etmiş 
sinkretik söz kökləri semantik və fono-semantik inkişaf ilə bağlı ola-
raq həm leksik, həm də qrammatik xüsusiyyətləri də özündə birləş-
dirmişdir. Beləliklə, müəyyən müddətdən sonra sinkretik söz kökü, 
onun mənası və qrammatik xüsusiyyətləri leksikləşmişdir. Məhz 
ona görə də leksikləşmiş sinkretik köklərin, qrammatik ünsürlərin 
sərhəddini müəyyənləşdirmək üçün tarixi Ieksikologiyanın tədqiqat 
metodlarına istinad etməli və onun imkanlarından müvəffəqiyyətlə 
istifadə olunmalıdır.

Müşahidələr bir daha göstərir ki, sinkretik söz kökləri izlərini di-
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alekt və şivələrdə, yazılı abidələrdə, qohum, о cümlədən türk dilləri 
ilə kontaktda olmuş bir sıra dillərdə az da olsa qorumuşdur. Amma 
sinkretik söz kökləri ilə müqayisədə qrammatik ünsürlər dilin erkən 
dövrlərində fəaliyyət göstərən kökə birikmiş, öz izlərini çox az, qəti 
demək olar ki, heç qorumamışdır. Yalnız leksikləşmiş dil vahidində 
sinkretik söz köklərinin sərhəddini müəyyənləşdirdikdən sonra ona 
birikmiş ünsürlərin – şəkilçilərin hansı qrammatik kateqoriyanın da-
şıyıcısı olduğunu müəyyən duyum və məntiqlə müəyyənləşdirmək 
olur” (2, s. 35).

Məhz bu mənada qeyd edə bilərik ki, bu gün biz atışmaq felini 
günümüzün tələblərindən irəli gələrək iki müsahibin qarşı-qarşıya 
dayanaraq bir-biri ilə söz (fikir) mübadiləsi etməsi, bir-birinə söz at-
ması, başqa sözlə, məcazi mənada atışması kimi başa düşürük. Buna 
görə də biz atışmaq sözünü at + ış(maq) şəklində tərkib hissələrinə 
ayırırıq. Lakin yazılı qaynaqlarda həmin sözün tarixi inkişaf prosesi-
ni izlədikdə bizə bir daha aydın olur ki, atışmaq sözünü at + ış(maq) 
şəklində deyil, a(y) + tış(maq) şəklində ay sinkretik kökünə və -tış 
şəkilçisi kimi tərkib hissələrinə bölmək lazımdır. Buradan da belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, aytışmaq felində ay sinkretik kökünün və 
onun “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasının mövcudluğuna heç bir 
şübhə yeri qalmır. Bu sinkretik kökün “deyişmək”, “höcətləşmək” 
mənası öz izini yalnız yazılı abidələrimizdə qoruyub saxlamışdır. 
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu gün dilimizdə mövcud 
olan atışmaq sözü tarixən dilimizin lüğət tərkibində mövcud olmuş 
aytışmaq sözündən tarixi inkişaf prosesləri nəticəsində у samitinin 
düşməsi ilə formalaşmışdır. Sözə tarixən artırılan -tış şəkilçisinə gəl-
dikdə isə, bu şəkilçinin -(ı)t + -ış formasında olduğunu söyləmək 
olar. Ehtimal etmək olar ki, -(ı)t şəkilçisi təsirlilik kateqoriyasının, 
-ış isə növ kateqoriyasının, qarşılıq növün şəkilçisidir. Atışmaq sözü 
haqqında söylədiyimiz bütün qənaətlərimizi ümumiləşdirsək, bu fe-
lin tarixən mövcud olmuş formasını a(y) + (ı)t + ış (maq) şəklində 
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göstərmək olar.
Biz yuxarıda da qeyd etdik ki, aymaq feli qədim fellərdən biri ol-

maqla mənşə etibarilə ay sinkretik kökündən törəmişdir. Bu mənada 
aymaq feli ay sinkretik kökünün ifadə etdiyi 16 mənasından yalnız 
birinə - “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasına daxil olan fel kimi 
özünü göstərir. Biz türk yazılı abidələrini nəzərdən keçirdiyimiz za-
man aymaq felinin qədimliyinin bir daha şahidi olarıq.   

Qədim türk yazılı qaynaqlarından olan Orxon-Yenisey abidələ-
rində ay sinkretik kökünün “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasının 
izlərini aşağıdakı sözlərdə müşahidə edə bilərik: Ay - demək, söy-
ləmək, danışmaq: Bilgə Tonukuk baŋa aydı: - Мüdrik Tonyukuk, - 
mənə dedi (19, s. 119, 124; 16, s. 42, 47); ayt // ayıt // ayıd - demək, 
söyləmək, əmr etmək: Yelmə, karağu edgüti urğıl, basıtma, - timis. 
Bög(ü) kağan baŋaru ança ayıdmıs. – Kəşfiyyatı, keşiyi yaxşıca təş-
kil et, qoşunu basılmağa qoyma - demiş, Bög(ü) xaqan mənə eləcə 
demiş (19, s. 120, 124; 16, s. 43, 47); ayıt - günahlandırmaq, cəza-
landırmaq; ayğuçı - məsləhətçi: Kırkızda yantımız. Türgis kağanta 
körüg kəltı, sabı antəg: öndən kağanğaru sü yorılım, -timis. Yorıma-
sar, bizni - kağani alp ermis, ayğuçısı bilgə ermis. – Qırgız (elindən) 
qayıtdıq. Türkəş xaqanlığından müşahidəçi gəldi. (Onun) sözləri 
belə idi: Şərqdən xanın üzərinə qoşun çəkək, - demiş, biz qoşun çək-
məsək, о bizə (qalib gələcək); onun xanı igid, məsləhətçisi ağıllıdır 
(19, s. 119, 124; 16, s. 42, 47).

Ay sinkretik kökünün “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasının 
izlərinə “Drevnetyurskiy slovar”da da təsadüf etmək olar. Burada 
aymaq sözü “danışmaq”, “söyləmək”, “adlandırmaq”, “əmr etmək”, 
“idarə etmək” mənalarında işlənmişdir: Bularda talusın ajajin saŋa. 
“Mən sənə bunların ən yaxşısını danışaram”; Tezikler ajur anı Af-
rasijab. “İranlılar onu Əfrasiyab adlandırırlar”; Ağırla bularıy negü 
ajse qıl. “Onları oxu və nə əmr edirlərsə, yerinə yetir” (22, s. 25).

Ay sinkretik kökünün semantik tutumunu, onun “danışmaq”, “səs 
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çıxartmaq” mənasının əhatə dairəsini yazılı qaynaqlar içərisində biz 
daha çox “Divani-lüğəti-it türk”də izləyə bilərik. Nümunələrə diqqət 
edək: ay - de, söylə (9, s. 225, 251; 11, s. 158), aydı – dedi, söylədi (9, 
s. 225), aydım - dedim, söylədim (9, s. 111, 112, 157, 171, 178, 337, 
371, 461, 473; 11, s. 74, 202, 207, 316, 319, 325), aydum - dedim, 
söylədim (9, s. 157), aydınq - dedin, söylədin (9, s. 350), aymadınq 
- demədin, söyləmədin (11, s. 231), ayur - deyər, söyləyər (9, s. 125, 
472; 10, s. 134), ayur mən - deyərəm, söyləyərəm (11, s. 200), ayıp 
- deyib, söyləyib (9, s. 379; 10, s. 67), aymış - demiş, söyləmiş (9, s. 
153), ayğıl - de, söylə (9, s. 377; 11, s. 311), aydaçı - deyən, söyləyən 
(9, s. 359), ayıl - deyin, söylən (9, s. 297), ayıldı - deyildi, söyləndi 
(9, s. 297), ayılur - deyilir, söylənilir (9, s. 297), ayıt - de, söylə (9, 
s. 257), ayıttı - dedi, söylədi, soruşdu (9, s. 257), ayıttım - dedim, 
söylədim, soruşdum (oğuzca) (9, s. 257), ayıtur - dedirt, söylət (9, s. 
257), ayturdı - dedirtdi, söylətdi, ayıtğan - deyən, söyləyən (oğuzca), 
soruşan (11, s. 52), aytıl – soruş (9, s. 298), aytıldı – soruşuldu (9, s. 
298), aytılur - soruşulur, deyilir, söylənilir (9, s. 298), aytığ - xitab, 
hal-əhval soruşmaq (9, s. 174), aytış - xətir sorus, hal-əhval tut (9, s. 
174), aytın - soruşmağı öz üzərinə al (9, s. 298), aytındı - soruşmağı 
öz üzərinə aldı (9, s. 298), aytınur - soruşmağı öz üzərinə alar (9, s. 
298), aya - ayama, taxma ad, ləqəb (9, s. 299), ayadı - ləqəb verdi (9, 
s. 299), ayar - ləqəb verər (9, s. 299), ayağ - ayama, taxma ad, ləqəb 
(9, s. 299; 11, s. 169), ayağa - ayama, taxma ad, ləqəb (11, s. 169) 
ayık - vəd, vədə, söz vermə (9, s. 150; 10, s. 67), ayıkı - vəd, vədə, 
söz vermə (9, s. 150); “Kəldi manqa tat. Aydım: əmdi yat, Кuşka 
bolup ət, Səni tilər us, böri”. – Gəldi mənə tat, Dedim: indi yat. Quşa 
olub ət, Səni dilər us, börü (9, s. 111); “Əmdi ok aydım”. - Elə indicə 
dedim; “Ol andağ aydı”. - О belə dedi (9, s. 112); “Aşıç ayur: Tübüm 
altun, Kamıç ayur: Mən kayda mən”. - Qazan deyər: Dibim altın, 
Çömçə deyər: Mən hardayam? (9, s. 125); ayık - söz vermə, vəd: 
“Anınq manqa ayıkı bar”. - Onun mənə vədi var (9, s. 150); “Ərdi 
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uza ərənlər, Ərdəm bəgi bilik tağ. Aydı öküş ögütlər, Könqlüm bolur 
anqar sağ”. – Keçmişdə ərənlər vardı, ərdəm bəyi, bilgi daği kimi. 
Çoxlu öyüd verərdilər. Könlüm onlara açılır (9, s. 153); “Anqar ay-
dım”. - Ona dedim; “Aydum anqar, səwük, Bizni taba nə əlük, Keç-
tinq yazı kərik, Kırlar ədhiz, bədhük”. - Dedim ona, sevgilim, Bizim 
tərəfə doğru, Böyük dağı keçdin, Necə gəlib çıxdın? (9, s. 157); aytış 
- iki adamın bir-birilə hal-əhval tutması; aytığ - «aytış» mənasında 
olan bir sözdür, kef-hal və buna bənzər şeylər soruşmaq üçün işlə-
dilir; aydı – dedi: “Ol manqa söz aydı”. - О mənə söz söylədi (9, 
s. 225); “Təgür məninq sawımnı bilgəligə ay. Tınur kalı atatsa kıs-
rak səni tay”. – Mənim sözümü bilgələrə çatdır, de: Qısrağın dayı at 
olsa, qısraq dincələr (9, s. 251); ayıttı – söylədi, soruşdu: “Ol manqa 
söz ayıttı”. - О məndən söz soruşdu; “Mən anqar söz ayıttım”. - Mən 
ona söz söylədim (9, s. 257); ayıldı - deyildi, söyləndi: “Anqar söz 
ayıldı”. - Ona soz deyildi; ayturdı - dedirtdi, söylətdi: “Ol manqa söz 
ayturdı”. - О mənə söz söylətdi (9, s. 297); aytıldı – soruşuldu: “Söz 
aytıldı”. - Söz soruşuldu; aytındı - soruşmağı öz üzərinə götürdü: 
“Söz aytındı”. - Söz soruşmağı öz üzərinə götürdü (9, s. 298); aya-
dı – ləqəb verdi: “Xan anqar ayağ ayadı”. - Xan ona ayama, ləqəb 
verdi (9, s. 299); “Eşək ayur: Başım bolsa, sundında suw içgəymən”. 
– Eşşək deyər ki, bircə başım salamat olsun, dənizdən su içərəm (9, 
s. 472); “Urtu turup yağdı anqar kiş okı çığüwar, Aydım: asığ kılğu 
əməs, sən takı yalvar”. – Qarşımda durub, yağdı ona sədəqdən oxlar, 
Dedim: Xeyri yoxdur, istər yüz yalvar (9, s. 473); “Kim ayıp, iştür 
kulak, Ay əwi artuç budak”. - Kim deyib, kim eşidib, Ay evinin ardıc 
budağı olduğunu?; ay - əmri, buyruğu tanımamağı bildirən bir söz, 
ay - xitab ədatı: “Каnçа bardınq, ay oğul, Ərdinq munda inç amul, 
Attın əmdi sən tönqül, Kıldınq ərsə kılmağu”. - Hara getdin, ay oğul, 
Burda rahat, dinc idin. Atdan indi gəl sən dön, Qıldığını onsuz da 
qıldın  (9, s. 142).

XVI əsrdə yazıya alınan, lakin dil va üslubi cəhətlərinə görə daha 
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əvvəlki dövrlərlə, daha çox IX-XI əsrlərlə səsləşən, atalar sözləri və 
yaxud məsəllərinin toplusu olan “Oğuznamə”də də ay sinkretik kö-
künün “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasını öz semantikasında qo-
ruyub saxlayan ayıtmaq sözü işlənmişdir. Məsələn: Atalar ayıtmış: 
“Həq Təala müsəlmanların qürbətdə xəstəlıqdan və yigitlikdə ölüm-
dən və pirlikdə yoxsulluqdan saqlasun” (6, s. 18; 1, s. 21).

İ.Nəsiminin yaradcılığında da ay sinkretik kökünün “danışmaq”, 
“səs çıxartmaq” mənasını öz semantikasında qoruyub saxlayan aydır 
sözünün işləndiyini bir daha görürük. Məsələn: Ey Kəbeyi-həqiqi 
ləlün nə zəmzəm olmuş, Kim, susamış Nəsimi aydur ki, zəmzəm 
oldur  (15, s. 55).

XVI əsrdə yaşayıb-yaratmış Azərbaycanın görkəmli dövlət xa-
dimi və şairi Ş.İ.Xətainin də yaradıcılığında ay sinkretik kökünün 
“danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasını öz semantikasında qoruyub 
saxlayan aydır sözünün işləndiyini müşahidə edirik. Məsələn: Aydır 
ki, bizimlə bağla hümmət, Yar etmiyə ta bu işdə höccət; Dedim ki, 
“Vəcəd fəcud səvabən?” Aydır ki, “Ləəlləni turabən” (24, s. 268).

Aymaq feli müasir dilimizin bir çox dialekt və şivələrində də ak-
tiv şəkildə işləkliyə malikdir. Ədəbi dilin lüğət tərkibində isə bu fel 
öz işləkliyini itirmiş və arxaik sözlər cərgəsinə keçmişdir. 

Bu leksem dialekt və şivələrimizdə aymağ formasında “demək, 
söyləmək” mənalarının ifadəçisi kimi (Füz.) (1, s. 26; 2, s. 23), ay-
dırmax formasında “söyləmək”, “anlatmaq”, “sezdirmək”, “başa 
salmaq”, “qandırmaq” mənalarının ifadəçisi kimi (Kürd.) (2, s. 22), 
ayutmağ şəklində “demək”, “söyləmək” mənalarının ifadəçisi kimi 
(Qb., Dər.) də işlədilir: - O, ma: söz aydı (Qb., Dər.) (1, s. 26).

Həmçinin bu gün Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bir 
qrup sözlər işlənir ki, bu sözlər də mənşə etibarilə aymaq feli ilə 
əlaqədardır. Belə ki, bəzi dialekt və şivələrimizdə bir adama el tərə-
findən verilən “ləqəb, ad” mənalarını ifadə edən ayalğa (Bər., İm., 
Şəm.) (2, s. 21), ayama, ayalama (Cul., Nax., Ord., Şah., Şər.) (2, s. 
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22) sözlərinə də rast gəlirik ki, bu da ay sinkretik kökünün “taxma 
ad, ləqəb” məna çalarlığını dilimizdə qoruyub saxlayan ən dəyərli 
faktlardır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ay sinkretik kökünün “ayama”, 
“taxma ad”, “ləqəb”, “ləqəb vermək” kimi məna çalarlıqlarını “Di-
vani-lüğəti-it türk”də də aya (ləqəb vermək, ləqəb), ayağ (ləqəb), 
ayağa (ləqəb) sözlərində görürük. Ay sinkretik kökü əsasında aya 
(ləqəb vermək, ləqəb), ayağ (ləqəb), ayağa (ləqəb) sözləri yaranmış-
dır. Ortaq türk dilinə məxsus olan aya (ləqəb vermək, ləqəb) sözü 
əsasında ayağ (ləqəb), ayağa (ləqəb) isimləri yaranmışdır. Ay sink-
retik kökündən yaranan ayalğa, ayama, ayalama (ləqəb) isimləri isə 
dilimizin ortaq türk dilindən fərqlənən özünəməxsus sözyaratma 
formalarıdır. Hər iki mənbəyə əsaslanaraq sözün formalaşma ardı-
cıllığını təxminən aşağıdakı kimi göstərə bilərik: ay – aya - ayağ – 
ayağa – ayalğa – ayala -ayalama - ayama.

Aymaq feli türk dillərində ayt//eyt variantlarında da işlənir. Bu 
felin semantikası ilə bağlı N.K.Dmitriyev haqlı olaraq qeyd edir ki, 
ayt- feli yalnız adi danışığı bildirmir, həm də insan nitqinin yüksək 
səslənməsini ifadə edir. Buradan aydın olur ki, ayt- feli “sözü uca-
dan demək”, “ucadan danışmaq”, hətta “mahnı oxumaq” mənaları-
nı bildirir (27, s. 571). Maraqlıdır ki, sonuncu mənası türk dilinin 
dialektlərində mühafizə olunub (26, s. 421). Ayt- feli “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da da “mahnı oxumaq”, “demək” mənalarında işlənmişdir: 
Qız aydır: Ayıtma ozan! (13, s. 59).

Bu gün dilimizin lüğət tərkibində bir qrup sözlər mövcuddur ki, 
həmin sözlərin semantikasında da ay sinkretik kökünün “danışmaq”, 
“səs çıxartmaq” mənası öz izlərini qoruyub saxlamışdır. Başqa sözlə, 
bu sözlər öz semantikasında “çağırmaq”, “müraciət etmək”, “hayla-
maq”, “haraylamaq”, “səsləmək”, “qışqırmaq”, “kişnəmək”, “nəril-
dəmək”, “cavab vermək”, “səsə səs vermək” məna çalarlarını ifadə 
edir. Həmin sözlər aşağıdakılardır: ay, ay haray, haray, hay, hay ver-
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mək, hay basmaq, hay qopmaq, hay düşmək, hay salmaq, hay vur-
maq, hayında, haya bənd olmaq, haya yetmək, hay-haray, hay-haray 
salmaq, hay-huy, hay-küy, hay-küylə, hay-küyçü, hay-küylü, hay-
lı-küylü, hay-küysüz, hay-küy salmaq, hay-küy qaldırmaq, hayqırıq, 
hayqırışma, hayqırışmaq, hayqırma, hayqırmaq, hayqırtı, hayxırıq, 
hayxırma, hayxırmaq, hay-hay, haylama, haylamaq, haylaşma, hay-
laşmaq, haray çəkmək, haray qoparmaq, haray salmaq, haray etmək, 
harayına gəlmək, harayına yetmək, harayına yetişmək, harayına çat-
maq, haray-həşir, haray-həşir salmaq, haraylamaq (4, s. 336-338).

Dilimizin lüğət tərkibində hayqırmaq, haray, hay (təql. çağırışa 
cavab), haydı (nida. bir yerə getmək, yaxud bir işə başlamaq üçün 
çağırış və ya əmr mənasında işlədilir) və s. bu kimi sözlər vardır 
ki, həmin sözlərdə ay sinkretik kökünün “danışmaq, səs çıxartmaq” 
mənasının izlərini çox asanlıqla bərpa etmək olar. Belə ki, bu gün 
dilimizdə işlənən hayqırmaq feli bunu bir daha sübut edir. İlk əvvəl 
sözə nəzər saldıqda onun iki tərkib hissədən – hay+qır ibarət olduğu-
nu söyləmək heç də çətin deyil. H səsinin sonrakı səs artımı (ürmək 
– hürmək, örmək – hörmək fellərində olduğu kimi) olduğunu nəzərə 
alsaq, hay sözündə ay sinkretik kökünün izlərini çox asanlıqla müəy-
yənləşdirmiş olarıq: (h)ay+qır. Sözün ikinci tərkib hissəsi olan qır 
ünsürünə gəldikdə, onun hər hansı bir qrammatik ünsür, yaxud söz 
kökü olduğunu müəyyənləşdirmək kimi çətin bir problemlə qarşıla-
şırıq. 

Məsələyə bir qədər diqqətlə yanaşdıqda qır ünsürünün qramma-
tik ünsür deyil, söz kökü olduğunu görürük. Bunu vaxtilə dilimizdə 
çox geniş işlənən və “tərcüməçi” mənasını ifadə edən, lakin sonralar 
semantik dəyişməyə məruz qalaraq dilimizin lüğət tərkibində kobud 
xarakterli sözlər sırasına keçən dılqır (dil qıran) sözü bir daha sübut 
edir. Yaxud bu gün daha çox danışıq dilində işlənən qiybət qırmaq 
ifadəsindəki qırmaq sözü “eləmək”, “danışmaq” mənalarını ifadə 
edir. Müqayisə edin: qiybər qırmaq – qiybət eləmək – qiybət danış-
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maq. Bu zaman hayqır sözünün mənşəyini belə izah edə bilərik: (h)
ay+qır – (h)ay elə (çağır, səslə, qışqır).

Yaxud dilimizdə haray sözü mövcuddur ki, həmin sözün də eti-
mologiyasını bu cür izah etmək olar: H səsinin sonrakı səs artımı 
olduğunu nəzərə alsaq, sözün tarixi formasını aray şəklində bərpa 
etmiş oluruq. Lakin məsələyə bir qədər də diqqətlə yanaşdıqda, xü-
susi duyum və məntiq əsasında müəyyən etmək olur ki, həmin söz 
tarixən ara (axtar) + ay (çağır, səslə, qışqır) formasında olmuşdur. 
Doğrudan da, haray sözünün məzmunu da bunu təsdiq edir. 

Belə ki, biz hər hansı bir şəxsi axtarmaq üçün harayladıqda, eyni 
zamanda iki hərəkəti icra edirik; bizə lazım olan şəxsi arayırıq, ax-
tarırıq və elə bu məqsədlə də onu səsləyirik, çağırırıq, haraylayırıq. 
Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, haray sözü ara və ay sözlərinin 
tarixən birikməsi nəticəsində yaranmışdır. Bu söz quruluş etibarilə 
tarixən mürəkkəb olmuşdur, lakin müasir Azərbaycan dilində sadə 
söz hesab edilir. Haray sözündə də ay sinkretik kökünün “danış-
maq”, “səs çıxartmaq” manasının izini bərpa etməaklə onun tarixi 
formasını aşağıdakı kimi göstərə bilərik: (h)ar(a) + ay - axtar, çağır.

Eyni qayda ilə hay sözündə də ay sinkretik kökünün izini bərpa 
etmək olar. Məsələn, (h)ay. Həmin söz hal-hazırda dilimizdə çağırışa 
cavab məqamında işlənən təqlidi sözdür. Məsələn: Мənə niyə hay 
(çağırışıma cavab) vermirsən? Yaxud qərb qrup dialekt və şivələrin-
də bu söz hə sözü əvəzində çağırışa cavab, qarşı tərəfin verdiyi su-
alı başa düşmədikdə suala sual vermək məqamlarında indi də işlən-
məkdədir. Məsələn, - Ay Kərim!;  - Hay! Nə de:rsən aya?; - Şəhərə 
gedəjəx’səŋmi?; - Hay? (уəni, nə?, песə?, nə deyirsən?); - De:rəm 
şəhərə gedəjəx’səŋmi?; - Hay, gedəjəm. 

Hay-huy səs təqlidi sözdür. Ay sinkretik kökünün “danışmaq”, 
“səs çıxart-maq” mənası bu sözdə asemantikləşmişdir. (h)ay-(h)uy 
– səs küy

Hay-hay sözü dilimizdə iki halda işlənir. Birinci halda, о, isim 
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kimi işlənərək danışıq dilində “tab”, “taqət”, “qüvvət”, “iqtidar”, 
“hey” mənalarını ifadə edir. Bu sözlə əlaqədar dilimizdə belə bir 
məsəl də işlənir: Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb. Bu sözdə də ay 
sinkretik kökünü aşağıdakı kimi bərpa etmək olar: (h)ay-(h)ay - tab, 
taqət, qüvvət, iqtidar, hey. Bu sözün “tab”, “taqət”, “qüvvət”, “iqti-
dar”, “hey” mənaları ay sinkretik kökünün “danışmaq”, “səs çıxart-
maq” mənası ilə əlaqədardır. Тəbii ki, tabı, taqəti, qüvvəti, iqtidarı, 
heyi olmayan adamın səsi də çıxmır. Buna görə də taqəti, qüvvəti 
olanın nərəsi, səsi, avazı da yüksək olur. Təsadüfi deyildir ki, “Ko-
roğlu” dastanında xalq qəhrəmanı olan Koroğlunun nərəsi də onun 
gücü, qüvvəti ilə bərabər tutulur. Bundan başqa, hay-hay sözü into-
nasiya ilə deyilərək “istehza”, “rişxəndlik” mənasını da bildirir.

Dilimizdə mövcud olan ay nidası da ay sinkretik kökünün “da-
nışmaq”, “səs çıxartmaq” mənasını öz semantikasında qoruyub 
saxlamışdır. Aşağıdakı nümunələr də bunu bir daha sübut edir. Nü-
munələrə diqqət yetirək: Ay nida - Çağırış, müraciət, haylama, ha-
raylama nidası: Ay camaat! - Ay qalan uşaqlar, siz bizim dalımızda 
olun, qorxmayın! (M.F.Axundzadə). [Kərbəlayi Fatma:] Ay hacı, 
bu nə xəbərdir? Deyirlər, Кərbəlayi Fətulla dirilib gəlir? (C.Məm-
mədquluzadə). Növbət gəlinə gəldi: Аy uşaq, qaçın, gəlin gəlsin 
(Çəmənzəminli). // Bəzən təsiri şiddətləndirmək üçün “haray”, 
“dad” sözləri ilə birlikdə deyilir: [Nazir:] Ay haray, ay dad, a başına 
dönüm, axır mənim təqsirim nədir! (M.F.Axundzadə); “A” yerində 
nida olaraq işlənir: Ay uşaqlar, bir sakit olun! Ay yoldaş, səbr et! Ay 
qız! Ay qoçaq!  (3, s. 70).

Bəzən danışıq dilində ayın-şayın sözünü işlədirik ki, fikrimizcə, 
bu söz də ay sinkretik kökünün “danışmaq”, “səs çıxartmaq” mənası 
ilə sıx bağlıdır. Bu söz nitq hissəsi kimi zərfdir və dilimizdə əsasən 
“arxayın”, “nigarançılıqdan uzaq”, “rahat”, “asudə” mənalarını ifadə 
edir və təxminən “dimməz-söyləməz” mənasına uyğun gəlir. Müqa-
yisə edin: [Hacı Baxşəli:] Cəlilin toyunun tədarükündə idim ki, bir-
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dən ayın-şayın gəzdiyi yerdə, bax, boynunun burasından … bir yara 
çıxdı. C.Məmmədquluzadə (3, s. 180).

Orta əsr türk (osmanlı) dili mənbələrində “söyləmək”, “demək”, 
“anlatmaq” mənalarını bildirən ayıtmak//eyitmek sözləri işlənmiş-
dir: Eyle kim gördüydü ayittı düşün, Eyittiler nitmek gerek bunun 
işin (25, s. 323). Müasir türk dili lüğətlərində “demək” mənasında 
köhnəlmiş söz kimi eyitmek feli qeyd edilmişdir: Kul Mustafa eydür 
coştum, Aşkın deryasına düştüm (Kul Mustafa). Türk dilinin dia-
lektlərində ayitmak feli “söyləmək” mənasında işlənməkdədir (26, s. 
421). Orta əsr türkmən dilli mənbələrdə ayıt feli “danış” mənasında 
verilmişdir: Men anar söz ayıttım. “Mən ona söz dedim” (29, s. 58). 
Müasir türkmən dilində ayıtmak feli “danışmaq”, “xəbər vermək”, 
“nağıl etmək”, “mahnı oxumaq”, “ifa etmək”, “adlandırmaq” mə-
nalarında işlənir: Dostun aybını yüzüne ayt. – “Dostun eybini üzünə 
de”; Muna nəme diyip aydılər? – “Buna nə deyib adlandırdılar” (34, 
s. 35). 

Aymaq feli “söyləmək”, “demək” mənaları ilə yalnız müasir türk-
mən dilində mühafizə olunmuşdur. Həmin mənalar türk və Azərbay-
can dillərinin dialekt və şivələrində qorunmaqdadır. Müasir qaqauz 
dilində isə bu fel tamamilə köhnələrək, işləklikdən qalmışdır. Eyni 
zamanda ay- felinin ilkin mənalarından biri (“əmr etmək”) oğuz 
dillərində itmiş, “adlandırmaq” mənası isə müasir türkmən dilində 
qalmışdır. Bu felin ilkin mənadan fərqli “mahnı oxumaq” mənası 
müasir türkmən dilində və türk dilinin bəzi dialektlərində müşahidə 
olunur (17, s. 228-229).

Türk dillərinin lüğət tərkibində də ay sinkretik kökünün “danış-
maq”, “səs çıxartmaq” mənasını öz semantikasında qoruyub saxla-
yan sözlər mövcuddur. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün həmin sözlərin 
nəzərdən keçirilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Nümunələrə diqqət 
yetirək: Ayıt (uyğ.) danışdırmaq: Ayıttı Elik aidı alınq nedek. – Əlik 
onu danışdırdı və dedi: “Vəziyyətin necədir?” (KB, s. 46, 14); Ayıt-



183

Onomastika, Dialektologiya, Etimologiya

maklık erkek turur ai Elik – çırvabı tiji ol yidürse bilik. – Danışdıran 
kişidir, ay Əlik, bilgi verən şeyin cavabı isə qadındır (30, s. 222); 
ayu: (uyğ.) – söhbət, danışıq, söz: Kereklik anqar pu ağımlar ayu:. – 
Ona bu böyüklərin (müdriklərin) kəlamları, hikmətli sözləri gərəkdir 
(30, s. 223); ayın-oyun (osm..) – lazımsız, boş söhbət: ayın-oyun bil-
məz adam – düzgün, sözü üzə deyən adam (30, s. 220); ayalğı (tel., 
qırğ.) – söhbətin gedişi, ifadə etmə, nəğmə, hava, mövzu (tel.); in-
sanın adəti üzrə tez-tez işlətdiyi, vərdiş etdiyi ifadə (qırğ.): Katıvım-
nınq taspaka dep kör aitu:nunq me:nesi özününq sözününq ayalğısı. 
– Əgər xatunum tamam “taspaka” deyib durursa, deməli bu onun 
söhbətdə vərdişidir (30, s. 213); ayalğıla (tel.) – həmahəng, xorla 
oxumaq (30, s. 213); ayalğu (cğt.) – nəğmə, səsin modulyasiyası, 
takt, vəzn, bülbül nəğməsi, ümumiyyətlə, gözəl səs; musiqi işarəsi 
(30, s. 213); ayat (qız.) – səs ucaltmaq, oxumaq (30, s. 214) və s.  

Bu gün də “demək”, “danışmaq” mənalarını ifadə edən ay sözü 
türk, türkmən, qırğız, qazax, noqay, qaraqalpaq, özbək, başqırd, uy-
ğur dillərində işlənməkdədir (31, s. 112).
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РЕЗЮМЕ
 

ОБЩЕЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПОС «КНИГА МОЕГО 
ДЕДА ДЕДЕ КОРКУТ» И ПОЕМА «ДАСТАНИ-АХМЕТ ХАРАМИ»

В этом научном работе сравниваются лексики два великолетные 
исторические памятники - эпос «Книга моего деда Деде Коркут» и поема 
«Дастани-Ахмет Харами». В этом научном расследование анализи¬рованы 
корни слов в сравнениям лексике современного азербайджанского языка. 
Наша цель искать такие исторические корни слов и анализировать их 
значение. Этим путём мы можем изучать наш родной Азербайджанский язык 
и его историю.

SUMMARY

GENERAL LEXICAL FEATURES OF “THE BOOK OF DADA 
QORQUD” SAGA AND “DASTANI-AHMAD HARAMI” POEM

In this scientific work is compared vocabulary of two magnificent historical 
monuments - “Book of Dada Qorqud” saga and “Dastani-Ahmad Harami” poem. 
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In this scientific research a is analyzed the roots of the words in comparison voca-
bulary of the modern Azerbaijani language. Our purpose is to find such historical 
roots of the words and to analyse their meanings. In this way we can study our 
native Azerbaijan language and its history.     
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI VƏ 
“DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ” POEMASININ ORTAQ 

MORFOLOJİ (ƏSAS NİTQ HİSSƏLƏRİ ÜZRƏ)
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xalqımız məişət və ictimai quruluş cəhətdən öz yaşayış spesifi-
kası – maddi-mədəniyyətini yaradıb yaşatdığı kimi öz dilini də rən-
garəng şəkildə daima inkişaf etdirmiş və müasir səviyyəyə qaldır-
mışdır. Bir sıra türk dillərinin xalq dili halında formalaşmasında bu 
və ya digər dərəcədə rol oynamış olan oğuz və qıpçaq tayfalarının 
Azəri türkcəsinin ümumxalq dili halında formalaşmasında çox bö-
yük rolu vardır. Xalqımızın təkcə dilində yox, məişət və mədəniyyə-
tinin müxtəlif sahələrində də, o cümlədən Azərbaycan folklorunun, 
musiqisinin bir sıra nümunələrində də türk tayfalarının sözü və ad 
izi indi də saxlanılmaqdadır. Məsələn, müasir ümumxalq danışıq di-
lində ədəbi və elmi dildə işlənən “bayatı”, ”əfşarı“, “varsağı”, “qay-
tağı” və bu kimi bir sıra folklor və musiqi terminləri mənşəcə oğuz 
tayfalarının adları ilə bağlıdır. Xalqımızın tayfa-qəbilə xüsusiyyət-
lərini müxtəlif cəhətdən əks etdirən ən mükəmməl sözlər və folklor 
nümunələrindən biri də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarıdır. Bir sıra 
türkdilli xalqlarda da Dədə Qorqudla bağlı əfsanə, dastan, nağıl və 
sairələr vardır. Orta Asiyadakı bir sıra xalqlarda “Dədə Qorqud” əvə-
zinə “Korkut ata” adı işlənir. 

Ana dillində yazılmış XIII əsrin gözəl və mükəmməl abidələrin-
dən biri də “Dastani-Əhməd Hərami” poemasıdır. Bu əsər doğma di-
limizdə yazılmış ilk poema nümunəsi olaraq hələ də qalmaqdadır. Bu 
da təbiidir ki, qədim və zəngin ədəbi-mədəni təcrübəyə, özünəməx-
sus bədii poetik ənənələrə malik olmayan bir xalq XIII əsrdə ana di-
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lində belə bir gözəl zövqlərəoxşayan poema yarada bilməzdi. Buna 
görə də biz bunlardan nəticəyə gələrək düşünürük ki, XIII əsrə qədər 
xalqımız çox böyük adət-ənənəyə malik, doğma dildə əsərlər yara-
dacaq qədər zəngin düşüncəyə malik bir xalq olmuş, bu dövrə qədər 
çox şübhəsiz ki, “Dədə Qorqud” dastanından başqa xeyli ana dilin-
də əsərlər yazılmışdır, lakin əsrlərin amansız təzyiqləri nəticəsində 
məhv olmuş, itib batmış, bugünümüzə qədər  gəlib çatmamışdır. 
XIII əsrda yazıya alındığı ehtimal olunan “Dastani-Əhməd Hərami” 
poeması indiyə qədər gəlib çatdığına görə bunu hələ ki, ana dilin-
də yazılmış ilk əsər kimi götürürük. Dastanın aşkar olunması tarixi 
1928-ci ilə təsadüf edilir. Türk alimi Tələt Onay poemanın bir əl-
yazmasını aşkara çıxarıb ön söz, lüğət və şərhlərlə nəşr etdirmişdir. 
Tələt Onay onu da qeyd edib təsdiq edir ki, əsər Azərbaycan dilində 
yazılmışdır. Azərbaycan alimlərindən H.Araslı, Y.Seyidov, F.Zeyna-
lov, T.Hacıyev, S.Əlizadə, K.Vəliyev, və başqaları bu əsər haqqında 
məqalələr yazmış, elmi-tədqiqat işləri aparmışlar. “Dastani-Əhməd 
Hərami” anadilli poeziyamızın özünəməxsus xüsusiyyətlərini araş-
dırmaq baxımından da son dərəcə dəyərli bir əsərdir. Əsər 1632 mis-
radan ibarətdir. Poema ənənəvi başlıqlarla başlayır. Əsərdə başdan 
və sondan  çatışmazlıqlar oldüğundan burada rəsmi hissələri gör-
mürük. Buna görə də onun müəllifini dəqiqləşdirmək mümkün de-
yildir. Əsərin əlyazması ruqə və süls xəttinə yaxın xətlə yazılmışdır. 
Poema ədəbi dilimizin ən qiymətli abidələri olmaqla yanaşı onun dil 
baxımından öyrənilməsi, həm də ümumtürk abidəsi ilə müqayisəli 
şəkildə tədqiqi gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, burada 
ərəb və fars sözləri təbii olaraq az işlənmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyi-
miz hər iki əsər morfoloji xüsusiyyətlər baxımından çox zəngindir. 
Əsərləri tədqiq etməzdən əvvəl nəzər yetirdikdə görmək olar ki, hər 
iki əsərdə ortaq morfoloji əlamətlər demək olar ki zəngindir. 

Bildiyimiz kimi, dilimizin qrammatikası  2 yerə bölünür. Mor-
fologiya və Sintaksis. Morfologiya, morfo(forma) və logos(elm) 
sözlərinin birləşmələrindən yaranmışdır, sözün forması haqqında 
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elm deməkdir. “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisi dil və üslubca 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına çox yaxındır. Bu elmi işdə “Kita-
bi-Dədə Qorqud” dastanı və “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının 
ortaq morfoloji (əsas nitq hissələri üzrə) xüsusiyyətləri tədqiqata 
cəlb olunacaqdır.  

İsim. Morfologiyamızda ən qədim nitq hissələrindən biri isim-
dir. İsimlər əşyalıq məfhumu ifadə edən söz qruplarına deyilir ki, 
bunlar da öz məzmunlarına görə çox müxtəlifdir. Xüsusi isimlər: Ki-
tabi-Dədəd Qorqud” dastanında, Qam Börənin oğlı Bamsı Beyrək, 
Qazan xan, Burla Xatun, Selcan xatun, Bərdə, Dərbənd, Əlincə qa-
lası, Qazılıq dağı; “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında isə Əhməd 
Hərami, Güləndam, Güləfrux, Bağdad, Krım və sairə kimi xüsusi 
isimlər vardır.

Mənsubiyyət kateqoriyası: Qeyd edək ki, mənsubiyyət kateqo-
riyası sahib şəxslə mənsub, əşya və ya subyektlə obyekt arasında-
kı atributiv əlaqəni bildirir. A.M.Şerbak mənsubiyyət şəkilçilərinin 
xəbərlik, xəbərlik şəkilçilərinin isə şəxs və işarə əvəzlikləri əsasın-
da yarandığını göstərir. Bir sira dilçilər isə mənsubiyyət şəkilçiləri-
nin şəxs əvəzliklərindən törəmə olduğunu qəbul etmir və problemə 
başqa prizmadan yanaşırlar. 

Kamil Bəşirov yiyəlik halda yiyəlik mənsubiyyət anlayışının bir-
ləşmiş bir vəziyyətdə olmasından bəhs edir. O yazır: “Yiyəlik halın 
şəkilçilərindən olan -ın4 (-ıñ4) və -im morfemləri zahirən I və II şəx-
sin mənsubiyyət şəkilçisinə oxşarlığından bir çox  müəlliflər yiyəlik 
hal şəkilçisinin mənsubiyyət şəkilçisindən törəmiş olduğunu iddia 
edirlər” (5, s. 52). Qeyd edək ki, bu şəkilçi ancaq bəzi şivələrimizdə 
qalmaqdadır.

Ağ saqqallı bən babañı ağlatmagil
Qarıcıq olmuş anañı bozlatmagil. (1, s. 147)

Biz bu səsə “Dastanı-Əhməd Hərami” əsərinin dilində az təsadüf 
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edirik.

Bu dərdiñ de nədir, nəyə sataşdın?
Ki bu eşq oduna yanıb tutaşdın? (2, s. 82) 

II şəxsin təkini ifadə edən -n, -ñ mənsubiyyət şəkilçisi Azərbay-
can dilində ancaq şivələrdə qalmaqdadır.

Hal kateqoriyası: İsmə aid əsas xüsusiyyətlərdən biri də hal ka-
teqoriyasıdır. Dilimizin bütün inkişaf dövrlərində, daha doğrusu son 
yeddi əsrdə hal sisteminin sabit olduğu göstərilir. Hal şəkilçiləri hər 
iki əsər orasında o qədər də fərqli deyildir. Məsələn: Qara yerin üzə-
rinə otaxların dikdirmişdi (1, s. 37). Burada –da, -də yerlik hal şəkil-
çisi eyni məkani hal olan yönlük halla əvəz olunmuşdur.

Güləfrux gördü çün anın camalın,
Təfərrüc qıldı ol hüsni camalın. (2, s. 81)

Burada o əvəzliyi ilə yiyəlik hal şəkilçisi birləşərək a+nın şəklinə 
salmışdır. E.Əzizov “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı sapanın, (...ala qollu 
sapanın əlinə aldı (1, s. 39) Köksin, (Beyrək at köksin qucaqladı (1, 
s. 59) sözlərində III şəxs mənsubiy-yətindən sonra işlənmiş “n” ele-
mentinin təsirlik hal şəkilçisi olduğunu qeyd edir. (8, s. 174) Buna 
biz “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisində də görə bilərik.

Malın gəncin dükəli anda dərdi
O atlar üstünə cümləsin urdı. (2, s. 37)

Qeyd edək ki, isim düzəldən şəkilçilərin əksəriyyəti türk mənşə-
lidir və dilimizin bütün dövrlərində öz aktuallığını qoruyub saxla-
mışdır. Düzəltmə isimlər: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə “Dasta-
ni-Əhməd Hərami” poeması arasında ortaq səciyyəlidir.

-çı4. Prof. Ə.Tanrıverdi yazır ki, -çı4 şəkilçisinin ifadə etdiyi mə-
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nalar, həm də “adam”, “insan” mənasını verən sözlərlə bağlıldır. (3, 
s. 210) Surnaçıları qovdı, naqaraçuları qovdı. (1, s. 72) -lik4  Hadi 
Mirzəzadə yazılı materiallarımızda -lıq, -lik  şəkilçili əşya, peşə, və-
zifə bildirən isimlərə nadir hallarda təsadüf edildiyini söyləmişdir. 
(6, s. 211) Adağlusundan ərgənlik bir qırmızı qaftan gəldi. (1, s. 60) 

Özü gürbüzdürür yalak bahadır,
Bahadırlıq yolunda key bəhadır. (2, s. 22)

-daş şəkilçisi. Prof. Ə.Tanrıverdi qeyd edir ki, bu şəkilçi Azər-
baycan, türk, tatar, qumıq dillərində -daş, qazax və xakas dillərində 
-das, qırğız və türkmən dillərində -des, tuvin dilində isə -taş şək-
lindədir.  Ortaqlıq, şəriklik, həmrəylik, qohumluq və sairə mənalı 
isimdüzəldən şəkilçidir. (3, s. 213) Beyrək dəxi yedi kız karındaşını 
yedi yigidə verdi (1, s. 77). 

At deməzəm saña qardaş deyərəm! 
Qardaşımdan yeg! (1, s. 66)
Bən axirətlik səni qardaş edindim 
Gönüldən yarü həm yoldaş edindim (2, s. 73)

Hər iki əsərdən gətirilmiş nümunələrdə -daş şəkilçisi qohumluq, 
yaxınlıq mənasını bildirir.

 Başıma iş gəldi, yoldaş derəm,
Yoldaşımdan yeg! – dedi. (1, s. 66)
Doquz kişi anın yoldaşlarıydı,
Dünü gündüz bilə haldaşlarıydı. (2, s. 23)

Bu hər iki nümunədə isə -daş şəkilçisi həmrəylik, birgəlik məna-
larını verir.

Tol-tolara girdigim,
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Tularadarı, doxarlıyı qodığım. (1, s. 71)
Xəzinədar dəxi xəznəyə vardı, 
Nəzər qıldı nə adam ki, nə gördi. (2, s. 35)

Fars mənşəli “dastan” felindən yaranan bu şəkilçi türk mənşəli 
-çı4 və -lı4 şəkilçisinin sinonimi kimi götürülür və hər iki əsər üçün 
ortaqlıq xarakteri daşıyır.

Feldən isim düzəldən şəkilçilərdən. 
-q, -ıq4.  Allah-təala maña bir qız vericək olursa, siz tanıq olun. 

(1, s. 52) 

Durun bir danışıq var eyləyəlim,
İşimizin sonunu söyləyəlim. (2, s. 31)

-ım4,  bu şəkilşi də hər iki əsər üçün ortaqlıq xüsusiyyətini da-
şıyır. “Bu yaradan sana ölüm yoqdur; dağ çiçəgi, anan südü sana 
məlhəmdir”(1, s. 33)

Nə var tañrı bir isə iş ikidir,
Ölüm dedikləri sanma ikidir. (2, s. 30) 

Bunlardan başqa -ış4. Aslan kibi turuşundan. (1, s. 74) -aq, -ək, 
-q, -k. Qazan bəgün qardaşı kafirin tüğıyla sancağı qılıcladı. (1, s. 
50) -anaq2. Qızılcıq dəgənəgimcə gəlməz mana. (1, s. 39) -t, -ıt4. 
Qız anadan görməyincə ögit almaz. (1, s. 20) ı4. Anın əlindən nə 
ölümiz, nə dirimiz qurtulmış. (1, s. 155) -maq2. Çaqmaq çaqub od 
yakdı. (1, s. 40) -ma2. qara qaurma bişirib. (1. s. 45) -gi, -gü. Qadın 
anamın sevgisi. (1, s. 20)   -ın4. Qədəmi qutsız gəlin deyincə. (1, s. 
20) -ınc4. ...bənim başıma qaqınc qaxarlar. (1, s. 44) -ım4. bu yaradan 
ölüm yoqdır. (1, s. 33). -lı4. Adağlusundan ərgənlik bir qırmızı qaftan 
gəldi. (1, s. 60) -ğın4. Dərələrdə, dəpələrdə kafirə qırğun girdi. (1, s. 
50). -cak4. Əmcəgini ağzına verdi. (1, s. 126) -ıstan4. Toquz tümən 
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Gürcistanın xəracı gəldi. (1, s. 120) -xana. Qaçuban Salaxana qaya-
sına girəm derdim. (1, s. 129)  

Mürəkkəb isimlər: Qabangücü, Dəmirgücü bu iki qardaşı yanı-
na aldı. (1, s. 38) 

İrərlər İsfahan şəhrinə bir gün.
Biləsincə Güləndam xubi mövsün. (2, s. 60)

Sifət. Xüsusi mövqeyinə görə əşyanın əlamət və keyfiyyətini bil-
dirən sözlər sifətlərdir və sifətlər necə? nə cür? hansı? suallarından 
birinə cavab verir. Türk mənşəli sifətlərə “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanı və “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının dilində çox rast gəli-
nir. Sadə sifətlər: Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq bir yerə qara 
otaq qurdırmışdı. (1, s. 24) Əski pambıq bez olmaz. (1, s. 20)

Ulu bəylər qamu keçdi oturdu,
Nəqiblər ol saat xonlar gətirdi. (2, s. 85)

Düzəltmə sifətlər: lı4. Məgər Trabzon təkürinin bir əzim-görklü 
məhbub qızı vardı. (1, s. 104)  Boz ayğırlu Beyrək çapar yetdi. (1, 
s. 49)

Təxt vergil ərdəmlidir.
Binər olsun hünərlidir.(1, s. 28)

Onu da qeyd edək ki,  “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının di-
lində sifət düzəldən şəkiklçilərdən ən çox -lı4 şəkilçisinə rast gəlmək 
olar. 

Atı yegrək idi, kəndi yaraqlu
Ürəkli idi ol gözi çıraqlu (2, s. 67)  
Ədəb birlə der: ey dövlətli ata
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Səxavət kanı, ey mürvətli ata.(2, s. 52)

-kı4. Qeyd edək ki, bu şəkilçi əsasən zaman zərflərindən sifət 
düzəldir. Yarınkı gün zaman dönüb, bən ölüb sən qalıcaq  olırsañ 
(1, s. 79)  Fellərdən yaranan düzəltmə sifətlər: -ğın, -kin, -ğun, -kün. 
Azğın dinlü kafirdir, başların kəsəyin. (1, s. 97) -ıcı4. Oğuzun ol kişi 
tamam bilicisiydi. (1, s. 19) 

-aq2. 

Qamın aqan yügrək sudan
Bir oğul aqıtdıñsa, degil maña! (1, s. 31)  

-unc, -ünc. Oğlana qorxunc xəbərlər verəyim, (1, s. 92) -ın4. 
Qolu-budı xırancə, uzun baldırları incə. (1, s. 74) -ı4.  Qara sığırı 
soqmanı tolu qan oldı (1, s. 33)

Dərəcələr sifətləri digər nitq hissələrindən ayıran ən əsəs xüsu-
siyyətlərdən biridir. Çoxaltma dərəcəsi: Sifətin sonuna -raq, -rək şə-
kilçisinin artırılması ilə. Atamdan yegrək qayınata! Anamdan yegrək 
qayınana! (1, s. 99) Hadi Mirzəzadə -raq, -rək şəkilçisinin arxaikləş-
məsindən bəhs edərkən yazır ki, ismin çıxışlıq hal şəkilçisi müqayisə 
dərəcəsinin məzmununu ifadə etməyə doğru inkişaf etdikcə -raq, 
-rək şəkilçisinin vəzifəsi və daşıdığı məna get-gedə öz əhəmiyyəti-
ni itirmişdir. Buna görə də həmin dərəcə sifətlə isim arasında gələn 
-dan, -dən şəkilçisi ilə, yəni sintaktik üsulla ifadə edilmişdir.  (6, s. 
94) -ca2. Ağca yüzli anasına muştçı gəldi. (1, s. 163). Ağ tözluca qatı 
yayıñ vergil maña. (1, s. 43) Kölgəlicə qaba ağacıñ kəsilməsün. (1, 
s. 51) Ap-alaca gərdəgünə qarşu gələn. (1, s. 98) ...oğlanın qırq gün-
də yarası onaldı, sapasağ oldu. (1, s. 33)  “Dastani-Əhməd Hərami” 
poemasında

Yerindən durdu ol Əhməd-Hərami,
Bilə yaranları düpdüz təmami. (2, s. 25)
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Burada birinci sözün ilk hecasındakı saitdən sonra gələn hissə 
düşür və birinci qısaldılmış söz yerinə görə p, m, s, r ünsürlərindən 
birini qəbul edərək bütöv bir vahidə çevrilir. 

Mürəkkəb sifətlər: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında 

Açuq-açuq meydana 
  bənzər səniñ alıncuğuñ (1, s. 65)
Böyük-böyük suların köprüsü ağac (1, s. 46)

Say. Əsas nitq hissələrindən biri olan saya biz hər iki əsərdə çox 
rast gəlirik. Bildiyimiz kimi say bir sıra cəhətlərinə görə sifətlə eyni 
xətdə birləşir. Türk dillərində sayların təkamülü kimi məsələlər ge-
niş və sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Bu sahə ilə bağlı V.A.Qord-
levski, S.Y.Malov, B,Çobanzadə, A.Əlizadə, R.Xəlilov, F.Cəlilov, 
M.Qıpçaq və başqa alimlərin tədqiqatları xüsusilə qiymətləndiri-
lir. Onu da qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və “Das-
tani-Əhməd Hərami” poemasının dilində işlənən miqdar saylarının 
bir qismi müasir Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatikasında eyni 
ilə işlənməkdədir və bir, üç, beş, on, otuz, yüz, altı, altmış, yetmiş 
şəklində rast gəlinır. Müasir Azərbaycan dilində işlənən əlli, səksən 
miqdar sayları ən azı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dövründə sabit-
ləşmişdir. Üç yüz yigidi yanına  bıraqdı, meydana vardı. (1, s. 117)  
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında

Doquz kişi yatır, başı kəsilmiş.
Qılıcları sınıb yayı yasılmış. (2, s. 35)

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında otuzluq say sisteminə də təsa-
düf edilir.  Üç otuz on (3x30+10=100), on otuz on (10x30+10=310) 
Bu cür saylara  “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ancaq müqəd-
diməsində rast gəlinir. 
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Gerçəklərin üç otuz on yaşına doldursa yeg!
On otuz on yaşıñız dolsun. (1, s. 20)

Ə.Dəmirçizadə isə yazır: ”Bu sistemə görə otuzdan artıq bütöv 
say görünür bir qayda olaraq otuz üzərinə əlavə olunan on sayı ilə, 
60 isə “iki otuz”, 90 sayı “üç otuz” və sairə kimi də edilibmiş” (3, 
s. 81) 

Bu say sistemi quruluş etibarı ilə onluq və iyirmilik say siste-
minə çox oxşayır. Güman etmək olar ki, vaxtilə belə bir otuzluq say 
sistemi türk dillərinin hansında isə geniş dairədə işlənmişdir. Bu say 
sisteminə biz “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında rast gəlmədik. 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı saylarda biz şəkilçi ixtisarına 
da rast gəlirik. Bir sordı, olanca südin aldı. İki sordı, qanın aldı. Üç 
sordı canın aldı. (1, s. 126) Bu cümlələrdə sıra say şəkilçisi olan 
-ıncı4 şəkilçisinin ixtisarını görürük. Beyrək üç öpdi, bir dişlədi. (1, 
s. 57) Bu cümlədə isə dəfə sözünün ixtisarını görürük. Araşdırmalar-
dan o da aydın olur ki, hər iki əsərdə qeyri-müəyyən miqdar sayları 
demək olar ki, eyniyyət təşkil edir. Bir ağacı yerindən qopardı, atub 
əlli-altmış adam həlak etdi. (1, s. 126). Mən Qazanın nemətini çoq 
yemişəm.(1, s. 166)

Bir-iki gün qərar etdi oturdu, 
Görün fikrində nə nəsnə bitirdi. (2, s. 57)
Hər ayağında birər qul oturur.
Əlində qılıcı hərbə götürür. (2, s. 97)

Burada birər (bir-bir– Ə.C.) qeyri-müəyyən say işlənmişdir.
Əvəzlik. Hər iki əsərin qrammatikasında olan əvəzliklərdə 

demək olar ki, ortaq xüsusiyyətlər çoxdur. Əvəzlik latın sözü  olan 
“pronomten” sözündəndir və adın əvəzi mənasını verir. I şəxs təki. 
Mən Qazanın nemətini çoq yemişəm.  (1, s. 166). Yönlük halda: Hey 
Dirsə xan baña qəzəb etmə. (1, s. 26) Çıxışlıq halda: “Oğul, qız gör-
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mək səndən, mal-rizq vermək bəndən!” (1, s. 104) “Dastani-Əhməd 
Hərami” poemasında isə çox yerdə bən şəklində tələffüz olunur.

Bən axirətlik səni qardaş edindim,
Gönüldən yarü həm yoldaş edindim.(2, s. 73)
Bənə kərəm buyur bundan gedəyim, 
Zavallı başıma dərman edəyim.(2, s. 74)

II şəxsin təki ancaq yönlük halda saña şəklində işlənir. “Bu ya-
radan saña ölüm yoqdur; dağ çiçəgi, anañ südü saña məlhəmdir” 
(1, s. 33). “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında isə bu “sən” kimi 
yazılmışdır. III şəxsin təki olan “o” əvəzliyi “ol” şəklində. Bən qa-
raquç atımı binmədən ol binmiş ola. (1, s. 104) Bundan başqa o şəxs 
əvəzliyi hər iki əsərdə yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında, “anın”, 
“ana”, “anı” şəklində işlənir. Anın kibinin xanım bəbəkləri bitməsin. 
(1, s. 23)  “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında

O şəhrin kədxudası dəxi belə, 
Bezestan kədxudası anın ilə (2, s. 39)
Qamu atlandı ana qarşı getdi (2, s. 38)

O+nun+üçün=anunçun. Oğul anunçün yağı derlər ki, (1, s. 81) 
O şəxs əvəzliyi cəm şəkilçisi ilə o+lar=anlar şəklində. Biz anlara 
yetsəvüz öldürəriz. Anlar bizə yetsə öldürər. (1, s. 81) 

Qayıdış əvəzliyi. Üçüncidə kəndüyə (özünə – Ə.C.) zərb eylə-
di, qatı toldı. (1, s. 33) Burada əvəzlik yənlük halda fərqli tələffüz 
olunmuşdur. Beyrək aşağı baqdı, kəndözin (özü-özünü – Ə.C.) yer 
yüzündə gördi. (1, s. 65) 

Çu yaxdı hicr oduna kəndözini,
Həqə ismarladı ol dəm özünü.(2, s. 56)
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İşarə əvəzliyi: Mən muna bitəkəllüf yapışmayım. (1, s. 79) Ogu-
zun ol kişi tamam bilicisiydi. (1, s. 19) Gəlin varalım şol yigidi tu-
tub gətirəlim. (1, s. 99) “Dastani-Əhməd Hərami”də Şol ulu xoca 
ki, gəlmişdi bunda. (1, s. 47). Böylə oğul maña gərəkməz! (1, s. 29) 
Beyrəgi Qara Dərvənddə öldürmişlər uş da nişanı. (1, s. 62) Bu nü-
munələrdə əvəzliklərin fərqli tələffüz edildiyini gördük. Muna-buna, 
ol-o, şol-o, böylə-belə, uş-bu və s. “Dastani-Əhməd Hərami” poe-
masında da işarə əvəzliyinin işlənmə fərqini görürük.

Görün imdi bənə netdi zəmanə,
Əlimi aldı uş atdı yabanə. (2, s. 65)
Dedi şu xoca eşqibana düşdü (2, s.44)

Sual əvəzlikləri: Qaçan sən məni alub kafər sərhəddinə çıqar-
dın? (1, s. 79) “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının 

Qaçan kim ol döşək vaxtı olurdu.
Donanırdı ol işə qız gəlirdi. (2, s. 56)

Kimin ki oğlu, qızı yoq, qara otağa qondırı (1, s. 34) Niyə məna-
sında, nə sual əvəzliyi.

Qadın ana! Qarşum alıb, nə böyrərsən?
Nə bozlarsan, nə  ağlarsan? (1, s. 45)
Tañrı-təala bizə bir yetman oğul verməz,
    nədəndir? (1, s. 25)
Mərə ozan, nerəyə gedərtsən? (1, s. 66)
Qanda gəzərdin nerədəydin? (1, s. 42)
Qanı dediyin bəy ərənlər?  (1, s. 51) 
A bəglər oğlan qancaru getdi? (1, s. 84) 
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Təyini əvəzliklər: Öz canıma qıyam, mən sana qıymıyam (1, s. 
98) Qamu yerdə əhədsən, allahu səmədsən. (1, s. 122) Cümlə quşlar 
sultanı, çal qaraquş. (1, s. 72) “Dastani-Əhməd Hərami”də:  

        
Hər ayağında birər qul oturur.
Əlində qılıcı hərbə götürür. (2, s. 97)

Qeyri-müəyyən əvəzliklər: Kimi aydır keyik tozıdır, kimi aydır 
yağı tozıdır. (1, s. 80)

Qarılar dört dürlüdür:
Birisi solduran soydur.
Birisi dolduran toydur.
Birisi evin dayağıdır.
Birisi necə söylərsən, bayağıdır.(1, s. 22)

Hər kim yemədi ol Qazan xatunudır. (1, s. 75) “Dastani-Əhməd 
Hərami”də

Qamusunu buların şöylə gözlər,
Kimin boğar, kimini boğazlar. (1, s. 100)

Fel. Hamının sevimlisi, şeirləri ilə qəlbləri riqqətə gətirən, mər-
hum şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə şerlərinin birində «isim», «sifət», 
«fel» kimi nitq hissələrini qarşılaşdırır, onların bəzi təsəvvürləri 
təmsiletmə gücünü saf-çürük edir və, nəhayət, belə bir nəticə çıxarır 
ki, fel bütün nitq hissələrinin şahıdır. Yəni, o türkköklü olması ilə, 
tarixinə, keçmişinə bağlı sözlər olması ilə, başqa dillərdən demək 
olar ki heç bir söz qəbul etməməsi ilə özünəməxsus keyfiyyəti ilə 
seçilir.
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İsim, sifət döyüşlərdə çox zaman
   karıxar…
Fellərsə döyüşlərdən həmişə
   qalib çıxar.
Çox sevirəm igid kimi döyüşən
Kəlməni mən, Sözü mən,
Fel olmaq istəyirəm
  Düzü, mən…(7, s. 83)

Burada şair feli döyüşkənliyin, mübarizliyin, failliyin, fəaliy-
yətin rəmzi kimi mənalandırır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və 
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasının dilində işlənən fellər də əsl 
türkköklü olduğunu göstərir. Dirsə Xanı qarşuladılar. (1, s. 24) Ağ 
əllərim ardunda bağlanduğum. (1, s. 88) Yalıncıq görsən tonatgil. 
(1, s. 26) Qanıña susanma gəl and iç. (1, s. 38). Gördi bənizi sarar-
mış. (1, s. 95) Arğab-arğab qara tağıñ yığılmış idi, yucaldı axır. (1, 
s. 75) Dastani-Əhməd Hərami” poemasında.

Bir ulu köşk üçün bünyad uruldu,
Yuca, möhkəm mürəttəb xoş durıldı (2, s. 90)
Dedi: xoca, yaraqlanın gedəlim
Buyur, nə qulluğun varsa edəlim. (2, s. 41)

Əmr şəkli: Beyrək and içdi: “Qılıcıma doğranayın! Oxıma san-
cılayın!”(1, s. 65) Altın başlı ban ev vergil bu oğlana (1, s. 28) 

Saqın bu razı kimsəyə deməgil,
Bu sözü kimsəyə faş eyləməgil. (2, s. 55) 
Dedi: xoca, yaraqlanın gedəlim
Buyur, nə qulluğun varsa edəlim. (2, s. 41)
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Xəbər şəkli: Baş kəsübdür, qan dökübdür (1, s. 79) Bir dərənin 
içinə qarqa-quzqun enər-çıkar. Qonar-qalqar. (1, s. 32) Ayrı-ayru 
yollar izin dəvə bilür, yedi dərə qoxuların dilki bilür. (1, s. 21) At 
diməzəm saña, qartaş deyərəm. (1, s. 65) Yoldaşlarım çıqarmayın-
ca, hasarı aşmayınca murada irməzəm. (1, s. 38) Lazım şəkli: Bəli 
xanım, bulasıyam. (1, s. 120) Yatacaq yerim genə bu xarab olasıydı. 
(1, s. 124) Arzu şəkli: ”Qazan bəgün xatunu qanğınızdır deyü qırq 
yerdən avaz verəsüz (1, s. 44) Vacib şəkli: “Baba, bu sözi sən maña 
diməmək gərək (deməməli – Ə.C.) idiñ.” (1, s. 105) Burada gərək 
sözü -malı4 şəkilçisini əvəz edir. Şərt şəkli: Selcan Xatun köşkdən 
baqar, Kimə baqsa, eşqilə oda yaqar. (1, s. 111) 

Feli sifət: Oğul sən varacaq yerin tolamac-tolamac yolları olur. 
(1, s. 105).      

Görər gözüm aydını oğul!                    
Tutar belim qüvvəti oğul! (1, s. 76)
Gələn xalqı yedirdi, toyladı xoş.
Tamam qırx gün dügünü eylədi xoş. (2, s. 54) 

“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında feli sifətin isimləşməsini 
də görmək olar.

Məsəldir sevəni sevmək gərəkdir,
Eyi niyyətinə irmək gərəkdir. (2, s. 83)

Feli bağlama: Oğlanın üstünə çapub çıqa (çıxaraq – Ə.C.) gəldi. 
(1, s. 32) Göz açuban (açaraq – Ə.C.) gördügüm. (1, s. 30) Yoldaş-
larım çıqarmayınca, hasarı aşmayınca murada irməzəm. (1, s. 38) 
Beyrək gedəli bam-bam təpə başına çıqdıñmı qız? (1, s. 74) -ikən, 
kən. Hadi Mirzəzadə -ikən şəkilçisinin təkcə feldən deyil, həm də 
isimdən sonra işlənərək zaman etibarilə keçmişə bağlandığını qeyd 
edir. (6, s. 173)
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Bilgilərin bütün ərz etdi şaha
İkən xoş gəldi qayət padişaha. (2, s. 42)                       
Tamam bir yıl olubdur evlənəli
Güləndamı sevibən ol alalı. (2, s. 95)
Əgər quş oluban uçar olursa.
Dənizlər aşıban keçər olursa (2, s. 84) 

Zərf. Qamın (sürətlə – Ə.C.) aqan yügrək sudan. (1, s. 31) Gözü 
gögçək qızlarıñ- gəlinləriñ  canın çoq almışam (1, s. 96) Buğac bəg 
yerindən ulu durdı (1, s. 34) Bir yazın, bir güzin (yazda, payızda – 
Ə.C.) buğayla buğrayı savaşdırarlardı (1, s. 27) Yazıdan-yabandan 
(çöl-biyabandan – Ə.C.) evə bir qonaq getsə (1, s. 22) “Dastani-Əh-
məd Hərami” poemasında əsasən araşdırma zamanı ğörürük ki, bu-
rada ən çox zaman zərflərinə təsadüf olunur.

Şoluq saət genə gəldi saraya. 
Nigarilə oturdu bir arayə (2, s. 83)
Şoluqdəm belinə qılınc quşandı,
Bulardan qorxdu və nə heç üşəndi. (2, s. 29)
Gözətmədi sağını və solunu,
Həman ol tutdu Gürcüstan yolunu (2, s. 61)

 
Nümunələrdə o işarə əvəzliyi o//şo//şol və şoluq şəklini almış, 

“şoluq saət” (o saat – Ə.C), ikinci nümunədə şoluqdəm, (o dəm, o 
vaxt – Ə.C.)  üçüncü nümunədə isə həman (həmən – Ə.C.) zaman 
zərfləridir. 

Hər iki əsəri müqayisəli şəkildə tədqiq etdikdə çox gözəl nüans-
lar ortaya çıxdı. “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında qədim türk 
(Azərbaycan) sözlərinin işlənməsi də təsadüfi deyildir. Məsələn: şair 
çox yerdə ol əvəzinə oluk, şoluk sözlərindən, sifət dərəcələrini bil-
dirmək üçün onların sonuna -raq, -rək şəkilçilərini qoşur. Hər iki 
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əsər dilimizin formalaşmasında, onun inkişafında çox böyük rol oy-
namışdır. Biz hər iki əsərin əsas nitq hissələrinə müasir Azərbaycan 
dili kontekstindən yanaşaraq müəyyən etdik ki, əsərlərin morfoloji 
xüsusiyyətləri bugünkünə nisbətən fərqli tələffüz olunmuş və zama-
nın süzgəcindən keçərək indiki halına gəlib çıxmışdır.  
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Резюме

Oбщем морфологическим (для oсновными частями речи) 
особенность эпоса “Книга-моего Деда Коркута” и поэма “Дастани-

Ахмед Харами”
В этой статье исследуются морфология эпоса “Книга-моего Деда Коркута” 

и поэма “Дастани-Ахмед Харами” в общем понимании лингвистического 
разбора.

Summary

“Kitabi-Dede Korkut” saga and “Dastani-Ahmed Haramy” common morp-
hological poem 

(the main parts of the) features

In this research work the morphology of   “Dastani-Ahmed Haramy”s poema 
is with the epos of  “Kitabi-Dede Korkut” in the companion flatness.
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Aynurə Əliyeva, 
kiçik elmi işçi

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA İŞLƏNMİŞ 
TOPONİMLƏRİN MÜASİR TÜRK DİLLƏRİNDƏ YERİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” türk dünyasının qədim və əzəmətli tarixi-
ni yaşadan, onu bu günümüzə çatdıran möhtəşəm söz abidəsidir. Bu 
epos  türk xalqlarının tarixi salnaməsi, həyat ensiklopediyasıdır. Tə-
sadüfi deyil ki, bir çox tarixçilər Oğuzun tarixi haqqında məlumat 
verərkən ona dönə-dönə müraciət etmişlər. Görkəmli qorqudşünas 
Muharrem Ergin əsaslı şəkildə inandırır ki, Osman Bayburdlu, Rə-
şidəddin, Əli Yazıçıoğlu, Əbülqazi Xivəli və başqa oğuzşünas tarix-
çilər “Dədə Qorqud kitabı”na tarixi mənbə kimi baxmışlar (10, 6).

“Kitab”ın tədqiqi ilə məşğul olan alimlərin sayı çoxdur. Həmin 
tədqiqatçılar sırasında V.V.Bartold, H.F.Dits, A.Y.Yakubovski, V.M.
Jirmunski, E.Rossi, K.Rüfət, H.Araslı, Ə.Dəmirçizadə, O.Ş.Gökyay, 
M.Ergin və başqalarının adları  xüsusilə qeyd olunmalıdır.  “Kita-
b”da işlənən coğrafi adlar haqqında M.F.Kırzığlunun “Dede Kor-
kut oğuznameleri” (I kitab, İstanbul, 1952) kitabında geniş məlu-
mat verilmişdir. Bu kitabın 1962-ci ildə Moskvada V.V.Bartoldun  
tərcüməsində çıxan rusca çapında («Книга моего деда Коркута») 
həmin araşdırmadakı məlumat əsas götürülmüşdür. Orhan Şaiq Gök-
yayın 1973-cü ildə çap olunan kitabında da tarixi-coğrafi-etnoqrafik 
məsələlər ətraflı şərh olunmuşdur. “Dədə Qorqud”un 1978-ci il Bakı 
çapını hazırlayan H.Araslı burada ənənəvi sözlüklə yanaşı, qısa şəxs 
və yer adları cədvəllərini vermişdir. Sonrakı nəşrlərdə də bu ənənə 
özünü göstərir.

“Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinin 
öyrənilməsində çox dəyərli mənbədir. Türk araşdırıcılarının çoxu 
(F.Köprülü, A.Dilaçar, M.Ergin və b.), haqlı olaraq, “Kitab”ın XIV 
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əsrdə Azərbaycan yazılı dilinin abidəsi olduğunu dəfələrlə qeyd et-
mişlər. “Dədə Qorqud kitabı”nda  toponimik vahidlərlə ifadə olu-
nan tarixi-coğrafi reallıq da “Kitab”ın məhz Azərbaycan xalqına 
məxsusluğunu göstərən tutarlı faktlardandır. Belə ki, “Dədə Qorqud 
kitabı” Oğuzun hər iki mühüm qolunun, ümumi Oğuz boyunun ya-
radıcılığı, ədəbi-bədii göstəricisidir. Burada təsvir olunan Oğuzların 
məskəni Azərbaycan torpağıdır. Oğuzların başbiləni, müdrik dədəsi 
Qorqud “Bayat” boyundan, hökmdarı Qamğan oğlu Bayandır xan 
“Bayandır”lardan, bəylərbəyisi Qazan xan “Salğur (Salur)”lardan, 
“səhabəsi”, dini təbliğatçısı Bükdüz Əmən “Bükdüz”lərdəndir. Qa-
lan surətlər də ümumilikdə Oğuz boylarındandır. 

Məlumdur ki, islamiyyətə qədər vahid Oğuz eli və onun 22 kökü 
– boyu vardır. “Dədə Qorqud” qəhrəmanları da bu boylardandır. Bu 
türk boylarına Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında da rast gəlirik.

M.Kaşğarinin məlumatına görə, oğuzlar türklərin daha güclü bo-
yudur. Bununla belə, bu boy öz daxilində müstəqil qollara, oymaq-
lara ayrılır ki, onların da sayı 22-dir: 1) “Qınıq”lar; 2) “Qayığ”lar; 3) 
“Bayundur”lar; 4) “İvfa”lar və ya “Yıvfa”lar; 5) “Salqur”lar; 6) “Əf-
şar”lar; 7) “Bəgtili”lər; 8) “Bükdüz”lər; 9) “Bayat”lar; 10) “Yazqır”-
lar; 11) “Eymür”lər; 12) “Qarabölük”lər; 13) “Alqabölük”lər; 14) 
“İkdir”lər; 15) “Ürəgir”lər; 16) “Tuturğa”lar; 17) “Ulayundluğ”lar; 
18) “Tükər”lər; 19) “Beçənək”lər; 20) “Çuvaldar”lar; 21) “Çəp-
ni”lər; 22) “Çaruqluq”lar (11, 55-57). Göründüyü kimi, “Dədə 
Qorqud” qəhrəmanları türksoylu Oğuz  boylarındandır.

“Kitab”da işlənmiş toponimlər, əsasən, aşağıdakılardır:* Abqaz 
eli, Ağcaqala, Ağcaqala Sürməli, Ağca saz, Ağ Hasar (qala), Ağ 
Qaya, Ağlağan, Ağsaqa, Aqhasar qalası, Ala tağ, Amit qalası, Arqıç 
qır (çay), Arqubel, Aslan yatağı, Aya Sofya, Ayqırgözlü, Bam-bam 
təpə, Barasar, Başıaçıq Tatyan qalası, Bayburd Hasarı (qalası), Bər-
də, Cızıxlar, Dəmirqapı Dərbənd, Dərbənd, Dərəşam, Diş Oğuz, 

* Bu toponimləri verərkən “Kitabi-Dədə Qorqud” (əsil və sadələşdirilmiş mətn-
lərə) Bakı, 2004-cü il nəşrinə əsaslanmışıq. 
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Düzmürd qalası, Evnik qalası, Əlincə qalası,  Əmman dənizi, Gəncə, 
Göycə dənizi, Günortac, İç Oğuz, İstanbul, Kan Abxaz eli, Kərbə-
la, Qalın Oğuz, Qapılar Dərbəndi, Qara dəniz, Qaraquc, Qara dərə, 
Qara Dərvənd, Qara tağ, Qarun eli, Qazılıq dağı, Qıpçaqlar (topo-
nim), Mədinə, Məkkə, Mərdin qalası, Oğuz eli, Parasarın Bayburt 
hasarı,  Pasinik, Rum eli, Sallaxana, Sancıdan, Sürməli, Talı, Tana 
sazı, Qatyan qalası, Taş Oğuz, Trabuzon, Tuman qalası, Türkistan, 
Şam, Şirokuz.

“Kitab”da rast gəlinən toponimləri iki qrupa bölmək olar: 1) Ta-
rixən Azərbaycan ərazisinə daxil olan coğrafi adlar; 2) Azərbaycanın 
sərhədləri xaricində mövcud olan coğrafi adlar.

“Kitab” özü təsdiq edir ki, Oğuz bəylərinin əsas yaşayış yeri 
Azərbaycandır.  Onun boyları Qafqaz dağı (“Kitab”da Qazılıq dağı), 
daha doğrusu, Qafqazın cənub ətəkləri və ümumən Azərbaycan əra-
zisi ilə bağlıdır. Burada baş verən hadisələr  Kür-Araz düzənliyində 
Ağcaqalada, Sürməlüdə, Ağ Qayada, Ağ sazda, Qara dərədə, Qara 
dağda, Şərur mahalında (“Kitab”da: Şərük), Əlincə qalasında, Dərə-
şamda, Göycə dənizdə, Bayatda və s. yerlərdə baş verir. Bu adda 
yerlər isə Naxçıvan ərazisində, Araz üstündə, Göyçə mahalında, 
Zəngilanda, Ağcabədidə, Şəmkirdə, Şəkidə, Şirvanda, Dəvəçidə, 
Abşeron torpağında və s. yerlərdə  bu gün belə mövcuddur.

“Kitab”da eyni zamanda tez-tez rast gəlinən  Dərbənd toponi-
mi indiki Dərbənd şəhəridir. Hazırda Rusiya dövləti daxilində olsa 
da, bura qədim türk yaşayış məskənidir. Cızıxlar, Ağlağan, Bük-
düz, Ayqırgözlü və s. torpaqları da oğuzların, oğuz qəhrəmanlarının 
yurd-yuvasıdır. “Kitab”da adı çəkilən Bərdə və Gəncə şəhərləri də 
oğuzların oylağıdır. Bu toponimlər də Azərbaycanın qədim şəhər-
ləridir və hazırda eyni adla (Bərdə və Gəncə) mövcuddur. Azər-
baycanın  Qazax-Borçalı bölgəsi də oğuzların yurd-yuva saldıqları 
yerlərindəndir. “Kitab”dakı hadisələrin müəyyən hissəsi məhz qeyd 
etdiyimiz ərazidə baş verir. Bu bölgədəki Qarayazı, Qazan qayası, 
Qonbor dağı, Göyçəli, Böyük Ulaşlı, Kiçik Ulaşlı, Oruzman, Beja-
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noğuzaran, Kəpənəkçi, Baytallı, Təkəli kimi toponimik vahidlərin 
“Kitab”ın  onomastik vahidi ilə bağlılığı fikrimizi əsaslandırır.

“Dədə Qorqud kitabı”ndan bəhs edən tədqiqatçılardan bir çoxu 
(M.Ergin, Ş.Cəmşidov, M.Çobanov, N. Məmmədov və b.) araşdır-
malarında “Kitab”dakı toponimik vahidlərin Qazax-Borçalı və bu 
bölgəyə yaxın ərazilərlə səsləşməsini xüsusi olaraq qeyd etmişlər. 
Məsələn, M.Çobanov və M.Çobanlı “Dədə Qorqud dünyasına sə-
yahətdən parçalar” (Bakı, 1998) adlı kitabında yazır: “...dastandakı 
hadisələr əsas etibarı ilə Azərbaycanda və ona həmsərhəd olan Bor-
çalıda (Şərqi Gürcüstanda), Göyçə və İrəvan hüdudlarında (Ermə-
nistanda), Dərbənddə (Dağıstanda) və Türkiyə ərazisinin müəyyən 
bölgələrində cərəyan edir. Bu mənada Borçalıda – Gürcüstan əra-
zisində də Dədə Qorqud dünyasının müəyyən izlərinə indi də rast 
gəlmək olur” (9, 58). 

“Kitabi-Dədə Qorqud” və Qərb ləhcəsi” əsərinin müəllifi, qorqu-
dşünas alim Ə.Tanrıverdi də Qərb ləhcəsində Qazax-Borçalı şivəsi-
nin xüsusi yer tutduğunu, həmin bölgədə “Kitabi-Dədə Qorqud”un  
izlərinin  daha çox müşahidə olunduğunu qeyd edir (7, 4).

Qeyd edək ki, “Kitab”dakı  yer adlarının çoxu Qərbi Azərbaycan 
(indiki Ermənistan) və Şərqi Anadolu ərazisinə  aiddir. B.Budaqov 
və Q.Qeybullayev “Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin 
izahlı lüğəti” (Bakı, 1998) adlı əsərində  oğuzların bir sıra tayfa-
larının Avşar, Bayat, Bayandur, Bəydilıi, Dügər, Yaycı, Yirə, Kayı, 
Karkun, Uregir və b. adlarını əks etdirən toponimlər verilmiş həmin 
toponimlərin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlılığı əsaslandırılmışdır. 

B.Budaqov və Q.Qeybullayev bu barədə yazır: “Kitabi-Dədə 
Qorqud” eposunda çəkilən adların əksəriyyəti indiki Ermənistan əra-
zisindədir. Alagöz dağının cənub yamacları Abarandan gələn Qazax 
su çayının sol tərəfi keçən əsrdə “Uquz yurdu” adlanırdı. Eposun III 
boyunda oğuzların yurdu olan indiki Ermənistan ərazisi “Türküstan” 
adlandırılır. Çünki, eposda Qazan xan “Türküstanın dirəyi” sayılır. 
Eposun IV boyunda oğuzların ərazisi “Oğuz eli” də adlandırılır. 



208

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

Diqqətəlayiqdir ki, eposda “Gürcüstan” adı çəkilir, lakin “Ermə-
nistan” adı yoxdur. Eposda deyilir ki, Oğuz elinin 90 tümən (990 
min) nəfərlik ordusu vardı. Eposda Göycə gölü ilə Van gölü ara-
sı ərazi “İç Oğuz” adlanır. Eposdakı Qaradərə sonrakı Zəngibasar-
dır, çünki farsca zəngi “qara” mənasındadır. Ermənistanda Avşar, 
Yuva, Qacarabay, Çebin, Qarxun, Dəyərli, Qırıqlı və b. kənd adları 
Oğuz tayfalarının adlarını əks etdirir” (2, 894). Bütün bu deyilən-
lər “Kitab”dakı toponimlərin daha çox Azərbaycanla bağlılığını və 
“Kitab”dakı  hadisələrin məhz Azərbaycan ərazisində baş verdiyini 
təsdiqləyir.  Lakin  daim at belində olan Oğuz qəhrəmanları tez-tez 
Azərbaycan sərhədlərini aşaraq Abxaziya elinə qız almağa, Trabzo-
na qız bəyənməyə, Rum elinə alış-veriş etməyə, Qara dəniz kənar-
larına, Qarun elinə “av avlayıb, quş quşlamağa”, istirahət etməyə 
gedirlər. Məsələn;

“Qan Abqaz elinə mən gedərəm,
Altun xaça mən əlümi basaram,
Pilon geyən keşişiŋ əlin öpərəm
Qara gözlü kafir qızın mən aluram” (6, 78)

“İç Oğuza girdi. Qız  bulımadı. Dolandı. Daş Oğuza girdi, bu-
lımadı. Dolandı., Trabuzana gəldi. Məgər Trabuzan təküriniŋ bir 
əzim-görklü məhbub qızı vardı” (6, 104).

“Baybörə bəg bəzirganlarını yanına oxıdı, buyuruq etdi: “Mərə 
bazirganlar! Allah-Taala maŋa bir oğul verdi. Varın Rum elinə, mə-
nim ağlum ıçün yaxşı ərmağanlar gətürün mənim oğlım böyüyincə”, 
- dedi” (6, 53); “Günlərdə bir gün Düzmürd qalasına gəldi. Qara də-
niz kənarında idi. Aŋa irübən qondılar” (6, 119);  “Atla Qarun elinə 
çapqun yetdim” (6, 158); “Arqıc qırda yıqanır Əmman dəŋizində...” 
(6, 157).

“Kitab”da  hadisələrin cərəyan etdiyi yerlər Azərbaycanda və 
bəzən də onun sərhədlərindən kənarda baş verdiyi üçün buradakı to-
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ponimlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan (türk) dilli, digər qismi isə 
başqa dillərə məxsusdur.

Bu baxımdan “Dədə Qorqud kitabı”ndakı toponimləri dil mənsu-
biyyəti baxımından iki qrupa ayırmaq olar: 1) Azərbaycan (türk)dilli 
toponimlər. Bu toponimlər “Kitab”da çoxluq təşkil edir. Məsələn: 
Ağcaqala, Ağca saz, Ağ Hasar (qala), Ağ Qaya, Ağlağan, Ala tağ, 
Cızıxlar, Qara tağ, Oğuz eli, İç Oğuz, Əlincə və s.

2) Başqa dillərə məxsus toponimlər. Bu tip toponimlər “Kitab”-
da nisbətən azlıq təşkil edir. Məsələn: Rum, Şam, Kərbəla, Mədinə, 
Məkkə və s. “Kitab”da işlənmiş toponimlərin bir çoxu elmi tədqiqa-
ta cəlb edilmiş, etimoloji təhlil süzgəcindən keçirilərək müəyyən fi-
kirlər söylənilmişdir. Odur ki, biz bəzi toponimləri nəzərdən keçir-
məklə kifayətlənməyi məqsədəuyğun sayırıq.

Ağcaqala. “Kitab”da rast gəlinən toponimlərdən biridir. Məsələn:

Ağca qala Sürməlidə at oynatdım.
Atla Qarun elinə çapqun yetdim (6, 158).

Ağcaqala toponimində  “ağca” rəng anlamlı sözdür. Ağcaqala  
yəni “ağ rəngli daşdan tikilmiş qala” mənasındadır. Ağcaqala topo-
niminə İrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında (sonra Talin ra-
yonunda) kənd adı kimi rast gəlinir (13, 4). 

B.Budaqov və Q.Qeybullayev qeyd edir ki, İrəvan  quberniya-
sında  mövcud olan Ağcaqala toponimi 1590-cı ildən məlumdur. 
1728-ci ilə aid mənbədə kəndin həm də Uruş adlandığı qeyd olunur. 
1828-1832-ci illərdə kənddə    xaricdən gəlmə ermənilər də məs-
kunlaşmışlar. 1918-ci ildə kəndin azərbaycanlı əhalisi qovulmuşdur. 
1946-cı ildə kənd ermənicə Bazmaberd , 1978-ci ildə Txaskaşen ad-
landırılmışdır. Yaxınlığındakı “Ağcaqala” xarabalığının adındandır. 
Xarabalıq isə qədim Yervandaşat şəhərinin qalıqlarıdır. XVII əsr er-
məni müəllifi yazır ki, qədim Yervandaşat indiki Ağcaqaladır. Ağ-
caqala “ağumtul    rəngli daşdan tikilmiş qala” mənasındadır. XIX 
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əsrdə Azərbaycanda və Ermənistanda mövcud olmuş 9 Ağcaqa-
la toponimindən  biridir. Ağcaqala toponimi  “Ağcaqala Sürməli” 
formasında ilk dəfə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda çəkilir. Şərqi 
Türkiyədə Qars çayı üstündə yerləşən həmin Ağcaqalanı XVII əsrin 
əvvəllərində bir erməni müəllifi də qeyd etmişdir. Həmin Ağcaqala 
orta əsrlərdə sancaqlığın mərkəzi idi (2, 111). Bundan əlavə Ağcaqa-
la – 1590-cı ildə Rəvan əyalətinin  Şərabxana nahiyəsində kənd adı. 
1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. Mənbədə 
kəndin həm də Xatunkənd adlandığı göstərilir. 1728-ci ildə İvəvan 
əyalətinin Xınzirək nahiyəsində kənd adı. Ağcaqala 1728-ci ildə 
İrəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. XVIII əsrin əv-
vəllərində Qeqarkuni mahalında (Göycə mahalında) kənd adı. Ye-
lizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi Ermənis-
tanın Krasnoselsk rayonunda) qışlaq adı. XX əsrin 30-cu illərində 
kollektivləşmə ilə əlaqədar olaraq qışlaq dağıdılmışdır. Ağcaqala 
1728-ci ildə İrəvan əyalətində Məzrə nahiyəsində kənd adı. 1590-cı 
ildə Rəvan əyalətinin Ağcaqala nahiyəsində kənd adı kimi (2, 111) 
mövcud olmuşdur. Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında (indi 
Marneuli rayonunda) Debneda çayının sağ sahilində xaraba qala adı 
mövcud idi. XVIII əsrdə qalanın adı ilə Tiflis əyalətinin bir nahiyəsi 
də Ağcaqala adlanırdı. Qədim gürcü mənbələrində XV-XVIII əsrlərə 
aid hadisələrdə adı çəkilir. Vaxustinin yazdığına görə Sultan Yaqub 
tərəfindən tikilmişdir. I şah Abbas onu gürcü hökmdarı Georgidən 
almış və borçalıları yerləşdirmişdir. Digər Ağcaqala Qazax qəza-
sında idi. XIX əsrdə Nuxa və Cavad qəzalarında Ağcaqala adlı 5 
qala vardı. “Kitabi-Dədə Qoprqud” eposunda  adı çəkilən Ağcaqala 
ilə əlaqəsi yoxdur, çünki həmin Ağcaqala Sürməli mahalının Diqor 
qəzasında yerləşirdi. Diqor qəzasının Arpaçay boyu çuxur bölgəsi 
Aran (“qışlaq” mənasında) adlanır. Diqor qəzasına həm də Qarabağ 
deyilmişdir. Ağcaqala da  məhz  Türkiyədəki Qarabağdadır. Qara-
bağ Osmanlı dövlətinin dövründə Ağcaqala sancaqlığının şəhəri idi. 
Bunu eposda “Ağcaqala Sürməli” ifadəsi də göstərir (3, 108). 
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“Kitab”da Ağcaqala toponimi bəzən bir – Ağcaqala Sürməli, 
bəzən  isə ayrı-ayrı yer adları kimi yazılmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqu-
d”un 1988-ci il nəşrində qeyd olunur ki, Ağcaqala Sürməli toponimi 
Arpa çay axarında – indiki Naxçıvan ərazisində yerləşirdi (5, 258). 
Ağcaqala toponiminin “ağca” komponenti Azərbaycanda ilk dəfə 
1603-1604-cü illərdən məlum olan Ağcabədi (ağca – ağ rəngli əvə 
ərəbcə badiyə - “çöl”, “səhra” sözlərindən)  yaşayış məntəqəsi adın-
dakı “ağca” sözü ilə eyni anlamdadır.  

Ağ saz. “Kitab”da rast gəldiyimiz maraqlı yer adlarından biri də 
Ağ (Aq) sazdır:

Aq sazıŋ aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yunduŋu durğurmaya... (6, 158).

“Ağ” leksemi toponimik vahidlərin əsas tərkib hissələrindən 
olub, müxtəlif  mənalar ifadə edir. Həmin məna müxtəlifliyi aşağı-
dakı kimidir:

1) Ağ – “hündür, uca”
2) Ağ – “rəng”
3) Ağ – “kiçik, balaca”
4) Ağ –“keyfiyyətli, içməyə yararlı, yüngül”
Ağ saz toponimində isə ağ sözü rəng anlamını bildirir. “Kitab”da  

Ağ saz coğrafi adına Ağca saz şəklində rast gəlıinməsi də bu fikri 
təsdiqləyir. Məs.: 

Sultanım Qanturalı, 
Ağca sazlar içində...” (6, 109) 

Saz isə “çöllük, meşəlik, qamışlıq” mənalarını ifadə edir. 
Türkiyənin Bursa şəhərində Akça saz kənd adı da “Dədə Qorqud” 

əsilli addır.
“Kitab”dakı Ağ qaya və Ağ Hasar (qala) toponimlərinin semantik 

məzmununda isə həm “hündür, uca”, həm də “rəng” məna çalarlarını 
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axtarmaq olar. “Kitab”da saz leksemi  ilə yaranan digər toponimə də 
rast gəlmək olur. Məsələn, 

                              
Qazan, oğlan uçurduŋmı?
Talı sazıŋ aslanına yedirdinmi?

Bu nümunədə adı çəkilən Talı saz - “Kür çayının qollarından bi-
rinin yanındakı qamışlığın adı” dır.

Sürməli. Bu  toponim Azərbaycanın qədim yaşayış məntəqə-
si olan İrəvan xanlığının mahallarından biridir. Sürməli coğrafi adı 
haqqında məlumat verən B.Budaqov və Q.Qeybullayev  qeyd edir ki, 
Sürməli – 1728-ci ilə aid mənbədə Sürməli nahiyəsində kənd adıdır. 
IV əsrdə tikilmiş Surb-Mariya monastrının və oradakı Surb Mariya 
qala adının təhrifidir. Surmari qalasının və ondan şimalda Qarabağ 
qalasının adları ilk Alp Arslanın 1064-cü ildə Ani (indi xarabalıqları 
Türkiyə ərazisindədir) qalasını tutması ilə əlaqədar hadisələrdə çə-
kilir. Qalanın  xarabalıqları indi Qaraqala adlanır, “Sürməli” forması 
ilk dəfə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda (XI boyda) çəkilir. XVIII 
əsrə aid ərəbcə mənbədə Surmali kimidir. Lakin 1386-cı ildə Əmir 
Teymurun hərbi səfəri ilə əlaqədar mənbədə Surmari forması vardır. 
Həmin mənbədə qeyd olunur ki, Surmari qalasının hakimi Tutan adlı 
türkdür. Qeyd etmək lazımdır ki, 1225-ci ilə aid hadisələrdən danı-
şan mənbədə göstərilir ki, Surmari əyalətinin başçıları Şərəfəddin 
Uzdərə və Hüsaməddin Xızr, qalanın başçısı Sançakxan adlı şəxslər 
idi. XI əsrə aid ermənicə mənbədə  Surmari kimi qeyd olunmuşdur. 
Kirakos Qandzaketsi (XIV əsr) bu adı Surb-Mari kimi qeyd etmişdir. 
Yunanca “monastır” mənasında “surb” sözü XIX əsrdə Aleksand-
ropol qəzasında Surb-Azataran və Sürb-Ovanes, Naxçıvan qəza-
sında Surb-Qriqor, Qazax qəzasında Surb-Qriqor, Borçalı qəzasın-
da Surb-Sarkis monastırları adlarında vardı. 1728-ci ilə aid türkcə 
mənbədə İrəvan əyalətinin Məzrə nahiyəsində “Yaylağı  Köksüköv-
rək  Sürməli”, “Yaylaqı Termi-Sürməli quraları” kənd adları, “Yay-
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laqi-Aqri” (“Sürməli yaylağı”) və “Yaylaqi-Soyuqbulaqi Arpabəyi” 
(“Sürməli yaylağı”) yaylaq adları qeyd olunmuşdur.

Sürməli İrəvan xanlığının Dərəkənd-Parçenis qəzasında kənd adı 
vardır. 1728-ci ildən məlumdur. 1828-1832-ci illərdəəhalisi qovul-
muş, lakin sonra qayıtmışdır. 1919-cu ildə əhali yenidən qovulduq-
dan sonra kənd dağılmışdır (2, 377). Qeyd edək ki, Sürməli həm 
də Şərqi Anadoluda və Cənubi Azərbaycanda Marağa səmtində yer 
adıdır. Sürməlim kənd adlarına Türkiyənin Samsun şəhəri, Barfa 
qəsəbəsində, Bolu və İğdır şəhərlərində də rast gəlinir.

Ala  tağ (dağ). “Dədə Qorqud kitabı”nda  ən çox rast gəlinən 
toponimlərdən biri də Ala tağdır. “Kitab”ın, demək olar ki, əksər 
boylarında bu coğrafi ada rast gəlmək mümkündür.

         
Qarşu  yatan Ala dağdan
    bir oğul uçurduŋsa, degil maŋa! (6, 31)
Arxu beli Ala dağı dünin aşdıŋ,
Aqındılı suyın dünin keçdiŋ,
Qanlu kafir elinə dünin girdiŋ (6, 110)
Arqu belı, Ala dağı avlar idim (6, 117)
Yelisi qara Qazılıq atıma butun bindim
Arquri yatan Ala dağ ətəginə vardım (6,146)
Qalqubanı Qazan xan yerindən duri gəldi.
Ala dağda çadırın – otağın dikdi (6, 165)
Arqubeli Ala dağdan dinin aşuŋ,
Aqındılı görkli suyı dəlüb keçüŋ (6, 167) və s.

Toponimiyada ala sözünün “böyük”, “iri”, “rəng” (məs.; qonur; 
müxtəlif rəngli), “geniş” mənaları daha çox yayılmışdır. Fikrimizcə, 
“Kitab”dakı Aladağ (tağ) coğrafi adındakı “ala” komponenti “böyük, 
hündür” mənası əsasında  yaranmışdır. Aladağ (tağ) – “böyük, hün-
dür dağ” anlamını ifadə edir. “Ala” sözü “Kitab”da ümumi əlamət 
bildirən leksem kimi də çox işlənmişdir. Məsələn:
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Yeriŋdən uru durğıl!
Ala çadırıŋ yer yüzinə dikdirgıl! (6, 26);
Dürtişərkən ala göndəriŋ ufanmasun! (6, 36);
Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə, 
  bənim gedər (6, 35). 
Ala savyan gög yüzinə aşanmışdı (6, 78).
Altındağı alaca atıŋnə ögərsin,
Ala başlu keçimcə gəlməz maŋa (6, 39).
Biləgüŋdə doqsan oquŋ nə ögərsən, mərə kafir.
Ala qollu sapanımca gəlməz maŋa! (6, 39);
Ala yılan sökəməz anuŋ ormanı olur (6, 106);
Canvərlər sərvəri qavan aslan qıran.
Ala köpək itinə kəndözin taladarmı? (6, 110) və s.

Nümunələrdən göründüyü kimi ala sözü müxtəlif sözlərin qarşı-
sında gələcək fərqli məna çalarları ifadə edir. Müasir  dilimizdə də  
“ala” sözü çoxmənalı söz kimi işlənir. Məs.: ala it, ala qapı, ala çatı, 
ala göz, Alabaş (it adı), ala keçi, Ala Yaqub və s.

Tədqiqatçılardan  M.Adilov  ala sözünü ulu sözü ilə əlaqələndirir 
. Tədqiqatçı qeyd edir ki, ala sözü fonetik tərkibcə “ulu” sözünün 
variantından başqa bir şey deyildir (8,40).

Ala sözü çoxmənalı sözdür və yəqin ki, onun bir mənası da 
“ulu”dur. Azərbaycan toponimiyasında ala komponentli coğrafi ad-
lar çoxdur. Məs.: Aladağ-Qazax rayonunu İkinci Şıxlı kəndində dağ, 
Alaqaya - Kəlbəcər və Ağdərə rayonunda qaya, Aladaş dağı-Şamaxı 
və Abşeron rayonlarında, Aladaş dağı və Aladaş dərəsi – Zəngilan 
rayonunda, Aladaş dərəsi - Qubadlı rayonu Tatar kəndində, Alagü-
ney dağı - Zəngilan rayonu Ağbiz kəndində   və s. mövcuddur.

Ağlağan. “Kitab”da rast gəldiyimiz toponimlərdən biri də Ağ-
lağandır. Məs.: Kafir sərhədinə, Cızığlara, Ağlağana, Göycə dağa 
aluban çıqayın (6, 80).

Ağlağan İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ 
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adıdır. Boz Abdal dağ  silsiləsinin zirvələrindəndir. İlk dəfə “Kita-
b”da IV boyda adı çəkilir. B.Budaqov və Q.Qeybullayev Ağlağan 
toponiminin türk dillərində rəng bildirən ağ və mənası məlum olma-
yan “laqan” sözlərindən ibarət olduğunu qeyd edir. XIX əsrdə Eçmi-
adzin qəzasında Qızıl Zaqan (bulaq adı), Şimali Qafqazda Stavropol 
quberniyasının  Böyük Derbet ulusunda Zaqan – Xuduq (dağ adı) 
və Dağıstan əyalətinin Teynur – Xamşura dairəsində Cakas – Zaqan 
toponimləri ilə mənaca eynidir. XX əsrin 30-cu illərində fərmanla 
ermənicə Urasar adlandırılmışdır (12, 144). Ağlağan dağ adına Tiflis 
quberniyasının Borçalı qəzasında da rast gəlinir . Keçmişdə Qazax – 
Borçalı ellərinin yaylaq yeri olmuşdur (3, 106).

Ağlağan dağ adı “ağla” (fel) sözündən  və  sifət düzəldən -ağan  
şəkilçisindən də yarana  bilər Ola bilsin ki, qış ayları başı qarlı olan 
Ağlağan dağının yaz-yay aylarında qarının əriyib tökülməsini xalq  
dağın ağlamasına bənzədib bu adı verib.

Güney Azərbaycanda Savalan dağı ətrafında axan çaylardan biri-
nin adı da Ağlağan çayıdır.

Dərəşam. “Dədə Qorqud kitabı”nda  rast gəlinən toponimlər içə-
risində Dərəşam coğrafi adı da var. Məsələn: “Üç gün  dünli-dünli 
yortdu. Dərəşam ucından keçdi, ol qardaşı tutılan qorıya gəldi” (6, 
149).

“Tavlanbaz urub, yundları önlərinə bıraqdılar. Dərəşam suyını 
dəlub keçdilər” (6, 153).

Dərəşam coğrafi adı dərə - “çuxur” və şam/çam – “sucaq yer, 
bataqlıq” anlamındadır. Dərəşam Culfa rayonu ərazisində mineral 
bulaqlardır. Araz çayının sahilində Dərəşam dəmir yol stansiyası 
yaxınlığındadır. Üç böyük və bir neçə kiçik bulaqdan ibarət olub, 
suyu turş-şordur. Culfa rayonu ərazisində Dərəşam dağı – oronimi 
də mövcuddur. Adını ərazidəki eyniadlı bulaqlardan almışdır (1, 
161). “Kitab”da da “Dərəşam suyu” ifadəsinin işlənməsi bu coğrafi 
adın Culfa rayonu ərazisindəki  mineral bulaq adı ilə bağlı olduğunu 
təsdiqləyir.

Onomastika, Dialektologiya, Etimologiya
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Əlincə qalası. “Dədə Qorqud kitabı”nda rast gəlinən toponim-
lərdən biri də Əlincə qalasıdır. Məsələn: 

“Yolu Əlincə qalasına uğramışdı. Qara Təkür orada bir qorı yap-
dırmışdı. Uçardan qaz, tavuq; yürürdən keyik, tavşan bu hovlaya 
doldurub, Oğuz  yigitlərinə bunı dam etmişdi”; “Yigitləri qırdılar, 
Əgrəgi tutdular. Əlincə qalasına zindana bıraqdılar (6, 145).

“Kitab”da adı çəkilən Əlincə qalası toponimi Naxçıvanın Culfa 
rayonunun Qazançı kəndinin cənubunda yerləşir. Belə ki, qeyd olu-
nan ərazidə Əlincə adlı dağ yerləşir ki, həmin dağ Əlincə çayının 
sağ sahilindədir və sıldırım qayalıqdan ibarətdir. Əlincə qalası da bu 
sıldırım qayalıqda yerləşir. Əlincə qalası öz adını üzərində salındığı 
dağın adından götürmüşdür. Qalanın Şahtaxtı adlanan sahəsində biş-
miş kərpicdən tikilmiş binaların xarabalıqları qalmaqdadır. VII əsrə 
aid mənbələrdə qalanın adı Erincak, XIII əsrə aid mənbələrdə isə 
Alınca variantlarında çəkilir (1, 181).İspan səyyahı və diplomançı 
Ryui Qonsales  Klavixo Azərbaycanda olarkən yol qeydlərində ya-
zır: “Əlincə qalası uca dağda idi. Divar və bürclərlə əhatə olunmuş-
dur... Qala dağın lap zirvəsində ucalırdı” (12, 144). Eldəgizlər döv-
ründə qala mühüm hərbi istehkam olmuş və bu şöhrətini Səfəvilərin 
hakimiyyət dövrünə qədər saxlamışdır. “Dədə Qorqud kitabı”nda da 
Əlincə qalası –istehkam kimi göstərilir. Cəlairlərin, Teymurilərin, 
Qaraqoyunluların, Ağqoyunluların, Səfəvilərin hakimiyyəti dövrün-
də baş verən hadisələrlə bağlı Əlincə qalasının adı tez-tez çəkilir. 
Teymurləngin hücumu zamanı yerli əhali bu qalaya sığınmış, Tey-
murləng qoşununa ciddi müqavimət göstərərək qalanı ona təslim et-
məmişlər. Lakin feodal çəkişmələri və müharibələri nəticəsində qala 
dağıdılmışdır.

N.Məmmədov Əlincə dağ adından bəhs edərkən yazır ki, Əlincə 
(Alancik) dağ adının qədim türk sözü “alan” sözündən yaranmasını 
qəbul edənlər də vardır. Bu mülahizəyə görə coğrafi adın mənası qə-
dim türk dillərində “düzənlik-meydan” deməkdir. Daha sonra qeyd 
olunur ki, Mahmud Qaşqarinin XI əsrə aid “Divanü lüğat-it-türk” 
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kitabında  həmin söz “hamar düz”, “açıq yer” mənasındadır. “Cik” 
sözü isə türk dilinə məxsus söz olub, kiçiltmə şəkilçisidir. Əlbət-
tə, Əlincə dağ adının yuxarıdakı izahı ilə razılaşmaq olmaz. Çünki 
Əlincə dağının hündürlüyü 2000 metrə çatır və ərazi sıldırım qaya-
lıqdan ibarətdir. Bizcə, dağ adı türk tayfalarından olan əlcihin (el-
cihin) tayfasının adını bir abidə kimi qoruyub saxlamışdır. Əlcihin 
tayfası monqolların Azərbaycana yürüşləri zamanı bu ərazidə məs-
kunlaşmışdır (12, 145). 

Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistanda) Əlincə adlı oykonim-
lər –  kənd adları da mövcuddur. Məsələn: Əlincə - 1728-ci ildə İrə-
van əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı. Əsli Eli-İncə, yəni “İncə 
eli, tayfası”. Qıpçaqların Əncə tayfasının adını əks etdirir. Əlincə 
- 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. “Kən-
din başqa adı Qatarkənddir”. Əsli El-i Əncə, yəni “Əncə eli (tayfa-
sı)”. Əlincə - 1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd 
adı. Əsli El-i Əncə, yəni “Əncə eli (tayfası)”. B.Budaqov və Q.Qey-
bullayev qeyd edir ki, bu oykonimlərin Naxçıvan MR-dakı Əlincə 
(Culfa rayonu) qalasının adı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur (12, 251). 
Göründüyü kimi, bəzi tədqiqatçılar Əlincə coğrafi adının monqolla-
rın yürüşündə iştirak etmiş elcikin tayfasının adı ilə bağlı olduğunu, 
bəziləri isə toponimin türk dillərindəki alancik (meydança, düz) sö-
zündən  yarandığını qeyd edirlər. Əlincə dağ adını alan tayfa adı ilə 
də əlaqələndirirlər. Bizə görə, həm Əlincə dağının, həm də Əlincə 
qalasının etimoloji açımı monqolların yürüşündə iştirak etmiş türk 
tayfalarından olan elcikin adı ilə bağlıdır. Bu fikir daha inandırıcı 
görünür. Belə ki, Əlincə dağ adının yaranma tarixi ilə monqolların 
Azərbaycana yürüş tarixləri də təxminən üst-üstə düşür.

Pasinik. “Kitab”da rast gəlinən maraqlı toponimlərdən biri də 
Pasinikdir. Məs.: “Pasnik Qara Dərvənd ağzına düş vermiş idik” (6, 
53). Ərzurumun güney səmtində qədim tarixçilərin Fasiana adlan-
dırdığı yer Basian dərəsi adlanır. Lakin Qafqazda Qaraçay-Balkar 
Muxtar Respublikasındakı Balkar dərəsi də gürcü salnamələrində 
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“Basiani” adlanırdı (5, 263). B.Budaqov və Q.Qeybullayev indi-
ki Ermənistanın qərbində, Türkiyə ilə həmsərhəd bölgədə yaşamış 
türkdilli tayfanın yunan və erməni mənbələrində Pasian və Basion 
kimi qeyd olunduğunu yazır. Bu tayfanın adını orada ilk dəfə e.ə. 
V əsr yunan müəllifi Ksenefont çəkmişdir. Pasianlar e.ə. VII əsrdə 
saklarla gəlmişlər. Bu fikri Ksenefontun pasianların skiflərlə (yəni 
saklarla) yanaşı yaşaması haqqında məlumat da təsdiqləyir.

Müəllif yazır ki, Arpasos (Qərbi Arpaçay) çayından 20 fərsəng 
aralıda düzəndə skiflərin ölkəsi yerləşir. Bir fikrə görə pasianlar indi 
Türkiyəyə məxsus olan Qars, Qarıqamış, Kaqızman və Sürməli əra-
zilərində yaşayırdılar. Məhz bu tayfanın adı ilə Araz çayının yuxarı 
axını antik müəlliflərin əsərlərində Pasis (yunanca Fasis) adlanırdı. 
V əsr müəllifi Favst Buzand “B asion mahalı “ ifadəsini işlətmişdir 
(12, 79).

“Kitab”da adı çəkilən Pasinik toponimi, çox güman ki, mən-
bələrdə Pasion və Basian kimi qeyd olunan türkdilli tayfa adı ilə 
bağlı yaranmışdır.
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Р е з ю м е

Айнура Алиева
Место  топонимов использованные в эпосе «Книга-маего Деда 

Коркуда» в современных тюркских языках

«Книга-мoего Деда Коркуда» ценный памятник в изучении истории 
дрености Азербайджанского народа. «Книга» доказывает что Азербайджан 
является главном местом проживания Огузской аристократии. В «Книге» 
большинство имен местностей относятся территории Азербайджана и 
Восточной Анаdоlии.

S u m m a r y

Aynura Aliyeva
The plase of toponyms which used in the  epos 

”Kitabi-Dede Korkud” in  the contemporary turkic languages

”Kitabi-Dede Korkud” is the valuable monument in studying of Azerbaijan 
nation`s history. “Kitab” proves that Azerbaijan is a main places of the Oghuz 
noblemen. İn “Kitab” there are  most of the places name concern Azerbaijan and 
Eastern Anadoly`s territory.
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Yaqut Əliyeva,
ADPU-nun Ümumi dilçilik ixtisası üzrə magistri

BİLƏSUVAR RAYONUNUN BƏZİ ETNONİM 
MƏNŞƏLİ OYKONİMLƏRİ HAQQINDA

Biləsuvar rayonunun oykonimləri tam şəkildə tədqiqata cəlb 
olunmamışdır. Rayon ərazisindəki oykonimlərin hərtərəfli tədqiqatı-
na ehtiyac vardır.  Tayfa, qəbilə adları əsasında yaranmış toponimlər 
onomastikada etnotoponim adlanır. Bu toponimlər xalqımızın qədim 
tarixi ilə bağlıdır. Tayfa və nəsil adları vasitəsilə formalaşan adlar 
tarixi baxımdan daha qədim hesab edilir. Toponimlərdə xalqın ta-
rixinə, keçmişinə, məişətinə, adətinə aid sirlər, həmçinin qədim dil 
quruluşunun, türk mənşəli tayfa birliklərinin izləri yaşayır.

Bildiyimiz kimi, tarixən Azərbaycan ərazisinə müxtəlif dövr-
lərdə bir sıra türk xalqları köç etmiş və burada məskən salmışlar. 
Müxtəlif dövrlərdə buraya oğuz, qıpçaq, səlcuq, bulqar və s. mənşəli 
türk tayfaları gəlmişlər. Türk köklü əhalinin bir qismi də Azərbayca-
nın qədim diyarlarından olan Biləsuvar rayonu ərazisində məskun-
laşmışlar. Bunu Biləsuvar adında yaşayan bulqarların və suvarların 
tarixindən də görmək mümkündür. Biləsuvar rayonu ərazisində məs-
kunlaşan etnoslara bəydili, cürəli, xırmandalı və s. kimi tayfaları mi-
sal göstərmək olar.

Xırmandalı oykonimi. “Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklope-
dik lüğəti”ndə Xırmandalı oykonimi haqqında belə yazılıb: “Bilə-
suvar rayonunun eyniadlı i.ə.v.-də kənd. Muğan düzündədir. Yaşa-
yış məntəqəsinin adı türkdilli xırmandalı tayfasının adı ilə bağlıdır. 
Mənbələrdə harmandalu/xarmandalu/xərbəndəlu/xudabəndəlu kimi 
qeydə alınan xırmandalıların adı bayat tayfasının tərkibində çəki-
lir və Səfəvilər dövlətinin siyasi həyatında mühüm rol oynadıqları 
göstərilir. Bu tayfanın adına İran və İraq toponimiyasında da rast 
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gəlmək mümkündür. Qubalı Fətəli xan dövründə (1758-1789) xır-
mandalıların bir hissəsi Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil əyalətindən 
köçüb Quba xanlığının Müşkür və Şabran mahallarına gəlmişlər. 
Füzuli rayonundakı Mandılı oykonimi də Xırmandalı adının təhrif 
olunmuş formasıdır” (2. 247 ). Qeyd etdiyimiz kimi, Xırmandalı to-
ponimin arealları İran və İraq ərazisində olduğu kimi, respublikamı-
zın bəzi başqa rayonlarında da vardır. Məsələn, Masallı rayonunda 
eyniadlı kənd və Füzuli rayonunda, Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq 
qurtaracağında zirvə. Bu oronim də eyniadlı tayfanın adını daşıyır.

 Bir mənbədə də qeyd olunur ki, vaxtilə Kür çayının bir qolu olan 
Aquşa çayı bir neçə qola parçalanmışdır. Yerli əhali bu hidroqrafik 
proseslərin əmələ gətirdiyi obyektlərə ad vermişlər. Aquşa çayının 
bir qolu da Xırmandalı adlanır. Bu çay Kür-Araz ovalığından-Salyan 
rayonu ərazisindən axır. Görünür, etnos kimi bəhs etdiyimiz xırman-
dalı tayfasının bu ərazilərdə də izləri vardır (6. 187). Mirzəyev M., 
Ağayev Ş. “Masallı toponimləri” kitabında yazırlar ki, “Xırmandalı 
toponiminin “xırman” və “dalı” sözlərindən yaranması ehtimalı var-
dır. Xırman fars sözüdür. Dəni sünbüldən ayırmaq əməliyyatına və 
taxılı döymək, təmizləmək, qurutmaq üçün qabaqcadan hazırlanmış 
dairəvi düz yerə xırman deyilir. Fikrimizcə, Xırmandalı toponimi 
Harmandalu, Xarmandalu, Xərbəndelu və bəzən Xurbəndəli şək-
lində qaynaqlarda adı çəkilən türkdilli tayfanın bu ərazidə məskun-
laşması ilə əlaqədar yaranmışdır. Bu tayfanın adı sonralar fonetik 
dəyişikliyə məruz qalaraq Xırmandalı şəklinə düşmüşdür. Kənd sa-
kinlərinin fikrincə, Xırmandalı keçən əsrdə yaranmış və bu söz “xar” 
(yaxud “xər”) – tikan, “dalı”-dalayan, dələn mənasındadır” (8. 48). 
N.Məmmədov isə qeyd edir ki, “Xırman” sözü türk dillərindəki kar-
man sözünün “xarman” və daha sonra “xırman” formasına düşmüş 
yazılışıdır. Türk dillərindəki karman – “qala” sözü Ağdam rayonu 
ərazisindəki Qarmandağ oronimində də “Qarman” formasında sax-
lanmışdır. Məlum olduğu kimi, Xırmandalı oykonimində də xırman 
məhz karman – “qala” sözünün təhrif formasıdır” ( 7. 66).
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Bəydili oykonimi. Azərbaycan ərazisindəki etnik toponimlərin 
bir qismi də qədim oğuzların qəbilə və tayfa adları ilə səsləşir. Ə.Hü-
seynzadəyə görə, Azərbaycan toponimiyasında 24 oğuz qəbiləsindən 
11-nin adı qalmışdır. Bunlardan biri də Begdilidir. Q.Qeybullayev 
isə Azərbaycan toponimiyasında əks olunan qədim oğuz qəbilələrin-
dən 17-sinin adını çəkir. Həmin adlar sırasında Begdili adı da var-
dır (4. 116 ). 24 əsas türk tayfasından biri hesab edilən Bəydililər 
Biləsuvarda qədimdən yaşayırlar. X – XII əsrlərdə yaşamış səlcuq 
oğuzlarının Bəydili tayfasının adını əks etdirir. “Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası”nın II cildində yazılmışdır: “Bəydililər – türkdilli 
tayfa Oğuz tayfalarından olmuşlar. Orta əsrlərdə digər türkdilli tay-
falarla birlikdə Orta Asiyadan Azərbaycana və Yaxın Şərq ölkələrinə 
də gəlmişlər.

Azərbaycanda qalan bəydililər öz adlarını olduğu kimi saxla-
mışlar. Digər türkdilli tayfalarla yanaşı, Səfəvilər dövlətinin icti-
mai-siyasi həyatında bəydililər də fəal iştirak etmişlər. I Şah Abbas 
dövründə Bəydililərin bir hissəsi Girmana və Şiraza köçürülmüşdü. 
Hazırda bəydililər əsasən İran Azərbaycanında, həmçinin Şiraz ətra-
fında, qismən də Girmanda yaşayırlar. Azərbaycan SSR-nin Yevlax 
və Salyan rayonlarındakı Bəydili kəndlərinin adı ehtimal ki, Bəydi-
lilərlə əlaqədardır” (1. 165 ). Y.Türkelin yazdıqlarına görə, “Ə.Yazı-
çıoğlu Bəydilini “Bəylərin sözü əzizdir”, İ.N.Berezin “Böyüklərtək 
hörmətli”, Əbül Qazi “Onun dili hörmətlidir” kimi izah etmişlər. 
“Salnamələr toplusu”nda “Böyük insanların dili kimi ehtiram edil-
məli” şəklində verilmişdir.

Oruc bəy Bayat İran dövlətini 32 nəcib tayfanın idarə etdiyini 
yazır. Onları Ustaclı tayfasından başlayaraq sayan müəllif II hörmət-
li tayfanın Şamlı adlandığını bildirir. Digər mənbələrdən şamlıların 
bəydililər adlandığı məlumdur. Şamlı Şam şəhəri Dəməşq mənasın-
dadır. Oruc bəy Bayat şamlıları (Bəydili) xarakterizə edərək yazır: 
“Şamlılar İspaniyadakı mojordomların – böyük saray nazirlərinin – 
eyni. Bu soyun nümayəndəsi İranda daima bu yüksək vəzifəni tutur” 
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(9. 12 ).
Cürəli oykonimi. “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik 

lüğəti”ndə yazılmışdır: “Biləsuvar rayonunun Ağalıkənd i. ə. v.-də 
kənd. Muğan düzündədir. XIX əsrə aid mənbələrdə rayonun ərazi-
sində Cürəli adlı yalnız bir kənd qeyd olunmuşdur. Sonralar həmin 
kənd Yuxarı Cürəli və Aşağı Cürəli adlı iki kəndə ayrılmışdır. Oy-
konimin birinci komponenti coğrafi mövqeyi, ikinci komponenti isə 
cürəli tayfasının adını əks etdirir. Yerli əhalinin məlumatına görə, 
Sovet hakimiyyəti illərində Yuxarı Cürəli adlanan məntəqədən bir 
qrup ailə ayrılaraq Aşağı Cürəli kəndini əmələ gətirmişdir” (2. 282).

T.Əhmədovun yazdıqlarına görə, “Oykonim keçən əsrin sonla-
rında Lənkəran qəzasında yaşamış cürəli adlı tayfanın adından ya-
ranmışdır. XIX əsrin II yarısına aid yazılmış mənbələrin birində bu 
qəzada perembel, dərvişbəyli, panavand, dilağarda, şahsevən, mah-
mudlu tayfaları və habelə seyidcə,ərusa, adnabazar qrupları ilə yana-
şı cürəli tayfasının da yaşaması qeyd olunmuşdur” (3. 30). 

Aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, Xırmandalı, Bəydili, 
Cürəli oykonimləri etnonim mənşəli oykonim olub, vaxtilə bu əra-
zilərdə yaşayan tayfaların adını əks etdirir.
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ADPU-nun magistri

 
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN ŞEİR DİLİNDƏ 

SİNONİM VƏ ANTONİM

Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan poeziyasında öz orijinal üslu-
bu, özünə xas dəsti-xətti olan, şeir poetikasının zənginliyi ilə seçilən 
şairlərimizdən biridir. Sözü mənalandırma, fəlsəfi ümumiləşdirmə 
məqamlarında onun poetik təfəkkür orijinallığı özünü bütün aspekt-
lərdə təcəssüm etdirir. Onun bədii dilində söz xüsusi üslubi siqlətli 
təqdim olunur, sözün deyiliş tərzində qüdrətli qələm ustasının dili 
incə duyum keyfiyyətləri aşkarlanır. 

Şeirdə yersiz və yorucu təkrarın qarşısını almaq, estetik tamlığa 
nail olmaq üçün B. Vahabzadə təsvirin obrazlı bədii səciyyəsini fər-
diləşdirir, kontekstləşdirir, bir sözlə, poetik hərarətin qabarıq şəkildə 
hiss olunmasını sinonim və antonimlərlə mükəmməl şəkildə ifadə 
edir. Fikrin ifadəsində mənaca eyni və ya yaxın olan sözlərdən mət-
nə münasibətinin müəyyənləşdirilməsi ilk növbədə şairin söz duyu-
mu, onun üslubi incəliklərinə həssaslığı, məna çalarlarına nüfuzet-
mə vərdiş və bacarığı ilə bağlı mühüm sənətkarlıq məsələsidir. Bu, 
o dərəcədə vacib sənətkarlıq problemidir ki, bəzən şeirin taleyini, 
uzunömürlülüyünü təyinetmə qüdrəti kəsb edir. Həyat hadisələrinə 
estetik münasibəti gücləndirməkdən ötrü dilin bütün üslubi-leksik 
qatlarına xüsusi həssaslıqla yanaşan bədii söz ustası təlqin edəcəyi 
duyğu və düşüncələrinə müvafıq ifadə formaları axtarıb tapır. Dilin 
bu istiqamətdə fəallaşdırma prosesi daha artıq şairin əxz etdiyi bədii 
qayənin estetik reallaşma keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir 

Əsl şeirin istənilən sətrində sinonim sözlərin bir sözünü belə də-
yişsən, onun sehri də, musiqisi və ahəngi də dəyişir. Sinonimlik şeir 
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dilinin ən mühüm ifadə ve poetik obrazlılıq vasitələrindən biridir. 
Varlığın ziddiyyətli cizgilərinin antonimlərin köməyi ilə təsvirində, 
adətən, emosional mühakimə tərzinin üstünlüyünə nail olur. Anto-
nimlərin əsasında şair antiteza yaradır ki, bu da öz estetik təbiətinə 
xas olaraq müxtəlif anlayışların, obrazların, əlamətlərin əks qütblə-
rini qarşılaşdırır və bu qarşılaşdırma nəticəsində “fikrin ifadəsi üçün 
aforistik dəqiqlik şəraiti yaranır” (4,100). Aşağıdakı nümunədə sino-
nim və antonimlərin bir-birini izləməsinə fikir verək:

Göydə qürub çağı da, dan yeri də gözəldir.
Həyatın sevinci də, kədəri də gözəldir.
Həyat–bir cıdır düzü, bir döyüş meydanıdır.
Hər kəsi öz cürəti, öz qüdrəti tanıdır.
İnci üzə çıxarmı çalxalanmasa ümman?
Bu meydanda heyif ki, daim eniş axtaran,
“Azca aşım, ağrımaz başım” – deyənlər də var.
Kədərdəki nəşəni, zövqü anlamayanlar 
Həyatın nəşəsindən, fərəhindən nə anlar?
Hər kədəri səadət, hər sevinci qəm izlər. 
Əsl könül həm qəmi, həm sevinci əzizlər...         
...Onlar orta yol tutub nə “hə”, nə də “yox”, – dedi.
Havaya nə “istidir”, nə də ki, “soyuq”, – dedi...
...Sən qımışma güləndə, inləmə ağlayanda        
Ağlasan, hönkür ağla, gülsən, qəhqəhə çək gül.
Gülsən də, ağlasan da tamam doysun qoy könül (1, 10).

Nümunədən sezilir ki, sinonimik  və  antonimik təkrarda üslubi 
məna istiqamətinə yad olan heç bir detal yoxdur. Misraların simmet-
rik qurulması da sinonim və antonim sözlərə borcludur. Danışıq dili-
nin sintaktik çevikliyi şeirin dilində məhz bu təkrarın sayəsində əks 
olunmuşdur. Ümumi mətnin linqvistik təhlilində eyni leksik–seman-
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tik mənalı sözlərin fəal şəkildə işlənməsində ritm–poetika axtarışla-
rı, poetik əhval–ruhiyyəni yüksək səviyyədə cavablandırmaq, asso-
siativliyə nail olmaq, intellektual, yetkin bədii dillə qələmə vermək, 
canlandırmaq cəhdləri vardır. Buraya şairin sinonim və antonimlər 
vasitəsilə şeir dilinin estetik zənginliklərini təzahür etdirmə cəhdlə-
ri də daxildir. Sinonim və antonimlərin daxili enerjisini, çevikliyini 
səfərbərliyə alıb onları eyni misrada işlətmək üsulu da şeir dilinin 
karına gəlir.

Sevdim! Gecə - gündüz yandım şam kimi
İztirab... Göz yaşı... Min qan, min qada....
...Seyr edib yaxını, gah da uzağı
Bir az seçə bildim qaranı ağdan...
...Evləndim...hicrana son qoymaq üçün
Qurtardı həsrət də, xoş intizar da
İndi də qayğılar artdı günbəgün
Dedim:- Ay səadət, hardasan, harda? (1, 17).

     
“Əksliklərin təmasını görmək və əks etdirmək şairin poeziyasına 

xüsusi ekspressiya gətirir. Məhz buna görədir ki, onun dilində anto-
nimlər sevimli və işlək semantik fiqurlardandır. Antonimlər həyat 
və fikir təzadlarının  onun dilindəki siqnallarıdır; həyatın inkişafını 
təmin edən ziddiyətlərin, bir–birini yetirən ağla qaranın, acı ilə şiri-
nin, ölümlə doğuluşun–dialektik əksliklərin əks–sədasıdır” (3, 116).  
Onun təsvirindəki ziddiyətli lövhələr bədii qayənin bütövlüyünü 
təmin edir, təsvir obyektinin btün təfərrüatlarının oxucuya çatdırır. 
Əks mənalı sözlərin semantikasından doğan təzadlar poetik canlan-
dırmanın əsas stimuluna çevrilir.

Antonimlərin bədii gözəllik yaratma imkanını söz sənətkarımız 
onun varlığını obrazlı şəkildə əks etdirən bədii düşüncə prosesi ilə 
bağlı görür, əksmənalı leksik vahidlərə poetik təfəkkürdə baş verən 



227

inkişaf, hərəkət, proses kimi baxır. Həyat həqiqətlərinə həssas və 
fəal münasibəti nəzər çarpdırmaq, lirik qəhrəmanın mənəvi dünya-
sını dolğunluqla ifadə etmək baxımından da əks mənalı sözlər şairin 
poetikasını təyin etməklə müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
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РЕЗЮМЕ
                       

                                        Асадова Хаяла
Синонимы и антонимы в стихах Бахтияра Вагабзаде 

В статье проанализированы стилистические особенности синонимов и 
антонимов, использованных в стихах Бахтияром  Вагабзаде. Здесь   на основе 
конкретных примеров был проведен анализ стилистическо-семантических 
качеств синонимов и антонимов, использованных в текстах стихов.

Ключивые слова: синоним, антоним, поетизм, лексика

SUMMARY
 Asadova Xayala

Synonyms and antonyms in poems Bakhtiyar Vahabzade
In this  article was researched  in common use synonyms and antonyms in 

Bakhtiyar Vahabzadeh’s speech. In this article poetical and semantical features of 
synonyms and antonyms were analysised on basic concrete samples.

Key words:   synonym, antonym, poetic lexica       
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FELDƏ TƏSİRLİLİK-TƏSİRSİZLİK
KATEQORİYASI

Fellər özünün leksik-semantik, morfoloji-sintaktik, frazeoloji, 
fonetik xüsusiyyətlərinin zənginliyi, rəngarəngliyi, çox cəhətliliyi 
ilə, kateqoriyaların çoxluğu və səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə başqa 
nitq hissələrindən seçilir. Bu nitq hissəsi milli orijinallığını, qədim 
izlərini daha yaxşı mühafizə edib saxlayır, söz yaradıcılığında, lüğət 
tərkibinin zənginləşməsində, fikrin başqalarına çatdırılmasında xü-
susi rol oynayır.

Məhz buna görə də dilimizdəki felləri hərtərəfli tədqiq etmək, 
onların az öyrənilmiş, az toxunulmuş sahələrini, tədrisdə böyük mü-
bahisələrə səbəb olan təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyasını, təsirli-tə-
sirsiz fellərin xüsusiyyətlərini faktik dil materiallarına əsasən dəqiq, 
səhih şərh etmək dilçiliyimiz qarşısında duran əsas problemlərdən 
biridir. Bu mövzunun ətraflı şəkildə şərh olunması və araşdırılması 
dilçiliyimizdəki bir sıra mübahisəli məsələlərin həllinə kömək edə-
cəkdir. Təsir kateqoriyasının şərhi aşağıdakı mövzuların sərhədini 
dəqiqləşdirməyə kömək edəcəkdir: hərəkətlə obyekt və subyekt ara-
sındakı münasibət, vasitəli tamamlıqla vasitəsiz tamamlıqlar, təsir 
və növ kateqoriyası arasındakı münasibət, təsirlik hallı feli birləş-
mələr, felin bəzən təsirli, bəzən təsirsizlik çıxış etməsi, obyekt və 
subyekt arasındakı münasibətdə sözün semantik mənasının omonim 
və çoxmənalılığın rolu və s.

Məlum olduğu kimi, obyektiv aləmdə müəyyən bir səbəb və tələ-
bat nəticəsində hərəkət baş verir, müəyyən bir vəziyyət yaranır. Bu 
zaman əşya-obyekt az və ya çox dərəcədə, bu və ya digər cəhətdən 



229

təsirə məruz qalır. Bu təsir nəticəsində əşya dəyişir, bir formadan 
başqa formaya düşür, bir əşyanın yerində digəri yaranır və s. təbi-
idir ki, hərəkət olan yerdə onun təsiri də olmalıdır. Hərəkəti təsir-
siz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Obyektiv aləmdə olan hal və 
hərəkətin dildə “fel” adlanan sözlərlə ifadə olunduğu nəzərə alındıq-
da belə bir nəticə hasil olur ki, təsirsiz fel olmamalıdır. Belə olduqda, 
biz “təsirsiz fel” terminindən də imtina etməliyik. Lakin dilçiliyin fel 
bəhsində bu terminlər-təsirsiz və təsirli sözləri qismən başqa mənada 
başa düşülür. Belə ki, hərəkət obyektlə birbaşa, heç bir vasitə olma-
dan əlaqəyə girirsə, bu iş obyektin üzərində icra edilirsə, subyektin 
icra etdiyi hərəkət obyekti (əşyanı) dəyişikliyə uğradırsa, bir sözlə, 
əşya bu və ya başqa şəkildə hərəkətin təsirinə məruz qalırsa, belə 
hərəkəti ifadə edən fellər təsirli, belə hərəkəti ifadə etməyənlər isə 
təsirsiz fel adlanır.

Təsirlik kateqoriyası obyekt və subyekt arasındakı münasibətdə 
meydana çıxır. Bu münasibət zamanı fel özündən əvvəlki sözü ismin 
təsirlik halında idarə edir. Təsirlik halda olan isim kimi? nəyi? hara-
nı? nə? suallarından birinə cavab verir.

Obyektə olan təsir və onun dərəcəsi çoxcəhətli və müxtəlif xa-
rakterli olur. Obyektə olan təsirin dərəcəsini aşağıdakı kimi ümu-
miləşdirmək olar:

1) Obyektə olan təsir tam qabarıq şəkildə özünü göstərir. Məsələn: 
daş yonmaq, söz yazmaq və s.

2) Obyektə olan təsir qismən qabarıq şəkildə özünü göstərir. 
Məs: O dişini qıcayır; Tahir dostunun əlini sıxdı və s.

3) Obyektə olan təsir nəticəsində obyekt meydandan yox ola bi-
lir. Məs: Əhməd işığı söndürdü; O sükutu pozdu; Qonaq çayını içdi 
və s.

4) Obyektə olan təsir nəticəsində yeni bir obyekt yaranır. Məs: 
Mühəndislər yeni bir proyekt cızdılar; Kəşfiyyatçılar yeni plan qur-
dular və s.
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5) Obyektə olan təsir nəticəsində obyekt yerini dəyişir. Məs: 
Pambıqçılar yaş pambıq qozalarını yerə sərdilər; Yaqut su götürdü 
və s.

Obyekt təsir altında olsa da, ona olan təsir nəzərə çarpmır. Məs: 
(məni) anla, (məsələni) duy, (kitabı) oxu və s.

Azərbaycan dilində ismin təsirlik halında olan fellərlə yanaşı, 
məcazlaşmış fellər də təsirli və təsirsiz ola bilirlər. Təsirli olanlar: o 
kitabı aldı – həsrətin səbrimi əlimdən aldı (məcazlaşmışdır); Dərzi 
parçanı dönə-dönə ölçdü – Ramazan hirsli-hirsli əl qolunu ölçdü və 
s.

Azərbaycan ədəbi dilində təsirsiz fellərdən təsirli fel əməl gə-
tirən şəkilçilər  aşağıdakılardır:

- t şəkilçisi. Aşağıdakı hallarda təsirli fel əmələ gətirir:
a) sonu saitlə qurtaran fellərə qoşulduqda: çürü-çürüt, quru-qurut 

və s.
b) –la2 şəkilçili təsirsiz düzəltmə fellərdən təsirli fel yaradır: irə-

lilə-irəlilət, gerilə-gerilət və s.
c) sonu –a2 şəkilçisi ilə qurtaran təsirsiz fellərdən təsirli fel yara-

dır: oyna-oynat, yaşa-yaşat və s.
ç) sonu –ı4 şəkilçisi ilə qurtaran təsirsiz düzəltmə fellərdən təsirli 

fel əmələ gətirir. Məs: acı-acıt, bərki-bərkit, böyü-böyüt və s.
- ıt4 şəkilçisi. Məs; qorx-qorxut, hürk-hürküt və s. Bəzən –ıt4 şə-

kilçisi –ız4  şəkilçisi ilə əvəz olunur. Məs: qorx-qorxsuz və s.
- dır4 şəkilçisi. Məs: sol-soldur, sus-susdur, din-dindir və s.
- ar2 şəkilçisi. Məs: qop-qopar, çıx-çıxar və s.
- ır4 şəkilçisi. Məs: it-itir, bit-bitir, köç-köçür və s.
Ədəbi dilimizdə aşağıdakı şəkilçilər vasitəsilə təsirli fellərdən 

təsirsiz fellər yaranır:
a) felin məchul növünün şəkilçisi –ıl4; -l; -ın4; -n: yaz-yazılmaq, 

de - deyilmək və s.
b) felin qayıdış növünün şəkilçisi: -ıl4; -l; ın4; -n: de-deyinmək, 
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dara-daranmaq və s.
c) felin şəxssiz növünün şəkilçisi ıl4, -l: bax-baxılmaq və s.
ç) felin qarşılıqlı növünün şəkilçisi –ış4, -aş2, -ş: yaz-yazışmaq, 

vur-vuruşmaq və s.
d) felin müştərək növünün şəkilçisi –ış4, -aş2, -ş: hür - hürüşmək, 

mələ - mələşmək və s.
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində təsirsiz felləri həm də düzəltmə 

və mürəkkəb fellərdə izləmək lazımdır. Əgər düzəltmə və mürəkkəb 
fellər özündən əvvəl ismin təsirlik halında olan obyekt tələb etmirsə, 
onda fel təsirsiz olur. Əksinə olduqda isə təsirli olur. Deməli, geniş 
götürdükdə təsirli-təsirsiz felləri fellərin quruluşunda da izləmək la-
zımdır. Yəni sadə, düzəltmə, mürəkkəb fellərdə təsirlilik-təsirsizlik 
məsələsi özünü göstərir. Türkoloji ədəbiyyata gəldikdə demək la-
zımdır ki, bu kateqoriya haqqında yekdil rəy yoxdur. Təsirli-təsirsiz 
fellərə münasibətə görə türkoloqları, əsasən üç qrupa ayırmaq olar.

Bunların bir qismi feli şərh edərkən ondakı təsirlilik və təsirsiz-
lik məsələsinə qətiyyən toxunmurlar. İkinci qrup türkoloqlar feldə-
ki təsirlilik və təsirsizliyi növ kateqoriyasına daxil edirlər, bunu fel 
növlərinin içərisində bu və ya başqa şəkildə əridirlər. Üçüncü qrupa 
daxil olan N.K.Dimitriyev, A.Kononov və s. dilçilər bu kateqoriyanı 
növ kateqoriyasından ayırırlar. 

Azərbaycan dilçiliyində də təsirli-təsirsiz fellər haqqında yekdil 
fikir yoxdur. A.Tahirov, A.Axundov, L.Budaqov, N.Z.Hacıyevadan 
fərqli olaraq X.M.Əfşar, M.S. Axundov, Z.Budaqova, F.Zeynalov və 
s. dilçilər təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyasını növ kateqoriyasından 
ayırmış və onu ayrıca şərh etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycan dilçiliyində təsirli-təsirsiz fellər haqqında rəylər müxtəlif ol-
duğu kimi ona aid terminlər də müxtəlif olmuşdur. Dilçiliyimizdə 
əvvəllər təsirli fellər “mtəəddi”, təsirsizlər isə “lazım” adı altında 
şərh olunmuşdur. 1839-1846-cı illərdən 1940-cı illərə qədər Kazım 
bəyin, təxminən 1870-ci illərdən 1936-cı ilə qədər Əfşarın təsirli-
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lik-təsirsizlik fel növləri haqqında dedikləri fikirlər bu və ya başqa 
şəkildə təkrar olunmuşdur. 1936-1946-cı illər arasında çap olunan 
praktik qrammatika kitablarında feldəki təsirlilik-təsirsizlik ayrıca 
mövzu kimi verilmir, felin növlərinin içərisində əridilir. Nəhayət, 
1950-ci ildən sonra felin təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası müstəqil 
bir kateqoriya kimi dərsliklərə daxil edilmişdir.

Azərbaycan dilçiliyində felin təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası 
haqqında bir sıra qiymətli fikirlər söylənmiş, tədris işində çətinlik 
törədən bu mövzunun hərtərəfli izaha da dəqiq tədqiqə yenə də eh-
tiyacı vardır.
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Summary
 The category of transitive and intransitive verbs. This article is about the 

category of transitive and intransitive verbs. The article deals with the importence 
of this category. Here it is spoken the suffixes making intransitive from transitive 
verbs and transitive from of intransitive verbs. The thoughts about transitive and 
intransitive category has found its reflection in linguistic. 

Key words: verb, transitive, intransitive, objective, subjective 

Резюме
Данная статье о грамматических категориях глагола, где идет речь 

о значимости этих категорий.  Также здесь даны окончания, с помощью 
которых возможно перейти с переходного глагола на непереходной вид, в 
том числе обзор окончаний, связанных с   переходностью -непереходностью 
глагола  в лингвистике. 

Ключевые слова: глагол, переходность глагола,  непереходность 
глагола, объект, субъект.
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Küşvər Rəsulova,
ADPU-nun magictrantı

POLİSEMANTİK SÖZLƏRİN 
SEMANTİK STRUKTURU

Məlumdur ki, sözlərin əksəriyyəti müxtəlif konseptləri ifadə edir 
və müvafiq mənalara malikdir. Müxtəlif mənaları olan sözlər polise-
mantik sözlər adlanır, və birdən çox mənası olan bu sözlər “polise-
miya” termini ilə ifadə olunur.

İngilis dilində olan sözlərin əksəriyyəti polisemantikdir. Qeyd 
edilməlidir ki, dilin ifadə imkanlarının zənginliyi daha çox həmin 
dildə polisemiyanın nə dərəcədə inkişaf etməsindən asılıdır.Bəzən 
linqvistik məsələlərdən aydın məlumatı olmayan insanlar iddia edir-
lər ki, əgər eyni söz bir neçə hallara tətbiq olunarsa, onda bu halları 
ifadə etmək üçün dildə sözlər çatışmır. Əslində isə bu fakt əksinədir: 
əgər hər söz bir deyildə iki anlayışı ifadə etməyə qadirdisə onda bu 
sözlər bütöv lüğətin ifadə potensialını iki dəfəyədək çox artırır. Buna 
görə də, yaxşı inkişaf etmiş polisemiya həmin dilin üstünlüyüdür.

Digər tərəfdən də qeyd edilməlidir ki, insan danışıq orqanlarının 
yaratdığı səs kombinasiyalarının sayı məhduddur. Buna baxmaya-
raq, dilin inkişafının müəyyən mərhələsində yeni sözlərin morfoloji 
vasitələrlə yaradılması məhdudlaşır və polisemiya dilin lüğət tərki-
bini zənginləşdirmək cəhətdən önəmli rol oynayır. Buradanda mə-
lum olur ki, dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi təkcə yeni sözlərin 
əlavə olunması ilə deyil, həmçinin polisemiyanın daimi inkişafı ilə 
də bağlıdır.

Hər hansı bir polisemantik sözün mənalar sistemi tədricən əs-
rlərlə, yeni mənaların köhnə mənalara əlavə olunması və ya köh-
nə mənaları sıxışdırıb aradan çıxarması ilə inkişaf edir. Beləliklə 
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mürəkkəb bir proses olan polisemiyanın inkişafı həm yeni mənaların 
yaranması həm də köhnə mənaların aradan çıxması ilə düzəlir.

Polisemantik sözün semantik strukturunu təhlil edərkən, onun 
iki səviyyəsini fərqləndirmək lazımdır. Birinci səviyyədə sözün se-
mantik strukturu mənalar sistemi kimi izah edilir. Sözün semantik 
strukturunun ikinci səviyyədə təhlilinə əsasən hər bir məna struktur 
analizin mövzusudur hansı ki, bu mənalar semantik komponentin 
üzvləridir.

Sözün semantik strukturu hər iki səviyyədə tədqiq olunmalıdır:  
1) Müxtəlif mənalar səviyyəsində; 
2) Hər bir ayrı mənanın semantik komponenti səviyyəsində. 
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Nuranə Hüseynova,
 ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı

DİLÇİLİKDƏ FUNKSİONAL
ÜSLUBLARIN YARANMASI TARİXİ

   

Dil insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə bağlı müxtəlif funksi-
yalar yerinə yetirir. Bu funksiyalar ünsiyyət, məlumat və təsir səciy-
yəlidir. Onları reallaşdırmaq üçün dilin tarixən yalnız müəyyən tət-
biq sahəsində işlənən xüsusi ifadə vasitələrinin funksional üslubları 
formalaşır. Dil ünsiyyət vasitəsi kimi fəaliyyətinin bütün sahələrin-
də, o cümlədən məişətdə, elmdə, təhsildə, ictimai həyatda, siyasət-
də, iqtisadiyyatda, sənayedə və s. sahələrdə istifadə olunur. Dildə 
fikrin ifadə edilməsi dil vasitələrini seçib işlətmək əsasında qurulur. 
Funksional üslubların yaranmasında və formalaşmasında aşağıdakı 
amillər xüsusi təsir göstərir: 1) milli ənənə, 2) milli mədəniyyət, 3) 
dövlət quruluşu, 4) dini təbliğat, 5) dil kontaktı, 6) dil siyasəti və s. 
Ədəbi dilin funksional üslublarının yaranması və fəaliyyət dairəsi 
eyni olmur. Belə ki, Azərbaycan bədii üslubunun tarixi qədim, elmi 
üslubun tarixi isə son dövrlə bağlıdır. Bir sözlə, funksional üslublar 
ədəbi dilin insan fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrinə uyğun işlədilmə-
sidir. Üslublar nitqdə təzahür edir. Ədəbi dilin üslubları müəyyən 
vəzifə yerinə yetirdiyi üçün funksional üslub adlanır. Üslub bu və 
ya digər ictimai ümumxalq dil mühitində ictimai dərk olunmuş, 
funksional şərtlənmiş, nitq ünsiyyəti vasitələrinin işlənmə, seçimi və 
əlaqələnməsinin, daxilən birləşməsinin elə toplusudur ki, başqa bu 
cür ifadə üslublarına münasibətdə həmin xalqın ictimai nitq təcrü-
bəsi zamanı ayrı məqsədə xidmət edir, özgə vəzifələri yerinə yeti-
rir. Funksional üslublar ünsiyyətin hər hansı bir sahəsində müəyyən 
məqsədə xidmət edən və müəyyən funksiya daşıyan dil vasitələrinin 
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sistemidir. Hər bir üslub ümumxalq dilinin tarixən formalaşmış rən-
garəngliyidir. Üslublar müxtəlif dil səviyyələrində müəyyən dil va-
sitələri toplusunun işlənmə tezliyi ilə səciyyələnir. Üslubların insan 
fəaliyyətinin müxtəlif vəzifələr daşıması onların funksional bölgü-
sünə şərait yaratmışdır. 

Dilçilikdə funksional üslubların yaranmasında dil faktları ilə ya-
naşı ictimai amillər də iştirak edir. Üslublar arasında qarşılıqlı əlaqə 
və münasibət, ümumi və fərqli cəhətlər var. Dilin ictimai funksiya-
ları çox zaman bir-birilə kəsişir. Dilçilikdə funksional üslublardan 
bəhs edən sahə 1950-ci illərdən formalaşmağa başlamışdır. Funk-
sional üslubları yaranma tarixinə görə iki yerə ayırmaq olar: yazıya 
qədərki və yazı dövrünün üslubları. Yazıya qədərki dövrlərdə poetik 
ədəbi söhbət, məişət-ədəbi söhbət, rəsmi-ədəbi söhbət kimi funksi-
onal üslublar olmuşdur. Yazı dövrlərində isə elmi, publisistik, kar-
güzarlıq, arxaik, natiqlik, təntənəli və s. kimi üslublar yaranmışdır. 
Ədəbi dilimizin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində müxtəlif üslublar 
olmuşdur. Zaman keçdikcə bu üslublar kəmiyyətcə dəyişmiş, art-
mış, zənginləşmiş, təkmilləşmişdir. Ünsiyyət prosesində dilin lüğət 
tərkibinin leksik qruplarında müxtəlif şəkildə, müxtəlif münasibətlə 
əlaqədar istifadəsi, sözlərin müəyyən məqsədə uyğun seçilməsi nə-
ticəsində ədəbi dilin dil mövzusunu elmi və ya kütləvi şəkildə ifadə 
etmək olar.  Hər iki formanın mövzusu, ideyası eyni olsa da onun 
dinləyicilərə çatdırılması müxtəlif yollarla, müxtəlif vasitələrlə olur. 
Funksional üslubların növləri, kəmiyyəti və onların əhatə dairəsi 
barədə dilçilər-filoloqlar arasında fikir birliyi yoxdur. Funksional üs-
lubların bölgüsündə dilin insanlar arasındakı vəzifəsi və fəaliyyəti 
(V.Vinoqradov), təfəkkür tərzləri (Ə.Dəmirçizadə) tarixən yaranmış 
kommunikativ ixtisaslaşma (K.Əliyev) əsas götürülür. 

Azərbaycan ədəbi (yazılı ədəbi) dili fəal təşəkkül prosesində 
ikən, ümumən ədəbi dilin funksional üslublar bölgüsü mütəfəkkir 
yazıçılarımıza da bəlli idi. Görkəmli Azərbaycan şairi Ə.Xaqani-
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nin hələ 800 il əvvəl gəlmə ədəbi dil əsaslarına əsaslanaraq verdi-
yi funksional üslubi bölgü elə Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin ilkin 
formalaşma mərhələsinə də şamil edilə bilər. Ə. Xaqani alim dostu 
Qütbəddinə yazdığı məktubunda nəsr əsərlərindən və onların üslub 
xüsusiyyətlərindən bəhs edərək demişdir: “Katiblik (nəsrlə yazmaq)  
üç növdən artıq deyil: dibiranə, vaizanə və mühəqqiqanə. Lakin 
“ibarələr və sözlə oynamaq üslubları çoxdur”. Y.Seyidov qeyd edir 
ki, Xaqaninin bu bölgüsündə 1) “dibiranə”- bədii və rəsmi kargüzar-
lıq üslubuna, 2) “vaizanə”- dini didaktik üsluba, 3) “Mühəqqiqanə” 
– elmi tədqiqat üslubuna uyğun gəlir. 

Ədəbi dilimizin üslubi növləşmənin ilkin formalaşma (XIII-XIV) 
və erkən təkamül (qismən XIV-XV) mərhələsində klassik üslub xalq 
ədəbi dili üslubunun təkamülü ilə yanaşı getmişdir. 

XIII əsrdən Azərbaycan ədəbi bədii yazılarında üslubi ayrılma 
özünü göstərir. Üslublar differensiallaşır, ədəbi dil bütün əlamətləri 
ilə fəaliyyətə başlayır. Ədəbi dilin inkişafı üçün üslubların yaranma-
sı vacibdir. Üslubların ümumiləşdirilməsində tarixi şərait, dil faktor-
larının differensiallaşması nəzərə alınmalıdır. Üslubi ayrılmada dil 
faktorlarından istifadə, onların sistemləşdirilməsi əsasdır. XII-XIV 
əsrlərdə ədəbi dilin iki üslubu üstün idi: klassik-kitab üslubu və da-
nışıq-folklor üslubu. 

Klassik-kitab üslubunda əcnəbi dil elementləri- leksik və qram-
matik faktorlar boldur. Burada əcnəbi dillərin qəlib halına düşmüş 
ifadələri, cümlələri iştirak edir. Danışıq-folklor üslubunda xalq dili 
xüsusiyyətləri üstündür. Klassik-kitab üslubunun şeir və nəsr dili 
ərəb-fars sözlərinin çoxluğu ilə səciyyələnir. 

Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubu XIX əsrin 70-ci il-
lərindən fəaliyyətə başlayır. XIX əsrdə artıq ədəbi dilin aşağıdakı 
üslubları vardı: bədii üslub, publisist üslub, elmi üslub, şəriət üslubu, 
rəsmi-epistolyar üslub. 

Publisistik üslubda məqsəd müəyyən məlumat haqqında xəbər 
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vermək və dinləyicilərə təsir göstərməkdir. Bu baxımdan publisis-
tik üslub həm elmi, həm də bədii üsluba yaxındır. Bu üslub öz for-
masına, məzmununa və həcminə görə müxtəlifdir. Dövrün aktual 
məsələlərinə həsr olunmuş ictimai-siyasi məzmunlu qəzet-jurnal 
məqalələri, qəzetlərin baş məqalələri, oçerk, felyeton, çağırış, tənqid 
–biblioqrafiya əhatə olunur. 

Publisistik üslubun üç çaları var: siyasi publisist üslub, bədii-pub-
lisist üslub, elmi-kütləvi üslub. Bu üslubların dilində standartlıq, 
qəliblilik, vahid formalar özünü göstərir. Bunun leksikasına ədalət, 
bərabərlik, hüquq, həmrəylik, əsarət, müxtariyət və s. sözlər aiddir. 
Publisist üslub müxtəlif janrlarda müxtəlif olur. İctimai- publisist üs-
lub baş məqalələr, intervyu, reportaj, oçerk, felyeton və s. ilə əlaqə-
dar olaraq bədii ictimai siyasi məzmunlu –mövzulu məqalələrlə, 
tənqidi publisist işlərlə elmi üsluba yaxınlaşır. Burada fəlsəfi, siyasi, 
iqtisadiyyata aid əsərlərdəki ictimai fikirlərin dərin elmi təhlili ilə 
yanaşı, kütləvilik üçün lazım olan bütün xüsusiyyətlərə rast gəlmək 
olur. Bu üslubda yazılmış əsərlər yalnız müəyyən bir siyasi məsələni 
izah etməklə kifayətlənmir, həm də geniş xalq kütlələrini ələ ala bil-
mək  məqsədilə publisistikanın ən vacib cəhətlərindən istifadə edir. 

Publisistik üslub öz xüsusiyyətlərinə görə təbliğat-təşviqat xa-
rakterlidir. Təbliğat-təşviqat xarakterli nitqlərdə çoxlu abstrakt söz-
lər və siyasi terminlər işlədilir. Bu üslubda bədi təsvir vasitələri sər-
bəst tətbiq olunur, ritorik suallara yer verilir, hiss, həyəcan doğuran 
sözlər və ideomatik ifadələr, feli sifət, feli bağlama tərkibli sadə və 
mürəkkəb cümlələr işlədilir. Bu üslubun səciyyəvi cəhətləri aydın-
lıq, dürüstlük, dəqiqlik, sadəlik, anlaşıqlıq sözlərin istehza ilə işlədil-
məsi sarkazm yaratmaq, sitatlar verməkdir. 
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Резюме

История возникновения функциональных стилей лингвистики
В статье говорится об исследовании истории возникновения 

функциональных стилей лингвистики.
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Summary

The history occurrence functional styles linguistics
This article deals about the study of the history of functional styles linguistics.
Key words: style, press, language, publicism
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Göyçək Mikayılova,
ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı 

AZƏRBAYCAN DİALEKTLƏRİNİN 
BƏZİ QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Azərbaycan etnocoğrafiyasında mövcud olan dialektlər qədim 
türk tayfa  dilləri əsasında təşəkkül tapmış, özünəməxsus dil xüsu-
siyyətləri  sabitləşmişdir.

Ayrı-ayrı Azərbaycan dialektləri son illər daha sistemli şəkildə 
tədqiqatlara cəlb edilir, mükəmməl linqvistik qənaətlər əldə edilir. 
Azərbaycan dialektlərinin tədqiqi istiqamətində xüsusi bir yol olaraq 
qrammatik xüsusiyyətlərin, qrammatik kateqoriyaların öyrənilməsi 
daha çox diqqəti cəlb edir.

Dialektlərin qrammatik xüsusiyyətlərini həm sinxron, həm də 
diaxron baxımdan öyrənmək mümkündür. Lakin daha çox dialekt-
lərin müasir vəziyyətini əks etdirən sinxron tədqiqatlarda doğru ol-
mayan qənaətlərə gəlinə bilər. Buna görə tarixi köklərə əsaslanan 
diaxron təhlillər daha çox özünü doğruldur. Müxtəlif nitq hissələrinə 
aid kateqoriyaların tarixi köklərini, qrammatik qanunauyğunluqları-
nı müəyyənləşdirməyə imkan verir. “Problemin tam elmi mənzərəsi 
sinxron və diaxron tədqiqatların vəhdətdə aparılması ilə aydınlaşır”.

Müxtəlif nitq hissələrinə aid qrammatik kateqoriyaların dialekt-
lərdəki mövqeyi izoqlossların varlığı, xarakterik cəhətləri, innovasi-
yaların yaranması ilə müəyyənləşir. Dialektdaxili dil proseslərində 
qrammatik izoqlossların sərhədinin dəyişməsi də baş verir. lakin bu 
cəhət əhalinin miqrasiyası nəticəsində mümkündür. əhalinin bir yer-
dən digər yerə axını öz növbəsində dialekt və şivələrin mövqeyinə 
də təsir göstərir. Bundan başqa, demək olar ki, cəmiyyətdə baş verən 
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yeniləşmə şivələrin quruluşuna da təsir göstərir. Coğrafi ərazilərdə 
- rayonlarda yaşayan əhalinin şəhərlərə təhsil üçün, iş üçün axın et-
məsi də yerli şivə xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmalarına səbəb olur. 
Bu zaman dialektlərarası əlaqələr – kontaktlar baş verir. daha çox 
dəyişikliyə məruz qalan şivələrin lüğət tərkibində yeni dil vahidləri 
sabitləşir, arxaizmlərin əvəzinə neologizmlər şivə leksikasına daxil 
olur, yeni leksik vahidlər formalaşır. Mərkəz ərazilərdə yeniləşmə 
daha sürətlə gedir, ucqar ərazilərdə isə əhali qədim dil xüsusiyyətlə-
rini daha çox saxlayır, tarixi-ənənəvi prinsipə daha çox sadiq qalınır. 

Müxtəlif dialektlərə mənsub ərazilərdən olan insanların niga-
ha girməsi yolu ilə də şivələrdə  dəyişikliklər baş verir. Bizim əsas 
məqsədimiz Azərbaycan dialektlərində mövcud olan bəzi qram-
matik xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlilə cəlb etməkdir. İlk 
növbədə, ismin qrammatik kateqoriyalarının dialektlərdə işlənmə 
xüsusiyyətlərinə nəzər salaq: İsimlərə xas olan qrammatik xüsusiy-
yətlər dialektlərdə izoqlasslar şəklində yayılır. İsmin qrammatik ka-
teqoriyalarının tarixi kökləri elə xalqın və dialektin tarixi kökləri ilə 
əlaqəlidir. Fərqli cəhətlər türk tayfaların məxsusi dil fərqləri nəticə-
sində yaranmışdır. Bu fərqli cəhətlərə baxmayaraq, həmin türk dillə-
ri, Orxon-Yenisey, Qaşqarlının “Divan”ı, “Kitabi-Dədə Qorqud” və 
digər abidələrin dili ilə şivələr arasında yaxınlıq mövcuddur. 

Hər bir dilin, dialekt və şivələrin qrammatik quruluşundakı 
müxtəlifliklər qrammatik kateqoriyalarla müəyyənləşir. Qrammatik 
kateqoriyalar isə qrammatik formalarla öz əksini tapır. Qrammatik 
kateqoriyalar sintaktik əlaqələrin daşıyıcısıdır. Kateqoriyalar ümu-
mi və xüsusi olur. Yalnız bir nitq hissəsinə aid olan kateqoriya xü-
susi, bir neçə nitq hissəsinə aid olanlar isə ümumi kateqoriyalardır. 
Məsələn, ismə aid olan hal, mənsubiyyət, kəmiyyət kateqoriyaları 
yalnız ismə aid olduğu üçün xüsusi, şəxs kateqoriyası isə həm ismə, 
həm də felə aid olduğu üçün ümumi kateqoriyadır. Şəxs kateqoriyası 
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xəbərlik şəkilçiləri ilə ifadə edildiyi üçün şəxs-xəbərlik kateqoriya-
sı da adlandırılır və xəbərlik funksiyası daha çox felə aid olduğuna 
görə felə aid kateqoriya olaraq felin xüsusi kateqoriyası kimi qəbul 
edilir.

İsimlə əlaqədar bir çox məsələlərin, kateqoriyaların təşəkkülü, 
tarixi inkişafı, müasirlik və tarixilik baxımdan özünün tam, sistema-
tik, elmi təhlilini tapmamışdır və bundan sonra bir çox tədqiqatların 
obyekti ola bilər. İsmin halları ilə əlaqədar M.Şirəliyevin, A.Hüsey-
novun, E,Əzizovun və nəhayət M.Məmmədlinin tədqiqatları təq-
dirəlayiqdir. İsmin hal kateqoriyası ilə bağlı, onu qeyd etmək lazım-
dır ki, hələ hal  şəkilçilərinin mövqeyi, arealları, halların mənşəyi 
və digər məsələlər, arxaik hal formaları, bu sahədə innovasiyaların 
müəyyən edilməsi və s. geniş təhlil edilməmişdir. Aparılan tədqiqat-
lar isə  sinxron xarakterli olduğu üçün həmin istiqamətdə aparılacaq 
araşdırmalar tarixi-diaxron istiqamətdə, müqayisəli şəkildə aparıl-
ması, doğru, düzgün qənaətlərə gəlmək olmaz.

“Türkologiyada mənşəyinə görə hallanmanın üç tipi: oğuz-qıp-
çaq; uyğur-qıpçaq və qarluk tiplərinin olması elmi ədəbiyyatda qeyd 
olunur... Dmitriyev hallanmanın iki tipini göstərir: cənub qrupuna 
Azərbaycan, türk və türkmən dillərini; şimal qrupuna isə digər türk 
dillərini daxil etmişdir. Şerbak hallanmanı iki dialekt – qədim öz-
bək və oğuz formaları ilə, M.Kazımbəy isə türk-Azərbaycan və ta-
tar-cığatay formaları əsasında təşəkkül tapmasını şərh etmişlər...” 
Göründüyü kimi, M.Kazımbəy də oğuz, qıpçaq və qarluk olmaqla 
hallanmanın üç tipinin olmasını təsdiqləmişdir. Əslində hallanmanın 
tipləri arasındakı fərqlər XI-XVI əsrlərdə cənub-şərq regionu türk 
dillərinin dialekt üzvlənməsi zamanı yaranmışdır. Qarluk tipli hal-
lanma, əsasən, yazı yaranandan sonra əmələ gəlmişdir və onun əsas 
cəhəti ahəng qanununun pozulması ilə əlaqədar olmuşdur. Çünki 
müasir özbək dilində belə, ahəng qanunu sözlərin kökündə gözlənil-
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diyi halda, şəkilçilərdə özünü göstərir.
Orxon-Yenisey yazılarında müşahidə edilən hallanma forması 

bütün türk dilləri üçün tarixən vahid hallanma forması sayıla bilər. 
Sonradan bu tip iki yerə - oğuz və özbək tipinə bölünmüşdür. Qədim 
özbək tipli hallanmanın əlamətləri sonralar müasir qıpçaq və qarluk 
qrupu türk dillərində, oğuz əlamətləri isə yalnız oğuz qrupu türk dil-
lərində , eləcə də Azərbaycan dilində qorunub saxlanmışdır. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, dillərin qonşuluğunda, sərhəd zonalarda, 
qarışıq zonalarda da yaranır. Məsələn, oğuz və qarluq  əlamətlərinin 
qarışması ilə oğuz-qarluq tipli hallanma yaranmışdır. Bu hallanma-
da (Mərkəzi Özbəkistan ərazisi) oğuz qrupundan fərqli cəhət kimi, 
türkmən dilində yönlük halı ifadə edən –qa, -qe, -k şəkilçisini nü-
munə göstərmək olar. Özbək və oğuz dillərində təsirlik və yiyəlik 
halın  həm mənası (sahiblik, yiyəlik), həm də şəkilçiləri eynidir. Öz-
bək dilində yönlük halda “q” samiti, oğuzda isə “y” samiti, çıxışlıq 
halda özbək dilində (-dın, -din), oğuz dillərində (-dan, -dən) şəkil-
çiləri işlənməkdədir.

Dialektlərin qrammatik xüsusiyyətlərinin – isimlərin hallanma-
sının tiplərini müəyyən etmək üçün hal şəkilçilərinin fonetik, mor-
foloji dəyişmələrini, izoqlossları, areallıqları və s. cəhətləri nəzərə 
almaq vacibdir. Yalnız müasir vəziyyətin öyrənilməsi, müasir for-
maların  tədqiqə cəlb edilməsi yanlış nəticələrə gətirib çıxara bilər.
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          Резюме

Грамматические особенности Азербайджанских диалектов

В статье говорится о грамматических особенностьях существительных 
в Азербайджанских диалектах и представляется типы склонения 
существительных по падежам.

Ключевые слова: диалект, грамматика, существительное, склонение, 
тюркские языки…

                 
Summary 

Grammatical,  Teatures of the Azerbaijan Dialects

This article deals with grammatical features of the nouns in the Azerbaijan 
dialectology and its types of declining according to the cases.

Key words: grammatical,  noun, dialect eases of noun, turkish languages.
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Gülgün Əhmədova,
magistrant

HÜSEYN CAVİDİN DRAM ƏSƏRLƏRİNDƏ
EKSPRESSİVLİK VƏ EMOSİONALLIQ 

YARADAN VASİTƏLƏR

Ekspressivlik sözün ifadəliliyini, təsir gücünü artırır. Emosional 
sözlər isə hiss və həyəcan bildirmək üçün işlədilir. Hüseyn Cavidin 
dram əsərlərində ekspressivlik və emosionallığın əmələgəlmə im-
kanları genişdir, yəni onların yaradılmasında bir sıra vasitələrdən 
istifadə edilir. Türkan Əfəndiyeva da “Azərbaycan dilinin leksik üs-
lubiyyatı” adlı əsərində qeyd edir ki, bədii üslubda emosionallığın 
və ekspressivliyin əmələ gəlməsində fonetik və qrammatik vasitələr 
də iştirak edir. Leksik-sintaktik kateqoriyaların xüsusi formada iş-
lənməsi nəticəsində emosionallıq və ekspressivlik yaranır. Müəllifin 
fikrincə, bu özünü aşağıdakı şəkillərdə göstərir:

1. Sözlərin müxtəlif formada yüksək intonasiya ilə təkrar edil-
məsi.

2. Leksik-semantik vahidlərin yanaşı işlənməsi və qarşılaşdırıl-
ması.

Sözlərin müxtəlif formada yüksək intonasiya ilə təkrar edilməsi. 
Sözlərin yüksək intonasiya ilə təkrar edildiyi zaman yaranan təkrar-
lar ekspressiyanı gücləndirir, fikrin emosional şəkildə ifadəsinə im-
kan yaradır. Bunu Hüseyn Cavidin pyeslərindən aldığımız aşağıdakı 
misallarda aydın görmək olar. 

İbn Yəmin
Çal, haydı çal, etmə fevti-fürsət!
Çal, durma, sənindir iştə nevbət. 
    (“İblis”, səh.45)

“İblis”də İbn Yəminin dilindən səslənən bu beytdə “çal” felinin 
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təkrar edilərək işlədilməsi ifadənin təsir gücünü artırır, fikri daha 
kəsərli əks etdirir.

Hüseyn Cavidin dramlarında işlənmiş təkrarları, demək olar ki, 
bütün nitq hissələrinə, o cümlədən isimlərə də aid etmək olar. Müəl-
lifin əsərlərindən gətirilən aşağıdakı nümunələrdə bunu müşahidə 
etmək mümkündür.

Cəlal
Gövərçin, Gövərçin, gözəl Gövərçin!
Bu küskün baqışlar niçin? Ah, niçin?
Söylə, nədən solmuş pənbə yanaqlar?
Niçin, niçin gülməz o gül dodaqlar?
    (“Uçurum”, səh. 274)

Göstərilən misalda xüsusi ismin – “Gövərçin”in təkrar edilməsi 
ilə şerdə ekspressivlik və dərin emosiya ifadə edilmişdir. Göründüyü 
kimi, bu bənddə eyni zamanda “niçin” sual əvəzliyinin təkrarına da 
yer verilmişdir ki, bununla da müəllif Cəlalın xitab etdiyi personajın 
(Gövərçinin) psixoloji vəziyyətini – küskün baxışlarını, qüssə, kədər 
və pərişanlığını, bundan doğan təəccüb və heyrətini parlaq, obrazlı 
bir dillə əks etdirməyə müvəffəq olmuş, nitqin təsir qüvvəsini birə-
beş artırmışdır.

Xüsusi intonasiya vasitəsilə də emosionallıq yaradılmasının 
mümkünlüyü faktlarına H.Cavidin dramlarında rast gəlmək olur. 
“Ana” dramında İzzətin və Orxanın söylədiyi misralarda yaradılan 
emosionallıq da elə xüsusi intonasiya vasitəsilə əks etdirilmiş, real-
laşdırılmışdır. Orxanın isə “çoq” zərfini təkrarlaması bu emosiyanı 
daha da gücləndirmişdir.

Izzət
Nə yapmaq istiyorsun? Söylə əvvəl!

Orxan
Izzət! Gəl! Çoq söyləmə, çoq uzatma! 
    (“Ana”, səh. 39)

Hüseyn Cavidin dram əsərlərində dərin hissi təsir, emosionallıq 
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yaratmaq, şerdə ahəngdarlığı təmin etmək və fikri yüksək ifadəli-
liklə əks etditmək məqamında da əvəzliklərin təkrarından istifadə 
olunmuşdur. Dramaturqun “Uçurum” əsərindən aldığımız aşağıdakı 
nümunədə bunu müşahidə etmək olar.

Yıldırım
O qumral saçlar, o çatılmış qaşlar,
O dalğın gözlər, o özgün baqışlar,
Sana pək başqa bir lətafət vermiş,
Inan, kim görürsə eylər pərəstiş.
    (“Uçurum”, səh. 275)

Bədii dildə müəyyən leksik-semantik vahidlərin yanaşı işlənmə-
si və qarşılaşdırılması zamanı da ekspressivlik əmələ  gələ bilir. Bu 
hal H.Cavid yaradıcılığında da özünü göstərir. Dramaturqun əsərlə-
rində bunu əsasən aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:

1. Sinonimlərin yanaşı işlənməsi zamanı yaranan ekspressivlik. 
Sinonimlər vasitəsilə fikir daha rəngarəng, incə məna çalarlıqları 

ilə ifadə edildiyindən Hüseyn Cavid də dramlarında ifadənin təsirini 
qüvvətləndirmək, ona yeni məna çalarlığı, üslubi rəng qatmaq üçün 
sinonimlərdən istifadəyə geniş yer vermişdir. Məs.:

Orxan
Bütün Dağıstanda var bir şöhrətim,
Yüksək dağlardan böyükdür həşmətim,
Hürmətim, izzətim, varım, sərvətim,
Nəslim, nəcabətim, gücüm, qüdrətim.
Günəş kibi parlayorkən, fəqət bən
Yalnız məftunum sana, ah, yalnız sən!..   
    (“Ana”, səh. 14)

Qeyd edək ki, buradakı sinonimlərin bir qismi nisbi sinonimlər-
dir.

2. Antonimlərin qarşılaşdırılması nəticəsində yaranan ekspres-
sivlik. H.Cavidin dram dilində antonimlərin qarşılaşdırılması ilə 
kəskin təzad (kontrast) yaradılır ki, bu da fikrin emosional, obrazlı 
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ifadəsində mühüm rol oynayır. Aşağıdakı misralarda Orxan İsmətə 
müraciət edərək bildirir ki, insafsız olma, mərhəmət elə. Orxan ona 
onsuz yaşaya bilmədiyini, onu çox sevdiyini söyləyir. O bu məqam-
da öz fikirlərini daha təsirli, yüksək ifadəliliklə əks etdirmək məqsə-
dilə antonimlərdən istifadə edir. Aşağıdakı nümunə bu cəhətdən sə-
ciyyəvidir.

Orxan
Mərhəmət qıl, insafsız olma, İsmət!
Ya gəl canımı al, ya ver tazə can,
Iştə sən, iştə xəncər, iştə Orxan! (“Ana” səh.17)

Hüseyn Cavid dramlarında surətlərin daxili aləmini açmaq, on-
ların fikirlərini daha aydın, təsirli ifadə etmək, nitqdə emosional-
lıq yaratmaq məqsədilə həm mütləq, həm də nisbi antonimlərdən 
özünəməxsus bir sənətkarlıqla istifadə etmişdir. Belə ki, o, aşağıdakı 
III və VI misralarda mütləq, IV və V misralarda isə nisbi, mətni anto-
nimlər yaratmaqla zidd məna ifadə edən məfhumların daha qabarıq 
nəzərə çarpdırılmasına uğurla müvəffəq olmuşdur.

Elxan
Sanki sərsəm yaşayışdan nə çıqar!?
Bəncə bilmərrə bütün insanlar
Həp gözəl olmalı, yaxud çirkin,
Həp fəqir olmalı, yaxud zəngin,
Həp həkim olmalı, yaxud nadan,
Həp mələk olmalı, yaxud şeytan.  (“İblis”, səh. 85-86)

3. H.Cavidin pyeslərində omonimlərin sayəsində yaranan eks-
pressivlik.

Bu vasitə ilə yaradılan omonimliyə nümunə olaraq aşağıdakı sin-
taktik bütövü misal göstərmək olar:

Sevda (gəlir, heyrət və sevinclə)
Nə səadət, yenə yad etdi Vəfa,
Yenə xoş gəldi Səfa, gəldi vəfa.(“Xəyyam”, səh. 64)

Yuxarıdakı misralarda nəzərə çarpdırılan leksemlər, zənnimizcə, 



249

sözün bu yolla yaranan üslubi rənginə - ekspressivliyinə misal ola 
bilər. 

H.Cavid dramlarında sözlər xüsusi təmtəraqlı intonasiya ilə ifadə 
edildiyi zaman da ekspressivlik yaranır. Fikrimizcə, bu xüsusiyyət 
(xüsusi intonasiya vasitəsilə ekspressivlik yaradılması) H.Cavidin 
“Xəyyam” dramında Yavərin və camaatın nitqində verilən aşağıdakı 
misralarda öz təsdiqini tapır.

Yavər
Yaşasın qutlu, yenilməz Xaqan!

Camaat
Yaşasın Alp Arslan!

Yavər
Parlayıb bəxti, səadət bulsun!
Camaat
Yaşasın!.. (“Xəyyam”, səh. 39)

H.Cavid fikirlərini doğru, dürüst, səlis və daha canlı şəkildə ifadə 
etmək üçün sözləri xüsusi məharətlə seçib işlətmək bacarığına ma-
lik istedadlı bir dramaturq idi. O, yaratdığı ayrı-ayrı obrazların hiss 
və həyəcanlarını təbii, inandırıcı tərzdə oxucuya çatdırmaq, nitqi-
nin təsirliliyini, kəsərliliyini artırmaq məqsədilə dramlarında emo-
sional-ekspressiv leksikaya geniş yer ayırmışdır. Yuxarıda gətirilən 
nümunələrdən də anlamaq olur ki, H.Cavid dramlarında ekspressiv-
lik və emosionallığın yaradılması üçün bir çox üsul və vasitələrdən 
istifadə etmişdir.  
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РЕЗЮМЕ
Ахмедова Гюльгюн

В драматических произведениях Гусейн Джавида из создавшихся 
средствах использованы экспрессивность и эмоциональность

Гусейн  Джавид  для предания в драматических произведениях своим 
мыслям большей убедительности, образности и эмоциональности часто 
использовал эмоционально-экспрессивную  лексику. В этой статье  сказано о 
разных средствах, используемых драматургом для создания   экспрессивности 
и эмоциональности.

Ключевые слова: повторения, ононимы, синонимы, антонимы и  
своеобразная интонация

SUMMARY

Ahmedova Gulgun
Expressiveness and emotionalism creator means in Huseyn Cavid ‘s drama-

tic works
Huseyn Cavid has used emostional-ekspressive lexical much for the expres-

sing thought in the effective, acute, figurative, emotional in the dramatic works. 
We have spoken from different means which dramatists used for the creating exp-
ressiveness and emotionalism.

Key words: repetitions, homonym, synonym, antonym and special intonati-
on.
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ZUVAND  TOPONİMİ  HAQQINDA

Zuvand  Peştəsər, Burovar və Talış sıra dağlarının əhatəsində, 
Qızyurdu və Kömürköy  zirvələrinin arasında yerləşən bir ərazinin 
adıdır.  Hal-hazırda Zuvandın ərazisində  34 kənd yerləşir ki, bun-
ların da əksəriyyətində türklər yaşayırlar.Azərbaycanda sovet haki-
miyyəti qurulandan 1938-ci ilə qədər isə Lerikin bütün ərazisi Zu-
vand rayonu adlanmışdır. 1938-ci illərdən sonra “Zuvand” məfhumu 
( toponimi ) ancaq öz tarixi ərazisinə, əsasən, “Dağlar qapısı” və 
“Nisli körpüsü”ndən cənubda yerləşən vadiyə  Diabar vadisinə (Di-
abar çökəkliyinə) aid edilməyə başladı” (7. 46-47).

Dilçiliyimizdə  “Zuvand” toponimi haqqında fərqli fikirlər möv-
cuddur.Bəzi müəlliflər bu adı talış, bəziləri  fars, bəzilləri də türk 
mənşəli hesab edirlər. M.Mirzəyev  “Talış toponimlərinin qısa izahlı 
lüğəti”ndə yazır: “Fikrimizcə, talışca “zuxvand” sözü fonetik dəyi-
şikliyə məruz qalaraq zuvand şəklinə düşmüşdür. “Zu”-güc, qvvət, 
“xvand”- sahib, yer deməkdir. Zuvand sözünü “zoən”  (Zü-ön), yəni 
oğlanlar, igidlər yeri şəklində mənalandırmaq da olar. Talışın dağlıq 
hissələrindən rayonumuza pənah gətirmiş bu tayfalar məskunlaş-
dıqları əraziyə Zuvand adı vermişlər, yəni Zuvand toponimi etno-
nimlə bağlıdır (5. 42-43). M.Yaqublu yazır: “ Zuvand toponiminin 
özü də talış dilində oğullar, igidlər, ərlər deməkdir. Zuva-oğul, an, 
and- məkan mənasını verən şəkilçilərdir” (7.  56). Zuvand sözünün 
farsca güclü, qüvvətli ,zorlu mənasını verən “zurmənd” sözündən 
yaranması da ehtimal olunur (5.  42). N.Əsgərov  qeyd edir ki,  bəzi 
mənbələrə Zuvand toponimi Züvənd şəklində yazılır. Züvənd oyko-
nimindəki “ vənd” komponentinin bulqar tayfa   adı ilə bağlı olması 
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faktını daha inandırıcı hesab edir. Bu barədə yazır ki, bulqar türk 
tayfalarının cənub bölgəsinin etnogenezində daha fəal iştirak etmə-
sini orada  tarixən və hazırda mövcud olmuş toponimlər də təsdiq 
edir. Bunlara Bolqar çay, Mişar çay hidronimlərini, Bolqar, Göytəpə 
kəndlərini, Biləsuvar oykonimini və.s onomastik vahidləri misal 
göstərmək olar”.

“Azərbaycanın makrotoponimləri” əsərində  Zuvand toponimi-
ni bəzi mənbələrdə Züvənd şəklində yazıldığı qeyd olunur (4. 280-
281). Fikrimizcə, Zuvand toponiminin Züvənd şəklində yazılması 
talışların tələffüzü ilə əlaqədardır. Belə ki, talışlar Azərbaycan dilin-
də  “u” səsi ilə deyilən sözləri “ü” səsi ilə tələffüz edirlər. Məsələn, 
buz-(büz), duz-(düz), yun- (yün) və s. Qeyd edək ki, G.Binnətova 
“Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri” əsərində Lerikin, əsasən, 
türklər yaşayan 18 kəndinin əhalisinin dili üzərində tədqiqat apar-
mış və u- ü əvəzlənmisini bu şivələr üçün xarakterik hesab etmir. 
Deməli, u-ü əvəzlənməsi talış dili şivələridə mövcuddur və Zuvand 
sözünün Züvənd şəklində tələffüzü və onun əsasıda yazılması müm-
kündür (1.  20).

 S.Bayramzadə “ Qara müqavilədə ağ yalanlar” məqaləsində ya-
zır: Türkmənçay müqaviləsinin rus və Azərbaycan dilindəki tərcümə 
mətnlərində  4-cü maddədə işlənmiş “ Züvand” adı mətnin fars di-
lində olan əslindəkindən fərqlənir. Türkmənçay müqaviləsinin rus 
dilindəki əsl nüsxəsinin 4-cü maddəsində eyni coğrafi məkan adını 
ifadə etmək üçün bir yerdə “Ziland” və sonra  “Zuvant” işlənmişdir. 
Azərbaycan dilinə tərcümədəki mövcud mətnlərdə isə bu “ Züvand” 
kimi getmişdir. Əslində  isə bu coğrafi məkanın adı “Zuvand” kimi 
işlənməlidir (8). Qeyd edək ki, fars dilində “ü” hərfi yoxdur, odur ki, 
Zuvand sözünün Züvand şəkilində yazılması mümkün deyildir. 

“Masllı toponimləri” kitabında zuvand talış dağlarında yaşayan 
bir tayfanın adı kimi göstərilir və qeyd olunur ki, onların  Orand 
tayfaları ilə iki qardaş olması haqqıda maraqlı bir əfsanə mövcuddur. 
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Xalq əfsanəsində deyilir:

                  Orat Zuvand kəlib Çini-Maçindən,
                  Düşmənləri qırıbdılar içindən. (6. 24).

Bu əfsanə həqiqətə yaxındır. Belə ki , əfsanədə orand və zu-
vandlıların Çini-Maçindən gəldiyi söylənilir.Alimcan İnayetin Çi-
ni-Maçin dedikdə hansı ərazilərin nəzərdə tutulamsı ilə bağlı dəyərli 
araşdırması vardır.Tədqiqatda məlum olur ki, Çin tarixində qurulan 
dördüncü dövlət  “Qin/Çin” adını daşımışdır. “Qin-Çin” sülaləsi, əs-
lində, günbatandakı türklərə mənsub bir sülalə idi. E.ə 238-ci ildə 
qurulan bu dövlətin 14 il hakimiyyətdə olmuşdur. “Çin “ ölkəsi ilə 
bağlı uyğur əfsnələrində verilən məlumatlarda da görünür ki, bura 
Şərqi Türküstan və Orta Asiya ərazisidir. Alim bu qənaətə gəlir ki, 
Çin və Maçin adları müxtəlif dövrlərdə fərqli torpaqları, əraziləri 
ifadə etmişdir. Bu adlar türklərin yaşadıqlar Mərkzi və Şərqi Asiya 
torpaqlarına aiddir (9)

Q.Qeybullayev yazır : “Eranın ilk əsrlərində Mərkəzi Asiyadan 
Cənub-Şərqi Avropaya hunlar gəldilər.Hunlarla birlikdə Albaniya-
ya kəngər, aran, katak, peçenek və s. tayfalar da gəldilər.Aranların 
bir hissəsi Cənubi Azərbaycana ərazisinə keçdi. Orada indi Arançi, 
Oranca, Oranar, Aran və Aranyan adlı kəndlər vardır  ( 2. 78). Qeyd 
edək ki, Lerikdə də Orand və Aran kəndləri  vardır.Yuxarıda deyilən-
lərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki,əgər orandlar  eramızın ilk əs-
rlərində  Mərkəzi və Şərqi Türküstandan gələn türk tayfalarıdırsa 
və zuvandlarla qardaşdırlarsa, (qardaş tayfa) o halda zuvandlar da  
həmin dövrdə gələn türk tayfalarındandır.

Zuvand və Orand adlarının semantik mənasına haqqıda onu deyə 
bilərik ki, qədim türk dilində (şumercə) “zu” – bilən, müdrik (3. 84),  
“ər” - kişi, igid, döyüşçü  deməkdir. Fikrimizcə , adlardakı –an(and)  
komponenti cəmlik bildirir. Zuan - müdriklər, oran- ərlər,igidlər 
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deməkdir. Toponim kimi  fonetik dəyişikliyə uğrayaraq Zuvand  
(Azərbaycan dilinin qanunauyğunluğuna görə iki sait yanaşı gələ 
bilmir, ona gör də “v” bitişdirici samit rolunu oynayır- Zu-v-and)  və 
Orand şəklinə düşmüşlər.

Zuvand toponimi etnonim mənşəlidir. Zuvandlar eramızın ilk əs-
rlərində Mərkəzi və Şərqi Asiyadan gələn türk tayfalarından biridir. 
Zuvand toponimi iki hissədən (zu-(v)-and ) ibarətdir. Zu- qədim türk 
dilində (şumercə )“bilən”, “müdrik” mənasındadır,  -an( -and) isə 
cəmlik bildirən komponentdir. Zuvand sözünün mənası “müdriklər” 
deməkdir.  
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РЕЗЮМЕ

Марал  Мустафаева 
О  ЗУВАНДСКОМ ТОПОНИМЕ

Статья посвящена происхождению Зувандского топонима. В 
исследовании были рассмотрены мнения азербайджанских лингвистов  об 
этом топониме. В работе также предоставлено личное мнение и выводы  
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автора статьи. 
Ключевые слова: Зуванд, топоним,  етнотопоним

SUMMARY

Maral Mustafayeva
ABOUT TOPONYM ZUVAND

The article is dedicated to the problem of the origin toponym Zuvand. During 
the discovery this toponym  was researched  having thought in Azerbaycan lingu-
istics. At the same time in this article is given the attitude  and solution of author  
to these thoughts. 

Key words: Zuvand, toponym, etnotoponym.
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Nərmin Məmmədova,
ADPU-nun magistrantı

SİFƏT DÜZƏLDƏN -Lİ4  ŞƏKİLÇİSİNİN 
TƏDQİQİ TARİXİ

Əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən, necə? nə cür? hansı? su-
allarından birinə cavab olan, dərəcə kateqoriyasına malik, ismə aid, 
sintaktik vəzifəsinə görə əsasən təyin rolunda çıxış edən əsas nitq 
hissəsi sifət adlanır. Sifətin quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb 
növləri vardır. Düzəltmə sifətlər isimdən və feldən düzələn düzəltmə 
sifətlər olmaq üzrə iki qrupa bölünür. Bu  məqalədə  isimdən sifət 
yaradan -li4 şəkilçisinin tədqiqi tarixi haqqında məlumat veriləcək. 
Məhsuldar şəkilçi olub dördvariantlıdır (-lı, -li, -lu, -lü).

“Divanü lüğat-it-türk”də -lı4 şəkilçisi -lığ, -lig, -luğ, -lüg forma-
sında işlənmişdir. Əsərdə bu şəkilçi əşya ilə bağlı əlamət və ya sahib-
lik, hər hansı bir əlamətin normadan artıq olduğunu və daxili mənəvi 
keyfiyyət bildirən sifətlər yaradır. Məsələn: otluğ tağ-otlu dağ, atlığ 
ər-atlı adam, körklüg-görklü, gözəl, ağırlığ ər-hər kəs tərəfindən sa-
yılan, ağırlanan, əzizlənən adam, bağırlığ-heç kimə boyun əyməyən 
adam.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında -li4 şəkilçisi elə olduğu kimi 
də işlənmişdir. Hətta “Divanü lüğat-it-türk”də işlənən “körklüg” 
sifətinə Dədə Qorqudda “görklü”  şəklində rast gəlinir. Məsələn: Dö-
lümündən ağarsa baba görklü. Sevgili qardaş görklü. Saqqallı, bozac 
torağay sayradıqda. Yapağlı kökçə çəmən guzə qalmaz.

B.Çobanzadə “Türk qrammeri” əsərində -lı, -li, -lu, -lü şəkilçi-
sinin dialekt və şivələrdə necə işləndiyini araşdırmış, əskidən bü-
tün türk-tatar ləhcələrində -lıq, -lik şəklində işləndiyini bildirmiş-
dir. Sonrakı dövrlərdə Şimal ləhcələrinin bir çoxunda -liq, -lıq şəkli 
saxlansa da , Cənub və Şimal şivələrinin bəzilərində -liq və -lık-ın 
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sonundakı k, q düşərək yeni bir şəkilçi yaranmışdır. Məsələn: dağ-
lı, yaralı, gəncəli, kirli və s. H.Mirzəzadə -li4 sifət düzəldən şəkil-
çinin inkişaf tarixinə nəzər yetirmiş, xüsusilə XIII-XVIII əsrlərə 
aid ədəbi materialların dilində hansı formalarda işləndiyini müəy-
yənləşdirmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində (Dəmirli 
oxla atmağa qıymadı...) və XVI əsr ədəbi abidələrindən olan “Şü-
hədanamə”də (dəmirlü tavülqə, dəmirlü silah və s.)  təsadüf olunan 
“dəmirlü” sözünü qaydaya uyğun yaranmış sifət hesab etmirdi. Bu 
xüsusiyyətə başqa əsərlərin dilində təsadüf olunmur. Ehtimal olunur 
ki, bu qaydadan döyüş silahlarının keyfiyyətini nəzərə çarpdırmaq 
üçün istifadə olunmuşdur.

Ə.C.Şükürov, A.M.Məhərrəmov “Qədim türk yazılı abidələri-
nin dili” adlı əsərdə  -lı4 şəkilçisinin qədim uyğur yazılı abidələrin-
də -lıg, -lik, -luk, -lük, -luğ, -lüğ, -lüq variantlarının mövcudluğunu 
müəyyənləşdirmişlər. Məsələn: kılınclığ-qılınclı, kutluğ-xoşbəxt, 
biliklik-bilikli, seviklik-sevimli, körklük-gözəl, atlığ-atlı və s.

-Lıg, -lik şəkilçisi müasir türk dillərinin əksəriyyətində ixtisara 
düşərək -lı4 şəklində işlədilir. Lakin həmin şəkilçi müasir xakas, tu-
vin, şor, yakut dillərində öz qədim şəklini müəyyən dərəcədə qoru-
yub saxlaya bilmişdir.

A.H.Vəliyev -lı4 şəkilçisinin dialekt və şivələrdə işlənən fonetik 
variantlarını aydınlaşdırmışdır. Bunlar aşağıdakılardır: -nı, -ni (bo-
rannı, enni); -rı, -ri (karrı, torrı, tərri); -dı, -di (otdı, güjdi); -lı, -li 
(higgəli, ehmallı).

Y.Məmmədov “Orxan-Yenisey abidələrində adlar”  əsərində -lı4 
şəkilçisinin qədim forması olan -lığ, -lig - in işləndiyi mənaları ay-
dınlaşdırmışdır. Bunlara aid çoxlu nümunələr gətirmişdir. Məsələn: 
...yalan budunığ  tonlığ çığan budunığ bay kıltım (... çılpaq yalın 
xalqı geyimli, kasıb-yoxsul xalqı varlı etdim), Kırkız küçlig kağan 
yağımız boltı (Qırğızların güclü xaqanı bizə yağı oldu), ... eblig atı 
Tucayan oğlı, atı Kara çur (... evli adı Tucayan oğlu, adı Qara çur-
dur).
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XIII-XIV əsrlərdən etibarən -lığ, -lig şəkilçisi oğuz qrupu türk 
dillərində, xüsusilə, Azərbaycan dilində son samitini itirərək -lı4  şək-
lində sabitləşmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, İ.Nəsiminin, 
Q.Bürhanəddinin və Xətainin əsərlərində bu şəkilçinin yalnız -lı4 va-
riantına rast gəlinir. Bunu XIV əsr müəllifi Əbu Həyyanının və İbn 
Mühənnanın fikirləri də təsdiq edir. Hətta bunu “Orxon-Yenisey” 
abidələrindən gətirəcəyimiz nümunələrdə də görmək olar. Məsələn: 
Kül Tegin yeti otuz yaşına karluq budun erür barır erikli//erkli yağı 
baltı (Kül Tegin iyirmi yeddi yaşında olanda karluq xalqı sərbəst ol-
duğundan güclü yağı oldu).

R.Eyvazova Kişvəri “Divan”ının dilində dördvariantlı -lı4 şə-
kilçisinin ancaq -lü variantının işləndiyini qeyd etmişdir. Məsələn: 
Xeyrlü baxış gegül qoyun saru qəssabının. Sürməli çeşmin gözüm-
dən bərlü qan eylər yenə. Divanda bu şəkilçinin qədim forması olan 
-lıq, -lığ çox az işlənmişdir. Məsələn: Nə bəlalığ gün idi kim aşina 
buldum sana. Eyni zamanda burada heç bir yerdə rast gəlinməyən 
-lıq şəkilçisinin -ğu variantı da işlənmişdir. Məsələn: Yox irax gecə 
qəranğu kimsə yox başarıcı.

Ş.X.Xəlilov -lı4 sifət düzəldən şəkilçinin “Əsrarnamə”nin dilində 
necə işləndiyini müəyyənləşdirmişdir. Kişvərinin “Divan”ında oldu-
ğu kimi burada da şəkilçinin ancaq -lü variantı ilə sifət düzəlmişdir. 
Məsələn: dürlü, görklü və s. ”Dedi İskəndər həkimə, ey ulu, əql içün-
də qamumuzdan böyüklü” nümunəsində -lü şəkilçisi sifətə artırılıb. 
Bu da təsadüfi haldır. Lakin bunu düzəltmə söz kimi vermək düzgün 
olmaz. Burada yeni mənalı söz yaranmır, “böyüklü” deyəndə şəxsin 
əqli keyfiyyətinin üstünlüyü daha qabarıq nəzərə çatdırılır. Bu ha-
disəyə XVI əsr Azərbaycan yazılı abidəsi “Şeyx Səfi” təzkirəsində 
də rast gəlinir. Belə maraqlı dil hadisəsi bu gündə qaraim dilində 
yaşamaqdadır.

Ə.Rəcəbli “Göytürk dilinin morfologiyası” kitabında bu şəkilçi 
ilə düzələn sifətlərə aid nümunələr vermişdir. Məsələn: İnili, eçili 
kinşürtükin üçün, bəgli, bodunlığ yonşürtukin üçün türk bodun il-
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lədükilin ıçğınu idmıs (Kiçikli, böyüklü dalaşdırdığı üçün, bəyli, 
xalqlı savaşdırdığı üçün türk xalqı düzəltdiyi elini dağıtmış). Turuk 
bukalı, səmiz bukalı arkada bilməz (Arığ buğalı, kök buğalı arxadan 
bilməz). M.Hüseynzadə və Buludxan Xəlilovun -lı4 şəkilçisi ilə bağ-
lı fikirləri demək olar ki, üst-üstə düşür. Hər ikisi bu şəkilçinin yalnız 
isimlərə və feldən düzələn isimlərə artıraraq sifət yaratdığını qeyd 
etmişdir.  Çoxlu sözünün isə istisnalıq təşkil etdiyini bildirmişlər. Bu 
da -lı4 şəkilçisinin omonimlik xüsusiyyəti ilə əlaqədardır. Beləki -lı4 
şəkilçisi həm sifət düzəldən, həm isim düzəldən, həm də say düzəl-
dən şəkilçi kimi çıxış edir.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiy-
yat və Dil İnstitunun nəşri olan “Azərbaycan dilinin qrammatikası” 
kitabında kəndli, şəhərli, imişli tipli sözlər isimləşmiş sözlər kimi 
verilmişdir. Burada -lı4 şəkilçisinin omonimlik xüsusiyyəti nəzərə 
alınmamışdır. Lakin Buludxan Xəlilov buna münasibətini bildirərək 
haqlı olaraq  bu tipli sözləri düzəltmə isimlər kimi qeyd etmişdir. 
Bunlar cümlə daxilində sintaktik vəzifəsinə görə sifətləşərək tə-
yin rolunda çıxış edə bilir. F.Zeynalov “Türk dillərinin müqayisəli 
qrammatikası” kitabında müxtəlif türk xalqlarının dilində -lı4 şəkil-
çisinin köməyi ilə düzələn sifətlərə aid çoxlu nümunələr vermişdir. 
Məsələn: bilikli (şagird), ağıllı (məsləhət) (Az); akıllı, atlı, qayratlı 
(türkmən); pullu, sakallı, ufkeli (qaqauz); aşulı, arlı, paydalı (qazax);  
anlı,  aklı (tatar); miltikli, küçli, sütli (özbək); tatlı, dehşetli, sütlü 
(türk) və s. Ə.Tanrıverdi  “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası”  
kitabında  -lı4 şəkilçisinin inkişaf tarixini dəqiq müəyyənləşdirmiş-
dir. “Orxon-Yenisey” abidələrindəki -liğ, -lig şəkilçisi dilimizdə son 
səsini itirmiş vəziyyətdə sabitləşmişdir. Həm də bu sabitləşmə  ən 
azı “Kitabi-Dədə Qorqud”  dövrünə təsadüf etdiyini bildirmiş, Dədə 
Qorquddan və klassik şairlərimizin əsərlərindən  çoxlu nümunələr 
gətirmişdir. Məsələn: Qafalu-börklü başın kəsmiyincə... Təxt  vergil, 
- ərdəmlidir!... Binər olsun, hünərlidir! (“Kitab”);  Necə sən qanlu 
yürəgümün qanına qanasan (Q.Bürhanəddin);  Axdı yenə qanlı yaş 
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gözümdən. Bir dəxi var onda ey vəfalı (Xətai);  Sürməlü çeşmün 
gözümdən bərlü qan eylər yenə (Kişvəri);  Dünya yeddi başlı, əjda-
hadır, Əndişeyi-ülfəti xətadır (Füzuli).
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Резюме

В статье прослежена путь развития окончания –лы4, образующего прилагательное, 
начиная с “Дивани лугати-ат-турк” по настоящему времени, освещены мнения 
разных лингвистов об этом окончании.

Ключевые слова. Окончания –лы4, “ Дивани лугати-ат-турк», «Деде Коркут».

Conclusion

In the article traced way of development of completion of - lı4 formative an adjective, 
since “ Divanü lüğat-it-türk “ on present tense, opinions of different linguists are lighted up 
of this completion.

Key words. - lı4 suffix, “Divanu Lûgat-it-turk”, “Dede Korkut” .
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    Nərmin Məmmədova,
   ADPU-nun  Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı                           

  
SİFƏTİN DƏRƏCƏ KATEQORİYASININ 

TƏDQİQİ TARİXİ
    

Sifəti digər nitq hissələrindən fərqləndirən ən əsas xüsusiyyət 
onun dərəcə kateqoriyasına malik olmasıdır. Sifətin dərəcələrinin 
sayı ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən müxtəlif cür verilmişdir: M.Ka-
zımbəy “Türk-tatar dilinin qrammatikası” (1839) əsərində sifətin üç 
dərəcəsini göstərmişdir: müqayisə, kiçiltmə, üstünlük; H.Mirzəzadə 
“Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasına aid materiallar” (1953) 
əsərində sifətin üç dərəcəsini göstərmişdir: adi, azaltma və ya kiçilt-
mə, çoxaltma dərəcəsi. Çoxaltma dərəcəsini də öz növbəsində nis-
bət, artıqlıq və şiddətləndirmə növlərinə bölmüşdür; Ə.Dəmirçiza-
də “Azərbaycan dilinə aid tədqiqlər” kitabında sifətin üç dərəcəsini 
müəyyənləşdirmiş, üstünlük dərəcəsini öz növbəsində müqayisə, üs-
tünlük və artıqlıq olmaqla üç növə ayırmışdır; M.Hüseynzadə 1954-
cü ildə nəşr olunmuş “Müasir Azərbaycan dili” kitabında sifətin altı 
dərəcəsini qeyd etmişdir: adi, müqayisə, üstünlük, şiddətləndirmə, 
kiçiltmə, çoxaltma. 1983-cü ildə çap olunmuş “Müasir Azərbaycan 
dili”ndə isə adi, azaltma, çoxaltma dərəcələrini müəyyənləşdirmiş, 
şiddətləndirmə və üstünlük dərəcələrini isə çoxaltma dərəcəsinin 
növləri kimi vermişdir; Y.Seyidov “Azərbaycan dilinin qrammatika-
sı”nda (2000) sifətin ancaq üç dərəcəsini qeyd etmişdir: adi, azalt-
ma, çoxaltma; F.Zeynalov “Türk dillərinin müqayisəli qrammatika-
sı” (2008) əsərində sifətin aşağıdakı dərəcələrini aydınlaşdırmışdır: 
adi, müqayisə, üstünlük, kiçiltmə, çoxaltma; B.Xəlilov da “Müasir 
Azərbaycan dilinin morfologiyası” (II hissə, 2007) kitabında adi, 
azaltma və çoxaltma dərəcələri deyə üç qrupa ayırmış, üstünlük və 
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şiddətləndirmə növlərini çoxaltma dərəcəsinin tərkibində vermişdir;     
Ə.Tanrıverdi “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası”nda (2010) 
əlamət və keyfiyyətin normal dərəcədə, normadan az və ya çox ola 
biləcəyini qeyd etmiş, bu mənada sifətin üç dərəcəsindən bəhs et-
mişdir: adi, azaltma və çoxaltma.

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən məlum olur ki, sifətin dərəcə ka-
teqoriyasının təsnifi əsasən eyni xətt üzrə getmişdir.



263

 Maral Mustafayeva,
ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı

LERİK RAYONUNUN ƏRAZİSİNDƏ
TÜRK MƏNŞƏLİ HİDRONİMLƏR

Dilimizin lüğət tərkibində xüsusi lay təşkil edən hidronimlər to-
ponimlərin bir növü kimi deyil, onomalogiyanın müstəqil bir yarım-
şöbəsi kimi öyrənilməlidir.

Müxtəlif  dövrlərdə yaranmış coğrafi adların əksəriyyəti bu gün 
xalqımızın keçmişini öyrənmək baxımından qiymətli mənbələrdir. 
Müşahidələr göstərir ki, su obyektlərinin adları, yəni hidonimlər 
daha uzaq keçmişdə formalaşmışdır.

 Lerik rayonunun hidronimlər xəritəsində əsas yeri çaylar, göllər, 
bulaqlar, arx və kəhrizlər tutur ki, bunların da hər birinin öz adı,öz 
yaranma və əməlgəlmə tarixi vardı.

Tədqiqata cəlb etdiyimiz ərazidə hidronimlərin böyük əksəriyyə-
ti antroponim mənşəlidir, yəni şəxs adları ilə bağlıdır. Məsələn, Vəli 
bulağı, Əsəd bulağı, Məstəli şəlaləsi, Həmzə şəlaləsi və s.

Lerik rayonunun ərazisində topohidronimlər – yaşayış məntəqə-
si, kənd, dağ, dərə və s. adları əsasında formalaşmış hidronimlər var-
dır. Məsələn, Kəlvəz çayı, Mistan çayı, Şələcran çayı, Kələxan çayı, 
Lələhiran çayı, Şəmləri çayı və s.

Lerik rayonuda talışlar və türklər qarışıq şəkildə yaşayırlar. Ona 
görə də burada talışdilli etnohidronimlərlə yanaşı, türkdilli etnohid-
ronimlər  də kifayət qədərdir. Məsələn,Türklər bulağı, Çələbi bulağı, 
Zuvandçay, Çanaq bulağı və s.

Bu ərazidə təsviri hidronimlər də xüsusi qrup təşkil edir. Məsələn, 
Kor bulaq, Soyuq bulaq, Yel bulağı, Qarasu gölü, İləcə çayı və s.
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Gülgün Əhmədova,
magistrant

HÜSEYN CAVİDİN DRAM ƏSƏRLƏRİNİN
EMOSİONAL-EKSPRESSİV LEKSİKASI

Ekspressiv sözlər vasitəsilə fikir daha təsirli, kəsərli ifadə olu-
nur. Emosional sözlər isə hiss-həyəcanı, emosiyanı qüvvətləndirmək 
üçün işlədilir. Hüseyn Cavid də öz əsərlərində, o cümlədən, dramla-
rında bu tip sözlərdən istifadə edərək, fikrini oxuculara daha canlı, 
obrazlı şəkildə çatdırmağa çalışmışdır. O, əsərlərindəki hər bir obra-
zı öz dili ilə danışdırmışdır. Obrazların nitqindəki ekspressivlik və 
emosionallıq onların insanlara, həyat hadisələrinə və ümumən ya-
şadığı şəraitə, mühitə reaksiya və münasibətini əks etdirir, bir növ 
xarakterlərini açır, mənəvi-daxili aləmini, psixologiyasını, kimliyini 
tam aydınlığı ilə müəyyənləşdirməyə kömək edir. 

Dramaturq əsərlərində təsvir etdiyi bu və ya digər hadisəni, 
hərəkəti, əlaməti  və prosesi səciyyələndirmək, aydınlaşdırmaq, 
əhatəli və təfərrüatı ilə oxucularına çatdırmaq və onlara öz şəxsi, 
subyektiv münasibətini bildirmək və eyni zamanda fikrini daha tə-
sirli ifadə etmək məqsədilə emosional, ekspressiv sözlərdən yüksək 
sənətkarlıqla istifadə etmişdir. H.Cavidin dram əsərlərində ekspres-
sivlik və emosionallıq ifadə edən sözlər əsasən aşağıdakılardan 
ibarətdir:

Nidalar. H.Cavidin dram əsərlərində nidalar fikrin emosional şə-
kildə ifadəsinə imkan yaradır. Bunu aşağıdakı nümunə də təsdiqləyir. 

Ah, nə çirkin, nə çəkilməz qabalıq!
O ki, yapmış sana az-çoq babalıq. (“Knyaz”, səh.105)
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Məcazlar. Məcazlar vasitəsilə fikir daha rəngarəng, incə məna 
çalarlıqları ilə ifadə edildiyindən Hüseyn Cavid də dramlarında ifa-
dəni qüvvətləndirmək, ona yeni məna çalarlığı qatmaq, fikrini təsirli 
vermək üçün bu cür sözlərdən istifadəyə geniş yer vermişdir. Məs.:

Insan bir gün dikən, bir gün çiçəkdir,
Insan gah bir şeytan, gah bir mələkdir.
Fənalıq, eyilik bil nə deməkdir!
Yarın adın dastan olur dillərdə... (“Maral”, səh. 69)

Vulqar sözlər. Hüseyn Cavid dramlarında surətlərin daxili alə-
mini açmaq, onların fikirlərini daha aydın, təsirli ifadə etmək, nitq-
də emosionallıq yaratmaq məqsədilə vulqar sözlərdən özünəməxsus 
bir sənətkarlıqla istifadə etmişdir. Məs.: Ah, namərd! Məni namurad 
qoydun. Ona ... Sevgili Emaya... Həsrət qaldım. (“İblisin intiqamı”, 
səh. 163)

Vokativ sözlər. Dramaturq vokativ sözlər vasitəsilə obrazların 
hisslərini, onların qarşı tərəfə olan münasibətini oxucuya çatdırmağa 
nail olmuşdur.

Gəl, utanma, hifz etsin sizi Tanrım;
Gəl, öpəyim səni, gəl, quzum, yavrum!
    (“Ana”, səh. 33)

Evfemizmlər. Hüseyn Cavid obrazların dünyagörüşünü, onlara 
olan münasibəti göstərmək məqsədilə evfemizmlərdən istifadə et-
mişdir. Bunu aşağıdakı nümunədən də görmək olar: Iki sənə əvvəl 
böylə məşum, qara günü kim xatırlardı? Məsud bir gövərçin kibi 
saf və azadə yaşıyordum; məktəbi bitirmək üzrə ikən zavallı babam 
tərki-həyat etdi. (“Maral”, səh. 62) 
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Yaqut Əliyeva,
ADPU-nun Ümumi dilçilik ixtisası üzrə magistri

MUĞAN VƏ ARANLI TOPONİMLƏRİ

Toponimlərin bir növü olan oykonimlər hər hansı bir əraziyə 
məxsus yaşayış məntəqəsinin (şəhər, kənd, qəsəbə) adını bildirir. Bu 
toponimlərin bəzilərinin tarixi yeni, bəzilərinin tarixi qədim, bəzilə-
rinin tarixi isə ən qədimdir. Belə paleotoponimlər respublikamızın 
bir çox bölgələrində vardır.

Biləsuvar rayonu ərazisində də ən qədim toponimlərdən Muğan 
və Aran toponimləri ilə formalaşan Muğan və Aranlı oykonimləri 
vardır.

Ən qədim toponimlərimizdən biri Aran toponimidir. Aran 
“düzənlik, hamar yer, qışlaq” anlamında işlənən sözdür. Ümumiy-
yətlə, yayı isti, qışı mülayim iqlimə malik olan düzənlik və ovalıq 
yerlər aran adlanır.

Biləsuvar rayonunun ərazisi düzənlik hissədən ibarət olduğu 
üçün oykonim də düzənlik anlayışını ifadə edən aran sözündən for-
malaşmışdır. Aranlı “Aran” toponimindən və yer, məkan mənası 
verən –lı şəkilçisindən yaranmışdır.

Tarixi toponimlərimizdən biri də Muğandır. Muğan Azərbayca-
nın ən qədim yer adlarından biridir. Bu adla bağlı hazırda çoxlu miq-
darda oykonimlərimiz vardır. Muğan qədim “muğ” tayfasının adını 
əks etdirir, yəni etnotoponimdir. –an isə qədim şəkilçi olub qram-
matik cəmlik bildirir. Biləsuvardakı Muğan oykonimi də bu tarixi 
toponimin adını əks etdirir. Məlumdur ki, Muğan toponim kimi, ilk 
olaraq məhz Muğan düzünün adı olmuşdur.Sonradan bu ad oyko-
nim, hidronim, antroponim və s. kimi də işlənmişdir.
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Gülnara Əliyeva, 
ADPU-nun İngilis dili və onun tədrisi 

metodikası kafedrası

İNGİLİS CÜMLƏLƏRİNİN STRUKTURAL 
CƏHƏTLƏRİ HAQQINDA 

İngilis dilində cümlələr iki prinsip əsasında tətbiq olunur:
1. Məqsəd və intonasiyaya görə,
2. Struktural cəhətlərə görə.
İngilis dilində cümlələr struktual cəhətlərə görə təktərkibli və 

cüttərkibli cümlələrə bölünür.
Cüttərkibli cümlələrdə hər iki baş üzv - mübtəda və xəbər iştirak 

edir. Əgər baş üzvlərdən biri buraxılarsa, konteksdən onu asanlıqla 
başa düşmək olar, məs:

“Fleur had established immediate contact with an architect.” 
(Galsworthy) 

Cüttərkibli cümlələr bütöv və yarımçıq ola bilər. Əgər cümlədə 
həm mübtəda, həm də xəbər varsa, belə cümlə bütöv cümlə adlanır.

“French people only come to England to make money.”
Əgər baş üzvlərdən biri və ya hər ikisi buraxılarsa bu yarımçıq 

cümlə adlanır. Ancaq bu üzvləri asanlıqla bərpa etmək olar. Belə 
cümlələrə həm də elliptikal cümlə də deyilir və daha çox şifahi danı-
şıqda, xüsusən də dialoqlarda geniş istifadə olunur, məs:

“Best not to see her again. Best to forget all about her.”(Abra-
hams)

“What were you doing?” – Drinking (Shaw).
“Where were you yesterday?” – At the cinema.
Baş üzvlərdən ya mübtəda, ya da xəbər buraxılırsa və bunu kon-

teksdən bərpa etmək olmursa, belə cümlələr təktərkibli cümlələr ad-
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lanır.
Otto Jespersona görə təktərkibli cümlə “amorphous” cümlə ad-

lanır. Təktərkibli cümlələr xüsusən bədii təsvir və ifadə vasitələrin-
də,emosional nitqlərdə geniş şəkildə istifadə olunur. Əgər təktərkib-
li cümlələrin əsas hissəsi isimlərlə,substantivləşmiş sifətlərlə ifadə 
olunursa, belə cümlələrə adlıq cümlə deyilir.İngilis dilində və ingilis  
ədəbiyyatlarında adlıq cümlələri nominal cümlə də adlandırırlar. Ad-
lıq cümlələrdə isim sifətlələrlə də işlənə bilər, məs:

“Dusk - of a summer night” (Dreiser).
“Freedom! Bells ringing out, flowers, kisses, wine ”(Heym).
Təktərkibli cümlələrin əsas hissəsi tez-tez məsdərlə ifadə olunur, 

məs:
“No!To have his friendship his admiration but not at that price.”
İngilis dilində həm təktərkibli, həm də cüttərkibli cümlələr 

müxtəsər və geniş olur. Cümlə yalnız ilk və əsas üzvlərdən ibarətdir-
sə, belə cümlələr müxtəsər cümlələr adlanır,məs:

“She is a student.”
“Birds fly.”
“Winter.”
Əgər cümlə həm baş üzvlərlə, həm də ikinci dərəcəli üzvlərdən 

biri və ya bir neçəsi ilə ifadə olunursa, həmin cümlələr isə geniş 
cümlələr adlanır, məs:

“The two native women stole furtive glances at Sarie”.
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Səlimə Məmmədova
«Dədə Qorqud» elmi-tədqiqat 

 laboratoriyasının kiçik elmi işçisi

«DƏDƏ QORQUD» KİTABINDAKI DAVRANIŞ VƏ
RƏFTAR QAYDALARININ XII ƏSRƏ QƏDƏR 

TÜRK PEDAQOJİ FİKRİNDƏ YERİ

İnsan fəaliyyəini, psixologiyasını, mil-
lətlərin və xalqların tarixi, mədəni və sosial 
inkişafını bir sıra elm sahələri öyrənir. Bu 
elm sahələri arasında pedaqogika elminin 
müstəsna yeri var. Pedaqogika elmi vasitə-
silə gələcək nəslin təlim-tərbiyə işləri icra 
edilir, bununla yanaşı demək lazımdır ki, 
pedaqogika mütləq keçmiş tərbiyə üsulla-

rını təhlil və araşdıran bir xüsusi elm sahəsidir. Bir çox alimlər pe-
daqogika elmini tərif edərkən onun mürəkkəb, dialektik mahiyyətini 
qabardaraq zəngin nəzəri və praktiki materiallarını tədqiq edərək bu 
elmi ictimai hadisələri öyrənən elm sahələri arasında xüsusi tutuma 
malik elm kimi əsaslandırmışlar. 

Müasir pedaqoji fikir tarixində XVII əsrin böyük nəzəriyyəçisi 
Y.A.Komenski pedaqogika elminin banisi hesab edilir. Bu heç də 
pedaqoji fikrin məhz XVII əsrlə bağlı mütəşəkkil surətdə sistemə sa-
lınmasını ifadə etmir. Çünki pedaqogika elmi artıq Y.A.Komenskiyə 
qədər zəngin pedaqoji irsə, qabaqcıl pedaqoji təcrübəyə malik idi. 
Pedaqogika tarixi qədim dövrlərlə səsləşir. İlk insanın formalaşdığı, 
ilk cəmiyyətin meydana gəldiyi dövrdən tərbiyə, davranış məsələləri 
aktual ictimai problemlərdən olduğu üçün məhz pedaqoji fikir tarixi-
nin izləri də də qədim dövrlərə gedib çıxır. Ə.Paşayev və F.Rüstə-
movun fikrincə: «Pedaqogika elmi sosial elmdir. Belə fikir vardır 
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ki, guya ancaq təbiət və texnikaşünaslıq elmləri istehsal qüvvəsinə 
çevrilmişdir. Sosial elmlər isə sosial-dəyişdirici qüvvəyə malik de-
yil. Elmi biliklərin ayrı-ayrı sahələrinin bir-birinə qarşı qoyulmasını 
düzgün hesab etmək olmaz» (2; 11).

Pedaqogika elmi pedaqoji iş təcrübəsinə əsaslanır. Pedaqoji iş 
ictimai əsaslarla tənzimləndiyindən cəmiyyətin sosial, milli, mənəvi, 
elmi, dini və tərbiyə anlayışlarını dərindən əks etdirməli və doğru is-
tiqamətin seçilməsinə istinad etməlidir. Bu cəhətdən pedaqoji təfək-
kür xalqın qədim və müasir milli dəyərlərinə söykənir. Ona görə də 
pedaqogika elminin inkişafına təkan verən tarixi materialları təhlil 
etmək və araşdırmaq xüsusi prinsipial məqamlardandır.

Hər bir millətin özünəməxsus tarixi inkişaf prinsipləri mövcud 
olmuşdur. Bu milli prinsiplər xalqın mədəni-mənəvi həyatını, siyasi 
durumunu və sosial inkişaf mexanizmini əhatə etmişdir. Nəticədə 
bu və ya digər tərəqqiyə, yüksəlişə səbəb olan amilləri məhz xalqın 
dünyagörüşü və milli dəyərlərində əsaslandırmaq imkanları üzə 
çıxır. Məhz bu baxımdan «Dədə Qorqud» kitabının pedaqoji aspek-
tdən tədqiqi xüsusi elmi mahiyyət daşıyır. Tarixi, mədəni irsimizin 
başlıca əlaməti və xəzinəsi olan «Kitabi-Dədə Qorqud» müasir döv-
rümüzdə də pedaqogika elmi üçün maraqlı materiallar təqdim edir. 
Bu zəngin ədəbi-tarixi irsimizi pedaqoji fikrin inkişaf istiqamətindən 
tədqiqata cəlb edərək nəinki tarixi reallıqları əsaslandırmaq müm-
kündür, eyni zamanda xalqımızın müasir davranış tərzini, mədəni 
potensialını dəyərləndirmək mümkündür.

«Dədə Qorqud» kitabı pedaqoji fikir tarixində müxtəlif is-
tiqamətlərdə araşdırmalara cəlb edilmişdir. Müasir tədqiqatımızda 
bu ədəbi-tarixi abidəyə pedaqogika elminin spesifik tədqiq obyekti 
olan davranış psixologiyası və rəftar qaydaları baxımından müriciət 
etmək istərdik. «Dədə Qorqud» kitabının tədqiqində xalqın bir sıra 
maraqlı davranış spesifikasına və rəftar qaydalarına malik olması-
nı müşahidə edə bilərik. Bunları aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək 
olar. Davranış-rəftar qaydaları və psixologiyasını bu ədəbi-tarixi 
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abidədə aşağıdakı münasibətlərdə müşahidə edirik: 
1. Milli-mənəvi dəyərlərin mahiyyətində görmək olar – toy-dü-

yün mərasimlərində; advermə, adaxlanma, açıq döyüş səhnələrində; 
ovçuluq və təsərrüfat münasibətlərində; niqabla gəzmə və yaşmaq-
lanma davranışlarında; demokratiya məsələlərinin qabardılmasında; 
Qalın Oğuz daxilində mövcud olan İç Oğuz və Daş Oğuz münasibət-
lərində; dini və milli inamlar sistemində (Axır zamana, axirətə, aqi-
bət və Allaha münasibətdə; Xızır, Oğuz, Qorqud ataya və Qorqudçu 
ozan obrazlarında, aşıq idealında əksini tapır) əks olunur.

2. Ayrı-ayrı şəxslərə münasibətdə rəftar fərqliliyinin əyani təza-
hürünu vermiş olur. Burada Bayandır xana, Dirsə xana, Qazan xana, 
Bəkilə, Aruza, Basata, kafir məliklərinə, rəiyyət və bəylərə xüsusi 
fərqli rəftarları müşahidə edə bilərik.

3. Dastanda davranış estetikasının mahiyyətində xüsusilə seçilən 
məqamlar da vardır ki, bunları – andlarda, alqış və qarğışlarda, ha-
lallıq məsələlərində, vədlərdə, müraciət tərzlərində, tərif və təşbeh-
lərdə görə bilərik.

4. Müxtəlif situasiyalarda rəftarın vəziyyətə uyğun deyil, məhz 
qəbul olunmuş davranış qaydalarına müvafiqliyi şəklində müəyyən 
olunmasının şahidi oluruq. Məsələn, ağac, qurd, it, qopuz, at, qı-
lınc kultlarına münasibətdə «can yerinə can» süjetində, ailədaxili 
münaqişələrdə, adətə və ənənələrə sədaqətin təzahürlərində geniş və 
qabarıq üzə çıxan ictimai-sosial davranış qaydaları ayrı-ayrı şəxslə-
ri deyil, bütövlükdə oğuz cəmiyyətinin mədəni həyatını ifadə etmiş 
olur.

«Dədə Qorqud» kitabı müasir dövrümüzdə də əhəmiyyətli dərə-
cədə həyatımıza təsir edə biləcək qüvvədə olan dəyərlərin təmsilçisi 
rolunu oynaya bilər. Bu abidə pedaqoji fəaliyyət sahəsində əvəzsiz 
mövqeyə malikdir. Yeni nəslin tərbiyəsində, milli ruhun bərpasında 
mühüm məzmun və ideoloji mahiyyət daşıması ilə hələ də öyrənil-
məyə ehtiyac duyulan dastanlardandır.

«Dədə Qorqud» kitabının tədqiqatında xalqın pedaqoji təsəv-
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vürlərinin XII əsrədək artıq müəyyənləşməsinin məziyyətləri və 
əlamətləri üzərində aparılan araşdırma kimi burada Azərbaycan ədə-
bi və bədii yaradıcılıq nümunələrindən – nağıl, əski türk dastanla-
rı, rəvayət və əfsanələrin, tarixi-sosial anlamda xüsusi mövqeyi ilə 
seçilən – Tanrıçılıq, İslam dininin və qədim türk inamlarının das-
tanla ortaq cəhətləri müstəvisində nəzərdən keçirilməsi lazımdır. 
Yazılı ədəbiyyat nümunəsi olmasına qədər «Kitabi-Dədə Qorqud» 
VII əsrədək şifahi şəkildə mövcud olduğundan xalqımızın mənəvi, 
pedaqoji və psixoloji dünyagörüşü nümunələri də məhz qədim döv-
rlərlə əlaqədar mahiyyətə malik olması ilə dastanda əksini tapmış-
dır. Buna görə də «Kitabi-Dədə Qorqud»u tədqiqata cəlb edərkən 
məhz qədim dövrlərin dünyagörüşü materiallarına müraciət etmək 
lazımdır. Bu zaman aşağıdakı ədəbi-bədii və milli-mənəvi abidələr 
nəzər-nöqtəsində saxlanılmalıdır:

1. III-V əsrlərdə Azərbaycanda qıpçaq türklərinin və bunların ar-
dınca oğuz türklərinin məskunlaşması istər «Azərbaycan xalqının, 
istər Azərbaycan etnik-mədəni sisteminin, istərsə də Azərbaycan 
epos təfəkkürünün təşəkkülündə daha böyük rol oynamışlar ki, bunu 
sonrakı dövrlərin ən müxtəlif (dil, mədəniyyət, ictimai təfəkkür və 
s.) fakt-əlamətləri təsdiq edir» (2; 146).  Bu zaman «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastanlarının yaranması prosesi başlamışdır. Burada «Ər-
gənəkon», «Boz qurd» dastanları olan Göy türk dastanlarının təsirlə-
rinin, «Köç», «Törəyiş kimi» uyğur dastanlarının faktlarının, «Oğuz 
kağan» oğuz dastanının obraz, motiv və süjet xətlərinin mükəmməl 
şəkildə qovuşduğunu müşahidə edə bilirik. «Kitabi-Dədə Qorqud» 
həm dastan, həm də kitab olaraq türk xalqlarının istər bədii təfəkkü-
rünü dastan halında, istərsə də tarixi, etnomədəni, elmi, siyasi və so-
sial görüşlərini kitab halında özündə cəmləşdirmişdir. Bunun nəticə-
sidir ki, burada mifoloji qat zəngin şəkildə sintez halında əksini tapır.

2. VI əsrdən İslam dininin Azərbaycanda yayılması ilə «Dədə 
Qorqud» kitabında yeni qat – dini-mistik qat zənginləşir. Artıq ob-
razlar dinin səlahiyyətində idarə olunur, qədim obrazlardan Qorqud 
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Ata, Qazan xan İslamiyyətin təmsilçisinə çevirlirlər və xalqa onların 
timsalında dini tərbiyə aşılanmağa başlanır. Təsadüfi deyil ki, on-
ların şəxsiyyətində İslam təbliğatçılığı ilə yanaşı qədim türk inanc-
lar sisteminə məxsus əlamətlər yaşamaqdadır. Qorqud Ata qopuzu, 
alqışı və qarğışı, ad vermə müqəddəsliyi onun peyğəmbəri görməsi 
ilə bərabər vurğulanır. Qazan xan yuxuya inamı ilə, içki məclisləri 
təşkil etməsilə, qurda, suya, it kultuna inamı əks etdirməsilə yanaşı 
məscid tikilişində və məscidlər təsis etməkdə, namaz qılmaqda təs-
vir edilir.

3. Qonşu xalqların və dövlətlərin mədəni həyatının dastanda əksi 
də özünəməxsus psixoloji məqamlardandır. Belə ki, qədim inamlar-
la yaşayan Tuman qalasının təkurunun xalqının ölülərin diri olması 
inamına qarşı Qazan xanın tənələrini, Qanturalının Trabzon təku-
runun qəddar əmrinə qarşı igidliklə uğurlarını göstərməklə dastan 
yaradıcıları geniş erudisiyaya və dünyagörüşü nümayiş etdirmişlər. 
Müxtəlif xalqlar və tayfaların spesifik cəhətlərini göstərərək dastan 
müəllifləri Azərbaycan xalqına nəinki maraqlı süjet izləməyi təklif 
edir, eyni zamanda onun tərbiyə işində müxtəlif istiqamətli pedaqoji 
iş görmüş olurlar. Burada davranış tərbiyəsi xüsusilə geniş əksini 
tapmışdır.

«Dədə Qorqud» kitabının bu cəhətlərini konkret faktlar əsasında 
nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, kitabın bədii mətni dəyərli pe-
daqoji mahiyyət daşıyır. Burada təlim, tərbiyə, özünüdərk, milli qü-
surun yaradılması, şəxsiyyətin formalaşdırılması və eyni zamanda 
etnik mənəviyyatın gücləndirilməsi işlərinin aparılma mexanizmi 
məqsədyönlü şəkildə problem kimi ortaya qoyulmuşdur. Bir boy-
dan digər boya fərqli problemlər qoyulsa da, ümumilikdə pedaqoji 
mahiyyət qabarıq bir folklor nümunəsi kimi bu dastan da didaktik 
mahiyyətə malikdir və bu da onun milli dəyərini yüksəldir və xalqın 
mütəşəkkil şəkildə milli ideya və milli dəyərlər ətrafında birləşməsi-
ni təmin edən tərbiyəvi əhəmiyyətini əsaslandırır.

Etnik xarakter etnik psixologiyanın və pedaqogikanın mühüm 
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tərkib hissəsidir. O, etnik simanı müəyyənləşdirən başlıca ünsürlər-
dən biridir. «Kitabi-Dədə Qorqud» da davranış psixologiyası etnik 
psixologiyanın ayrılmaz hissəsi kimi etnik xarakteri müəyyən edir. 
Oğuzların etnik xüsusiyyətləri onların qonaqpərvərliyi, əliaçıqlı-
ğı, sədaqətlərində, dözüm və səbr etmək keyfiyyətlərində, döyüşdə 
mərdliklərində və s. məqamlarda əksini tapır. Qadınlar haqqında da-
nışılarkən dastanda onların «dörd cür» olması vurğulanır və əyani 
olsun deyə misal və onların dilindən ifadələr, cümlələr, spesifik kə-
lamlar verilir.

Qarılar dört dürlüdür:
Birisi solduran sopdur,
Birisi dolduran topdur.
Birisi evin dayağıdır,
Birisi necə söylərsən, bayağıdır (1; 22).

Bundan əlavə qadınların bu xasiyyətlərinin açıqlanmasını nəin-
ki dastanın «Müqəddimə»sində görürük, eyni zamanda Dirsə xanın 
xatununun, Qazan xanın xanımı Burla xatunun, Banuçiçəyin, Qantu-
ralının, Selcanının, Dəli Domrulun xatununun və s. xanımların tim-
salında igid, ağıllı, tədbirli, qorxmaz, sədaqətli görürüksə, Qısırca 
yengənin, Boğazca Fatmanın, Aruzun xatununun simasında mənfi 
xasiyyətli qadınların pislənildiyini müşahidə edirik. Dirsə xanın 
xatunu cəsarətlə tədbir tökür, Dirsə xanı doğru haqq yoluna çəkir, 
oğlu Buğacı xilas edir, ata və oğul arasında yaxınlaşmağa nail olur. 
Tədbirli və ağıllı olan bu qadın sevilərək təsvir edilir. Aşağıdakı ifa-
dələrlə bu qadına hörməti görmək mümkündür: «Dirsə xan arvadının 
sözü ilə böyük məclis qurdurdu, Allahdan istəyini dilədi» (1; 178), 
«Arvadı belə danışanda Dirsə xan cavab vermədi» (1; 182), «Oğlan 
anasının sözünü sındırmadı» (1; 184).

İgid və cəsarətli Selcan xanımın davranışı vasitəsilə dastan müəl-
lifləri qadının gözəl sifətlərini aşağıdakı kimi açıqlayırlar:
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«İgid bəy, öyünərsə, ər öyünsün, - aslandır!
Lovğalanmaq arvad üçün nöqsandır.
Öyünməklə avraddan kişi olmaz…
Bir Allah bilir ki, mən sənə sirdaşam, 
yaram, qıyma mənə» (1; 258).

Dəli Domrulun xatununun sədaqəti isə dastanın ən mühüm dəyə-
ri kimi qiymətləndirilə bilər. Çıxılmaz vəziyyətdə həyatını qurban 
verən bu qadın bir vəfa, sadiq könül rəmzinə çevrilir və hətta boyun 
süjetində Allahın yüksək dəyərləndirdiyi varlıq kimi üzə çıxarılır. O 
deyir:

Can nədir ki, sənə qıya bilməmişlər?
Yerlər şahid olsun, göy şahid olsun,
Qüdrətli Allah şahid olsun, qurbanam sənə,
Mənim canım qurban olsun sənin canına! (1; 247).

«Kitabi-Dədə Qorqud»da ailə tərbiyəsinin mərkəzində duran 
əsas obraz kimi qadın davranışı böyük pedaqoji və didaktik əhə-
miyyət daşıyır. Məhz bu igid, ədalətli qadınların övladları – Buğac, 
Uruz, İmran, Əyrək və Səyrək, Qanturalı obrazları ana, ata hakim 
dairələrə məxsus insanlara münasibətdə seçilən surətlər kimi müsbət 
qəhrəman obrazları olaraq dəyərlənirlər.

«Kitabi-Dədə Qorqud»da ailədaxili davranışdan danışdıqda 
ata-oğul, ana-oğul, valideynlərə münasibət, ən və arvad, qohumlarla 
münasibətləri unutmaq olmaz. Salur Qazan və Uruz, Dirsə xan və 
Buğac, Bəkil və İmran, Qazılıq qoca və Yeynək, Duxa qoca və Dəli 
Domrul, Baybörə və Bamsı Beyrək, Aruz və Basat, Aruz və Təpə-
göz, Uşun Qoca və Səyrək münasibətlərində ata və oğul, Səyrək və 
Əyrək, Beyrək və bacısı, Basat və Təpəgöz münasibətlərində qar-
daşlar, Qazan və anası, Uruz və Burla xatun, Buğac və anası, Aruz və 
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Qazan, Qazan və Qaragünə, Qazan və Bayandur xan münasibətlərin-
də gənc nəsil və yaşlı nəsil arasındakı milli-mənəvi bağlılıq dastanda 
çox ehtiyatla və qayğı ilə dəyərləndirilmişdir. Oxucunun və dinləyi-
cinin mənəvi və milli tərbiyəsində rol oynayan bu mühüm davranış 
qaydaları qəhrəmanlıq dastanlarımızda nəinki yad edilir, hətta qaba-
rıq şəkildə diqqət önünə gətirilir.

Dastanın bədii mətni ailədaxili münaqişələrin yaranmasının sə-
bəbi kimi əsasən insanlar arasında rəftar probleminin qabardılma-
sı əsasında baş verməsini əsaslandırır. Belə ki, davranışlarda doğru 
olmayan rəftar qaydalarının üzə çıxmasının labüdlüyü nəticəsində 
ailələrdə bu və ya digər ailədaxili problemlərin peyda olmasına zə-
min yaradır. Məsələn, Dirsə xan ailəsinə qarşı həssas olsa da, kənar 
şəxslərin onun ailə üzvlərinə qarşı çıxışlarını dəstəkləyir və bunun 
nəticəsi olaraq oğlu Buğacdan şübhələnir və onun ölümünə razılıq 
verir. Dastan müəllifi ailəyə kənar şəxslərin müdaxiləsini tamamilə 
inkar edərək ailədaxili münasibətlərdə məhz valideynlərin və övlad-
ların birliyinə əsaslanan davranış qaydalarına riayət edilməsini doğ-
ru yol kimi təsdiqləyir. Nəticədə Dirsə xan oğlu Buğac anasının səyi 
və müqəddəs Xızır peyğəmbərin müdaxiləsilə həyata qaytarılır və 
bununla da ailənin dayaqlarının ailə üzvləri olduğu təsdiqlənir. Bun-
dan əlavə biz ailədaxili davranışın digər bir misalda Basat-Təpəgöz 
süjetində izləyə bilirik. Aruz qocanın doğma oğlu Basat oğulluğa 
götürülmüş Təpəgözü öldürür. Burada göstərilir ki, Oğuzun qolu qü-
vvətli, igid oğulları Təpəgözün əlində məğlub oldu. Dözən oğlu Alp 
Rüstəm həlak oldu. Uşun Qoca oğlu kimi pəhləvan onun əlində öldü; 
onun iki qardaşı da Təpəgözün əlində pak canını tapşırdı. Dəmir 
donlu Mamaq onun əlində məhv oldu. Bığı qanlı Bükdüz Əmən də 
Təpəgöz tərəfindən məğlub edildi. Təpəgöz ağ saqqallı Aruz qocaya 
qan qusdurdu. Qıyan Səlcikin ödü yarıldı. İgidlərin başçısı Qazana 
elə zərbə vurdu, dünya başına daraldı» (1; 267). Lakin bununla belə 
Təpəgözü Basat məğlub edə bilir, hiylə və tədbirlə ona qalib gəlir. 
Dastanda ailə problemi məhz ailə üzvlərinin məqsədyönlü müdrik 

Pedaqogika, Fəlsəfə, Psixologiya



278

DƏDƏ QORQUD ARAŞDIRMALARI

qərarı ilə həll olunması prinsipinə əsaslanır, bu isə böyük psixoloji 
və tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır.

Ailədaxili davranış qaydaları Oğuz elində sədaqətli, vəfalı, igid 
Oğuz qadınlarının timsalında xüsusi məqamları ilə seçilir. Qadın 
ailənin mərkəzində dayanır, onunla hesablaşırlar, onunla məsləhət-
ləşirlər, Oğuz igidləri özlərinə xanım seçdikdə xüsusi müdriklik 
göstərirlər və ailə davranışlarında onlara hörmətlə yanaşırlar. Etnik 
psixologiya və şəxsiyyət məsələsinin dastanda qadın davranışı ilə 
təmsil olunduğu məqamlarda aşağıdakı misallarla rastlaşa bilərik. 
Banuçiçək Bamsı Beyrəyə sədaqətini onun ölüm xəbəri gələnə qə-
dər on altı il ərzində qorudu, qardaşı Əyrəyin ardınca uzaq yola çıx-
maq istəyən Səyrəyin nişanlısı onun bu çətin yola çıxmasını dəhşətlə 
qəbul edərək öz sədaqətini qayınana və qayınata qarşısına cəsarətlə 
çıxaraq onları məsələdən hali etməyi ilə sübut edir: «Az öz-özünə 
deyir: «mənə qədəmi uğursuz gəlin deyincə, utanmaz-arsız gəlin 
desinlər. Qayınatama, qayınanama xəbər verim gərək», - söyləmiş 
(1; 287). Dəli Domrulun xatunu öz canını tərəddüd etmədən öz hə-
yat yoldaşına qurban etməsilə Oğuz elində ailə institutunun möh-
kəm təmələ malik olduğunu nümayiş etdirir. Davranış qaydalarının 
ailələrdə sabit və möhkəm zəmin üzərində qorunduğunu müşahidə 
edirik.

Əxlaq «Kitabi-Dədə Qorqud» qəhrəmanlarının bütövlükdə das-
tanda əksini tapan Oğuz xalqının davranış və rəftarlarında, bir-biri 
və digərləri ilə münasibətlərində əsaslandıqları prinsiplər məcmusu 
şəklində üzə çıxır. Oğuz əxlaqı dedikdə onun məzmununda aşağıda-
kılar dayanır:

1. Müqəddəslərə münasibətdə əxlaqi dəyərlərin xüsusi qiymət-
ləndirilməsinin şahidi oluruq. Burada Dədə Qorquda xalqın xüsusi 
rəğbəti mərkəzi mövqedə dayanır: «O kişi oğuzların kamil bilicisi 
idi: nə deyirdisə, olurdu. Gələcəkdən qəribə xəbərlər söyləyirdi. Al-
lah onun könlünə ilham verirdi». (1; 172) Ona qarşı edilən hər han-
sı hörmətsizlik Allah tərəfindən qəbuledilməz günah hesab edilirdi 
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və bunun əyani təsvirini Dəli Qarcarla Dədə Qorqud münasibətində 
müşahidə edirik: «Dəli bəy Dədəni bir anda vurmaq istədi. Dədə 
Qorqud dedi: «Vursan, əlin qurusun!» Allahın əmri ilə Dəli Qarcarın 
əli yuxarıdan asılı qaldı. Dədə Qorqud vilayətin ruhani ağası olduğu 
üçün diləyi qəbul olundu» (1; 207).

Davranış qaydalarını nizamlayan müqəddəslik kultu dastanın 
mətnində dəfələrlə təkrarlanır, oğuz cəmiyyətinin mənəvi-mədəni 
həyatının tənzimlənməsini təmin edir. Məsələn, Allah, Tanrı müqəd-
dəsliyi bunlar içərisində ən mühüm mövqe tutur.

Allah-Allah deməyincə işlər düzəlməz,
Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz.
Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz.
Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz. 
Ölən adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz…
Qovuşaraq sular daşsa, dəniz dolmaz.
Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz (1; 172).

Dəli Domrulun başına gələn qəribə əhvalatla Oğuz elinin qədim 
Tanrı ideyasının əks-sədası dastanda yaşamaqla əxlaq və davranış 
qaydalarının dərin və qədim, möhkəm təmələ malik olduğunu əks 
etdirir. Əzrayılla Domrulun söhbətində bu əxlaq normaları aydın-
laşdırılır: «Əzrayıl deyir: «Ay dəli axmaq, mənə nə yalvarırsan, Al-
lah-taalaya yalvar. Mən buyruq quluyam». Dəli Domrul deyir: «Bəs 
can verən, can alan da Allahdırmı?» «Bəli, odur!» dedi. Dəli Domrul 
burada soylamış, görək xanım, nə soylamışdır:

Ucalardan ucasan,
Kimsə bilməz necəsən.
Gözəl Tanrı!
Neçə cahillər səni
Göydə arar, yerdə istər
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Sən möminlər könlündəsən.
Sən böyüksən, qüdrətlisən,
Əbədi sirr sahibisən.
Canımı alsan, özün al,
Qoyma, Əzrayıl alsın!» (1; 243).

2. Oğuz xalqının əxlaqında, onun davranışında yasaqlar, qada-
ğalar xüsusi yer tutur. Yaxşı və yamanlıq anlayışları dastanın mət-
nində xüsusilə vurğulanır və davranış qaydalarını tənzimləyən mü-
hüm məqamları şərtləndirir. Əxlaq daxilində əsaslandırılan yasaq və 
qəbul edilən cəhətlər davranışa, onun doğru və yanlışlığına qiymət 
verməyə xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» mət-
nində atalar sözlərinə geniş yer verilmişdir. Məsələn, «Əski pambıq 
bez olmaz, qarı düşmən dost olmaz», «Qaravaşa don geydirsən də, 
qadın olmaz», «Lopa-lopa qarlar yağsa, yaza qalmaz», «Kül təpəcik 
olmaz», «Qız anadan görməyincə öyüd almaz», «Ata malından nə 
fayda, başda ağıl olmasa» və s. (1; 172-173).

Yasaqlar dastanda müxtəlif məqamlarda xüsusi keyfiyyətləri ilə 
üzə çıxır, buraya oğulun ataya qarşı itaətsizlik göstərməsinə qarşı 
yasaqlar, yalın söz danışmaq yasağı, təkbaşına qərar qəbul etmə ya-
sağı, nişanlı qızın qayınata və qayınanaya və nişanlı oğlana görün-
məsi yasağı etik normalar hesab edilirdi.

3) Oğuz əxlaqında and içmə və verilən anda sadiqlik namus 
məsələsi ilə bərabər tutulurdu. Bu zaman nəyin bahasına olursa-ol-
sun andın yerinə yetirilməsi etik-əxlaqi norma kimi mütləq rola 
malik idi. Andlar Oğuz elində müqəddəslik zirvəsindədir. Dastanda 
Bamsı Beyrəyin təsirli bir andını oxuyuruq:

Mən Qazanın nemətini çox yemişəm,
bilməzsəm, gözümü tutsun!
Qaracıqda Qazlıq atma çox minmişəm,
bilməzsən, tabutum olsun!
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Yaxşı qaftanlarını çox geymişəm,
bilməzsəm, kəfənim olsun!
Böyük, geniş otağına çox girmişəm.
bilməzsəm, zindanım olsun!
Mən Qazana dönük çıxmaram, qəti bilin! (1, 305).

 
Təkur bəyləri tərəfindən əsir aparılan Qazan xan həqiqət nə qə-

dər əlverişsiz olsa da ondan qaçmayaraq and belə içmək cəsarətində 
olan bəylərdən idi. «Kafirlər ona dedilər: «And iç ki, bizim elimizə 
düşmənçiliyə gəlməyəcəksən.» Qazan dedi: «Vallah, billah, doğru 
yolu görürkən əyri yoldan gəlmərəm!» Dedilər: «Vallah, Qazan yax-
şı and içdi.» (1, 294)

Səyrəl qardaşı Əyrəyin ardınca düşmən elinə getməyi və onu xi-
las etmək qərarına gəldiyi andan məcburən evləndirilməsinə bax-
mayaraq ağır bir and içir, o, xanımına deyir: «Qardaşımın üzünü 
görməyincə, ölmüşsə, qanını almayınca muradıma çatsam, qoy qı-
lıncımla doğranım, oxuma sancılım, oğlum doğulmasın, doğularsa 
on yaşına çatmasın!» (1, 287).

And içmənin digər forması da qılınc altından keçirmədir. Beyrək 
ona çox pisliklər etmiş Yalançı oğlu Yalıncıqın günahlarını bağışla-
yaraq onu qılıncının altından keçirməklə and içir ki, qisas almaya-
caq.

«Kitabi-Dədə Qorqud»un davranış psixologiyası baxımından 
təqdim etdiyi and prinsipləri Oğuz cəmiyyətinin daxili və sabit 
dəyərlər sistemində həlledici rola malik idi. Məhz and içməklə in-
sanlar arasında münasibətlərin aydınlaşdırılması və cəmiyyətin tər-
biyə edilməsi mühüm ictimai-sosial amil kimi diqqəti cəlb edir.

XII əsrə qədər pedaqoji təsəvvürlər, cəmiyyətin tərbiyəsi aspek-
tindən üzə çıxan əsas həlledici məqamlar «Dədə Qorqud» kitabın-
da təsadüfi hallar deyil. Qafqaz regionunun, Azərbaycan məkanının 
ictimai, mədəni, mənəvi və milli adət-ənənələrinə söykənərək ya-
ranmışdır. Onların kökləri qədim nağıl, rəvayət və əfsanələrə aparıb 
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çıxarır. Məhz buna görə də «Kitabi-Dədə Qorqud»u tədqiq edərkən 
və bu abidədə davranış tərbiyəsinin spesifikasını araşdırarkən folk-
lor nümunələrinə müraciət edilməlidir. Eposla nağıl arasındakı təsir-
ləri aşağıdakı mahiyyətdə müşahidə etmək mümkündür:

1) Dastanda möcüzəli şəkildə dünyaya gəlmə məqamları nağıl, 
əfsanə motivlərinə əsaslanır. Amma bu möcüzə cəmiyyət daxilində 
insanların təkcə ilahi qüvvəyə inamına söykənmir, həm də xeyirxah 
davranışa və əmələ görə mükafat veriləcəyinə inamı təsdiqləyir. Bu 
isə böyük tərbiyəedici məzmun daşıyır. Dirsə xan xatununun təklifi 
ilə böyük ziyafət məclisi qurur. Xatun ona belə bir məsləhət görür:

Ay Dirsə xan, mənə qəzəblənmə!
İnciyib acı sözlər söyləmə!
Yerindən qalx, ayağa dur,
Yer üzündə böyük çadır qur!
Ayğır, buğra, qoç qırdır!
İç Oğuzun, Daş Oğuzun bəylərini üstünə yığ!
Ac görsən, doydur; çılpaq görsən, geyindir!
Borclunu borcundan qurtar!
Təpə kimi ət yığ, göl kimi qımız sağdır!
Böyük şadlıq məclisi qur, Allahdan arzunu dilə!
Bəlkə bir ağzı dualının alqışı ilə
Tanrı bizə bir yetkin övlad verə, - dedi (1, 178).

Xatunun sözlərindən bəlli olur ki, insanlarla yaxşı davranma ilahi 
mahiyyət daşıyır və bu məqamda dastan etikasına uyğun biz maraqlı 
psixoloji cəhətləri görmüş oluruq. Dua ilə dünyaya gələn Buğac ata 
qəzəbi ilə ölümə məhkum olur, Xızır vasitəsilə isə ölümdən qurtu-
lur. Nağıl motivləri ilə səsləşən bu cəhətlər insanların cəmiyyətdə 
mövqelərinin dərkinə və görməli olmalı işləri haqqında sosial tələblə 
nizamlanır. Mistik dünyaya gəlmə Dirsə xanın davranışlarında üzə 
çıxan mənfilikləri dəf etmir, əksinə bir daha cəmiyyətdə hökm sürən 
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qeyri-kafi hərəkətlərin aradan qaldırılması məsələlərini aktuallaşdı-
rır. «Kitabi-Dədə Qorqud» bu baxımdan etika normalarının və dav-
ranış təfəkkürünün maraqlı konsepsiyalarını təbliğ edir.

Digər bir boyda Bamsı Beyrəyin dünyaya gəlməsi də bəylərin 
arzu və duası ilə həyata keçir. Lakin onun da başına gələn bir sıra 
çətinliklər, onun tənhalığı və darda qalması kimi faktlar ictimai ma-
hiyyət daşıyır. Möcüzəli doğuluş heç də ilahi dayaq əldə etməyə əsas 
vermir və bu ideya dastan boyu dəfələrlə təkrarlanır. Cəmiyyətdə 
hökm sürən qanunlar və etik davranış normaları dara düşmüş hər 
hansı Oğuz igidinin nə qədər cəsarətli və dəliqanlı olmasından ası-
lı olmayaraq ya qardaşı, ya da dostu tərəfindən qurtarılması kimi 
mənəvi ideyaya inamı yaşadırdı. Buna görə də Beyrəyin qardaşı ol-
madığına görə də, onun sirdaşı və dostu Qazan xan axtarışları aparır, 
Beyrəyin ölüm xəbəri gələnədək bu axtarış davam etmişdir. Oğuz 
elinin davranış qaydaları onun daxildən tənzimlənmə prinsiplərini 
müəyyən edirdi.

Digər bir boyda Təpəgözün mistik yolla dünyaya gəlməsinin şa-
hidi oluruq. Lakin bu alqış və dua vasitəsilə olmur, səhv və yan-
lış davranış nəticəsində baş verir və nəticədə Oğuz elinə fəlakət üz 
verir. Nağıl motivi və obrazları əsasında təşəkkül tapan bu əhvalat 
Oğuz elinin nümayəndəsi olan Qonur Qoca Sarı çobanın etikadan 
kənar hərəkətləri böyük el dərdinə gətirib çıxarır. İlahi doğuluş bu 
zaman günahla müşayiət edildiyindən Oğuz cəmiyyətinin davranış 
qaydalarından uzaq idi. Lakin Təpəgözün Aruzun tərəfindən götü-
rülüb oğul kimi böyüdülməsini təsvir edən dastançı belə bir halın 
mərhəmət hissinə güc gəlmədiyini ifadə edirdi.

Oğuz təfəkküründə davranış mədəniyyəti ümummilli mahiyyət 
daşıyır, onun bu və ya digər əlaməti bütün Oğuz elində eyni sə-
viyyədə dərk olunub, qəbul edilir. «Kitabi-Dədə Qorqud»un təhlili 
göstərir ki, orada təsvir edilən əsas etnik biliklər özünü gözəl dərk 
edən və qiymətləndirən vahid bir xalqa məxsusdur. Burada qan qo-
humluğu mənəvi yaxınlığı mənəvi-etnik dəyərlərə üstün gələn əsas 
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cəhətlərdən sayılmır. Məsələn, Salur Qazan dostu Beyrəyin qisasını 
dayısından alır.

Oğuzlarda rəiyyət və ağa münasibətləri də səmimi və milli xüsu-
siyyətlərlə zənginliyə malikdir. Belə ki, rəiyyətin parlaq nümayən-
dəsi olan Qaraca çoban və Qazan xan münasibətlərində dövlətçiliyin 
dərki və sabit qanunauyğunluğu diqqəti cəlb etsə də, çobanın öz ağa-
sına sədaqəti, etimadı onların bir-birinə hörmətini təmin edir. Davra-
nışlarında hər biri özünü, öz statusunu ifadə etmədən böyük əzəmətli 
Oğuz xarakterinə sadiqliyi təmsil edirlər. Hər ikisi igid, qorxmaz və 
müstəqildirlər. Qaraca çoban və Qazan xan titul və mənsəblə bir-bi-
rindən uzaq məsafələrdə yerləşmirlər. Çünki onların mənəviyyatında 
vahid Oğuz davranış qaydaları hökm sürür. Çoban Qazana söyləyir:

Qonur atın mənə ver!
Altmış tutamlıq nizəni mənə ver!
At  o böyük qalxanını, mənə ver!
Böyük, iti, polad qılıncını mənə ver!
Oxqabından səksən oxunu mənə ver!
Ağ tozluca tutacaqlı bərk yayını mənə ver!
Gedim kafirin qolundakı şahinini öldürüm.
Paltarının qolu ilə alnımın qanını silim.
Ölərsəm, qoy sənin uğrunda mən ölüm!
Allah qoyarsa, evini mən xilas edim (1, 194).

«Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsi davranış və rəftar qaydaları eti-
barilə dərin pedaqoci, tərbiyəvi mahiyyət daşıyır. Milli-mənəvi xa-
rakterin əksində və formalaşdırılmasında əvəzsiz rola malikdir. Tə-
sadüfi deyil ki, qədim «Oğuznamə» motivləri və süjetləri əsasında 
boy-boy təşkil edilən, bəzi əhvalatların yeni-yeni versiyalar halın-
da yenidən işlənilən, məsələn, «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy», 
«Bamsı Beyrək boyu» kimi boylar, «Oğuznamə» obrazlarının geniş 
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və əhatəli açıqlandığı, diqqət önünə gətirildiyi bu abidə «kitab» ad-
lanır. Məzmununda folklorun müxtəlif janrlarını müşahidə etsək də, 
«Kitabi-Dədə Qorqud» məhz Oğuz cəmiyyətinin formalaşdırılması-
na yönəlmiş estetik və etik davranışlar məcmuəsidir. Burada həyat 
hadisələri fonunda təkrarlanan bu və ya digər davranış normaları 
xalqa təkrar-təkrar aşılanır, cəmiyyətin məqsədyönlü tərbiyə işlərin-
də aparıcı mövqe tutması ilə təbliğ olunur.

Pedaqogika elminin tədqiqatları üçün geniş meydan açan «Dədə 
Qorqud» kitabi nəinki yarandığı və qələmə alındığı ilkin orta əsrlər 
və təkrarən tərcümə edildiyi intibah dövrü abidəsidir, eyni zaman-
da müasir Azərbaycan cəmiyyətinin özünüdərk və psixoloji milli 
özünütərbiyə işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gənc nəslin sosial 
mühitdə milli dəyərləri qorumaqla uyğunlaşması və şəxsiyyətin for-
malaşması kimi pedaqoji məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün tarixi 
ədəbi-bədii abidələrin rolu həlledicidir. Buna görə də, «Kitabi-Dədə 
Qorqud» abidəsində rast gəlinən tərbiyəvi məqamları ümumiləş-
dirərək aşağıdakıları göstərmək mümkündür:

1) Dastanda ictimai münasibətlərin yaranması istiqamətində bir 
neçə əlamətdar xüsusiyyətlər gözə dəyir. Burada dövlət daxilin-
də bəylərin, xanların bir-birinə münasibətləri, onların sülh yolu ilə 
problemləri həll etmə tədbirləri ictimai-siyasi davranış qaydalarını 
üzə çıxarmış olur. Buraya «Dirsə xan oğlu Buğac boyu»nu, «Bə-
kil oğlu İmran boyu»nu, «İç Oğuza Daş Oğuzun dönük çıxması və 
Beyrəyin öldürüldüyü boy»u misal gətirmək olar. Adları çəkilən 
boylarda bir sıra dövlət əhəmiyyətli ixtilaflar üzə çıxmışdır. Lakin 
xanlar düzgün siyasi davranış qaydaları ilə silahlandıqlarından döv-
lət daxilində qiyama, mənfi halların yaranmasına səbəb olmadan bu 
ixtilafları aradan qaldıra bilirlər.

2) Dastanda ailə münasibətləri, ailədaxili münaqişələr və davra-
nış normaları geniş və əhatəli əks olunmuşdur.

3) Dastanda düşmənlə davranma etnik psixologiyanın möhkəm 
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və sağlam idraka söykəndiyini üzə çıxarır. Heç bir Oğuz bəyi və xanı 
onların övladları, xanımları kafir və düşmənlərdən qorxmur, onlara 
münasibətdə ayıq-sayıqlıq göstərir və öz milli xarakterinin təmsilçi-
si kimi dönməz, mətin və namuslu hərəkətlərilə seçilirlər. Davranış-
larında düşmənə mənəvi daxili güclə qələbə çalırlar.

4) «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları adət-ənənə, toy, nişan, 
göbəkkəsmə nişanı, qonaqlıq vermə mədəniyyəti və s. kimi milli 
dəyələri təbliğ edir. Burada qonaqpərvərlik duyğularının səmimiliyi 
qabarıq şəkildə əhatə olunubdur.

5) Dastanın dini, mifoloji və estetik-bədii qatları bir-birilə sıx 
əlaqəli şəkildə işlənildiyindən Oğuz cəmiyyətinin mənəvi dünyası-
nın tarixi köklərinin daha qədim və daha mükəmməl şəkildə möv-
cudluğuna bir sübutdur.

6) Pedaqoji dəyərinə görə bu abidə müasir dövrdə də cəmiyyəti-
mizin tərbiyəsində xidmət göstərmək imkanlarını tükətməmişdir və 
əksinə müasir şəraitdə millətin tənzimlənməsi, davranışının məqsəd-
yönlü nizamlanması üçün mühüm məna kəsb edir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” nəinki folklorumuzun misilsiz incisidir, 
həm də pedaqogika elmimizin zəngin elmi tədqiqat obyekti kimi 
əvəzsiz dəyərə malikdir. Tərbiyə işində, dəyərli və zəngin materiallar 
əks etdirməklə milli-mənəvi dünyagörüşünün inkişafına istiqamət 
vermək üçün lazımi əhəmiyyəti ilə seçildiyindən müasir həyatımız-
da inkaredilməz rola malikdir.
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SUMMARY 

Salıma Mamedova
The place of behavior and treatment in the Turkic Pedagogical thou-

ghts before XII century which were reflected in “Kitabi Dede Korkut”
“Kitabi-Dede Korkut” is a valuable heroic epos of Azerbaijani nation. This 

article was devoted to researching of the rules of behavior and up-bringing of 
Oghuz youths and defined pedagogical thoughts before XII century, on the basis 
of examples from “Kitabi-Dede Korkut” 

РЕЗЮМЕ

Салима Мамедова 
Место правил поведения и обращений в тюркской педагогической 

мысли до ХII века, отраженные в “Книге-моего Деда Коркуда”
“Книге-моего Деда Коркуда” является ценнейшем героическим эпосом 

Азербайджанского народа. Данная статья посвящена исследованию правил 
поведения воспитания огузской молодежи и выявляет педагогические 
соображения до ХII века, на основе примеров из эпоса.
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Səbinə Muradova,
ADPU-nun “Dədə Qorqud” ETL-nın əməkdaşı

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN
ÜMUMİ İNKİŞAFINDA OYUNLARIN ROLU

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ümumi inkişafında oyunlar mü-
hüm rol  oynayır. Uşaq bağçalarında milli oyunların səmərəli təşkili 
uşaqların ümumi inkişafı üçün geniş imkan və şərait yaradır. Uşaq, 
adətən, oyun prosesində yaşlı adamları təqlid edir, onların əmək 
növlərini icra edir. Uşaq oyunu gerçəklikdən fərqləndirə bilməsə də, 
ondan həzz alır, onunla maraqlanır, sabahkı oyunun eşqi ilə yaşayır.

Oyunun səmərəli və təsirli təşkili bir çox cəhətdən tərbiyəçinin 
elmi-pedaqoji hazırlığından və metodik ustalığından asılıdır. Oyuna 
pedaqoji cəhətdən düzgün rəhbərlik etmək üçün hər bir tərbiyəçi ilk 
növbədə milli oyunlarımızdan xəbərdar olmalıdır. Uşaqların yaş sə-
viyyəsinə uyğun nümunələrdən məqsədyönlü istifadə etməlidir. Bu 
baxımdan “Kim iyirmiyə qədər sayar?”, “Oğru vəzir”, “Darı-darı”, 
“Göz yummaq”, “Kamanla ox atmaq”, “Şana qoymaq” kimi oyunlar 
çox səciyyəvidir. Məsələn, bunlardan “Darı-darı” oyununa nəzər ye-
tirək: bu oyunlar uşaqların əqli fəaliyyətini eşitmə, görmə, toxunma 
duyğularını və riyazi biliyini inkişaf etdirir.

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin böyük qruplarında biliklə-
rin tətbiqi ilə  yanaşı yeni biliklərin əldə edilməsinə də imkan yaradır. 
Ona görə də didaktik oyunların məzmunlu və təsirli təşkilinə xüsusi 
əhəmiyyət verilməlidir. Bu qrup məktəbə hazırlığın ilkin mərhələsi 
olduğundan orada didaktik oyunlar yalnız əşyalarla və onların key-
fiyyəti ilə tanışlığa deyil, həm də həyat hadisələrinin ümumiləşdiril-
miş şəkildə mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir.

Böyük qrupda oyun prosesində uşaqların psixi prosesləri daha 
davamlı olur və onlar şüurlu fəaliyyət göstərirlər. Bu isə mürəkkəb 
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quruluşlu oyunlardan, xüsusilə dama, domino kimi əqli gərginlik 
tələb edən oyunlardan və tapşırıqlardan istifadə etməyə imkan verir. 
Bu yaşda uşaqların oyun fəaliyyəti öz müstəqilliyi ilə səciyyələnir.

Uşaq bağçalarında milli oyunların nümunələrindən də istifa-
də etmək lazımdır ki, həmin oyunun təşkili tərbiyəvi səciyyə daşı-
sın, uşaqları düşünməyə, fikirləşməyə, müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə 
yiyələnməyə sövq etsin, çətinlikdən xilas olmağın yollarını öyrətsin. 
Oyunların təsirli, maraqlı təşkilinə nail olmaq üçün qruplar arasında 
yarışlar təşkil etmək, qalib qrupları rəğbətləndirmək də faydalıdır.

Oyunların təlimi prosesində uşaqlar məişət əməyini, milli 
adət-ənənələri öyrənir, əmək  vərdişlərini mənimsəyirlər. Bu baxım-
dan “Qodu-qodu”, “Bağa”bağ”, “Xala-xala” və s. kimi oyunlar xü-
susi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, “Xala-xala” oyununda  uşaqlar 
milli adət və ənənələrlə tanış olur, ev tikir, evcik qurur və onları 
müxtəlif ev əşyaları ilə bəzəyirlər.

Onlarda əməyin müxtəlif növünə yaradıcı münasibət inkişaf 
edir. Palçıqdan ev heyvanları düzəldir, onlar üçün dam, tövlə tikir, 
yem tədarükü görürlər. Beləliklə, oyunun təşkili prosesində uşaqlar 
nəinki yaşayış qaydaları haqqında əməli bilik və bacarığa malik olur, 
həm də yaradıcı fəaliyyət göstərirlər.

Oyunların bir çoxu hesablama əməliyyatı ilə bağlıdır. Bu oyun-
ların gedişində qarşıya müəyyən riyazi şərtlər qoyulur. Bu şərtlər 
sayla, ölçü ilə,  hesablama ilə bağlı olur, Oyunda qoyulmuş şərti 
vaxtında yerinə yetirənlər qalib olunurlar. Belə oyunların təşkili pro-
sesində uşaqlar öz iradəsini, gücünü səfərbərliyə alır, zehni imkan-
lardan səmərəli istifadə etməyə çalışırlar. Buna görə də təcrübəli tər-
biyəçilər “Çilik dəstə”, “Divara döymə”, “Yerdən qalxma”, “Göy, 
sarı mindilli”, “Yanalma”, “Tap görək”, “Səsindən tanı”, “Tələsmə, 
tap”, “Cumur-cumur” kimi xalq oyunlarından geniş istifadə edirlər. 
“Divar döymə” oyununda tərbiyəçi uşağa say öyrədir. Oyun zamanı 
kim yanılmadan müəyyən edilmiş miqdarda saya bilərsə, onu həmin 
oyunun qalibi edirlər. “Üç daş”, “Dörd daş”, “Beş daş”  oyunlarında 
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miqdar sayı ilə bərabər sıra sayı da öyrədilir. Məsələn; “Xandəyməz” 
oyununda uşaqlara ancaq sıra sayı öyrədilir. Oyunun təşkilində püşk 
atmaq şərti ilə oyunçunun biri gövdəni qabağa əyib “keçi” vəziyyə-
tini alır, qalan oyunçular qaçaraq əllərini həmin uşağın belinə qoyub 
onun üzərindən tullanırlar.

Bağça yaşlı uşaqların tərbiyəsində uşağı əməyə alışdıran, onların 
diqqətini, iradi keyfiyyətlərini inkişaf  etdirən və əzələlərini möh-
kəmləndirən “Dirədöymə”, “Qıy-qıy”, “Xandəyməz”, “Kəndirbaz” 
və s. Azərbaycan xalq oyunlarından geniş istifadə etmək və əhəmiy-
yətlidir. Belə oyunların təşkili zamanı uşaqlar şüurunu eyni vaxtda 
bir neçə obyektə yönəltməyə diqqətli olmağa və həssaslıq göstər-
məyə səy edirlər.

“Darı-darı” oyununda tərbiyəçi ev və  çöl quşlarını yaxşı tanıyan 
uşaqlardan iki nəfər başçı təyin edir. Qalan uşaqlar başçılarla üzbəüz 
cərgəyə düzülürlər. Başçılardan biri bir quşun xarici nişanələrini, 
böyüklüyünü, ətinin yeyilib-yeyilməməsini söyləyir. Bu quşun han-
sı quş olduğunu uşaqlardan soruşur. Sıraya düzülmüş uşaqlar bir-bir 
həmin sualın cavabını verir, qalanları isə qaçır. Sualın cavabını ta-
pan isə onları qovur. Geridə qalanı kəmərlə vurmağa çalışır. 100-150 
m qovduqdan sonra başçı “darı-darı” deyərək geri qayıtmaq əmrini 
verir. Uşaqları qovan oyunçu isə sürətlə geri qaçıb özünü “əvəyə” 
çatdırır ki, oranı uşaqlar tuta bilməsinlər.

Qeyd edək ki, bütün bu oyunlar uşaqların əqli və fiziki əmək fəa-
liyyətinə müsbət təsir göstərir, onları günahlandırır, qurub-yaratma-
ğa həvəs oyadır, yaradıcı işlər görməyə təhrik edir.
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Р е з ю м е
Сабина Мурадова

Роль игр в общем развитии 
детей дошкольного возроста

В этой статье говорится о рациональной организации национальных игр 
в дутских садах, о создании этими играми широких возможностей и условий 
для общего развития детей.

S u m m a r y
 Sabina Muradova

The aim of nationally days white age is till the  school 
for general improvement

This article deals with efficient forming of the national plays for general de-
velopment of the children in the article in kindergartens of creating conditions and 
wide opportunity the plays.
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Tərlan Əsgərova,
ADPU-nun elmi işçisi

«DƏDƏ QORQUD KİTABIN»DAKI AİLƏ 
MÜNASİBƏTLƏRİNİN XII ƏSRƏ QƏDƏRKİ 

TÜRK PEDAQOJİ FİKRİNDƏ YERİ

Məlumdur ki, «Kitabi –Dədə Qorqud» dastanı bütövlükdə  
ümummilli türk xalqlarının ilk milli-mənəvi abidəsidir. Dastanın 
süjeti, personajları haqqında  ilkin öyrənmələr, ailə münasibətləri, 
dostluq, qəhrəmanlıq səhifələri igidlik, əməksevərlik tərbiyəsi, ox 
atmaq, qurşaq tutmaq, at çapmaq, əkinçilik, qopuz çalmaq, ov etmək 
və s. cəhətlər uzun illərdir ki, türk pedaqoji fikrində əsaslı yer tutur.  
«Dədə Qorqud»  qədim türk xalqlarının tərbiyə məktəbi, təhsil kitabı 
kimi gələcək nəslin tərbiyəsində əvəzsiz rol oynamışdır.

«Dədə Qorqud kitabı» bir çox dillərə tərcümə edilmiş, tarixçilə-
rin, etnoqrafların, filosofların,folklorşünasların, pedaqogika tarixi 
və nəzəriyyəçilərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu möhtəşəm 
abidə bir çox  türk xalqlarının: özbək, qazax, türkmən, qırğız, tacik, 
ərəb, uyğur, oğuz, iraq, fars dillərinə də tərcümə olunmuş və geniş 
oxucu rəğbətini qazanmışdır.

Folklorşünas, professor Qəzənfər Paşayev yazır: «Əsər ərəb di-
linə tərcümə edilərək «Hekayət Dədə Qorqut» adı altında çap  edil-
mişdir (Bağdad, 2007, 264 səh.). Kitaba öz sözü ədəbiyyatımızın 
böyük dostu Dr.Əbdüllətif Bəndəroğlu yazmışdır. Əsəri ərəb dilinə 
İraqda və Türkiyədə tərcüməsi, tədqiqatçı, eləcə də yazıçı kimi ta-
nınan Cəlal Polad tərcümə etmiş, ona maraqlı və çox geniş giriş 
məqaləsi yazmış, indiyə qədər aparılmış tədqiqatlardan və «Dədə 
Qorqud kitabı»nın dünya şöhrətindən söz açmışdır» (2, sayı 4) .

Onu da qeyd edək ki, «Dədə Qorqud kitabı» türk xalqları arasın-
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da geniş yayılan, ailə münasibətlərinin möhkəm təməllər üzərində 
qurulmasına təminat verən, sevilən  və müxtəlif aspektlərdə tədqiqa-
ta cəlb edilən əsərdir. Hikmətli bir el misalında deyilir: «Keçmişini 
bilməyən, öyrənməyən xalqın gələcəyi yoxdur!». Keçmişiniz türk 
xalqlarının tarixidir və sevindirici haldır ki, bu tarix «Dədə Qorqud 
kitabı» vasitəsilə pedaqoji mühitə yol açmış, təlim-tərbiyə işində 
aparıcı mahiyyət daşımışdır.

İbtidai siniflərdən başlayaraq «Əlifba», «Ana dili» və «Oxu» 
dərsliklərində «Dədə Qorqud»la bağlı mətn, çalışma və tapşırıqlar-
dan istifadə olunur. Məsələn, «Çalışma 1. Kitabı - Dədə Qorqud» 
dastanından götürülmüş aşağıdakı xüsusi adları əlifba sırası ilə dü-
zün: Selcan, Xatun, Məlik, Zübeydə, Qutlu, Uruz. Burlda Xatun, 
Beyrək, Osman, Qorqud, Qazan, Hüseyn, Bayandur, Ulaş, Basat, 
Züleyxa» və s. 

Yeni nəslin tərbiyəsində, layiqli vətəndaş kimi yetişməsində, 
peşə sənət seçimində «Dədə Qorqud kitabı» ailə münasibətlərini 
tənzimləyir. Müdrik bir məsləhətçi kimi öyüd-nəsihət verir. «Elm 
hərflərdən başlayır» monoqrafiyasında belə bir haqlı hökm verir ki, 
türk dillərinin kökü, mənşəyi Oğuz və Uyğur tayfalarıfndan başlanır. 
Və türk xalqları hər tərəfdən düşmənlə əhatə olunduğundan uşaqları 
ən sərt qanunlarla tərbiyə edir.  Bu fikri bir qədər gücləndirən prof. 
Fərrux Rüstəmov göstərir ki, uyğurlar nəslin  davamçılarını-oğul 
övladlarının fiziki cəhətdən sağlam, mənəvi cəhətdən yetkin, əx-
laqlı, ədəb-ərkanlı, cəsarətli, elmli və bilikli olmasını arzu edirdilər 
(3, səh. 12-14). Oğuz və uyğur tayfaları elmi işıq, zər, günəş kimi 
qiymətləndirmiş, onu dərindən öyrənməyi, yeni nəslin təfəkküründə 
formalaşdıra bilmişlər. Dastanın boylarında iki türk tayfası arasında 
mövcud olan tarixi ənənələr səciyyələndirilir. Bu cəhətdən biz das-
tanda böyüyə, ata-anaya, müdrik şəxslərə hörmət tərbiyəsi üzərində 
dayanmaq istərdik.

İnsan həyatı ana südü ilə başlayır. «Dədə Qorqud» dastanında 
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ana, ana südü haqlı olaraq müqəddəslik rəmzi kimi verilir. Övlad ana 
südü ilə boy atır, dil açır, ayaq tutur, həyata qədəm qoyur, elə-obaya 
qovuşur, həyatın, mühitin, cəmiyyətin tərbiyəsi, ailənin qayğısı ilə 
yetişir, məktəbdə formalaşır, inkişaf edib, kamilləşib insan olur.

Dastanın aşıladığı mühüm mənəvi keyfiyyətlərdən biri də böyü-
yə-ağsaqqala, müdrik şəxslərə, qadına,anaya, ataya hörmətdir. Bu 
hiss dastanın bütün məzmununu təşkil edir. İnsanın mənəvi kamil-
liyini göstərən böyüyə hörmət pedaqoji cəhətdən də səciyyəvidir. 
Dastanda böyüyə hörmət məsələlərinin inikasına, ailədə, həyatda 
rast gəlmək mümkündür. Oğuz elinin xarakterik cəhətlərindən biri 
elə budur.Burada mənəvi tərbiyə məsələlərinin  qoyuluşunu təhlil 
etdikdə belə nəticəyə gəlmək olar ki,Oğuz ailəsində tərbiyə işi döv-
rün tələbləri səviyyəsində aparılıb. Eləcə də dövr sosial sifariş olaraq 
Oğuz ailəsinin  mənəvi tələblərinə uyğun idarə olunub. Böyüyə hör-
mət hər bir kəsin mənəvi borcu kimi qəbul edilib (1).

Oğuz elinin ağsaqallı,dastandan məlumdur ki, Dədə Qorquddur. 
O, müdrik insandır. Dastanda ona sözsüz  hörmət və ehtiram göstə-
rildiyini də görürük. Onu da deyək ki, oğuzlar həm də insanın ağıl və 
düşüncəsinə,əxlaqına, mənəvi keyfiyyətlərinə də dəyər evrir,ehtiram 
göstərirlər. Dədə Qorqudun Tanrıya olan yaxınlığı da ona ehtiramı 
stimullaşdıran amillərdəndir. Oğuzlar ağsaqallı və müdrik insanla-
rı tanrıya yaxın hesab etmin, onların hörmətini saxlamışlar. «Ana 
haqqı-Tanrı haqqı» deyimi də bu mənada səciyyəvi xarakter daşıyır.

Folklorşünas Mahmud Allahmanlı «Şamanla ozan arasında» ki-
tabında yazır: «Dəli Qarçar qılıncını əlinə alıb çalmaq istərkən deyir: 
«Çalarsan əlin qurusun». Bundan başqa qurtuluş yolu da yoxdur. Bu 
hadisə tərəflərin gücünü,ozanla tanrı arasındakı parametr yaxınlığını 
əks etdirmək baxımından  uğurludur. Hadisənin bu cür gedişi Dəli 
Qarçar kimi ipə-sapa yatmayan igidi haqq yoluna qaytarır, bir növ 
başına ağıl qoyub cəmiyyət qanunlarına nizamlayınr.Bunu Dəli Qar-
çarın Dədə Qorquda qurtuluş üçün yalvarışı da göstərir. Eyni za-



295

manda sonrakı mərhədəki elçilik üçün də razılıq alır.  «Dədə, qız 
qardaşımın yoluna mən nə istəsəm verərmisən?» Bu artıq adi şərt 
olmaqla yanaşı ağıllı adamın razılığıdır. Dəli Qarçarın bu vəziyyətə 
düşməyi bir nö vonu ağıllandırma səviyyəsi daşıyır və Dədə Qorqu-
dun qüdrətini əks etdirir. «Mədəd, aman, əlaman! Tanrının birliyinə 
yoxdu güman. Sən mənim əlimi sağaltdı gör, tanrının buyruğu ilə, 
peyğəmbərin qövmü ilə qız qardaşımı Beyrəyə verəyin»- dedi. Bu-
dur, həqiqətin açarı, tərbiyənin adı keçilməzlikdə olan gücü də bun-
dadır. Dədə Qorqud gücü ilə Dəli Qarçar ipə-sapa yatmağı bundadır. 
Dədə Qorqud duası adi insanın Allaha yalvarışı, imdadı deyil, onun 
tanrı ilə məsafə və ünsiyyət yaxınlığıdır(4). Oğuzların ağsaqqala 
olan ehtiram sözsüz ki, ail əvə soykök ənənələrindən qaynaqlanır 
və gənc nəsil tərəfindən sədaqətlə davam etdirilir. Oğuz elində övlad 
böyüdən hər bir ata çalışır ki, oğlu yaxud qızı mətin xarakterli bir 
şəxs kimi böyüyə hörmət ruhunda tərbiyə olunsun, adət-ənənələrin, 
soy-kökünün layiqli varisi rolunda çıxış edə bilsin. Eləcə də böyük-
lərin hörmət və rəğbətini qazansın.

Mənəvi dəyərlərə sadiq Oğuz igidləri böyüklərin bir sözünü iki 
eləmir, hətta ölümün gözünə dik baxırlar. «Qazan bəyin oğlu Uruzun 
dustaq olduğu boy»da oxuyuruq:

Oğul, oğul, ay oğul!
Düşmən arasına girib baş kəsməyibsən,
Adam öldürüb qan tökməyibsən,
Ala gözlü qırx igidi götür özünlə,
Köksü gözəl dağ başına çıx,
Mənim necə savaşaraq döyüşdüyümə,
Mənim necə qılınc çalıb çəkişdiyimə,
Həm bax, öyrən, həm göz olub pusquda durr sən! (1).

Uruz atasının sözünü sındırmadı, geri döndü. Yoldaşlarını da 
götürüb uca dağların başına çıxdı. O zamanlar oğul ata sözünü iki 
eləməzdi. İki eləsəydi, o cür oğulu qəbul etməzdilər. Uruz süngüsü-
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nü gen yaxasından keçirib, yerə sancdı, durdu (1). Oğullar atalarına 
yüksək ehtiram göstərdikləri kimi onların yolunda ölümə belə get-
məyə hazırdırlar. Yenə həmin  boyda oxuyuruq:

Bəri gəl, ağam Ozan!
Qalxıb yerimdən
Bədəvi atımı saxlayırdım bu gün üçün
Günü gəldi, hündür meydanda səyirdim mən sənin üçün!
Uzaq vuran, sür nizəmi saydayırdım bu gün üçün.
Günü gəldi, mürdar dinli kafir başın kəsdirim sənin üçün.
Əynimdə bərk dəmir donumu saxlayırdım bu gün üçün,
Günü gəldi, qolçaq-yaxa tikdirib-taxım sənin üçün!
Başımda parlaq zirehi saxlayırdım sənin üçün,
Günü gəldi, qaba toppuz altında əzdirim sənin üçün!
Qırx igidimi saxlayırdım bu gün üçün,
Günü gəldi, kafir başını kəsdirim sənin üçün.
Kafirlə əlbəyaxa tutaşım mən sənin üçün.
Ağız-dildən bir neçə söz söylə mənə!
Qara başım qurban olsun, ağa sənə! (1)

Doğrudur, burada Uruzun atasına olan hörmət və ehtiramsının 
şahidi oluruq. Amma bu məhəbbəti təkcə oğul-ata məhəbbəti çər-
çivəsində səciyyələndirmək olmaz. Fikrimcə, burada Uruz Oğuz 
igidlərinin, Qazan bəy isə ümumilikdə  Oğuzun özü kimi xarakte-
rizə oluna bilər. Böyüyə hörmət, əslində vətənə, el-obaya, torpağa 
hörmətlə ölçülür. Oğuz igidləri bu cəhətlərə malik olduqları üçün də 
mənəvi cəhətdən saydırlar, bütövdürlər.

Oğuzların böyüyə hörmət və ehtiramını «Baybörənin oğlu Bamsı 
Beyrək» qolunda da görürük. Beyrəyin qayıtması xəbərini, hörmət 
və ehtiram əlaməti kimi Banuçiçək ilk olaraq nişanlısının atası Bay-
böyrəyə və anasına deyir: 

Sıra dağların yıxılmışdı, ucaldı axır!
Aşıb-daşan suların axmırdı, çağladı axır!
Böyük ağacın qurumuşdu, göyərdi axır!
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Gözəl atın qarımışdı, qulun verdi axır!
Dəvələrin qarımışdı, köşək verdi axır!
Qoyunların qarımışdı, quzu verdi axır!
On altı illik həsrətin- oğlun Beyrək gəldi axır!
Qayınata, qayınana, nə muştuluq verəsiz mənə! (1).

Oğuzlarda ataya olan hörmət və ehtiram «Qazılıq Qoca oğlu 
Yeynək boyu»nda da təsvir edilmişdir. O, bir yaşında ikən  atası 
Qazılıq Qoca dustaq düşür. Lakin Yeynək 16 yaşınadək onu ölmüş 
bilir. Günlərin birində atasının dustaq olduğunu eşidən Yeynək bu 
xəbərdən sarsılır. Atasına olan ehtiramı, onun ürəyini yerindən oyna-
dır. Bayandur xanın yanına gəlir. Yeynəyin Bayandur xana müraciəti 
gənc Oğuz igidinin ataya-böyüyə olan hörmət və ehtiramın nümunə-
si kimi xarakterizə olunur:

Səhər çağı sərt yerdə tikilən
Hündür evli!
Atlaslardan yapılmış göy alaçıqlı!
Çağıranda hay verən, yolu çavuşlu!
Süfrəsindən yağ tökülən, bol nemətli!
Bütün igidlərin arxası,
Yoxsulların ümidi!
Türküstanın dirəyi!
Tüklü quşun balası!
Amit soyunun aslanı!
Qaracığın qaplanı!
Dövlətli xan mənə kömək! (1).

Qoşun ver, məni atamın dustaq olduğu qalaya göndər!
Oğuz igidlərinin böyüyə hörməti, ulu Tanrıya olan ehtiram, 

məhəbbət və inamından irəli gəlir. Qazlıq Qoca oğlu Yeynək Allaha 
sığınıb deyir:

Ucalardan ucasan!
Kimsə bilməz necəsən, əziz tanrı!
Sən anadan doğulmadın, sən atadan olmadın,
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Heç kimin malını yemədin
Kimsəyə güc etmədin.
Hər yerdə əhədsən, allahu səmədsən!
Adəmə sən tac qoydun,
Şeytana lənət etdin.
Bir günaha görə qapından qovdun
Nəmrud göyə ox atdı,
Qarnı yarıq balığı qarşıya tutdun.
Böyüklükdə həddin yox,
Sənin boyun-qəddin yox,
Ya bədənin, cəddin yox!
Vurduğunu ulatmayan ulu tanrı!
Basdığını bildirməyən bəlli tanrı!
Apardığını göyə yetirən əziz tanrı
Qəzəbləndiyini batırıb-boğan acıqlı tanrı!
Birliyinə sığındım, qadir tanrı!
Qara donlu kafirə qarşı at sürürəm,
İşimi sən başa vur, sən kömək et! (1).

Tanrıdan aldığı güc və qüvvət, atasına olan sonsuz məhəbbət 
Yeynəyin qoluna güc, möhkəmlik verir.  Yeynək atasını dustaqlıqdan 
azad edir, azadlığa qovuşdurur.

Dastanda anaya olan hörmət və ehtiram, sonsuz məhəbbət aparı-
cı xətlərdən birini təşkil edir. Ana məhəbbəti, anaya ehtiram duyğu-
ları oğuz gənclərinin mənəvi zənginliyindən, dəyərlərə bağlılığından 
xəbər verir. Anaya sonsuz məhəbbəti öncə  Qazan xanın timsalında 
təhlil etmək  istərdim. Qazan xanın Oğuz igidlərinə şəxsi münasibət-
ləri anasına olan məhəbbətində də özünü büruzə verir. «Salur Qaza-
nın evinin yağmalandığı boy»dan məlum olur ki, Şöklü Məlik Qa-
zan xanın evini, obasını yağmalayır, ailəsini, anasını əsir alıb aparır. 
El-obasını xilas etməyə gedən Qazan xan Şöklü Məliyə deyir:

Ay Şöklü Məlik!
Qızıl tağlı uca evlərimi götürüb gəlmisən,
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Sənə kölgəlik olsun!
Qiymətli xəzinəmi, bol gümüşümü götürmüsən,
Sənə xərclik olsun!
Qırx incə belli qızla Burla xatunu gətirmisən,
Sənə əsir olsun!
Qırx igidlə oğlum Uruzu gətirib gəlmisən,
Sənə qulun olsun!
Tövlə-tövlə şahanə atlarımı gətirib gəlmisən
Sənin miniyin olsun!
Qatar-qatar dəvələrimi gətirib gəlmisən,
Sənin yükünü daşısın!
Qoca anamı gətirmisən, ay kafir,
Anamı ver mənə!
Savaşmadan, vuruşmadan qayıdım geri,
Dönüm gedim! (1)

Göründüyü kimi, Oğuz elinin başçısı, baş qəhrəmanı Qazan xan 
ana yolunda bütün var yoxundan keçir. Oğuz elində ana mövqeyini, 
ana nüfuzunu qoruyan bir sərkərdə kimi danışır. O, anasına olan son-
suz məhəbbətini nümayiş etdirməklə həm də Oğuz igidlərinə anaya 
məhəbbət və hörmət hisslərini aşılayıb təlqin edir.

Oğuz igidlərinin anaya hörmət və ehtiramının kökündə isə na-
mus, qeyrət dayanırdı. Onlar haqlı olaraq oğuz qızının, oğuz qadı-
nın kafir əsirliyində qalmasını, el-obanın adına ləkə  hesab edirdilər. 
Namus, qeyrət yolunda canlarını çəkinmədən qurban verirdilər. Təki 
oğuz elinin adına ləkə gəlməsin.

Oğuz igidlərinin qadına, anaya bəslədikləri məhəbbət kimi, onun 
qadınları da həyat yoldaşlarına böyük ehtiramla yanaşırdılar. «Dirsə 
xan oğlu Buğac xan boyu»nda Dirsə xanın əsir düşdüyünü duyan 
kimi anası oğluna deyir:

Görürsənmi, ay oğul, nələr oldu?!
Sərt qayalar oynamadı, yer ovuldu.
Eldə düşmən yoxkən atanın üstünə düşmən gəldi.
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Atanın o qırx namərd yoldaşı onu tutdu.
Ağ əllərini ardına bağladılar.
Ağ boynuna qılsicim taxdılar.
Özləri atlı, atanı piyadə yeritdilər.
Alıb uzaq kafir ellərinə yönəldilər.
Xan oğlum! Qalxıb yerindən ayağa dur!
Qırx igidi dəstəsinə qat!
Atanı o qırx namərddən qurtar!
Yenri, oğul!
Atan sənə qıydısa da, sən atana qıyma!-dedi (1).

Oğuz igidləri  duşmən qarşısında cəsarətlə dayanan, el-obanın 
namus və qeyrətinin qoruyucusudurlar. Bu səbəbdən onların hörmət 
və ehtiramı hamı tərəfindən qorunur. Onlara xüsusi ehtiram bəsləni-
lir.

Ağsaqqala, böyüyə hörmət Oğuz elində yaşayan hər bir insa-
nın ümdə vəzifəsidir. Yolundan dönmüş, mənəvi dəyərlərə, adət-
ənənələrə xəyanət etmiş insanların cəzalandırılması «Basatın Təpə-
gözü öldürdüyü boy»da ölüm ayağında olan Təpəgözün dili ilə 
açıqlanır:

Ağsaqqalın qarğışımı tutdu ola, gözüm, səni?
Ağ birçəkli qarıları çox ağlatmışam,
Anaların göz yaşımı tutdu ola, gözüm səni?
Bığ yeri tərləmiş cavanları çox yemişəm,
Cavanlıqlarımı tutdu ola, gözüm səni?
Əlləri xınalı qızcığazları çox yemişəm,
Ovucları-qarışları tutdu ola, gözüm səni?
Belə ki, mən çəkirəm gözümün göynəmini,
Heç kimə verməsin allah göz yükü, göz qəmini!
Gözüm, gözüm, ay gözüm, yalnız gözüm! (1).

Göründüyü kimi, dastanın qəhrəmanları tutduqları mövqelərin-
dən, ictimai statuslarından, yaşlarından asılı olmayaraq ağsaqqal 
nüfüzunu, ağsaqqal müqəddəsliyini qəbul edir, ona sığınır, müqəd-
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dəsliyinə, ucalığına tapınırlar. Təpəgözlə yanaşı, Dəli Qarçarı, Dəli 
Domrulu da bu sıraya aid etmək olan. Onlar da öncə ağsaqqala, ağ-
birçəyə qarşı çıxırlar, üsyan qaldırırlar. Amma sonradan səhvlərini 
dərk edib, bağışlanmalarını diləyirlər. Tanrı böyüklüyünü, ağsaqqal 
müdrikliyini dərk edirlər. Amma hörmət və ehtiram əvəzsiz qalma-
dığı kimi, hörmətsizlik də öz acı aqibətini yaşayır. Təpəgöz bütün 
yalvarışlarına baxmayaraq, Basat tərəfindən öldürülür. Buradan belə 
bir məntiqi nəticəyə gəlmək mümkündür ki, ağsaqqallar, ağbirçəklər 
yer üzündə şəksiz hörmət və ehtiram bəslənməli olan şəxslərdir. On-
lara ehtiram göstərmək, Tanrıya ehtiram göstərmək, onları tanımaq 
Tanrını tanımaq deməkdir. Bu yolu tutmayanlar, böyüyünə hörmət-
siz yanaşanlar cəmiyyət tərəfindən sevilməməklə bərabər, tanrı tərə-
findən cəzaya məruz qalırlar.

«Kitabi-Dədə Qoqud» dastanının məzmunundan  doğan mənəvi 
tərbiyə, o cümlədən, böyüyə hörmət məsələləri bu günümüz üçün 
də çox aktual səslənir. Müasir dövrün sosial münasibətləri şəraitin-
də Oğuz igidlərinin ata-anaya, bacı-qardaşa, eləcə də ətrafdakı digər 
insanlara münasibəti mühüm örnək, öyrətmə, təlim-tərbiyə vasitəsi-
dir. Biz tədqiqat işində bu vasitələrə müəyyən dərəcədə yer verməyə 
çalışmışıq. 

Dastanda  hörmət tərbiyəsi problemləri geniş şəkildə qoyulur və 
uğurlu həll olunur. Təbii ki, bunun əsasında insanın insana ehtiramı 
dayanır. Bununla yanaşı öz əməlləri, əxlaqı və ləyaqəti ilə hörmət 
qazanan, faydalı işlər görən, xeyirxahlığı və mübarizliyi ilə xalqa 
xijmət göstərən, valideyn, bacı-qardaş, ağsaqqal missiyasını yüksək 
səviyyədə yerinə yetirən insanlar həm də bu keyfiyyətlərinə görə 
hörmət və ehtirama layiq bilinirlər. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarındakı əxlaqi-mənəvi dəyərlərin 
özündən sonra yaranan folklor nümunələrinə və pedaqoji fikrə bö-
yük təsiri olmuşdur.

Xalq sənətkarları «Kitabi-Dədə Qorqud»u ən yaxşı öyüd-nəsihət 
kitabı, həyat dərsliyi kimi qəbul edərək, gənclərə bu kitbda yazılan 
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əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, həyat şəraitini, insani sifətləri əldə rəh-
bər tutmağı irəli sürmüşlər.

Xalqın həyatını, mübarizəsini , arzu və düşüncələrini əks et-
dirən  «Kitabi-Dədə Qorqud» yarandığı gündən bu günə qədər bir 
çox qabaqcıl fikir adamlarının diqqətini cəlb etmiş, onların pedaqoji 
görüşlərinin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Dədə Qorqud pe-
daqogikasının güclü, təsiri təkcə onunla bağlı deyildir ki, maarifpər-
vər, qabaqcıl fikir adamları öz  keçmiş mədəni irsinə, hikmət yolu-
na hörmətlə yanaşmış, onu öyrənmişdir. Belə olan şəraitdə ağıllı, 
müdrik şəxslər tarixin ibrət dərsini yada salmış, insanları ailəcanlı, 
qohumcanlı, vətənpərvər olmağa səsləmiş, xeyirxahlığı, humanizmi, 
zəhmətsevərliyi, həyatı mənalı yaşamağı lazım bilmişlər.

Beləliklə, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı  apardığımız təhlillər-
dən və gətirdiyimiz misallardan aydın göründüyü kimi, mənəvi tər-
biyə məsələlərinin qoyuluşu və həllinə görə  diqqət çəkən dəyərli 
mənbədir. Türk xalqlarının həyatını, mübarizəsini, mənəviyyatını 
əks etdirən tarixi mənbə olmaqla bərabər, həm də pedaqoji bir əsər-
dir.  Dastan Oğuz mədəniyyətini nəsildən-nəslə ötürən həyat kitabı, 
mənəviyyat, əxlaq, öyüd-nəsihət kitabıdır. Bu kitab bütün  dövrlərdə 
xalqın qiymətli tərbiyə vasitəsi olmuş, etnopedaqogikanın inkişafın-
da mühüm rol oynamış, həmçinin özündən sonra yaranan və forma-
laşan ədəbi və pedaqoji fikrin inkişafına da qiymətli təsir göstərmiş-
dir.
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РЕЗЮМЕ

«Места семесйных отношений в книге «Деде Коркуд» в туркской 
педагогической мысли до ХII века»

В статье исследуются места семесйных отношений отраженных в 
книге в книге «Деде Коркуд» в туркской педагогической мысли до ХII века, 
выявляются сходные и отличительные особенности.

SUMMARY

The family attitude of the place of turkish pedagogical thought in the 
book «Dede Korkud»

İn this article it is researched the place of the family attitude of turkish peda-
gogical thought. Analogous and different features are pursued.
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI VƏTƏNPƏRVƏRLİK
 MOTİVLƏRİNİN XII ƏSRƏ QƏDƏRKİ TÜRK 

PEDAQOJİ FİKRİNDƏ YERİ

“Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyə-
timiz və milli mənəvi dəyərlərimiz “Kitabi-Dədə 
Qorqud” eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos 
bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir azərbay-
canlı onunla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Dasta-
nın məzmununu, mənasını, onun hər kəlməsini 
hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bil-
məlidir. Bu, bizim ana kitabımızdır və gənclik 
bu kitabı nə qədər çox bilsə, xalqını, vətənini, 
müstəqil Azərbaycanını bir o qədər çox sevəcək-
dir”.

Heydər Əliyev

Vətən məhəbbəti ilə bağlı həmişə ənənəvi bir sual çıxır meyda-
na: “Haradan başlanır vətən?” Doğrudan da, Vətən haradan başla-
nır? Cavablar müstəvisindəki cavabların müxtəlifliyindənmi? Yəni, 
tariximizdən – Azıx mağarasından, ya beşikdən, ya anamızdan, ya 
mənəviyyatımızdan – ruhumuzdan, dilimizdən, dinimizdənmi. Ca-
vablar sırasının məntiqi nəticəsi kimi bir cavab da qoşmaq olar. 
Vətən ruhumuzu, dilimizi, dinimizi, yurdumuzu, tariximizi, anamızı 
özündə ehtiva edən “Dədə Qorqud kitabı” ilə də vətəndir...

Öz ssenarisi ilə Dədə Qorqud sehrini, möcüzəsini göz yaddaşı-
mız ilə milyonların qan yaddaşına çevirən Anar bu barədə belə de-
yir: “Hər hansı xalq - ədəbi irsi nə qədər zəngin olsa da bir, ya iki 
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əsas kitaba, təməl kitaba – Ana kitaba malikdir. Belə baş kitab xalqın 
varlığını ən dolğun və bitkin şəkildə əks etdirir... Xalqımızın şah əsə-
ri, Ana kitabı Dədə Qorqud dastanıdır” (3, 3).

Xalqımızın  tarixi yaşı ilə həmyaş olan, amma yazıya alınma yaşı 
1300 ildən bir onillik də artıq olan “Dədə Qorqud kitabı” yarandığı 
coğrafi məkandan çox-çox uzaq məsafələrdən, məkanlardan 1815-ci 
ildə  elm aləminə məlum olmuşdur. “XX əsrin ortalarında “Dədə 
Qorqud kitabı”nın Azərbaycana qayıdışını qorqudşünaslıqda bir re-
nessans, bir intibah dövrünün başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar” 
(4, 10).

Azərbaycanda “Dədə Qorqud kitabı”nın folklorşünaslıq, ədə-
biyyatşünaslıq, dilşünaslıq baxımından böyük məktəbi vardır. Mək-
təbinsə B.Çobanzadə, Ə.Abid, H.Araslı, M.Rəfili, M.Təhmasib, 
B.Abdulla, B.Nəbiyev, Y.Qocayev, T.Hacıyev, N.Cəfərov, A.Nə-
biyev, P.Əfəndiyev, C.Abdullayev, Ş.Cəmşidov, Q.Namazov, S.Ə-
liyarlı, K.V.Nərimanoğlu, K.Abdulla, Ə.Tanriverdi kimi dəyərli 
qorqudşünaz üzvləri vardır. Prof.S.Əliyarlının tarixi mənbəşünas-
lıqla bağlı araşdırmalarının nəticəsi olaraq “Kitab”dakı anaxaqanlıq 
(matriarxat) haqqında məlumatların Homerin “Odisseya”sına, Esxi-
lin “Oresteya”sına bərabər olduğunun üzə çıxarılması dünya şöhrət-
li alman alimi – qorqudşünas Əhməd Şmide tərəfindən çox yüksək 
dəyərləndirilmişdir. “Müəllimim! “Kitabi-Dədə Qorqud”un etnoq-
rafiyası və tarixini Sizən qədər bilən yoxdur. S.Əliyarlı Azərbaycan  
tarixində qorqudşünaslığın əsasını qoymuşdur (4, 8).

Tarix elmində də, psixologiya elmində də qorqudşünaslıq 
ənənələri yaranıb inkişaf etmişdir.... Subyektiv fikrim kimi, tibb el-
minin, onun ilkin əsası olan fitoterapiya elminin də “Ana südü – dağ 
çiçəyi” misalında “Dədə Qorqud kitabı”ndan öyrənəcəyi çox mət-
ləblər vardır.

Milli özünüifadəni, özünüyaşatmanı, birlik və dirçəliş ideyala-
rının təbliğindəki rolunu, milli ləyaqətin qorunmasında, milli mən-
lik şüurunun, milli iftixar hissinin, vətəndaşlıq ləyaqətinin qorunub 
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ötürülməsində milli pedaqogikanın  danılmaz rolu məlumdur. Milli 
pedaqogikamızın istinad nöqtəsi şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, 
yazılı ədəbiyyatımız meydana gələnəcən yaranan ölməz dastanlar, 
eposlar, oğuznamələr, eləcə də “Dədə Qorqud kitabı”dır desək, əsla 
yanılmarıq. Məhz bunlar türk pedaqoji fikrinin qiymətli mənbəyi, 
məxəzidir. Bu abidələrdə xalqın mənəvi aləmi, ruhu, istək və arzu-
su, milli-mənəvi dəyərləri öz əksini tapmışdır. Onlar məhz bu abi-
dələr vasitəsilə bu günümüzə ötürülmüşdür. Milli-mənəvi aləmimiz, 
dəyərlərimiz onillikdəki araşdırıcıları, pedaqoq alimlər “Pedaqogika 
tarixi” dərsliklərinin  dövrün tələblərinə yenidən işlənməsi zamanı 
XII əsrə qədər pedaqogika tarixinin səhifələrinə “Dədə Qorqud ki-
tabı”nı da əlavə etmişlər. Pedaqogikanın əsas anlayışlarından olan 
tərbiyəni, tərbiyənin sahələrini bu abidədə tədqiq etməyə cəhd et-
mişlər. Eləcə də, vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı F.Rüstəmovun, 
K.Quliyevanın, Y.Talıbovun və başqa pedaqoq alimlərin  məqalələri, 
araşdırmaları  mövcuddur.

Bu tədqiqat işində “Dədə Qorqud kitabı”ndakı vətənpərvərlik 
anlayışlarının pedaqoji fikrimizdə yerini müəyyənləşdirmək əsas 
məqsəd kimi götürülür. Çünki milli pedaqoji fikrimizin ilkin  mən-
bələri laylalar, oxşamalar, andlar, atalar sözləri, alqışlar, qarğışlar, 
nağıllar, əfsanələr, rəvayətlər və s. digər janrları pedaqoji fikrimizin 
araşdırılması üçün səciyyəvidir. Amma nəzərə alanda ki, b u sırada 
dastanlar dominantlıq edir, bütün buy nümunələrin dastanda sintezi 
kimi küll halda götürüb problemi orada araşdırmağın səbəbi, onda 
müəyyənləşər.

“Dədə Qorqud kitabı” çoxlu sayda oğuznamələri özündə ehti-
va edən (“Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da bu fikrimizin 
şahidi olacağıq – M.S.) türk-oğuz vətənpərvərliklərinin ölməz yadi-
garıdır.

“Dədə Qorqud kitabı”ndakı süjet və kompozisiyanın əksəriyyəti-
nin döyüş-savaş səhnələri üzərində qurulmasına; Vətənə, yurda bağ-
lılığa, qəhrəmanlığa və sədaqətə geniş yer verilməsinə, obrazların 



vətəndaşlıq göstəricilərinə görə onu bütün qorqudşünaslar möhtəşəm 
qəhrəmanlıq eposu adlandırmışdır. Çünki “Dədə Qorqud kitabı”nın 
bütün boylarında qarşıya qoyulan əsas məqsəd vətəni qorumaq, onun 
bütövlüyünü istiqlaliyyətini xarici və daxili sarsıntılardan müdafiə 
etməkdən ibarətdir. Oğuz elinin igidləri məmləkətin talan olmaması, 
qız-gəlinin, oğul-uşağın əsir getməməsi üçün daim onu  keşiyində 
durmuş, ölkənin bol sərvətinin talan, viran edilməməsi üçün xarici 
müdaxilələrə qarşı daim hazır vəziyyətdə dayanmışlar. Vətən tor-
paqlarının bütövlüyü oğuz igidlərinin qanları, canları bahasına başa 
gəlmişdir. “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nda bu barədə 
mühüm məlumatlara rast gəlinir: “Bu vaxt Qalın Oğuz bəyləri gəlib 
yetişdi, xanım, görək kimlər gəldi: Qaradərə ağzında qara Buğa də-
risindən beşiyinin yerliyi olan, acığı tutanda qara daşı kül eyləyən... 
igidlər igidi Qazan bəyin qardaşı Qaragünə çaparaq yetişdi.. ... Də-
mir qapı Dərbənddəki dəmir qapını hücumla alan, altmış tutamlıq (!) 
nizəsinin ucunda igidləri böyürdən, Qıyan Səlcuk oğlu,  Dəli Dondaz 
çaparaq yetişdi... Amidlə Mardin qalasını vurub-yıxan, Dəmir yaylı 
Qıpçaq Məliyə qan qusduran... Qaragünə oğlu Qarabudaq çaparaq 
yetişdi... İcazəsiz Bayındır xanın düşmənini basan, altmış min kafirə 
(!) qan qusduran... Qəflət qoca oğlu Şir Şəmsəddin çaparaq yetişdi.

...Kafirləri it ardına qoşub-alçaldan...  ...əlli yeddi qalanın (!) aça-
rını alan, ...İlək qoca oğlu Alp Ərən çaparaq yetişdi...

...O gün cəsur ər igidlər bəlli oldu. O gün namərdlər gizlənməyə 
yer axtardı...  O gün bir qiyamət savaş oldu, meydan başla doldu... 
başlar top kimi kəsildi... On iki min kafir qılıncdan keçdi... ...Oğuz 
igidlərindən beş yüzü həlak oldu. ...Qazan bəy qaçanı qovmadı ... 
“aman” deyəni öldürmədi...” (1, 200).

Göründüyü kimi, əlli yeddi qalanın və eləcə bəhs edilən digər qa-
laların açarının alınmasından söhbət gedirsə, burada yürüşlərin  çox-
lu sayda olmasından bəhs edilir. Bunlar tarixi faktlardır. Orxon-Ye-
nisey kitabələrində də bu faktlara rast gəlirdik. Kül tiginin, Bilqə 
xaqanın tarixdə təsdiqlənən saya-hesaba gəlməyən zəfər yürüşləri 
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yada düşür. 
Oğuz eli sakinlərinin kiçiyindən böyüyünə kimi bir başlıca key-

fiyyəti vətən əxlaqının müxtəlif cəhətləri, çalarları vardı. İgidlik, 
mərdlik, cəsarət, şücaət, qorxmazlıq, enməzlik, cəsurluq, vətən dö-
yüşkənliyi, vətənin cəfakeşi, Vətən naminə təkidləri, cürəti, mətanə-
ti, cəldliyi, çevikliyi, qocalığı “Dədə Qorqud kitabı”ndakı obrazların 
şəxsiyyətlərində özünün ən yüksək yerini tapır.

Oğuz insanına hərbi vətənpərvərlik hissləri, duyğuları, qabiliy-
yətləri hərbi-fiziki tərbiyə vasitəsilə aşılanırdı. Onların fiziki kamil-
likləri mənəvi kamillikləri ilə çuğlaşırdı. Məsələn,  Basat, Bəkil, 
Bamsı Beyrək, Qanturalı, Qazan xan özü, Dəli Domrul və başqa-
ları fiziki cəhətdən güclüdürlər və eyni zamanda mənəviyyatca da 
zəngindirlər. Oğuz gəncləri ta yeniyetməlikdən qılınc çalmağın, ox 
atmağın, küştü  tutmağın, at çapmağın, ov etməyin sirlərinə yiyələn-
məklə cəmiyyətdə özlərinə dəyərli yer tuturlar. Fiziki kamilliyə yeti-
şib vətənin, yurdun mətin, cəsur, dönməz müdafiəçilərinə çevrilirlər. 
Bayandur xan, Qazan xan, Aruz Qoca, Basat, Beyrək, Qanturalı, Dəli 
Domrul, Qaragünə, Qarabudaq, Qılbaş, Qazluq Qoca, Dəli Qondar, 
Qaraca Çoban və yüzlərlə başqaları vətənin istiqlaliyyəti uğrunda 
cəsarətlə vuruşur, onun bir parçasını belə düşmənə təslim etmirlər. 
Torpağı, yurdu müdafiə etməyə Oğuz igidlərini kimsə təhrik etmir-
di, kimsə bunun üçün məcburi qayda-qanun qoymurdu. Oğuz həyat 
tərzi bu istiqamətə yönəlirdi. İstər atalar sözlərində, istər nağıllarda 
belə motivlərə saysız rast gəlmək olur.

Oğuz həyat tərzi hər kəsi vətəndaş kimi yetişdirirdi. Boylardan 
məlum olduğu kimi, yalnız müəyyən igidlik göstərəndən sonra oğuz 
gənclərinə şücaətinə görə ad verilirdi. İgidliyə görə ad qoyulması 
Oğuz dastançılığında geniş yayılmış motivlərdən biridir. Advermə 
çətin, şərəfli, məsuliyyətli bir proses idi. Ad alan yeniyetmə Oğuz 
cəmiyyətinin bərabərhüquqlu üzvünə çevrilirdi.

“Dədə Qorqud kitabı”nda advermə baş kəsib, qan tökməklə, 
yəni döyüş qabiliyyəti, qəhrəmanlıq göstərməklə müşayiət olunur. 
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Advermə, yaxud yeniyetmənin ad alması aktı atalar sözlərində, na-
ğıllarda, ümumiyyətlə, türk  folkloruna özünü geniş göstərir. Oxşar 
cəhət kimi dastanda adı təsadüfi adam deyil, çox hörmətli bir adamın 
yerinə yetirdiyi göstərilir. Çünki adla tale, adla ömür arasında magik 
bir bağlılıq olduğundan hər adamın ad verməsi mümkün deyildi. Ad 
özündə qəhrəmanın mənşəyini, yurd-yuvasını, atının rəngini xarak-
terizə edirdi. Qəhrəmanlar onlara verilən ada uyğun hərəkət edir, ada 
layiq yaşayırdılar. “Dədə Qorqud kitabı”nda isə qəhrəman əməlinə 
görə ad alır: “Ol zamanda bir oğlan baş kəsməsə, qan tökməsə ad 
qoymazlardı (5, 10). Dədə Qorquddakı Oğuz igidləri onlara qoyulan 
adlardan daha artıq şücaətlərə, iigidliklərə malik olurdular. Nağıl-
larda da “Dədə Qorqud kitabı”ndakı kimi Dədə Qorqudun gəldiyi 
sayaq dərviş gəlir ad qoyur. Orxon-Yenisey abidələrində ad həm yaş-
la, həm statusla bağlı olaraq dəyişir. Məsələn, Qutluq İltəriş kağan, 
Magilyan isə Bilgə xaqan ünvanını alır (5, 10).

“Dədə Qorqud kitabı”nda Dədə Qorqud ad verdiyi gəncə bəylik 
istəyir: “Hey  Dirsə xan, oğlana bəglik vergil, təxt vergil, - ərdəmli-
dir. Yaşın həddi də fərqlidir. “Dədə Qorqud kitabı”nda yaş həddi on 
beş göstərilirdə, Orxon-Yenisey abidələrində yeddi və ya on yed-
di göstərilir. Nağıllarda bəzən on dörd  göstərilir. Bəzən də anadan 
olan kimi qoyulur. Advermə motivinin üzərində dayanmamıza əsas 
səbəb bu qəhrəmanın bioqrafiyasını tamamlayan magik xeyir-dua 
olduğundandır. Çünki bundan sonra hadisələrin qəhrəmanlıq fonun-
da getməsi təmin edilir (5, 11).  Oğuznamələrdə də qəhrəmanlar ad 
aldıqdan sonra dəyər qazanırlar. “Oğuz kağan” da Oğuzun  oğlan-
ları ad aldıqdan sonra sağ, sol qanadlara bölünürlər. Bu Buğacın, 
Beyrəyin, Basatın ad aldıqdan sonra Bayındırın, yaxud Qazan xanın 
divanında tutduqları mövqeyə görə də müəyyənləşir.

“Dədə Qorqud kitabı”nda alqış və qarğışların xüsusi yeri var-
dır. Alqış və qarğışların da burada çalarları vardır. Alqış nəvazişlər-
lə, bəyəntilərlə, ölgülü sözlərlə xarakterizə olunur. Vətənpərvərlik 
keyfiyyətləri, cəhətləri bunlarda öz əksini tapır. Qarğışlar isə söyüş, 
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təhqir formasında özünü göstərməklə savaş meydanında düşmənin 
aşağılanmasına yönəlir. Məsələn, alqış və qarğışlara aid bir-iki nü-
munə göstərək. Alqışlardan 

Tövlə-tövlə çəkilən şahanə atlı!
Çağıranda hay verən, yolu çavuşlu!
Süfrəsindən yağ tökülən, bol nemətli!
Bütün igidlərin arxası, yoxsulların ümidi!
Türküstanın dirəyi! Tüklü quşun balası!
Amit soyunun aslanı! Qaracığın qaplanı! (1, 262)

Qəhrəmanın öyüldüyü bu alqış nümunəsindən Oğuz eli igidləri-
nin şəxsiyyəti bir daha müəyyənləşir. Qarğış nümunələrindən olan

Ey  itim kafir hərzə-hərzə danışma!

Yaxud:

Altındakı alaca atın nə öyərsən?
Ala başlu keçimsə gəlməz mana!
Başındakı tuğulğan nə ögərsən, mərə kafir!
Başımdakı börkümcə gəlməz mana!
Altmış tutam göndərini nə öyərsən, murdar kafir;
Qızıplcıq dəgənəgimsə gəlməz mana! (1, 21)

fikirlərində yenə də düşməni mənəvi yaralama, zərbənin gücünü 
artırma amacı güdülür!” Düşmənin öyünə biləcəyi şeyləri aşağılat-
maqla da mənən sındırır!

“Dədə Qorqud kitabı”nda Oğuz elində qəhrəmanlıq, igidlik 
təsəvvürü, düşüncəsi, dünyagörüşü ilə bağlı andların yeri də maraq-
lıdır. Bu mənada andlar dönük çıxmaq ilə bağlı 
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Mən Qazanın nemətini çox yemişəm,
Bilməzsəm, gözümə dursu8n!
Qaraqucda Qazluq atına çoq yılmışəm.
Bilməzsəm mənə tabut olsun!
Yaxşı qaptanların çoq geymişəm,
Bilməzsəm, kəfənim olsun!
Ala bargah otağına çoq girmişəm,
Bilməzsəm, mana zindan olsun!
Mən Qazandan dönməzəm, bəllü bildil.

Qılınca and içmək hallarl özünü göstərir ki, bu daqılıncın igid 
üçün dəyərini müəyyənləşdirir. “QIlıncıma doğranayım, oxuma san-
cılayım!” və s. Qılınc altından keçməklə sadiqlik andı içmə də vardır.

“Dədə Qorqud kitabı”nda xanımlar ərənlərlə, igidlərlə bir sırada 
çiyin-çiyinə vuruşurlar. Boyu uzun Burla xatun, Selcan, Banıçiçək 
kimi xanımlar igidlikləri, qəhrəmanlıqları, mərdlikləri, qorxmazlıq-
ları ilə nəinki söz və işlərində, hətta içdikləri andlarda da dönməz 
görünürlər...

“Dədə Qorqud kitabı”nda rəvayətlərə, əfsanələrə rast gəlinir. 
Düzdür, Dədə Qorqud kitabındakı rəvayətlərində süjetin qəhrəman-
lıq səhnələri üzərində qurulması azdır. “Dədə Qorqud kitabı”ndakı 
qəhrəmanlarla bağlı əfsanə və rəvayətlərin bir çoxunun nağıl varian-
tı da mövcuddur. Məsələn, Təpəgöz, Beyrək və s.

Bununla belə “Dədə Qorqud kitabı”ndakı boylar ilə nağılların 
süjet motivlərində bir çox oxşarlıqlar özünü göstərir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, adqoyma məsələsində, qəhrə-
manların divlərlə, sehrli düşmənlərlə mübarizəsində və s. nağıllar-
da qəhrəmanlar divlərlə, əjdahalarla, təpəgözlərlə, sehrkarlarla qar-
şı-qarşıya gətirilir. Bu baxımdan “Dədə Qorqud kitabı”nda “Basat 
Təpəgözü öldürdüyü boy” diqqəti cəlb edir. Bu boyun qəhrəmanına 
Dədə Qorqud Təpəgöz kimi Oğuz elinə qənim kəsilməsi bir yırtııcı 
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varlığı məhv etdiyimə görə Basat adını verir.
“Dədə Qorqud kitabı”nın nağıllarla bağlayan digər bir xüsusiyyət 

də qəhrəmanın müəyyən sınaq motividir. Bu halda qəhrəman öz ar-
zusuna çatmaq üçün müəyyən sınaqlardan keçir, bəzən də möcüzəli, 
ağlasığmaz şərtləri yerinə yetirir. “Dədə Qorqud kitabı”nda bir neçə 
boy bu cəhətdən nağıllara oxşardır.  Belə boylardan  biri “Qanlı qoca 
oğlu Qanturalı boyu”dur. Trabzona kafir qızı ilə evlənməyə gedən 
Qanturalını sınağa çəkirlər. Qanturalının igidliyi üç vəhşi ilə tək-
bətək döyüşdə üzə çıxır. “Qam börənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”n-
da qəhrəmanın  sınaqlardan keçməsinə mühüm yer verilir. Beyrəyin 
keyik qova-qova Banıçiçək ilə rastlaşması və hadisələrin sonrakı in-
kişafı, yəni fiziki gücün yoxlanması, sınaqdan keçirilməsi nağılların 
bir qismində üstünlük təşkil edir. Fərqli cəhət kimi dastan qəhrəman-
lıq süjetlərinin daha mükəmməl, canlı, inandırıcı olmasıdır.

“Dədə Qorqud kitabı”nda diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan 
biri də budur ki, vətən sevgisi, vətənpərvərlik duyğusu Oğuz igid-
lərinin alın yazısıdır, taleyi, qismətidir. Oğuzsuz vətən, vətənsiz 
isə Oğuz igidinin mövcudluğu qeyri-mümkündür. Bu cəmiyyətdə 
vətənpərvər olmamaq mümkün deyil. Oğuz igidlərinin vətənpərvər-
lik duyğuları, göründüyü kimi, sadəcə  vətənə məhəbbətlə  ölçül-
mədi. Onlar öz qəhrəmanlıqları igidliklər ilə vətənpərvər olduqlarını 
sübut edirlər. Onlar bütün maddi və mənəvi dəyərli torpağı, onun 
yetirdiyi nemətləri, ananı, bacını, qardaşı, soy-kökü, dostu, silahdaşı 
öz canı qədər əziz bilir, onun qorumağı mənəvi borc hesab edir. On-
lar üçün Vətəndə nə varsa, hamısı əzizdir.

“Dədə Qorqud kitabı” mənəvi və fiziki kamilliyin vəhdəti olaraq 
qəhrəmanlıq kitabıdır. O birliyimizin təməl qaynağıdır. Kitab xalqı-
mızın yurdsevərliyini, qəhrəmanlığını, ümumiyyətlə, vətənpərvərlik 
dəyərləri ilə bağlı məsələləri bədii-pedaqoji lövhələrlə əks etdirən 
zəngin mənəviyyat xəzinəsidir.
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РЕЗЮМЕ
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В «КНИГЕ МОЕГО ДЕДА КОРКУДА» В ТЮРКСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ХII ВЕКА

В статье исследуются патриотические ценности тюркской педаго-
гической мысли до ХII века на основе «Книги моего Деда Коркуда». 
Преследуются историческое развитие общих и разносторонних особенностей 
патриотического воспитания.

SUMMARY

Sardarova Mehriban
THE PLACE OF THE PROBLEMS  OF PATRİOTİSM UPBRİNGİNG İN 
TURKİSH  PEDAGOGİCAL THOUGHT TİLL THE 12 TH CENTURY İN 

THE BOOK “DEDE  KORKUD”

İn this article it is investigated the place of the problems of patriotism upb-
ringing in Turkish pedagogical thought  till the 12 th century in the book “Dede  
Korkud”. Analogous and different features are pursued.
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Xalq uşaqları qoçaq, qorxmaz, haqsızlığa qarşı barışmaz, zəh-
mətsevər, özgə malına göz dikməyən, xeyirxah görmək istəyirdi. 
Bu istəyini onların həyatına, davranışına, mübarizəsinə aid nağıllar-
da ifadə edirdi. El arasında əsas qəhrəmanı böyüklər qədər ağıllı, 
fərasətli, dözümlü, tədbirli uşaq olan nağıllar çoxdur: «Cırtdan və 
Xortdan», «Göyçək Fatma», «Tələt», «Əlyar və dovşan», «Kamal 
və Reyhan», «Murtuz», «Cırtdan» və s. Bu uşaqlar böyük çətinlik-
lərlə qarşılaşırlar, lakin balacalıqlarına baxmayaraq qorxmurlar, bə-
zisi öz xeyirxahlığı ilə, bəzisi kələk gəlməklə, bəzisi də heyvanların 
dostluğuna arxalanmaqla qəddar düşmənə qalib gəlir. Qeyd edək ki, 
uşaq nağıllarında da əfsanəvi Simurq quşu, div, xortdan, sehrli top-
puz iştirak edir (1, 415). Lakin Cırtdan kimi balaca uşağın qabağında 
aciz qalan divlə, xortdanla Məlikməmmədtək igidlər üç gün, üç gecə 
güləşən  və canı şüşədəki quşda olan div arasında fərq göz qabağın-
dadır. Birincisi meşədə, insanlara yaxın yerdə tək yaşayır, özü xörək 
bişirir, ev və təsərrüfat işləri ilə məşğul olur, əlinə düşən bəni-insanı, 
daha doğrusu, uşağı yuxuya verib sonra yemək istəyir. İkincisi isə 
yerin altında, mağarada əsir etdiyi gözəllə ömür sürür, vəhşidir, rast-
laşdığı adamı o dəqiqə parçalayır. Deməli, uşaq nağıllarında sehrli 
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qüvvələr uşaq qəhrəmanın hünərini, düşdüyü vəziyyətin ağırlığını 
nəzərə çapdırmaq məqsədi güdür. 

M.H.Təhmasib yazırdı: «Qəhrəmanların öz düşmənləri ilə apar-
dıqları mübarizədə onlara yardım edən qüvvələrin ən başlıcası 
heyvanlardır. Bu heyvanlar bəzən həqiqi, bəzən də fantastik olur. 
Ümumiyyətlə, bu vasitələri, nağıllarda iştirak edən qüvvələri qəhrə-
manlara bəslədikləri münasibət etibarı ilə başlıca olaraq iki yerə böl-
mək olar. Bunlardan birincisi dost, ikincisi isə düşmən və maneçilik 
törədən qüvvələrdir» (6, 3-6). Alim Simurq quşunu, atı, göyərçini, 
sədaqətli itləri, ağ ilanı, ayını və hətta tülkünü dost, divi, əjdahanı, 
ceyranı düşmən qüvvə kimi verir.

«Tələtin nağılı»nda tacir Məlik balaca uşaqların həyatı bahasına 
var-dövlətini artırır. O ancaq uşaqları nökərliyə götürür, çünki onları 
aldatmaq asandır. Tacir Məlik bir dağın əlçatmaz, ünyetməz zirvə-
sində çoxlu ləl-cəvahirat yerləşdiyini bilir. Tez-tez dəvələrini yük-
ləyib ora gedir. Bir yabının qarnını yarıb nökərliyə götürdüyü uşağı 
orda gizlədir. Nəhəng, ac quşlar cəmdəyi göyə qaldırıb ləl-cəvahirat 
olan yerə aparır. Tacirin tapşırığı ilə nökər yabının qarnından çıxır və 
kisələri qızılla doldurub aşağı atır. Bundan sonra uşaq tacirin nəyinə 
lazımdır? Onu oradaca qoyub geri qayıdır. Xalq bu azğın uşaq qatili 
ilə Məlikməmməd, Tapdıq, Nərbala kimi qolugüclü bir igidi deyil, 
balaca uşağı qarşılaşdırır. Tələt yetimdir, qoca nənəsi ilə uçuq dax-
mada yaşayır. Qarının toxuduğu corabları bazarda satıb dolanırlar. 
Tələt fərasətlidir, corabları nənəsindən baha qiymətə sata bilir. Bu-
nunla belə xeyirxahdır, haqsızlığa dözmür. O, bir nəfər yad adamın 
kor dilənçini aldatdığını görüb təəccüblənir, kimliyini öyrənmək və 
intiqam məqsədilə onun ardınca düşür. Beləliklə, Tələt uşaq qatili ilə 
rastlaşır, ona nökər durmağa razılaşır.

Tacir Məlik Tələti də ləl-cəvahirat tullamaq üçün dağın zirvəsinə 
atdırır. Oğlan görür ki, «burda çoxlu uşaq cəmdəyi var». Öz-özünə 
deyir: «Ey dad, burda qalıb mən də onlar kimi olacağam. Yaxşısı bu-
dur, baş götürüb qaçım». Tələt özü acınacaqlı vəziyyətə düşməsinə 
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baxmayaraq xeyirxahlığından qalmır. Simurqun balalarını yemək 
istəyən ilanı öldürür və sehirli quşun köməyi ilə şəhərlərinə qayıdır. 
(Bu hadisə olduğu kimi  sehrli nağıllardan keçmişdir). Lakin tacir 
Məlik bu dəfə də onu aldadır. Tələt çöllərə atılır, dəli divlə qarşıla-
şır. Cırtdan kimi o da divin pəncəsindən kələklə qurtarır, onun sehr-
li toppuzunun sirrini öyrənir. Sonra toppuzu ələ keçirir. Göründüyü 
kimi, bütün nağıl boyu Xeyirlə Şərin mübarizəsi təsvir edilir. Murtuz 
kimilər uşaqları - elin gələcəyini ölümün pəncəsinə atır. Nağılın so-
nunda özü də uşaq əli ilə məhv olur.

Xalqın yaratdığı ikinci uşaq obrazı Əlyardır. O, xasiyyətcə Tələt-
dən zəifdir, çətinə düşəndə ağlayır. Dovşanla rastlaşıb dostlaşandan 
sonra isə tamam dəyişir, cürətlənir, hətta azğın xanın məhvinə səbəb 
olur. «Əlyar və Dovşan» nağılında bir sıra qovunun təsviri verilir: 
«Ətri bir ağaclıqdan adamın huşunu aparırdı». Kəndli bu qovunu 
alın təri ilə yetişdirmişdi. Onun varı-yoxu elə bir qovundan ibarət-
dir. Ona görə də balaca oğlu Əlyarla onu göz bəbəyi tək qoruyurlar. 
Kəndli qovunu xana aparıb xələt almaq ümidi ilə yaşayır. Əlyarın 
qovuna tamahı düşsə də, nəfsini saxlayır. Lakin dovşan onların ümi-
dini puça çıxardır: qovunu korlayır. Balaca Əlyara da bu lazım idi, 
qovunun yerdə qalan hissəsini yeyir. Bu əhvalat azğın xana çatır. O, 
çox ağır hökm çıxardır: «Əlyarın boynu vurulsun!» Bu nağılda xalq 
xanların zülmünə, haqsızlığa son qoymaq vəzifəsini uşağa - Əlyara 
həvalə edir (2, 322).

Ən məşhur uşaq qəhrəmanı isə Cırtdandır. Milli xüsu-siyyətlə-
ri ilə seçilən Cırtdan haqqında bir neçə nağıl qoşulmuşdur. O yeri 
gələndə tənbəllik edir, meşəyə uşaqların dalında yollanır, odununu 
onlara yığdırıb daşıdır, hələ üstəlik boyunlarına minnət də qoyur: 
«Anam sizə yağ yaxmacı verib». Amma uşaq əti yeyən divlə rast-
laşanda bu məzəli, ayaqlarını güclə atan, hər addımında göz yaşı 
ovucunda olan balaca oğlana şir cürəti gəlir, özünü hamıdan ayıq, 
tədbirli və qorxmaz göstərir, göz yaşları da quruyur.

Div uşaqları mehribanlıqla qarşılayır, çünki onları yuxuya verib 
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qara niyyətini həyata keçirəcəyinə əmin idi. Lakin o, Cırtdantək də-
cəllə rastlaşdığından xəbərsiz idi.

Uşaqların yuxulamasını səbirsizliklə gözləyən div soruşur:
– Cırtdan nə üçün oyaq?
– Çünki anam mənə hər gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatır-

dardı...
Div qalxıb qayğanaq bişirir, Cırtdana yedirir ki, tez yatsın. 
Cırtdanın əsl siması divin bişirdiyi qayğanağı yeyəndən sonra gö-

rünür. Hiss edir ki, div onları aldadır. Ona görə ərköyünlüyünə salır 
və divə qəribə şəkildə kələk gəlir: onu çaydan xəlbirlə su gətirməyə 
yollayır. Cırtdan nə qədər ağıllı, tədbirli, fərasətli təsvir edilirsə, div 
bir o qədər səfeh, küt və acizdir, əlindən bir iş gəlmir, ömründə suya 
girməyib. Uşaqlardan soruşur ki, necə o tərəfə keçdiniz? Cırtdan 
cavab verir: «Get, bir dənə dəyirman daşı tap, boynuna tax, özü-
nü suya at, onda keçərsən». Cırtdan sehrli qüvvəni (şüşədəki quşu) 
dəf etməklə deyil, ağlın köməkliyi ilə divə qalib gəlir. Uşaqların at-
danıb-düşməsinin, yerli-yersiz ağlamasının qarşısını almaq istəyən 
bəzi valideynlər onları xortdanla qorxudurlar. Rahatlıqlarını təmin 
etmək, qorumaq naminə böyüklər deyirlər ki, dinc dur, yoxsa xor-
tan gəlib səni aparar!.. Azərbaycan uşaq folklorunda bunun əleyhini 
təşkil edən maraqlı bir nağıl var, «Cırtdan və Xortdan» adlanır. Ola 
bilsin ki, bu nağılın əsl məğzi, ideyası körpələrini əcaib heyvanların 
xofu ilə qorxudan valideynlərə aydın olmamışdır.

Xalq pedaqoqları milyonlarla uşağın ümumiləşmiş obrazı Cırt-
danı körpələrin qənimi Xortdanla qarşılaşdırmaqda nə məqsəd güd-
müşlər? Bu suala nağıldakı hadisələri bilmədən cavab vermək müm-
kün deyil. Cırtdanın atası Fəttah kişi Xortdana belə bir xasiyyətnamə 
verir: «Xortdan ağlayan uşaqları aparıb yeyir... Onun yeddi ayağı, 
yeddi əli, yeddi başı var». Cırtdan bu nağılda da bir qədər ərköyün 
təsvir olunur. Həyətə çıxıb oynamaq istəyir. Lakin ata-anası qoy-
mur ki, xortdan gəlib səni yeyər. Onda Cırtdan atasından tələb edir: 
«Gedib xortdanı öldür, bütün uşaqların canı qurtarsın». Fəttah kişi 
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əlacsız qalıb yola düşür. Lakin Xortdanla rastlaşanda özünü itirir, 
bir təhər canını götürüb qaçır, oğluna isə yalan danışır: «Xortdanı 
tikə-tikə doğradım».

Cırtdanın sevinci yerə-göyə sığmır, atası ilə fəxr edir. Həqiqəti 
öyrənəndən sonra isə daha böyüklərə bel bağlamır, uşaqlarla əlbir 
olub Xortdanı öldürmək qərarına gəlir. Lakin yoldaşlarını asanlıqla 
razı sala bilmir. Xortdanın zülmü günü-gündən artır. O hər gün üç 
uşaq aparıb yeyir. Bu, bütün uşaqları sarsıdır. Onların başqa əlacı 
qalmır. Əlbir, dilbir olub böyük bir dəstə düzəldirlər, Cırtdanı öz-
lərinə başçı seçib Xortdana «müharibə» elan edirlər. Maraqlıdır ki, 
uşaqların silahı oyuncaqlardan-qarğıdan qayrılan qılıncdan, ox və 
kamandan, nizədən, ağac atdan ibarətdir. Cırtdan öz ağlı, fərasəti ilə 
Xortdanı əsir alır, meydana gətirir, bütün uşaqları başına toplayıb 
onu mühakimə edir, cinayətlərini bir-bir üzünə deyir: «Bu uşaqla-
rın düşməni Xortdandır. Gündə üç-dörd uşaq aparıb yeyirdi. Uşaqlar 
bunun əlindən zinhara gəlmişdi. Mən onu gətirmişəm. İndi siz de-
yin, uşaqlar, bunun cəzası nədir?» Uşaqlar hamısı bir ağızdan hökm 
çıxardılar: «Xortdanın cəzası ölümdür!» 

Nağılda maraqlı bir cəhət özünü göstərir: böyüklərin nümayən-
dəsi Fəttah kişi Xortdanın öhdəsindən gələ bilmir, uşaqlar isə birlə-
şib onu məhv edirlər. Cırtdan balaca olmasına baxmayaraq gözləri-
miz qarşısında dəyanətli, iradəsi möhkəm və inadkar pəhləvan kimi 
canlanır. Xortdanı görən başqa uşaqlar o dəqiqə qorxub ağlaşırlar. 
Cırtdan isə onları kiridib Xortdanla dil-dil ötür. Ona görə ki, Cırtdan 
bu amansız düşmən tərəfindən yeyilən yüzlərlə uşağın intiqamını al-
mağa gəlmişdir. Onda uşaqların oyunlarını, danışıb-gülməyini, əy-
ləncəsini, sevincini «oğurlayanlara» qarşı sonsuz nifrət oyatmışdır. 
Başlıcası bu nifrət idi onu Xortdandan qorxmağa qoymayan. 

Nağılda oyuncaq silahlar da böyük rol oynayır, ən ağır anlarında 
uşaqların karına çatır. Cırtdanın təklifi ilə onlar yatmamışdan qabaq 
paltarlarına çoxlu iynə taxıb qarğı nizənin başına keçirirlər. Özləri 
isə qaçıb mağaranın dibində gizlənirlər. Xortdan gecənin bir aləmin-



319

Uşaq folkloru

də gəlir, paltarları yatmış uşaqlar zənn edib bir-bir yerdən qapır, ağ-
zına dürtür. Cırtdan Xortdana qakib gəlir.
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РЕЗЮМЕ

ИДЕЯ-СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ СКАЗОК

В статье указываются особенности, идея-содержание детских сказок 
на основании существующих теоретических знаний. В ней обосновывается 
желание увидеть детей храбрыми, отважными, трудолюбивыми, 
некорыстолюбивыми, добрыми. Отмечается, что это желание выражено 
нашими предками в сказках о жизни, поведении, борьбе детей. В обществе к 
анализу привлекается ряд сказок, где главный герой умен, ловок, терпелив, 
мудр как взрослый человек.

 
SUMMARY

IDEA-CONTENT OF FAIRY TALES

The article includes the features, idea-content of fairy tales on the basis of 
available theoretical conception. It explains the desire to see children being brave, 
fearless, hard-working, non-self-interested, kind. There’s noted that this desire is 
pointed out by our ancestors in the fairy tales about life, behavior and struggle. In 
society the great number of fairy tales with smart, skilful, patient, and wise hero 
is analyzed. 
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