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foCkCor, MifoCogiya v ə  T tn o q ra fıya

Ramazan Qafarlı,
Filologiya üzrə elmlər doktoru

MİF VƏ ROMANTİK DÜŞÜNCƏ KODU

“Mif və romantizm” problemi son illərdə geniş aktuallıq qa
zanmışdır və prinsip etibarı ilə ona görə mühüm sayılmışdır ki, bü
tün araşdırmalar dünya anlamının xüsusiyyətlərini və romantiklərin 
bədii düşüncəsinin spesifikliyini aydınlaşdırmaq məqsədinə yönəl
dilmişdir. Romantik mif yaratmanın öyrənilməsi tələb edir ki, ro
mantiklərdə tarixi-ənənəvi və milli-mənəvi mifologiyaya geniş dai
rədə maraq oyanmasının zəmini, əbədi obrazlara və səyyar süjetlərə 
müntəzəm müraciətlərin zəruriliyinin əsas səbəbləri üzə çıxarılsın, 
ənənəvi mifolegem yaradıcılığında yenidən mənalandırmanın təhlil 
yollan və üsulları tapılsın.

Təsadüfi deyil ki, XX əsrin “Azərbaycan romantikləri folklor 
nümunələrini millilik məzmunu, xəlqilik mahiyyəti daşımalanna 
görə qiymətləndirir, onlara məhz bu cəhətdən üstünlük verirdilər” 
(2, 42). Bu mənada folklorun, xüsusilə mifologiyanın ayrı-ayn as
pektlərinin -  ümumi və milli mifologiyaların, “mütləq fenomen mi
fologiyası” və “tarixi fenomen mifologiyasf’mn bir-biri ilə əlaqə
ləndirilməsi, yazılı ədəbiyyata tətbiqi prosesi bu gün də mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki mifoloji təfəkkür bəşər tarixinin bizə 
məlum olan ilkin inam və etiqadlarının toplusudur. Sənətkarın mif 
mətnləri və süjetlərinə üz tutması mənsub olduğu xalqın inam və 
etiqadlarını yalnız formal şəkildə yenidən yaratmaq məqsədi daşı
mır, həmçinin mənəviyyata təsir və yaşanılan çox əski tarixə yanaş
ma tərzini öyrədir.

M if və bədii ədəbiyyat arasında bütün dövrlərdə güclü əlaqə 
olmuşdur. Bu proses həm təkamül, həm də tipoloji aspektlərdə 
araşdırılmışdır. Təkamül aspektinə görə, m if cəmiyyətin təşəkkül 
dövrünün məhsuludur və yazılı ədəbiyyatın formalaşmasına təkan
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verən əsas prosesdir. Antik yunan ədəbiyyatının "İliada" və "Odis- 
seya" kimi abidələri mifik obrazlar və süjetlərlə bütövlük qazan
mışdır. Orta əsrlər Avropa ədəbiyyatına təsir edən antik ədəbiyyat 
nümunələri qədim mif süjetləri və motivlərini də özü ilə birlikdə 
növbəti əsrlərə keçirirdi. Təkamül aspektindən fərqli olaraq, tipo- 
loji aspekt mifologiya və yazılı ədəbiyyatı iki əks qütbə ayırırdı ki, 
burada da dünyanı dərk etmə və onu əks etdirmə məsələlərinə görə 
m if və ədəbiyyatın başqa-başqa tərəfləri acıqlanırdı.

Mifoloji mətnlərdən anlaşıldığı kimi, mifdə hadisələr düzxətli 
hərəkət etmir. Dövrəviliyin daha çox üstünlük qazandığı mifdə bu 
və ya digər proseslər təkrarlanır. Bədii ədəbiyyat nümunələrində isə 
müraciət olunan mövzu hər hansı bir süjet üzərində qurulur.

XIX əsrin ikinci yarısının və XX əsrin birinci rübünün ədəbi 
prössesinin mühüm fərqləndirici əlaməti ondan ibarətdir ki, yazı
çılar fərdi yaradıcılıqlarında poetik mif yaratmaya ardıcıllıqla meyl 
göstərirdilər. Təsadüfi deyil ki, ötən yüzillikdə mifin bir sıra mü
hüm elmi konsepsiyaları meydana gəlmiş, filosoflar, antropoloqlar, 
psixoloqlar, linqivistlər və folklorşünaslar insanın mənəvi həyatının 
m if fenomeninin spesifik cəhətlərini açmağa can atmışdılar. Saysız- 
hesabsız təşəbbüslər içərisində mifin təbiətinə daha məhsuldar və 
əsaslı şəkildə nüfuz edənlər həmin çağların romantikləri olmuşlar. 
Sonrakı dövlərdə şöhrət qazanmış əksər nəzəriyyələrin də bir sıra 
müddəaları ilk dəfə romantiklər tərəfindən irəli sürülmüşdür. Ro
mantiklər “yeni mifologiya” ideyasını elan etməklə ilk dəfə mifi 
bədii yaradıcılığın əsas əlamətinə çevirmişdilər. Məhz moderinçi 
yazarlar romantiklərin ardıcılları kimi meydana atılaraq bədii yara
dıcılıqda bəşəriyyətin “qədim ənənənə”sinə varislik konsepsiyasını 
işləyib hazırlamışdılar.

Romantiklər mifləri fəal şəkildə araşdırmaqla yanaşı öz bədii 
mətnlərinin canına hopdurmuşdular. Antik, xristianlıq, orta əsrlər 
dövrünün dünyaanlamı sistemlərindən çox şey götürsələr də, mif 
mətnlərini olduğu kimi təkrarlamamış, öz mifologiyalarım yarat
mağa can atmışdılar. Onların nöqteyi-nəzərində bütün ideal olanlar 
reallıqlarla birlikdə eyni gerçəklik daxilində yerləşdirilir. Bu səbəb
dən də mifə əsərin bədii-simvolik və estetik əlaməti kimi baxılırdı.

- 4 -

Romantizmdə mifin fəlsəfi aspektinə maraq, ilk növbədə, İen 
məktəbinin yetişdirmələri olan erkən alman romantiklərində oyan
mışdır. Henrix Novalis, Fridrix Şleqel, Fridrix Şellinq və b. nəzəri 
əsərlərində fikirlərin müxtəlifliyinə baxmayaraq mifologiya prob
lemlərinə bütövlükdə umumi cəhətdən yanaşılmışdır. Əslində bu, 
romantiklərin vahid- mif konsepsiyasının olduğunu deməyə haqq 
qazandırır.

Mifə müraciət edilərkən təntənəlilik, ənənəvilik nəzərə çarpsa 
da, həmin xüsusiyyət romantiklərin əsərlərinin poetik sisteminin 
əsasında dururdu. Nədənsə, indiyədək bu fakta ədəbiyyatşünaslıqda 
və fəlsəfədə lazımınca diqqət yetirilməmişdir.

“Mifologiya -  ümumilikdə allahlar haqqında təlimdir” (9, 
1039) - qənaətinə gələn F.Şellinqə görə, bədii əsərlərə köçürülmək
lə mifin düşüncə sistemindəki ömrü başa çatır və o poetikanın əsas 
ünsürünə çevrilir. Alman filosofu və yazıçısı özünün “Mifologi
yanın fəlsəfəsinə giriş” adlı iki mühazirələr mətnini belə bir tezislə 
yekunlaşdırırdı: «Əgər Homer poeziyada mifologiyanın qurtardı
ğını, tamamlandığım göstərirsə, Hesiod onun fəlsəfədə bitdiyini 
bildirir” (9, 1039).

F.Novalisin mif konsepsiyasi isə İ.Fixte idealizminin təsiri ilə 
meydana gələn “magik idealizm” fəlsəfi proqramı ilə sıx bağlı idi. 
Fixtenin mifik dünya mənzərəsinin (Dünya modelinin) əsasında 
son həddə çatan azadlığa, fəal mövcudluğa və özünü məhdudlaşdır
ma yolu ilə yaranan gerçək aləmə (“MƏN”in yoxluğuna) malik 
mənəvi prinsip (“MƏN”) - başlanğıc dayanır.

Romantiklərin idealist dünyabaxışı ilə Fixtenin Ruhun im
kanlarının genişləndirilməsi təsəvvürü arasında fövqəladə yaxınlıq 
göz qabağındadır. Lakin bir sıra mövcud məqamlarda Novalis Fix
tenin gerçəkliyi tənqid etməsinə fərqli mövqedən yanaşırdı. Fixte 
“MƏN”i (“tam şüur”u) dolayı fəlsəfi nöqteyi-nəzər -  abstraksiya 
(fikrən ayrılma) kimi başa düşürdü. Novalisin qənaətində isə sub
yektiv “MƏN” sonsuzluğa, magikliyə malik, ayrılıqda götürülən 
şəxsiyyəttək təqdim edilirdi. Novalisin terminologiyasında bu elə 
bir qüvvədir ki, dünyaya təsir etmək və öz ruhunu kökündən 
dəyişdirmək gücünə malikdir. Beləcə, əsas romantik tezis meydana



atılırdı: "Şəxsiyyət dünya yaradır”. Lakin Novalisdə ümumilikdə 
şəxsiyyətdən (hər hansı bir “MƏN”dən) deyil, ilk növbədə, poetik 
şəxsiyyətdən, sənətkardan danışılırdı. Maraqlıdır ki, XX əsr Azər
baycan romantikləri, xüsusilə Abbas Səhhət də (“Şair, Şeir Pərisi 
və Şəhərli”, “Şair”, “Şərarə”) söz yaradıcısının başqalarından üs
tünlüyünü vurğulayırdı.

Romantiklərə görə, dahilik zirvəsinə çatan şair sehirbazlıq 
cizgiləri əldə etdiyindən dünyanı dərk etməyin ən yüksək forması 
poeziyadır. Onlar belə bir mücərrəd qənaət irəli sürürdülər ki, nə 
ayrı və ümumi arasında əlaqə yaradan səmərəli bilik əldə etmək, nə 
də birtərəflilikdən əziyyət çəkən təmiz intuitiv savad qazanmaq 
dünya yaratmanın həqiqi mənzərəsini verə bilir. Yalnız “magik 
seyretmə” dərketmədə səhvlərdən yaxa qurtarmağa və universium 
barədə düzgün, həqiqi məlumat əldə etməyə yardım göstərir. Bu 
nöqteyi-nəzər Novalisin məşhur aforizmində çox gözəl əks olun
muşdur:

“Şair təbiəti bütün çalarları ilə birlikdə alimin ağlından daha 
yaxşı anlayır” (5, 94).

A.Səhhət də eyni şövqlə yazırdı ki: şair öz kainatında bütün 
dünyanı yerləşdirə bilmədiyi halda Tanrının sirlərinin açarını tap
mağı bacarır.

Sığmazkən aləm, adəm onun kainatına,
Tiflanə mələbəydi hənuz ümdə mətləbi.
...Məktum olan xızaini-həqqin kilidinə,
Ol tifli məhrəm etmək ilə qıldı mərhəmət,
Təqdim etdi sonra ona bir alovlu saz,
İlham qüvvəsilə oxutdurdu şairi (1, 97)

Burada poetik dərketmə rasionallıqla qarşılaşdırılır və intiu- 
tiv, irrasional yol kimi deyil, universal, sintetik keyfiyyət şəklində 
götürülür. Öz növbəsində, romantiklərin mif haqqındakı nəzəri 
fikirlərdə magik seyretmənin “sonsuzluğun” dünyadakı mistik duy
ulmasına əsaslandığı göstərilir. Mənəvi (ilahi, ideal, mütləq) baş
lanğıc fiziki (konkret, əşyavi) dünyada təcəssüm edilir. Dünyaya 
mistik münasibət transsendentlik (idealist fəlsəfədə: təcrübə xari
cində olmaq, təcrübə ilə dərk edilə bilməməzlik) cizgilərinin gün
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dəlik həyata, məişətə axınının sezilməsi ilə xarakterizə olunur. Be
ləcə, romantiklər şairləri mistik dünya duyumunun əsas daşıyıcıları 
elan edirdilər. Novalis hətta söz sənətkarını kahinlə eyniləşdirərək 
yazırdı: “Şair və kahin başlanğıcda bir adam idi, onları sonrakı çağ
larda ayırıblar. Lakin əsl şair həmişə kahin, əsl kahin isə hər zaman 
şair olaraq qalıb.” (6, 87) Romantiklər mistik duyğunun (hissetmə- 
nin) dünyanın mifik (rəmzi) dərki ilə sıx şəkildə bağlı olduğunu 
irəli sürürdülər. Bu cür hissetmə insanlarda təbiətə qarşı elə baxış 
formalaşdırır ki, zahirən cansız, tərpənməz varlıqların da möcüzəli 
həyatı olduğu duyulur, hər addımda dahinin sirli əlamətlərinə təsa
düf edilir, hara baxırsan, orada qeyri-adi vəziyyətlərə, “qəribə ciz
gilərə, gizli yazılara, quş qanadlarında, yumurta qabığında, bulud
larda, qar dənəciklərində, kristallarda, müxtəlif formalı daşlarda, 
donmuş sularda, arxlarda, bulaqlarda, dağların üstündə, bitkilər, 
heyvanlar aləmində, insanlarda, göyün od-işığında belə bilinməz 
işarələrə, haşiyələrə rast gəlirsən” (6, 71).

Avropa romantiklərinin gəldikləri bəzi qənaətlərə Azərbay
canın söz ustalan hələ XII yüzildə gəlmişdilər. Nizami kimi nəsrə 
nisbətdə şeirə daha yüksək qiymət verən əl-Ustad nəzmin xüsu
siyyətlərindən geniş bəhs açmış, Məhəmməd peyğəmbərə istinad 
edərək bilidirmişdi ki: «Bütün varlıqlardan yüksək olan Allahın 
oturduğu taxtın altında böyük xəzinə gizlənmişdir. Orada olanların 
məzmununun açan isə şairlərin dilinin altındadır». Peyğəmbərin 
dediyinə görə, şairlər -  insan nəslinin ötüb-keçməyən, bitib-tükən
məyən şöhrətidir. Yaxud «Dil bircə sözlə möcüzə yaratmağa qadir
dir (3, 12).

Romantiklər qədim Misir, Çin əlifbasında bütöv məfhumu və 
ya hecanı ifadə edən işarələrdən - heroqlif görüntülərindən danı
şanda vurğulayırdılar ki, onlar nəhayətsizlik, intəhasızlıq, sonsuz
luq, ucu-bucağı olmamaq ideyasını özündə daşıyır. Heroqliflərdə 
dünyanın sonuna aid əşya və hadisələr aydm sezilir. Dilin təbiətini 
anlamağa çalışarkən belə qənaətə gəlirdilər ki, heroqliflərin sirrini 
açmaq qabiliyyəti ancaq əsl şairə verilir və bununla söz sənətka
rının magik gücü nümayiş etdirilir. Zaman gələcək şairlərin bu xü
susiyyəti “dünyanı canlandıracaq”. Çünki “Dünyanı canlandırmaq”
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gücü başlanğıcda İnsanlığa xas xüsusiyyət olmuş, müasir mərhələ
də tamam itirilmişdir. Novalis yazırdı: “İndi biz səbəbini anlamadı
ğımız ölü təkrarlardan başqa heç nəyi görmürük” (8, 549). Doğru
dan da ümumi əlaqə və təsirə malik universiumun dərkindən insan
lar məhrumdurlar. Onlar Dünyanı tam halda görmürlər. Ona görə 
ki, ilahiliyin dünyadakı mövcudluğunu duymaq qabiliyyətini çox
dan itiriblər. Bu, insanla universiumu bir-biri ilə əlaqələndirən əsas 
əlamət idi. Romantiklər yeni əlaqə vasitəsini tapmağım yollarının 
“magik seyretmə”dən keçdiyini göstərirdilər. Bu prosesdə təfəkkür
də bütöv Dünyanın tutqun şəkildə obrazı meydana gəlir, ayrılıqda 
və şərtilikdə mütləqliyə (qətililiyə, şübhəsizliyə) yüksəldilir. Bu 
fikirlər əslində mifoloji düşüncənin genezisinin açarı idi. Eləcə də 
“qeyri-müəyyən tamı hissetmə”nin universallığa uyğunluğu poetik 
yaradıcılıqda (bədii düşüncə ilə) üst-üstə düşür. Bu cəhət də mifo
loji görüşlərə xas əlamətdir.

Mifoloji dərketmənin ardınca dünyabaxışmın başqa formaları 
tam halda yaranmış və təbiətə olan duyğusal-poetik baxış yad
daşlardan itmişdir. Onu təzədən qaytarmağı bacaranlar poetik iste
dadları ilə dahilik zirvəsinə yüksəlmişlər. Beləliklə, romantiklər 
müasir poeziyada mifyaratma prinsipininin mövcudluğunu təsdiq
ləyirdilər. Maraqlıdır ki, poetik yaradıcılıq deyəndə, dünyanı qav
rayıb müəyyən tərz, üsul və qaydalarla modelləşdirmə başa düşü
lür. “Romantizm” anlayışı da eyni şəkildə anlaşılırdı. Romantiklər 
bildirirdilər ki, “Dünya romantikləşdirilməlidir. Ancaq bu halda o 
ilkin mənasını daşıyar”. Romantikləşdirilmə o anlamda işlənirdi ki, 
dünyada hərtərəfli keyfiyyət potensiallaşması baş verməlidir. Hələ 
XIX yüzilliyin ortalarında “nə qədər ki gec deyil” -  deyə romantik
lər mifə qayıdışla dünyanı gələcək bəlalardan xilas etməyin yolla
rım təklif edirdilər. Onlar adilikləri yüksək mənalandırır, gündəlik 
həyatın bayağı dona bürünməsini sirli pərdənin aradan qaldırılması 
ilə aradan qaldırmağı irəli sürür, tanınan və anlaşılan varlıqlarda 
belə əyləncəlik əlamətləri və qeyri-müəyyənlik görür -  beləcə 
romantizmin mahiyyətini bu şəkildə şərh edirdilər.

Romantikləşdirilmə - mistik duyğu və “magik seyretmə” ey
niliyinin xüsusi “vasitə” ilə poetik əksi sayılırdı. Mistik duyğu hə
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yatın poetik (romantik) qavranılmasının sinonimi kimi götürülürdü. 
Şairlət mistik bilgilərin həqiqi daşıyıcısı elan edilir və onların əsər
lərində gerçəklik romantıkləşdiri İməklə transsendent mənaya çatır- 
dınlırdı. Bu mənada Novalis gerçəkliyin transsendent sirlərini daha 
düzgün, adekvat, uyğun əks etdirən poetik formaları da müəyyən
ləşdirir. Bu sıraya poeziyanın qanunlarının yaranmasına yardım 
göstərən mif və nağıllar daxil edilirdi. O, əslində miflə nağılı bir- 
birindən ayırmırdı. Bu ədəbi formaları universiuma təsvir etməyə 
qadir yeganə epik janrlar kimi təqdim edirdi. Novalis yazırdı ki, 
nağıllarda, mifyaratmada gerçəklik “mütləqləşdirilərək universal 
məna kəsb edir, individual (fərdi) anlar və situasiyalar təsnif edilir, 
hər bir məxluq, hadisə romantizmin obyektinə çevirir” (6, 95).

M if və pomantik poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsinə, dərkinə 
Fridrix Şlegel də əsaslı şəkildə toxunmuşdur. İlk növbədə, Şlegeli 
mifologiyanın sinkretikliyi: poetik sistemlərin ayrılmazlığı, mətn 
strukturlarının bölümnəzliyi, zaman-məkan vəhdəti, daha doğrusu, 
fəlsəfi anlamların, dini baxışlrm, incəsənət sahələrinin onda əridil
məsi özünə cəlb edirdi. F.Şlegelin qənaətinə görə, poeziyanın ən 
kamil nümunələri həmin vahidlik prinsipinə əsaslanaraq yaradılır 
və bədii yaradıcılığın mahiyətində mifologiya dayanır. “Sintez”, 
“ümumilik” onun ən çox sevdiyi terminlər idi. O, şairdən təkcə 
universallıq, yəni təsvir ümumiliyi tələb etmirdi, həm də kollektiv, 
müştərək, birlikdə yaratmaq ideyasını da ortaya atırdı. Müasir incə
sənətdə əski mədəniyyətə xas vahid yaradıcılıq gerçəkliyini -“sim- 
poziliy”i (müşavirəlik, məsləhətləşmə) təzədən canlandırmaq arzu
su ilə “yeni mifologiya” ideyası altında bütün şairləri ümimi xorda 
birləşdirməyə çalışırdı.

F.Şlegel irəli sürürdü ki, incəsənəti dirçəltməyə qadir yeni 
mifologiya qədim insanların ilkin düşüncəsinin dünyanı nümunəvi 
və hissi dərk etməsi əsasında yaranan mifologiyasından fərqlənir. 
Yeni mifologiya insan ruhunun dərin qatlarında meydana gəlir, 
onun mənbəyi ilahi aləmin duyulmasından, mistik təəssüratdan alı
nan həyəcanlardan ibarətdir. Dünyanın mistik dərki həyatı daim 
əbədiyyat və sonsuzluq ideyası hissləri ilə doldurur. Bu mənada 
romantiklər dini hissləri müasir poeziyanın əsasına çevrilməsinin
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tərafdan idilər. F.Şlegel yazırdı: “Dinsiz biz ancaq “qəşəng incəsə
nət” adlanan roman, yaxud oyun əldə edəcəyik” (5, 60). Söz sənət
karının mistik funksiyası haqqmda da romantiklər maraqlı fikirlər 
irəli sürmüşdülər, xüsusilə şairin məqsəd və vəzifəsindən danışanda 
onu “seçilmişlər” sırasına daxil edirdilər. “İnsan Yer üzünün başqa 
yaranmışlan ilə müqayisədə nədirsə, şair də bütün adamlarla müqa
yisədə o qədər fərqlidir” (5, 60). Şairə bu cür xüsusi yüksək müna
sibət onunla izah olunurdu ki, onun ruhu ətrafdakı sirli mənaları 
açmaq imkanına malik idi. F.Şlegelin sözləri ilə desək, “şair gün
dəlik rastlaşdığımız ən adi şeyləri poetik aləmdə işlətməklə tama
milə şəklini dəyişməyi, yeni halda təsəvvürə gətirməyi bacarmalı, 
onların dərin məna kəsb etməsinə, ən ali anlam daşımasına 
çalışmalıdır” (5, 67).

Dünyanın xüsusi şəkildə görünməsi mifologiyaya və ro
mantizmə xas xüsusiyyətdir. Dante və Şekspirin əsərlərində uni
versallığı fərqləndirən romantiklər “İlahi komediya” poemasını, 
“Hamlet”, “Romoe və Cülyütta”, “Kral Lir”, “Otello” kimi faciələri 
transsedentallığa bariz nümunə göstərir və yeni romantik poe
ziyanın da bu keyfiyyətlərə cavab verməsini tələb edirdilər. Bütün 
dünyanı ənginliyi ilə təsvir üçün hədsiz mənalılıq, çoxsaylı məz
mun çalarları axtarırdılar. Romantizmim mifyaratmaya əsaslanan 
universallığının mahiyyətində məhz bu mühüm məsələ dururdu.

Beləliklə, romantiklərin mifyaratma haqqındakı fikirlərində 
çox yaxınlıq nəzərə çarpır. Bu, əslində təsadüfi deyildi, İen roman
tik dəməyi əhatəsində bircə yaratmaq prinsipi ilə müntəzəm şəkildə 
dostluq söhbətləri, dialoqlar keçirilirdi, geniş fikir mübadilələri 
aparılırdı. Mifyaratmanın ümumi “məntiq” -  daxili qanunauyğun
luğu haqqındakı tezisləri hamı yekdilliklə dəstəkləyirdi. Mifdən 
faydalanmanın vahid nəzəriyyəsi polemik müzakirələrdən keçərək 
işlənib hazırlanmışdı. Doğrudur, romantiklər üçün dəqiq məntiqi 
sxemlər, standart üslubi qəliblər, düzgün xətlənmiş “kontur”lar yad 
olsa da, onların mif konsepsiyası ardıcıllığı, müntəzəmliyi, tənasüb- 
lüyü ilə fərqlənirdi.

Romantiklərin ədəbi-nəzəri və fəlsəfi fikirlərini ümumiləş
dirərək bu nəticəyə gəlirik ki, romantizm çağlannda mifyaratma
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poetik yaradıcılığın əsas prinsipi kimi götürülmüşdür. Sənətkar 
(poetik dahi) yaradıcılıq prosesində mistik duyğularını sınaqdan 
keçirmiş, həyat gerçəklilərini mifologiyanm qanunlarına uyğun şə
kildə poetik formaya salmış və bununla dünyanı bütün əhatəliliyi 
ilə dərk etməyə can atmışdır. Yaradıcılıq prosesinə gəldikdə, bu, 
dünyaya magik təsir kimi götürülmüş və eyni zamanda dünyanın 
sirlərinin xüsusi yolla açılmasına xidmət etmişdir. Bu cür ehtiraslı 
ilhamlanma nəticəsində mif-nağıl sintezinin daxili qanuna-uyğun
luqları dramaturgiyaya, poeziyaya və nəsrə şamil edilmişdir.

Romantiklər mifi düşüncənin universal sistemi kimi götürür 
(“mütləq mifologiya”), mədəniyyətin bütün inkişaf tarixi boyu 
mifologiyanın həmişə insanlara əhatə dairəsindəki gerçəkliklərdən 
təsirlənməyə, əldə olunan bilgilər toplusunu dərinləşdirib sistem
ləşdirməyə və sistemləşmə əsasında özünün konseptual dünya mo
delini formalaşdırmağa xidmət etdiyini göstərirlər.

“Mütləq mifologiya”nın reallaşması obraz, süjet və model
lərin sonsuzluğunu, emprik müxtəlifliyini öz içərisində əridən ta
rixi-milli mifologiyaya (“nisbi mifologiya”) çevrilir.

Zaman ötdükcə konkret forma şəklinə düşən “mütləq” və 
“nisbi” mifologiyalar bəşər oğlunun şüurunun təşəkkül tapması ilə 
aksentləşir, ayrı-ayn aspektləri hiperbolizə (müqayisə) edir:

Kosmik başlanğıc -  arxaiklik və maarifçilik;
Antropoloji mərhələ - antiklik və klassizm;
İlahilik -  orta çağların xristianlığı və müsəlmanlıq.
Bir halda ki, mütləqdə hər şey ayrılmaz və əriməz sintezdə

dir, romantiklər də “mütləq mifologiya”mn parametrlərini bölün
məz üçlük şəklində təqdim edirlər:

“Kainat (kosmos) -  İnsan  -  Allah ”.

Romantiklərin “mütləq” mifyaratmaya maksimal yaxınlaş
maq təşəbbüşləri onunla şərtlənir ki, onlar öz əsərlərində dialektik- 
uerxik xarakteri ilə əvvəlki mifoloji modellərdən seçilən xüsusi 
dünya (universium) obrazı yaratmağa çalışırdılar.

Romantik universiumun fiz ik i səviyyəsi dünyanın ’’cismani” 
(“kosmik”) - məkan xarakteristikasını əks etdirir. Universiumun bu
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xüsusiyyətini F.Şellinq “İncəsənətin fəlsəfəsi” əsərində «Təbiətə 
oxşar universium» adlandırmışdır (9, 18).

Psixoloji-tarixi səviyyədə romantiklər “Dünya canı" obra
zını əks etdirir, kainatın tarixi prosesləri izləyir və müvəqqəti tam
lığının yaranmasım düşünürdülər. Novalis “Dünya canT’ndan danı
şanda, hər şeyin vahidləşməsinə yardım göstırən fərdi prinsipi nə
zərdə tuturdu (7, 551). F.Şellinq isə onda universiumun konkret 
varlıqlarını birləşdirən ümumi başlanğıcı görürdü. O, butun təbiəti 
bir canlı orqanizm kimi əlaqələndirir və "Dünya canı "ııı “tarixi 
universium” adlandırırdı (9, 78). Geldertlin üçün isə "Dünya canı " 
minlərlə arteriyadan ibarət vahid qaynaqdır. Bu damarlar vasitəsi 
ilə qurub-yaradan güc sonsuz dövr etməklə yenidən geri qayıdır (4, 
4%3).

Universiumun ən yüksək mənəvi səviyyəsində zaman-məkan 
vəhdətini mütləq dəyərlər və ideallar vasitəsi ilə təcəssüm etdirən 
“Dünya ruhu” obdazı əks olunur, həyatın mənəvi dəyişikliyini 
tənzimləyir.

Özünüdərk prosesini pillələrə ayıran F.Şellinq güman edirdi 
ki, əgər əski çağlarda Dünya ruhu universiumu təbiət şəklində seyr 
edirdisə, xristian erasında yeni dünya insanla başlanır, dünya ruhu
nun inkişaf və dirçolişinini başa çatdırmaq ancaq bəşər oğluna 
nəsib olur. Emersonun sözləri ilə desək, ümumi (dünya) ruh təkcə 
universiumun təbiət sahəsinə baş vurmur, düşüncəyə daxil olur. 
Buna görə də təkcə o dünyanı və insanlığı mütləq həqiqətə (“Tə
biət”) aparıb çıxardacaq. Romantiklərin fikirlərini ümumiləşdirən 
Hegelə görə isə “Dunya ruhu”nun bədii yaradıcılığa təsiri bəşəriy
yətin mənəvi mədəniyyətini irəliyə aparacaqdır.

Beləliklə, romantiklərin qənaətlərində universiumun üç qlo
bal sahəsi: “cismani cəzbetmə”, “Dünya canı” və “Dünya ruhu” -  
eyni məqamda onun polifonik mövcudluğu qabiliyyətinə nüfuz 
edir, təbiət aləmində çoxluq, məkanilik dəyişmələrini, özünüdərki, 
mənəvi zənginliyi başa çatdırır. Dialektik-ierarxik universiumu 
ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin mayasına, strukturuna hopdur
mağa çalışan romantiklər arzulayırdılar ki, yaratdıqları ilə hansısa 
ideal, universal mifologiyaya yaxınlaşsınlar.
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Romantik yaradıcılıqda mifoloqizimləşmə prosesi geniş və 
əhatəli ənənədir, ayri-ayrı milli ədəbiyyatlarda, o cümlədən Azər
baycan romantik ədəbiyyatında tamamilə fərqli əlamətlərlə mü
şahidə olunur.

Azərbaycan romantiklərinin əsərlərində miflərdın keçən ifadə 
vasitələrinə, simvolik formalara və arxetiplərə geniş yer ayrılır. Ulu 
əcdadlarımızın ilkin dünyagörüşünün təsiri ilə yaranaraq dildə 
müxtəlif rəmzi mənaları ifadə edən mifoloji obrazların romantik 
poetik düşüncənin elementlərinə çevrilməsi təsadüfi deyil. Çünki 
romantiklərin dünyanı dərketmə üsulları mifoloji strukturlarla üst- 
üstə düşür. Romantik poeziyada da simvollar hansı obyektə (gerçək 
həyat hadisəsinə, təbiət obyektinə) aiddirsə, özündə onun keyfiy
yətlərini daşıyır. Bu keyfiyyətlər çox hallarda dolayı yolla göstəri
lir. Başqa sözlə, romantiklərin yaratdıqları obrazlar heç vaxt yerin
də donub qalmır, daim fəaliyyətdə olur, hansısa funksiyanı yerinə 
yetirir, məzmun və forma daşıyıcısına çevrilir. Fəaliyyəti bəlli 
olmayan, kimə və nəyə xidmət edəcəyi aydınlaşdırılmayan obyekt 
heç vaxt m if sistemlərində meydana gətirilmir.

Romantiklərdə sərsəmliyə müraciət mifin yenidən dirçəldil
məsi idi. Çünki mifin əsas məqsədi nəsihətçilik deyil, gerçəkliyin 
semantik cəhətdən zəngin, enerjili, nümunəvi obrazlarına roman
tiklərin qəbul etdikləri plastik duyğunu yaratmaqdır. Sərsəmlik ob
razı mədəniyyət tarixində estetik və konseptual cəhətdən təsdiqini 
tapmış şəkildə, arxetipik özül elemetləri ilə cilalanaraq təqdim olu
nurdu və mənəvi aləmin özünəməxsus modelini formalaşdırırdı. 
Ədəbiyyatın Hamlet, Don Kixot, Pantaqurel, Faust kimi mifikləşdi- 
rilmiş ffiqurlanna romantiklərin marağı təsadüfi deyildi. Bu, müəy
yən anlamda mədəniyyət tarixində analoji məqamları axtarmaqla 
həyat həqiqətlərinin romantik estetik modusunu şəxsləndirmək 
təşəbbüsü idi.

Bir məsələdə diqqət çəkəndir ki, sərsəmlik xəstəlik əlaməti 
olaraq təqdim edilmir, dini-mistik mənbələrdəki kontestə uyğun 
mifoloji məxluq kimi yaradılır. Romantik “sərsəm” mifi ağlm tən
tənəsinin təkzibini, şüurun əks səmtə yönələn təcrübəsini təcəssüm 
etdirir. Onu daha yaxşı anlatmaq üçün yaradıcılığın qoruyucusu -
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romantik “dahi” fiiqurunu “sərsəm”lə qarşılaşdırırlar. Bu, mifologi
yada tale və insan şəxsiyyətini və hansısa qeyri-müəyyən, forma
laşmamış, adlandırılması mümkün olmayan, ani baş verən, qorxunc 
ilahi gücü ifadə edir. Şübhəsiz, romantiklər “dahi”ni biçimsiz, fəla
kət yayan qüvvə şəklində simvollaşdırmazdılar. Psixologizm ənə
nəsinə əsasən, xeyir-şər, qaranlıq-işıq, pis-yaxşı münasibətləri çox- 
çox əvvəllər meydana gəlmiş, onların fəaliyyəti ilə daha da çiçək
lənmişdir (məsələn, Gote də “Faust” əsərində qara duyğulardan 
danışırdı). Çünki kollektiv şüursuzluqda yaranan mif sonsuz axınla 
arzu, istək, yuxu və digər təfəkkür formaları vasitəsi ilə nəsildən 
nəsilə ötürülmüşdür. F.Şellinq romantiklərin mifyaratması barədə 
yazırdı: “Hər bir şair dünyanın gözü önündə açılan bir hissəsini 
tama çevirməyə və onun materialından öz mifologiyasını yaratma
ğa meyllidir. Axı dünya hələ qurulmaq üzrədir, bu səbəbdən də 
müasir şair üçün dövr bu dünyanın bir hissəsini göstərməyə 
qadirdir” (9, 78).

Romantiklərin yaratdıqları mifoloji “Sərsəm” -  “dahi” ob
razlarına ədəbi mətnlərdə ikili münasibət mövcuddur: bu obrazların 
mənbələrdəki funksiyalarına 1) “passiv” və 2) “aktiv” yanaşılır. 
İkinci halda metafora inkişaf etdirilir, obrazın fəaliyyət dairəsi xey
li genişləndirlir, o özü hadisələri törətmə gücünə malik olur, mifo
loji, simvolik “oyuna” başlayır, təhtəlşüurdan idraka arxetipik yol 
açır. O bütün sahələrə: məişət, davranış, incəsənət, eşq, elm və 
əxlaqa refleksiya şəklində təzahür edir. “Sərsəm” uyğun olaraq 
gerçəkliklə tutuşdurulduqda romantizmə şübhə yaradır.
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SUMMARY

The code of myth and romantic thinking

In this article myth and romanticizm are investigated for 
the first time myth and romantc poetry mutual relation the types of 
the worlds special ways are revealed. The emotional thinking 
attributes are presented in comparing with mythical thinking
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AZƏRBAYCAN MƏHƏBBƏT DASTANLARININ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dastan yaradıcılığı. Dastan Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy
yatının böyük bir qoludur. Həcm etibarı ilə də dastanlar folkloru
muzun digər janrlarından böyükdür. Azərbaycan eposu xalqımızın 
hafizəsindən süzülən böyük sərvətdir. Adəti üzrə dastanları əsasən 
iki qrupa ayırırlar: qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları. Göründüyü 
kimi, hər iki qrupun əlaməti üstündədir. Qəhrəmanlıq dastanları 
xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini özündə bədii şəkildə ifadə edir. 
Qəhrəmanlıq dastanları xalqımızın əsrlər boyu öz ürəyindən qopa
rıb yetirdiyi övladlarının qəhrəmanlıq və şücaətini tərənnüm edir. 
Məhəbbət dastanları say etibarilə qəhrəmanlıq dastanlarından çox
dur. Məhəbbət dastanları xalqın nisbətən dinc yaşadığı dövrünün 
məhsuludur. Məhəbbət dastanlarında Azərbaycan xalqının bağrın
dan qopan insanların həyatı, məişəti, mübarizəsi, sevgisi, məhəbbə
ti, ağlı, kamalı, humanizmi bədii şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Bu 
mənada Azərbaycan eposu xalqın əsrlər boyu yaradıb formalaşdır
dığı böyük bir məktəbdir. Əsrlər uzunu bu məktəb vasitəsilə 
Azərbaycan xalqı öz övladlarını tərbiyə edib boya-başa çatdırmış
dır. Xalq öz balalarında arzu etdiyi əsas xasiyyətlərini, əlamətlərini 
dastan qəhrəmanlarının şəxsiyyətində cəmləşdirib gənc nəslə aşıla- 
mışdır. Böyük, zəngin bir məktəb olan Azərbaycan eposu ilə xalqı
mız fəxr eləməkdədir.

Azərbaycan xalqı yaratdığı hər bir dastan vasitəsilə müəyyən 
bir fikir, ideya irəli atmış, onu feodal dünyasında hökm sürən, 
köhnə, yaramaz, xalqa zidd qanun-qaydalara, məişət normalarına 
qarşı qoymuşdur. Hər bir dastan vasitəsilə müəyyən bir ideya, arzu, 
dilək, ideal irəli sürülür. Məsələn, «Şah İsmayıl» dastanında ədalət
li hökmdar məsələsi qoyulur. «Leyli və Məcnun»da feodalizmin 
zərərli, köhnə ehkamlarına zidd gedərək dövrün sərt qanunlarını
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pozaraq açıq-açığına bir-birinə təmiz eşq elan edən gənclərin faciə
si irəli atılır. «Aşıq Qərib»də sənət, söz, mənəvi zənginlik mala, 
dövlətə, zorakılığa qarşı qoyulur.

Məhəbbət dastanlarında iki əsas, böyük qəhrəman olub. Aşiq 
və Məşuqə. Bunların həyat yolu zəminində xalq özünün bütün arzu 
və istəklərini təsvir edir. Hər iki qəhrəman həm Aşiq, həm də 
Məşuqə böyük və çətin yol keçirlər. Xalq bu iki qəhrəmanın həyat 
yolunu öz məişəti, həyatı, arzu və istəkləri, diləkləri, təmiz və saf 
sevgisi fonunda təsvir edərək gələcək nəsil üçün yollar göstərir, öz 
həyat təcrübəsinə əsaslanaraq mühüm, əxlaqi, ictimai nəticələr çı
xarır. Aşiqlərin həyatı qəhrəmanlar, məşuqlərin həyatı isə qadınlar, 
qızlar üçün örnək kimi qiymətləndirilir.

Məhəbbət dastanlarımıza müxtəlif vaxtlarda müxtəlif adlar da 
verilmişdir. Məsələn, XIX əsrdə macar alimi İ.Kunoş onları xalq 
romanları, yaxud məhəbbət romanlan adlandırmışdır. Əhmədbəy 
Ağayev onları sərgüzəşt, yaxud xalq romanlan adlandırır. Əsədulla 
bəy Şahtaxtlı isə poema deyə təhlil edir. Bizim folklorşünaslarımız 
da məhəbbət dastanlarım müxtəlif cür adlandırmışlar, hətta nağıl da 
deyilmişdir. Mən ali məktəb tələbələri üçün folklordan yazdığım 
dərslikdə dastanlar haqqında xalq romanlan terminini də işlətmi
şəm. Məhəbbət dastanlanmızın bəlkə də sayı-hesabı olmamışdır. 
Onlann az bir hissəsi bütövlükdə gəlib bizə çatmışdır. Çoxlu 
dastanların bəzi epizodları, bəzilərinin isə bir sıra qoşmaları gəlib 
bizə çatmışdır. Əlbəttə, bunlann yaranma və formalaşma yolları da 
müxtəlif şəkildə olmuşdur. Molla Cümənin gəraylı üstündə «Dola
na-dolana» rədifli iri həcmli bir şeiri vardır. Orada aşıq hər bir 
dastana bir bənd şeir həsr etmişdir. Onlann adlarını aşağıda veririk.

«Vərqa və Gülşa», «Tahir və Zöhrə», «Yusif və Züleyxa», 
«Leyli və Məcnun», «Fərhad və Şirin», «Əsli və Kərəm», «Arzu və 
Qənbər», «Şah İsmayıl və Gülüzar», «Mehr və Mah», «Şahsənəm 
və Qərib».

Cavankən qəddini əyib,
Gizlin sirrin xalqa yayıb,
Kərəm yandı Əsli deyib 

~Əüi dolana-dolana,----- ----------
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İşlər-i dHresi

PREZİDENT KİTABXANASI



Məhəbbət dastanlarımızın bir çoxunun kökündə əsas etibarilə 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları dayanır. Böyük nəhəng abidənin 
ənənələri nəinki folklorumuzda, hətta sonrakı dövr ədəbiyyatımızda 
da özünə yer tapmışdır. Xüsusilə orta əsrlərdə yaranan məhəbbət 
mövzusunda olan poemalarda bu özünü daha qabarıq göstərir. 
«Əsli və Kərəm», «Aşıq Qərib», «Alı xan və Pəri», «Şahzadə Sey- 
fəlmülük», «Şah İsmayıl» və b. dastanları misal çəkmək olar. Bizə 
görə Məhəmməd Füzuli «Leyli və Məcnun» poemasını yazarkən 
Azərbaycan məhəbbət dastanları ənənələrindən yaradıcılıqla istifa
də etmişdir. Həmin ənənələr «Kitabi-Dədə Qorqud»dan bizim orta 
əsrlər məhəbbət dastanlarımıza, oradan da Məhəmməd Füzulinin 
yaradıcılığına keçmişdir.

Aşıq və dastan. Məhəbbət dastanları sayca çoxdur, forma və 
məzmun etibarilə rəngarəngdir. Əlbəttə, onlar müxtəlif vaxtlarda 
yarandığı üçün formalaşma yolları da qanuni olaraq müxtəlif 
olmuşdur. Bu yollardan bir neçəsini göstərməyi lazım sayıram. Bi
rinci yol odur ki, bir sıra məhəbbət dastanlarımız məhz qədim rəva
yət, hekayət, əfsanə və əsatirlər əsasında formalaşmışdır. Bunlara 
misal olaraq «Leyli və Məcnun», «Fərhad və Şirin», «Tahir və 
Zöhrə» və eləcə də «Əsli və Kərəm»i göstərmək olar. İkinci yol 
məhəbbət dastanlarının nağıllardan düzəldilməsi yoludur. Bunun ən 
gözəl nümunəsi «Alı xan və Pəri xanım» dastanıdır. Üçüncü yol 
odur ki, bir sıra dastanlarımız dünya xalqları içərisində qədimdən 
bəri mövcud olan beynəlxalq -  səyyar süjetlərdən formalaşdırılmış
dır. Bu yolu, əlbəttə, «Kitabi-Dədə Qorqud»da ozanlar başlamışlar. 
Sonra belə bir süjet kamil şəkildə aşıqlar tərəfindən «Aşıq Qərib» 
dastanında işlənmişdir. Bir sıra məhəbbət dastanlarımız ustad aşıq
larımızın həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Qurbani, Abbas 
Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Valeh kimi aşıqların həyat və yara
dıcılığı öz bədii ifadəsini bir sıra məhəbbət dastanlarımızda tapmış
dır. O dastanın baş qəhrəmanı həmin ustad aşıqlardır. Deməli, gös
tərdiyin bütün bu yolların əsas iştirakçısı və müəllifi yenə də Azər
baycan aşığıdır. Məncə, hələ beşinci bir yol da vardır. Bizim bir 
sıra şairlərimiz aşıq-xalq poeziyası üslubunda kifayət qədər şeirlər
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yazmışlar. Məsələn, M.P.Vaqif, Q.Zakir, Ə.Nəbati kimi sənətkarlar 
haqqında da aşıqlar məhəbbət dastanları meydana gətirmişlər.

Yuxanda dediklərimizdən aydın olur ki, məhəbbət dastanla
rımızın formalaşması yolunda əsas rol oynayan bu dastanları ya
şadan Azərbaycan aşığı olmuşdur. Aşıq sənəti də Azərbaycan xal
qını türk dünyasında tanıdan və sevdirən mənəvi sərvətlərdən biri
dir. Aşıq sənəti Azərbaycan xalqının min illər boyu yaratdığı bit
məz-tükənməz, heç zaman rayihəsi sönməyən bədii sənət dünya
sıdır. Bu sənət Azərbaycan xalqının qanından qaynayıb büllur çeş
mə kimi çağlamışdır. Aşıq sənəti qədim Azərbaycan torpağının 
bitirib-yetişdirdiyi ən qiymətli bədii incilər toplusudur. Bu sənət 
Azərbaycan xalqının şairanə təbiətini, fəza kimi sonsuz xəyalını, 
mindilli rübabını, yaradıcı təxəyyülünün sonsuzluğunun bədii ifa
dəsidir. Yerin qalın qatlarından çıxaraq pərvəriş tapan bu poetik 
sənət öz təbii axını ilə inkişaf etmiş, əsrlər boyu xalqa üz çevirən ən 
böyük və dahi sənətkarları maraqlandırmışdır. Aşıq sazı və sözü ilə 
insan mənəviyyatına nüfuz edən sənətkardır. Aşıq sənəti min illər 
boyu xalq üçün böyük bir məktəb olmuşdur. Bu məktəbdə xalq 
özünün ən sevimli sənətkarlarını el dərdi, təəssübü çəkən ağsaqqal
ları boya-başa çatdırmışdır. Aşıq min ilər boyu elin gənclərini öz 
tərbiyə və estetik məktəbindən keçirib boya-başa çatdırmışdır. 
Aşıq, varsaq, dədə, ağsaqqal, ozan, işıq kimi adlar daşıyaraq xalqın 
bütün xeyir və şərində iştirak etmişdir. Min illər boyu Azərbaycan 
balaları saz və sənət haqqında hamıdan əvvəl məhz aşıqdan 
eşitmişlər. Aşıq el anasıdır. Çünki o, elimizin ən böyük, ən dahi 
sənətkarlarına döşündən süd vermişdir.

Bizə görə, «Əsli və Kərəm» dastanının kökləri çox qədim 
keçmişimizə gedib çıxır. Təsəvvür edək ki, «Leyli və Məcnun», 
«Fərhad və Şirin», «Yusif və Züleyxa», «Tahir və Zöhrə» böyük 
Nizaminin dövründə nə formada idi. Bu cəhəti biz «Əsli və Kə
rəm» dastanı haqqında da deyə bilərik. Elə bircə «Leyli və Məc
nun» üzərində təcrübə aparsaq, bunu aydın görmək olar. Yuxanda 
adlannı çəkdiyimiz dastanlar, elə «Əsli və Kərəm» özü də sadə 
əhvalat, hekayət, rəvayətlərdən ibarət idi. Məsələn, «Əsli və Kə
rəm» xalq arasında, necə deyərlər, bir nağıl formasında danışılıb.
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Biri var idi, bir yox idi, bir Molla, bir də Keşiş var idi. Bunlar 
qonşu idilər. Ancaq heç birisinin övladı yox idi. Dərdləşib belə 
qərara gəldilər ki, onlardan birisinin oğlu, o birisinin isə qızı olarsa, 
bir-biri ilə evləndirsinlər. Uzun nəzir-niyazdan sonra onların övlad
ları dünyaya gəlir və sairə və sairə axıradək davam edir. Qoşma və 
mahnılardan istifadə olunmur.

Aşıq sənətinin sürətli inkişafı, çiçəklənməsi nəticəsində belə 
əhvalat, rəvayət və nağıllardan dastanlar formalaşdırılır. Özü də hər 
bir əhvalat nağıla, dastana çevrilə bilməzdi. Elə əhvalat, rəvayətlər 
seçilirdi ki, məhəbbət dastanlarının epizod, macəra, poetik parçala
rına uyğun gəlsin, onda həqiqi mənada dastan alınardı. Məhəbbət 
dastanlarında aşıqlar demişkən «yurd yeri» var, başqa sözlə, onlann 
məlum qəlibi olur. Yəni məhəbbət dastanları ustadnamə ilə başla
yır, sonra şeir və nəsr növbələşir, sonda da duvaqqapma olur. De
məli, bütün bu əhvalat, hekayət, nağılları dastana çevirən sonralar 
tarixin təbii axarı nəticəsində çiçəklənən aşıq yaradıcılığının gör
kəmli nümayəndələri olmuşdur. Bir cəhəti də qeyd edək, məhəbbət 
dastanlarının ifasında hər daim həmin ustadlar yad edilmişdir. Us
tadların əxlaqi, tərbiyəvi, öyüd-nəsihətlə dolu əsərləri ilə hər şey
dən əvvəl dinləyicilərə çatdırılmışdır. Saf, təmiz, ülvi, dünyəvi, in
sani yerə, tarixə, həyata bağlayan məhəbbət müqəddəsləşdiril- 
mişdir.

Aşıq yaradıcılığında sufilik. Son zamanlar aşıq sənətinin 
sufiliklə bağlılığı haqqında mülahizələr söylənməkdədir. Aşıq sənə
tinin bu keyfiyyəti barədə əvvəllər demək olar ki, heç danışılma
mışdır. Sufilik Həsənoğludan M.P. Vaqifə qədər olan bütün klassik 
ədəbiyyatımızı çuğlamışdı. Ola bilməz ki, əsasən orta əsrlərdə çi
çəklənən aşıq yaradıcılığı sufilikdən kənarda qalsın. Ancaq bu təsir 
necə olub, hansı həcmdə olub, hansı yolla olub bunu araşdırıb açıq
lamaq folklorşünaslığımızın əsas problemlərindən biridir.

Yaxud Ozan necə olub ki, aşığa dönüb. Ozan orta əsrləri ke
çib aşığa dönmüşdür. Belə mülahizə irəli sürürlər ki, Ozan sufi tək
yəsinə girib, abdala, dərvişə dönüb sonra da aşıq olmuşdur. Bizs 
görə Ozan heç vaxt təkyəyə girməmişdir, tarixin, həyatın təbii axan 
Ozanı aşıq eləmişdir. Onu da əlavə edim ki, aşıq sənətinin sufiliklə
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əlaqəsinə aludə olmaq doğru deyil. Aşıq yer sənətkarıdır. Sufilik
dən fərqli olaraq onun sevgilisi, butası yerdədir, yer gözəlidir. Aşı
ğın həyatı da yerdədir, onun sevgisi, qəmi də yerdədir. Qurbani 
Diridən Gəncəyə sevgilisi Pərinin arxasınca gedir. Abbas Tufar- 
qanlı Təbrizə, Novruz Misirə, Əbülfəzi Yəmənə, Valeh Qarabağ
dan Dərbəndə sevgilisinin, butasının arxasınca gedir. Azərbaycan 
aşığının türk dünyasında ən böyük tarixi xidməti məhəbbəti göy
dən, sufilərdən alıb yerə endirməsindədir.

Bir neçə kəlmə də haqq aşığı barədə. Son illər yazılan əsər
lərdə deyilir ki, haqq aşığı -  haqqa aşiq, yəni Allaha aşiq deməkdir. 
Ancaq bizə görə belə deyildir. Haqq aşiqi Haqqdan -  Allahdan, 
Tanrıdan vergi almış sənətkardır. Dədə Qorquda da Allah həmin 
vergini, ilhamı vermişdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının lap 
müqəddiməsində bu barədə deyilir: «Rəsul aleyhissəlam zamanına 
yaxın Bayat boyundan Qorqut Ata diyərlər bir ər qopdı. Oğuzun ol 
kişi tamam bilicisiydi. Nə deyərsə olurdı. Qaibdən dürlü xəbər 
söylərdi. Haq təala onun könlünə ilham edərdi».

Ulu Tanrı vaxtilə bu vergini, ilhamı Nizamiyə, Xaqaniyə, Nə
simiyə, Xətaiyə, Füzuliyə, Vaqifə, M.F.Axundova, Sabirə, C.Məm
mədquluzadəyə, C.Cabbarlıya, S.Vurğuna da vermişdi. Haqq aşıq
ları xüsusi keyfiyyətləri ilə seçilirlər, onlar müqəddəs və toxunul
mazdırlar. Haqq aşıqlarını səciyyələndirən keyfiyyətlər vaxtilə 
ozanların şəxsində cəmləşmişdi. Sonralar ozanlar aşığa çevrilərkən 
həmin keyfiyyətlər ənənəvi olaraq haqq aşıqlarının üzərinə keçmiş
dir. Başqa sözlə, haqq aşıqlarının keyfiyyətləri yalnız titullarını 
qazandığı dövrün məhsulu deyil. Onlar ozanlardan yadigar qalmış
dır. Əmin Abid məqalələrinin birində ozanlara xas olan keyfiyyət
ləri belə müəyyənləşdirir: «Övliya, peyğəmbər, müğənni, məsləhət
çi, dədə, qopuzçalan, sözqoşan, loğman və başqa keyfiyyətləri gös
tərmək olar. Bu keyfiyyətlər ənənəvi olaraq haqq aşıqlarının şəx
sində cəmləşdirilmişdir. Dədə Qorqud ismi əzəm oxuyub Dəli Qa
carın əlini qurudur. Abbas Tufarqanlı zəhər quyusuna düşür, sağ- 
salamat çıxır. Kərəm tabutda ölünü tanıyır. Deməli, ozanı aşığa 
tarixin təbii axını çevirdiyi kimi ozanların əlamətləri də haqq 
aşıqlarının şəxsində cəmləşmişdir. Rəşid bəy Əfəndiyev ozanlar
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haqqında deyir: «Ən qədim türk ellərində camaat arasında nüfuz 
qazanmış, bilikli, möhtərəm şəxslər var imiş ki, ona o zamanlar 
ozan deyərlərmiş. Bu ozanlar camaat arasında yuxu təbir edan, 
istiqbal təyin edən, müşgulatları həll edən, qanlı qadaları qayta
ran mütəbbir şəxslərdən ibarət imiş».

Hələ XIX əsrin sonlarında görkəmli Azərbaycan maarif xa
dimi, etnoqraf və folklorşünas Mahmudbəy Mahmudbəyov da haqq 
aşıqları barədə öz mülahizələrini söyləmişdir.

Əvvələn, M.Mahmudbəyov aşıqları iki qrupa ayırır. Nəğ
məkar -  improvizatorlar. Onlar dünyanı gəzir, sevgili axtarırlar. Bir 
də -  peşəkar aşıqlar vardır. Hər ikisinin ayrılmaz dostu üç simli 
sazdır. M.Mahmudbəyova görə «improvizator aşıqlar vergini allah- 
dan alır, yəni Xıdır İlyas ona piyalədə su içirir, o da onu alıb 
improvizatorlar olur. Bu aşıqların ikinci cəhəti odur ki, onlar əlinda 
saz dünyanı gəzir, butasının gözəlliyini tərənnüm edir, ya sevgi
lisini tapır, ona qovuşur, yaxud da məhəbbət alovunda yanır». Bu 
aşıqlar ədibə görə müqəddəsdir, toxunulmazdır, onlar hər kəsin əziz 
qonağıdırlar. Nağıl-poemaları da məhz bu aşıqlar qoşur, ona göra 
onlara haqq aşığı deyirlər. Haqq aşığının nağılında qəhrəman föv
qəladə qüvvəyə malikdir. O, öz mahnısı ilə iti axan çayı dayandıra 
bilir, vəhşi heyvanlar belə onlardan qaçmırlar, maral ovçudan qaçıb 
haqq aşığına sığınır. Mahmudbəy Mahmudbəyovun yazdığına diq
qət edək. O, haqq aşıqlannda sufilik görmür, onların allaha məhəb
bəti də başqa cürdür, bu aşıqların ilahi məhəbbəti də yoxdur. Onlar 
müqəddəs olsalar da yenə də yer sənətkarlarıdır, sevgililərini yerdə 
axtarırlar və sevirlər. M.Mahmudbəyova görə «azərbaycanlılar 
haqq aşıqlarını səyyar kimi təsvir edirlər. Onların gəzdiyi ərazi isə 
Zaqafkaziya, Azərbaycan, Kiçik Asiyadır. «Qərib və Sənəm» nağı
lında Qərib Təbriz əhlidir, oradan sevgilisinin arxasınca Tiflisə 
gəlir. Sevgilisinə çatmaq üçün pul qazanmağa Türkiyəyə, Karsa, 
Ərzuruma, Hələbə gedir».

Aşığın sevgilisi Allah deyil, yer gözəlidir. Aşıq sufi eşqi de
yil, yer məhəbbətini, bəşəri sevgini tərənnüm edir. Bir sıra ustad 
aşıqlarımız sufiliyi qəbul eləməyib. Doğrudur, bəzi sufi terminləri 
işlətmiş, sufiliyə işarə vurmuş, ancaq onlann ayaqları yerdə, tor
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paqda, həyatda, tarixdə, el içində el gözəllərinin yanında olub. Bu
nunla belə islam, onun mifologiyasını vəsf edib. Qurani-Kərimin 
surələrini şeirlərinə salmışlar. Molla Cümə:

İslamın çırağı, haqqın həbibi 
Ol Məhəmməd Mustafanı neylədin, dünya.

Aşıqşünaslanmız ustad aşıqların yaradıcılığında işlənən Qu
rani-Kərim surələrini axtarıb tapmalı, üzə çıxarmalıdırlar. Onda 
aşıqlarımızın Böyük Tanrıya olan məhəbbəti özünü büruzə verə
cəkdir.

Oxuculara məlum olsun ki, mən aşıq sənətində sufilikdən ona 
görə söhbət açdım ki, son dövrlərdə hətta məhəbbət dastanlarının 
qəhrəmanlarını da sufi sənətkarı kimi qələmə vermək meylləri 
vardır. Mən şəxsən tamamilə bunun əleyhinəyəm. Kim deyər ki, 
həyatda, yerdə gözəlləri olan Şah İsmayıl, Alı xan, Abbas Tufar- 
qanlı və Qurbani, Kərəm, Qərib öz sevgililərini yerdə qoyub mə
həbbəti göydə axtaracaqlar. Onlann Ulu Tanrıya, Allaha məhəbbəti 
sufilərin məhəbbətindən tamamilə fərqlənir.

Deyim ki, Məhərrəm Cəfərli mənim ən yaxşı tələbələrim- 
dəndir. O, Azərbaycan məhəbbət dastanları haqqında yaxşı bir 
doktorluq dissertasiyası yazıb müdafiə etmişdir. Mən onun elmi 
axtanşlannı bəyənirəm, hətta doktorluq dissertasiyasının opponenti 
də olmuşam. M.Cəfərlinin Azərbaycan məhəbbət dastanlarının 
poetikası haqqında kitabı da çap olunub. Əlbəttə, kitabda yeni-yeni 
axtarışlarla bərabər mübahisəli və mənim şəxsən razılaşmadığım 
cəhətlər də yox deyildir. Kitabın 102-ci səhifəsində oxuyuruq: «Tə- 
səvvüfdə məcazi və ilahi məhəbbət var. Məcazi məhəbbət qadına
dır, ilahi məhəbbət isə bu qadında təcəlla etmiş, mütləq başlanğıca 
-  ilahinin özünədir. Məhəbbət dastanlarının baş qəhrəmanları haqq, 
yəni Allah aşiqidirlər. Məsələnin bütün mahiyyəti də elə bununla 
bağlıdır. Süjetin toyla, yaxud yasla qurtarmasından asılı olmayaraq 
məhəbbət dastanı qəhrəmanları əsas sınaqdan çıxırlar. Əsas sınaq 
onların haqq aşığı olmalarının imtahanıdır» (səh.25). «Haqq 
aşiqliyi Allaha aşiqlik deməkdir. Ona isə buta verilən real qızdır. 
Demək bu yer qızı, yer insanı Allahın təcəllisidir. Qəhrəman bu 
real qızın simasmda haqqa -  Allaha aşiq olur. Bu aşiqliyin sonu isə
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qələbədir. Beləliklə, qəhrəmanın aşiqliyində məhəbbəti təsəwüfı 
traktovkası bütün ifadə planlan ilə qabarıqdır. Qəhrəman qızda tə- 
cəlla edən Tanrıya aşiqdir -  bu, həqiqi məhəbbətdir. Qəhrəmanın 
aşiq olduğu ilahi gözəlliyin daşıyıcısıdır. Yəni o, özü olmaqla bə
rabər həm də məcazi bir insandır. Qəhrəmanın qıza yönəlmiş mə
həbbəti bu baxımdan məcazi məhəbbətidir».

Məcazi məhəbbət həqiqi, real məhəbbət deyil, real məhəbbət 
isə allahadır. Gəlin əyri oturaq, düz danışaq. Nə üçün Qurbani öz 
sevgilisinə çatmaq üçün onu allaha döndərir, guya allah Qurbaninic 
Pərisində təcəlla edir. Axı mən Qurbaninin Pərisini indicə görürəm. 
O, Gəncədə oturub, qara qaşları, gözləri var, qara telləri də üzünə 
tökülüb, əynində qoftasım, donunu və ayağında başmaqlanm da 
görürəm. Həqiqi, real el qızı -  gözəlidir. Məhərrəm müəllim, bunu 
yerindən tərpədib, zorla ilahiləşdirirsən. Onun məhəbbəti də realdır. 
Onun ayaqlarını yerdən üzmə, qoy dünyəvi real, həyati məhəbbəti 
ilə yaşasın. Qurbanini də sevsin. Bütün bunları söz oyununa dön
dərməyin nə mənası və nə xeyri.

Orta əsrlər ədəbiyyatımızda ana dilli şeirimiz uğrunda 
mübarizə və bu mübarizədə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyya
tının rolu və əhəmiyyəti. Orta əsrlərdə sözün həqiqi mənasında 
poetik vüsətli, gözəl və zəngin ədəbiyyatımız yaranmışdı. Bu ədə
biyyatı allahdan vergi almış böyük sənətkarlarımız yaratmışdır. Or
ta əsrlər ədəbiyyatımızın ən böyük tarixi əhəmiyyəti olan problemi 
anadilli şeirimiz uğrunda mübarizə problemidir. Bütün sənətkarla
rımız ədəbiyyatımızı ərəb-fars girdablarından xilası uğrunda müba
rizə aparmışlar. Həsənoğludan Molla Pənah Vaqifə qədər olan 
dövrdə fəaliyyət göstərən şairlərimiz sözün həqiqi mənasında qəh
rəmanlıq göstərmişlər. Həsənoğlu ilə başlayan, necə deyərlər, poe
tik döyüşlər M.P.Vaqifın yaradıcılığında qələbə ilə başa çatmışdır. 
Molla Pənah Vaqifin şəxsində xalq-aşıq şeiri forması yazılı ədəbiy
yatımızda bərqərar olmuşdur. Orta əsrlərdə məhz ana dilli şeirimi
zin qələbəsini şərtləndirən bir sıra amillər var. Bu amillərin köməyi 
ilə ana dili orta əsrlər ədəbiyyatımızda qələbə çalmışdır. Əvvələn 
çox ibrətamizdir ki, hətta bütün əsərlərini klassik şeir üslubunda 
yazan şairlərimiz doğma xalqının ana dilinə bütün incəliklərinə qə
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dər bələd olmuşlar. Doğma ana dilində də onların şeirləri var. Bir 
neçə misal göstərək:

Həsənoğlu:
Rəhmsiz xəlq olunubdur o nigarım nə edim 
Aparıb fikri bütün səbrü qərarım nə edim 
El mənə tənə qılır, söylə tükənməzmi yasın 
Axı mən bağrı yanıq aşiqi zaram nə edim.

Qazi Bürhanəddin:
Ərənlər öz yolunda ər tək gərək,
Meydanda erkək kişi nər tək gərək 
Yaxşı yaman qatı yumşaq olsa xoş 
Sərvərəm deyən kişi erkək gərək.

Nəsimi:
Yüz min cəfa qılsan mənə 
Mən səndən üz döndərmənəm 
Canım ola qurban sənə 
Mən səndən üz döndərmənəm.

Sevdim səni mən can ilə 
Qul olmuşam qurban ilə 
Qoy and içim Fürqan ilə 
Mən səndən üz döndərmənəm.

Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xiyalinə 
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xiyali nə?
Bunları bilməyən nə bilmiş ola 
Adı anın evi yıxılmış ola.

Şah İsmayıl Xətai:
Bizim yerdə bahar olur, qış olmaz,
Ötər bülbülləri dilləri durmaz.
Qoxusı kəsilməz, rəngi də solmaz 
Nəcəf baği-gülüzardır məhəbbət.

Məhəmməd Əmani:
Bahar oldu, tazə güllər açıldı
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Sərvinazım sallamban seyr elə 
Şükufə ovraği hər yan saçıldı 
Sərvinazım sallamban seyr elə.

Məhəmməd Füzuli:
Məni candan usandırdı cəfadan yar usanmazmı? 
Fələklər yandı ahimdən muradım şəmi yanmazmı?

Dünya işinin mədarı yoxdur 
Heç kimsəyə etibarı yoxdur 
Eylər birisini sahibi tac 
Ol birisin eylər ona möhtac.

Həbibi:
Ey könül eşq əhlinə hərdəm gülərdin şəm tək 
Mən deməzmidim ki, bir gün ağlıyasıdır gülən.

Qövsi Təbrizi:
Badi-səba, məndən saqiyə söylə 
Siyahməst eylədi gözlərin məni,
O kafəri xünxaryağiyə söylə 
Siyahməst eylədi gözlərin məni.

Gəlmişəm kuyində mehman olmağa 
Zünnar bağlamağa, Sənan olmağa 
Qaşların yayına qurban olmağa 
Siyahməst eylədi gözlərin məni.

Orta əsrlərdə insan, onun ağlı, kamalı, gözəlliyi, qiyməti poe
ziyamızın əsas mövzularından olur. Bu cəhətlər əksərən, qoy oxu
cular məni bağışlasın, klassik ədəbiyyatımıza xalq yaradıcılığından 
gəlirdi. Dərin məzmun, poetik vüsət klassik şeirimizin məziyyətlə
rindən sayılmalıdır. Qəhrəmanlıq, sədaqət, vəfalı, ağıllı, humanist, 
comərd və sairə xüsusiyyətlərlə silahlandınlmış məhəbbət dastanla
rının qəhrəmanları bütün qüvvət və rəngarəngliyi ilə klassik ədə
biyyatımızı bəzəyirdi. Bütün bunlar isə öz növbəsində ana dilinin 
qələbə çaldığı klassik ədəbiyyatımızda intibahın meydana gəlmə
sini şərtləndirirdi. Nəsimi, Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, Həbibi yara
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dıcılığında dünyanın əşrəfi olan insan öz ağlı, kamalı, gözəlliyi və 
humanizmi ilə hər şeydən yüksəkdə dururdu.

Ana dilli şeirimizin qələbəsini şərtləndirən əsas amillərdən 
biri də Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının, xüsusilə də aşıq sənə
tinin gur inkişafı və çiçəklənməsi idi. Əgər deməyimiz caizdirsə, 
xalq ədəbiyyatı elə bil bütün orta əsr klassik ədəbiyyatımızı bürü
müşdü. Aşıq şeirinin formaları, ifadə tərzi, aydınlığı, təmizliyi, ana 
dilliliyi, musiqiliyi ilə orta əsr sənətkarlarını özünə cəlb etmişdir. 
Orta əsrlərdə heç bir sənətkar xalq ədəbiyyatına, xüsusilə də aşıq 
şeirinə biganə qalmamışdır. Folklorun Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, 
Şah İsmayıl Xətai, Həbibi, Füzuli, Məhəmməd Əmani, Məsihi və 
başqa sənətkarların yaradıcılığına böyük təsiri olmuşdur. Ümumiy
yətlə, dastan yaradıcılığı, xüsusilə də məhəbbət dastanları orta əsr 
ədəbiyyatımızda yaranan bütün poemalara məzmunu, yüksək bədii 
dəyəri, obrazlar sistemi ilə qüvvətli təsir göstərmişdir. XIV-XVIII 
əsrlər klassik ədəbiyyatımızı iki tül bürümüşdü (ifadəmə görə 
oxuculardan üzr istəyirəm). Biri sufilik tülü, ikincisi isə Azərbay
can şifahi xalq ədəbiyyatı tülü idi. Sufilik də Şərqdə dünya şöhrətli 
əsərlər meydana gətirdi. Xalq sənəti həyatdan, torpaqdan pöhrələn- 
diyindən daha böyük, daha təsirli, qüvvətli və xalqa doğma və əziz 
olduğundan ədəbiyyatımızı ağuşuna alıb apardı, hətta bəzi yad 
təsirlərdən xilas elədi, hətta bizi doğru yola salaraq şöhrətləndirdi. 
Çox diqqətəlayiqdir ki, bu zaman, yəni orta əsrlərdə klassik şairlə
rimiz Azərbaycan dilində bir sıra gözəl poemalar da yaratmışlar. 
Bu poemaların ana dilli şeirimizin inkişafına böyük təsiri olmuşdur.

Ana dilində Xətai (bu başqa Xətaidir) “Yusif və Züleyxa” 
poemasını yazmışdır. Yenə ana dilimizdə ilk “Leyli və Məcnun” 
(bundan Füzulinin xəbəri olmamışdır) poemasını şair Həqiri yaz
mışdır. Şair Zəmirinin də (XVI əsr) yenə Azərbaycan dilində “Ley
li və Məcnun” poeması vardır. Sufi şair kimi tanınmış Şah Qasım 
Ənvarın şeirindən bir parça:

Sabahın olsun mübarək 
Çələbi, bizi unutma.
Salam ilə can verdik 
Çələbi, bizi unutma.
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... Oda yaxasan xanını san,
Yerə tökəsən qanım sən 
Çələbi dilim, canımsan 
Çələbi, bizi unutma.

XV əsrdə Hamidi, Bəşiri, Kişvəri kimi şairlər öz şeirlərini 
doğma ana dilində yazırdılar. Xəzani kimi şairimizin ana dilində 
yazdığı şeirlərdən bir bənd misal gətirək:

Qurban olum, yarın hilal qaşına 
Pərvanə tək mən dolanım, dönüm başına 
Şayəd ola, rəhmi gələ gözüm yaşına 
Gözüm yaşı yer üzünü aldı, neyləyim.

Akademiklərdən Məmmədcəfər Cəfərov “Füzuli düşünür”. 
Fuad Qasımzadə “Qəm karvanı, yaxud zülmətdə nur” monoqrafi
yalarında Məhəmməd Füzulinin Azərbaycan xalq bayatılarından 
necə ustalıqla istifadəsi haqqında maraqlı müşahidələr aparmışlar. 
Məsələn, Azərbaycan xalq bayatısı:

Əzizinəm, gündə mən 
Kölgədə sən, gündə mən.
İldə qurban bir olar 
Sənə qurban gündə mən.

Məhəmməd Füzuli:
ildə qurban bir kəsərlər, xəlqi aləm eyd üçün 
Günbəgün, saətbəsaət mən sənin qurbaninəm.

Qeyd edək ki, bəzən M.Füzulini sırf sufi şair kimi qələmə 
vermək cəhdləri vardır. Doğrudur, şairin sufi əsərləri də şedevrdir. 
Ancaq Məhəmməd Füzulini dünya korifeyləri sırasına çıxaran 
bəşəri məhəbbəti, dünyəvi eşqi vəsf etməsidir. Dünyanı yaşadan, 
yerdə həyatı saxlayan məhz yer, torpaq məhəbbətidir. Mən bu 
günlərdə bizim kahinimiz, şəxsiyyətinə və yaradıcılığına səcdə et
diyimiz akademik Məmməd Cəfər müəllimin Füzuliyə həsr elədiyi 
kitabından aşağıdakı qeydləri oxudum, sitat böyük olsa da, çox 
ibrətamiz fikirlərdir, onları yazmağı qərar aldım: «Məcnunun ro
mantik xəyallarını əsas götürüb bu gözəl əsəri başdan ayağa ilahi,
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mistik sufiyanə eşqi tərənnüm edən bir əsər kimi izah etməyə cəhd 
edirlər. Məgər «Leyli və Məcnun» kimi yüksək humanist görüşlər, 
nəcib insani hisslər, duyğular təbliğ edən və əsrlərdən bəri mil
yonların qəlbində özünə yer tutan, sevilən qiymətli bir sənət inci
sinə göstərilən bu təxribatçı münasibətilə razılaşmaq olarmı? Bəs 
əsərdə təsvir olunan canlı həyat hadisələri, Qeys, Leyli, İbn Səlam 
kimi həyat və səadət üçün çırpınan gözəl insanlar onları dünya 
səadətindən məhrum edən yaramaz ictimai münasibətlərin, adət- 
ənənələrin, maddi-mənəvi köləliyin tənqidi, Zeyd və Nofəl kimi 
dostluq, sədaqət, həqqa niyyətin timsalı olan insanlara, qəlbində 
insanlara olan böyük məhəbbət, onların fədakarlığı, gözlərinin ağı- 
qarası olan yeganə övladlarını itirən ata-anaların sonsuz kədəri, 
bütün əsər boyu dərin qəlb ağrısı ilə təsvir olunan böyük həyat 
faciəsi, insan faciəsi. Bunlardamı mistikadır, sufiyanə eşqin tərən
nümüdür?!» Öz fikir və mülahizələrini təsdiq üçün Məmməd Cəfər 
müəllimin qələmi ilə daha bir neçə kəlmə deməyi vacib sayıram: 
«Leyli və Məcnun» müəllifi olan dahi Füzulini həyatda narahat 
edən, fələklərin gərdişindən narazı salan budur ki, zəmanə cahillə
rin, ikiüzlülərin, hünərsizlərin kamincə dövran edir. Dövran alçaq
ların, həyasızların, bütün nəcib insani sifətlərdən məhrum olan, 
mehri-vəfadan xəbərsiz olan nadanların itaətindədir, ancaq onların 
fərmanına boyun əyir; Qeys, Leyli və şair Füzuli kimi ləyaqətli 
insanlar isə hünər sahibləri, açıq göz, yüksək kamal və idrak 
sahibləri olduqlarından, haqsızlığa, hüquqsuzluğa, mənəvi əsarətə, 
köləliyə itaət etməyən, boyun əyməyən, böyük ruhlu, böyük qəlbli 
insanlar olduqlarından alçaq zəmanə onları xar edib, intihasız 
dərdə, qəmə, məhrumiyyətə düçar edibdir...».

Orta əsrlər ədəbiyyatımızın xalqa yaxınlaşmasında mühüm 
rol oynayan amillərdən biri də məhəbbət dastanlarımızın böyük 
təsirə malik ənənələri olmuşdur. Dastan qəhrəmanlarının bədii 
cəhətdən kamil obrazlan, dastanların dili və bədii xüsusiyyətləri bu 
işdə mühüm rol oynamışdır. Bunu biz hər şeydən əvvəl orta əsrlər
də yaranan klassik poemalara məhəbbət dastanlarının təsirində 
görürük. Orta əsrlərdə görkəmli şairlərimiz öz poemaları ilə ədə
biyyatımızı zənginləşdirmişlər. Əssar Təbrizinin «Mehr və Müştə
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ri», Şah İsmayıl Xətainin «Dəhnamə», Məhəmməd Füzulinin «Ley
li və Məcnun», Məsihinin «Vərqa və Gülşa» poemalarını misal 
göstərmək olar. Bu poemaların hamısının özəyində xalq ədəbiyyatı
mızın mövzu və motivləri dayanır. Əssar Təbrizinin «Mehr və 
Müştəri» poemasmı mənim keçmiş tələbəm, əslən Güney Azər
baycandan olan, Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adma Ədə
biyyat İnstitutunun elmi işçisi mərhum Qasım Cahani tədqiq elə
mişdir. Həmin poemadan Qasım Cahani namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir, sonra da onu 1968-ci ildə kitab şəklində nəşr 
etdirmişdir. Qasım Cahani bu gözəl kitabmda göstərir ki, Əssar 
Təbrizi «Mehr və Müştəri» poemasını «Mehr və Mah» adlı Azər
baycan xalq məhəbbət dastanının motivləri əsasında yazmışdır. 
«Mehr və Mah» dastanı vaxtilə kitabça şəklində çap olunmuşdur. 
Şairin Mehr və Müştəri surətlərinin yaradılmasında xalq məhəbbət 
romanlarımızın ənənələrindən yaradıcı surətdə istifadəsini fakt və 
nümunələrlə əsaslandırmışdır.

Böyük, görkəmli şairimiz Şah İsmayıl Xətai də «Dəhnamə» 
poemasını da bütünlükdə Azərbaycan məhəbbət dastanlarının sabit 
ənənələri əsasında araya-ərsəyə gətirmişdir. Görkəmli Xətaişünas 
alim, filologiya elmləri doktoru Əzizağa Məmmədov mövzumuzla 
bağlı «Dəhnamə» poeması haqqında deyir: «Xalq şeiri və dastan
larının qüvvətli təsiri özünü göstərir. Məhəbbət dastanlarında oldu
ğu kimi burada da eşqdən xəbərsiz şair yuxuda gözəl bir pəriyə aşiq 
olur. Xalq dastanlarında Aşiq çox vaxt ruhani dərviş vasitəsilə 
lisinin «butasını» alır və onun yaşadığı məkanla tanış olur. «Dəh- 
namə»də isə Aşiq Hatifdən gələn səsi ilə məşuqəsinin yaşadığı 
məskəni öyrənir. Xətainin poemasından belə bir nəticə çıxır ki, 
məhəbbəti ilahi bir qüvvə kimi qəbul etmək olmaz. O, tamamilə 
real və qarşılıqlı sevgi əsasında yarana biləni. 21 yaşlı Xətainin 
xalqın şifahi yaradıcılığına, məhəbbət dastanlanna, aşıq sənətinə bu 
qədər aşina olması, əlbəttə, bizi heyran etməyə bilməz.

Məhəmməd Füzuli də «Leyli və Məcnun» poemasını bu 
dövrdə yazmışdır. «Leyli və Məcnun»da məhəbbət dastanlarımızın 
ənənələri haqqında yuxarıda qısa danışmışıq. «Leyli və Məcnun» 
yazılandan sonra bütün Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına, xüsu
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silə də məhəbbət dastanlarına böyük təsir göstərmişdir. Bununla 
belə məndə belə bir qənaət əmələ gəlmişdir ki, Məhəmməd Füzuli 
məhz nağıl, rəvayət, əfsanə şəklində söylənən «Əsli və Kərəm» 
dastanını eşitmişdir.

Bütün orta əsrlərdə xalq arasında müxtəlif variantlarda «Vər
qa və Gülşa» dastanı dolaşmışdır. Nəhayət görkəmli şairimiz Məsi
hi bu variantlardan istifadə edərək «Vərqa və Gülşa» poemasını 
yazmışdır. Məsihi bu poemasında da Azərbaycan məhəbbət dastan
larının ənənələrindən geniş istifadə etmişdir. Vərqanm, Gülşanın, 
Möhsün şahın surətlərini yaradarkən Məsihi Azərbaycan xalqının 
məhəbbət dastanları qəhrəmanlarının surətlərinə çəkdiyi bəzək, bu
ta, xasiyyət və cizgilərdən yararlanmışdır. Məsihinin dastanın so
nunda Vərqa ölür. Onu qəbrə qoyurlar. Gülşa Vərqanın qəbri üzə
rinə gəlir və orada ölür. Onlar qırx il torpaqda qalırlar. Sonra pak 
və təmiz olduqları üçün dirilirlər və yenidən evlənirlər. Molla 
Cümənin şeirlərinin birində deyilir:

Vərğa Gülşa na etdilər 
Xalqın gözündən itdilər 
Qırx il də yerdə yatdılar 
Halı dolana, dolana.

Bu cəhət bir sıra xalq romanlarımızda rast gəldiyimiz ənənəvi 
sonluqdur. «Əsli və Kərəm» dastanının türkmən variantında sonluq 
belədir: «Kərəmi keşişin Əsliyə bağışlamış olduğu toy paltarı 
yandırır. Kərəmi dəfn edirlər. Əsli 40 il qəbrin üstündə ağlayıb yas 
saxlayır. Nəhayət göylər rəhmə gəlir. Kərəm dirilir. Əslinin də 
gözəlliyi, gəncliyi özünə qaytarılır. Onlar Kərəmin vətəninə gedir, 
xoşbəxt həyat sürürlər». Dastan təkcə türkmən variantında belə 
qurtarır. Qalan bütün variantlarda hər iki gəncin ölümü ilə bitir.

Türk alimi Erol Oktayın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Azər
baycan dərgisində, Ankarada 1978-ci ildə çap olunan məqaləsin- 
dəki aşağıda verdiyimiz qeydləri «Kredo» oxucularına çatdırmaq 
istəyirəm. «...XVI əsrin sonlarından etibarən tamamilə milli kultu- 
ru ilə yaşamağa başlayan Azərbaycan türklüyünün milli həyatını 
tərənnüm edən ən sağlam vasitə klassik ədəbiyyatla xalq ədəbiyyatı 
arasında dilcə bağlayıcı bir körpü vəzifəsi görən aşıq ədəbiyyatı
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olmuşdur. Türk xalqları arasında ən əlverişli bir gəlişmə sahəsi 
Azərbaycan torpaqlarında bulunmuşdur. «Koroğlu» burada doğul
duğu kimi romantik poemalardan «Aşıq Qərib», «Şah İsmayıl», 
«Lətif şah və Telli» və sairə bu çevrə xalqının ruhundan qopmuş
dur».

Əsli Kərəm neçə kərəm. 1913-cü ildə böyük bəstəkarımız 
Üzeyir Hacıbəyov özünün «Leyli və Məcnun» poemasından sonra 
ən görkəmli və dahi operası olan «Əsli və Kərəm»i yazdı. Opera 
Bakıda tamaşaya qoyuldu, tez bir zaman içərisində xalq arasında 
geniş şöhrət tapdı, ağızlara düşdü. O zaman Bakıda el arasında 
opera haqqında necə deyərlər, belə bir məsəl yarandı və dildə-do
daqda dolaşmağa başladı: Əsli Kərəm neçə kərəm, yəni operaya 
neçə kərəm (dəfə) baxmaq olar ki. Əlbəttə operanın mərkəzinə b ö 
yük bəstəkarımız dahi dastanın -  Əsli və Kərəmin məzmununu 
qoymuşdu. Xalq dühasının bu nadir incisi Üzeyir bəyin şöhrətli 
musiqisi ilə tez bir zamanda xalqın sevgi və məhəbbətini qazandı. 
Hətta böyük ictimai xadim və yazıçı N.Nərimanov da operaya 
resenziya yazıb çap elətdirdi.

«Əsli və Kərəm» Azərbaycan xalqı içərisində ən geniş yayıl
mış dastanlardandır. Azərbaycan şəraitində dastan müxtəlif vaxtlar
da, müxtəlif şəxslər tərəfindən toplanmış və dəfələrlə də çap edil
mişdir. İlk nəşr 1913-cü ilə aiddir. Rza Zaki dastanın türk variantını 
«Kərəm ilə Əsli» adında Bakıda çap elətdirmişdir. Sonralar 1938-ci 
ildə dastanı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının nəşriyyatı ayrıca 
kitabça halında buraxmışdır. 1939-cu ildə Əliheydər Tahirovun çap 
elədiyi «Dastanlar» kitabına «Əsli və Kərəm» dastanı da daxil 
edilmişdir. Yenə həmin illərdə Hümmət Əlizadənin «Aşıqlar» kita
bında dastandan külli miqdarda qoşmalar verilmişdir. «Əsli və Kə
rəm» dastanının bir neçə qoşmasını da Salman Mümtaz «El şair
ləri» kitabına salmışdır. Daha sonralar dastan həm kitabça halında 
çıxmış («Gənclik», 1956), həm də dastanlardan ibarət toplulara 
düşmüşdür. 5 cildlik «Azərbaycan dastanları»nda, iki cildlik «Xalq 
dastanları»nda da «Əsli və Kərəm» dastanı vardır. 1979-cu ildə 
«Azərbaycan məhəbbət dastanları» kitabı çap olunub və «Əsli və 
Kərəm» həmin nəşrə də düşmüşdür.
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Buraya onu da əlavə edək ki, XIX əsrdə rus mətbuatında 
«Əsli və Kərəm» dastanı haqqında da yazılara rast gəlirik. İzrailov 
familyalı bir şəxs «Əsli və Kərəm» dastanının qısa məzmununu 
vermişdir. Bu adi bir nağılı xatırladır, qoşmalar yoxdur. Nağılın 
sonunda maraqlı bir qeyd var: «Kərəm elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur 
ki, onun ağzından od çıxır və onu yandırır».

XIX əsrdə Boqoyavlinski, Qriqoryev də məhəbbət dastanla
rımız, o cümlədən «Əsli və Kərəm»dən ayrıca olaraq bir aşıq kimi 
məlumat vermişlər. Məşhur folklor toplayıcımız Hümmət Əlizadə 
«Aşıqlar» kitabında «Əsli və Kərəm» dastanından müstəqil qoşma
lar vermişdir. Təkrar edirik, bu qoşmalar çox orijinal və bədii cə
hətdən mükəmməl nümunələrdir. Qoşmaların əvvəlində verdiyi 
kiçik bir izahatda Hümmət Əlizadə yazır: «Aşıq Kərəm «Əsli və 
Kərəm» dastanının qəhrəmanıdır. Aşıqlar arasında məşhur ustad 
sayılan 95-100 yaşlı İran aşığı Aşıq Əlinin dediyinə görə Aşıq 
Kərəm Gəncə xanı Ziyad xanın oğludur. Ziyad xan isə Şah Abbas 
dövrünün xanıdır. O, Gəncəyə Şah Abbas tərəfindən xan təyin 
olunmuşdur».

Onu əlavə edim ki, məncə Hümmət Əlizadə Kərəm və Əs
linin qoşmalarını aşıq Əlidən toplamışdır. Onun yazdığı qeydlərdən 
məlum olur ki, aşıq Əlidə «Əsli və Kərəm» dastanının ayrıca va
riantı olmuşdur. Həmin variant xüsusilə aşağıdakı qeydlər vasitəsi 
ilə də təsdiq olunur. Hümmət Əlizadənin qeydlərini özü yazdığı 
kimi veririk: O zaman oxucu aydıncasına görəcəkdir ki, bu doğru
dan da «Əsli və Kərəm» dastanının xüsusi bir variantıdır. Variantın 
qoşmaları bütünlükdə toplanıb «Aşıqlar» kitabında çap edilmişdir. 
Bunları Hümmət Əlizadə aşıq Əlinin dilindən yazıya almışdır. 
Hümmət Əlizadənin yazdığına görə aşıq Əli Güney Azərbayca
nının Sulduz mahalının Nağadı kəndində doğulmuşdur. Yuxanda 
dedik ki, onun yüzə yaxın yaşı var. Aşıq Əli 1917-ci ildə Bakıya 
köçərək əvvəlcə neft mədənlərində işləmiş, 1919-cu ildə isə Qazax 
rayonunun Köç-Əskər (Köçəsgər) kəndində aşıqlıq etmişdir. O, çox 
gözəl hafizəyə malikdir, 50-yə qədər nağıl, dastan və şeirlər bilir. 
30-cu illərdə lirik və müasir mövzuda çoxlu şeirlər yazmışdır. 
Hümmət Əlizadə aşıq Əlinin dilindən məşhur «Koroğlu» dastanı
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nın bir neçə qolunu yazıya alıb çap eləmişdir. Bizdə belə bir qənaət 
hasil olub ki, aşıq Əli «Əsli və Kərəm» dastamnı Güney A zər
baycanından gətirmişdir. Ona görə bu şeirləri dastanın G üney 
Azərbaycan variantı kimi qəbul edilməsini lazım sayırıq.

«Aşıqlar» kitabında «Əsli və Kərəm» dastanından 79 qoşm a 
vardır. Həmin variant haqqında Hümmət Əlizadə aşağıdakıları 
yazır: «Ziyad xanın Qara Məlik adlı bir keşiş xəzinəçisi var im iş. 
Qara Məlikin Nərgiz adlı bir gözəl qızı var imiş. Bir gün Kərəm 
bağçada Nərgizi görür, ona aşiq olur. Qız dəxi Kərəmi sevir. B ir- 
birlərinə nişanə verib əhdi-peyman bağlayır və hələlik bu sirr ik i
sinin arasında qalsın deyə adlarını da dəyişirlər. Kərəm ata və anası 
qoyduğu Mahmud adını Kərəm, Nərgiz isə Nərgiz adını Əsli qoyur. 
Aradan xeyli keçir. Kərəmin məhəbbəti daha da artır, bu hadisə 
ətrafa yayılır. Əhvalatı Ziyad xan bilir. Elçi göndərir. Əslinin K ə
rəmə verilməsinə qızın anası Məryəm, qızın özü və başqa qohum
ları da razı olur. Yalnız Qara Məlik razı olmur. Din təəssübü çəkib 
qızım Kərəmə vermək istəmir. Ancaq Ziyad xanın qəzəbindən 
qorxaraq üzdə razı olur. Əsli Kərəmə nişanlanır, bunun üstündən 
bir müddət keçir. Əslini Kərəmə köçürəsi olurlar. Qara Məlik bunu 
bilib bir gecə qızı və arvadı ilə Gəncədən qaçır. Kərəm onların 
arxasınca getmək istəyir. Kərəmin anası Qəmərbanu, atası Ziyad 
xan mane olur. Ona «Gəncədə qal, sənə başqa bir qız alanq» -  de
yir. Kərəm razı olmur. Sofı adlı yaxın bir dostunu da özünə lələ 
edib saz götürür, çöllərə düşür. Mahal-mahal, oymaq-oymaq, oba- 
oba gəzib Əslini axtarır. Bir çox yerlərdə Əsli ilə görüşüb deyişir, 
ona təriflər söyləyir. Lakin ona qovuşa bilmir.

Hümmət Əlizadə çox orijinal və qiymətli qoşmalar çap elə
mişdir. Bunlar böyük dastanımızın tədqiqatı işində xüsusi əhəmiy
yətə malikdir.

Mən Kərəməm, Gəncə mənim bağlarım.
Duman gəldi çiskin aldı çağlarım,
Ağ kağız əlimdə yaman çağlarım,
Deyib dərdim yazan yerdi bu yerlər.

Bu qoşmalar Əslinin bütün varlığı, ürəyi, həyatı ilə Kərəmə 
olan məhəbbətini ifadə edir. Əslinin canından, ürəyindən, iliyindən
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gələn məhəbbəti izhar üçün sözlər tapmaq çətindir. Ancaq Əsli bu 
sözləri tapır və ülvi, təmiz məhəbbətinin təbiiliyinə bizi inandırır.

Qızlar, gedin xan Kərəmi gətirin.
Bir boyuna baxıb seyran eylərəm.
Eşqin piyaləsin doldurun verin 
Saqinin əlindən dövran eylərəm.
Hər kəs versə xan Kərəmdən bir xəbər 
Xan babam yerinə bir xan eylərəm.

Yolunda qoymuşam bu canı səri 
Əsliyəm dərdindən oldum sərsəri 
Kərəm qədəm qoyub girsə içəri 
Ağ üzdən bir busə ənam eylərəm.

Professor Əhməd Cəfəroğlu da «Əsli və Kərəm» dastanına 
aid qoşmalar toplamışdır. Bu qoşmalar onun «Anadollu elləri 
ağızlarında dərləmələr», «Güney Doğu ellərimiz ağızlarından top
lamalar» adlı kitablarında çap edilmişdir. Bu qoşmalar çox oriji
naldır. Demək olar ki, bizim dastanımızda qarşılığı yoxdur. Ancaq 
oxşar qoşmalara da rast gəlmək olur. Məsələn:

Ə.Cəfəroğlunun variantı:
Dərdli Kərəm diyər ya bən nədəyim,
Eşimə, dostuma xəbər edəyim,
Başım alıb da diyar-diyar gedəyim 
Bilmədiyim dağlar yol alar bu gün.

Həmin şeir bizim dastanımızda belədir:

Mən Kərəməm neyləmişəm, neyləyim,
Xəncər alıb bağrım başını teyləyim,
Uz tutub qürbətə səfər eyləyim,
Qarlı dağlar mənə yo l oldu bu gün.

Qonşu gürcü xalqı da öz məclislərində Azərbaycan dastanı 
«Əsli və Kərəmwin mahnılarına Azərbaycan dilində qulaq asmışlar 
və sevə-sevə dinləmişlər. Həmid Vəliyev «Azərbaycan folkloru və 
ədəbiyyatı gürcü mənbələrində» adlı əsərində gürcü xalqının Azər
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baycan dilində oxuduğu mahnılardan misallar vermişdir. B ə z i  
mahnı və misralardan nümunələr:

Xəbər gəldi Əsli köçüb yurdundan,
Çadır otağından qurban olduğum 
Ağlımı başımdan aparıb getdi 
İndi şoqəribnən qurban olduğum.

Yaxud:
Anam yoxdur gələ girə qoluma 
Mən Kərəməm gecə-gündüz ağlaram 
Əsli kimi vəfadarım var mənim, vəs.

«Əsli və Kərəm»in başqa bir türk variantı da Rza M ollov  
tərəfindən çap edilmişdir. Dastan 1956-cı ildə Sofiyada işıq ü z ü  
görmüşdür. «Kərəm ilə Əsli» adlanır. Dastanı Bolqarıstandan m ən ə  
lütflə göndərmişlər. Həcm etibarilə bizim dastandan genişdir. B ir  
də ki burada Kərəm daha çox ölkələr, kəndlər, diyarlar, şəhərlər 
dolaşır. Körpü, dağ, yamac, meşə, viranə, qurd, kəllə və digər əşy a
larla rastlaşır. Burada da hadisələr Hələb şəhərində tamamlanır. 
Kitabın lap axınnda yazılır ki, 1949-cu il İstanbulda «Bozqurd 
kitab evi» tərəfindən buraxılan nüsxədən faydalanmışdır. O rada 
guya mənzum qisimlərdə bir çox qısaltmalar, vəzni pozan təhriflər 
var idi. Sonra əlavə olunur ki, 63 il əvvəl İstanbulda basılan başqa 
bir nüsxə ilə müqayisədən sonra kitab çap olunmuşdur.

Türk variantında hadisələr İsfahanda baş verir. Hökmdar və 
keşiş bir yerdə yaşayırlar, övladları olmur. Keşiş deyir ki, gəl b ir 
gözəl bağ salaq, orada günümüzü keçirək. Bağ salınır. Bir gün 
hökmdar və keşişin arvadları bağa gəzməyə çıxırlar. Elə bu zaman 
bir nəfər kəndçi əlində fidanlarla bağa gəlir və deyir ki, bu, alma 
fidanıdır, alın, əkin, tez bar verəcəkdir. Onlar fidanları alırlar. Uzun 
müddət fidan meyvə vermir. Bir gün fidan satan hökmdarın arva
dının yuxusuna girir və deyir ki, indicə fidan alma verəcək. Həmin 
almanı hökmdarın arvadı və keşişin arvadı yan bölüb yeyirlər. 
Onlann övladlan olur, oğlanın adını Əhməd Mirzə, qızın adını 
Qara Sultan qoyurlar.
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Əlbəttə, bu variant haqqında ətraflı danışmağa imkan yoxdur. 
İki cəhəti qeyd etmək istəyirəm. Necə deyərlər, Kərəmin «səyahə
ti» zamanı rast gəldiyi bütün şəhər, el, kənd, meşə, körpü hamısı 
ona tanışdır və bütün bu yerləri o Sofi lələyə göstərib şərh edir. 
Bizcə, bütün bunlar Əhmədbəy Ağayevin dediyi kimi türk qövm
lərinin vaxtı ilə yaşadığı ərazilərdir. İkinci cəhət odur ki, nəşrin 
demək olar ki, bütün səhifələrinin çıxarışında dastanda işlədilən 
Azərbaycan sözlərinin osmanlıya tərcüməsi verilmişdir. Məsələn: 
ləbi balım (qırmızı dodaqlım), od (atəş), maral (dişi geyik), edər 
(söylər), toy (ziyafət), böhtan (iftira), bəli (əvət), badi-səba (lətif 
ruzigar), cüda (ayrı), otaq (süslü çadır), namə (məktub), türab 
(torpaq), zar (yanıb-yaxılma), xar (tikan), imdi (şimdi), nuş etmək 
(içmək), nar (atəş), köz (atəş parçası), ağı (zəhər), həmişə (büsbü
tün), dil (könül), dəhan (ağız) və sairə.

Haqqında danışdığımız türk variantının sonluğunda da fərq 
var. Kərəm və Əslinin külləri qarışır, onları yerə tapşırırlar. Xəbər 
Paşaya çatır. Onun əmri ilə Sofi lələyə 40 gün 40 gecə toy eləyirlər. 
Cümə gecəsi «dua və niyaz ilə Sofini gərdəyə qoydular. Sofi 
Tanrıya şükür etdi və iki bənddən ibarət bir qoşma söyləyir».

«Əsli və Kərəm» dastanının bir variantını da Əsədulla bəy 
Şahtaxtlı çap eləmişdir. Bu variant «Kaspi» qəzetində çıxıb, adı 
belədir: «Zakavkaziya türklərinin xalq poeziyası haqqında bəzi 
qeydlər» («Kaspi» qəzeti, 1906, №225, 226). Bu variantda Kərəm 
Gəncə xanı Ziyad xanın oğludur. Qeyd edək ki, sonra görəcəyimiz 
kimi 1900-cü illərdə Əhmədbəy Ağayev qəzetin baş redaktoru kimi 
çap elədiyi variantda isə İsfahan xanın oğludur. Maraqlıdır ki, 
Ü.Hacıbəyov da «Əsli və Kərəm» operasında Kərəmin məhz İsfa
hanlı olması variantından istifadə etmişdir. Əsədulla bəy isə Əh- 
mədbəydən 5 il sonra çap elədiyi variantında Kərəmin Gəncəli Zi
yad xanın oğlu olduğunu yazmışdır. Əsədulla bəy Şahtaxtlı Əhməd 
bəyin məqaləsinin heç adını da çəkmir. Əsədulla bəyin variantı 
həqiqətə daha çox yaxın olduğu kimi, həm də Azərbaycan xalqı 
içərisində daha geniş yayılmış bir variantdır. Mən bu variantdan 
doktorluq dissertasiyamda istifadə etmişəm, geniş danışmağa imka
nım olmayıb. Mənə qədər Əsədulla bəy variantının, elə Əhmədbəy
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Ağayev variantının da heç kəs tərəfindən adı çəkilməmişdir. İndi 
mən bu variantlardan nisbətən geniş danışmaq istəyirəm.

Bu nisbətən qədim variantlardan biridir. Əsədulla bəy bu 
nüsxəni haradan, hansı mənbədən kimdən götürməsi barədə heç nə 
yazmır. O zaman «Əsli və Kərəm»in nə şəkildə mövcudluğu üçün 
bu variantın məzmununun gətirilməsinin və təhlilinin mühüm elmi 
əhəmiyyəti vardır. Ona görə də irəlidə Əsədulla bəy variantının 
məzmununun verilməsini vacib hesab edirəm. Bir də çox maraqlı 
bir qeyd verək: Əhmədbəy Ağayev 1900-cü ildə yazdığı məqalə
sində tatar (əlbəttə Azərbaycan nəzərdə tutulur) xalq poeziyası 
adlandırdığı halda Əsədulla bəy 1906-cı ildə yazdığı məqaləsini 
«Zaqafqaziya türklərinin xalq poeziyası» adlandırmışdır.

Məqalənin əvvəlində Şahtaxtlı göstərir ki, poemanı təhlil 
etmək üçün əvvəlcə onun məzmununu xülasə eləmək lazımdır. 
Poemanın məzmununa keçməzdən əvvəl Əsədulla bəyin çox ma
raqlı girişi var. O, yazır ki, Zaqafqaziya türklərinin bir sıra səciy
yəvi xüsusiyyətlərini qeyd etməyi vacib sayıram. O, belə yazır: 
«Türk millətini səciyyələndirən əsas əlamətləri: çesnostğ (bu sözün 
qarşısında rusca -  Azərbaycanca lüğətində aşağıdakı keyfiyyətlər 
yazılmışdır: düz, təmiz, doğru, vicdanlı, namuslu, sədaqətli, səmi
mi, qəhrəmanlıq, qonaqpərvərlik və müsbət intellektual bacarıq
dır». Müəllif sonra məşhur fransız yazıçısı Joıj Sandm aşağıdakı 
sözlərini də məqaləsinə daxil edir. Jorj Sand «Mattea» hekayəsində 
türklərə belə bir səciyyə verir: «Türklər hər daim və eləcə indi də 
dünyanın ən düz, təmiz, vicdanlı xalqı olaraq qalmaqdadır». (Jorj 
Sand. Əsərləri. Pantelyevin nəşriyyatı, II cild, səh.384). Əsədulla 
bəy bundan sonra Qafqaz türklərinin yaradıcılığı haqqında məlu
mata keçir.

Əsədulla bəy Şahtaxtlı davam edir ki, müəyyən dərəcədə 
böyük xalq yaradıcılığı nümunəsi, necə deyərlər, «aşıq sözü» adla
nır. Aşiq -  ərəb sözüdür, hərfi tərcüməsi, aşiq, vurğun deməkdir. 
Beləliklə, biz aşiqlərin improvizasiyaları ilə rastlaşırıq. Bu improvi
zasiyaların yaradıcısı orta əsr trubadurlan kimi yolları çoxlu ma
neələrlə dolu olan məhəbbəti tərənnüm edirlər. Adi şeirlər və 
improvizasiyalar aşiqlərin başına gələn min cürə maneələrlə nəsr
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yolu ilə müşayiət olunur. «Aşığın sözü» o qədər də çox deyildir. 
Bunlar Aşıq Kərəmin, Aşıq Qəribin, Aşıq Tahirin, Aşıq Koroğlu
nun sözləridir.

Bu məhəbbət poemaları içərisində bizə görə ən gözəli Aşıq 
Kərəmin hekayəsidir. Onun məzmunu aşağıdakı kimidir. Bizə belə 
gəlir ki, əvvəlcə poemanın məzmununu vermək və ondan sonra 
təhlilini aparmaq məqsədə uyğundur. Əsədulla bəy əvvəlcə «Əsli 
və Kərəm» dastanının məzmununu verir. Məzmun tez-tez dastan
dan gətirilən qoşmaların rusca hərfi tərcüməsi ilə müşayiət olunur. 
O, səhifənin sonunda əlavə edir ki, həmin nəsr hissəsinin və həm də 
qoşmaların tərcüməsi müəllifə məxsusdur. Müəllif yazır ki, tərcü
mənin dəqiqliyinə xüsusi səy göstərmişdir. Əsədulla bəyin varian
tının özünəməxsus məzmunu vardır. Biz də hazırda bu variantın 
qısa məzmununu vermək niyyətindəyik. Əsədulla bəyin variantı 
belə başlayır: «Gəncə xanı Kərəm gecələrin birində erməni keşişi 
Qara Məlikin qızı Əslini, Əsli də Kərəmi yuxuda görürlər. Onlar 
bir-birinə məhəbbət bəsləyirlər. Günlərin birində Kərəm sağ əlində 
tərlan quşu ova çıxır. Sürətli tərlan Kərəmin əlindən qoparaq göyə 
qalxır və sakitcəsinə bir bağa düşür. Kərəmi hirs götürür. Kərəm 
özünü bağa yetirir, görür ki, tərlan sərv ağacının budağında sakitcə 
oturmuşdur. Tərlana yaxınlaşmaq istəyəndə Əslinin mülayim səsini 
eşidir, sən demə, bağ Əslinin imiş. Əsədulla bəy burada Əslinin 
dilindən deyilən böyük bir qoşmanın hərfi tərcüməsini gətirir. Əsli 
və Kərəm bir-birinə çox gözəl şeirlər deyirlər. Elə bu vaxt bütün 
bunları bağda Qara Məlik eşidir. Əsli və Kərəmin məhəbbəti 
haqqında heç düşünmək istəməyən Qara Məlik qızını da götürüb 
qaçmağı üstünlük sayır. Bu zaman Kərəm qoca anasının ayaqlarına 
yıxılıb ona yalvarır ki, gedib Əslini istəsin. Kərəmin anası razılaşır, 
təntənə ilə Qara Məlikin evinə gəlib yalvarır. Yenə burada Əsədulla 
bəy dastandan hərfi tərcümə ilə gətirdiyi qoşmanı verir. Qara Məlik 
Kərəmin anasına sakitcə qulaq asır, məsxərə ilə ona cavab qaytarır. 
Kərəmin anasının yalvarışlarına Qara Məlik «bu heç vaxt ola 
bilməz» cavabını qaytarır. Ailəsini götürüb qaçır. Əsli isə bütün 
bunlara ağlamaqla cavab verir. Bu zaman Kərəm lələsini yanına 
çağınr. Həyəcan və arzularının, gecəsi və gündüzünün dərd, qəm
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içində olduğunu deyir. Əslini axtarmaq üçün kömək diləyir. M ə 
qalənin bu yerində lələnin dilindən böyük qoşma verilir. Kərəm d ə  
öz növbəsində lələsinə cavab verir. Ona da əlavə edim ki, Ə sədulla  
bəy mətnin içində çoxlu qoşmalardan istifadə etmişdir. Bir c ə h ə t  
maraqlıdır ki, Əsədulla bəy məzmununu verdiyi bu dastanı harada, 
kimdən eşitdiyini, hansı mənbədən, qaynaqdan istifadə etd iy in i 
yazmır. Görünür, onun əlində «Əsli və Kərəm» dastanının m ükəm
məl bir variantı olmuşdur. Lələ (Əsədulla bəy onun adını yazm ır) 
Kərəmlə getməyə razılıq verir. Onlar yola düşür, gecə-gündüz 
qarlı-boranlı yerlərdən, dərələrdən, dağlardan keçib gedirlər. L ə lə 
nin (variantda onun adı göstərilmir) və Kərəmin qarşısına birdən 
bir mağara çıxır. Onlar istəyirlər ki, orada gizlənsinlər. Ancaq 
boran-çovğun kəsilmir, duman çəkilmir, qar da ərimir ki, ərimir. 
Bir gün Kərəm və onun qoca Lələsi görürlər ki, mağaranın qapısı 
buz örtüyü ilə tutulub. Onlar bağlı mağarada qalıblar. Nə qədər b u 
rada qaldıqlarını bilmirlər. Bir gün Kərəmin atasının qoca silahdaşı, 
Kərəmin isə tərbiyəçisi və sadiq dostu olan qoca lələ zəifləyir v ə  
vəfat edir. Kərəm isə sağ qalır, yalnız Əsli haqqında fikirləşir. B ir 
gün oradan - buz mağaranın qabağından tacir karvanı keçir. 
Kərəmin qulaqları bu səsi eşidir və sazını çıxanb ucadan oxuyur. 
O, deyir ki, mən Kərəməm, uzaq ellərin elçisiyəm, buz mağarasın
da məhv oluram. O bir Allahı çağırıram bütün ruhumla. Sevdiyim 
Əslimi axtarıram... Bu yanıq şeirləri eşidən karvanbaşçısı əmr edir 
ki, buz örtüyünü sındırsınlar. Kərəm gün işığına çıxır və böyük 
şəfqətlə Allaha məhəbbətini izhar edir. Onlar adəti üzrə qoca lələni 
dəfn eləyərək yola rəvan olurlar. Çox yollar qət edirlər, qorxulu, 
qarlı dağlar keçirlər, bir vadiyə çatırlar. Orada gecələmək üçün yer 
var idi. Kərəm oraya daxil olur, birdən gözü sevgilisi Əsliyə sataşır, 
rəngi ağarır və əsməyə başlayır. Qara Məlik Kərəmə baş əyir, yad 
adam olduğunu başa düşüb, onu nə narahat etdiyini soruşur. Kərəm 
cavab verir ki, dişləri ağrayır. Qara Məlik diş çıxarmaq və diş 
qayırmaq ustası idi. Ona görə də razılıq verir. Kərəm Əslidən xahiş 
edir ki, başını onun dizi üstünə qoymağa icazə versin ki, dişləri 
çıxarmaq asan olsun. Kərəm başını Əslinin dizləri üstündə daha 
çox saxlamaq üçün düz 32 dişini çıxartdırır. Onda Qara Məlik başa
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düşür ki, bu qonaq Kərəmdir, hirs onu götürür. Kərəm Qara Məlik
dən xahiş edir ki, Əslini ona versin. Onda Qara Məlik bu şərtlə razı 
olur ki, əvvəlcədən Kərəm sehirli zənciri açsın. Bu, Kərəm üçün o 
qədər də çətin iş deyil idi. Kərəm zənciri əlinə alır və sazını götü
rüb oxumağa başlayır. Əsli əvvəlcədən bilirdi ki, zəncir parçala
nacaq və ondan alov qalxacaq. Ona görə Əsli bir bardaqda su 
gətirib evin küncünə qoymuşdu. Ancaq Qara Məlik onu yağ ilə 
əvəz eləmişdi. Zəncirdən od çıxır və alov Kərəmi bürüyür. Onda 
Əsli cəld bardağı Kərəmin üstünə tökür. Kərəmi daha böyük alov 
bürüyür. Əsli özünün günahsız əllərini qarğaya- və özünü Kərəmin 
üstünə atır. Bununla öz bədəni ilə Kərəmin alovunu söndürmək 
istəyirdi. Ancaq qışqırır, onu da Kərəmlə birlikdə alov bürüyür. 
Onda Gəncə xanı Kərəm yanıqlı bir mahnı oxuyur. Bu mahnı - 
qoşmanın hərfi tərcüməsini Əsədulla bəy öz məqaləsinə daxil et
mişdir. “Əsli və Kərəm”in məzmunu haqqında yazdıqlarını Əsə
dulla bəy belə tamamlayır. Bu poema bax belə qurtarır.

Əsədulla bəy yazır ki, Kərəmin məhəbbəti elə kökündən 
faciəlidir, çünki onun yuxusuna xristian qızı girmişdi. O, yuxunu 
ilahidən almışdı. Deməli, xalqın daxilində belə bir inam var idi ki, 
taleləri birləşdirən qüvvə din və milli ayrılıq qarşısında bərabərdir. 
Faciəvi poema belə qurtarır. Beləliklə, kədərli poema adi insan 
səadətinə mane olan dini dözümlülük əleyhinə etirazdır. Bizə görə, 
poemanın ideyası elə bundan ibarətdir.

Poemada Kərəmin obrazı çox uğurlu surətdə səciyyələndiril
mişdir. Poetik vergiyə malik, dərin ruhu və qəlbi olan, zərif və 
alovlu sevməyi bacaran Kərəm öz sevgilisinin ardınca ölkələri do
laşır, qorxu bilmir, bəzən ölümlə qarşılaşır, ancaq məhəbbət yo
lunda o, dönməzdir. Bununla belə onun kədəri və xoşbəxtliyi 
ilahiyə yaxındır, onda inam var ki, heç nə onun səadətinə mane 
olmayacaq, elə ona görə də bu Aşiqi ilhamlandırır. Kərəmi heç bir 
qorxu, hətta sevgilisinin, lələsinin də ölüm qorxusu onu yolundan 
döndərmir. Çox qorxulu, kədərli hadisələrdən sonra o, kiçik bir 
səadət əldə edir, başını sevgilisinin dizinə qoyur. Bu isə onun 
birinci və sonuncu mükafatı idi. Əsli isə elə bir gözəl idi ki, məhz 
belə qəhrəman və dəyanətli bir aşiqi sevirdi. Əsli qadınlara malik
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gözəlliyə sahib, axıra qədər məhəbbətindən dönməyən məxluqdur. 
Birinci görüşdə Kərəmə deyir ki, o, hətta ölümə belə hazırdır, a ta s ı
nın qərarına əks getmək iqtidarında deyil. Ona görə də həmişəlik 
sevgilisi ilə birləşmək üçün elə bir qərar çıxara bilmir. Məkrli Q a n  
Məlik yezidin dəqiq surətidir. O, öz dinində möhkəmdir, bütün 
məkrliyini işə salır, heç bir ilahi, insani qanunlar qarşısında d a y a n 
mır və öz doğma qızını qəbirə göndərir. O biri insan isə bu bədbəxt 
sevgiyə kömək göstərir. Ziyad xanm keçmiş silahdaşı, tərbiyəçisi 
başqa bir aləmdə ona kömək göstərir. Biz poemanın sırf Şərq 
koloritinə oxucunun diqqətini çəkməyə bilmərik, özünəməxsus 
təsvir üsulu, xalq yaradıcılığını səciyyələndirən sadə təsvir üsulunu, 
ayn-ayrı şeir parçalannm özünəməxsus keyfiyyəti xüsusi m araq 
doğurur. Beləliklə, Əsədulla bəy Şahtaxtlı «Əsli və Kərəm» d asta 
nında olan Kərəm, Əsli, Qara Məlik, Sofı (məqalədə onun ad ı 
yoxdur), Ziyad xan surətlərini dastandan gətirilən uğurlu misallarla 
təhlil edir. Poemanın yüksək şeiriyyəti, surətlərin bitginliyi, K ərə
min qürbət eldəki həyatı, həyəcan və həsrətləri xalq yaradıcılığının 
sadə, təsirli ifadələri ilə təhlil edilir. «Əsli və Kərəm» dastanı 
haqqında digər görkəmli alimlərimizin mülahizələri də olmuşdur. 
H.Araslı, M.H.Təhmasib, M.Seyidov, Azad Nəbiyev, İsrafil 
Abbaslı, Tağı Xalisbəyli də vaxt-vaxt dastan haqqında yazmışdır. 
Məsələn, H.Araslımn yazdıqlarından bəzi nümunələri qeyd edək: 
H.Araslıya görə, yuxarıda dediyimiz kimi «Əsli və Kərəm» dastanı 
XVII əsrdə yaranıb, digər məhəbbət dastanlarımız kimi o da XVIII 
əsrdə təkmilləşdirilmişdir. H.Araslı dastan haqqında məqaləsində 
yazır: «Əsərdə ölkənin başı qarlı dağları, gur çayları, göy çəmən
ləri, güngörməz meşələri parlaq boyalarla təsvir edilir, sevilir və 
sevdirilir. Dastanda dəfələrlə durnalara müraciət olunur, qəhrəman 
dumalara xitab edərək onlardan vətən sorağını alır, dərdlərini 
söyləyir, sifarişlərini göndərir».

Mən şəxsən «Əsli və Kərəm»i qədim dastanlar sırasına daxil 
etmişəm. M.H.Təhmasib də bu fikri təsdiqləmişdir. Bizim «Əsli və 
Kərəm» dastanının əsas iki variantı vardır: Türk və türkmən va
riantları. Türk variantında Kərəm İsfahanlı, türkmən variantında isə 
Təbrizlidir. Azərbaycan dastanının bütün variantlarında Kərəm

- 4 2 -

Gəncəlidir. Deməli, dastanın meydana gəlmə yeri, yayılma ərazisi, 
əsasən Qafqazdır. «Əsli və Kərəm» elə bir yeri, elə bir ərazini, 
şəraiti təsvir edir ki, orada erməni və azərbaycanlılar qonşudurlar. 
Bu baxımdan «Əsli və Kərəm» dastanının Azərbaycan xalqı tərə
findən yarandığım və bu dastanın ilk vətəninin -  meydana gəldiyi 
yerin Azərbaycan olduğunu söyləməliyik. Kərəmi eyni zamanda 
Qarabağlı adlandırırlar. Bunu elə Kərəm özü dastanda öz dili ilə bir 
neçə yerdə təsdiq edir. Türkmən variantında təsvir olunur ki, Kə
rəm Təbrizdən Qarabağa ova çıxır və Əsli ilə ilk dəfə orada 
görüşür. Türkmən variantında deyilir:

Genci-Qarabağda sevdim bir gözəl 
Bal dökuler dodağından tiline.

Məşhur rus sovet tarixçisi İ.Petruşevski yazır ki, Azərbaycan
da Səfəvilər dövründə mərkəzi Gəncə olmaq etibarilə Qarabağ 
vilayəti var idi. V.M.Jirmunski və H.G.Zərifov da «Əsli və Kərəm» 
dastanının Azərbaycan mənşəyindən bəhs edərək yazırlar: «Əsli və 
Kərəm» də ilk öncə Azərbaycan aşıqlarının ifasında yaranıb mey
dan çıxmışdır» (Özbək qəhrəmanlıq dastanları, Moskva 1947). 
Macar alimi İqnat Kunoş da «Əsli və Kərəm»in Azərbaycanda 
yarandığını təsdiq etmişdir.

«Əsli və Kərəm» dastanının tədqiqatında ən mühüm prob
lemlərdən biri, əlbəttə, əsərin tarixi zəmini, formalaşma dövrünün 
aydınlaşdırılmasıdır. Yuxarıda dediklərimizə bəzi cəhətləri də əlavə 
etmək istəyirəm. «Əsli və Kərəm»də bizim bir sıra dasatanlarımızın 
qəhrəmanlarının adlan çəkilir. Burada Məcnun, Fərhad, Xurşid, 
Qənbər, Qərib və başqa qəhrəmanlar xatırlanır. Xüsusilə, nağıl
lardan düzələn, aşıqların həyat və yaradıcılığına həsr olunan das
tanlar və onların qəhrəmanları «Əsli və Kərəm»ə daha yaxındırlar.

Dastandan qoşmalar:
Kim görmüşdü Fərhad ilə Şirini,
Onlar da sevdilər bir-birini 
Atdı külüngünü yardı sərini 
Fərhad kimi yarçün ölən olmadı.

Yaxud:
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Xurşid öz Mahının dizinə yatdı,
Qənbər Arzusunun tozuna batdı.
Dünyada Şahsənəm murada çatdı 
Aşıq Qərib kimi gülən olmadı.

Şah İsmayılın yarı Ərəbizəngi 
Leyla da bir zaman Məcnunun dəngi 
Onlara da imdad olan olmadı.

“Əsli və Kərəm” dastanının qədimliyini göstərən amillərdən 
biri də onda qədim, arxaik sözlərin işlənməsidir. Məsələn, nəsnə 
(şey), say (layiq), yey (yaxşı), uğur (yol), üşənmək (incimək), yazı 
(çöl), qaramaq (baxmaq), duş (yuxu), dövlət (ağıl), ün (səs), qat 
(yan), üslu (ağıllı), gəz (dəfə, kərə), qırçın (tel), silə (vətən), belə 
(birlikdə) və sairə sözlər tez-tez təkrar olunur. Dastan əsrləri dolaş
dıqca Azərbaycan aşıqları onda olan bəzi qəliz, köhnə, arxaik söz
lərdən təmizləmişlər. Ancaq hələ qalanları da çoxdur: zağ, əndəlib, 
həmnişin, bədr, zənəxdan, həzar, təbib, sər, fərar, didə, türab, firqət, 
səfinə, eynəlyaqut və sairə.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “ŞƏBİ-HİCRAN”
POEMASINDA GERÇƏKLİYİN İNSAN TALEYİNDƏ

BƏDİİ ƏKSİ

Füzulinin klassik, poeziyada yazdığı Qədim Şərq dərdini, kə
dərini Bəxtiyar “Şəbi-hicran” poemasinda müasir poeziyaya gətir
miş, onun düşüncələrini öz düşüncələri ilə birləşdirmişdir. Bəxtiyar 
bu anlamda dərdini Füzulininkinə qatıb poetikləşdirmişdir. Hökm
darlıq taxtında oturan ağılsız, şərəfsizlərin rəyasət üstündə xalqın 
başına gətirdiklərini səsləndirmişdir.

“Rəyasət! Hökmün çatır bu dünyada hər yerə.
Sən "Şərəf gətirirsən bəzən şərəfsizlərə".
Sən alçaq bir vücudu qiymətə mindirirsən,
Sən adi bir insana "dahilik də verirsən ”
Nələr çəkir adamlar sənin fərmanlarından!
Bəzən sənin gücünlə, qüdrətinlə bir insan!
Bir top kimi oynadır əlində bu cahanı,
Mininə ölüm yazır bir quduzun fərmanı.
Rəyasətlər, rütbələr cinayətlə doludur.
Bəşər başda oturan quldurların quludur. (1, 532)

“Əmi qatili” fraqmentində rəyasətə qan tökməklə gəlib sonu 
heç olan Zülftiqarlan ittiham edir.

Təxt-tacında imiş bütün gücün -qüdrətin,
Get, zülmündən qurtarıb, məmləkət azad oldu.
"Zülm ilə abad olan ədi ilə bərbad oldu ".(1, 546)

Bəxtiyarın bu ittihamı Füzuli dövrünü, hətta ondan əvvəl və 
sonrakı xaqanlara ünvanlandınlmasına baxmayaraq bədii-fəlsəfi, 
bəşəri səciyyə daşıyır. Zaman dəyişsə də bu ittiham müasirdir. Nə 
qədər ki, bəşəriyyət rəyasətdə oturan quldurlardan xilas olmayıb 
müharibələr hər zaman olacaq:

"Padişah mülk dinarü dirhəm, rüşvət verib,
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Fəthi -kisvər qılmağa eylər mühəyya ləşkəri,
Göstərən saətətdə dövrani-fələk bir inqilab,
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri (1,546)

Poemanın “Kərbəla” fraqmentində ən kiçik əşyanm belə a r 
xasından insan boylanır. Onun taleyindən poetik söhbət açır. F ü zu li 
vətəninə gedərkən leysan yağan yağışdan qorunmaq üçün bir q əsrin  
qapısına sığınır, qapmı açır. Ev sahibi onu içəri dəvət edir. S ö hbət 
edirlər. Ev sahibi Əntiqfuruş (əntiq əşyalar toplayan) ona ç o x  
qiymətli zinnət əşyaları-cildindəki qızılın min dinar qiyməti o la n  
divanını, dəstəyinin bir daşı min dinar olan qılınc, min dinarlıq 
nişan üzüyü və s. əşyalar göstərir. Nə qəsrin pırıl-pınl yanan g ö 
zəlliyi, nə də ev sahibinin ona göstərdiyi əntiq əşyalar şairi təəc
cübləndirir. Əksinə, onlann hər biri şairi düşündürür. Onların arxa
sında qoca Füzuli insan taleləri, göz yaşlan, böyük-böyük hadisələr 
görür. Qiyməti min dinar olan üzük şairin gözlərini qamaşdırmır. 
Əksinə, şairin düşüncəsində bu üzük neçə-neçə qız-gəlinin barma
ğına taxılmış, onunla neçə-neçə toy-büsat qurulmuş, bəlkə də sahibi 
çoxdan ölmüşdür. Bu düşüncələr səbəbsiz deyildir. Müharibələrdə 
qarətlər, talanlar zamanı nişanlı qızların, gəlinlərin, barmağından 
nişan üzükləri çıxarılmış, özləri hərəmxanalara atılmışdır. Çoxla
rının ərləri, nişanlısı müharibələrdə ölmüş, namusu tapdalanmış və 
bunlara ürəyi tab gətirməmişdir. Zamanı dayanmışdır.

Şair qılınca sənətkar əli ilə düzəldilmiş gözəl sənət nümunəsi 
kimi yox, neçə-neçə gəncin ürəyinə sancılmış, insan qanını dağlara, 
daşlara çiləyən, insanın özü-özünü məhv etmək, zaman içərisində 
zamanım dayandırmaq üçün yaratdnğı çirkin əməl kimi baxır. 
“Bəlkə də bu qılıncdır. İbrahimi doğrayan? Çaldıranda parlamış 
bəlkə birinci kərə, Qan çilənmiş bu qılınc dərələrə, düzlərə” (1, 
581). Bütün bunlar insan talelərinin gerçək poetik təcəssümüdür. 
Füzuli düşüncəsindən süzülən poetik ifadələr bədiiləşir, lövhələrə 
dönüb Əntiqffiruşu dəyişdirir. Topladığı qiymətli zinətlər, sahibi ol
duğu bər-bəzəkli qəsr ona mənasız gəlir. Eşitdiklərindən başı gicəl
lənir. Ona elə gəlir ki, əşyalar “kəsik başlara, kəssik əllərə” dönüb 
onları bura yığdığına görə onu ittiham edir:
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Düşünür...kəsik əllər, kəsik başlar bir anda 
Bu qılıncla doğranan, kamsız ölən cavanlar,
Dilə gəlib elə bil deyir: “Sənə sözüm var,
Bizi yığmısan bura, tez ol cavab ver?
Bu daş-qaşlar, qılınclar qocaya hücum çəkir,
Kamsız gedən ürəklər.
Üzüklərin qaşında yanan arzu- diləklər,
Məlul-məlul boylanıb, qan ağlayır elə bil 
Üzüklərin qaşları 
İnsan baxışlarıdır,
Bunlar soyuq daş deyil
Dəhşət alır qocanı, basır onu soyuq tər. (1, 582)

Əntiqffiruşla Füzulinin söhbəti, pınl-pırıl yanan qəsr, qızıl pi
yalələr də meyin, nahar dəstgahının qızıl qablarda süfrəyə gəlməsi 
və s. detallar Nizaminin “lsgəndəmamə”sində Nüşabə ilə İsgən
dərin görüşünü xatırladır. Bu da Bəxtiyarın yaradıcılığına klassik 
ədəbiyyatdan, Nizaminin təsirindən keçmişdir. İnsanın tərbiyə 
olunması klassik poeziyanın ənənəsi olmuşdur. Şübhəsiz ki, bütün 
yaradıcılığı boyu Bəxtiyar da ona söykənmişdir.

Poemanın ayrı-ayrı fraqmentlərində Bəxtiyar tarixiliyi gözlə
yir. Tarixi şəxsiyyətlərin, onlarla bağlı hadisələrin adını çəkir. 
Məsələn “Can yanğısı” fraqmentində 1514-cü ildə Osmanlı hökm
darı Sultan Səlimlə Azərbaycan hökmdarı Şah İsmayıl arasında 
gedən “Çaldıran” müharibəsini “Ah, o zalım ovçular!”, da Şah 
Təhmasibin Bağdadda hakimiyyətini “Leyli və Məcnun” fraqmen
tində Səlim oğlu Süleymanın Bağdada hakim olmasını xatırladır. 
Bu hökmdarlar rəyasət üstündə öz zamanlarında qardaş qanını 
axıdıblar. Qalib gələn öz zoru ilə qürrələnib. Lakin zaman keçir bir 
başqası onu təxt-tacdan salıb yerinə keçir. Onlar yalnız öz zaman
larının şahıdır. Fəlakətdən, şiddətdən başqa gələcək zamanlara ad 
qoymayıblar. Bəxtiyar elə Füzuli misraları ilə Sultanları Füzuli 
şəxsiyyəti, Füzuli sözü, Füzuli sənətinin qarşısında adiləşdirir.

“Gör nə sultanəm məni-dərviş kim, feyzi-süxən,
Eyləmiş iqbalimi asari-nüsrət məzhəri.
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Qanda kim əzm etsə, mərsumu məvaclib istəməz,
Qansı mülkü tutsa, dəyməz kimsəyə sürü şəri” (1, 546)

Füzuli öz zamanında sözün, sənətin qüdrəti ilə xaqanların g ü 
cünü müqayisə edərək sözə, sənətə yüksək dəyər vermiş və özünün 
simasında sözün, sənətin, sənətkarlığın əbədiliyini təsdiqləmişdir.

Söz mülkünün başında oturan Füzuli sultanları yola saldıqca 
dərdi artır. Dərdi artdıqca gülüşü çoxalır. Öz əməlləri ilə onlar qoca 
Şərqə nə verdi? Yurdlar-yuvalar dağıtmaq, bir-birini taxtdan salıb 
taxta çıxmaq, torpaqlan “qanla sulamaq”. Həm özlərinə, həm in
sanlara fiziki, mənəvi, maddi zərbələr vurmaq. Lakin Füzuli öz 
sözü, sənəti ilə ətrafa nur saçır, insanlara fiziki, mənəvi xəsarət 
yetirmir. Tərbiyə edir. Mənən saflaşdırır. Bu gəlimli-gedimli dün
yanın zamanlarında yaşayır. O, söz mülkünün Sultanı olub ürəkləri 
fəth edir, əbədilik qazanır. “Şahları mənv edib zaman aldı kamını. 
Füzuli zamandan aldı intiqamını. Ulduzlar-baxışları, buludlarsa 
ahıdır. Əbədidir şahlıq, o, könüllər şahıdır”. Bəxtiyar poemada Fü
zulinin taun xəstəliyindən ölməsini, ona xalqının məhəbbətini -  bu 
gerçəkliyi də saxlamışdır. Şair taun xəstəliyinə tutulmuş və xəstə
likdən də vəfat etmişdir. Füzulinin ölümü el üçün bir matəmə dö
nür. Bu matəmdə elin dərd, qəminin birləşməsi poetik bir tablodur. 
Elin çiynində şair. Dilində “Şəbi-hicran”ı: Bu axın məzarıstana 
doğru şairini son mənzilinə yola salmağa gedir.

"Şəbi-hicran., yanar canım, tökər 
Qan çeşmi -giryanım.
Oyadar xəlqü-ətqanım, qara bəxtim oyanmazmı? " (1,592)

Bu tək Füzulinin yanğısı deyildir, qoca Şərqin, ömrü-günü 
əsarətdə keçən minlərin, milyonların yanğısı, fəryadıdır. Bu həm də 
müasir poeziyada Bəxtiyarın dərdidir, can yanğısıdır. Prof.R.Qa- 
farlının qeyd etdiyi kimi “Bəxtiyar Vahabzadənin üzünün qırışla
rında dərin kədər var. Bu kədərin mənasını, mənbəyini də həmin 
dağların tamaşasına durmaqla anlamaq mümkündür. Çünki Bəxti
yar zirvəsində türk dünyasının yaxın tarixinin tam xronikası, insan
ların zıqzaqlı yaşantısı, duyğuları, uğurları, uğursuzluqları, dərdi, 
sevinci, təzadlan əks olunub (1,8).
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Füzuli əsərlərində milliliyi, milli mənəvi-əxlaqi dəyərləri yaşa
dan sənətkar olmuşdur. Bəxtiyar bu elementlərdən də əsərdə özünə
məxsus yaradıclıqla istifadə etmişdir. Sevgilisinin adını pünhan 
saxlaması onun el içində rüsvay olmaması, adının hallanmaması, 
dilə-dişə düşməməsi, rəqiblərinin “əxlaqsız” deyə, ona səslənmə- 
məsindən irəli gələn bir məsələdir. O həkimə etibar edib dərdini 
anladırsa, burada da şairin bir məqsədi var: “Eşqdən canımda bir 
pünhan mərəz ver, ey həkim. Xəlqə pünhan dərdim izhar etmə, 
zinhar, ey həkim. Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə, 
Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey həkim. Gəl mənim 
tədbiri-bihudəmdə sən bir səy qıl, Kim olam bu dərdə artıraq gi
riftar, ey həkim!....(1, 591). Bəxtiyar Füzulinin eşqinin böyüklüyü
nü, hicran fəryadını, naləsini, həkimindən ona dərdiini azaldacaq 
dərman yox daha da artıracaq, əzab verəcək, incidəcək tədbir 
qılmağı xahişində poetikləşdirmişdir. Bəxtiyar həm də bu poetik 
səhnədə Füzulinin “Leyli və Məcnun”undakı ilahi eşqi müasir 
poeziyaya transfer etmişdir.

Bəxtiyara görə Füzulinin əsərində mənfi obraz yoxdur. Leyli 
və Məcnunun faciəsinə səbəb onlar da deyillər! “Leyli və Məc- 
nun”da obrazların heç biri mənfi deyil. Burada pis adam yoxdur. 
Leyli də, Məcnun da, ata və anaları da İbn Səlam da, Nofəl də öz 
arzularında və tələblərində haqlıdırlar. Bununla belə, bu əsərdə 
böyük bir faciə yaranır. Hamı haqlı ikən bəs bu faciənin səbəbi “nə 
imiş” bədii sualını verir və Füzulinin “Gülə xar, lələ xarə” deyən 
zəmanədir qənaətinə gəlir, (xar-tikan, ləl-yaqut növündə al rəngli 
qiymətli daş, xarə - çaxmaq daşı, bərk daş, ipək parça növlərindən 
biri). Füzulinin, Bəxtiyarın gəldiyi qənaətə görə Leyli və Məcnun 
faciəsinə səbəb “gülə tikan, yaquta çaxmaq daşı”, el dili ilə desək 
“Ağa qara, qaraya ağ” deyən zəmanə olmuşdur. Bəs onda Bəxtiya
rın Leylasının, Füzulisinin faciəsinə səbəb nə imiş? Zəmanəmi, 
insanmı, rəyasət eşqimi?! Əslində hər üçü. Lakin əsərdə onların 
faciəsinə əsil səbəbkar Zülfüqar xanla, onu vəziri olmuşdur. Qeyd 
etdiyimiz daha iki amil isə onların arxasında pərdələnmişdir.

Əsərdə Zülfüqar xan, onun vəziri, qardaşı qardaşa düşmən 
edən, müharibə törədən şahlar, sultanlar mənfi obrazlardır. Şair on-
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lann vasitəsilə zamanın eybəcərliklərinə işıq salmış və tə n q id  
etmişdir.

Əsərdə ki, İbrahim xan onun qardaşı oğlu Zülfiiqar xan o b r a z 
ları tarixi şəxsiyyət kimi işlənməmişdir. Şair bu obrazlardan F ü z u 
linin zamanında baş vermiş hadisələri təsvir etmək üçün öz y a rad ıc ı 
təxəyyülündən istifadə etmişdir.

Bəxtiyar Füzulinin qəzəllərindən əsərin proloqunda, e p ilo 
qunda hər bir fraqmentin epiqrafında və əsər boyu hadisələrin a x a 
rında istifadə etmişdir. İstifadə olunan qəzəllər yerində işlənmişdir. 
Bu da şübhəsiz ki, Bəxtiyarın şairin dövrünə, zamanına, hadisələrə 
müasir poeziyadan Füzuli düşüncəsindən, Füzuli mətkurəsindən 
yanaşması ilə bağlı olmuşdur. Hər bir fraqmentin epiqrafında iş lə 
nən qəzəl öncə poetik söylənən hadisələr barədə oxucuya məlumat 
verir.
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Периханум Гусейнова

Резюме

Художественно философический воплощение реальности в 
человеческой судьбе в поэме «Шеби Хиджран» Б.Вахаб-

задех.

В этой статье было проанализировано художественно
философическое воплощение в человеческой судьбе в поэме 
«Шеби Хиджран» Б.Вахабзаде и рассмотрена история Вос
тока. Реальность в человеческой судьбе была объяснена фи
лософски. В данной статье анализируется поэма М.Фузули 
«Лейли и Меджнун».

Ключевые слова: поэзии, реальность, человеческая 
жизнь, божественная любовь.

Summary

Perikhanim Soltan kizi

The reality of artistic-phylosophical personfication in human 
life in the poem “Shabi-Hijran” by B.Vahabzadeh.

In the article the poem “Shabi-Hijran” by B.Vahabzadeh has 
been analysed, and also looked through artistic-scientific look of 
easten history. The reality is investigated from artistic-phylosop
hical side in human life. The poem “Leyli and Majnun” by Fuzuli 
is investigated.

Key words : Poetry, reality, human life, heaven love
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Xoşbəxt Ə liyeva,
böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

DƏDƏ-QORQUD OBRAZI VƏ SÜJETLƏRİ 70-80-Cİ 
İLLƏRDƏ NƏZM VƏ NƏSR ƏSƏRLƏRİNDƏ

«Kitabi-Dədə Qorqud» eposu Azərbaycan xalqının ədəbiyaşar 
bədii abidəsidir. Xalqımızın öz soykökü tarixi, milli mənşəyi, q ə 
dim adət və ənənələri, qəhrəmanlığı və cəngavərliyi barədə ən un i
kal bilgilər bu eposun yaddaşında qorunmaqdadır. Onu ümumən 
oğuz türklərinin müştərək eposu da hesab etmək olar. Bu mənada 
dastanın böyük elmi-tarixi və bədii əhəmiyyəti var.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlannın tədqiqi və nəşri ilə bağlı 
olaraq keçən əsrin 40-cı illərindən bədii ədəbiyyatda da Dədə 
Qorqud mövzularına müraciət olunmağa başlanmışdır.

Yazılı bədii ədəbiyyatda Dədə Qorqud mövzusunun inkişafının 
iki mərhələsini qeyd etmək olar.

Birinci mərhələ keçən əsrin 40-cı illərindən başlayır və 1951-ci 
ilədək davam edir. Bu mərhələdə ilk təşəbbüs kimi Ə.Dəmirçi- 
zadənin və M.Rzaquluzadənin xidmətlərini qeyd etmək olar. Lakin 
1951-ci ildə «Dədə Qorqud» «pantürkist», «antixalq» və «mürtəcə» 
bir əsər kimi Moskvadan gələn göstərişlər əsasında tənqid olunurdu 
və repressiyaya məruz qaldı.

Bu səbəbdən dastanın tədqiqi ilə bağlı axtanşlar da dayandı
rıldı, bədii yaradıcılıq sahəsində də bu mövzu ilə bağlı süküt 
yarandı.

İkinci mərhələ keçən əsrin 60-cı illərindən başladı. «Dədə Qor
qud» bəraət alaraq yenidən nəşr olunurdu. Dastanla bağlı tədqiqiat- 
lar öz məcrasına düşdü. Bundan sonra bədii qorqudçuluqda da sü
kuta son qoyuldu. Nəsr, dramaturgiya və poeziyada «Dədə Qor
qud» boylarına üz tutuldu. Həmin mərhələ indi də davam edir və 
əsas budur ki, «Dədə Qorqud» dastanlarına maraq və diqqət getdik
cə artmaqdadır.
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«Kitabi -Dədə Qorqud» eposuna müraciət xüsusilə 70-80-ci 
illərdə daha ardıcıl və intensiv olmuşdur. Bu illərdə ədəbiyyatı
mızda xalqımızın tarixi keçmişinə, qəhrəmanlıq dünyasına, kökə, 
ilkinliyə, xalq mənəviyyatına, sözün geniş mənasında folklora və 
folklor ruhuna qayıdış xüsusilə güclü idi. Folklor inçiləri sırasmda 
heç şübhəsiz, birinci yeri «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları tut
muşdur. Həmin dastanlarda bu günlə səsləşən fikirlər, ideyalar daha 
çox diqqəti cəlb edir. «Dədə Qorqud» tarix üçün yazılan «bədii» 
tarix deyildir. «Dədə Qorqud» həm də bu gün üçün yazılan, müasir 
dövrlə səsləşən canlı, dinamik bir əsərdir. Bu dastana müraciət 
etmək onun tarixi məzmunundakı müasirlikdir.

Poeziyada istər lirik şeirlərdə, istərsə də poemalarda Dədə 
Qorqud motivlərinə, obraz və süjetlərinə müraciət 70-ci illərdən 
başlayaraq daha ardıcıl, hətta kütləvi hal almışdır. Ədəbiyyatda bu 
kütləvilikdə əsl sənət əsəri öz bədii-estetik dəyəri ilə seçilmişdir. 
Poeziyada B.S.Qaraçorlunun, N.Xəzrinin, M.Arazın, H.Arifin, 
N.Kəsəmənlinin, A.Abdullazadənin, M.Aslanın, Z.Yaqubun və 
digər şairlərin şeir və poemaları xüsusilə diqqəti cəlb edir.

Nəsrdə isə Dədə Qorqud dünyasının epik mənzərələri öz əksini 
tapmışdır. «Dədə Qorqud» dastanlarmdakı ayrı-ayrı boylar nəsr 
əsərlərində ya birbaşa, ya da dolayı yolla öz əksini tapmışdır. Dədə 
Qorqud qəhrəmanlarının milli-mənəvi dünyası, düşmənlə mübari
zələri, birlik ideyası, vətənpərvərlik duyğuları M.Rzaquluzadənin, 
Anann, Ş.Cəmşidin, M.Süleymanlımn, K.Abdullanın, Ə.Muğanlı- 
nın əsərlərində bu və ya digər dərəcədə öz bədii həllini tapmışdır.

Poeziyada folklor qəhrəmanlarının xatırlanması, yad edilməsi 
daha çox təbliği xarakter daşıyır, xalqın zəngin tarixi keçmişinə, 
onun qəhrəmanlıq ənənələrinə hörmət və ehtiramı ifadə edir. «Kita
bi-Dədə Qorqud» dastanlarına müraciət xalqın tarixi keçmişi ilə bu 
günü arasında qılımaz bir əlaqə və bağlılıq olduğunu nəzərə çapdır
maqdan ibarətdir. Dastandan irs qalan mərdlik, sədaqət, cəngavər
lik, qəhrəmanlıq, müdriklik, xeyirxahlıq ənənləri yaşatmaq zərurə
tini xatırlatmaq məqsədi daşıyır. Yaxud da «Kitabi -Dədə Qorqud» 
dastanlarmdakı mənfi qəhrəmanların vasitələrinin bu gün də yaşa
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dığı satqınlıq, xəyanət, torpağa, millətə ləkə gətirdiyi poetik d i ld ə  
səsləndirilir.

Poeziyada bu gün başımıza gələn hadisələrin köklərinə, s ə 
bəblərinə xalq şairi M.Araz vətəndaş yanğısı ilə yanaşır ta rixdə  
güvəndiyi «Dədə Qorqud» və «Koroğlu» qəhrəmanlarına üz tu tu r. 
Şair «məndən ötdü, qardaşıma dəydi» şeirində üzünü babalarımıza 
tutur, «qədim tarix dərsindən səs ver mənim səsimə sən» deyir v ə  
«məndən ötdü» misrasını poetik sual tərzində onlara ünvanlayır:

Səninləyəm, ulu babam!
Bu məsəli kimdi yazan?
Hansı soysuz ata idi
Ataların imzasını
Çəkib, ona möhür basan?!
Adınızı dastanlardan öğrayaram,
Ruhumuzu qıyma-qıyma doğrayaram.
Qara çoban,
Dəli Domrul!
Ey xan Eyvaz.
Giziroğlu Mustafabəy.
Əgər ki, siz
Bu məsələ qol çəkdiniz! (2.118-119)

Bu şeirdə «Kitabi -Dədə Qorqud»un iki qəhrəmanının adı 
çəkilir -  Qaraca Çoban və Dəli Domrul. Şeirdə tənqid olunan biga
nəliyin bu iki qəhrəmana, nə də Koroğlu dastanındakı Xan Eyvaz 
və Giziroğlu Mustafabəyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar 
məhz vətən-yurd təəssübü çəkmiş el mənafeyini müdafiə etmişlər.

Poeziyada Dədə Qorqud obrazları təkcə keçmişdən ibrət dərsi 
yox, həm də bu günün və sabahın ayıq-sayıqlığına torpaqlarımıza 
qorumağımıza çağırışdır. Səksəninci illərdə Hüseyn Arif «Göyçə
lilər, dağılmayın Göyçədən» adlı çox təsirli bir şeir yazmışdı. O, 
şair uzaqgörənliyi ilə hiss etmişdi ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan 
həmvətənlərimizin yavaş-yavaş köçüb gəlməsi, Göyçəni tərk etmə
si sonralar böyük faciələrə səbəb olacaqdır. Hüseyn Arif Dədə Qor
qudun nəfəsi, ruhu yaşayan qədim oğuz yurdu Göyçəni qorumağa, 
yaşatmağa çağırırdı:
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Dədə Qorqud nəfəs dərib bu yerdə,
Bərkə-boşa sinə gərib bu yerdə.
Nəsillərə öyüd verib bu yerdə.
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən (3.122)

70-80-cı illərdə fəallaşan «Dədə Qorqud» obrazına müraciət 
əsasən əks etdirilən şeirlərdə obraza böyük rəğbət və ehtiram ifadə 
edilir. Onun real şəxsiyyət olub-olmaması o qədər də önəm daşı
mır. Dədə Qorqud ulu ozan və elin-xalqm yol göstəricisi, müdrik 
ağsaqqalı sayılır. Bu gün eldə-obada dədə-babaların yolunu və 
ruhunu yaşadan öyüd-məsləhət verən müdriklik mərtəbəsində da
yanan ağsaqqallara poetik dəyər-mükafat da onların Qorqud uca
lığına layiq görülməsidir. Bu mənada Məmməd Aslan haqlı olaraq 
yurdun hörmət və dəyərini onun Qorqud ruhlu ağsaqqallarının 
çoxluğunda görür:

Burda itməz haray, havar 
Bu dağlarda obalar var,
Obalarda babalar var 
Hər biri Qorqud əvəzi (4,28)

«Dədə Qorqud» boyalarında təsvir edilən «İç Oğuz-Diş Oğuz» 
qarşıdurmaları sonralar zaman-zaman arzuolunmaz şəkildə dəfələr
lə təkrar olundu.Təkcə ayrı-ayn qövmlər deyil, bir xalqın öz içində 
daxili parçalanmalar baş verdi. Bu baxımdan Azərbaycan poezi
yasında «Dədə Qorqud» motivlərinə müraciətin əsas məqsədi həm 
də budur ki, tarix içindəki birlik və bütövlük yenidən yaransın, 
qədim oğuz eli yenə öz yenilməz qüdrətilə tanınsın.

İstedadlı şair Dilsuzun «Oğuz ellərinin öyğüsü» silsiləsi məhz 
bu mərama xidmət edən ən uğurlu əsərlərdən sayıla bilər. Silsilənin 
birinci şeiri «Gündoğanla günbatanın nağılı» adlanır.

Bu şeirdə Gündoğanla Günbatan arasında böyük bir əraziyə 
sahib olan türkün tarixi qüdrəti əsas tərənnüm obyekti kimi götürü
lür.

Bir atlı var Gündoğanda,
Bir atlı var Günbatanda,
Aralarında dünya.
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Qocaman-qocaman dağlarda
Oyur-oyur atlara nal kəsirlər.
Ertədən yola çıxar Oğuz ərləri.
Tanrı arxalarınca Günəş çiləyər
Oğuz olmaq sənə asan gəlməsin (6.48)

Silsiləyə daxil olan ikinci şeir «Ninni» adlanır. «Dədə Qorqud» 
boylanndakı şeirlərin ahənginə uyğun tərzdə yazılan bu şeirdə bir 
Oğuz anası öz körpəsinə layla çalır:

İldən-ilə adlayasan.
Gecələri buğda boyu böyüyəsən.
Sən böyüyüncə atın böyüsün,
Atın böyüyüncə qılıncın böyüsün.
Qılıncın böyüyüncə igidliyin böyüsün.
İgidliyin böyüyüncə torpağın böyüsün.
Torpağın böyüyüncə ocağın böyüsün.
Ocağın böyüyüncə sözün böyüsün.
Sözün böyüyüncə ululuğun böyüsün.
Ululuğun böyüyüncə ozan dilinə düşəsən.
Qobudan, qobuya.
Yaladan-yalaya sevgin böyüsün... (6.49).

Göründüyü kimi şeirdə həm «Dədə Qorqud» boylanndakı 
şeirlərə məxsus poetik hormoniya gözlənilmiş, həm də dastanın 
ruhundan gələn alqış, xeyir-dua ritmi saxlanılmışdır. Layla şeirin 
məzmunu - böyüyən körpənin gələcəkdə oğuz bahadırlığına layiq 
bir igid olması istəyi də «Kitabi-Dədə Qorqud» boyalarmdakı əsas 
ideya motivlə üst-üstə düşür.

Dilsuzun üçüncü şeirind isə bir qədər başqa mənzərə təsvir edi
lir. Artıq daxili çəkişmələr, qəbilə vuruşlan, bir-birinə asilik Oğuz 
obasını tanmmaz hala gətirmişdir.Bu acmacaqlı mənzərə ilə barış
mayan şair Oğuz obasını əvvəlki kimi yenilməz, axar-baxarlı və 
qüdrətli görmək istəyir. Şeirin əsas qəhrəmanı da var- Bamsı Bey
rək. O, şeirin sonunda üzünü Oğuz obasına tutub deyir:

Varaq, varaq, gedək örüşlərə,
Varaq-gedək yürüşlərə.
Varaq-gedək qocalara.
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Varaq-gedək qarılara.
Varaq-gedək bəbələrə.
Varaq-gedək dəyirmana.
Varaq-gedək təndirlərə.
Sən belə deyildin Oğuz obası (6.52)

Görkəmli yazıçı Elçin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının 
aliliyi adlı məqaləsində Dilsuzun «Ninni» şeirlər silsiləsinin Dədə 
Qorqud ruhundan gələn poetik məziyyətlərindən bəhs edərək yazır: 
«və mən özümə belə bir sual verirəm: belə gözəl şeirlər necə yara
nır? Əlbəttə, ona görə ki, şair doğma bir mənbə kimi «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastanlarından şövq alıb. Əlbəttə, ona görə ki, o hiss və 
həyəcanlar şair üçün çox mərhəm və əzizdir, uzun əsrlərdən bəri 
genlərlə gəlib və əvəzedilməzdir» (7).

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylanndakı mənfi qəhrəmanlardan bi
ri əsasən Qıpçaq Məlikdir. Məlumdur ki, dastanın «Salur Qazanın 
evinin yağmalanması» boyunda Şöklii Məlik obrazı var. O, Salur 
Qazanın düşmənidir və ondan qisas almağa məqam axtarırdı. Belə 
bir məqam yetişir: «Kafərin casusu casusladı. Ardı kafərlər arzünü 
Şöklii Məliyə xəbər verdi. Yeddi min qaftanlınm ardı yırtdığı, yarı
mından qara saçlı, sası dinli, din düşməni, alaca atlı, qaraca kafir 
mindi, yığladı, dün burcığında Qazan bəyin ordusuna gəldi» (9,42). 
Dastanda «Qıpçaq Məlik» ifadəsi cəmi bir neçə yerdə işlədilir. Şair 
Camal Yusifzadənin «Qıpçaq Məlik» şeiri də məhz bu əsərin 
çapından sonra qələmə alınmışdır (1975). Şair Camal Yusifzadə 
Qıpçaq Məliklə Qazan xanın döyüşünü belə təsvir edir:

Bu nə ahdı bu nə səs di,
Qılınc endi-kimi kəsdi?
Yer fırlandı, dizim əsdi,
Qıpçaq Məlik?
Alp çəmənlər düzə çıxdı,
Lalə yandı-üzə çıxdı,
Qazan Beyrək düzə çıxdı,
Bu nə kindi, nə açıqdı,
Qıpçaq Məlik?!
Kəhərini səyirdib gəl,
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Nifrətini sıyırıb, gəl.
Bu çöl-meydan, bu da ölüm,
Baş qoymağa buyurub gəl,
Qıpçaq Məlik! (12.17-18).

70-ci illərdən başlayaraq «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları 
həm elmi, həm də bədii yaradıcılıq istiqamətinə tam daxil olmağa 
başladı. Bu sahədə səmərəli fəaliyyət göstərən alimlərdən biri də 
Şamil Cəmşid olmuşdur. O, dastanla bağlı bir neçə məqalənin və 
monoqrafiyaların müəllifidir. Ş.Cəmşidov «Dədə Qorqud» das
tanlarım uşaqlar üçün də işləmişdir. O,1980-cı ildə çap etdirdiyi 
«Dədə Qorqud» dastanları kitabında dastanın qədimliyini, mətn
dən-mətnə köçürülərkən katibin buraxdığı səhvləri və bir çox söz
lərin arxaikliyini nəzərə alaraq bütün boyları yaradıcı surətdə 
sadələşdirərək təqdim etmişdir. Kitabı işləyərkən dastanın Drezden 
nüsxəsi əsas götürülmüşdür. Şamil Cəmşid bununla bərabər, müm
kün qədər abidənin klassik üslubunu saxlamış və kitabın sonunda 
lüğət təqdim etmişdir.

Bu «Kitabi-Dədə Qorqud»eposunun müasir oxucuya, xüsusən 
gənc nəslə daha anlaşıqlı, onun başa düşəcəyi tərzdə çatdınlması 
yolunda birinci addım deyildi, amma görülən işlərə görə daha san
ballı və əhəmiyyətli idi. Əlbəttə, boyların həm nəsr, həm şeir parça
larının sadələşdirilməsi ilk baxışda çox asan və rahat görünür. La
kin sadələşdirmə prinsipində orijinaldan, yəni dastanın nəşr olun
muş nüsxəsindən müəyyən dəyişikliklərin olması da istisna deyil. 
Müəllif mümkün qədər orijinala sadiq qalmış, dastanın məzmununa 
xələl gətirməmişdir.

Dastandakı boyları sadələşdirərkən Ş.Cəmşid Azərbaycan 
dilinin müasir leksikonunu əsas götürmüş və orta məktəb şagird
lərinin səviyyəsini nəzərə almışdır. Qeyd olunduğu kimi Şamil 
Cəmşid «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarının məzmununu sadə və 
rəvan dillə oxucuya çatdırır. Məsələn, «Qaracuq Çobamn dastanı» 
(«Salur Qazanın evinin yağmalanması») belə başlayır: «Günlərin 
bir günü Oğuz elinin başçısı Salur Qazan camaat ilə ova çıxmışdı. 
Oğlu Uruzu üç yüz igidlə evinə, obasına qarovulçu qoymuşdu. 
Casus gedib bunu Qazanın düşməni Şöklü Məliyə xəbər verdi.
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Yeddi min yağı birdən atlanıb Salur Qazanın obasına hücum etdi. 
Yeddi min quldurun qabağında üç yüz nəfər necə dura bilərdi?! 
Qırılan qırıldı, qalan əsir alındı. Salur Qazanın uca evlərini dağıt
dılar. Tovla-tovla şahbaz atlarını mindilər, qatar-qatar dəvələrini 
qovdular. Üç ildə bir xalqa payladığı xəzinəsini qarət etdilər. Qırx 
incə belli qızla Qazanın gözəl arvadı boyu uzun Burla xatunu əsir 
apardılar. Qoca anası qara dəvə boynunda asılı getdi. Oğlu Uruzu 
sağ qalmış yoldaşları ilə əli-qolu bağlı qabaqlarına qatıb, döyə- 
döyə apardılar... Amma Qazanın bu işdən xəbəri yox idi» (5,27).

Göründüyü kimi, Ş.Cəmşid sadə Azərbaycn dilində-hamının 
anlayacağı bir dildə «Kitabi-Dədə Qorqud» boyunun məzmununu 
oxuculara çatdırır.

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylarındakı şeir parçalarının bir çoxu 
bu və ya digər şəkildə Ş.Cəmşidin sadələşdirdiyi «Dədə Qorqud 
dastanları» da öz ritmini və ahəngini qoruyub saxlamışdır. 
Məsələn:

Beyrək gedəli uca təpə başına çıxdınmı, qız?!
Qarğı kimi qara sacını yoldunmu qız?!
Güz alması kimi al yanağın yırtdınmı, qız?!
Gələndən-gedəndən Beyrək xəbərin sordunmu, qız?!
İndi ki, sən ərə gedirsən, barmağındakı
Qızıl üzük mənimdir, ver mənə, qız? (5.51).

Şamil Cəmşid «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun sadələşdirər
kən müəyyən ixtisarlara yol verilməsi təbiidir. Əsas odur ki, həm 
nəsr, həm şeir parçalarında dastan sadə və gözəl bir dildə yazılmış
dır.

«Dədə Qorqud» dastanlarındakı obraz və süjetlərin 70-80-cı 
illərdə bədii inkişafından söhbət getdikdə ilk növbədə, xalq yazıçısı 
Anarın «Dədə Qorqud» kinodastanı xatırlanır. Anarın «Dədə Qor
qud» əsəri ilə həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından 
kənarda «Kitabi-Dədə Qorqud» eposuna maraq və diqqət çoxaldı. 
Yazıçının bu əsərindən sonra müasir bədii ədəbiyyatımızda «Dədə 
Qorqud» mövzusu xüsusi bir qola çevrildi. Anar «Kitabi-Dədə 
Qorqud» eposu ilə bağlı xeyli araşdırmalarla tanış olmuş, türk xalq
larının bu tipli dastan yaradıcılığını diqqətlə nəzərdən keçirmiş və
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eposla bağlı bütün bilgiləri mənimsəməyə başlamışdır. Yazıçı « D ə 
də Qorqud» kinodastanmı 1970-1973-cü illərdə qələmə almışdı.

Anar «Dədə Qorqud» kinodastanında Dədə Qorqud dünyasını 
bədii sözdə reallaşdırmışdır. Kinodastanda «Kitabi-Dədə Q orqud» 
eposunun bir neçə boylarından istifadə olunmuşdur: bunlar əsasən  
«Dirsə xan oğlu Buğacın boyu», «Salur Qazanın evinin yağ m a
landığı boy», «Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin boyu», «B asa t 
Təpəgözü öldürdüyü boy», «Salur Qazanın dustaq olub oğlu U ru z  
çıxardığı boyu» əhatə edir. Lakin bu boylar heç də bütünlüklə k in o - 
dastana köçməmişdir. Anar ayrı-ayrı boylan və onların qəhrəm an
larını bir yerə toplamış, müvafiq hadisələri vahid süjet ətrafında 
birləşdirmişdir. Əsərdə bir neçə məqam xüsusilə verilmişdir: b u n 
lardan biri oğuz tayfalannın birliyi, ikincisi ölüm və həyat, ü ç ü n 
cüsü qəhrəmanlıq və sevgi geniş şəkildə verilmişdir.

Kinodastanda Oğuz ellərinin vahid birliyini, bir-birinə həy an  
olduqlarını nümayiş etdirən məqamlar çoxdur. Məsələn, əsərin ə v 
vəlində xanlar xanı Bayındır xan buyruq verir ki, uca dağın başında 
tonqal qalasınlar. Bu zaman Dədə Qorqudun səsi gəlir: «O ğuz 
elinin adəti vardı. Oğuz igidlərini, xatunlarını şənliyə toya ç a ğ ı
randa Uca dağın başında bir tonqal qalanırdı. Başqa dağlardan bu 
alovu görüb orda da tonqal qalayırdılar, bütün el-oba bilərdi, g ey i
nib, bəzənib şənliyə gələrdi. İki tonqal qalayanda bilərdilər ki, elin 
başında qəza var, təhlükə var, düşmən basqını gözlənir, onda 
igidlər yaraqlanıb yığılardı» (1,421).

Anarın əsərində ikinci əsas məqam ölüm və həyat problemidir. 
Kinodastanda, lap başlanğıcda çoxlu ölümlər təsvir olunur: «Döyüş 
meydanının qərib mənzərəsi vardı. İgidlər, atlar bir-bir həlak o lduq
ca donub qaldılar, daşa dönürdülər. Səslər, nərələr, kişnərtiləri də 
get-gedə azalırdı. Axırda heç kəs qalmadı. İndi bütün meydan leş 
idi, cəsəd idi- daş leş, daş cəsəd» (1.416).

Ölümdən qaçan Dədə Qorqud hayana baxırsa ölüm, itim görür. 
Quşlar xırdaca daşlar kimi budaqlardan yerə tökülür, ağaclar 
birdən-birə quruyur:

«Dədə Qorqud həyana baxdı ölüm gördü, əcəl gördü». Amar 
Dədə Qorqudun şəxsiyyəti və ölümü barədə əfsanə və rəvayətlərə

- 6 0 -

üz tutur: O, hər dəfə ölümdən uzaqlaşıb başqa bir məkana üz tütür, 
ancaq hər dəfə ona məzar qazıldığım görür, əvvəlcə qara mahud 
şalvarlı cavan oğlan, sonra yaşlı məxmər şalvarlı bir kişi, sonra 
qara xəz kürklü sinli kişi, ən axırda yanmçılpaq bir qoca. Sonda 
Dədə Qorqud daha ölümdən qaçmağa özündə hey tapa bilmir. «Ölü 
quşlar torpağa səpələnmişdi. Otlar, çiçəklər yanıb solmuşdu. Bu
daqlar yarpaqsız, yalın qalmışdı» . Elə bil bütün dünya ölümə məh
kum olmuşdu. Dövran əcəl dövranı, meydan Əzrayıl meydanıydı» 
(1.416-420).

Bir ilan sürünüb Dədə Qorquda yaxınlaşır, bu an olmasa da o 
biri an çalacaq. Ancaq bu zaman Dədə Qorqud barmaqlarını qopu
zun simlərinə çəkir, telləri dilləndirir.

İlan bu qopuzun sədaları altında qıvrılıb geri çəkilir, sürünüb 
gedir... Qopuz çala-çala Dədə Qorqud Oğuz ellərinin xoş günlərini 
xatırlayır. Əsərdə həyatın ölüm üzərində qələbəsini görürük. Artıq 
ölümdən qaçan Dədə Qorqud yoxdur, ölümə qalib gələn Dədə Qor
qud var.

«Dədə Qorqud» kinodastanında Anar sevgi və qəhrəmanlıq 
mövzusunu əsas götürmüşdür. Dastanda olduğu kimi burada da 
Bamsı Beyrək-Baniçiçək xətti sevgi və qəhrəmanlığın vəhdətini 
əks etdirir. Anar Beyrəklə bağlı «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında 
olmayan Desninə xatun obrazına müraciət edir, daha doğrusu, 
dastanda «kafir bəyin bir bikr qızı» burada Desninə xatunla əvəz 
edilmişdir. Dastanda həmin qız Beyrəyi sevir, hər gün Beyrəyi gör
məyə gəlir. Desninə xatun Beyrəyin atıldığı dərin quyuya düşür, 
qəbirlərdən birinə yanaşır, özüylə ət, süd, cürəbəcür ləziz yeməklər 
gətirir... Doğrudur, Anar bu xətti 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 da qəhrəmanlıqlar edir.

«Dədə Qorqud» kinodastanında Anar boylar arasında ümumi 
xətti düzgün müəyyənləşdirmiş əsas diqqətini bir neçə əsas boyun 
üzərinə cəmləyərək «Dədə Qorqud»un qəhrəmanlıq, comərdlik, 
sevgi, vətənpərvərlik kimi əsas ideyasını özündə birləşdirən gözəl 
bir əsər yaratmışdır.
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Anar «Dədə Qorqud» dastanının təbliği sahəsində çox böyük 
işlər görmüşdür. O, «Dədə Qorqud» dünyası adlı, böyük həcm li 
elmi-publistik bir əsər də yazmışdır. Yazıçı həmin əsərdə çox haqlı 
olaraq yazır ki, «Dədə Qorqud dünyası bu gün yalnız qədim m ətn
lərdə, yazılı mənbələrdə, milli mədəniyyət yadigarlarında qalmış 
bir dünya deyil. O, yaşayan bir dünyadır və Azərbaycanımızın 
müxtəlif güşələrində «tərəkəmə», «slat», «ayrım» köçəri məişətin
də Dədə Qorqud ruhu, Dədə Qorqud ab-havası, Dədə Qorqud dili 
bu gün də yaşamaqdadır» (9,130). Dastanın dil və üslub xüsu
siyyətlərindən, yazılış tərzindən söz açan alimlərimiz həmçinin onu 
da qeyd etmişlər ki, dastanda dilin cazibədarlığı, poetikliyi həm də 
qədim ozan sənətindən gəlir. «Dədə Qorqud» ozan-qopuz sənətinin 
necə böyük bir hörmətə malik olduğunu bir daha sübut edir.

Bütün bu xüsusiyyətlərə görə «Kitabi-Dədə Qorqud» eposu 
Azərbaycan bədii nəsrinə də təsirsiz qalmamışdır. Elə yazıçılar var 
ki, onlar bir çox yazılannda, yaxud ədəbi aləmdə müəyyən əks- 
səda doğuran əsərlərində Dədə Qorqud dastanlanmn dil və üslub 
xüsusiyyətlərinə sözün müsbət mənasında yeni həyat verirlər. Bu
nun əyani nümunəsi kimi Mövlud Süleymanlmın «Köç» romanının 
adını çəkə bilərik.

Mövlud Süleymanlmın «Köç» romanında xalqımızın tarixi 
inkişaf yolu, mənəvi-psixoloji aləmi bir tayfanın, elatın keçdiyi 
yolun timsalında ümumiləşdirilir. Görkəmli tənqidçi Akif Hüsey
nov əsərin dil-üslub xüsusiyyətlərindən söz açaraq yazır ki, «bütün 
məziyyətlər buradan, müəllifin dil-üslub təravətindən başlayır. Bu 
cəhətdən əsərdə ən çox maraq doğuran xüsusiyyət folklorla bağlı
lıqdır».

Ümumiyyətlə, indi «nağıl», «mif», «pritça» sözləri çox dəbdə
dir. Bəzən bu sözlər xalis metafora kimi səslənir, yazıçı əsərini 
nağıla, dastana bənzədir; bəzən xalq ədəbiyyatının formal əlamət
lərinə, təhkiyə üsulunun zahiri elementlərinə müraciət olunur: bə
zən folklor motivləri əsasında əsərlər yazılır, belə hallarda yaradı
cılıq uğurları ilə yanaşı stilizə, təqlid meyllərinə də az təsadüf etmi
rik: bəzən də folklor ruhu və poetikası yazıçının bədii düşüncəsinin, 
həyati-estetik qavrayışının məğzində, üslubunun mayasında duyu
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lur. Mövlud Süleymanlı -  sonuncu qəbildən olan nasirlərdəndir
(8,178).

«Köç» romanında doğurdan da, «Kitabi-Dədə Qorqud» boy
larından gələn poetik bir ab-hava, köçəri- elat ruhu hiss olunmaq
dadır. Burada boylardan gələn adlar var: Bəkil, Dəli Domrul, Dədə, 
Beyrəy... Romanda elə ifadələr-müraciətlər-xitablar-çağırışlar var 
ki, bunlar Dədə Qorqud havası üstə köklənib: «Ey günün nuru, su
yun aydınlığı, ocağın sayası», «Ayağı sayalı, başı dövlətli olsun
lar», «Yağı gözü var üstümüzdə, üstümüzəmi güldürmək istəyir
siniz, sizi belə görüb sürünüz mələşir, atlarınız kişnəşir, itləriniz 
ulaşır, uşaqlarınız ağlaşır» və s. (11,51,68,89).

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylannda olduğu kimi burada da İmir 
adlı qəhrəman su ilə, ağaclarla dərdləşir, danışır. O, yuxuda keçmiş 
el oğullarının at çapmalarını, igidlik etməklərini görür. Ancaq İmi- 
rin yaşadığı zamanda bunların heç biri yoxdur.

Mövlud Süleymanlı romanda yazır: «Əyriqarda Alayın bay
ramım eləyirdilər. Evlərin hamısında qoç kəsilmişdi, qazan as
mışdılar. Yəhərli-yüyənli atlar meydanı dar görüb yerinə -  yurduna 
sığışmırdı. Uzun-uzadı yollar gedib Əyriqan kişnərti bürümüşdü. 
Kişilər, oğlanlar kişnərtini eşidib qılınclarını, oxlarını götürdülər. 
Ox atdılar, qılınc çaldılar. Alayın qılıncının qabağında duran olma
dı, oxunu atan olmadı» (11,80). Bu səhnə Dədə Qorqud boyala- 
rındakı şənlikləri xatırladır. El həmin eldir - oğuz yurdu Borçalı 
torpağı. Məkan həmin məkandır. Zaman başqa zamandır.

Görkəmli alim, professor Ramazan Qafarlı elmi əsərində Türk- 
oğuz eposunda zaman-məkan sistemi haqqında belə yazır: «Eposun 
boylannda zaman və məkan anlayışlanna münasibət bir daha təs
diqləyir ki, Azərbaycan Dədə Qorqud qəhrəmanlannın doğma 
yurdudur. Onlar nə köçəri - gəlmədirlər, nə də ötüb-gedəndirlər. 
Dədə-baba kurqanları da, öz qəbirləri də buralarda yerləşir. Qon- 
şulanna - Qara dəniz ətrafı gürcülərə, Xəzərüstü qıpçaqlara və 
Trabzoniçi yunanlara münasibətdən hiss olunur ki, Qafqaz oğuzları 
türklərin, sakların, midiyalılann, massagetlərin, albanların varislə- 
ridirlər. Eyni kökdən olduqları üçün Şimali qıpçaqlarla (Beyrək 
qıpçaq qalasında 16 il əsir qalsa da), Orta Asiyalı türkmənlərlə
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(Qanturanlı «cici-mici» türkmən qızlannı bəyənməsə də) daha ç o x  
qaynayıb qarışmış, osmanlılara siyasi dövlət idarəçiliyi və d i n  
arasında ikitirəliyin yaranmasından müəyyən çağlarda uzaqlaşm a 
meylləri yaransa da mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə, ozan və a ş ıq  
sənətinə bağlılıq bu sapınmalardan hər iki qardaş xalqı x i l a s  
etmişdir. Bu məsələdə tarix meydanda keçmiş nüfuzunu i t i rm iş  
farslar, ərəblər və xristian dünyası od rolunu oynasa da, q o p u z a , 
saza sığman oğuz nəslini kökündən, soyundan ayıra b ilm əm iş, 
qardaşın biri «həpimiz», digəri «hamımız», biri «sultanım», « p a 
şam», digəri «xanım», «bəyim», desə də, türklüyünə qayıtm ışdır. 
Çünki bayatılı Dədə Qorqudun söylədiyi kimi, «gəlimli-gedimli 
dünyada qarı düşməndən dost olmaz». Və dar günlərdə yenə u lu  
ozanın sözlərim yada salıb bir-birilərinə bağlılıqlarını nüm ay iş  
etdirmişlər»( 10,6-7).

Keçmişini öyrəndikcə xalq özünə qayıdır. Bu baxımdan n ə s r  
və nəzm əsərlərində «Kitabi -  Dədə Qorqud» dastanlarından 
istifadə bir tərəfdən xalqımızın tarixini, etnogenezini milli m ə n şə 
yini, adət və ənənələrini, qəhrəmanlığını təsvir etmək, yaşatm aq- 
dırsa, digər tərəfdən dastanın qədim tarixə malik o lm asına  
baxmayaraq bu günümüzlə səsləşməsidir.
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РЕЗЮМЕ
Образы и сюжеты Деде Горгуда в 70-80-х годах поэзии 

и художественных трудах

В этом статье опубликованы сюжеты и образы Деде Гор
гуда 70-80-х годов начиная 70-х годов эпос «Китаби-Деде 
Горгуд» вошло научную и художественную творчество. Не
смотря древную истоию эпоса, она созвучно с настоящиь 
временем

SUMMARY
Aliyeva Khosbaxt,

phylosophy doctor about philological sciense

The image and plot of Dede Korkud in artistic creation 
in the 70-80-th years.

The article deals with the image and plot in the artistic creation 
in the 70-80-th years. The epos of Kitabi-Dede-Korkud began to 
enter not only the scientific work but also in the direction of artistic 
creation. Although the epos has an ancient history, but it sounds for 
our today's life.
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“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALI ANA DİLİ, 
MƏKTƏB MAARİF UĞRUNDA MÜBARİZƏDƏ

Açar sözlər: ’’Molla Nəsrəddin”, ana dili, məktəb, felyeton

Dədə Qorqud milli-mənəvi abidələrimiz sırasında “Molla N ə s 
rəddin” jurnalı özünə məxsus bir yer tutur. Jurnal ilk sayından b a ş 
layaraq Azərbaycan dilinin varlığı, saflığı və təmizliyi uğrunda m ü 
barizə yoluna üz tutdu. Onun səhifələrində diqqəti cəlb edən m ü tə  
rəqqi, vətənpərvər ideyalardan biri də məhz M.F.Axundov vj 
“Əkinçi” qəzeti sayəsində inkişaf edən milli ədəbi dili daha uca 
tərəqqiyə çatdırmaq ideyası idi. Cəlil Məmmədquluzadə “...yazıda 
böyük cürətimiz o oldu ki, açıq ana dilində yazmaqdan biz u tan 
madıq (6) dedi. “Molla Nəsrəddin jurnalını sadə, anlaşıqlı, təbii ana 
dilində yazmaqla kəmcürət olanlara bir nümunə bəlkə bir dəlil 
pəhnüma oldu: paho!!! Belədəmi yazarmışlar! Bu ki, asan iş im iş! 
Belə mən də ki yaza bilərmişəm! Və yazdılar da!...(6)

“Xatırlatım” əsərindən öyrənirik ki, Əli bəy Hüseynzadə “M ol
la Nəsrəddin”in sadə yazı üslubunu təqdir edərək Mirzə C əlilə 
demişdir: “Yaxşı yazırsınız... Açıq yazmağı da bacarmaq lazımdır” .

Jurnalın bütün fəaliyyəti ana dilli məktəb və maarifçilik ideya
larını əks etdirən saysız-hesabsız əsərlərin nəşrinə həsr olunmuşdur. 
Onun ilk sayından başlayaraq oxucularına müraciətində epiqrafına 
diqqət edin:

“İdarəyə göndərilən məktub və məqalələlər açıq türk dilində 
yazılmış olmasalar, çap olunmayacaqlar”.

“Molla Nəsrəddin”in səhifələrində doğma dilimizə soyuq m ü
nasibəti tənqid edən onlarca məqalə və felyetonlar tapmaq m üm 
kündür. Məslən, Hərdəmxəyal imzası ilə yazılmış “Ana dili” felye
tonunda xüsusilə də fars və rus dillərinin dilimizə təsir və müda
xiləsi tənqid olunmuşdur:
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“Mən universitet, yəni darülfünundan təzə qurtanb vətənimizə 
gələn günü şəhərimizin qazisi Axund Molla Səbzəli gəldi bizim 
evə, mənim görüşümə. Evimizdə heç kəs yox idi, anamdan savayı. 
Bu övrət də çıxdı o biri otağa və qazi ilə başladıq söhbətə. Deməy- 
nən yazıq anam da durub qulaq asırdı.

Qazi içəri girən kimi mən qabağa yeridim və dedim: “Salam 
məleyk”. Cənab qazi mənə cavab verdi: Ay əssəlamü əleyküm, ay 
xudahafiz, əhvali şərif, ənasiri-lətif, maşallah əxəvizadə, neçə müd- 
dətdi müntəziri-vücudi-zicudunuz və müştaqi-didannız idim, inşal
lah zati-alinizin məzacı- mübarəkləri salimdir”.

Mən bir şey başa düşməyib dedim: “Da”
Cənab qazi bir qədər baxdı mənim üzümə və genə başladı: 

“Əxəvizadə, təhsili-fünununuzu əncama yetiribsiniz, ya dübarə tək
mili nöqsan üçün darül elmə övdət etməlisiniz?”

Mən genə bir şey başa düşməyib dedim ki, cənab axund, yaxşı 
panimat eləmirəm ki, nə ərz edirsiniz.

Axund soruşdu: “Necə?”
Mən dedim: “Çto?”
Söhbətimiz elə bu cür qurtardı və axund başmaqlannı geyib 

çıxdı getdi. Anam girdi içəri və mənə dedi: balam mollaynan nə dili 
danışırdınız ki, mən heç baça düşmədim?

Dedim: ana mollaynan biz ana dilində danışırdıq”* Anam başını 
saldı aşağı və bir qədər fikrə gedib dedi: Yazıq ana dili”(5;3)

Buradan göründüyü kimi doğrudan da, ana dilimizə belə biga
nə və soyuq münasibətə “Molla Nəsrəddin” və mollanəsrəddinçilər 
laqeyd qala bilməzdilər. Sözdə ziyalıların doğma dillərində deyil 
rusca, farsca və ya osmanlı türkcəsində danışmaq meylləri, ana 
dilində danışanlara səviyyəsiz, mədəniyyətsiz və savadsız bir şəxs 
kimi baxılmasına “Molla Nəsrəddin” haqlı olaraq qəzəblənir”... 
Məni gərək bağışlayasanız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən siz 
ilə türkün açıq ana dili danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili 
danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir” (5;2) 
deməyə məcbur etmişdi. Əlbəttə bu heç də sözün əsl mənasında 
üzr deyildi. Bu öz ana dilinə bu cür münasibət bəsləyən “ ziya
lılara” kinayəli gülüş idi.
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Xalq jurnalı “Molla Nəsrəddin”in ən parlaq xüsusiyyətlərindən 
biri də məhz onun dilidir. Bu o dildir ki, hələ ədəbiyyatımızda ha
kim mövqe tutmamışdı və mətbuatımızda işlənmirdi. Jurnalı geniş 
xalq zəhmətkeş kütlə üçün nəşr etməyə başlayan və öz bədii sözü 
ilə bu zümzüməyə müraciət edən C.Məmmədquluzadə məhz xalqın 
kütlənin sadə danışıq dilini seçmişdi. O yalnız ərəb və fars sözlərini 
və yaxud Azərbaycan dilinə soxulmuş rus və yad ifadələri atmaqla 
deyil, tamamilə yeni üsullu müasir ədəbi dilimizi yaratmaq idi.

Dilimizin inkişaf tarixində “Molla Nəsrəddin” tamamilə əvəz
edilməz güclü bir silah idi. Çünki Azərbaycan dilini yabançı dillə
rin təsirindən azad etmək, ona meydan vermək zamanı artıq çatmış
dı. Bax,’’Molla Nəsrəddin” belə yükün altına girdi.

Cəlil Məmmədquluzadə “Xatırlatım” əsərində ana dili barəsin
də ürək ağrısı ilə danışıb yazırdı: “Bu haman dildir ki, iyirmi üç ilin 
müddətində biz haman “Molla Nəsrəddin” dilini tutub gedirik. Və 
bu iyirmi üç ilin təcrübəsi bizə göstərir ki, əgər məcmuəmiz türk
lərə asanlıqla anılıb, öz sözünü onlara çox açıq vəchlə yetirə bildi. 
Bunun səbəbi məhz məcmuənin asan dilidir. Onun üçün də bu 
yolda biz bərk-bərk durmuşuq və tərəddüd və şəkk-şübhə etmirik. 
Və kim bilsin bəlkə bu məcmuənin asan dilinin camaatımıza olan 
mənfəəti və xidməti biz güman etdiyimizdən artıqdır”.

“Molla Nəsrəddin”ə tarixi mövqedən yanaşdıqda bu dilin hə
qiqətən son dərəcə böyük əhəmiyyətini, doğma xalqına olan mən
fəət və xeyrini etiraf etməliyik. Elə “Molla Nəsrəddin”in özü dediyi 
kimi:

“Əlbəttə, bu dil ki, biz onunla “Molla Nəsrəddin”i yazırıq o 
dili biz ümumi türklər üçün ədəbi dili hesab etmək fikrində deyilik 
və bu da bizə heç lazım deyil. Bizim məqsədimiz hal-hazırda öz 
fikrimizi asan bir dillə Azərbaycan türklərinə və bəlkə də şair 
türklərə yetirmək idi. Zənn edirəm ki, yetiririk də.

O vədə cəmi türk kütlələləri üçün ümumi və ədəbi dil məsələsi 
bizi məşğul edə bilməzdi. Çünki hərənin bir məqsəd və şüarı olan 
kimi bizim də şüarımız dil YARATMAQ deyildi ancaq dərdi 
dilimizi hal-hazırda camaat başa düşən dildə ona yetirmək idi. Necə
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ki yetirirdik. Yetirirdik də cavab da alırdıq ki, sonra hədd və he
sabsız müxbirlərin əks-sədası bu sözümüzə bir şahid olur”(6)

“Molla Nəsrəddin “jurnalının səhifələrində dilimiz, onun taleyi 
və “ziyalılarımızın”ona münasibətini göstərən felyetonlardan biri 
də “Bizim “abrazovannı”lardır. Burada da ana dilimizə olan soyuq 
münasibət, biganəlik, doğma ana dilində danışmağı səviyyəsizlik 
hesab edən “savadlı,’’təhsilli” şəxslər hannlamış məmurlar tənqid 
və gülüş hədəfinə çevrilmişdir:

“Mənim bir rəfıqim var, özü də müsəlmandır. Amma məni gö
rəndə rus dilindən savayı özgə dildə danışmaz. Məsələn, söhbəti
miz bu cür olur: mən onu görəndə deyirəm:”Hardan gəlirsən?” O, 
mənə belə bir cavab verir:”Ya xodil na poçtu”. Deyirəm: “ Dünən 
niyə bizə gəlmədin?” Cavab verir: “K nam prişli qosti” Deyirəm: 
“Yaxşı qonaqlar gedəndən sonra cavab verir: Net, uje bılo pozdno” 
Deyirəm: Söz verirsən ki, sabah gələsən bir az söhbət edək? Cavab 
verir: “Pastarayus, no slova ne dayu. Deyirəm: “Xudahafiz” Cavab 
verir: “Do savidaniya”.

Amma dostumun bir şeydən xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur ki, 
mən də ruscan bir az danışa bilirəm.

Axırı bir gün dostumdan soruşdum: “Mən ölüm mənə sözün 
doğrusunu dc görüm sən ki, otuz səkkiz il müsəlman içində tərbiyə 
alıbsan, xəta olmadı ki, bir az rusca oxudun. Nə səbəbə sən mən ilə 
heç müsəlmanca danışmaq istəmirsən?” Yoldaşım mənə rus dilin
də belə cavab verdi:”isluşay, как-to istidno koqda abrazovannı 
çelovek po tatarski qovorit”(Yəni abrazovannının müsəlmanca 
danışmağı eyibdir). Çox sağ ol rəfıqim, mən bunu bilmirdim”(5;3)

Bu felyetonda gördüyümüz dilimizə soyuq və biganə müna
sibət, çox təəssüflər olsun ki, müasir mərhələdə də davam etmək
dədir. Bir vaxtlarda rus dilinin dilimizə böyük təsiri olmuş, bütün 
elmi və bədii ədəbiyyatlar bu dildə nəşr edilmiş, məktəblərdə bu dil 
ikinci ana dili kimi tədris olunmuşdur. Deməli, 20 il öncə böyük 
Nizami “Xəmsə”sini rusca öyrənirdiksə, bu gün onu ingilis, alman 
dillərində bilməklə fəxr edirirk.

“Molla Nəsrəddin”in “Çətin məsələ” başlıqlı bir yazısında 
oxuyuruq:
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“Bir darülmüəllimində altmış dörd müsəlman uşağı ola, bu n 
ların iki nəfəri müsəlman dilini bilməyə (yəni nə eybi var?) o vax t 
bu uşaqlara şəriət dərsini nə dildə demək lazımdır? Müsəlman ya 
rus dilində?”(4;3)

Jurnal sonrakı sayında bu “Çətin məsələyə cavab”mda yazır:
“Bu məsələyə keçən nömrəmizdə cavab istəmişdik. Çünki 

indiyədək heç bir kəsdən cavab çıxmadı, biz yəqin edirik ki, bunun 
səbəbi məhz budur ki, məsələ çox çətin bir məsələdir...

Yoldaşımız “Hərdəmxəyal” bu barədə heç bir söz danışmaq 
istəmədi və cavab verdi ki, bu gün qəmər əqrəbdən xaric olur. Bu 
gün ağıl işlətmək və iş görmək yaxşı deyil.

“Mozalan” cavab verdi ki, bir məktəbdə altmış dörd müsəlman 
üşağınm ikisi müsəlmanca bilməsə acıqnan şərait dərsi vermək 
lazım deyil. “Hop-hop dedi ki, hamısından yaxşısı budur ki, 
uşaq 1 arın hamısı dərsdən qaçsınlar və şəriət dərsini nə müsəlmanca 
oxusunlar, nə rusca.

“Qızdırmalı”nm cavabı budur ki, şəriət dərsini hər surətdə rus 
dilində vermək lazımdır. Qaldı “Lağlağı”, Bu evi xarab başladı: 
Başağrısı olmasın, bir gün var idi, bir gün yox idi, bir İrəvan şəhəri 
var idi, orada bir darülmüəllimin var idi, o darülmüəlliminin bir 
rəisi var idi ki adma Mirabyov deyirdilər. Həmin Mirabyov indi 
Qori darülmüəlliminin rəisidi.

Cənab Mirabyov, başağrısı olmasın on iki il bundan irəli bir 
kitab yazıb və həmin kitabında deyir ki, “Mən müsəlman millətini 
çox, çox, çox dost tuturam, amma bircə işləri xoşuma gəlmir. Na
mazı müsəlman dilində qılırlar, rus dilində qılmırlar”.

Odur ki, cənab rəis məhz müsəlmanları istəməklik yolundan o 
vədədən indiyə kimi şəriət müəllimlərinə şəriəti müsəlman dilində 
öyrətməyi qədəğan ediblər.

Odur ki, cənab Mirabyov hətta yuxuda da müsəlmanca danışan 
uşaqların qulaqlarını kəsir ki, bir də belə qələt eləməsinlər. Bu 
sözləri deyəndən sonra “Lağlağı “bu cür xətmi-kəlam etdi...

Əgər mən özüm də şəriət müəllimi olsam, mən özüm də şəriət 
dərsini rusca oxudaram, çünki əvvəla budur ki, nə eybi var: Uşaq 
“Allahü əkbər” yerinə qoy desin “Aallax bolşoy” və bir də əgər
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rusca deməsəm, yəqin bilirəm ki, Mirabyov mənim də qulaqlarımı 
kəsər”(4;3)

Bu yazıdan da anlaşıldığı kimi, ruslar öz dil siyasətini eyni 
zamanda dində də həyata keçirməyə çalışmışlar. Yuxanda yazı
lanlar təbii ki, kinayəli sözlərdir və həqiqətdə heç də belə deyil. 
“Molla Nəsrəddin” və mollanəsrəddinçilər nəinki rus dilinin eləcə 
də digər dillərin dilimizə və dinimizə müdaxiləsi və təsirini hər 
zaman mənfi hal kimi tənqid etmişlər.

“Molla Nəsrəddin” jurnalı və onun əməkdaşları əcnəbi dillərin 
öyrənilməsi əleyhinə deyildilər, onlar əcnəbi təsirinə məruz qalıb, 
ana dilinə etinasızlıq edənlərə, onu bəyənməyən, yad kəlmələri yer
li-yersiz işlətməklə dili eybəcərləşdirənlərə qarşı idilər. Jurnal daim 
rus dili və mədəniyyətini, klassik rus ədəbiyyatı və onun böyük 
nümayəndələrini fəxrlə təqdir və təbliğ edirdi. Eyni zamanda öz 
doğma dilini unudaraq, başqalarını yamsılayan, xalqın anlamadığı 
dildə kəkələyən təqlidçiləri Mirzə Cəlil meymun adlandırırdı. “Hö
kümət qoymayır məktəblərdə ana dilimizi öyrənək” deyən yalançı 
millətpərəstlərə üz tutb “Meymunlar” felyetonunda yazırdı:

“Bir saatlığa tutaq ki, hökümət qoymur ki, məktəblərdə ana 
dilimizi öyrənək. Tutaq ki, bunu hökümət qoymur. Bəs ana dilimizi 
istəməyi, ana dilimizə məhəbbət etməyi, ana dilimizi xoşlamağı 
kimi qoymur?... Bəs kim bizi öz dilimizdən utanmağa və öz dili
mizlə danışmağı ar bilməyə vadar edir? Məgər bunu da hökümət 
edir?”

“Molla Nəsrəddin”in səhifələrində dini fanatizm, yalançı din 
xadimləri, xalqı aldadan falçılar hər zaman pislənilmiş və gülüş 
hədəfinə çevrilmişlər. Jurnalda onlarla bağlı bir çox məqalə, fel
yeton və yazılar dərc olunmuşdur. “İbadət” adlı bir yazıdan oxu
yuruq: “Hərdəm bir mənim xəyalıma bir belə şey gəlir:

Cənab Molla Yusif Talıbzadə kitabında yazır ki, məscidə daxil 
olanda gərəkdir sağ ayağıyla daxil olmaq və xaric olanda sol aya- 
ğıyla çıxmaq. Mən bu sözləri oxuyandan sonra öz-özümə dedim 
ki, bundan sonra əlbət gərək bu nəsihətə əməl eləyim.

Bir gün getdim məscidə. Məscidə girəndə əvvəl sağ ayağımı 
qodum və sonra girib oturdum.
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Və fikrimdə də qoymuşdum ki, çıxanda sol ayağımla çıxını, 
Bəli oturdum. Şəbeh gətirdilər, çünki məhərrəmlik idi.

Məscid tamam oldu. A başınıza dönüm camaat hücum çəkcı 
qapıya, mən də istədim çıxam, amma bunu da yadımda saxlamış
dım ki, gərək sol ayağımla çıxım. Bəli mən yeridim qapıya tə rə f  
camaat qoyurmu? Bu onu basır, o bunu basır, mən də bunu y a 
dımda saxlamışam ki, gərək sol ayağımla çıxım. Adam da ki, e lə  ha 
basır. Mən istədim qayıdıb gözləyim ki, camaat çıxsın sonra m ə ı 
də çıxım. Mümkündürmü dala çəkilmək! Bəli, gördüm ki, da  
tərəfdən məni basırlar qabağa. Yeridim qabağa. Heç bilmirəm hara 
yeriyirəm,çünki adamlar minib bir-birindən üstünə, qərəz, m əni 
basdılar qabağa. Bir adam da dal tərəfdən məni hey mizləyir ki, tez 
ol get qabağa. Deyirəm ay qardaş, qabağa getmək mümkündürmü 
gedim qabağa? Bu zaman bir adam atılıb mindi mənim boynuma. 
Dedim, eybi yoxdur, müsəlman məscidində belə işlər də olur.

Müxtəsər, basdılar, basdılar, basdılar. Bir də gördüm ki, b ir 
balaca uşaq yıxılıb adamların ayağının altına çığınr. Dedim: ay 
qardaşlar, bu uşaq tələf olar. Eşidən kim? Nə başınızı ağrıdım, ya
rım saat qədərincə qaldım bu məngənənin içində. Axırda birdən 
üzü qoylu yıxıldım qapının astanasına. Bir-iki mənim üstümdən 
ayaqlayıb keçdi. Amma çıxdım... Bəli çıxdım eşiyə. Bir nəfəsimi 
aldım. Camaat da belə çığırır, belə bağırır.Biri urra çəkir, biri üşkü- 
rək atır, biri papağını göyə tullayır, biri o birinin boynuna tullanır, 
biri qaçır, biri qovalayır. Birdə mənim yadıma düşdü ki, gərək sol 
ayağımla məsciddən çıxaydım, amma yadımda qalmadı hansı ay a 
ğımla çıxdım.

Bunlar hamısı ötüşər, amma ürəyimdə bircə dərd qaldı, çünki 
bilmədim hansı ayağım ilə məsciddən çıxdım”(5;6)

“Hərdəmxəyal” imzası ilə yazılmış bu felyetonda daha çox dini 
fanatizm, yersiz və mənasız dini ayinlər, qaydalar tənqid olunmuş
dur. Yalançı din xadimləri, hacı, axund və mollalar İslam dininə öz 
xeyirləri üçün gətirdikləri bir çox yeni “qaydalar”dan istifadə edə
rək xalqı daim öz təsirləri altında saxlamağa çalışmışlar. Buna görə 
də onlar maarifin və maarifçilərin, eləcə də “Molla Nəsrəddin” in 
qatı düşməni idilər.
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Jumal “Muncuq” felyetonunda isə mollaların avam xalqı öz 
mənasız moizələri ilə necə aldatdıqlanm Mozalan belə təsvir edir:

“Rəməzənül-mübarəkin iyirmi birində getmişdim məscidə. 
İrandan təzəlikdə təşrif gətirən Molla Nəcəfqulu bəy buyururdular. 
Mən qapıdan girən kimi axunddan bu sözləri eşitdim: “Bəli, şeyta
ni-məlun Allahın dərgahından qovuldu və onun erkək övladı çox
du, amma qız övladı birdi və adına Tərtəbə xanım deyirlər və bu 
Tərtəbə xanım həmişə övrətləri aldadır və övrətləri deyir ki, molla
lara pul verməyin və bu Tərtəbənin özü də mollalara pul verməz və 
Tərtəbə xanımın sözünə baxan övrətlər də Tərtəbə xanımdılar.Allah 
Tərtəbə xanıma lənət eləsin, allah onun sözünə baxan övrətlərə də 
lənət eləsin.

Bu sözləri eşidəndən sonra biçarə övrətlər hərəkətə gəldilər və 
öz aralarında bir qədər də pul yığıb bir uşaq çağırdılar və pulları bir 
dəsmala qoyu göndərdilər minbərin yanına” (4; 2). Burada qadına 
olan münasibət, onların hüquqsuzluğu da tənqid olunmuşdur. 
Ümumiyyətlə XX əsrin ilk illərində qadın azadlığı, onların 
problemləri ətrafında mətbuatda gedən ciddi mübahisələrdə “Molla 
Nəsrəddin” ən mütərəqqi dayanmış, onların təhsili qayğısına qalır, 
azyaşlı qızların qoca kişilərə ərə verilməsini, çoxarvadlılığı, siğə və 
s. kimi mənfur adətləri, qadın əsarəti və hüquqsuzluğunun kəskin 
tənqid edən silsilə materiallar çap edildi. “Fatma xala” feltetonunda 
qadına olan alçaldıcı münasibəti Lağlağı bu sözlərlə təsvir və 
tənqid edir:”Arvad nədi, həyətdən küçəyə çıxdı nədi. Hələ bir para 
binamus müsəlmanlar övrətlərini yanlanna salıb aparırlar qohum- 
qardaş evinə...”,’’Övrət nədi, küçəyə çıxıb su gətirdi nədi... Övrətə 
də etibar var ki, qoyasan çıxa küçəyə? Övrətinki odur ki, qatasan 
dama, qapısına qıfıl vurub açarını qoyasan cibinə (4;3).

Jurnalda Çəlil Məmmədquluzadənin, Əbdürrəhim bəy Haq
verdiyevin, M.Ə.Sabirin, Əli Nəzminin bu mühüm ictimai möv
zuda çap etdirdikləri felyeton, hekayə və şeirlər böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyət kəsb edirdi. “Xanımlara”, “Mırt-Mırt”, “Anam-bacım”, 
’’Filosoflar”,’’Dörd yüz qız”,’’Dağarcıq”, “Nişanlı bir qız”, “Övrət 
məsələsi”,”Qız tərbiyəsi”,’’Qanlı faciə” kimi təsirli felyetonlarında 
Mirzə Cəlilin qaldırdığı xeyirli ideyaları bütün mollanəsrəddinçilər
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müdafiə və davam etdirirdilər. Qadın azadlığı problemi, ju rn a lın  
istifadə etdiyi bütün ədəbi janr və formalarda təkrarolunmaz 
orijinallıqla ifadə olunurdu.

Müsəlman aləmində qadın azadlığı kölə vəziyyəti, onun fa c iə li  
taleyi və bunun ailə-məişətə, xalqın tərəqqisinə vurduğu b ö y ü k  
zərər çox zaman Avropa, rus qadınlannın həyatı ilə müqayisədə 
verilib, tənqid olunurdu. “Bir arvadın cavabı”nda oxuyuruq:

“...Bir neçə nömrənizdə müsəlman arvadlannın libaslarını 
çəkib başlayırsınız üstünə gülməyə, məsələn jurnalınızın 1 7 -c i 
nömrəsində atlar müsəlman arvadlannı küçədə görüb hürkürlər, 
məlumunuz ola ki, o atlar rus atlarıdır, onlar heş müsəlman a rv a d 
ları görməyiblər. Hərgah rus xanımlarının libasmı və onlann at m i 
nib üzü açıq kişilər ilə gəzdiklərini müsəlman şəhərində, m əsələn 
Təbrizdə ya Mazandararanda görsələr nəinki o yerin atlan, h ə tta  
adamları da onlardan hürküb qaçarlar. Və xülasə, sizdən təvəqqe 
edirəm ki, müsəlman arvadlarının şəklini jurnalınızda çəkməyəsi
niz, çünki bizim rusca təlim alanlarımız o şəkilləri görüb b izdən  
vəhşilənirlər və rus qızlarının dalmca düçürlər və çox ittifaq olur k i, 
dönüb rus qızı alırlar...”(4;3)

“Ax “Molla Nəsrəddin”,!al ol, çox işlərə əl aparma! Çox sirləri 
açma,pərdələri qovzama.çox çirkləri qurtdalama ki, üfunəti dünya 
və aləmə yayılsınf’Bu yanıqlı sözləri yazarkən jurnal və onun  
redaktoru məhz şərq qadınlarının dözülməz halını, göz yaşlannı, 
fəlakətini nəzərdə tuturdu. “Molla Cəfərqulu” adlı felyetonunda 
Mirzə Cəlil müsəlman qadınlannın fəna halım əcnəbilərlə m üqa
yisə edir və dəhşətə gələrək yazırdı:”Bu sözləri yaza-yaza akoşka- 
dan baxıram qara bulutlara. Gah elə xəyalıma gəlir ki, bu bulutlar 
Qara dəryanın və Kaspi dəryasının rütubətidir ki, günün hərarəti 
onları çəkib gətirib ki, burada onlardan yağış əmələ gəlsin. Gah elə 
xəyalıma gəlir ki, xeyr, bu bulutlar müsəlman övrətlərinin ahü əf- 
qanlannm bulutlandır və yağışlar dərya suları deyil, bu bəxti qara
ların göz yaşlarıdır Məzlum Şərq qadınlan barədə belə obrazlı 
fikrini Mirzə Cəlil “Qanlı faciə” felyetonunda da eynilə davam 
etdirir:”Allahın göydə gəzən ayı hər gecə neçə-neçə qanlı faciələrə 
şahid olur. Və əgər kişilərin otağına zorla çəkib apardığımız balaca
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qızların göz yaşlarını bir yerə yığsaq, təzə bir ümman dəryası əmələ 
gələr. Budur qanlı faciə...”

“Molla Nəsrədəddin” və onun qələm əhli qadın hüquqsuzluğu 
köləliyi əleyhinə mübarizədə qızların təhsil və tərbiyəsinə xüsusi 
diqqət yetirirdi. Oxunmuş qızları, anaları mədəni ailənin, mütərəqqi 
cəmiyyətin əsaslarından hesab edirdi. Həmçinin jurnal qadm azad
lığı probleminə ümumən ictimai azadlığın, yeni cəmiyyətin ayrıl
maz hissəsi kimi baxır və bu yolda səyini əsirgəmirdi. Mirzə Cəli
lin “Köhnə dərdim” məqaləsində dediyi “Bütün ömrümdə vurdu
ğum qələmin çox hissəsi Şərq qadını məsələsi üstündə qurulub” 
sözlərini bütünlükdə “Molla Nəsrəddin”ə aid etmək olar.

“Molla Nəsrəddin öz düşmənlərinə gülürdü və bu gülüş ilə də 
onları məğlub edirdi.Onun qəh-qəhəli gülüşündə bir-birindən fərqli 
notlar var idi. O, şaha da, xana da, mollaya da gülürdü. Onun bu 
gülüşündə şiddətli kin, barışmaz ədavət, məhvedici bir kəskinlik 
vardı. Lakin öz hüququnu müdafiə etməkdə aciz qalan savadsız 
fəhləyə,’’Allaha təvəkkül” deyib, əli qoynunda, boynu çiynində du
ran kəndliyə, fala baxan tas quran fırıldaqçılara inanan şəhər 
yoxsullarına, evdə ərinin əlində əsir olan və hər gün öz gülüşü ilə 
cırmaqlaşan qadına gülürdü. Amma onun bu gülüşü qüssəli, kədərli 
bir gülüş idi. “Molla Nəsrəddin” bunlara ağlaya-ağlaya, hirsindən 
yana-yana gülürdü. Onları qəflət yuxusundan ayıltmaq, başa sal
maq, mübarizəyə cəlb etmık üçün gülürdü.

Jurnal Azərbaycan xalqının yüz illərdən bəri mübtəla olduğu 
dərdləri açıb tökürdü. Cəlil Məmmədquluzadə bu ictimai dərdləri 
“Şükür və səna” adlı məqaləsində belə ifadə edirdi: “Nə bilim bu 
nədir torpaq məsələsi”,bu nədir əməllər acdırlar, kəndlilər torpaq
sızdırlar, kəndlər şkolsuzdurlar,viran olub vətənimiz, elimiz itib 
gedib dinimiz, həm dilimiz,əzilib əngimiz, sınıb belimiz pəs biz 
ağlamayaq, kimlər ağlasın...”(5:2)

Jurnalın ideya istiqamətinin mahiyyətini Azərbaycan dünya 
mədəniyyətinə inteqrasiyası məsələlərinə münasibətində qabarıq 
ifadəsini tapmışdı. Təsadüfi deyil ki jurnal oxucularını vaxtaşırı 
olaraq qabaqcıl dünya və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi si- 
malan ilə tanış edirdi. “Molla Nəsrəddin”in səhifələrində Nizami,
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Füzuli,Vaqif, Vidadi, M.F.Axundov, N.B.Vəzirov və başqa g ö r
kəmli şair və yazıçılarımıza aid qeyd və yazılarla yanaşı rus elm  və  
mədəniyyət xadimlərinin də adlan çəkilirdi. Dünya xalqlarının 
mədəni nailiyyətlərini öyrənib onlan səylə tətbiq etməsi, başqa  
xalqların müasir mədəniyyəti kimi, XX əsr Azərbaycan 
mədəniyyətinin də doğma irslə, doğma musiqi və folklorla bərabər 
Firdovsi və Sədilərin, Şekspir və Şillerlərin, Puşkin, Qoqol və 
Tolstoylarm,Bethoven və Motsartların kassik ənənələri zəminində 
əsl tərəqqiyə çatacağını göstərməsi “Molla Nəsrəddin”in böyük 
tarixi xidmətlərindən biri idi.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi Bakı, 1966 III cild.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются публикации о родном языке и 
школе, изданные в журнале «Молла Насреддин» с точки зре
ния языкознания и литературоведения.

SUMMARY

The article was published in the journal Molla Nasreddir. 
artistic and journalistic language and school-related directions in 
the plane o f linguistics and analyzed literature.
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Füzuli Əsgərli, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ƏDƏBİYYATDA FOLKLOR MOTİVLƏRİ VƏ 
QARŞILIQLI YARADICILIQ QAYNAQLARI

Dünya söz sənətində poetik, obrazlı hikmətləri yaradan, zəngin 
mündəricəyə malik olan bu hikmətli söz və ifadələrin əbədi ömür 
yaşamasının, əbədiliyinin səbəbkarı, həyatda etik-estetik, əxlaqi- 
mənəvi naxışların yaradıcı memarı insandır və bir sıra sirli məqam
ların açılması mümkün olanı və ya olmayanı bəşər övladının uzun 
illər keçdiyi həyat yolu ilə bağlıdır. Belə ki, ilk əmək nəğmələ
rindən tutmuş dastanlara qədər müxtəlif janr nümunələrində bunla
rın silinməz izlərini görmək mümkündür.

Qədim tarixə malik olan və yaşı dürüst bilinməyən şifahi xalq 
yaradıcılığı insan həyatının müxtəlif dövrlərini əhatə edən etik- 
estetik inkişaf mərhələsində başlıca rol oynamış, janr əlvanlığı ya
randıqca bədii-poetik baxımdan daha da zənginləşmiş və ən nəha
yət, yazılı ədəbiyyatın meydana gəlməsində tükənməz bir mənbəyə 
çevrilmişdir. Yaradıcılıq baxımdan bir-birinə bənzəməyən müxtəlif 
janrlı folklor nümunələri formalaşdıqca mövzu dairəsi genişlənmiş, 
xalqın yürütdüyü fikir və ideyalar öz bədii həllini bu janrlarda 
tapmışdır. Görkəmli folklorşünas alim, yazıçı Y.V.Çəmənzəminli 
yazırdı: “Bu sahədə tədqiqə o qədər lüzum vardır ki, bunsuz xalq 
ədəbiyyatının təhlili yarımçıq qalar, çünki xalqı öyrənmənin başlıca 
rolu onun dimaği məhsullarının toplanmasından daha əfsəl, o məh
sulların açarını tapmaqdır. Bu “açar” da həyatımızın elmi və tarixi 
tədqiqindən ibarətdir”(2, 82).

Mifik dünyagörüşün formalaşmasında insanların fantastik tə
səvvürləri, onların yaradıcı təxəyyülü, yəni ilkin bədii yaradıcılıq 
rüşeymləri başlıca rol oynamışdır. Qədim insanların uzun sürən ib
tidai həyat tərzi və şüur, anlam dərəcələri əlaqəli əmək fəaliyyət
lərilə yaranmış əmək və mərasim nəğmələri, təbiət haqqında təsəv
vürlərdən doğan mifik həyat mənzərələri, əsatirlər, əfsanələr, rəva
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yətlər, nağıllar və dastanlar zaman keçdikcə bitkin sənət səviy
yəsinə yüksəlmişdir.

İtalyan filosofu Cambatista Viko (1668-1744) əsatir və nağıl
ları geniş şəkildə araşdıraraq, bu xalq yaradıcılığının bitkin v ə  
düşündürücü fəlsəfəsini yaratmışdır. O, “Millətlərin ümumi təbiəti 
haqqında yeni elmin əsaslan” adlı əsərində yazırdı: “...Uşaqlar ço x  
vaxt cansız əşyalan əlinə alır, onları az qala insan kimi danışdırır, 
əyləndirir. İbtidai insanlar da uşaqlar kimi təsəvvürlərinə uyğun sö z  
cilasını yaratmaqla heyrətamiz bir iş görmüşlər”(l,5).

Görkəmli şərqşünas alim Mirzə Kazım bəy (1802-1870) qədim 
insanın yaratdığı və bu günə kimi qoruyub yaşatdığı əfsanə v ə  
rəvayətlər haqqında fikir irəli sürürdü: “Əfsanəsiz xalq, rəvayətsiz 
ölkə yoxdur; köçərilərdə onlar şifahi hekayələr şəklində nəsildən- 
nəslə keçir; yarımmədəni xalqlar inanışlarının özülünü, yazılarının 
başlıca məzmununu, ədəbiyyat və tarixlərini təşkil edir; maariflən- 
miş xalqlarda xalqın müqəddəs irsi kimi təxəyyül üçün zəngin q ida  
verir” (10, 1-12).

Əsatirin yaradıcılıq təsiri özünü əfsanə, rəvayət, nağıl və das
tanlarda geniş şəkildə göstərə bilmişdir. Əfsanələrin yaranmasım 
eramızdan əvvəlki dövrlərə də şamil etmək mümkündür. Hətta “an 
tik dövrlərin tarixini yazan Heredot özünün məşhur “Tarix” əsə
rində Midiya dövrünün Astiaq və Tomris əfsanələrindən istifadə e t
mişdir. Bundan sonra yaranan bir sıra tarix əsərlərində, salna
mələrdə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında xalq əfsanələrindən geniş 
istifadə edilmişdir”(3, 163).

Zaman keçdikcə insanlar əsatirlərdən əfsanələr yaratmışlar. B u  
oxşar sahələr arasında sərhəd qoymaq asan olmasa da, yalnız bunu  
demək mümkündür ki, əsatirlərin məzmunu təbiət hadisələri ilə  
bağlıdırsa, əfsanələr isə yalnız tarixi hadisələrə söykənir. Doğrudur, 
göstərdiyimiz bu azacıq fərqlər şərti görünür və bəzi məqamlarda 
bu anlayışlan bir-birindən ayırmaq bir qədər çətin olur. Bəzən b u  
barədə müxtəlif elmi fikir və mülahizələrlə də rastlaşmalı oluruq.

Mübahisə doğuran bu problemə alimlər müxtəlif nəzəri b a 
xımdan yanaşmışlar. İbtidai insan təbiət hadisələrinə müxtəlif r a 
kursdan baxaraq, özünün həmişəyaşar kosmoqonik əsatirlərini
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(“Günəşlə Aym macərası”, “Göy gurultusu və şimşək”, “Ayın və 
Günəşin tutulması” və sair) yaratmışlar. Lakin əsatirlərdə təbiət 
hadisələrinin təsviri (yaxud, şərhi), bu fenomenlər arasındakı ger
çək səbəblər həmişə obyektivlik əsasında yaradılmamışdır. Əksinə, 
bu sirli məqamlara həmişə subyektiv fikir dairəsində yanaşılmış, 
daha çox insan şəkli verilməsi yolu ilə ərsəyə gətirilmiş, lakin bu
nunla yanaşı, bu təsvirlərin şərh edilməsinə sonralar ehtiyac yaran
mışdır. Əsatirlərdə müxtəlif şəkildə yaradılan varlıqlar özünü ya 
insan qiyafəsində antropomorfik, ya da zoomorfik surət qismində 
büruzə vermişdir.

Ay və Günəş haqqında bir sıra əfsanələrə rast gəlirik: 1.Gü
nəşlə Ay bacı-qardaşdılar. 2. Ayın anası Günəş kimi təsvir edil
mişdir. 3. Ay Günəşin oğludur. 4. Ay Günəşi sevir və sair (4).

Belə bir mövzulu əfsanə maraqlı görünür: Yarasa cavan bir 
oğlanmış. Günəşin gözəlliyinə paxıllığı tutur, onun ətrafa saçdığı 
gur işıqdan xoşu gəlmirmiş. Ona görə də, öz iri qanadları ilə Günəş 
işığının qarşısını almağa çalışırmış. Beləliklə, Günəşlə yarasa -  
nurla zülmət arasında bir müddət mübarizə gedir, yarasa bu mü
barizədə məğlub olur. Günəşin parlaq işığmdan gözləri tutulur, Yer 
üzünü örtmək istəyən iri qanadlan qırılır, nur zülmətə qalib lir. O 
vaxtdan yarasa gündüzlər heç nə görmür, Günəş işığının qorxusun
dan qaranlıq bucaqlarda gizlənir. Yalnız Günəş batandan sonar 
gözləri açılır və hava işıqlanana qədər ora-bura uçur (5, 28-29).

S.Vurğun “Ayın əfsanəsi” poemasında Günəş-Ay əsatirlərinin 
optimal variantından bəhrələnmiş, obrazlara yeni bədii don geyin
dirmiş, Günəşi ana, Ayı isə övlad qismində təsvir etmişdir. Bu kos
moqonik əsatirə özünəxas bədii naxışlar salan şair məlum süjeti 
qismən dəyşmiş, təsvir olunan hadisələrə ictimai-fəlsəfi məna ver
mişdir. Şair əfsanə motivinə olduqca ciddi münasibət bəsləyərək 
qeyd edirdi ki: “Əfsanə sözündən qorxmaq lazım deyil, hər hansı 
bir əfsanə olursa-olsun, biz onda həqiqət şəfəqləri görməliyik” 
(6,311-326).

İnsan ayrı-ayrı yaşam mərhələlərində ölməzliyin (əbədiya- 
şarlığın) mümkünlüyü barədə müxtəlif məzmunlu əfsanələr yarat
mışdır. Şumer ədəbiyyatının ən qədim və qiymətli abidələrindən
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olan “Bilqamis haqqında dastan”da da qədim insanların əbədi- 
yaşarlığı qazanmaq üçün tükənməz arzu və istəklərini, əfsanəvi 
düşüncələrini, bu yolda göstərdikləri inadlı cəhdi də aydın görmək 
mümkündür. “Bilqamis və ölməzlik dağı” adlı hekayədə dastanın 
əsas qəhrəmanı insanlann vaxtsız və səbəbsiz ölümünə birdəfəlik 
son qoymaq məqsədilə ölməzlik (əbədilik) axtarışına çıxır.

Folklorda “dirilik suyu”, “abi-həya suyu”, “əbədi həyat suyu” 
kimi adlandırılan, insanlara uzun ömür bəxş edən, şüurlarda mü- 
qəddəsləşdirilmiş bu maye haqqında bir sıra əsatirlər, əfsanə və rə
vayətlər yaradılmışdır. Qədim insanlar həmişə, ömür sürdükləri za
man kəsiyində ədəbi həyatın -  yəni ölməzliyin mümkün olduğuna 
inanmış və bunu arzularında yaşatmış, şirin xəyallarda mümkün 
görünən dirilik suyunu əldə etmək məqsədilə uzun sürən uzaq 
səfərlərdə onun axtarışında olmuşlar.

Yazılı dünya xalqları ədəbiyyatında da bu motivli əfsanə və 
rəvayətlərdən bəhrələnmiş qələm sahiblərinin orijinal əsərlərinə 
rast gəlmək mümkündür. N.Gəncəvinin “İsgəndəmamə”, Qrimm 
qardaşları və M.Rzaquluzadənin eyni adlı “Dirilik suyu”, S.Vur
ğunun “Bulaq əfsanəsi” və sair sənətkarların bədii yaradıcılığında 
bu motivin yaşadığını görürük.

Qrimm qardaşlarının bir sıra nağıl mətnlərini araşdırdıqca 
(“Zoluşka”,“Barmaq boyda oğlan”,“Canavar və yeddi çəpiş” və s.), 
burada qədim tarixə malik şifahi Şərq xalqlar ədəbiyyatının, o cüm
lədən, Azərbaycan nağılların təsirini görürük. “Qızılquş” nağılında 
təsvir olunan bir sıra məqamlar demək olar ki, “Məlikməmməd” 
nağılı ilə eyniləşir. Bəşər övladma sağalmlıq bəxş edən və ya 
cavanlaşdıran almanı yad qüvvələrdən qorumaq üçün üç şahzad? 
qardaş gecələr ağacm keşiyini çəkir. Yaxud, böyük və ortancıl 
qardaş kiçik qardaşa xəyanət edərək onu quyuya salır və s.

Oxşar nağıl motivinə rus ədəbiyyatında da rast gəlirik. P.Yer- 
şovun “Qozbel at” nağılındakı bəzi təsviri məqamlar “Üç qardaş' 
Azərbaycan nağılı ilə müəyyən qədər eyniləşir. Əsərdəki digər 
təsviri məqamlar bu əsərin Şərq xalqlarının motivlərindən bəhrə
ləndiyini üzə çıxarır. Müəllifin Günəş və Ay əfsanəsindən bəhrə
ləndiyi faktla də qarşılaşırıq. Əsərin finalı bir növ Azərbaycan na-
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ğıllarmın sonluğunu xatırladır: “Mən də orada idim, aş yedim, nə 
əlim batdı, nə ağzım daddı, nə də qarnıma bir şey getdi. Siz də 
eləcə yeyin, doyun”.

Bir sıra dünya xalqları nağıllarında kiçik qardaş və ya kiçik 
bacı əsas qəhrəman kimi təsvir olunur. Bu qəhrəmanlar öz məq
sədlərinə çatmaq üçün çətin maneələrdən keçir, igidliklər göstərir, 
öz arzularına çatırlar. Məsələn, “Qoçaq qız” tacik xalq nağılında 
təsvir olunan kiçik bacı ağlı və şücaəti ilə kişilərdən geri qalmır. O, 
divlərin məkanına gedərkən keçilməz maneələri dəf edir, in
sanlara şəfqət verən məlhəmi əldə edir və onunla atasının gözlərini 
sağaldır. “Çoban qızı” adlı tacik xalq nağılındakı qəhrəman qız ağlı 
və fərasəti ilə zalım padşaha qalib gəlir. Yaxud, “Ağılsız cana-var” 
tacik xalq nağılında bu eyniliyin müəyyən tərəfini görmək olur.

Uzaq əsrlərdən gələn söz sərvəti xalqın keçmişini, mədəniy
yətini özündə əks etdirməklə, onun zəngin tarixindən xəbər verir. 
Bu baxımdan, qədim tarixə malik olan folklor yaradıcılığımız, 
xüsusən, müasir dövrdə düşmənlərimizin -  ruhən xəstə erməni si
yasətçilərinin şanlı tariximizi və varlığımızı danmağa cəhd ediyi bir 
vaxtda daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Elin zəngin söz sərvəti, min
illiklərlə bağlı əfsanə və nağılları xalqın qədimliyini göstərən 
təkzibolunmaz bir sənəddir.

Vaxtilə Kürlə Araz çaylarının aralığını haqlı olaraq “Dünyanın 
ən qədim mədəniyyətlərindən birinin beşiyi” hesab edən Y.V.Çə- 
mənzəminli bütövlükdə öz əksini tapmayan bəzi sirli məqamların 
səbəbini araşdıraraq yazırdı: “Bu mədəniyyətin əsrarını bilmək 
üçün xalq ədəbiyyatımız, bilxassə nağıllarımız qiymətli vasitə ola 
bilər. Nağıl xalq ədəbiyyatının mühüm bir qismini təşkil eləyən 
hekayələrdir ki, çox vaxt zahirən xəyali göründüyü halda, dərin bir 
fəlsəfəyə istinad edir. Nağıl xalq ədəbiyyatının qeyri-ənvarından 
daha da qədim olmalıdır. Çünki fikir, etidal və fəlsəfə etibarilə 
Zərdüştün “Avesta”, hindi-qədimin “Veda”sma yavıqlaşır... Hər 
bir nağıldakı fikir haqqın nahaqqa qələbə çalmasına mübarəkdir” 
(2, 45).

Cəzbedici nağıl dünyasının şirinliyi ondadır ki, bu dünyada 
həmişə əsas qəhrəmanlar qalib gəlirlər və mənfi qüvvələr üzərində
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zəfər çalan birincilər insan mənəviyyatının dərin qatlarına ü m id  
işığı verir, yaşam tərzinin nikbinlik notunu tənzimləyir, a rzu ların  
gerçəkliyə qovuşmasında bir stimul rolunu oynayır. Məsələyə bu  
baxımdan yanaşdıqda məlum olur ki, məhz buna görə m ü x tə lif  
janrlı ədəbiyyatda nağıl motivlərindən geniş şəkildə istifadə o lu n 
ması həmişə məqbul sayılmış, mənəvi-əxlaqi gücə malik o la n  
müxtəlif janrlı orijinal əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur.

Maddi qidaya ehtiyac duyan qədim insanlar heyvanları m ü x 
təlif yollarla ovlamış, onlardan qidalanmış, dərisindən geyim k im i 
istifadə etmişlər. Azərbaycanın coğrafi şəraitində, müxtəlif dövrlər
də öküz, inək, qurd, xoruz, ilan və başqa heyvanlar ibtidai insan tə 
səvvüründə totem kimi müqəddəsləşmiş, bir sıra heyvanlar insanın 
maddi ehtiyacını ödəmək üçün əhliləşdirilmişlər. Buna görə də, 
heyvanlar haqqında yaranmış nağıllar ən qədim nağıllar hesab 
olunur.

Bu sahəni geniş tədqiqə cəlb etmiş bir sıra Avropa alimləri 
(Lenq, Pikler, Qrebner, Teylor, Frezer və b.) insan həyatının müəy
yən mərhələsində əsaslı yer tutmuş totemizmi iki şaxəli hesab etmiş 
-  sosial və dini totemlərin olduğunu söyləmişlər. Rus tarixçisi və 
etnoqrafı S.Tokarev isə qeyd etmişdir ki, totemizm bu baxımdan 
heç də müstəsnalıq təşkil etmir; dinin hər bir forması, deyildiyi 
kimi, özünün sosial tərəfmə malik olur və totemizmdə sonuncu 
daha çox diqqət çəkir (13, 52-53).

Ovçu Pirim haqqında müxtəlif əfsanələr və nağıllar yaradıl
mışdır. İlanlar padşahı onun dilinə tüpürdüyünə görə (“Ovçu 
Pirim”, “Ovçu Pirim və ilanlar padşahı”) ovçu Pirim heyvanların, 
quşların dilini bilir, insanlara məlum olmayan bitkilər aləminin 
sirlərinə vaqif olur.

Eston uşaq ədəbiyyatında xarakter baxımından müəyyən dərə
cədə Ovçu Pirimə bənzəyən, quş və heyvanların dilini bilən ob
razlarla qarşılaşırıq. Eston yazıçısı Yuri Pariyıqi “İlan ovsunçusu" 
adlı nağılında zəhərli ilanlarla yaxın münasibətdə olan qoca Myart 
obrazını yaratmışdır. İnsanlara qənim kəsilən ilanlarla qətiyyətlə 
mübarizə aparan ovsunçu qoca Myart təhlükəli hərəkətləri ilə təşviş 
doğuran bu canlı varlıqların törətdiyi bir çox bəlaların, faciələrin
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qarşısını alır, çaldıqları adamların bədənindəki zəhərləri də onların 
özlərinə çəkdirir (11, 42-45).

Göründüyü kimi, bütün dünya xalqlarının təfəkkür tərzi, dün
yaya baxışlan formalaşdıqca, bir vaxtlar totemlik qüvvəsini özündə 
saxlayan ilana olan yaxm münasibət dəyişmiş, zaman keçdikcə 
yaranan əsərlərdə daha çox onun xarakterinə uyğun mənfi cəhətləri 
təsvir edilmişdir.

“İlan” hekayəsini qələmə alan A.Divanbəyoğlu obrazların dili 
ilə vaxtı ilə totem sayılmış bu canlı varlığın bir sıra mənfi xüsu
siyyətlərini açmaqla sanki onun əvvəlki “ ixtiyarını” əlindən alır: 
“Qızıl ilan yeddi qardaş olurlar, birini öldürəndə altısı qanlılarından 
intiqam alırlar”; “Qızıl ilan kinli heyvan olduğu aləmə məşhurdur. 
Hər kəs onlara dolaşıbdır, onlar əvəzində çalıb öldürüblər” və sair 
(7, 11-15).

İnsanlar əsrlər boyu ilanı totem kimi qəbul etsələr də, sonralar 
zaman keçdikcə onun xoşagəlməz münasibəti haqqında bilgiyə 
malik olmuş, xarakterik xüsusiyyətlərini aşkarlayan bir sıra zərb- 
məsəllər yaratmışlar: “İlanın ağına da lənət, qarasına da”, “İlan 
adamın topuğunu gözlər, adam ilanın başını” “İlan vuran ala çatı
dan qorxar”, “İlan qabığını dəyişər, xasiyyətini dəyişməz” və sair.

Qrimm qardaşlarının nağıllarında da ağ ilanın totemli təsvirinə 
rast gəlirik. “Ağ ilan” nağılında hətta insan bu varlığı bişmiş halda 
yeyərkən belə bütün canlıların dilini bilir. Həmçinin, dirilik ağa
cından sehrli almanın dərilib gətirilməsi, qızın bu almanı yarı bölüb 
oğlanla birgə yeməsi və elə həmin andan oğlana qarşı məhəbbət 
hissinin qəlbinə dolması, bir sıra Azərbaycan nağıllarında (“Şahza
də Mütalib” və sair) təsvir olunan fövqəltəbii qüvvəyə malik 
qəhrəmanların almadan doğulma motivinə yaxınlaşır.

Nağıllarımızda ən çətin məqamlarda qəhrəmanlara kömək 
edən, onlara həyat verən, bolluq gətirən ev heyvanları ilə sehr gü
cünə malik olan insanlar diqqəti cəlb edir. Bunlara həm milli folk
lorumuzda (“Göyçək Fatma” və s.), həm yazılı dünya uşaq ədəbiy
yatı nümunələrin də (“Zoluşka”, “Büllur başmaq”, “Sehrbaz qadın” 
və s.) rast gəlmək mümkündür.
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XVII əsr fransız yazıçısı Şarl Perro öz yaradıcılığı ilə dünya 
ədəbiyyatının inkişafına təsir göstərə bilmişdir. Klassik ədəbiy
yatdan imtina edən yazıçı folklor motivlərindən geniş istifadə et
mək yolu ilə orijinal əsərlər yazmağa daha çox üstünlük vermişdir 
Bu əsərlərin bəziləri (“Büllur başmaq”, “Barmaq boyda oğlan" 
məzmun baxımından Azərbaycan nağılları ilə (“Göyçək Fatma’. 
“Cırtdan”) eyniyyət təşkil edir.

“Zoluşka” nağılı da tam şəkildə olmasa da, əksər məqamlarda 
“Göyçək Fatma” ilə eyniləşir. Bu əsərin əvvəli “Göyçək Fatma”da 
olduğu kimi, ananın qızma ölümqabağı vəsiyyəti ilə başlayır. Doğ
ma ananın ölümündən sonra ögey ananın zülmü ilə qarşılaşan 
Zoluşka eyni ilə göyçək Fatmanın acı taleyini yaşayır. Zoluşka 
inəyin köməyilə deyil, anasının məzarı üstündə göz yaşı axıdandan 
sonra bitmiş budaq böyüyərək bir ağaca çevrilir və ağappaq bir qu? 
bu ağaca qonub Zoluşkanm istək və arzularını yerinə yetirir.

“Zoluşka”dakı bəzi məqamlar bir sıra nağıllarımızla da (“Şah
zadə və qurbağa”) eyniləşir. Kral sarayda üç gün davam edəcək 
təntənəli şənlik mərasiminə ölkənin bütün gözəl qızlarını dəvət edir 
ki, oğlu özünə adaxlı seçə bilsin. Zoluşka bu şənlikdə iştirak etmək 
istəsə də, ögey ana ona icazə vermir, bir qab mərciməyi küllüyə 
səpərək şərt qoyur ki, yalnız bu dənələri az müddətdə yığa bilsə 
şənlikdə iştirak edə bilər. Quşlar Zoluşkaya kömək edib bu tapşırığı 
yerinə yetirsələr də, ögey ana bəhanə gətirərək qızın şənliyə 
getməsinə razılıq vermir.

Nağılın finalı demək olar ki, “Göyçək Fatma” ilə eyniləşir 
Zoluşka sehrli quşun ögey anadan gizlin verdiyi zərli paltan və 
ipəklə tikilmiş qızılı başmağı geyərək şənlikdə iştirak edir. Nağı
lın sonu “Göyçək Fatma”da olduğu kimi tamamlanır.

Bu səpgili motivlərə (ögey ananın qızlığına zülmü və hansı bir 
sehrbaz varlığınsa ona kömək etməsi) bir sıra yazılı dünya ədəbiy
yatında da rast gəlmək olur. Məsələn, eston yazıçısı Mattias Yo- 
qann Eyzen “Ququ quşu” nağılının süjetini başqa səpgidə qursa da. 
“Göyçək Fatma” nağılının izlərini görmək mümkündür. Bu nağılda 
təsvir olunan qız da “Göyçək Fatma”dakı kimi ögey ananın qızın
dan gözəldir. Onun bu gözəlliyinə görə ögey ana kifır qızını ərə
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verə bilmir. Buna görə kinlidir, yerinə yetiriləsi mümkünsüz olan 
işləri ona tapşırır. Lakin sehrbaz qocanın verdiyi qızıl yumurta 
qızın köməyinə çatır.

Əsərin finalı Azərbaycan əfsanələrindən (“Turac”, “Kapur 
ququ quşu”) bizə məlum olan sonluqla bitir. Ögey ana tərəfindən 
sandığa salman qız orada ququ quşuna çevrilir, etdiyi qarğışın 
nəticəsində ögey ana torpağın ən dərin qatma kömülür, kifır qızı iti 
caynaqlı çalağan cildinə düşür.

Sehrli nağıllarda zamanın yaşı dürüst bilinmir və bu nağılları 
fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyət isə ümumiləşdirilmiş obrazların 
çoxluğu, mifoloji obrazların zənginliyi, simvolik nağıl düsturları
nın, sehrli vasitə və əşya obrazlarının üstünlüyü ilə yekunlaşa bilir. 
Bu nağılların əsas qəhrəmanları tilsim, sehr, cadu qüdrətinə malik 
qeyri-adi qüvvələrlə, insan qanına susamış divlər və əjdahalarla üz- 
üzə gəlirlər. Bir sıra sehrli nağıllarda əfsanəvi məkanlar, zülmət 
dünyası, hətta axirət dünyası təsvir olunur. Xalq folklorunun tarixi
ni və nəzəri problemlərini geniş tədqiqata cəlb etmiş görkəmli alim 
V.Propp əsərlərində (“Nağıllarda əsatir”, “Folklor və gerçəklik”) 
bu məsələnin geniş şərhinə çalışmışdır. Folklorşünas alim yazır ki, 
bütün bunlar müəyyən dərəcədə bir-biri ilə əlaqəli şəkildə yaran
mış, bir məlum anlayış digərinə tam aydınlıq gətirmişdir (12, 208).

Azərbaycanın folklorşünas alimi M.Təhmasib bu problemin 
həllinə aydınlıq gətirmək və dərindən araşdırmaq üçün belə bir fikir 
irəli sürmüşdür ki, “ ...süjet özü, yəni uşağın atanın rolu olmadan 
ana bətninə düşməsi, çox ehtimal ki, hələ qədim madərşahi münasi
bətlərin, yəni ana hüququnun əsas olduğu dövrlərin hafizələrdəki, 
şüurlardakı qalıqları ilə bağlıdır” (8, 65-66).

Bu qəhrəmanların qeyri-adi şəkildə dünyaya gəlişini bəlkə də 
qədim insanların təfəkkür tərzinin yalnız ibtidailiyi ilə izah etmək 
olar. Bu zamanın təfəkkür sisteminə görə qəhrəmanlar qeyri-adi 
şəkildə doğula bilərdilər və ibtidai təfəkkür tərzi bunu qəbul etmək 
iqtidarında idi. Lakin zaman keçdikcə msan şüuru formalaşmış, 
təsəvvürlər aydınlaşmış, müəyyən fikir dəyişikliyinə uğrayaraq, bit
kin olmasa da, ümumi bir nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxar
mışdır. Bu yeni baxışlı təsəvvürlər, artıq yetişmiş insan təfəkkürü
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bütün insanların qeyri-adi yolla dünyaya gəlişini qəbul e tm ird i, 
yalnız əbədiyaşar, ölməz qəhrəmanlar və yarımallahlar bu tə rzd ə  
doğula bilərdilər (12, 208).

Azərbaycan xalq nağıllarında qəhrəmanın daha çox m üdrik  
qocaların, xeyirxah dərvişlərin verdikləri almanın ecazkar qüvvəsi 
ilə ana bətninə düşməsi motivi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra dastanları
mızda bu şəkildə doğulan, qeyri-adi qüvvəyə malik olan, potretli 
obrazlılıqla yaradılmış qəh- rəmanlara da rast gəlirik.

Möcüzəli doğuluşuna, xüsusilə insan övladının almadan d ü n 
yaya gəlməsi haqqındakı baxışlar müxtəlif olsa da (Ştemberq, 
Frezer, Propp), əslində mahiyyət etibarı ilə eyniyyət təşkil edir. 
Yəni insandan əvvəl ilkin yaranmış bitkilərin qeyri-adi məhsuldar
lığa malik olması yaranış prosesinin əsas səbəblərindən biri kim i 
diqqəti cəlb edir. Ağacların heyvanların məhsuldarlığından üstünlü
yünü bir sıra nağıllarımızda da görə bilirik. “Uşaq bibleyası”nda 
göstərilir ki, Yaradanın insana bəxş etdiyi ilk töhfə yalnız b itki
lərdən ibarətdir: “Budur, mən sizə yer üzündə toxum verən bütün 
otları və toxumu özündə olan bütün meyvə ağaclannı verdim ki, 
sizə yem olsun” (9, 1800.

Toxumu özündə olan meyvələrdən biri də nağıllarda (yaxud, 
dastanlarda) insan övladının dünyaya göz açmasında əsas rol oy
nayan, müqəddəsliyi insanlar tərəfindən qəbul edilən, qeyri-adiliyə 
malik olan almadır. Bundan əlavə, alınanın insan övladının dün
yaya gəlişindəki rolu ilə yanaşı, həm də onun sosial yaşayışında 
müsbət nəticələrə səbəb olan cəhətlərinə görə müqəddəsliyini özün
də saxlamaq iqtidarında olur: 1. Onu yeyən xəstə şəfa tapır; 2. Yaşı 
ötmüş ahıl qocaları cavanlaşdırır; 3.Cavan oğlanlar öz məhəbbət
lərini bildirmək üçün sevdikləri qızların dalınca alma atırlar və sair.
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Ayətxan Ziyad (İsgəndərov),
"Dədə Qorqud" ETM-in əməkdaşı, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və 

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

BAKININ ƏHMƏDLİ KƏNDİNİN TARİXİ 
YENİ ARAŞDIRMALAR MÜSTƏVİSİNDƏ

A) Öncə Əhmədli toponimi və Əhmədli türk qəbiləsinin 
Azərbaycan ərazisində gəlişi tarixindən. Məlumat üçün bildirək 
ki, hazırda respublika ərazisində qeydə alınmış Əhməd tərkibli 25 
oykonim - yer adı, 6 rayonda təkrarlanan Əhmədli toponimi möv
cuddur ki, onlann hamısı XVI əsrdə şahsevənlərin eyni adlı tirəsi
nin adı əsasında yaranmışdır (T.Əhmədov. Azərbaycan toponimi
kasının əsasları, Bakı-1991, səh.21).

Görkəmli tarixçi S.Aşurbəyliyə görə, Bakı şəhərindəki Əh
mədli kəndi, yaxud Əhmədli oykonimi - oykonim olub Əhmədli 
türk tayfasının adı ilə bağlı olaraq meydana gəlmişdir (Aşurbəyli S. 
Şirvanşahlar dövləti. Bakı-1997).

T.Q.Səlimov-Şağaniyə görə, Əhmədli - Oğuzların bir qolu olan 
səlcuqların Əhmədli qəbiləsinin (elinin) adından götürülmüşdür 
(T.Q.Səlimov-Şağani. Bakının qədim yaşayış məntəqələri. “Əh- 
mədli-Küley Mahmud” məqaləsi. Bakı-Elm-1998, səh.36-48).

♦♦♦

Q.Qeybullayev Qarabağın etnik mənşəyindən bəhs edən əsə
rində (Qeybullayev Q. Qarabağ, Bakı-1990, səh. 114) göstərir ki. 
Azərbaycan ərazisinə türkdilli tayfalann axını XI-XII (Azərbaycan 
ərazisinə səlcuq-oğuz tayfaları), XII-XIV (monqolların tərkibində 
bir sıra türk tayfaları) və XVI əsrlərdə (Qızılbaş tayfalarına mənsub 
elləri) baş vermişdir. Məmmədhəsən Vəlilinin “Azərbaycan (coğra- 
fı-təbii, etnoqrafik və iqtisadi mülahizat)” adlı əsərində isə bu araş
dırma bir qədər də konkretləşdirilmişdir. Müəllif ilkin tarixi ömək-
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lərə istinadən yazır: 1034-cü ildən başlayaraq Azərbaycana digər 
türk qövmü gəlməyə başladı. Bu türk qövmünün adı Səlcuq türkləri 
idi. Bu ad onlara öz başçıları Səlcuqdan keçmişdi. Səlcuqlar bir çox 
qəbilələrə ayrılmışdılar. Bunlardan Ayrım, Şamlı, Bəydilli, İnallı, 
Təklə, Qaramanlı, ƏHMƏDLİ, Aydınlı, İmirli, Düxər və qeyrilə- 
rini qeyd etmək olar.

Bu istiqamətdə dəyərli araşdırmalar müəllifi M.H.Vəliyevə 
(Baharlıya) görə, 1301-ci ildə Rum-Səlcuq sultanlığının süqutun
dan sonra Əhmədli və Təklə qəbilələri hər biri ayrı-ayrılıqda 
müstəqil xanlıqlar yaratmışlar. Təklə xanlığı 1427-ci ilə qədər. 
Əhmədli xanlığı isə (bəzi tədqiqatçılar "Qızıl Əhmədli” xanlığı ki
mi də təqdim edirlər) 1459-cu ilə qədər mövcud olmuşdur. Bu 
xanlıqlar Osmanlı imperatorluğu tərəfindən (göstərilən tarixlərdə) 
ilhaq ediləndən sonra həmin qəbilə üzvlərinin əksəriyyəti Anado
ludan Azərbaycan ərazisinə keçmişlər.

T.Səlimov-Şağani araşdırmalarında Şahsevən, Ayrım, Saatlı, 
Axsaqlı (yaxud Çolaqlı), Əhmədli, Təklə və s. bu kimi qəbilə, nəsil 
və tirələrin bir-birinə qohum olduğunu söyləyir. Ayrımların (əslin
də “el rumilər”in) XIV əsrin əvvəllərində Gəncə və Qarabağda 
məskunlaşdıqlarını, XVI əsrin sonlarında onların bir qisminin Cə
nubi Azərbaycana köç edərək şah Abbasdan “şahsevən” qəbilə-lə
qəb ünvanı qazandıqlarını, Şahsevənlərin bəzi nəsillərinin Şimali 
Azərbaycanın Muğan bölgəsinə gəlişlərinin təqribən XVII əsrin II 
yarısına təsadüf etdiyini yazır.

T.Səlimov-Şağaniyə görə, Bakının Əhmədli kəndi məhz həmin 
köç dövründə (XVII əsrin II yarısında) Bakıda sığınacaq tapmış 
Əhmədli türk tayfasının törəmələrindən olan Qulay (Küley) Mah
mud və Əhməd adında iki qardaşın əsasını qoyduğu kənddir. Ya
xud başqa sözlə, Şahsevənlərin bəzi nəsilləri Bakının Əhmədli kən
dinin ilk sakinləri qismində qəbul etdiyimiz Qulay (Küley) Mah
mudun və Əhmədin ulu babasıdır. Müəllif yazır: “Bizim gümanı
mıza görə, Şahsevənlərin bu dövrdəki (başqa sözlə, ikinci dəfəki 
dönümündə) Əhmədli lərlə (Bakının Əhmədli kəndi nəzərdə tutulur- 
A.Ziyad) onlar arasında qohumluq yaranır” (T.Q.Səlimov-Şağani. 
Bakının qədim yaşayış məntəqələri. Bakı-Elm-1998, səh.36-48.
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“Əhmədli-Küley Mahmud " məqaləsi).
Bundan sonra (XVII əsrin II yarısından sonra) Səlcuqlarm 

Əhmədli eli Azərbaycanın keçmiş Göyçay (Lələ Əhmədli və Ə h
mədli), Cəbrayıl, Cavad, Quba, Lənkəran, Cavanşir, Gəncə və B akı 
(Əhmədli) qəzalarının ayrı-ayrı kəndlərində məskunlaşmışlar.

♦♦♦

Öncə Bakının Əhmədli kəndi, onun yaranma tarixi və bu  
yerlərin sakinlərinin soy-kökləri haqqında. Artıq qeyd etdiyimiz 
kimi, Bakıdakı Əhmədli kəndinin ilk sakinləri XVII əsrin II yarı
sında Şimali Azərbaycanın Muğan bölgəsinə gəlmiş Səlcuq (Şahse- 
vənlər) nəsillərinin törəmələrindəndir. Kəndin ilkin adı Qulay (Kü- 
ley) Mahmudlu olmuş, sonradan Əhmədli adlandırılmışdır. M ənbə 
olaraq müraciət etdiyim “сб. Св. Кав. Т.У. под. Ред. Н.Зейдлица. 
Tiflis, 1897, s” arxiv (Azərbaycan Respublikası Tarix İnstitutunun 
Elmi arxivi. İnv. 3632, III, siy. N-5. “Axmedlı”. S.I.”, həmçinin bu 
sahənin biliciləri, eləcə də Bakının Əhmədli kəndinin bugünkü ağ 
saqqalları da kəndin ilkin adının QULAY (KÜLEY) MAHMUD
LU olduğunu, yalnız çox-çox onilliklərdən sonra ƏHMƏDLİ 
çağırıldığını söyləyirlər.

“Küley Mahmud (kəndi) və bu coğrafi məfhumun etimologi
yası ilə bağlı həqiqət belədir: Abşeron yarımadasının cənub tərə
fində yerləşən bu kənd keçmiş Qaraşəhərdən çox da uzaq olmayıb 
cənubi-şərqdən Zığ, qərbdən isə Keşlə ilə müəyyən məsafədə qon
şudur” (T.Q.Səlimov-Şağani. Bakının qədim yaşayış məntəqələri. 
“Əhmədli - Küley Mahmud” məqaləsi. Bakı-Elm-1998, səh.36-48).

Professor T.Q.Səlimov-Şağani XX əsrin 40-cı illərinin sonla
rında yaşlı sakinlərdən toplanan məlumatlara əsaslanan bir arxiv 
materialına istinad edərək bu kəndin əsasının Şahsevən tayfasından 
çıxmış Mahmud və Əhməd adlı iki qoyunçu (çoban-A.Ziyad) qar
daş tərəfindən qoyulduğunu göstərir: “Onlar qış otlağı axtara-axtara 
bu yerə gəlmiş və həmişəlik burada məskunlaşmışlar. Əhmədlə 
Mahmud qardaşları çox igid və qorxmaz adam imişlər. XIX əsrə 
aid ədəbiyyatlarda kənd həm Əhmədli (məs., İ.Berezin-ə görə), 
həm də Küley Mahmudlu (məs., N.Zeydlisə görə) kimi qeydə
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alınmışdır. Sonralar kənd daha çox Əhmədli kimi tanınmışdır” 
(Səlimov T.Q. Abşeronun yer adlan. Bakı-1993, səh.72).

2011-ci ilin aprelində Bakının Əhmədli kənd sakinlərindən
1923-cü il təvəllüdlü (ömrünün 88-ci ilini yaşayan) Səmədov Cəb 'ı 
Əliyıdla oğulu və onun övladları (ixtisasca coğrafiya müəllimi olan 
İmruz və “Saib Təbrizi ” (Bakı-2003) kitabının müəllifi, dil-ədəbiy
yat müəllimi İradə Səmədova) ilə, 1928-ci il təvəllüdlü (83 yaşlı) 
İbrahimov İbrahim Məlik oğulu və onun oğulu Şahin İbrahimovla, 
1928-ci il təvəllüdlü (83 yaşlı) Əlizadə Qurban (əslində Qurbanəli) 
Gülbala oğulu ilə, habelə Bakının Şağan qəsəbəsində yaşayan 
professor Təvəkkül Qafar oğulu Səlimov-Şağani ilə görüşmüş, 
onların söhbət və araşdırmalarından bəhrələnmişəm.

Kəndin sakini 1928-ci il təvəllüdlü (2011-ci ilin aprelində 
ömrünün 83-cü ilini yaşayan) Əlizadə Qurban (əslində Qurbanəli) 
Gülbala oğulunun danışdıqlarından məlum olur ki, böyük qardaş 
Mahmud gəldiyi yerə qayıdandan sonra kəndin adı hələ bir müddət 
Mahmudlu, yaxud Qulay Mahmudlu kimi qalmış, yalnız bir neçə 
onillikdən sonra, başqa sözlə XVIII əsrin əvvəllərindən Əhmədli 
adlanmağa başlamışdır: “Zaman keçdikcə camaat oturaq həyata 
keçmiş, heyvandarlıqdan əlavə xalçaçılıq, əkinçilik, bağçılıq və s. 
sənət növləri ilə də məşğul olmuşlar. XIX əsrdə Bakıda neft 
sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq kəndin intibah dövrü başla
mışdır” (Q. Əlizadə. Metrolu kənd. Bakı-Borçalı nəşriyyatı-2005, 
səh. 12-13).

♦ Qardaşlardan əvvəl bu ərazidə yaşayış olubmu? 1928-ci il 
təvəllüdlü (2011-ci ilin aprelində ömrünün 83-cü ilini yaşayan) 
İbrahimov İbrahim Məlik oğulunun sözlərinə görə, bura Mahmud 
və Əhməd qardaşlarından çox-çox qabaqlar Xilə (Əmircan// Əmir- 
hacıyan) camaatının qışlaq yeri olmuş, adamlar burada qoyunçu- 
luqla məşğul olmuşlar.

Bakıdakı 64 saylı məktəbin ədəbiyyat müəllimi Səmədova 
İradə Cəbi qızı da “Dünyaya pəncərə” qəzetində dərc etdirdiyi mə
qaləsində bu ərazinin ilk əvvəllər qışlaq yeri olduğunu yazır: 
“Əhmədli kəndində evlər pərakəndədir. Binanm birinin üzü günba
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tana, o birinin üzü günçıxanadır. Ancaq bu nizamsızlığın özündə 
bir daxili gözəllik, bir ahəng var”.

İradə Səmədova kəndin “Əhmədli” adlanması səbəbinə (nənə
sinin danışdığı rəvayətə istinad edərək) həm tədqiqatçılardan, həm 
də qeyri sakinlərdən tamam fərqli və özgə tərzdə açıqlama verir: 
“Nənəm Xanimana kərbəlayi Eyvaz qızının dilindən uşaq vaxtı 
eşitdiyim bir rəvayəti sizə çatdırmaq istəyirəm: Çox qədim zaman
larda qışlaq yeri kimi mövcud olan bu yer Əmirhacıyan xanlığının 
tabeliyində imiş. Əmirhacıyan xanı Salyan xanlığına xəbər (çapar- 
A.Ziyad) göndərə bilmirdi. Çünki ora gedən yolu yeddi hərami 
qardaş kəsmişdi. Salyana göndərilən adamlann heç biri geri qayıt
mır, həramilər tərəfindən öldürülürdü.

Əmirhacıyan xam günlərin birində qoçaqlığı ilə ad çıxaran 
Əhməd adlı çobanı hüzuruna çağırtdıraraq Salyana getmək üçün 
ona göstəriş verir. Əhməd anasını əhvalatdan hali edir. Əhməd ana
sının tövsiyəsi ilə xandan silah və at götürəndən sonra yola çıxır. 
Yurd sevgisi, ana duası, bir də el oğulunun igidliyi yeddi hərami 
qardaşın məhvinə səbəb olur. Xan da mükafat olaraq bu qışlaq 
yerini Əhmədə hədiyyə verir. Elə o vaxtdan kənd onun şərəfinə 
“Əhmədli” adlanmağa başlayır.

...Kənd qəbiristanındakı qədim qəbir daşlarının üstündə qoyun, 
çoban işləmələri var. Ehtimal var ki, bu əşyalar qədim kənd sakin
lərinin maldarlıq və qoyunçuluqla məşğul olduğunu göstərir” 
(iradə Səmədova. Əhmədli kəndi. “Dünyaya pəncərə” qəzetinin 
Zakir Əhmədov adına 64 saylı məktəbin 80 illik yubileyinə həsr 
olunmuş xüsusi buraxılışı, Aprel 2003, N1, səh.2).

Bildirim ki, İ.Səmədova “Saib Təbrizi” (Bakı-2003) kitabının 
müəllifi, dil-ədəbiyyat müəllimidir.

Eyni xatiratı İradə müəllimənin atası, 1923-cü il təvəllüdlü 
(2011-ci ilin aprelində ömrünün 88-ci ilini yaşayan) Cəbi Səmə
dovdan da eşitdik. Ancaq qızının qələmə aldıqlarına əlavə olaraq. 
C.Səmədov Əhmədin həramilərin öhdəsindən necə gəldiyinə də 
açıqlama gətirdi: “Bibiheybətdən keçəndə Əhməd həramilərin altı
sını öldürür, həramilərdən yalnız biri qaçıb canını qurtara bilir. 
Əhməd məktubu aparıb Salyanda sahibinə çatdırır. Sən demə, sağ
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qalan hərami Bibiheybətdə güdükdə durub Əhmədin qayıtmasını 
gözləyirmiş. Qayıdanbaş Əhməd Bibiheybətdə namaz qıldığı yerdə 
hərami qəflətən onun başının üstünü alır, silahı alnına söykəyib 
deyir ki, sən mənim qardaşlarımı öldürübsən, mən də indi səni 
öldürəcəyəm. Əhməd deyir, rüsxət ver namazımı qılım, sonra öl
dürərsən. Necə olursa, səcdəyə gedəndə Əhməd imkan edib bu hə- 
ramini də öldürür. Məktubun cavabını gətirib xana çatdırır. Deyi
lənlərə görə, xan da əvəzində bu ərazini Əhmədə bağışlayıb. Sonra 
yavaş-yavaş artıb törəyiblər, olub kənd Əhmədli”.

Digər bir rəvayətə görə, Salyanda köç salmış bu qardaşları 
xanlıqlar zamanında Bakı xanı yolkəsənlərə və basqınçılara qarşı 
mübarizə məqsədilə məxsusi olaraq Bakıya çağırtdırmışdır. Bir ne
çə müddətdən sonra Əhməd və Mahmudun nəsili böyüyərək bütöv 
bir kənd əmələ gətirmişdir. Lakin bununla belə, xanlıqlar dövründə 
Əhmədli kəndi bir müddət Əmircan (Əmirhacıyan) kəndinin asılılı
ğında olmuşdur.

Başqa bir ehtimala görə isə, şahsevənlərdən olan Əhməd və 
Mahmud Bakıya öz anaları Fatimə ilə birlikdə Muğandan gəlmiş
lər. Heyvanları suvarmaq məqsədilə qardaşlar hətta indiki kənd 
ərazisində bir neçə quyu da qazdırıblarmış. Ancaq bu ərazidə duz 
gölü olduğundan quyuların əksərinin suyu şor çıxmışdır (T.Q.Sə- 
limov-Şağani. Bakının qədim yaşayış məntəqələri. “Əhmədli-Küley 
Mahmud” məqaləsi. Bakı - Elm - 1998, səh.36-48).

***
♦ Əhməd, yaxud böyük qardaş Qulay Mahmud subaymı, 

yoxsa ailəlimi olmuşlar? Cəbi Səmədov sualı özünəməxsus tərzdə 
cavablandırdı: “Əhməd, xanın göstərişi ilə Salyana səfərə çıxmaq 
istəyəndə subay olub ki səfərə çıxmaq barədə anasından izn istəyib. 
Onun burada evlənib-evlənmədiyi haqda isə bir məlumatım yoxdur. 
İndi mənim özümün 88 yaşım var, atam Əliyulla 90 yaşında 
rəhmətə gedib, Qulay Mahmudun nəsili isə ondan neçə əsr qabaq 
burada olub. İndi onlardan kim qala bilər?”

♦♦♦
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В) Bakının Əhmədli kənd qəbiristanı yurdun öz ta r ix in i 
əks etdirmir. Bakının Əhmədli kəndinin salınma tarixini k ə n d  
qəbiristanından öyrənmək istədik. 2011-ci ilin aprel ayında g ö rü ş 
düyüm sakinlər arasında kənd haqqında daha çox bilgiyə m a lik  
olan İbrahim İbrahimovun sözlərinə əsaslansaq, burada qəbiristanın 
yaşı kəndin yaşını əks etdirmək gücündə deyil. Ona görə ki, b u  
yerlərdə qəbiristan evlərdən çox-çox sonra düşüb. Ərazi X iləy ə  
(Əmircana//Əmirhacıyana) tabe olduğundan (müsahibim Səm ədov  
Cəbi Əliyulla oğulu bu ərazinin tabe olduğu şəxsin nə adını, nə  də  
daşıdığı vəzifəni bilmədiyindən, həmin kəndi idarə edənin kim liyini 
sadəcə “kəndxuda ” kəlməsi ilə ifadə etməklə kifayətlənir-A.Ziyad) 
kəndxuda Əmircanda olub, bu yerlər Salyan qəzasına baxıb. Q ayda 
belə qoyulubmuş ki, o illərdə Əhmədlidə dünyasını dəyişənləri 
Əhmədli ərazisində deyil, aparıb Əmirhacıyan qəbiristanında dəfn 
edirmişlər (güman ki, bu ərazi heyvan-qara üçün otlaq yeri kim i 
istifadə edildiyinə görə - A.Ziyad).

Bakının Əhmədli kəndində qəbiristan necə düşüb?
Sorğuya cavab İbrahim İbrahimovun dediklərində: “1850-ci 

illərə, bəlkə ondan da bir qədər əvvələ qədər camaatı ölülərini Ə h 
mədli ərazisində dəfn etməyə qoymurmuşlar. Qocalar onu da danı
şırdılar ki. günlərin birində kəndin çox hörmətli adamlarından biri 
dünyasını dəyişib, onun qohum-əqrəbası zor gücünə-qol gücünə öz 
ölüsünü həmin nəsilin öz torpaq sahəsinin içində (indiki Əhmədli 
qəbiristanı ərazisində) dəfn edib. Əhmədli qəbiristanı bu hadisədən 
sonra düşüb. Özümün yadıma gəlir ki, XX əsrin 30-cu illərində bu 
qəbiristanda olsa-olsa, yüzə qədər qəbir ancaq var idi. 1934-cü ildə 
nənəm rəhmətə gedəndən, illah da atam “37”-nin qurbanı olandan 
sonra atamın və babamın əvəzinə xeyir-şər məclislərinə mən dəvət 
olunduğumdan, xüsusilə 1937-ci ildən sonrakı hadisələrin hamısı 
yaddaşıma aydın həkk olunub”.

♦ Bakının Əhmədli qəbiristanında ilk dəfn olunan kim 
olub? Professor T.Səlimov-Şağani arxiv materiallarına əsaslanaraq 
(сб. Св. Кав. Т.У. под. Ред. Н.Зейдлица. Tiflis, 1897, s) arxiv
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(Azərbaycan Respublikası Tarix İnstitutunun Elmi arxivi. İnv. 
3632, III, siy. N-5. “Axmedlı”. S.I.), kənd qəbiristanının XIX əsrin 
əvvəllərində düşdüyü fikrindədir: “Yuxanda qeyd olunan arxiv 
materialında yazılıb ki, sonuncu Bakı xam Hüseynqulu xanın 
zamanında (1792-1806) kəndin çox hörmətli sakinlərindən biri -  
Ağalar vəfat etdikdə onu, o vaxtlar boş sahə olan indiki qəbiristan 
yerində dəfn ediblər. Qəbirin üstündə məxsusi tikili inşa olunub. El 
arasında indi də ora “Ağalar otağı” adlanır. Ağaların dəfnindən bir 
qədər sonra ərazi qəbiristana çevrilib” (T.Q.Sə/imov-Şağani. Bakı
nın qədim yaşayış məntəqələri. "Əhmədli-Küley Mahmud" məqa
ləsi. Bakı -  Elm -  1998, səh.36-48).

Əhmədlinin indiki qəbiristan ərazisi kəndin uzaq keçmişdəki 
sakinlərindən bir neçəsinin torpaq sahəsinin müəyyən bir hissəsidir: 
Məsələn, Novruzlular nəslinə məxsus sahə (Baldı qəbirinin və 
Q.Əlizadənin sayını 13, İ.İbrahimovun isə 11 söylədiyi qəbirlərin 
düşdüyü sahə).

və s.
Fəqət, professor T.Q.Səlimov-Şağanidən savayı görüşdüyüm 

kənd ağsaqqallarının heç biri Əhmədli qəbiristanında ilk düşən qə
bir sahibinin adının Ağalar olduğunu söyləmədi.

Bəs elə isə indiki Əhmədli kənd qəbiristanı ərazisində ilk dəfn 
edilmiş insan nəş’i kimindir?

Diqqət edək. Səmədov Cəbi Əliyulla oğulunun "o illərdəki 
kişilərin ” söhbətlərindən yadında qalan budur ki, Novruzlular nə
silindən (məqamı ikən, C.Səmədovun özü Novruzlular nəsilindən- 
dir-A.Ziyad) Mürsəl adında bir şəxs, dünyasını dəyişmiş oğulunu 
aparıb Əmirhacıyan qəbiristanında dəfn etmək istəməyib və yaşa
dığı Əhmədli yurdunda, öz nəsilinə məxsus bağ (torpaq) sahəsində 
məzar qazdırıb ölənini orada torpağa tapşırıb. Başqa bir nəfər onun 
qabağını kəsib ki qoymasın, davaları düşüb. Qolu zorlu, yaxşı 
çomaq vuran Mürsəl həmin adamı vurub öldürüb, həmin adamın da 
vurduğu zərbədən Mürsəl keçinib. Kənd Əhmədlidə qəbiristan 
Mürsəlin oğulunun burada dəfnindən sonra düşüb. Mürsəlin adına 
el içində “Baldı” da deyiblər. Baldı, gərək ki, Qolay Mahmudun 
nəsilindən imiş. İndi hazırda Baldı nəsilindən kimsə xatırlanmır.
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Professor Təvəkkül Səlimov-Şağaninin yazdığına görə isə, el 
arasında “Oğlan Baldı qəbiri” adı ilə tanınan məzar (hazırda məzarın 
qəbir daşı çoxdan itib, əvəzində həmin yer sındırılmış şüşə qırıntıları 
ilə doludur-A.Ziyad) Tanrıverdi adında bir şəxsin qəbiridir. Hadisə 
belə olub. Bir gün Keşləli bir heyvandar heyvanlarını Tannverdinin 
zəmisinə buraxıb. Aralarındakı münaqişə zəminində həmin şəxs 
çomaqla başından vuraraq Tannverdini qətlə yetirib. Tannverdinin 
dəfn olunduğu qəbir bir müddətdən sonra kənd sakinləri arasında 
“Oğlan Baldı qəbiri” adı ilə qorxuluqgötürmə pirinə - inamgahına 
çevrilib. Pirin qorxuluqgötürmə qüdrətinə görə qorxuluğu olan, 
yaxud qorxudan xəstələnmiş hər hansı şəxsi qəbirin yanına gətirib 
özü hiss etmədən onun ya başı üstündən, ya da arxasında durmaqla 
qəflətən şüşə, yaxud saxsı bir qabı daşa çırpıb sındırarlar. Hərgah 
həmin səxs nagahan səsdən səksənib qorxarsa, o zaman elə zənn 
edərlər ki, qorxu onun canından çıxmışdır” (T.Q.Səlimov-Şağani. 
Bakının qədim yaşayış məntəqələri. “Əhmədli-Küley Mahmud” 
məqaləsi. Bakı-Elm-1998, səh. 36-48).

***
♦ “Baldı qəbiri” kimə məxsusdur
T. Səlim o v-Şağa ninin yazdığı kimi Tanrıverdi adında şəxsə, 

yoxsa kənd ağsaqqalı Cəbi Səmədovun söylədiyi kimi Novruzlular 
təbəhindən olan Mürsələ?

Əvvəlki yarımsərlövhə altında gedən yazıdakı bu cümləyə 
diqqət yetirək: “Qəbirin üstündə məxsusi tikili inşa olunub. El ara
sında indi də ora “Ağalar otağı” adlanır”. Müəlliflər (arxiv ma
terialının araşdırıcısı və həmçinin bu sənədə əsaslanan tədqiqatçı 
T.Q.Səlimov-Şağani) burada “Ağalar” sözünü (kəlməsini) insan adı 
mənasında işlətmişlər (qəbul etmişlər). Lakin Əhmədli kənd ağsaq
qallarından kimsənin bu qəbirin Ağalar adında bir insanın nəş'i 
olduğunu təsdiqləməməsi bir fakt olaraq “Ağalar otağı” ifadəsin- 
dəki Ağalar kəlməsinin insan adı mənasında deyil, titul, rütbə 
mənasında olub, sadəcə “ağaya məxsus”, “ağalara məxsus”, “əlinin 
altında nökər-naibi olan şəxslərə məxsus otaq (ziyarətgah yeri)” 
mənasında işlədildiyini düşünməyə əsas verir.
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Bundan əlavə, nəzərə alsaq ki, Baldı qəbiri Cəbi Səmədovun 
babalarının torpaq sahəsinin ərazisindədir və C.Səmədovun dediyi 
kimi, Baldı, gərək ki, Qulay (Qolay) Mahmudun nəsilindən imiş, 
həmçinin artıq rəvayətə çevrilmiş bu fakta da əsaslansaq ki, 
Əmircan//Əmirhacıyan xanı qoçaqlığına (7 hərami qardaşı qətlə 
yetirdiyinə) görə indiki Əhmədli ərazisini Qulay Mahmudun qar
daşı Əhmədə bağışlamışdır - bu səbəbdən Mürsəl obanın hörmətli 
(ağa qismində qəbul edilə biləcək) adamlarından biri sayıla bilərdi, 
bu üzdən “Baldı qəbiri”nin Tanrıverdi adında şəxsə deyil, camaat 
arasında “Baldı” ayaması ilə tanınan (deyim C.Səmədova məxsus
dur) Mürsələ aid olduğu qənaətinə gəlmiş olarıq.

Əhmədli kənd qəbiristanında “Baldı qəbiri”ndən savayı tarixi 
nişanə olan (Q.Əlizadənin dediyinə görə 13, İ.İbrahimovun sözlə
rinə görə isə 11) qəbirlər vardır. Kənd sakinlərindən ixtisasca coğ
rafiya müəllimi olan Səmədov İmruz Cəbi oğulunun müşayiəti ilə 
mən də bu “nişanələri” -  bir-birinin yanında olan belə 8 qəbiri zi
yarət etdim. “Digərləri ola bilsin ki, bir qədər aralıdadır” söylədi 
İmruz. Qəbirlərin başdaşılarının üzərində qoyun, çoban, dırmıq və 
s. başqa şəkillər işlənmişdir.

İ.İbrahimovun dediklərindən: “Salyandan gəlib yerli qızla ailə 
qurmuş Ağazadə Seyidəli Mirşərəf oğulunun (1905-1979) anası 
ərəb qızı olub. Ərəb, fars, rus dillərini mükəmməl bilən Seyidəli 
kişi də həmin qəbirüstü yazıları oxuya bilməmişdi. Buradan belə 
anlaşılır ki, həmin qəbirüstü yazılar bəlkə ərəb dilində deyil, hansı 
isə başqa əlifba ilə də yazılmış ola bilər. Ancaq həmin yazıların 
ərəb əlifbası ilə yazılması da mümkündür. Axı ərəblərdə 7-8 xətt 
növü var, bəlkə Seyidəli bu səbəbdən həmin qəbirüstü yazıları 
oxuya bilməmişdir”.

C.Səmədovun da bu xüsusda söylədikləri: “Molla Həsənağanın 
100 yaşı var idi, o da həmin qəbirüstü yazılan oxuya bilməyib”.

İ.İbrahimov xatırlayır: “Qardaşlar tərəkəmə (heyvandarlıqla 
məşğul olan kəslər üçün el arasında belə deyilmişdir) həyatı sür
düklərindən, güman ki, evləri saman və gilin qatışığmdan hazır
lanmış kərpicdən tikililər (komalar) olub. Lap qədimlərdə burada 
vur-tut 20-30 ailə varmış, hərəsinin də 50-60 heyvanı (keçi, qoyun,
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inək). Mənim uşaq yaşlarımda (1930-cu illərdə) Əhmədlidə cəm i 
50-60 koma var idi. Bizim indiki evin yanına qədər (7-ci Ə hm ədli 
küçəsinin VI qəsəbə küçəsi ilə kəsişməsi. İndiki Seyid M irhəsən 
ağa küçəsi, ev №6) uzanırdı. Buradan yuxarı, yəni Bakı metropoli
teninin Əhmədli stansiyası istiqamətində evlər yox idi.

1950-ci illərə qədər Əhmədlidə küçə adlan olmayıb. E v lə r 
nömrəsi ilə deyilib. Axmncı evin nömrəsi 202 olub. Bizim ev im i
zin nömrəsi 152 idi. 1937-ci illərdə çox evlər sahibsiz qaldığından 
Əhmədli xarabalığı xatırladırdı. 1938-1940-cı illərdə 202 ev d ə  
cəmi 80-90 kişi gözə dəyirdi.

Küçələrə ad verilməsi Böyük Vətən müharibəsindən sonraya 
təsadüf edir. Vertikal (şaquli) küçələr “Birinci Əhmədli”dən b a ş
layıb “Onuncu Əhmədli” küçəsi tərzində, horizontal (üfüqi) küçələr 
isə, məs., “Birinci qəsəbə” küçəsindən “Onuncu qəsəbə” küçəsinə 
qədər uzanırdı. İndiki Babək prospektinə (metropolitenin “Xalqlar 
dostluğu” stansiyasına) tərəf ərazidə evlər düşməyə başlayanda, h ə 
min küçələr “Rezervuamaya” adlandırılsa da, əvvəlki qayda (sırala
ma) ilə nömrələndi, yəni “Birinci Rezervuamaya”, “İkinci R ezer
vuamaya” və s. Camaat küçələrin bu sayaq adlanmasına öyrəş
mişdi. Bu, hamının xoşuna gəlirdi (İçərişəhərdə bu ənənə, hələ ki, 
qonmur). Küçələrin adlannda dəyişilmələr XX əsrin sonlarından — 
Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin adını əbədiləşdirmək məqsədilə 
doğulduqları küçələrə onlann adı verilməyə başlayandan sonra 
peyda oldu. Amma gərək tarixi ənənəni pozmayardılar. Şəhid 
adlarını onların təhsil aldıqları orta və ali təhsil müəssisələrinə, 
yaxud Bakının digər müxtəlif küçələrinə verməklə də əbədiləş
dirmək olardı”.

İ.İbrahimovun sözlərindən o da məlum olur ki, küçələrə adlan 
camaatın özü verdiyi kimi, kənddəki məhəllə adları da camaatın öz 
“yaradıcılığının” bəhrəsi imiş. XX əsrin I yarısına qədərki dövrdə 
kənddə üç məhəllə olmuşdur: “Aşağı məhəllə”, “Yuxan məhəllə” və 
“İmanqulular məhəlləsi”. Tarixin hansı dönəmində isə Aşağı məhəl
lədə bu ərazidə ilk məskən salmış Mahmud və Əhmədin vərəsələri 
olan Novruzlular (Novruzlular nəsilinin indi həyatda olan nüma
yəndələri bu faktı inkar edir, özlərinin Xızıdangəlmə olduqlarını
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söyləyirlər-A.Ziyad), yuxarı məhəllədə isə dağlılar yaşamışlar. 
İmanqulular məhəlləsinə o illərdə “Qanlı məhlə” də deyirmişlər. 
İndinin özündə də bu məhəllənin ayaması var: “Adamyeyən məhəl
lə”. Bizim küçənin ikinci adı “Naxır yeri” idi. Obaşdannan kəndin 
naxın bura yığılıb örüşə çıxarıldığı, axşam evlərə buradan paylaşdı- 
nldığı üçün” (İbrahim İbrahimov).

♦ Bakının Əhmədli kəndinin yaranma tarixinə bir nəzər
Kəndin yaranma prosesini öyrənərkən fərqli mülahizələrlə 

üşləşdim.
Görkəmli tarixçi S.Aşurbəyliyə görə (Aşurbəyli S. Şirvanşah

lar dövləti. Bakı-1997), Bakı şəhərindəki Əhmədli kəndi, yaxud 
Əhmədli oykonimi -  oykonim olub Əhmədli türk tayfasının adı ilə 
bağlı olaraq meydana gəlmişdir.

Professor N.Əsgərov kəndin ilk sakinləri kimi ehtimal edilən 
və yaddaşlarda Muğandan gəlmiş Qulay (Küley) Mahmud və Əh
məd adı ilə yaşanan qardaşların Bakı ərazisinə gəlişlərinin XV əs
rin sonu-XVI əsrin əvvəllərinə (Əsgərov N. Xətai rayonu: mənəvi 
dünyası, keçmişi, bu günü. Bakı-2003, səh.42), kəndin 83 yaşlı sa
kini Q.Əlizadə isə XVII əsrin axırlan-XVIII əsrin əvvəllərinə 
təsadüf etdiyini yazır.

Kənd sakini Qurbanəli Əlizadə (yanlış mülahizə olmasına 
baxmayaraq) bu tarixi özünün həyata baxışı tərzində, başqa sözlə 
ulu babasının (öz babası Pirəlinin babası olan Qurbanəlinin) doğum 
tarixinə əsasən müəyyənləşdirir: “Atamın dediyinə görə, atamın 
babası hacı Ağəli Qurbanəli oğulu təqribən 1820-ci ildə Əhmədlidə 
doğulub, onun atası Qurbanəli isə (hansı ki indi mən onun adını da
şıyıram), güman ki, təqribən 1780-1790-cı illərdə dünyaya gəlmiş 
olar. Mən Qurbanəli babamın doğum tarixinə əsaslanıb “Metrolu 
kənd” adlandırdığım kitabımda Əhmədli kəndinin XVII əsrin axırı, 
XVIII əsrin əvvəllərində salındığını yazmışam” (Q.Əlizadə. 
Metrolu kənd. Borçalı nəşriyyatı-2005, səh. 12-13).

Qəribə məntiqdir, deyilmi?
Q.Əlizadənin yaşıdı İbrahimov İbrahim Məlik oğulu da (1928- 

ci ildə Əhmədli kəndində doğulmuş, uzun illər inşaat mühəndisi 
işləmişdir) eyni hesablama üsulu ilə kəndə yaş verir: “Mən Mah-
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mud və Əhməd qardaşlarının bu ərazidə məskunlaşmalarını Abbas
qulu ağa Bakıxanovlardan qabaqkı dövrə, başqa sözlə Bakıxanov- 
larm ulu babası Dərgahqulu bəyin dövrünə aid edirəm. Deyilənlərə 
görə, daha əvvəllər bu ərazi Dərgahqulu bəyin qışlaq yeri olub. 
Hətta Dərgahqulu bəylə Mahmud və Əhməd qardaşları arasında 
olan bir nifaq barədə rəvayət bu gün də yaddaşlarda yaşayır. İxtilaf 
qardaşların dikbaşlıq edərək bəyə tabeçilik göstərməmələri üzün
dən başlayıb. Münasibət bu həddə çatanda bəy onlan al dilnən 
Gilana göndərir. Qardaşlarm savadsız olduqlarını bildiyindən hətta 
əllərinə bir məktub da verir ki, çatdırarsınız filankəsə, sizi layiqincə 
qarşılasınlar. Sən demə, məktubda qardaşların öldürülməsi tapşırı
lıbmış. Qardaşlar fəndgir olurlar, Dərgahqulu bəyin bu “qayğıkeşli
yindən” şübhələnib yolda məktubu bir başqasına oxutdurur və 
onları nə gözlədiyindən hali olurlar. Bundan əlavə, qardaşlar Dər
gahqulu bəyin onları öldürmək üçün arxalarınca göndərdiyi muzdlu 
qatilləri də öldürüb, sağ-salamat geri dönürlər.

♦ Kimdir Dərgahqulu bəy?
Tarixdən məlumdur ki, Dərgahqulu bəy Bakıda doğulmuş 

(doğum tarixi dəqiq bəlli deyil), 1738-ci ildə Zəncanda dünyasını 
dəyişmişdir. ASE-də oxuyuruq: “Dərgahqulu bəy Heybət bəy oğulu 
(7-1738) Bakı sultanı. A.A.Bakıxanovun ulu babası Dərgahqulu 
bəy 1 Pyotrun Xəzər sahillərinə hərbi səfəri (1722-1723) ərəfəsində 
yüzbaşı idi. Bakı tutulduqdan sonra (1723) Dərgahqulu bəyə 
polkovnik rütbəsi verilmiş və şəhərə sultan təyin edilmişdi. 1735-ci 
ildə rus qoşunları Xəzərboyu əyalətləri tərk etdiyi və Azərbaycan 
yenidən İran hakimiyyəti altına keçdiyi dövrdə Dərgahqulu bəy 
İran qoşunlarının tərkibində hərbi yürüşlərdə iştirak etmişdir. Nadir 
şahın qardaşı İbrahim xanın başçılığı ilə Car-Balakənə göndərilmiş 
(1738), cəza dəstəsinin əməliyyatı zamanı döyüşdə aldığı yaradan 
ölmüşdür (ASE, III cild, səh. 424).

İbrahim İbrahimov dedi: “Dərgahqulu bəyin təqribən 50 yaşla
rında Bakının sultanı təyin edildiyini qəbul edəriksə, deməli doğum 
tarixi təqribən 1680-ci illərə, yaxud daha əvvələ düşə bilər. Bura
dan isə kəndin tarixinin bəlkə də Dərgahqulu bəyin doğulduğu
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illərə, başqa sözlə XVII əsrin 70-ci illərinə düşməsi qənaətinə də 
gəlmək mümkündür”.

Bu məqam üçün Q.Əlizadənin yaddaşından: “XX əsrin 50-ci 
illərində AMEA-dan etnoqraflar, tarixçilər kəndə üz tutdular. Ar
xeoloqlar bir qəbiri qazarkən əldə etdikləri əşyalara (qırxılıq və di
gər müxtəlif əmək alətləri) əsasən kəndə 400 il yaş verdilər, burada 
maldarlıqla yanaşı sənətkarlığın da inkişaf etdiyini söylədilər. İndi 
aradan təqribən yarım əsr ötür. Bu münvalla Əhmədli kəndinin 
yaşını (arxeoloqların tədqiqatlarına əsaslansaq) XVI əsrin ortaların
dan götürmək olar”.

♦ Qulay, Küley, yoxsa Qolay Mahmud?
Lap qədimlərdə bu kənd Küley Mahmudlu, sonradan Əhmədli 

adlandırılmışdır.
T.Q.Səlimov-Şağaniyə görə, Əhmədli - Oğuzların bir qolu olan 

səlcuqların Əhmədli qəbiləsinin (elinin) adından götürülmüşdür, 
Küley Mahmud isə “Mahmud istehkamı”, “Mahmud qalası” de
məkdir (T.Q.Səlimov-Şağani. Bakının qədim yaşayış məntəqələri. 
"Əhmədli-Küley Mahmud" məqaləsi. Bakı- Elm - 1998, səh. 36-48).

Tədqiqatçı-alim T.Səlimov-Şağani Küley Mahmud adının 
açıqlamasını niyə məhz qala, yaxud istehkamla əlaqələndirdiyini 
belə açıqlayır: “O dövrdə tez-tez baş verən məhəlli narazılıq və 
çəkişmələrdən mühafizə üçün qalaların, istehkamların qurulmasına 
böyük ehtiyac duyulurdu. Güman edirik ki, XVI əsrin sonlarında 
Əhmədlidə də belə bir müdafiə istehkamı inşa edilmişdir”.

A.Ziyaddan: Toponimin belə səthi, gümana əsaslanan şərhi, 
məncə, düzgün mülahizə deyil. Çünki bu ərazidə hələ ki, hər hansı 
bir qala, yaxud istehkamın olduğu barədə tədqiqatçı qeydlərinə rast 
gəlmədim. T.Səlimov-Şağaninin yazdığı kimi olmuş olsaydı, XX 
əsrin ortalarında AMEA-dan kəndə gəlmiş ekspedisiya bu xüsusda 
bir söz demiş olardı.

Bakının Əhmədli kənd sakinlərindən İbrahim İbrahimov da 
Qulay, yaxud Küley Mahmud adı ilə razılaşmır. O, “Qulay Mah
mud” insan adının mənasını belə izah edir: “Mənə elə gəlir ki,
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Qulay - “Qolay” kəlməsinin yanlış, qüsurlu tələffüzü nəticəsinds 
formalaşmış ayamadır. Biz Əhmədli kənd camaatında belə biı 
deyim var: “Qolaylanıb vurmaq”. Mahmudla Əhməd qardaşları 
çoban olduqlarından yaxşı çomaqvuran olublar. Mənə elə gəlir ki. 
Mahmuda qolundakı gücə, qüvvətə və yaxşı çomaq vurmaq qab i
liyyətinə görə “Qolay (Qulay) Mahmud” deyiblər. Mahmud böyük 
qardaş imiş. Hətta bu kənd bir müddət “Qulay Mahmudlu” adı ilə 
də tanınıb. Sonra Mahmud qayıdıb gəldiyi yerə, kəndi bağışlayıb 
özündən kiçik qardaşı Əhmədə. Kənd çox sonradan “Əhmədli” 
adlanmağa başlamışdır” (Ayətxan Ziyad "Şamaxının Kürdəmic 
kəndi", Bakı-2014).

Kənd ağsaqqalı İbrahim İbrahimovun bu açıqlaması m ənə 
Şamaxının Kürdəmic kəndinin Hacılı obasındakı “Gülüyev” soya
dının başına gətirilənləri xatırlatdı. İlk dəfə “Gülüyev”i rus dilində 
yazanda “Кулиев” tərzində yazmış, sonra yenidən Azərbaycan 
dilində yazarkən bu dəfə “Кулиев” çönüb “Quliyev” olmuşdur - 
Gülüyev soyadından tamamilə uzaq, hətta qulaq qafiyəsi də ver
məyən bir soyad. Güman ki, bu ad da (Qolay Mahmud) rus dilinə 
çevirmədə tələffüzün “günahı üzündən” xristianlann Azərbaycan 
dilində danışmaq tərzinə, yaxud yerli əhalinin şivəsinə, ləhcəsinə 
uyğun olaraq “qulay”, yaxud “küley” kimi ifadə edilmiş, sonradan 
təkrarən Azərbaycan dilinə çevrilmə nəticəsində deformasiyaya 
uğrayaraq Qolay dəyişib Qulay<Küley şəklini almışdır.

Bundan əlavə. Azərbaycan ədəbi dilində “Qulay”, yaxud 
“Küley” sözləri varmı, yaxud bu kəlmələrin Azərbaycan dilində hər 
hansı məna daşıdığını bilən varmı?

Bu mənada mən kənd sakini İbrahim İbrahimovun bu müdrik açıq
lamasına şərik olur və Bakının Əhmədli kəndinin ilkin adının Qulay, 
yaxud Küley Mahmudlu deyil, “Qolay Mahmudlu” kimi şərfli üzərində 
dayanıram.

♦ Yekundan əvvəl:
Cəbi Səmədova görə, onların nəsilini (Novruzlu və dağlı tirə

lərini) Şamaxıdangəlmə kimi təqdim edən tədqiqatçılar ciddi yan
lışlığa yol vermişlər: “Novruzlu tirəsinin Şamaxı ilə heç bir əlaqəsi
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yoxdur. Ulu babamız Şahsevən Xanəhməd oğulu bura Xızı rayonu
nun Xalac kəndindən gəlmişdir, dağlı tirəsi də Xızıdan gələnlərə 
deyiblər”.

A.Ziyaddan: Hörmətli C.Səmədov unudur ki, orta əsrlərdə 
nəinki Xızı, bütövlükdə Qabıssan (Qobustan), Şamaxı, Umbakı, 
Hacıqabul, Kürdəmir və s. rayonların əraziləri də Bakı quberniya
sının Şamaxı qəzasının tərkibində olduğundan, tədqiqatçıların Nov
ruzlu tirəsini Şamaxıdangəlmə kimi təqdim etmələri mümkündür.

“Qolay (Küley, yaxud Quley) Mahmud və Əhməd qardaş
larının nəslindən bu kənddə qalan (yaşayan) varmı?” sualına İbra
him İbrahimovun cavabı: “Hazırda kənddə heç kim özünü onlara 
qohum çıxarda bilmir. Onların övladları, törəmələri olub-olmayıb, 
məlum deyil”.

A.Ziyaddan: İnanclara görə, nəsil yeddi törəmədən sonra dəyi
şir. Mövcud unudulma, bəlkə də, bu səbəbdəndir.

***
c) VƏ SON OLARAQ, NƏTİCƏ
Oğuzların bir qolu olan Səlcuqların Əhmədli qəbiləsinin törə

mələri olan Bakının Əhmədli kəndinin əsasını qoymuş qardaşların 
(Mahmud və Əhmədin) Rum-Səlcuq sultanlığının süqutundan 
(1301-ci il) sonra yaradılmış Əhmədli, yaxud Qızıl Əhmədli xan
lığının (1301-1459) Osmanlı imperiyası tərəfindən işğalından (il- 
haqından) sonra həmin qəbilə üzvlərinin XV əsrin sonlarında (Qızıl 
Əhmədli xanlığından daha əvvəlki əsrlərdə də ola bilər) Anadolu
dan Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, o cümlədən Salyan və Şir
van bölgələrinə adlamış Səlcuqların törəmələri olduqları qənaətinə 
gəlmək olar.
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SUMMARY

In this acticle it is taught about the residence of Ahmedli 
village of Baku, and the creation historu o f the villade. In the 
region Khaman of Baku faunded by Mahmud and Ahmed brothers. 
Ahmedli or Gold Ahmedli which was created af ther khanats Rum- 
Selcuk (1301) was invaded in 1459 by Osmanli imperatory the 
membres of the same tri bes moved from Anadolu to nothem 
Azerbaijan's different districts, and also to Salyan and shirvan. it is 
explained that they are from Seljuc generations and it is given an 
understanding that the definite thoughts whichare't explained are 
cleared till this time.
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Rəyçi: prof. R.O.Qafarlı

MƏHSƏTİ GƏNCƏVİNİN RÜBAİLƏRİNİN 
MÖVZU DAİRƏSİ

Məhsəti Gəncəvinin öz əsərlərində halal zəhmət ilə yaşayan və 
ailəsinin ehtiyaclarım ödəyən sənətkarların həm də humanist, d ə 
yərli şəxsiyyət obrazlarmı yaratması, bütövlükdə bəşəriyyət tarixin
də peşə nümayəndələrinin maddi fəaliyyətlərinin bədii-mənəvi 
müstəvidə yüksək zövqlə təsvir edilməsinin ilk və əvəzsiz nüm u
nələri olaraq dəyərləndirilməlidir. Çünki, bu bədii surətləri yaradan 
mütəfəkkir bir Şərq qadını idi. Əsərlərində olduqca müxtəlif dəyərli 
mövzulara əhəmiyyətli dərəcədə yer vermiş bu görkəmli mütəfək
kir xanım ayrı-ayrı peşə, sənət insanlarının da zəhmətkeş fəaliyyə
tinə dair məqamlara toxunmuşdur. Şəhrəngizlər, yaxud peşə adam
larının vəsfi bu baxımdan xüsusilə diqqətəlayiqdir və bəhs olunan 
nümunələr tarixi mənbəşünaslıq əhəmiyyətinə malik olması ilə 
seçilir.

Şəhər mədəniyyəti çərçivəsində sənətkarlığın inkişafını XII 
yüzildə Məhsəti xanımın dəmirçiyə, dülgərə, papaqçıya, qəssaba, 
dərziyə, çörəkçiyə, ox atana, nalbəndə, toxucuya və digər sənət 
adamlarına həsr etdiyi əsərləri əsasında tədqiq etmək mümkündür:

Mənim papaqçı dildarım həvəslə
Atlas və nəsicdənpapaq tikirdi.
Hər zolağına min “Afərin ” — dedim.
Halbuki, dörd zolağına bir haşiyə bəs idi.

Burada papağın tikilişi, onun atlasdan olması, naxışlarının 
düzümü haqda olan fikirlər, zolaqların kənarına tikilən haşiyə tarixi 
baxımdan əhəmiyyətli görünür və etnoqrafiyamız üçün də səciyyə
vi faktdır. Yuxarıdakı rübaidə cinas kimi işlənən “oj” -  III misrada 
“afərin” mənasında işlənmişsə, IV misrada “haşiyə” anlamına uy
ğun gəlir.
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Məhsəti xanım Gəncəvinin şəhrəngizlərində yerli sənətkarların 
peşəkar ustalar, öz sənət sahələrinin həqiqi biliciləri kimi surətləri 
ilə bərabər, həm də onların Şərqin ən qədim mədəniyyət beşiklərin
dən olan və Azərbaycan tarixində daim elmi, mədəni və siyasi-iqti- 
sadi mərkəz olaraq əhəmiyyətini qorumuş Gəncə şəhərinin şərəfli 
ənənələrini mühafizə edən, düzgünlük, halallıq, etibarlılıq kimi də
yərlərə sadiq olan şəxslər obrazlarında təsvir edilməsi çox mühüm
dür:

O nalbənd uşaq əlində oraq.
Ata nal vuranda, əyləşdi.
Bu alçaq dünyada belə nadir hadisəni kim görüb,
Bədr (14 gecəlik Ay) atın dırnağına hilal vursun.

Sonuncu beytdə o azyaşlı nalbəndi -  bədrə, nalı isə ayın hilal 
formasına bənzədir.

Sənət və peşə adamlarına həsr olunan rübailəri aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar:

1. Şairə üzünü qəssaba tutub deyirdi:
Sən qəssabsan, mənsə qurbanınam, bax.
Dözərəm çatsa da sümüyə bıçaq.
Adətdir, satırsan kəsdiyini sən,
Məni öldürsən də, gəl, satma ancaq!

2. Çörəkçiyə həsr etdiyi rübailərdən nümunələr:
Çörəkçi yanında şagird olmuşam,
Müəzzindən qabaq yandıraram şam.
Oddan, sudan, undan qızıl çıxarıb,
Xərabatda qızıl ələrəm axşam.
Mənə töhfəsini çörəkçi dilbər 
Cəhalətlə deyil, naz ilə verər.
Qəmiylə xəmirə döndərdi məni.
Qorxuram ki, oda verə bu səhər...

3. Yun əyirən oğlana həsr olunan rübailər:
Yun əyirən oğlan mənim canımdır,
Onun zənəxdanı bir zindanımdır.
Onun dodağından busə ver, Allah,
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Çünki o dodaqlar can dərmanımdır!
4. Papaqçıya həsr olunan rübailər:

Papaqçı sevgilim şövq ilə bayaq 
Tikirdi əlində atlazdan papaq.
Hər papağa yüz-yüz afərin dedim,
Dördünə biri də bəs idi, ancaq...

5. Dərzi oğluna həsr olunan rübailər:
Bənzər, dərzi oğlu, üzün qəmərə,
Sənə yüz Məhsəti dönər çakərə.
Əlindəki sap tək yolum düşə kaş 
Şəkər dodağına gündə yüz kərə!

6. Torpaq ələyənə həsr olunan rübailər:
Torpaq ələyənin mən aşiqiyəm,
Dilim gəlmir açıb sirrimi deyəm.
O, torpaq ələyib qızıl axtarır.
Mən əlimdə qızıl onu gəzirəm.

7'Hamamçıya həsr olunan rübailər
Mümkünsə, hamamçı camaat üçün 
Hamam qızdırmasın, söyləyin bu gün,
Mən səhər suyunu göz yaşlarımdan.
Odunu qəlbimdən elərəm bütün.

Məhsəti Gəncəvi qardaşlıq və birlik təşkilatı olan əxiliyin tə 
rəfdarı idi. Öz sıralarında şəhər sənətkarlarını, sadə peşə adamlarını 
və söz-musiqi ustalannı birləşdirən bu qrumun üzvlərini -  qəssab
ları, torpaq ələyənləri, çörəkçiləri, bənnaları şairə böyük məhəbbət
lə sevirdi. Onun yaradıcılığının bu istiqaməti dünya ədəbiyyatında 
nadir hadisələrdən biridir. Məhsəti ilk dəfə sadə peşə adamlarını 
şahlarla eyni sırada tutmuş və aşiqanə rübailərinin bir qismini 
onlara həsr etmişdir.

Vüqar və əzəmət ilə nəzər diqqəti cəlb edən, Gəncənin qiymət
li incisi sayılan musiqişünas şairə Məhsəti xanımın şeir dünyamız
da öz dəsti xətti var.

-  108 -

Məhsətiyəm oldum gözəllərə tağ,
Hüsnümü vəsf edir Xorasan, İraq.

- deyən şairənin ömür yoluna nəzər saldıqda görürük ki, həqiqətən 
də Məhsəti xanımlar xanımıdır.

Azərbaycan rübailərinin hələ öyrənilməmiş, açılmamış sirləri 
çoxdur. Belə ki, monoqrafiyada Parisdə Viktoriya Albert muzeyin
də üzərində Məhsəti xanımın rübailəri həkk olunmuş bir sürahi 
saxlandığı haqqında da məlumat verilir.

Məhsətinin surətini düşüncələr aləmində, xəyalında canlandı
ran, onun həyat səhifəsini vərəqləyən oxucu şairəyə məftun olur. 
Dilimizin gözəlliyindən, incəliyindən məharətlə istifadə edən, xal
qın kədər və sevincini, mənəvi aləmlərini dərindən duyan şairə 
təkcə Şərqin deyil, bütün dünya ədəbiyyatının bəzəyi olmuşdur.

Məhsətinin rübailərində dünyəvi eşqə həsr olunanlar üstünlük 
təşkil edir:

Qəminin eşqilə cahana gəldim,
Canımı eşqinə qurbana gəldim.
Bu könlüm qəminin məkanıdır, yar,
Qəmini çəkdikcə mən cana gəldim.

Aşiqin istəklərinin hamısını yerinə yetirə bilməyəndə səbr 
kasası dolub daşır. Vüsala çatmağa can atır:

Ey dost, məhəbbətin ömrə duzaqdır,
Arzum istəyindir, bu sözüm haqdır!
Aldı qərarımı sifarişlərin,
Səbir dedikləri məndən uzaqdır.

Şairə sevgidə əyriliyə, yalana yer olmadığım vurğulayır:
Sən, ey işvəsiylə gözəl görünən.
Əyləş, acıqlanma, əl çək fitnədən.
Əyridir vədin də qaşların kimi,
Əysən də bu camı, gəl dağıtma sən!

Bəzən ağzı dualılar qəm dəryasında üzən aşiqin imdadına çatır:
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Gözlərimdən qan-yaş axıtdım dünən,
Göylərə sovurdum torpaqları mən.
Kimin duasıdır, bilmirəm, ey dost,
Ki, ölmədim sənin dərya qəmindən.

Məhəbbəti qəlbini alovladıran aşiqin yalanı da sevgilisinə 
zarafat təsiri bağışlayır:

Məni sevirmişsən doğrudan, ey yar!
Qoymursan gözündən bircə an, ey yar!
Zarafat eyləyib bir yalan dedim.
Nə yaxşı onu da duymusan, ey yar!

Məhsəti şeirlərində insan psixologiyası çox təbii və inandıncı 
şəkildə əks tapıb.

Dərddən söz açmağa məndə hanı can,
Ya qəm şərh etməyə iirək, ey canan?
Kağızı, qələmi cansız, ürəksiz,
Alır, ağlayıram, atıram, aman!

Məhsətinin rübailərində zəmanətən şikayət motivlərinə rast 
gəlirik:

Məni kam almağa qoymadı zaman,
Gücü çatan qədər elədi divan.
Deyəsən əhd etmiş, dolandıqca hey 
Məni də özüylə hərlətsin dövran.

Şairəyə görə, insan cəmiyyət içərisində özünə yer ala bilmə
yibsə, onun yaşamağa haqqı yoxdur:

Xidmətdən qovulmuş bir kəsdir ürək,
Adın-sanın yoxsa, həyatdan əl çək.
Bu dünya elə bir karvansaradır 
Ki, qara pula da dəyməzmiş, gerçək.

O üzünü iqtidarlara tutaraq bildirirdi ki:
Xalqın başında gər olsan da bir tac,
Ağladar səni də bir gün ehtiyac.
Xalqın dərdinə qal, ona yaxın ol,
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Qorx o gündən özün olasan möhtac.
Məhsəti poeziyasının əsas mövzularından biri qadın azadlığı 

və qadın dünyasının tərənnümü olmuşdur. Onun şeirlərini oxuduq
ca hiss edirsən ki, bu qadın səsidir, kövrək və zərifdir [3-7]. Bu səsi 
Məhsəti şeiri ilə tutuşduranda, onun qadm hissləri barədə bildiklə
rini, düşündüklərini poetik dillə ifadə etməsini görürük. Bu şeirlər
də incə duyğular, qaynar sevgi və coşan nifrətdən başqa bir məna 
da var: Mən qadınam və mən duymağa, sevməyə, nifrət etməyə və 
öz sözümü deməyə qadirəm:

Cavan qadının əri qoca olarsa,
(Özü də) qocalana qədər dilxor olar.
Bəli, məsəldir ki, qadınlar deyərlər:
Qadın üçün tir pirdən (qocadan) yaxşıdır.

Məhsəti Şərqdə qadın azadlığı, qadın şəxsiyyətinin, qadın 
istedadmın ucalığının təbliği yolunda bir öndər idi. Onun qadın 
azadlığı haqqındakı fikirləri Məhsəti xanımı ədəbiyyat tariximizdə 
azadfikirliliyin əzəl carçılarından biri kimi tanıdır. Bu dahi söz 
sənətkarının rübailərində qədim tarixi və milli-mənəvi dəyərlərimi
zin, xalqımızın məişət həyatının bir sıra mühüm məqamları əksini 
tapmışdır:

Dərdin o buluddur gətirər qəm həsrət,
Dərdin o budaqdır bitirər yüz möhnət.
Neylim bu zülmkar, bu inadkar bəxti,
Dərdin mənə zülm ilə edibdir qismət.

Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan intibahının parlaq nümayəndəsi 
və həqiqətidir. O, Şərq poetikasının üsullarından məharətlə istifadə 
edərək sevən qəlbin hislərini, sevincini, kədərini rəngarəng boya
larla qələmə almışdır. Bəli, Məhsəti Gəncəvi keçmişin, indinin və 
gələcəyin şairi olub,sözün əsil mənasında xanım, mübariz, haqq, 
ədalət, sevda yolçusudur. Şairə аул -  ayrı sənət və peşə sahiblərini 
ədəbiyyata gətirməklə fərqlənməyi bacarmış, öz rübailərini Niza
minin əsərlərinin ilk rüşeyimi hesab etmişdir. XII yüzildə dünyanın 
heç bir xalqının ədəbiyyatında Məhsəti qüdrətli, Məhsəti səviyyəli 
və Məhsəti istedadlı bir qadm şair olmamışdır. Məhsəti Gəncəvi öz
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dövrünün humanist poeziyası ilə yaxından bağlı olduğundan insanı, 
onun gözəlliyini, istək və arzularını ifadə etmiş, onun həyat eşqinə, 
duyğularına bəraət qazandırmışdır. XII əsrdə Məhsəti Gəncəvi kimi 
şairənin yetişməsi Azərbaycan xalqının ictimai -  siyasi və mədəni. 
həyatında qazandığı nailiyyətlərin təzahürüdür.O, intibah dövrünün 
Azərbaycan ədəbiyyatında öz yeri və dəst-xətti olan görkəmli 
sənəykarlanndandır.

Açar sözlər: klassik poeziya, pübai, misra, dünyəvi eşq, ilahi 
eşq.
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Summary
Kasimova Vusale

(АТГ% Magistr^
Theme circle of rubais by Mehseti Ganjavi

İn this article the theme and idea by Mehseti Ganjavi are 
rsearehed. The poems of ühich are devoted to the poetess love, 
work, union leaders, woman rights? Sosial and philosophical 
contented rubais and the art features are investigated
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Sadıqova Könül,
ADPU-nun magistrantı

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”DASTANINDA 
“QƏHRƏMANLIQLA NİŞANLANMA” MƏRASİMİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı xalqımızın məişəti, adət-ənə
nəsi, mərasimlərilə zəngin böyük ədəbi abidədir. Burada doğum və 
adqoyma mərasimi, qəhrəmanlıqla nişanlanma, toy, yas mərasim
ləri məharətlə işlənmişdir. İndi söhbət açacağım mərasim qəhrə
manlıqla nişanlanma mərasimidir ki, bunu əsasən, dastanm 2 bo
yunda -  “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək” və “Qanlı Qoca oğlu 
Qanturalı” boyunda müşahidə edirik. Bildiyimiz kimi, “Bayburanın 
oğlu Bamsı Beyrək” boyunda Qazan xanın təşkil etdiyi ulu toy 
məclisində Baybura bəy hər kəsin oğul-qız sahibi olduğunu, da
vamçısı olduğunu görür. Qazan xanın ətrafında- sağ yanında oğlu 
Uruz, sol yanında Qazılıq Qoca oğlu Yeynək dayanmışdı. Bu vaxt 
Baybura bəyin halının pis olduğunu görən Qazan xan niyə kefsiz 
olduğunu soruşur. O isə övladının olmadığını, ölüb gedərsə, yerin
də-yurdunda davamçısının qalmayacağına görə məyus olduğunu 
bildinniş. Bu zaman bəylər əl qaldırıb Tanrıdan ona övlad dilədilər. 
O zaman bəylərin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi. Burada əyləşən 
bəylərdən Baybecan bəyin qızı yox idi. Bəylər ona da Allah-Taala
nın qız övladı verməsi üçün əl qaldırıb dua etdilər. Baybecan bəy 
dedi:

-“ Bəylər, Allah-Taala mana bir qız verəcək olursa, siz tanıq 
olun, mənim qızım Baybura bəyin oğluna beşik gərtmə yavuqlu 
olsun. (I. səh.43)

Bir müddət sonra Baybura bəyin bir oğlu, Baybecan bəyin bir 
qızı olur. İllər keçir, uşaqlar böyüyürlər. Beyrək bir gün ova çıxır. 
Bu zaman bir sürü keyik gəldiyini görür. Beyrək bunlan qova-qova 
bir oylağa gəlib çıxdı. Burada bir qırmızı çadır tikildiyini gördü. Bu 
otağın Baybecan qızı Banuçiçəyin olduğunu bildi. Banuçiçək dayə
sini göndərib bu igidin buraya nə üçün gəldiyini öyrənmək istədi. 
Dayəsi gəlib Beyrəyin ovladıqlan keyikdən onlara da pay vermə
sini istədi, kim olduğunu soruşdu. Banuçiçəyin yanındakı qızlar bu

- 113-



igidin yaxşı igid olduğunu, bəy oğlu bəy olduğunun fərqində idilər. 
Bu zaman Banuçiçək atasının onu Beyrəyə verdiyini deyir. Bu igid
lə xəbərləşmək istədiyini, onu çağırmalarını söyləyir. Qızlar həmin 
igidi çağırırlar. Banuçiçək yaşmaqlanıb igidin haradan gəldiyini, 
kimin nəsi olduğunu, nəyə görə gəldiyini soruşur. Beyrək İç Oğuz
dan gəldiyini, Bamsı Beyrək olduğunu, Baybecan bəyin qızı Banu- 
çiçəyi görməyə gəldiyini deyir. Banuçiçək o qızın dayəsi olduğunu, 
Banuçiçəyin onu görməyə razı olmayacağını bildirir və birlikdə ova 
çıxmaq təklifini etdi: Əyər sənin atın mənim atımı keçərsə, onun
atını dəxi keçərsən. Həm səninlə ox atalım, məni keçərsən, onu 
dəxi keçərsən və həm səninlə gürəşəlim, məni basarsan, onu dəxi 
basarsan.” (1. səh. 47). Beyrək atdan endi və qarvaşdılar. Bir-birini 
yıxmağa müvəffəq olmadılar. Beyrək fikirləşdi ki, əgər bu qıza 
basılacaq olarsam, Qalın Oğuz içində başıma qaxarlar. Qeyrətə 
gəldi. Qızı belindən tutub arxası üstə yerə vurdu. Bu zaman qız 
dedi:-“Yigit, Baybecan qızı Banuçiçək mənəm.”

Bundan sonra Beyrək barmağından qızıl üzüyü çıxarıb qızın 
barmağına saldı. Baybura bəy Qalın Oğuz bəylərini toplayır, məslə
hətləşirlər ki, onun yanına ancaq Dədə Qorqud gedə bilər. Dədə 
Qorquda iki yüyrək at verdilər, birini mindi və getdi. Bu vaxt Dəli 
Qarcar nə üçün gəldiyini, bura öz ayağıyla ölümə heç kimin gəl
mədiyini söylədi. Dədə Qorqud bacısı Banuçiçəyi istəməyə gəldi
yini bildirən kimi, Dəli Qarcar Qara ayğırı gətirmələrini istəyir. 
Dədə Qorqud Duru ayğırı minib qaçdı. Dəli Qarcar arxasına düşdü, 
əlinə qılıncını aldı. Bu vaxt Dədə Qorqud əlin qurusun dedi. Dəli 
Qarcarın əli yuxarıda asılı qaldı. Belə olan vəziyyətdə Dəli Qarcar 
aman dilədi, əlini sağaldarsa, bacısını Beyrəyə verəcəyinə söz 
verdi. Üç dəfə təsdiq etdi və tövbə etdi. Dədə Qorqud dua etdi və 
Dəli Qarcarın əli sağaldı. O, bacısını verərsə, əvəzində nə istəyirsə, 
veriləcəyini soruşdu. Dədə Qorqud nə istəsə, verəcəyini söylədi. 
Dəli Qarcar maya görməmiş buğra, heç qısrağa aşmamış min baş 
ayğır, qoyun görməmiş min baş qoç, min ədəd quyruqsuz, qulaqsız 
köpək, min ədəd birə istədi. Əgər gətirməzlərsə, indi öldürmədi, 
həmən vaxt öldürəcəyini dedi. Dədə Qorqud evə qayıtdı, bu istək
ləri çatdırdı. Baybura bəy ayğır, buğra, qoç seçdi. Bitlə köpəyi Də
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də Qorqud tapdı və Dəli Qarcarın yanma getdilər. O zaman bir igid 
evlənsə idi, ox atardı, orada çadır qurardı. Beyrək də ox atdı, gər
dək tikdi.

Qəhrəmanlıqla nişanlanma mərasimi “Qanlı Qoca oğlu Qantu- 
ralı” boyunda da özünü göstərir. Qanlı Qoca ölüb gedərsə, yerində- 
yurdunda nəsli qalsın deyə oğlunu evləndirmək istəyir. Qanturalı 
ona layiq qız olmadığını söyləyir: -’’Baba, mən yerimdən durmadan 
ol durmuş ola. Mən Qaraqoç atıma minmədən ol minmiş ola. Mən 
qanlı kafir elinə varmadan ol varmış, mənə baş gətirmiş ola. (1. 
səh. 92)

Qanlı Qoca dedi:- “ Oğul, qız görmək səndən, mal-rizq vermək 
məndən.” (1. səh.93). Qanturalı özünə uyğun qız tapa bilmir. Və
ziyyəti belə görən atası oğlu üçün qız axtarmağa yollanır. Dolanıb 
Trabzona gəlir. Sən demə, Trabzon təkurunun bir gözəl, cəsarətli, 
igid qızı varmış. O qızın da üç canavarı varmış, hansı ki, qızı istə
məyə gələnlər bu üç canavarla döyüşməli idi. Kim bu canavarları 
bassa idi, qızı ona verəcəkmiş. Basmazsa, başını kəsəcəkmiş. Belə
liklə, 32 kafir oğlunun başı kəsilmiş, bürcdən asılmışdı. Canavar
ların biri aslan, biri buğa, biri isə qara buğra idi. Qanlı Qoca evinə 
dönüb eşitdikləri və gördüklərini oğluna deyir. Oğlunun getmək 
istədiyini gördükdə onu qorxutmaq üçün yollarının pis olduğunu, 
gedərsə, qayıda bilməyib ana-atasını ağlar qoyacağını söyləyir. 
Qanturalı bu sözləri özünə ar bilir və ana-atası ilə vidalaşıb gedir.

Bu vaxt təkura xəbər gəlir ki, Oğuzdan Qanturalı adlı bir igid 
var, qızını istəməyə gəlir. Qanturalı gəlib təzim edib salam verdi. 
Təkur ondan yerini-yurdunu, hardan gəldiyini, niyə gəldiyini soruş
du. Qanturalı Allahın əmri, Peyğəmbərin qövlilə qızını almaq 
istədiyini söylədi. Elə bu vaxt zəncirli buğanı meydana gətirdilər. 
Buğa buynuzu ilə mərmər daşını yondu. Kafirlər: -“şimdi yigidi 
atar yıxar, sərər yırtar. Yıxılsın Oğuz elləri, qırx yigit bir bəy oğlu 
ilə bir qızdan ötrü ölmək nolur?- dedilər. (1. səh. 97)

Bunu eşidən qırx igid qan-yaş töküb ağlaşdılar. Qanturalı yol
daşlarını belə pərişan görüb dedi: -“ Hey qırx eşim, qırx yoldaşım! 
Niyə ağlarsız, Qolça qopuzum götürün, öyün məni.” Burada qırx 
igid Qanturalını öyürlər. Qanturalı da San donlu qız eşqinə bir “hu”
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dedi. Buğanın zəncirini açıb Qanturalıya tərəf yolladılar. Q an tu ra lı 
Məhəmməd Peyğəmbərə salavat gətirdikdən sonra buğanın a ln ın a  
elə bir yumruq vurdu ki, buğa arxası üstə yıxıldı. Bir müddət n ə  
buğa yenilir, nə də Qanturalı yenilir. Qanturalı salavat g ə tir ib  
buğanın önündən qaçdı və buğa buynuzu üstə dik gəldi. Q anturalı 
buğanın quyruğundan tutub üç kərə götürüb yerə saldı. B ıçağın ı 
çıxanb dərisini üzdü və dərini təkurun önünə gətirib dedi:

Danla qızını mənə verəsən! Təkur dedi: Mərə, qızı v e rin ,
şəhərdən sürün, çıxsın getsin!”Lakin təkurun qardaşı oğlu dedi:“ - 
Canavərlər səvəri aslandır. Onunla dəxi oyun göstərsin, qızı o n d an  
sonra verəlim.” Aslanı gətirdilər. Qanturalı aslanı da məğlub e td i 
və təkurun önünə gəlib dedi: Yarın qızın mənə vergil!” T ək u r
dedi: Qızı gətirin verin! Bu yigidi könlüm sevdi, gərək dursun,
gərək getsin.”Yenə qardaşı oğlu dedi: Canavərlər sərhəngi dəvə
dir. Onunla dəxi oyunun oynasın, ondan sonra qızı verəvüz.” T əkur 
da razılaşdı və dedi: Dəvənin ağzın bağlayın.” Lakin kafirlər
bağlamadılar. Qanturalı iki canavərlə savaşmışdı və artıq yorulmuş
du. Bunu görən yoldaşları Qanturalım öyməyə başladılar, onu qalib 
gəlməyə həvəsləndirdilər, buraya qədər gəlib sonuncuda məğlub 
olmamağa səslədilər. Qanturalı sarı donlu qız eşqinə bur “hu” dedi 
və dəvəni də məğlub etdi.

Artıq təkur qızı Qanturalıya verdi. Qırx yerdə otaq tikdirdi. 
Qanturalıyla qızı gətirib gərdəyə qoydular. Qanturalı dedi:“- Yer 
kimi kərtiləyin! Qılıncıma doğranayın! Oxuna sancılaym! Oğlum 
doğmasın! Doğarsa, on günə varmasın! Bəy babamın, qadın ana
mın üzün görmədən bu gərdəyə girərsəm.” Yol aldı, yeddi gün. 
yeddi gecə yol getdilər. Oğuzun sərhədində çadırını tikdi. Yedilər, 
içdilər, dinclərini almaq üçün yatdılar. Selcan xatun isə Qantura- 
lının yatdığını görüb belə düşündü: Mənim mühiblərim çoxdur.
Nagah ilğarla gəlməsin, tutuban igidim öldürməsinlər, ağca üzlü 
mən gəlini tutub atam, anam evinə ilətməsinlər.” Yüksək bir yerə 
çıxdı və gözlədi. Bu vaxt, sən demə, təkur peşman olub: Üç ca-
navər öldürdüyüçün bir qızcığazımı aldı, getdi.”- dedi. (1. səh.101) 
Altı yüz kafir seçdi. Onlar gecə-gündüz yol getdilər. Qız hazır idi. 
Baxıb gördü ki, ordu gəlir. Tez gəlib Qanturalım oyatdı. Üzərlərinə

- 116 -

yağı gəldiyini bildirdi. Qanturalı abdəst alıb iki rükət namaz qıldı, 
Peyğəmbərə salavat gətirdi və atını minib düşmənə tərəf yollandı. 
Selcan xatun da atını səyirdib Qanturalının önünə keçdi. Döyüş
məyə getmək istədi. Selcan xatun qaçanı qovmadı, aman diləyəni 
öldürmədi. Otağına qayıdanda Qanturalım tapa bilmədi. Bu vaxt 
Qanturalının ana-atası gəlib çıxdı. Selcan xatundan öz oğulları 
Qanturalım soruşdular. Selcan xatun bu insanların onun qaynanası 
və qaynatası olduğunu başa düşdü. Atını mahmızlayıb yüksək bir 
yerə çıxdı və gördü ki, bir dərənin içində toz gah dərilir, gah da 
dağılır. Gördü ki, Qanturalının atını oxlamışlar, gözünün qapağını 
oxlamışlar, üzünü qan bürümüş, kafirlər üstünə qılınc çəkmişlər. 
Selcan xatunun içinə od düşdü. Bir bölük qaza şahin girmiş kimi 
kafirə at saldı. Kafiri bir ucundan qırıb o biri ucuna çıxdı. Qanturalı 
belə görcək əvvəlcə bu igidin kim olduğunu anlamadı. Kim olduğu
nu biləndən sonra bir tərəfdən Selcan xatun, bir tərəfdən Qanturalı 
kafirin üstünə yeriyib kafirə aman vermədilər. Yağı basıldı, düşmən 
məhv oldu. Selcan xatun Qanturalım atına alıb yola çıxdılar. Yolda 
gələrkən Qanturalı düşündü ki, birdən el içində Selcan xatun özünü 
öyər, Qanturalıya kömək edib onu ölümdən qurtardığını deyər, kişi
lər, el-aləm içində Qanturalı biabır olar. Belə qərara gəlir ki, Selcan 
xatunu öldürsün. Deyir ki, səni öldürəcəyəm. Selcan xatun dedi:

Bəy yigit,
Öyünərsə, ər öyünsün- aslandır,
Öyünməklik övrətlərə böhtandır.
Öyünməklə övrət ər olmaz.
Ala yorğan içində səninlə dolaşmadım.
Dadlı damaq dadıbanı soruşmadım,
Al duvağım altından söyləşmədim.
Tez sevdin, tez usandın.
Qavat oğlu, qavat!
Qadir Allah bilir, mən sana

Munisəm, yaram, qıyma mana! -dedi. Selcan xatun yenə də 
razılığa gəlmək istədi. Belə razılaşdılar ki, ox atsınlar. Dəmrənin- 
dən iki oxun çıxardı, birini gizlədi. Dəmrənli oxla atmağa qıymadı, 
dedi: “- Yigit, at oxun.” Qanturalı aydır: “- Qızların yolu əvvəldir.
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Əvvəl sən at!” (1. səh. 104). Qız bir oxla Qanturalıya atdı. Sonra 
irəli gəlib Selcan xatunu qucaqlayıb barışmışlar. Bir-birini sınadı
ğını söyləmişlər. Atlanm minib Oğuz elinə gəlmişlər. Atası oğluyla 
gəlinini görüb çox sevindi. Onlar üçün toy etdi. Atdan ayğır, dəvə
dən buğra qoç qırdırdı. Dədəm Qorqud gəlib şadlıq çaldı, boy boy
layıb soy soyladı.

Ключевые слова: Азербайджанский церемоний, Деде 
Коркут.

Keywords: The Azerbaijan ceremonies, Dede Korkut.
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Резюме

Статья епос “Книга Деде Коркут» маркировка героичес
кий, брак, жениться на церемонии были описаны. Чтобы сде
лать это эпос «Бамсы Бейрек по сыны Байбуры» и «Гантуралы 
сын Кровавый Старик» шея образец.

Summary
The article “The Book of Dede Korkut” marking showing the 

heroic epos, marriage, marrying ceremonies have been described. 
To do this, the epic “The Bamsi Beyrek of son Baybura” and “The 
Qanturah of Bloody Old son” neck is a sample.

- 118 -

Sadıqova Könül,
ADPU-nun magistrantı

TOY VƏ YAS MƏRASİMLƏRİ

Məişət mərasimləri xalqın adət və ənənələri, məişəti, etiqadları 
və s. ilə bağlı olaraq təşkil edilmişdir. Azərbaycan xalqı içərisində 
doğum, yas, dəfn, toy mərasimləri var. Qədim məişət mərasim
lərindən biri də vəsf-haldır. “Vəsf-hal” halın vəsfi, vəziyyətin izahı 
deməkdir ki, əslində fal mənasını ifadə edir. Vəsf-hallar qədim 
azərbaycanlıların adətlərini, dünyabaxışını, etiqadlarını izah etmək 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən nəğmələrdir. Vəsf-hal məra
simini qadınlar, qızlar və gəlinlər təşkil edirlər.

Yas və dəfn mərasimləri məişət mərasimləri içərisində mühüm 
yer tutur. Bu mərasimlər adam öldükdə onun başı üstündə ya evdə, 
ya da basdırılan zaman düzəldilir. Qədim əcdadlarımız ölümə sirli 
bir hadisə kimi baxmışlar. Qədim dövrlərdən başlayaraq Azərbay
canda ölən adama, onun ailəsinə hörmət və ehtiramla yanaşılmış, 
öləni şeir dililə, bayatı ilə ağlamışlar. Ölənin üstündə oxunan belə 
mənzumələrə “ağı” deyilir. Ölünü şeirlə ağlamağın qədim tarixi 
vardır. Qədim türklərdə sağucular (ağıçılar) meyit yanında qopuz 
adlı alət çalaraq onun haqqında oxuyarlarmış. Burada ölü təriflənir, 
onun nöqsanları unudulur, qəhrəman kimi təriflənir.

Türk dünyasının böyük abidəsi sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud” 
eposu xalq adət-ənənələri, etiqadları ilə zəngin abidədir. Bu məna
da dastanın “İç Oğuzun Daş Oğuza asi olduğu boy”, “Duxa Qoca 
oğlu Dəli Domrul boyu”, “Dirsə xan oğlu Buğacın boyu”nda ölüm
lə bağlı səhnələr verilmişdir. Dastanda yas saxlamağın bir sıra 
əlamətləri qorunub saxlanmışdır. Belə ki, yasda ağ paltarı çıxarıb 
qara paltar geyinirlər, ata minmirlər, igidin atının quyruğunu kəsir
lər. Eyni zamanda “İç Oğuzun Daş Oğuza asi olduğu boy”da deyi
lir: “Beyrəgin baba-anasına xəbər oldı, Qaza bənzər qız gəlinlər aq 
çıqanb, qara geydilər.Banıçiçək qaralar geydi, ağ qaftanını çıqardı. 
Güz alması kibi al yanağım yırtdı.” Beyrəyin bacılan isə öz qardaş-
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lan üçün belə şivən qopardılar: “Vay, bəgim qardaş! Muradına 
məqsudına irməyən qardaş!”

Beyrəyin ölümü, dəfni ulusda matəmə səbəb olur. Ancaq bütün 
elin yas mərasimi dastanda aydın ifadə olunmur. “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da yas xəbər gələndən sonra saxlanılır. Ölüm xəbərini 
təsdiq edən sübut olmasa, buna inanmırlar. Yalançıoğlu buna görə 
Banıçiçəyin Beyrək üçün tikdiyi qaftanı ələ keçirmişdi. Sonra quş 
quşlayıb onu qana batırmış və Banıçiçəyə gətirmişdi. Bu xəbəri 
eşidən kimi Qazan bəy və onun yaxın adamları ağ paltarını çıxarıb 
qara geyinmişlər. Yəni dastandakı obrazlar real zəmində verilmiş
dir. Onlar nə qədər qüdrətli qəhrəman olsa da, yenə də təbii, zərif 
qəlbli insanlardır. Əzizlərinin ölüm xəbəri onlar üçün ağırdır.

Oğuznamələrin əksəriyyətində olduğu kimi, “Kitabi-Dədə Qor
q u dda  toy Oğuz cəmiyyətinin vacib siyasi, iqtisadi, hərbi-inzibati 
məsələlərini həll etmək üçün çağırılan kenqəş, yaxud da qurultay
dır. Baymdır xanın ildə bir dəfə toy verib Oğuz bəylərini qonaqla- 
ması və bəzi vacib məsələləri həll etməsi “Kitabi-Dədə Qorqudda 
bir neçə dəfə təkrar edilir. Mətndən göründüyü kimi, Qazanın da 
verdiyi toy bugünkü anlamda deyildir. Atdan, ayğırdan, dəvədən, 
qoyundan qoç qırdırmaq, qımız sağdırmaq, bir sözlə şənlik etmək 
bu toyların xarakterik cəhətidir. Evlənmə mərasiminin sevincini 
özündə birləşdirən toy “Kitabi-Dədə Qorqudda səciyyəvi yönləri -  
xalqın dünyagörüşü, məişəti, adət-ənənəsi ilə bağlıdır. “Qanlı Qoca 
oğlu Qanturalı boyudda ata evləndirmək istədiyi oğluna deyir: 
“Yaranlar, atam öldi, mən qaldım. Yerin-yurdın tutdım. Yannkı 
gün mən öləm, oğlım qala. Bundan yegrəgi yoxdur ki, gözüm 
görərkən, oğıl, gəl səni evərəyim”. Buradan göründüyü kimi, Oğuz 
elində atanın bir borcu da oğlunu evləndirib ona toy etməkdir.

Toy mərasimindən qabaq sınaq yarışlarının olması əski folklor 
nümunələrindən bəllidir. “Kitabi-Dədə Q orqudda bu bir neçə mər
hələdə variasiya olunur. Əgər Qanturalını qızın atası Trabzon 
təkuru sınağa çəkirsə, Bamsı Beyrəyi qızın özü sınağa çəkir. Sınağa 
çəkmə “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında sadəcə olaraq toya hazır
lıq mərasiminin hissəsidir. Toy mərasiminin bütün mərhələləri das
tanın boylarında öz əksini tapmışdır. Elçilik, üzük taxma, qız bə
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yənmə, qız seçmə, başlıq, nişan və s. “Baybura bəyin oğlu Bamsı 
Beyrək”, “Qanlı qoca oğlu Qanturalı” boyunda öz əksini tapmışdır. 
Toy mərasimində oğuzların bir adəti də gərdəklərini ox atıb tik
mələri idi. Bamsı Beyrək düyün vaxtı ox atır. “Kitabi-Dədə Qor
qudda toy mərasimi kiçik və böyük olmaqla iki yerə bölünür. 
Kiçik düyün nişan, böyük düyün isə toy anlamına gəlir. Toy-düyün 
mərasimində “ox çığın” yarışı keçirilir ki, burada evlənən oğlanın 
nişan üzüyünə toya gələn bəylər ox atırlar. Bu yarış həm şənlik, 
həm də sınaq, yoxlama xarakteri daşıyır. “Kitabi-Dədə Qorqudda 
toylar qırx gün, qırx gecə davam edir. “Qırq gün, qırq gecə toy- 
dügün eylədilər. Beyrək yigitlərilə murad erdi, murad aldı.”
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“Kitabi-Bədə Qorqud” dastanı və Şərqi Anadolunun 
Ərzurum, Qars, Iğdir və Ərdahan dialektləri ilə ortaq 

morfoloji xüsusiyyətləri

Dədə Qorqudun 570-632-ci illər arasında, Hz.Məhəmməd 
(Ə.S) zamanında yaşadığı rəvayət edilmişdir. Oğuzlarm Kayı və ya 
Bayat boylarından gəldiyi, həm keçmişdən və həm də gələcəkdən 
xəbər verən, "Kərəm sahibi bir övliya" olduğu rəvayət edilir. 
"Ozanların Piri" və ya "Ozanlann Başı" olaraq da bilinən Dədə 
Qorqudun, (mənən) Hz.Məhəmmədin xeyir-duasını aldığı və O ğuz
lara İslam dinini öyrətdiyi də bu rəvayətlərlə günümüzə qədər çat
mışdır. Digər tərəfdən də Dədə Qorqud, bütün Türk tayfalarının 
atasıdır və dahisidir. Dədə Qorqud Kitabında (Dede Korkut ala 
Lisan-i Taife-i Oğuz han- Oğuzların Diliylə Dədə Qorqud Kitabı) 
12 dastan xüsusiyyətli hekayə yer alır və bu kitab, İslamdan əvvəl 
və sonra Türklərin yaşayışını, dilini, tarixini, ədəbiyyatını və mədə
niyyətini özündə əks etdirir. Axıcı və xalqın istifadə etdiyi Türkçe 
ilə yazılmış olan bu kitab əsil bir şah əsərdir. Kitabda, "Dədə" və 
"Ata" olaraq adı keçən və "Qorqud Ata" olaraq da bilinən Dədə 
Qorqud, Türkmən, Qazax, Özbək və Qaraqalpak boylan arasında 
da bu adlarla məşhurdur. Türk dastanlarında və xalq dastanlarında. 
Dədə Qorqud adına və onun möcüzəvi sözlərinə rast gəlmək hər 
zaman mümkündür. Türk hökmdarlarının ağıl müəllimi və vəziri 
olduğu bilinən Dədə Qorqud, bütün Türk dünyasının yeganə nü
mayəndələrindən və hər zaman yaşadılan atalanndandır.
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"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yazıya alındığı ərazi haqqın
da bir çox görüşlər irəli sürülmüşdür. Burada Trabzon, Qara dəniz, 
Gəncə, Gürcüstan kimi yer adlan xatırlanır. Bu zaman da ağla 
Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolu və Cənubi Qafqaz gəlir. Müxtəlif 
tarixi sənədlərə, xəritələrə, səyahətnamələrə baxaraq Dədə Qorqud 
Kitabının yazıya alındığı bölgədə coğrafi adları müəyyən etmək, bu 
səbəbdən Dədə Qorqud dastanlarının yayıldığı və keçdiyi əraziləri 
araşdırmaq, şübhəsiz faydalı olmuş, beləcə bu gün Şimali və Cənu
bi Azərbaycan, Şərqi Anadolu Dədə Qorqud dastanlarının keçdiyi 
deyildiyi, yığılıb yazıya keçirildiyi sahələr olaraq qəbul edilmişdir. 
Dədə Qorqudun bu dil xüsusiyyətləri morfologiyada da özünü 
göstərir. Qısaca ifadə etməyə çalışdığımız bu xüsuslara baxaraq 
deyə bilərik ki, Dədə Qorqud dastanın dili dar bir sahəyə aid edilə 
bilməz, bu dastan tarixi ölçüsü ilə təməldə qədim Azərbaycan və 
Anadolu Türkcəsinə söykənən bir quruluş ifadə edir, Qazı Bürha- 
nəddinin divanındakı dil ilə birləşir. Dədə Qorqud dastanının bu 
xüsusiyyətini, onun söz xəzinəsinin bir çoxunu Qərb Türkcəsində, 
yəni Şərqi Anadolu türkcəsinin dialektlərində də görə bilirik. Yerli 
sözlərdən hərəkət edərək Dədə Qorqud dastanlarındakı Şərq Türk
cəsinin xüsusiyyətlərini əks etdirən söz və əlavələr də mövcuddur. 
Ancaq Dədə Qorqud dastanlarının dili Şərq Tiirkçesi ilə və ya 
Köhnə Anadolu Türkcəsi ilə yazılmış əsərlərlə müqayisə onun 
özünə xas bir söz xəzinəsi və üslubunun olduğunu göstərir. Qərb 
Türkcəsinin ilk dövrü olan Köhnə Anadolu Türkcəsini də əhatə 
edən Dədə Qorqud dastanları, Azərbaycan dili və mədəniyyəti 
baxımından son dərəcə əhəmiyyətli bir yerə malikdir. Bu dastanlar 
xalq dilinin canlılığını və özünəməxsusluğunu təsir edici bir güclə 
və ədəbi bir üslubla dilə gətirərkən, quruluş və morfoloji xüsusiy
yətləri ilə üstün quruluşda bir dil dəyəri göstərməkdə, ifadə etdiyi 
zəngin kökü ilə dilimizin ən seçmə əsərlərindən biri olaraq yerini 
qoruyub saxlamaqdadır. XII əsrdən bu günümüzə qədər uzanan za
man dilimini əhatə edən Qərb Türkcəsi üç dövrdən ibarətdir. Köhnə 
Anadolu Türkcəsi, Osmanlı Türkcəsi, Türkiyə Türkcəsi. "Dədə 
Qorqut dastanlarını da əhatə edən Köhnə Anadolu Türkcəsi X 
əsrdən etibarən Orta Asiyadan qərbə köçmüş Oğuzlarm, XII əsrin
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sonlarında öz ləhcələrinə söykənən Anadoluda qurub yaratdıqları 
ədəbi yazı dilidir. 1 Səlcuqlu dövrü Türkcəsini də əhatə edən bu 
dövr XIII əsrdən XV əsrin sonuna qədər davam etmişdir. XV əsrin 
ikinci yarısı bir keçid dövrü olmaqla bərabər, Köhnə Anadolu 
Türkcəsinin xüsusiyyətləri bütün XV əsr boyunca davam etmişdir. 
Hətta XVII əsrdə də bu xüsusiyyətləri göstərən əsərlər ortaya çıx
mışdır. 2. Bu dövrü Türkiyə elmi tədqiqatçıları fərqli səkillərdə ad
landırmışlar. Zeynəb Qorxmaz və Bican Ercilasun "Köhnə Oguz 
Türkcəsi", Gürer Gülsevin "Köhnə Anadolu Oğuzcası" olaraq döv
rü ifadə etmisler. Bu adlandırmalardan ən geniş şəkildə istifadə 
ediləni "Köhnə Anadolu Türkcəsi"dir.

Məşhur türk dialektoloq alimi professor, doktor Ahmet Bican 
Ercilasun Şərqi Anadolu dialektləri haqqında yazır: "Şərqi Anadolu 
və Azərbaycan əvvəllərdən uzun illər boyıı eyni siyasi taleyi 
paylaşmışdır. Türk axını və yerləşmələrindən əvvəl buralarda 
yaşayan yerli əhalinin bir qismi hələdə varlıqlarını qoruyub 
saxlamışlar" (2.S.31)

Qars ili, Qafqazdan Anadoluya keçid nöqtəsində yerləşdiyin
dən tarix boyunca daxili və digər köçlər yaşamış bir yaşayış vahi
didir. Bölgədə bu köçlərə bağlı olaraq bir-birindən fərqli dialekt 
xüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Mövzuyla əlaqədar olaraq 
Ercilasunun apardığı tədqiqat da bu mənada ətraflı məlumatlar təq
dim edir. Ercilasun tədqiqatlarında bölgədəki dialekt fərqliliklərini. 
Ardahan-Posof Yerliləri, Qars Yerliləri, Türkmənlər, Qars Tərəkə
mələri (Qarapapaqlar) və Qars Azəriləri olaraq adlandırdığı demo
qrafik quruluşlarla bağlamışdır. (2.s3) Türk dialektoloq alimlərin
dən Effasiyab Gemalmaz, Ahmed Bican Ercilasun, Ahmed Cafer- 
oğlu, Zeynep Korkmaz və başqaları Şərqi Anadolu dialektlən 
haqqında çox sanballı tədqiqat işləri aparmışlar.

Bir çox morfoloji xüsusiyyətlər "Kitabi-Dədə Qorqud" dasta
nında olduğu kimi Şərqi Anadolunun-Ərzurum, Qars, Iğdır və 
Ərdahan dialektlərində də özünü göstərir.

Ortaq bir məxrəcə gələrək hesab etmək olar ki, bu ərazilərin və 
dastanın morfologiyasını Şərqi Anadolu dialektlərinin morfologi

-  124 -

1

yası ilə müqayisə etmək və bunları müqayisəli şəkildə araşdırmaya 
cəlb etmək daha da maraqlı olardı.

Dədə Qorqud dastanında bir neçə yerdə deyilən acığı tutdu 
frazeoloji birləşmə fel kimi qeyd olunur.

Böylə digəc Qancıq çobanın acığı tutdı, dodaqlan təpsərdi. 
(l.s.48) Hirslənmək felini əvəz edən mənasmda olan bu birləşmə 
bu gün Van Gölü ətrafında, Ahlatda, Bitlisdə, Ercişdə, Vanda 
istifadə olunan bir deyimdir. Xalq dialektində söz yığma jurnalına 
digər adı ilə yığmalar lüğəti ilə baxıldığında bu deyim Anadolunun 
başqa yerlərində də istifadə edilir.

Yigitligina usanmadın canıma yazıx! -  dedi, 
yumru-yumru ağladı, yanıq cigarcigini dağladı.

(I.s.47)
Aslanın alnın gözədüb bir yumruq eylə urdı 
kim, yumruq çənəsinə toqundı, ovatdı. (l.s.110)

Dədə Qorqud dastanından gətirdiyimiz bu nümunədə yumru- 
yumru kəlməsi morfoloji cəhətdən mürəkkəb zərfdir. Bu kəlməyə 
Şərqi Anadolunun bir çox bölgələrində də rast gəlirik. Yum(maq) 
felindən əmələgələn yumru Sifəti Şərqi Anadolunun Qars ili dialek
tində Тм/и/7-Yuvarlak (2.S .386), Ardahan İli dialektlərində isə bu 
söz Gobbuz şəklində (5 ) işlənərək yumruq mənasını verir. Ərzurum 
İli dialektindəyurmuh şəklində (3.S.344), Qars və Iğdır azərilərinin 
dialektində 'isə yumul, yum  feli+u/ şəklində işlənərək (4. 7-132; 10- 
3 1; 25-42 . s.459) əyilmək mənasını verir.

Öylədən sonra evinə gəldi, gördi kim, oğrı köpək, yekə dana 
evini bir-birinə qatmış, tavuq komasına, sığır damına dönmiş; 
(l.s.23) Gətürdilər, donuz damına həbsə saldılar, (l.s. 159) Dədə 
Qorqud dastanından olan bu nümunədə koma və dam isimləri hin 
və pəyə mənalarını verir. Qars ili dialektində Dam ismi ev məna
sında (2.S.374). və koma (2.S.380) ismi isə qoyun ağılı mənasmda. 
Ərzurum İli dialektində isə Лош-xüsusi bağ evi, üstü örtülü qoyun 
pəyəsi, qışlaq (3.S.203). Qars və Iğdır azərilərinin dialektində dam 
< däm: ev mənasındadır. (4.12-40, 103, 131; 20-27 s.436). Ardahan 
ili dialektlərində (5.) Kom- Hayvan ağılı (Heyvan ağıla-heyvanlarm 
salındığı yer) (5.) mənasını verir.
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İki vardın bir gəlirsən; yavrum qam?
Qara bulduğum oğul qanı? (l.s.23)

Dədə Qorqud dastanından olan bu nümunədə hanı sual əvəzliyi 
qanı şəklində işlənməkdədir. Bu əvəzlik Şərqi Anadolunun Ə rzu 
rum İli dialektində hanı//hani//hane şəkillərində işlənərək sual 
əvəzliyidir. (3.S.156) Ardahan ili dialektlərində Hansi: Hangisi ( 5 . )  
Bu hanı+sı şəklində işlənmişdir.

Dədəm Qor qut ötədən bəri gəldi, (l.s.58)
Bir suçdan ötüri dərgahdan sürdün.
Nəmrud gögə ox atdı, (l.s.122)

KDQ-dən gətirdiyimiz bu nümunədə ötə-zaman zərfi və ötüri 
qoşması Şərqi Anadolu dialektlərində də işlənir. Ərzurum İli d ia
lektində ö/(mək) felindən yaranan öte, öt+e -əvvəl, öte başdan-o 
başdan, öteden-digər tərəfdən, öte gün-əvvəlki gün mənasında 
(3.S.253) ötüri, Öt+ür+i. qoşması Qars ili dialektində (2.s. 3 81 ) və 
Qars və Iğdır azərilerinin dialektində ör(mək) felindən yaranan 
öt+ür feli keçirmək, buraxmaq mənalarında işlənir. (4. 3-17; 15-4. 
s.452)

Doqsan tümən gənc oğuz söhbətinə dərilmişdi, (l.s.78)
KDQ-dən olan bu nümunədə qızıl onluqdan ibarət olan pul 

vahidindən söhbət gedir. Tümən, yəni 90 ədəd 10-luq pul. Bu pul 
vahidi Şərqi Anadolu dialektlərində də işlənmişdir. Qars ili 
dialektində tümən-pul vahidi. (2.S.384). Qars və Iğdır azerilerinin 
dialektində də işlənərək pul vahidi mənasını verir. (4. 7-58, 61; 12- 
117 s.457) Ardahan ili dialektlərində Tümen-eski para birimi (5.) 
Qədim pul vahidi.

Qara gözdən acı yaş dökdüfimi, qız?!
Güz alması kibi al yanağın yırtdıhmı, qız?! (l.s. 74)

KDQ-dən olan bu nümunədə Güz alması payız alması məna
sında işlənmişdir. Güz ismi Şərqi Anadolu dialektlərində də işlənir. 
Məsələn: Ərzurum İli dialektində güzen=güz+en şəklində (3.S.151) 

Qazan oğlı Uruzı həbsdən çıqarun, boğazından orğanla asun, 
iki dalusından çəngələ sancun, qıyma-qıyma ağ ətindən çəküii.
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( l.s .4 5 )  KDQ-dən olan bu nümunədə dalısından ismi arxa məna
sındadır. Bu Şərqi Anadolunun Ərzurum dialektində də eyni 
mənanı verir. Dal-arxa. Ərzurum ili dialektində bir neçə mənada da 
işlənə bilir. Dalından vwa-qarğış, Dal+dağa-ikiüzlü sifəti (3.S .70) 
və Qars ili dialektində dalı, dalusından (2.S .374) dal+ısında zərfi 
kimi, Qars və Iğdır azerilerinin dialektində də dal < falı < tolu: 
arka, sırt dal (4 .7 -55 , 127, 154, 160; 12-40, 41 , 162; 13-8, 16. 
s.436) kimi də işlənir.

Bundan başqa dal ismi budaq, ağacın budağı mənasında da 
işlənir. KDQ dastanmda Qayın dalı yeləgindən sum altunlu mənim 
oxum! (l.s. 121) Ağcaqayın budağından olan ox. və yaxud Qarğı 
dalı sügüm nə bəgənməzsən, (l.s. 141)

“Bəglər, ğafıllücə qara başım gözüm uyxuda ikən düş gördi. 
(l.s. 121)

KDQ dastanından olan bu nümunədə düş yuxu mənasında, 
yuxu görmək mənasında işlənmişdir. Aşağıdakı başqa nümunələrdə 
“Görklüm, atdan düşdüm, ayağım sındı”, burada Jüy(mək) feli yı
xılmaq mənasındadır. Bu söz Şərqi Anadolu dialektlərində də işlə
nir. Qars və Iğdır azərilərinin dialektində

ötürmək)- 1. çıxmaq (4.1-19, 55; 12-87. s.437)
2. qonaq etmək (4.12-49, 50, 80; 29-9, s.437)
3. enmək (4.16-16. s.437)
mənalarında və Ərzurum ili dialektində düşür=diiş+ür (3.S .85) 

şəklində işlənərək endirmək mənasını verir.
Ər malına qıymayınca adı çıqmaz. (l.s.20)
və yaxud,
Ol məlun dəxi qaladan taşı gəliib, bunlara müqabil oldı, ər 

dilədi, (l.s.122)
KDQ dastanından olan bu nümunədə ər igid, qoçaq nənasın- 

dadır. Şərqi Anadolunun Qars ili dialektində Er -igid mənasında 
(2.S.375) Qars və Iğdır azərilərinin dialektində isə ər < er : erkek, 
bey mənasında (4.16-49; 23-85; 25-5. s.438) və Ərzurum ili 
dialektində də kişi, həyat yoldaşı mənasınadadır (3.S .92). Ardahan 
ili dialektlərində £r-eş, коса (5.) həyat yoldaşı mənasınadadır

Ağzın qurusun, çoban!
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Dilün çürisün, çoban!
Qadir sənin alnıfia qada yazsın, çoban! -  dedi, (l.s.43)

Bu nümunədə qada ismi bildiyimiz qada-bəla mənasındadır. 
Şərqi Anadolunun Qars ili dialektində qada- qəza, dərd-bəla məna
sında, Qadan alem şəklində işlənədə bilir. (2.S.375) Qars və Iğdır 
azərilərinin dialektində ğadan< kadä: dərt, qəza (4 .25-34  s .439 ) 
şəklində və ğadan< -ka+-dan, kadan: kadar şəkillərində də işlənir 
(4. 7-46. s .439) Ərzurum İli dialektində isə qada-bəla mənasında 
və təmir etmək məqsədi ilə iki parçanı birləşdirib tikmək məna
sında da işlənir. (3.S.115) Ardahan ili dialekdərində Gada-bela, 
dert, Gadan alem: Dertlerini ben üstüme alayım. (Qada-bəlan mənə 
gəlsin mənasında) (5 .)  şəkillərində işlənməkdədir.

Qabaq qaldırdı. Qazanın yüzinə doğn baqdı. (l.s.84) KDQ- 
dən gətirdiyimiz bu nümunədə qabaq isim kimi işlənərək insanın 
sifəti, üzü mənasındadır, yəni üzünü qaldırıb baxdı. Şərqi Anado
lunun bəzi dialektlərində də Azərbaycan dilində olduğu qabaq zərf 
kimi işlənərək ön tərəf mənasını verir. Qars ili dialektində Qabaq 
//gabah (2.S.376) və Qars və Iğdır azərilərinin dialektində də (4. 1- 
106; 5-4, 10; 7-35, 88, 97, 116, 122, 123, 124, 145; 12-79; 13-8, 
15; 18-15; 23-151; 25-89; 26-54 s439) işlənərək ön tərəf mənasını 
verir.

Qara polad uz qılıcım belümə bağlardım! (l.s.166) KDQ-dən 
gətirdiyimiz bu nümunədə qara və uz sifəti işlənmişdir. Burada 
böyük və uzun qılınc mənalarını ifadə

edir. Bu Şərqi Anadolunun Ərzurum dialektində Qara rəng 
mənasında qara qan yəni çoxlu qan və uz isə uzun mənasını verir. 
Qars və Iğdır azərilərinin dialektində də ğara< kara: siyah, kara 
(4.7-157; 12-5; 14-9; 23-111, 156. s.440) şəkillərində işlənərək 
yuxarıdakı mənaları verir.

Ol zamanda bəglərin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi. (l.s.52) 
KDQ-dən gətirdiyimiz bu nümunədə qarğış ismi bildiyimiz kimi 
qarğı(maq) felindən əmələ gəlmişdir. Qarğı+ş. Qarğış ismi Şərqi 
Anadolunun Ərzurum İli dialektində garğı^-bəddua şəklində. (3.s. 
120) Qars və Iğdır azərilərinin dialektində garğış tökmək-beddua
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etmek (4.7-7. s.440), garğışı keçmək-bədduası tutmaq (4.7-12. 
s.440).

Qatar-qatar qızıl dəvəsini biz yetmişüz.
Qarıcıq anasını biz gətirmişüz. (l.s.38)

KDQ dastanından olan bu nümunədə qatar-qatar sifəti iş
lənmişdir. Şərqi Anadolunun Qars ili dialektində gatar-sıra məna
sındadır. (2.S.377)

Dirsə xanın xatum qayıtdı, gerü döndi. (l.s.31) Bu nümunədə 
qayıtmaq feli Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərindədə işlənir. 
Qars ili dialektində qayıt(m&<f) (2.S.377) Qars və Iğdır azərilərinin 
dialektində ğayıd- geri dönmək (4.1-99; 23-9) ğäyıt- geri dönmək 
(4.1-77; 12-77; 26-42; 23-73. s.441) mənalarında işlənir.

Qolca qopuz götürüb,
eldən-elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər, (l.s.21)
Yenidən toğanın qıram, deyərdim.
Bir gəz adam ətinə doyam, deyərdim, (l.s. 133)

Bu nümunədə gəz dəfə mənasında olan zərf və gəz(mək)felbri 
işlənmişdir. Şərqi Anadolunun Ərzurum İli dialektində gəz//gez// 
geze şəkillərində işlənərək dəfə mənasını verir. (3.S.134) Qars ili 
dialektində isə gəz-fel kimi işlənərək, görmək, tapmaq mənalarını 
verir. (2.S.377)

Qızıl altun gətirün,
Xan qızına dırnaq yonun, (l.s. 74)

KDQ dastanından olan bu nümunədə qızıl sözü işlənmişdir. 
Bu söz Azərbaycan ədəbi dilində işlənsə də Şərqi Anadoluda bu 
dialektik söz olaraq keçir. Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində 
məsələn, Qars ili dialektində gızıZ-türklərin anladığı altın mənasinı 
verir (2.S.377) Qars və Iğdır azərilərinin dialektində isə ğızıl- 
kızı!//qızıl, kırmızı//qırmızı mənalarını verən isimdir. (4.5-23.s.442)

Qarşu yatan qara dağları
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsun! (l.s. 101)
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KDQ dastanından olan bu nümunədə gor ismi işlənmişdir. B u  
dialektik söz Qars ili dialektində Gor-Məzar, (2.S.377) Ərzurum İli 
dialektində də gor ismi məzar, gorbagor, gor-ba-gor zərfi to p lu  
məzar, gorluk, gor-lukJ/luq ismi cənazə üçün yığılan pul, gorhana, 
gor-hana//xana ismi isə məzarlıq mənalarını verir. (3.s. 142.). 
Ardahan ili dialektlərində

Gor-Mezar (məzar)
Gorbagor- Toplu mezar (toplu məzar) Gor-ba-gör
Gorluk- Cenaze için saklanan para, (kəfənpulu) gor-luk
Gorhana-Mezarhk (məzarlıq, qəbristanlıq) gor-hana (5.) şək il

lərində işlənməkdədir.
Gözçi gözlədi. Gördi kim, at Bəkilin, Bəkil üzərində degil, 

(l.s.140) KDQ-dən olan bu nümunədə göz ismindən gözçi, Göz+çi 
ismi və gözlə, göz+lə feli yaranmışdır. Bu sözlər Şərqi Anadolunun 
bir sıra dialektlərində məsələn, Qars ili dialektində gözde-bekle- 
mek. (2.S.378) Qars və Iğdır azərilərinin dialektində isə gözde- 
gözetmek, korumak (4.12-101. s.443) şəkillərində işlənir.

Kişi qoynında yatan
Halalına sirrin deməzmi olur? (l.s.138)

KDQ dastanından gətirdiyimiz bu nümunədə kişi ismi erkək 
adam mənasındadır. Türkiyə ədəbi dilində bu söz nəfər mənasını 
versədə, Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində Azərbaycan türk
cəsində işlənən mənanı verir. Məsələn, Qars ili dialektində Kişi- 
коса, bəy, əfəndi mənalannı verir. (2.s. 380) Bundan başqa Ərzu
rum İli dialektində kişi//gişi-çrkək adam mənalarında işlənən isim
dir. (3.s. 140).

Bir oğul uçurdunsa, degil maha,
Kiilünglə yıqdırayım! (l.s.86)

KDQ dastanından olan bu nümunədə Külüng ismi işlənmişdir. 
Bu söz Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində də işlənir. Şərqi 
Anadolunun Ərzurum İli dialektində kiilüng//külink-varyoz qazma 
aləti. (3.S.208). Qars ili dialektində isə külüng-çabuk, tez (at üçün) 
zərf kimi işlənir. (2.s. 380)
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Dil çıqartmadılar. Malım yağmaladılar. (l.s.160) “Dəlü nə qə
dər mal istədi?” (l.s.59) Bu nümunədə mal ismi var dövlət anla
mındadır. Şərqi Anadolunun Ərzurum İli dialektində wa/-böyük- 
baş, heyvan sürüsü, sığır.. (3.s.,216) mənalarını verir. Qars ili diale
ktində isə mal-həm iribuynuzlu heyvan mənasmda, həm də var- 
dövlət, mal-mülk mənasındadır. (2.s. 380)

Toz yarıldı, gün kibi şıladı, dəniz kibi yayqandı, meşə kibi 
qarardı, (l.s.80) KDQ dastanından olan bu nümunədə Azərbaycan 
ədəbi dilində işlənən meşə ismini görürük. Şərqi Anadolunun Qars 
ili dialektində meşə şəklində işlənir. Meşe-orman. (2.s. 380) 
Ardahan ili dialektlərində Meşe-Orman (5) şəklində istifadə edilir.

Qırq gün-qırq gecə toy-dügün eylədilər, (l.s.77) KDQ dasta
nından olan bu nümunədə toy və düyün mürəkkəb ismi işlənmişdir. 
Azərbaycan ədəbi dilinə xas olan toy ismi Şərqi Anadolu dialekt
lərində ancaq işlənməkdədir. Qars ili dialektində tov-düğün. məna
smda işlənir. (2.s. 384) Qars və Iğdır azərilərinin dialektində Toy- 
düğün toy davul, zurna,düğün, (4. 5-7; 10-38; 18-13, 16; 26-3, 19. 
s.456) və toy görimok)- düğün hazırlığı yapmak (4.12-157. s.456) 
kimi söz və cümlələrə rast gəlinir. Ardahan ili dialektlərində də 
Гоу-düğün, eğlence (düyün, əyləncə) (5) mənasını verir.

Kəsilsün oğlan əmən süd damarım yaman sızlar. (l.s.31) KDQ 
dastanından olan bu nümunədə yaman sifəti pis, çox ağrılı mənala
rını verir. Qars ili dialektində yaman-kötü (2.s. 385) mənasındadır. 
Bu söz Qars və Iğdır azərilərinin dialektində də işlənir, yaman- 
qorxunç, pis, xoş olmayan (4. 2-6. s.458) mənalarını verir.

Neçə cahillər səni gögdə arar, yerdə istər.(l.s.98) KDQ dasta
nından olan bu nümunədə neçə və necə sual əvəzliyi işlənmişdir. 
Bu əvəzlik Şərqi Anadolunun Qars ili dialektində də işlənir. Neçə, 
necə- ne kadar. nasıl, (2.s. 381) mənalarındadır.

“Nə çoğ olsun? Amma bizim bir bəgiimiz oğlı vardır, bu üç 
nəsnəyi ana ərmağan aparsavuz gərək idi!” -  dedilər, (l.s.54) KDQ 
dastanından olan bu nümunədə nəsnə ismi şey, əşya mənasında 
işlənmişdir Bu isim Şərqi Anadolunun Qars ili dialektində də 
işlənir. Nesne-şey. (2.s. 381) mənasmı verir.
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Bəg nökərdən, nökər bəgdən ayrıldı, nökərdən, (l.s.93) KDQ 
dastanından olan bu nümunədə nökər ismi işlənmişdir. Bu isim 
Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində də işlənməkdədir. Qars ili 
dialektində nöker-xidmətçi (2.s. 3 81 ) Ərzurum İli dialektində 
nöker//nüker//nüger Hızmetkar. (3.S .243) şəkillərində işlənərək xid
mətçi mənasını verir. Ardahan ili dialektlərində də Nöker-Yhzme\- 
kar, erkek hizmetkar (xidmətçi, kişi xidmətçi) (5) mənasını verir.

Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq qur- 
dırmışdı. ( l.s .2 4 )  KDQ dastanından olan bu nümunədə otaq ismi 
işlənmişdir. Bu isim Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində də iş
lənməkdədir. Qars ili dialektində otaq ismi işlənməkdədir (2.s. 381) 

“Dünya şirin, can datlu!” dedilər: (l.s.101) KDQ dastanından 
gətirdiyimiz bu nümunədə şirin və tatlu sifətləri işlənmişdir. Bu 
sifətlər Şərqi Anadolunun bir sıra dialektlərində də işlənməkdədir. 
Məsələn, Qars ili dialektində şirin,-tatlı (2.s. 383) Ərzurum İli dia
lektində şire//şirin//şiren -şira, şirin, güzel şirin, pekmez. (3.S .294)

Qara polat uz qılıcum əlümə alayınmı?
Öz gövdəndən başufiı kəsəyinmi? polat. (l.s.26)
Öz canıma qıyam, mən sana qıymayam;
Mən səni sınardım, -  dedi, (l.s.117)
Öz adına xorlayan, eldən çıqan,
Əlli yedi qalanın kəlidini alan, (l.s.162)

KDQ dastanından gətirdiyimiz bu nümunədə Ədəbi dilimizdə 
işlənən öz əvəzliyi vardır. Bu əvəzlik Şərqi Anadolu dialektlərində 
kendi mənasında işlənir. Qars ili 

dialektində Öz-kendi (2.s. 381)
Ala köpək itinə kəndözin taladarmı? (l.s.110) KDQ-dən olan 

bu nümunədə kəndözi əvəzliyi və tala{maq) feli işlənmişdir. Ərzu
rum İli dialektində kəndözi-şsxsən özü.(3.s.l95) Qars ili dialektində 
ta/a(maq)-yağmalamaq (yəni yığıb aparmaq) mənasında (2.s. 383) 

Bütün bu yazdıqlanmdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının dili ilə Türkiyə respublikası Şərqi 
Anadolu dialektlərinin dili, morfologiyası demək olar ki, çox ya
xınlıq təşgil edir. Bu da dastanın bütün türklərin dastanı olmasını 
və əsasən də bu bölgələrə aid olmasını əyani olaraq sübut edir.
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Summary

In this scientific work the morphology of the language of 
Kitabi-Dede Korkut epos and the language of the Republic of Tur
key Eastern Anadolu dialects has been investigated in common 
plane and good results have been received.

-  133-

https://www.youtube.com/watch?v=vrqXCnRtz_Q


Aynurə Əliyeva
elmi işçi

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” EPOSU İLƏ BAĞLANAN 
QARABAĞIN BƏZİ TOPONİMLƏRİNİN 

ETİMOLOGİYASI

Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərin
dən biridir. Bu ərazi tarixi-memarlıq abidələri, özünəməxsus arxeo
logiyası ilə zəngindir və Azərbaycan tarixi mədəniyyətində xüsusi 
yeri vardır.

Qarabağın tarixi keçmişini dünyaya tanıdan, onun qədim və 
zəngin yaşayış məskəni olduğunu sübut edən mənbələrin -  ono- 
mastik vahidlərin, xüsusən toponimlərin araşdırılması, tədqiqi əra
zinin qədimliyini sübut edən əsas amillərdəndir. Nankor qonşula
rımız ermənilərin Qarabağ bölgəsinə göz dikmələri, ərazi iddiala
rını irəli sürmələri bir tərəfdən bu bölgənin torpağının bərəkətli o l
ması, suyunun zənginliyidirsə, digər tərəfdən həmin bölgənin tarixi 
ərazi olmasıdır. Ermənilərin torpaqlarımıza əsassız iddiaları və yer- 
yurd adlarımızın məqsədli şəkildə erməniləşdirilıuəsinin heç bir 
əsası olmadığını sübuta yetirmək üçün toponimik tədqiqatların 
aparılması məqsədəuyğundur. Odur ki, Qarabağ toponimlərinin 
araşdırılması bu gün də aktualdır.

Qarabağın bəzi toponimləri ilə türk xalqlarının tarixini özündə 
yaşadan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları arasında müəyyən bağlı
lıq vardır. Bu da təbiidir, çünki həm toponimiyamızda, həm də 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında əks olunan sözlər və morfem- 
lər eyni soykökdən olan əhaliyə məxsusdur. Qarabağın “Dədə 
Qorqud”la bağlanan bəzi toponimlərinə nəzər salaq.

Paşabəyli. Toponim Ağdam rayonunda, Xıdırıstan inzibati 
ərazi vahidində, dağətəyi düzənlikdə yerləşir. “Yaşayış məntəqəsi 
paşabəyli nəslinin məskunlaşması nəticəsində yarandığından həmin 
nəslin adını daşıyır” (2, 153). Oykonim Paşa - şəxs adı, bəy titulu
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və -li mənsubluq bildirən şəkilçidən ibarət olub, “Paşa bəyə məxsus 
kənd” anlamındadır.

Elmi ədəbiyyatda Paşa antroponimi haqqında maraqlı fikirlər 
mövcuddur. B.Abdullayev “Paşa” adının bəzi türk dillərində “ağa, 
cənab” mənasında həm mülki, həm də hərbi vəzifə sahiblərinə ve
rilən ad olduğunu göstərir (9, 43). Lakin o, sözün hansı mənşəyə 
malik olduğunu göstərmir.Osman Mirzə isə özünün “Adlarımız” 
(1993) adlı kitabında Paşa antroponimindən bəhs edərkən rus di
lində nəşr edilmiş “Şir və Sərv” kitabının müəllifi A.Qafurovun fik
rini təqdim edir: Paşa “ ... farsların “padşah” sözüdür. Türkiyədə 
Osmanlı imperiyası dövründə ixtisara düşüb, hərbi titula çevrilmiş, 
daha sonra şəxs adı kimi yayılmışdır” (20, 164-165). N.Məmmə- 
dov da Paşa adının padşah sözünün ixtisar forması olduğunu qeyd 
edir( 12,38). Y.Məmmədov “paşa”nın “baş ağa” konstruksiyasının 
transformasiyası əsasında yarandığını əsaslandırır. Paşa adına “Ki
tabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da rast gəlinir. Məsələn: “Çün 
inayət təqridən oldı, bəgüq paşanıq himməti Qanturalıya öldı” 
(17,89). Bununla bağlı “Kitabi-Dədə Qorqud” dilinin izahlı lüğəti” 
(1999) kitabında verilən izah da maraq doğurur: “Paşa keçmiş 
sultan Türkiyəsində, Misir və bəzi başqa müsəlman ölkələrində ali 
hərbi vəzifə tutan şəxs və mülki məmurlara verilən fəxri ünvan, 
titul və s.” (18,143). Tanınmış alim Ə.Tanrıverdi “Paşa” antroponi
mindən danışarkən bu adın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında 
müqəddimədə işlədilən adlardan sayır. O yazır ki, qədim və müasir 
Azərbaycan antroponimləri sistemində, əsasən, kişi adı kimi səciy
yəvi olan “Paşa” adı “Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsində 
Yetər, Zəlixə, Zübeydə, Ürüydə, Ayna, Mələk və s. kimi qadın 
adlan ilə bir sistemdə verilməsi onun qadın adı kimi də işlədildiyini 
göstərir (14,126). Qeyd olunan nümunəyə diqqət yetirək: “Qarşı- 
lanna çağınr ki, Yetər! Zəlixə! Zübeydə! Ürüydə-can, qız-can! 
Paşa! Ayna Mələk! Qutlu Mələk! Ölməgə-yitməgə getmərhişdim, 
yatacaq yerim genə bu xərab olasıydı” (17,33). Göründüyü kimi 
Paşa antroponimi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında həm fəxri 
ünvan, titul, həm də qadın adı kimi işlənmişdir.
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Azərbaycan dilində “Paşa” sözündən şəxs adı kimi geniş istifa
də olunur. Bu sözlə bağlı Paşaqol (Lerik r-nu) və Paşalar (Şuşa) 
oykonimləri də vardır.

Toponomin ikinci hissəsi olan “bəy” sözü qədim türk dilində 
hökmdar, rəhbər, knyaz mənalannda işlənmişdir (11,91). Müxtəlif 
türk dillərində bek, bik və s. şəklində işlənən bu qədim türk titulu 
rus dilinə «Бог» formasında keçmişdir (6,68). Müasir Azərbaycan 
dilində bu söz hörmət mənasında işlənilir. Bundan əlavə, bugünkü 
toy mərasimlərimizdə də bəy sözündən istifadə edilir. Toya gələn
lər oğlana “bəy”, qıza “gəlin” adı verirlər. Bəy sözünün iştirakı ilə 
həm antroponimlər (Bəylər, Bəyimxanım, Bəybaba, Bəyim, Elbəy, 
Əlibəy, Elçibəy və s.), həm də toponimlər (Ağabəyli, Böyükbəyli, 
Bəybabalar, Muradbəyli -  Ağdam r-nu; Kərimbəyli, Musabəyli -  
Füzuli r-nu; Şahbəyli -  Ağsu r-nu; Bəylik -Saatlı r-nu və s.) 
yaranmışdır.

Sarıçoban. Toponimə Ağdam rayonunda, Xındırıstan inzibati 
ərazi vahidində, Qarabağ düzündə rast gəlinir. Vaxtilə İrəvan qu
berniyasının Sürməli qəzasında Sarıçoban adlı kənd olmuşdur. İrə
van əyalətinin İqdır nahiyəsində bu oykonim 1728-ci ildən mə
lumdur (16,66). 1919-cu ildə azərbaycanlı əhalisi qovulduqdan 
sonra kənd dağıdılmış, əhalisi Qarabağa köçərək Sarıçoban kəndini 
salmışdır. 1728-ci ilə aid mənbədə kəndin adı “Sarı Çoban kəndi” 
kimidir (7,366). Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə, Sarıçoban 
şəxs adıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Qaraca Çoban antro- 
ponimini yada salaq: “Bu məhəldə, sultanım, Salur Qazanlam Qa
raca çoban çapar yetdi; Elə olsa, sultanım, Qaraca çoban sapan çat- 
latdı” (17,48). Əgər Qaraca çoban şəxs adı varsa, Sanşoban şəxs 
adının da olması şübhə yaratmamalıdır. Deməli, Sarıçoban oyko- 
niminin şəxs adı əsasında formalaşması fikri daha ağlabatandır.

Umudlu. Umudlu yaşayış məntəqəsi Ağdam rayonunda, Nə- 
mirli inzibati vahidində, dağətəyi ərazidə yerləşir. Kənd mənşəcə 
“Kolam tayfasının umudlu tirəsinə məxsus ailələrin məskunlaşması 
nəticəsində yaranmışdır” (2,255). Keçmişdə Umudlu Kolanısı da 
adlanırdı. Oykonim kolam tayfasının umudlu tirəsinin adını özün
də əks etdirir. Qarabağda maldar həyat keçirən kolamlar “Dəmirlər,
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İmarət Qərvənd, Çərəktar, Umudlu, Qaralar, Şıxavənd, Çıraqlı, 
Hacı Qərvənd, Papravənd, Əlimədətli şenliklərində yaşayırdılar” 
(15,172). Kolanıların Umudlu tirəsinin adının əsasında Umud şəxs 
adı durur. Oykonim “Umuda məxsus tirə, Umudun nəslindən olan
lar, umudlular” anlamındadır. Umudlu tirəsinin adı ilə Tərtər və 
Ağdərə rayonlarında Umudlu adlı kəndlər var. Umud sözü haqqın
da müxtəlif fikir və mülahizələr mövcuddur. Umud şəxs adı Azər
baycan dilində iki fonetik variantda -  Umud və Ümid kişi adı kimi 
işlənir. Ə.Tanrıverdiyev “Ümid” antroponiminin türk xalqları an- 
troponimiyasında həm kişi, həm də qadın adı kimi işləndiyini gös
tərir və misal olaraq, qazax antroponimləri sistemində Ümitay, 
Ümitjan və s., qırğız antroponimləri sistemində Ümütay, Ümütjan 
və s. kimi qadın adlarının adını çəkir (13,44). Ərəb və fars sözləri 
lüğətində (1985) Ümid sözü, doğru olaraq, mənşəyinə görə Azər
baycan dilinə məxsus söz kimi təqdim edilir (12,659). Azərbaycan 
klassik ədəbiyyatında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə 
(1981) isə bu söz ərəb dilinə məxsus söz kimi verilir (3244). B.As
lanov Ümid//Umud sözünün mənşəyi haqqında yazır ki, dilimizdə 
işlənən ən qədim feillərdən ikisi ummaq və yağmaq feilləridir. 
Birinci feildən -ut şəkilçisi ilə düzələn umut sözü, ikinci feildən 
düzələn yağı və yağma sözləri, çox güman ki, X əsrdən xeyli əvvəl 
farscaya keçmiş və orada ommid, yağı yəğma şəklində möhkəm
lənmişdir (10,82). B.Abdullayev Ümid şəxs adının əslinin azərbay
canca ummaq feilindən alındığını, farsca -  “arzu edilən bir şeyin 
olacağına inanma və bu inamdan doğan fərəh hissi” mənasında 
olduğunu göstərir (9,54). Osman Mirzə isə həmin addan bəhs edər
kən qeyd edir ki, Umud oğlan adının “ümid” ismi ilə eyni mənada 
olması şübhəsizdir. Görünür, “arzu, istək, pənah” sözlərinə sinonim 
olan “ümid” fars dilində “i” ilə yazıldığından elə bizim dildə də əv
vəlcə əski əlifba ilə, sonra isə ənənə üzrə müasir əlifba ilə də beləcə 
yazılıb. Ad isə Umudluğunda qalıb. Bizcə, onun kökünü özgə 
dillərdə axtarmaq lazım deyil. “Ummaq” feili qədim türk dillərinin 
doğma sözüdür, ona Mahmud Kaşğari lüğətində, Yusif Balasaqu- 
ninin “Kutadqu bilik” poemasında da rast gəlinir. “Uman yerdən 
küsərlər” məşhur məsəli də, “umacaq” ismi də həmin feillə əlaqə
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dardır. Tədqiqatçı Aydm Məmmədov nəzərimizi türk mənşəli 
“ummaq” sözü ilə şumerlərin “u-ma” (istək, arzu) sözü arasındakı 
rabitəyə cəlb etmişdir (20, 207). Umud sözü qədim söz abidəmiz 
“Kitabi-Dədə Qorqud”da da işlənmişdir. Kömək anlamında: “Bir 
gün Ulaş oğlı Tülü quşuq yavrısı, bizə miskin umudı Amit soyunun 
aslanı, Qaracuğın qaplanı... yerindən turmuşdu (17, 42); “Bu 
günümdə umıd olğıl maqa” (17, 76); Umıdı olmaq -  bir şeyə 
arxalanmaq, güman etmək. “Yayanıq umıdı olmaz (17, 71); Umıd 
üzmək -  daha gözləməmək, əl üzmək anlamında. “Qalın Oğuz 
bəgləri Beyrək üçün əzim yaş tutdılar, umıd üzdilər (17, 58).

Gətirilmiş fikirlərə nəticə olaraq deyə bilərik ki, Umud doğma 
dilimizə məxsus addır. Bu söz yuxanda göstərildiyi kimi türk mən
şəli ummaq feilindən yaranmış, “umulan, arzu edilən”, bir sözlə, 
“arzu, istək” mənasındadır. Həmin sözün antroponim yaradıcılı
ğında işlənməsinə səbəb isə valideynlərin övlad istəyi, övlad arzusu 
hissini ifadə etməsidir. Deməli, Umudlu toponimi türk mənşəli şəxs 
adı əsasında yaranmış, daha sonra etnonim səciyyə daşımışdır.

Eyvazxanbəyli. Yaşayış məntəqəsi Ağdam rayonunun Maq- 
sudlu inzibati ərazi vahidində, dağətəyi ərazidə yerləşir. “1835-ci il 
məlumatına görə, əsl adı Ərəb Eyvazxan olmuşdur. Eyvazxan yerli 
bəylərdən Məmmədxan bəyin oğludur (Hazırda kənddəki nəsillər
dən biri məmmədxanbəyli adlanır). 1826-cı ildə İrana qaçan Eyvaz
xan sonralar geri qayıdarkən çar hökuməti 1830-cu ildə Şəlvə, 
Təməgüt, Əliməmməd adlı kəndləri, İsaq Pənah Sərkar köçünü 
yenidən özünə qaytarmışdır. Bundan sonra kənd Eyvazxanbəyli 
(“Eyvazxan bəyə məxsus kənd” mənasında) adlandırılmışdır” (Г , 
176). Prof.A.Qurbanov oykonimin “Ərəb Eyvazxan bəy” adlanma- 
sını mənşəcə ərəb olan bir qrup ailənin Eyvazxan bəy adlı birisinə 
mənsubluğu ilə bağlayır. Sonralar “ərəb” sözü düşmüş və bəyin adı 
toponimə çevrilmişdir (5,216).

T.Əhmədov Eyvazxanbəyli toponimini bəy, xan və mülkədar 
adlarından yaranmış və sonralar etnonim səciyyə kəsb etmiş adlar 
qrupuna daxil edir (21, 164). Eyvaz şəxs adı “qədim türk dilində 
“düzülmüş, düzəlmiş, qaydaya salınmış” mənasında işlədilmişdir”. 
Xalq qəhrəmanı Koroğlunun igid oğulluğunun adı da Eyvaz olub.
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Osman Mirzə yazır ki, ad əslində Əvəzdir. Gəlib, dağlıq mahallar
da, qartal və Koroğlu yurdunda ləhcə təsiri ilə Eyvaz (bəzən Əyvaz, 
hətta Ayvaz) şəklinə düşmüşdür. Həmin yerlərdə Əli adı Alı şəkli
nə düşən kimi (20, 68). Xan sözü dilimizdə qədim zamanlardan 
işlənir. «Древнетюркский словарьж!а bu söz «hökmdar”, “stol 
örtüyü”, “xüsusi adların bir komponenti” və s. mənalarda işlənmiş
dir «Kitabi-Dədə Qorqud”da həmin söz iki şəkildə - titul və müra
ciət məqamında işlənmişdir (11, 636). Məsələn, Titul: “Qalqubanı 
xan Bayandır yerindən turmuş, bir yerə ağ otağ, bir yerə qızıl otağ, 
bir yerə qara otağ dikdirmiş”; Müraciət məqamında: “Xan qızı, 
yerimdən turaymmı?” (17, 35). Xan sözünə Mahmud Kaşğarinin 
“Divanü-lüğat-it-türk” (“Türk dillərinin lüğəti”) əsərində də rast 
gəlinir.

Dilimizdə xan titulu vasitəsilə yaranan antroponimlərin və 
toponimlərin sayı çoxdur. Məsələn: Xan, Xanlar, Ağaxan, Ataxan, 
Babaxan, Qardaşxan, Muradxan, Elxan və s. (şəxs adları);

Xanlıq (Qubadlı rayonu), Xankəndi (İsmayıllı rayonu), Xanke- 
çən (Sabirabad rayonu), Xan bulaq (Yardımlı rayonu), Xanabad 
(Yevlax rayonu), Xanalı (Şuşa ) və s. (toponimlər).

Əliağalı. Ağdam rayonunun Əlimədədli inzibati ərazi vahidin
də, Xaçm çayının sol sahilində, dağətəyi düzənlikdə yerləşir. Əli- 
ağa XIX əsrin axırlarında maldarlıqla məşğul olmuş kiçik bir elin 
adıdır. “Yaşayış məntəqəsi əliağalı nəslinin məskunlaşması nəti
cəsində yaranmışdır . Etnonimdir” (1, 180). Kəndin qəmzəlilər, ha
cılar, məmmədbağırlılar, vəliməmmədlilər, məşədihüseynlilər və s. 
nəsilləri vardır.

Kənd 1993-cü il 12 iyunda ermənilər tərəfindən işğal edilmiş
dir.

Əliağa şəxs adı Əli və ağa komponentlərindən ibarətdir. Əli 
ərəb mənşəli olub “ali, yüksək, ulu, uca” mənalarını bildirir (9, 24). 
Vaxtilə Əli məişətimizdə ən çox yayılan oğlan adlarından olub. Bu 
isə, ilk növbədə, Azərbaycanda şiəliyin intişarı, IV xəlifə Əli ibn- 
Əbutalibə pərəstişin təbliği ilə bağlıdır. Əli adından bu gün də ge
niş istifadə olunur. İkinci komponent kimi işlənən ağa sözünün 
tarixi qədimdir. Bu söz qədim türk lüğətində “böyük qardaş” mə-
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nasında izah edilir (11, 310). Ə.Tanrıverdiyev qeyd edir ki, ağa 
apelyativi bəy, sahib, hakim, zadəgan, böyük qardaş və s. mənalı 
arxaik tituldur (13, 58). Ağa sözü “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın
da da işlənir. Məsələn: Qaragünə oğlı Qarabudaq aydır: “Ağam 
Qazan, məsləhətdir” (17, 42); “Ağamızın ətməgi sizə halal olsun!” 
(17, 60); Həmin söz ilkin mənasında (“böyük qardaş”) bəzi şivələ
rimizdə də saxlanmaqdadır. Belə ki, böyük qardaşa “ağa” deyə 
müraciət edilir. Bu söz vasitəsilə bir çox şəxs adları və toponimlər 
yaranmışdır. Məsələn: Ağa, Ağalar, Ağası, Ağasəlim, Ağaşir, Ağa
can, Ağadadaş, Ağayar, Ağakərim, Ağarza, Ağabacı, Əliağa, Məm
mədağa və s. (şəxs adları); Ağabəyli (Ağcabədi r-nu, Ağsu r-nu), 
Ağaverdioba (Xaçmaz r-nu), Ağakişibəyli (Masallı r-nu), Ağamalı 
(Gədəbəy r-nu), Ağaməmmədli (Tovuz r-nu), Ağabağı (Zərdab r- 
nu) və s. (toponimlər).

Hacıməmmədli. Ağdam rayonunun Əfətli inzibati ərazi vahi
dində, düzənlik ərazidə yerləşir. “Yaşayış məntəqəsi kəbirli tayfa
sının ulubabalı qoluna mənsub hacıməmmədli tirəsinin Ağburun 
adlı yerdə məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Tirənin tam adı 
hacıməhəmmədhüseynli olmuşdur ki, bu da “Hacı Məmməd Hü
seynin nəslindən olanlar, hacıməmmədlilər” mənasındadır (4, 518). 
Oykonim Hacı dini titul bildirən termindən, Məmməd şəxs adından 
və -li mənsubluq bildirən şəkilçidən yaranmışdır.

Hacı dini anlamlı sözdür. Qədim dini mərkəz olan Məkkəni 
ziyarət edən adam Hacı adlanır (12, 712). Bu sözə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanında da rast gəlinir. Məsələn: “Ol Məkkəyə sağ 
varsa, əsən gəlsə, sidqi bütün Hacı görkli” (17, 32). Hacı sözündən 
bəhs edən A.Qurbanov, haqlı olaraq, qeyd edir ki, alınma söz ol
masına baxmayaraq, Azərbaycan onomastik sistemində “hacı” sözü 
geniş yayılmışdır. Hacı, Hacıağa, Hacıbala, Hacıməmməd, Hacı- 
səməd, Hacıhüseyn və s. şəxs adları; Hacılar (Bərdə r-nu), Hacıa- 
lılar (Gədəbəy r-nu), Hacıağalar (Quba r-nu), Hacıbəbir (Sabiradad 
r-nu), Hacıqədirli (Ağsu r-nu), Hacıələkbərli (Gədəbəy r-nu), 
Hacıqurbanoba (Xaçmaz r-nu), Hacıağabəyli (Göyçay r-nu), Hacı- 
qurbanoba (Xaçmaz r-nu) və s. toponimlər hacı sözünün iştirakı ilə 
yaranmışdır. Məmməd şəxs adı isə İslam dininin banisi Mühəm-

-  140-

mədin ərəbcə adının qısaldılmış forması olub, “bəyənilən, xoşagə
lən” (9, 37) mənasını verir.

Cəlilabad rayonunda Hacıməmmədli, Xaçmaz rayonunda isə 
Hacıməmmədoba adlı kənd mövcuddur.

İmamqulubəyli. Yaşayış məntəqəsi Ağdam rayonunda, Qu
zanlı inzibati ərazi vahidində, Qarabağ düzündə yerləşir. İmamqu
lubəyli oykonimi patranomik toponim hesab olunur. Bu barədə 
T.Əhmədov yazır: “Oykonimlərdə əks olunmuş patronimik tayfa 
adlarının digər qrupunu bəy, xan, mülkədar və s. adlanndan dü
zələn və bir növ etnonim səciyyə daşıyan sözlər təşkil edir. Aydın
dır ki, belə etnonimlərdə əksini tapmış şəxs ilə həmin kənd əhali
sinin (tayfa, nəsil və tirənin) heç bir qohumluq əlaqəsi olmur. Baş
qa sözlə desək, bu xarakterli antroponimlərə əlavə edilən -lı, -li, - 
lu, -lü şəkilçisi heç də kənd əhalisinin mənşəcə həmin şəxslərin 
törəmələri olduğunu deyil, onlann həmin şəxslərdən asılılığını, 
onlara inzibati mənsubluğunu bildirir” (21, 164). T.Əhmədov Ağ
dam rayonundakı Cavahirli, İsmayılbəyli və İmamqulubəyli oyko- 
nimlərini bu qrup toponimlərə aid edir. Mənbələrdən çıxış edən 
T.Əhmədov İmamqulubəyli kəndi haqqında dürüst məlumat verir: 
“Ağdam rayonundakı İmamqulubəyli oykonimi (əvvəllər Tərəkəmə 
İmamqulubəyli adlanmışdır) keçmişdə Qarabağ düzündə yaşamış 
kəngərlilərə mənsub qaradolaq tayfasının eyniadlı tirəsinin adını 
əks etdirir. 1823-cü ilə aid arxiv sənədlərinin birində qeyd olun
muşdur ki, 104 ailədən ibarət bir köç çar hökuməti tərəfindən beş il 
müddətinə İmamqulubəy adlı bir bəyə bağışlanmış və onlar bəyin 
adı ilə bağlı İmamqulubəyli adlanmışdır” (21, 164). İmamqulubəyli 
adlanan həmin qaradolaq ailələri sonralar müxtəlif yerlərdə məs
kunlaşaraq bir neçə eyniadlı kənd yaratmışlar; İmamqulubəyli Ağ
cabədi rayonunda, Qarabağ düzündə yerləşir; İmamqulubəyli Bərdə 
rayonunda, Qarabağ düzündə yerləşir. İmamqulubəyli “İmamqulu 
bəyə məxsus olanlar” anlamındadır.

İmamqulu antroponimi İmam titulu və qulu sözünün birləşmə
sindən yaranıb. İmam ərəb mənşəli dini sözdür. “Azərbaycan klas
sik ədəbiyyatında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə bu sözün 
bir neçə mənada işləndiyi göstərilir: 1) məzhəb və təriqətə başçılıq
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edən adam (Əli və onun nəslindən olan 11 nəfərin hər biri); 2) ru 
hani başçısı; ruhani rəhbər; 3) dini məktəb başçısı; 4) qabaqda 
namaz qılan, pişnamaz (3, 79). İmam sözü bir çox antroponim və 
toponimlərin yaranmasında iştirak edib. Şəxs adlarının yaranma
sında həm təklikdə titul ad (İmam) kimi, həm də mürəkkəb adın 
komponenti (İmamverdi, İmamqulu, İmamxan, İmamyar, Imaməli 
və s.) kimi işlənmişdir. Bu ünsürün iştirakı ilə morfoloji və sin- 
taktik yolla toponimlər də əmələ gəlmişdir. Məs.; İmamlı (Qəbələ 
r-nu), İmambağı (Cəbrayıl r-nu), İmambinəsi (Kəlbəcər r-nu), 
İmam-qulukənd (Qusar r-nu), İmamqulular (Şuşa), İmamqulubəyli 
(Ağcabədi, Bərdə r-nları) və s. Qulu isə qul sözü və -u mənsubiyyət 
şəkilçisindən yaranıb. Qul sözünün dilimizdə işlənməsi tarixi 
qədimdir. Bu sözə “Kitabi-Dədə Qorqud”da da rast gəlirik. “Kitabı- 
Dədə Qorqud’ün  izahlı lüğəti kitabında (18, 66-67) həmin dastanda 
qul sözünün bir neçə mənada işləndiyi göstərilir: 1) Qədim dövr
lərdə müharibədə əsir tutulub satılan adam. Qula buyurmaq. Qulu 
işə göndərmək. “Qara hindu qullarıma buyuraydım, Səni para-para 
toğrıyalardı, ağac” (17, 48); 2) Allahın yaratdığı bütün insanlar isə 
Allahın qulları sayılır. “Həq-təala Cəbrayıla buyurdu ki, Ya Cəb
rayıl, var, şol quluma qırq ətcə qüvvət verdim, - dedi” (18, 66-67). 
A.Qurbanov da qul sözünün dilimizdə müxtəlif mənalarının möv
cudluğunu bildirir: a) qul -  keçmiş aşağı təbəqənin bir nümayən
dəsi, hüququ öz əlində olmayan; b) həddindən çox dindar, itaətkar, 
allahın qulu; c) öz sevgisinə, məhəbbətinə sadiq, məhəbbətin qulu, 
əsiri və s. (5, 416) Qul sözünün iştirakı ilə bir çox antroponim 
(Qulu, Qulam, Həzrətqulu, Həsənqulu, Hüseynqulu, İmamqulu, 
Şahqulu, Allahqulu, Mehdiqulu və s.) və toponim (Qullar (Ağdam, 
Bərdə, Balakən, Qusar), Allahqulular (Şuşa), Qulubəyli (İmişli r- 
nu) və s.) yaranmışdır. Qulu şəxs adında “qul” sözü morfoloji yolla 
xüsusi ada çevrilmişdir. Qulu -  “onun qulu”, “onun nökəri” anla
mını verir.

İmamqulubəyli adlı toponim Ağcabədi və Bərdə rayonlarında 
da var.

Qarabağın bəzi toponimlərinin etimoloji təhlilə cəlb edilməsi 
göstərir ki, qədim türk boylarının izləri Qarabağın yer adlarında -
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toponimlərdə qalmaqdadır. Bu da təbiidir. Çünki Qarabağ bölgəsi 
ta qədim zamanlardan bu günümüzəcən türk yurdu, türk ulusu 
olmuş və olacaqdır. Qarabağ torpağına göz dikmiş mənfur erməni 
qəsbkarlarının heç bir fakta, dəlilə əsaslanmayan uydurma iddiaları 
isə, şübhəsiz ki, heç vaxt həyata keçməyəcəkdir.
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Резюме
Айнура А л и ева

Этимология некоторых топонимов Карабаха 
связанных с эпосом «Книга моего Деда Коркут»

В статье привлечены к этимологическому анализу н е 
которые топонимы Карабаха, и обоснованными фактами п о д 
тверждена принадлежность указанных топонимов тюркским 
народам.

А также, на примерах разъяснена связь между эпосом 
«Книга моего Деда Коркут и топонимами Карабаха.

Summary
Aynura Aliyeva

The ethymology of Some Garabagh's toponyms which 
is connected with the epos “Kitabi-Dede Korkut”

İn this article come toponyms of Garabagh are investigated 
ethymologically and the same toponyms have been explained with 
main facts that they belong to Turkish tribes. İt is also explained 
the similarites with examples between Garabagh's toponyms and 
the epos “Dede Korkud”
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЛАСКАТЕЛЬНОСТИ В 

УЗБЕКСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

В начале настоящей статьи нам хотелось бы немного 
рассказать об истории отношений двух братских народов.

Узбекско-азербайджанские литературные связи имеют 
очень давние корни. Еще в середине XIV века Кутб Хорезми 
перевел на узбекский язык поэму «Хосров и Ширин» азер
байджанского поэта Низами Гянджеви. А узбекский поэт тех 
времен Алишер Навои считал Низами своим учителем и напи
сал, что вдохновленный ««Панж ганж»ом Низами, он напи
сал свою поэму «Хамса». В XV веке Хайдар Хорезми пере
вел на узбекский язык поэму Низами «Махзан ул-асрор». В 
XIX веке узбекский писатель, историк и переводчик Мухам
мад Риза Агахи перевел на узбекский язык «Хафт пайкар» 
Низами. Алишер Навои в своих произведениях «Мажолис 
ун-нафоис» и «Мухокамат ул-лугатайн» наряду с Низами и 
Хагани с большим почтением говорит о творчестве азербай
джанских поэтов и ученых того времени, таких, как Шейх 
Ширвани, Абу Аббас Сухраверди, Абу Абдуллоч Хагани Су
фий, Шейх Тебризи, Касым Анвари и др. Начиная с XVII века 
произведение «Лейли и Меджнун» азербайджанского поэта 
Мухаммеда Физули в медресах Туркистана использовался в 
качестве основной учебной литературы. Произведения Али
шера Навои еще при его жизни были очень популярны среди 
азербайджанских поэтов. Ишвари и Физули считали Алишера
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Навои своим учителем. Физули в своём предисловии к «Л ей ли  
и Меджнун» ставил Навои на один ряд с Низами.

Традиции продолжаются и в наши дни. 11-12 сентября 
2008 года с официальным визитом в Азербайджанской Р есп у б 
лике побывал Президент Узбекистана Ислам Каримов. П о сл е  
встреч президентов двух братских стран, прошла церемония 
подписания официальных двусторонних документов м еж д у  
двумя странами. На встречах были сообщены о благополуч
ном развитии братских и дружеских отношений во м ногих 
отраслях между нашими странами. Во время визита П рези 
дент Ислам Каримов познакомился также с деятельностью 
Фонда Гейдара Алиева. 12 сентября 2008 года в столице 
Азербайджанской Республики президенты двух стран участво
вали на церемонии открытия памятника Алишеру Навои. Э та  
встреча дала новый толчок также развитию узбекско-азербай
джанских литературных связей. В 2012 году роман азербай
джанского писателя Сабира Рустамханлы «Кук тенгри» бы л 
переведен на узбекский язык. В 2013 году изданы сборник 
«Умрдан узун геджа» (рассказы азербайджанских писателей. 
Переводчик - Рустам Жабборов) и «XX аср озарбайжон 
шеърияти антологияси (перевод стихов азербайджанских 
поэтов)».

Но, к огромному сожалению, узбекско-азербайджанские 
языковедческие связи не имеют такую историю, как литера
турные связи. Хотя узбекский и азербайджанский языки вход
ят в одну языковую семью и очень близки по своим фонети
ческим, лексическим и синтаксическим признакам, очень мало 
исследований о сравнительном анализе двух родственных 
языков. Может быть это связано с тем, что существует мнение 
о том, что сравнение родственных языков не может дать ин
тересных результатов? Когда мы сравнили функционально- 
семантическое поле ласкательности в узбекском и азербай
джанском языках, убедились в обратном. При сравнении мы 
обнаружили много дифференций и интересных фактов. В 
настоящей статье нам хотелось бы в примерах показать нас
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колько близкое и различное функционально-семантическое 
поле ласкательности в узбекском и азербайджанском языках. 
Сравнение проведено с учетом новых направлений языкоз
нания, т.е. в настоящей статье помимо интралингвистических 
особенностей анализируются также социолингвистические, 
гендерные, лингвокультуралогические, национально-культур
ные особенности функционально-семантического поля ласка
тельности в узбекском и азербайджанском языках.

При подготовке настоящей статьи в качестве источников 
использованы учебники Булудхана Халилова “Müasir Azər
baycan dilinin morfologiyası” (1), “Müasir Azərbaycan dilinin lek- 
sikologiyası: leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, onomalo- 
giya, frazeologiya, leksikografiya, söz yaradıcılığı ” (2), “Müasir 
Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, grafıka, orfografıya, orfo- 
epiya” (3), «Türkologiyaya giriş» (4), учебники Х.Жамолхонова 
«Hozirgi o‘zbek adabiy tili» (5), И.Юлдашева, С.Мухамедовой 
и др. «Tilshunoslik asoslari» (6). Также в статье использованы 
русско-азербайджанский разговорник, Комментированный 
словарь азербайджанского языка, фактические материалы из 
художественных произведений, устной речи узбекского и 
азербайджанского языков.

Какие единицы входят в функционально-семантическое 
поле (сокр. ФСП) ласкательности? В данное ФСП входят 
фонетические лексические, фразеологические и синтаксичес
кие единицы языка и речи, которые имеют значение «ласкать, 
баловать, нежить». (7).

Фонетические средства выражения ласкательности: в 
узбекской речи (особенно в колыбельных песнях) гласные о, 
а, ё произносятся с ласкательным оттенком, некоторые звуки 
меняются во время произношения, некоторые гласные удли
няются. Например:

Ой цизим очам цизим, аллаё алла 
Ациллигим, доно цизим, аллаё алла 
Эсли хуилли циз булсанг, аллаё алла 
Еруг пешонам цизим, аллаё алла
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Юлдузимсан, болам, аллаё алла 
Кундузимсан, болам, аллаё алла 
К,оронги кечаларда, болам, аллаё алла 

Кундузимсан, болам, аллаё алла (8).
В азербайджанском языке также:

Laylay dedim yatasan,
Qızıl gülə batasan,
Qızıl güllər içində 
Şirin yuxu tapasan.
Laylay balam, a layla,
Körpə balam, a layla...

Laylay, beşiyim, layla 
Evim, eşiyim layla 
Sən get şirin yuxuya 
Çəkim keşiyin layla.
Laylay, balam, a layla,
Körpə balam, a layla... (9).

В обеих языках огромную роль в выражении ласкатель- 
ности играют интонация, ударение и созвучие.

Морфологическими средствами выражения ФСП ласка- 
тельности узбекского языка являются специальные морфемы 
(некоторые из них также считаются и уменьшительными 
аффиксами). Они следующие: -лок, (цизапок;), -жон, -бой, -бек, 
-той , -мирза, -кул (эти суффиксы в основном присоеди
няются к мужским именам, очень популярно присоеденение 
аффикса -жон: Рустамжон, Азизжон и т.д., также к словам 
обозначающим братство и родство -  укажон, акажон, опа- 
жон), -хон, -нисо, -биби, -бека, -бекач, -пошша, -гул (эти 
суффиксы в основном присоединяются к женским именам - 
Азизахон, Гулнорахон, Мехринисо) , -гина (болагинам), -ча 
(цизча, болача) , -чок, (тойчоц), -чак, -кай (болакай) и т.д.

Морфологическими средствами выражения ФСП ласка
тельное™ азербайджанского языка также являются специ
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альные суффиксы: -can (anacan), - ciyəz (bacıciyəzim, anaci- 
yəzim), -cıq (atcıq), -cik (evcik), -cığaz (qızcığaz), -ça (meydan
ça), - çe (dilekçe). Иногда суффиксы -çik, çik-(ev- evcik) (хотя 
они и уменьшительные суффиксы) могут выражать значение 
ласкательное™.

Остальные средства выражения ласкательное™ - boy, ba
la. xan, xanım и т.д. пишутся отдельно, то есть они не являют
ся аффиксами - Əli bey, Əli bala, Qulu xan, Sədaqət xanım.

Значит, данные морфологические средства в двух языках 
имеют и общие и различительные черты: общие -  это спе
циальные аффиксы, которые выражают ласкательность, отли
чительные - в узбекском языке -хон, -жон, -биби, -бек (Мали- 
кахоп, Рсцимжоп, Мастурабиби) пишутся слитно, а в азер
байджанском языке эти единицы пишутся отдельно, хотя 
они тоже выполняют ту же функцию.

Особенно яркая отличительная черта - в узбекском языке 
слово хоним не употребляется как средство выражения ласка
тельное™ (и вообще используются очень редко), а в азербай
джанском языке слово xanım используется очень активно как 
средство выражения и ласкательное™ и уважения.

В узбекском языке к одному слову может присоединить 
несколько ласкательных суффиксов: бола+жон, бола+жон+ 
гинам, бола+кай+гинам. А в азербайджанском языке это 
явление не популярно.

В узбекском языке притяжательные суффиксы -м, -им 
могут присоединятся к словам, которые обозначают ласкатель
ность - тойчог+им, буталог+им, асал+им. И в азербайджан
ском языке притяжательные суффиксы -м, -им могут 
присоединятся к словам, которые обозначают ласкательность 
- bala+m, can+ım, şəkər+im, maral+ım, ceyran+ım, qaymağ+ım.

Лексическими средствами выражения ФСП ласкатель
ное™ узбекского языка являются специальные лексические 
и фразеологические единицы (эркатойим, жоним, айланай, 
ургилай, асалим, шакарим, новвотим, гиргиттонинг булай,
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курбонинг булай, кузимнинг оку к,ораси, жонимни к,ок,ай, 
дочиним, чирогим, бауодирим, ботирим, полвоним ).

Азербайджанский язык тоже очень богат лексическими 
средствами выражения ФСП ласкательности. Наблюдается 
многообразие специальных лексических и фразеологических 
единиц (balam, canım, şəkərim, maralım, ceyranım, qaymağım, 
canımın canı, ürəyim, balım, ciyərim, ciyərparam, gözümün işığı, 
gözümün nuru, başımın tacı, həyatım, quzum, quzu balam, 
məstanım, əzizim, canım-ciyərim, başına döndüyüm, mənim 
balam, qurban olduğum, ömrüm-günüm, gözümün işığı, mələyim, 
qizilgüliim, bənövşəm, evimin dirəyi).

Еще одна яркая отличительная черта двух языков 
обнаружилось в употреблении слово севимли (sevimli). В 
узбекском языке севимли употребляется и к одушевлённым и 
к неодушевлённым: менинг севимли инсоним, севимли кузим, 
севимли укам, севимли газетам, севимли сериалим и т.д.

А в азербайджанском языке они различны в употреб
лении. Слово sevimli употребляется как и в узбекском к 
одушевлённым и к неодушевлённым. Например к одушев
лённым sevimli qardaşım, к не одушевлённым sevimli kəndim, 
sevimli xörəyim. А слово sevgili употребляется к одушевлён
ным (касается только человека, которого любишь, а вернее 
любовника и любовницы).

Синтаксическими средствами выражения ФСП ласка
тельности узбекского языка являются словосочетания, простые 
предложения, иногда и текст может выражать ласкательность. 
Например, в данном предложении выражается ласкательное 
отношение бабушки к своей внучке:

-Айланай, оппок; кузим! Сендан бувинг гиргиттон,
Сабогинг хом к,олмасин, була к,ол, жоним, чакурн.
Или же ласкательное отношение дочки к своей маме :
-Ойи, сиз менинг нурим, чирогимсиз!
Синтаксическими средствами выражения ФСП ласка

тельности азербайджанского языка также являются слово
сочетания, простые и сложные предложения. К этому можно
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привести очень много примеров: Sən mənim günəşim, ulduzum- 
san. Mənim balaca qızım. Sən çox gözəlsən. Sən çox fösünkarsan. 
Sən çox şirinsən. Sən çox hissiyatlısan. Sən çox dadlısan.

Sənə minlərlə gül vermək istərdim, amma güllər solar, sənə 
ömrümü vermək istərdim, amma bir gün öləcəyəm, sənə sadəcə 
sevgimi verirəm ki, o, əbədi yaşayacaq!

В социолингвистическом аспекте средства выражения 
ласкательности в узбекском языке различаются по следую
щим параметрам: а) по диалектам -  в Ташкенте - ойижон, в 
Коканде, Маргилане, Самарканде - ая.жон, в Ташкенте - 
айланий, ургилий, мани асалим, в Хорезме - ананайин, ургила- 
йин, манин асалим, только в Бухаре употребляются тиллочам 
(моя золотка), тилло к,изим (золотая девочка) и т.д.; б) по 
возрасту -  некоторые средства выражения ласкательности 
употребляют только люди старшего поколения (айланай, 
ургилай, илоуим менга ухшагин, уйингга бугдой тулсин, илоуим 
бахтингни берсин), а некоторые только молодежь (жоним, 
асалим, думбогим, шоколадим)\ в) по адресату - некоторые 
средства выражения ласкательности адресованы только к 
старшим (онажон, бувижон, дадажон, суянган тогим, ишо- 
нган богим), некоторые адресованы только к молодым и к 
детям (фариштам, нозигим, асалим, шакарим, шириним, нов- 
вотии, уаётим, кугирчогим, оппогим, тойчогим, акрлигим, 
думбогим).

В социолингвитическом аспекте средства выражения 
ласкательности в азербайджанском языке различаются таки
ми же параметрами: а) по диалектам -  (например, anacan в 
разных диалектах употребляется по разному -  anacan (в Ба
ку, Джебраиле, Шемкире), ciyican, cijican (в Кахе, Закатале, 
Шеки). Здесь большую роль играет местность, а вернее 
районы, почти у каждого по-своему. Например, на западе 
республики есть район по имени Газах, где часто употребляют 
слово "ölöm qabağında" (умру перед тобой). А слово "ölöm" 
правильно пишется "ölüm") и еще, например, в Шеки, где 
родился поэт Бахтияр Вахабзадс, часто употребляется ласка
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тельное выражение gözüü yiim (сьем твои глаза). При этом 
слово gözünü (-ни должно было быть) шекинцы употребляют 
как gözüü и т.д.; б) по возрасту -  некоторые средства выраже
ния ласкательности употребляют только люди старшего поко
ления (Ömrün uzun olsun! Yaman gün görməyəsən! Yorulmaya
sınız! İşiniz irəli! İşiniz avand olsun. Xeyirli-uğurlu olsun! Gözü
mün işığı), а некоторые только молодежь (səndən xoşum gəlir, 
xoşuma gəlirsən, hər şeyim, əvəzolunmazım, qəlbim, ürəyim, 
canım, can); в) по адресату - некоторые средства выражения 
ласкательности адресованы только к старшим (Balan gözünə 
çıraq olsun! Göz dolusu görəsən! Bəhərini yeyəsən! Neyləyim, 
necə eləyim deməyəsən! Nəvə-nəticə toyu görəsən! Nənəni Allah 
pir eləsin! Nəvə-nəticəndən yarıyasan! Yüz yaşın olsun! Allah 
ağbirçəklikdən əskik eləməsin! İli Allah ağsaqqallıqdan əskik 
eləməsin!), некоторые же средства выражения ласкательности 
адресованы только к молодым и к детям (can, eşqim, sevdiyim, 
birdənəm, yeganəm, bəbəyim, körpəm, balacam, yavrum, şəkərim, 
balım, aslanım, yaraşıqlım, gözəlim, nəfəsim).

В двух языках родители любя, лаская, балуя ребенка 
могут сказать своему ребенку -  «отам», «онам», «atam», 
«anam». Удивительное сходство!

Отличительная черта двух языков в социолингвисти
ческом плане: в азербайджанском языке молодой человек 
своей возлюбленной можег говорит «balam». В узбекском 
языке это совсем не наблюдается.

В азербайджанском языке слово xatun имеет положи
тельную окраску и используются как ласкательное слово. А в 
узбекском языке наоборот.

В гендерном аспекте средства выражения ласкательнос
ти в узбекском языке различаются по следующим параметрам: 
а) единицы выражения ласкательности и для мужчин и для 
женщин (общие) - gopa кузим, буйларинга буйтумор, жигар- 
гушам, соддадилим, дуогуйим, муминтойим, цобилтой, ширин 
сузим, gagaotconim, борлигим, му^аббатим, севгилим, щпбим, 
жоним, асалим, новвотим, шоколадим, шакарим, акрлигим,
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думбогим; б) единицы выражения ласкательности направлен
ные только к мужчинам -бегим, арслоним, йулбарсим, той- 
чогим, тойим, кузичогим, буталогим, иорим, хурозим, ягонам, 
суянган тогши, султоним, лочиним, бауодирим, ботирим, 
полвоним; в) единицы выражения ласкательности направлен
ные только женщинам -  попук, гузалим, оппогим, гул-гунчам, 
момищинам, думбогим, gapo кузим, gomu gapoım, ширинам, 
фариштам, пари и т.д.

В гендерном аспекте средства выражения ласкатель
ности в азербайджанском языке различаются также по этим 
параметрам: а) единицы выражения ласкательности и для 
мужчин и для женщин (общие) - Yarıyanlardan olasınız! Qoşa 
qarıyasınız! Oğullu-uşaqlı olasınız! sevgilim, birdənəm, qəlbim, 
ürəyim, canım, gözümün işığı, varım-yoxum, hər şeyim, həyatını, 
nəfəsim, gözümün nuru, evimin dirəyi, əzizim, mehribanım, 
dərdindən öldüyüm, həsrətində olduğum, şəkərim, vüsalım, 
dərmanım, təbibim, həbibim, sirdaşım, yohluşım. arzum, ümidim, 
dostum, vəfalım, dinim-imanını, ağzınıda dilim, sahibim, iki gözüm, 
adım-sanım, yerim-göyum, dünyam mənim; б) единицы выраже
ния ласкательности, направленные только к мужчинам - 
qoçum, igidim, qartalım, aslanını, başımın böyüyü, ağam, dadaşım, 
ərim, cəngavərim, canavarım, dədəcan, atacan, babacan, sultanım, 
qəhrəmanım, qardaşını, əsgərim, sərvərim, sərkərdəm, ağsaqqalını, 
şahinim, önırüıı duz dağına dönsün! в) единицы выражения 
ласкательности, направленные только к женщинам - Ağbəxt, 
ağgünlü olasan! Bəxtli, taxtlı olasan! Ceyranım, mələyim, gözəlim, 
günəşim, qəmərim, çiçəyim, gülüm, qönçəm, nigarım, ana can, bacı 
can, Leylam, nənəni, bibi can, xala can, gülyanağım, dilberim, 
Leylini, ahum, Jidanım, gövhərim, brilyantım, gülçöhrəm, qərən
filim, dovşanım, nəzakətlim, süsənim, firuzəm, maralını, tellim, 
qaymağım, şirinim, təranem, yeganəm, zərifəm, nazlım, sonam, 
ülkerim, şəhlam, refıqəın, məkkəm, mədinəm, lətifəm, sahibəm, 
ağbirçəyim, xanımım, xatunum, röyam и т.д.

В гендернем аспекте средства выражения ласкательности 
двух языков почти нс отличаются друг от друга, и в узбекском
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и в азербайджанском языке мало единиц, которые выражают 
ласкательность, направленная только к мужчинам, и наоборот 
много единиц, выражающие ласкательность, направленная 
только к женщинам. Это связано с восточным менталитетом. 
Женщины обеих народов осторожны в этой сфере общения.

Лингвокультуралогический аспект, т.е. в определение 
национально-культурных особенностей единиц выражения 
ласкательности в двух языках можно сравнить следующим 
образом:

1. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут 
выражаться зоонимами: в узбекском языке - тойчогим, норим, 
буталогим, кузичогим, жужачам, куёнчам, арслоним, йулбар- 
сим, цоплотш, балщчам и т.д.; в азербайджанском языке - 
aslanım, qartalım, qoçum, pişiyim, cücəm, göyərçinim, dovşanım, 
maralım, ceyranım, quzum, quzu balam, məstanım и т.д. 
Различия: в азербайджанском языке очень популярны mara
lım и ceyranım (жейран), а в узбекском языке они вообще не 
употребляются. В узбекском языке пишется арслоним, в азер
байджанском языке aslanım. В узбекском языке тойчогим, 
буталогим (жеребец) очень часто употребляются к мальчикам 
и парням, но в в азербайджанском языке они отсутствуют 
(хотя азербайджанцы, как и остальные кавказцы, обожают 
лощадей). В узбекском языке имена птиц как единица ФСН 
ласкательности употребляются редко -  лочиним, бургутим, а 
в азербайджанском языке они очень активны - laçınım, 
sonam, şahinim, qartalım, göyərçinim.

2. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут
выражаться фитонимами: в узбекском языке - гулим, гул-
гунчам, момищинам, он, пахтам и т.д.; в азербайджанском 
языке -çiçəyim, nərgizim, qizilgülüm, bənövşəm, qönçəm, laləm, 
gülüm и т.д. Различия: в узбекском языке очень популярны 
пахтам, момщцинам (хлопок), а в азербайджанском языке 
они вообще не употребляются. В азербайджанском языке 
часто употребляются названия цветов в качестве единицы
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ФСП ласкательности, но в узбекском языке они очень пассив
ны (например, ромашка, наргиз не употребляются вообще).

3. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках выра
жаются в названиях частей тела: в узбекском языке - цора 
кузим, буйларинга буйтумор, жигаргуишм, жигарим, юрагим 
и т.д.; в азербайджанском языке - iki gözüm, ürəyim, ciyərim, 
ciyərparam, gözümün qarası и т.д.

4. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках выра
жаются в словах, обозначающих внешний вид человека: в 
узбекском языке - гузалим, думбогим, дундщцинам, царо ку
зим, крро цошим, оппок, юзим и т.д.; в азербайджанском языке 
-  qaragözlüm, gombulum, toppuşum, bəstəboylum, ucaboylum, 
çınarboylıtm, en/ikürəklim, Здесь можно делать вывод, что у 
обоих народах ценятся округленные формы.

5. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках 
выражаются в словах, обозначающие характер человека: в 
узбекском языке - соддадилим, дуогуйим, муминтой, цобил- 
той, ширин сузим, цакржон, мазриадонам и т.д. В азербай
джанском языке - məniın agillım, mənim uzaqgörənim, mənim 
qoçağım, qaragözlüm, əliaciq balam, ürəyi geniş oğlum, gözü- 
könlü tox balam и т.д.

Примечательно, что в азербайджанском языке qaragöz
lüm употребляется и в этой категории, так как слово qara в 
древне турецском языке означал «большой», это свет снизался 
высшее всех светов, поэтому qaragözlüm здесь означает самый 
умный, развитый, высшее всех. В узбекском языке это 
явление не наблюдается.

6. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут 
выражаться мифонимами: в узбекском языке - фаришта, пари. 
Хизир бувам и т.д.; в азербайджанском языке -  mələyim. Здесь 
необходимо подчеркнуть национально-специфические мифы 
каждого парода, различия могут только в этом.

7. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут 
выражаться в словах, обозначающих продукты питания: в 
узбекском языке асалим, новвотим, шоколадим, шакарим,
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щ ймот м  и т.д.; в азербайджанском языке -  şəkərim, balm, 
qaymağım и т.д.

8. Единицы ФСП ласкательное™ в обеих языках могут 
выражаться в названиях небесных тел: в узбекском языке - ом 
болам, ойим, офтобим, куёшим, юлдузим и т.д.; в азербай
джанском языке -  günəşim, qəmərim, аут , uldıızum и т.д.

9. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут 
выражаться в абстрактных именах: в узбекском языке - бор- 
лигим, му^аббатим, севгилим, цалбим, жоним и т.д.; в азер
байджанском языке -  canım, həyatım, sevdiyim, sevgilim, qəlbim 
и т.д.

10. Единицы ФСП ласкательности в обеих языках могут 
выражаться в именах героев художенственных произведений и 
исторических личностей: в узбекском языке - Лайли,, Ширин, 
Фарход, Рустамтой, бугирсок, (колобок) и т.д.; в азербай
джанском языке -  Leylam, Leylim и т.д.

В азербайджанском языке есть специфические единицы 
ФСП ласкательности, которые не встречаются в узбекском 
языке, они: gülvanağım, dilbərim, ahum, fidanım, gövhərim, bril- 
yantım, gülçöhrəm, qərənfilim, süsənim, firuzəm, tellim, təranəm, 
zərifəm, sonam, ülkərim, şəhlam, refiqəm, məkkəm, mədinəm и т.д. 
Естественно, культура и литература азербайджанского народа 
являются причиной такого различия.

Итак, при сравнении функционально-семантического 
поля ласкательности в узбекском и азербайджанском языках 
обнаружены и выявлены и общие особенности, присущие 
двум языкам (культурам), и дифференции между ними. Анализ 
интралингвистических, социолингвистических, гендерных, 
лингвокультуралогических, национально-культурных особен
ностей функционально-семантического поля ласкательности 
в узбекском и азербайджанском языках открывает возмож
ность для проведения более широких исследований по срав
нительному языкознанию. Очень многие единицы языка и 
речи узбекского и азербайджанского языков ждут своего 
анализа. Надеемся, что исследования такого рода будут еще
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больше укрепить дружеские связи между нашими народами и 
могут быть полезным при создании нового узбекско-азербай
джанского словаря.

XÜLASƏ

Bu məqalədə özbək və azərbaycan dillərinin "əzizləmə 
sözləri" və ya "əzizləmə xitabları" müqayisəli funksional-semantik 
analizi verilir. Müqayisə dilçiliyin yeni istiqamətlərini nəzərə 
almaqla aparılır, yəni özbək və azərbaycan dillərinin "əzizləmə 
sözləri" və ya "əzizləmə xitabları" intralinqvistik xüsusiyyətlərin
dən əlavə həmçinin sosiolinqvistik, gender, linqvokultural, milli 
mədəni xüsusiyyətlərinin funksional-semantik təhlili yaparılırr.

Açar sözler: şlevsel-anlamsal faaliyet alanı, karşılaştırma,
okşamak anlandı kelime ve ifadeler, sosyal genetik eşitlik, sosyal 
linqvistika, linqivokultuıologiya

ÖZET

Bu makalede özbek ve azerbaycan dillerinin okşama 
sözlemin mukayiseli işlebsel-anlamsal analiz veriliyor.

Mukayise dlbiliminin yeni yönlerini dikkate alarak yarılır, 
yeni özbek və azerbaycan dillerinin okşama sözlerinin intralingi- 
vistik özellikleriniıı yanısiraayrlca sosiolingivistik cinsiyet, linqo- 
kültürcl ulisal kültürcl özelliklerini işlevsel-anlamsal analizi yapılır.

Anahtar kelime: İşlevsel-anlamsal faaliyet alanı, kaışılaş-
tırma, okşamak anlandı kelime ve ifadeler, sosyal genetik eşitlik, 
sosyal linqvistika, linqivokurtologiya.

SUMMARY

In this article funcional-semantic field o f affection in the 
Azerbaijan and Uzbek languages is investigated in comperative 
way.
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İn this article comparison is organized with provision for new 
directions of linguistics, it means aside from intralinguistic of the 
particularities are analysed also sociolinguistic, gender, linguscul- 
turology, national-culturology peculiarities funcional-semantic 
field o f affection in the Azerbaijan and Uzbek languages.

Key wordes: funcional-semantic field of affection,
comperative, sociolinguistic, gender, lingusculturology, national- 
culturology peculiarities.
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Rıza QARAÇAY
(İsveç, Stokholm)

ANA DİLİMİZ VARLIĞIMIZDIR

Dilimizin qorunmasında xidməti 
olacaq müasir gəncliyə

“...Bilirsiniz, hər bir millətin dili onun üçün çox əzizdir. Bi
zim üçün Azərbaycan dili, ana dilimiz həddindən artıq əzizdir. 
Çünki çox illər ana dilimiz, Azərbaycan dili həyatımızda geniş yer 
ala bilməmişdir. Amma buna baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı di
lin qorunub saxlanmasında az da olsa, çox da olsa, öz xidmətini 
göstərmişdir. Xüsusən, bizim yazıçılarımış, ədəbiyyatçılarımız, 
şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin yaşamasında böyük 
xidmətlər göstərmişlər.

Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbay
can dili XX əsrdə böyük inkişaf yolu keçmişdir. İndi baxın, bizim 
dilimiz nə qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə qədər şirindir 
və bütün fikirləri ifadə etməsi üçün nə qədər böyük söz ehtiyatına 
malikdir. Biz Azərbaycanda Azərbaycan dilinin hakim olmasını, 
Azərbaycan dilinin getdikcə inkişaf etməsini təmin edəcəyik. An
caq eyni zamanda arzu edirik ki, hansı qitədə, hansı ölkədə yaşa
masından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı o ölkənin dilini də 
mənimsəsin, o ölkənin adət-ənənələrindən də istifadə etsin, o 
ölkənin şəraitinə uyğunlaşsın. Amma Azərbaycan dilini yaşatsın 
və inkişaf etdirsin. Xalqları dil qədər, milli-mənəvi ənənələr qədər, 
dəyərlər qədər birləşdirən başqa bir vasitə yoxdur. Biz bu vasitədən 
daim istifadə etməliyik. Xüsusən, başqa ölkələrdə yaşayan azərbay
canlılar. Ona görə də mən arzu edərdim ki, hər bir ölkədə 
Azərbaycan icmasında azərbaycanlılar həmrəy olsunlar, bir-birinə 
dayaq olsunlar, bir-birinə yardım etsinlər, bir-birinin dərdinə yan
sınlar və bizim adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi birlikdə 
gözləsinlər, milli bayramlarımızı qeyd eləsinlər. Təkcə müstəqillik 
bayramını, Novruz bayramını deyil, bütün başqa bayramları da

- 159-



qeyd etsinlər. Azərbaycan dilini yeni nəslə, uşaqlara çatdırmaq 
üçün müəyyən tədris imkanları yaratsınlar. Biz bu barədə kömək 
edəcəyik ki, bizdən sonra gələn nəsillər, sizin övladlarınız, bizim 
övladlarımız azərbaycançılığı daha da yüksəklərə qaldırsınlar. 
Azərbaycan dilini, milli-mənəvi dəyərlərimizi daim yaşatsınlar” 
(Heydər Əliyev. Dünya azərbaycanlılarının I qurultayındakı 
çıxışından. 10 noyabr 2001-ci il).

Artıq 16 ildir ki, 21 fevral dünyada Beynəlxalq Ana dili 
günü kimi qeyd olunur. Belə ki, 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş 
səfirinin təşəbbüsü ilə BMT fevralın 21-ni Beynəlxalq Ana dili 
günü qeyd edib. Məhz bu tarixin seçilməsi onunla bağlıdır ki, 
1952-ci ildə 21-22 fevral tarixində Pakistanda benqal dilinin 
qadağan olunması ilə bağlı etiraz aksiyasında 4 nəfər şəhid olub. 
Şəhidlərin xatirəsinə bu tarixi Ana dili günü adlandırmaq barədə 
banqladeşli nümayəndələrin müraciətinə əsasən YUNESKO-nun 
Baş Konfransında təklif müsbət dəyərləndirilib, 21 fevral Beynəl
xalq Ana dili günü elan olunub və üzv olan ölkələrə bildirilib ki, 
həmin gün orta və ali məktəblərdə Ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı 
tədbirlər, konfranslar, seminarlar keçirilsin.

Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən dillərin qorunması 
məqsədi ilə keçirilən Ana dili günü hər xalqa öz doğma dilinin 
varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, onu qorumaq, onu inki
şaf etdirmək hüququ olduğunu xatırladır, daim diqqətdə saxlamağa 
səsləyir. Bu aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

- dil hər millətin simasını səciyyələndirən ən mühüm 
amildir;

- dil xalqın varlığıdır, onun milli sərvətidir, qan yaddaşıdır;
- dil xalqın tarixidir. Yer, yurd, torpaq, xalq və dil bir-birilə 

qırılmaz bağlı anlayışlardır.
Bu barədə Mustafa Kamal Atatürkin hikmətli kəlamları ye

rinə düşür: “Türkiyə Cümhuriyyətini quran türk xalqı, türk millə
tidir. Türk milləti demək, türk dili deməkdir. Türk dili türk milləti 
üçün yaxşı bir xəzinədir. Çünki türk milləti keçirdiyi sonsuz fəla
kətlər içində əxlaqının, ənənələrinin, xatirələrinin, mənfəətlərinin, 
qısası bu gün öz milliliyini qoruyan hər şeyinin dili sayəsində mü
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hafizə olunduğunu görür. Türk dili türk millətinin qəlbidir, zehni
dir.

Dil millətin özüdür. Millətə məxsus olan hər şeyi dildə 
axtarıb tapmaq olar”.

Bu fikir bütün dillər üçün aksiomadır! Və bizim doğma ana 
dilimiz Azərbaycan dili -  qədim tarixə malik olan, min illərin keç- 
məkeşlərindən üzüağ çıxıb dövrümüzə çatmış ən böyük xəzinəmiz
dir. Tarix boyu Azərbaycan dili vasitəsilə dünyanın 50 milyondan 
çox azərbaycanlısı tərbiyə, təhsil almış, həyatı dərk etmiş, özünü 
tanımış, özü ilə özgəyə fərq qoya bilmiş, həyatda, cəmiyyətdə, 
dünyada öz rolunu dərk etmiş, məslək-əqidə sahibinə, vətəndaşa 
çevrilmişdir. Hər bir azərbaycanlı bir insan və vətəndaş kimi öz 
borcunu başa düşürsə, Azərbaycan dilinə borcludur.

Dilimiz ulu babalarımızdan bizə miras qalmış milli sərvəti
mizdir, mədəniyyətimizdir. Bu mədəniyyəti dədə-babalarımız, 
xalqımızın görkəmli sənətkarları, klassik ədəbiyyat ustadlarımız 
göz bəbəyi kimi qorumuş, zənginləşdirmiş, onun mövqelərini möh
kəmlətməkdən ötrü canlarını əsirgəməmiş, tarixi şəxsiyyətlərimiz 
isə hər zaman dövlət dilinin rəsmiləşməsinə qayğı göstərmişdir.

Azərbaycan dilinə məhəbbət, istək azdır, onun qayğısında 
dayanmaq əsasdır. Dilimiz isə subyektiv səbəblərdən, şovinist 
siyasəti nəticəsində təhlükə içində qalmaqda davam edir. İran 
adlanan ölkədə dilimiz milli məsələ olaraq cəmiyyətin mürəkkəb, 
həll olunmamış, köklü problemlərindən biridir. Bu problemin bu
günkü və gələcək nəsillər tərəfindən gerçəkləşdirilməsinə inanaraq 
qadağa tarixinə qısa rakurs etmək qərarına gəldik.

XX əsrin 20-ci illərindən İran dövləti zorakı assimilyasiya 
siyasəti yeritməyə başladı. Qeyri-fars olan millətlərin mütərəqqi 
qüvvələri qabaqcıl ziyalıları müqavimət göstərməyə qalxdılar. 
Amma başda Qərbi Avropa olmaqla türk birliyinin qarşısını almaq 
istəyən qüvvələr İranın suverenliyini möhkəmlətmək, onu güclü 
dövlət kimi görmək istəyən yekcins cəmiyyətlər ölkədəki dil 
müxtəlifliyini “Şərq səmərəsizliyi adlandırdılar, regional muxtariy
yəti inzibati anarxiya ilə eyniləşdirdilər.
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Beləliklə, çoxdilli, çoxmillətli və müxtəlif mədəniyyətli cə
miyyəti birdilli, bir mədəniyyətli, başqa sözlə, etnik baxımdan 
yekcins ölkə kimi görmək istəyirdilər. Bu cətəyan tərəfdarları 
(içlərində farslarla yanaşı azərbaycanlılar da az deyildi) həmin 
yolda aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirirdilər:

- fars dilini və İran tarixini xüsusilə Azərbaycanda geniş 
yaymaq və öyrətmək;

- ümumiran dəmiryolu sistemi yaratmaq;
- farsca olmayan inzibati ərazi adlarım dəyişmək;
- Türk tayfalarını, eləcə də oturaq əhalini sərhəd 

rayonlarından mərkəzə köçürmək;
- Onların yerinə fars tayfaları yerləşdirmək.
Bu mərkəzləşdirmə siyasəti miliyyətcə fars Rza şah Pəhləvi 

tərəfindən həyata keçirildi. Rza şah diktaturası dövründə (1925- 
1941-ci illər) ümumiran millətçiliyi - paniranizm bitkin ideoloji 
forma aldı. Bu ideoloji təsisatlarda əsas yeri vahid İran milliyyəti 
anlayışı tuturdu. Bu nəzəriyyələri “Gave”, “İtanşəhr”, “Ayənde” 
adlı mətbu orqanları ətrafında toplanmış, sapı özümüzdən olan 
baltalar böyük rol oynadılar. Ölkənin ən əhəmiyyətli rayonu Azər
baycanda sayca ən çox millətlərdən olan azərbaycanlılar arasında 
farslaşma siyasəti hökm sürməyə başladı. “Vahid İran milləti” 
nəzəriyyəsinin əsas müddəası bu idi ki, İran adlanan ölkənin başqa 
əyalətləri kimi, Azərbaycanın da ən qədim köklü əhalisi arilərdir. 
Azərbaycan əhalisi guya XIII-XIV əsrlərə qədər İran dillərinin 
birində danışırmış və türk dili azərbaycanlılara zorla qəbul etdiril
mişdir. Bütün bunlar azərbaycanlıları farslaşdırmaq siyasətinin 
zəruriliyinə haqq qazandırmaq, dövləti belə siyasət yeritməyə sövq 
etməyə gərək idi.

Beləliklə, bu siyasət Azərbaycan dilini maarif sistemindən, 
çap işindən, mədəni sahədən, idarə sistemindən sıxışdırıb çıxarma
ğa, ancaq şifahi və məişət dili çərçivəsi ilə məhdudlaşdırmaq 
demək idi.

Qeyd edək ki, paniranizm ideologiyasına qarşı mübarizədə 
ona əks cərəyan -  türkçülük yaranıb inkişaf etməkdə, geniş yayıl
maqda idi.
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İkinci dünya müharibəsi zamanı müttəfiq qoşunların İrana 
daxil olması ilə ölkənin ictimai həyatında nisbi demokratikləşmə 
prosesi başladı. Azərbaycanda ictimai-siyasi təşkilatlar yaranır, 
Azərbaycan dilində mətbu orqanları buraxmaq təşəbbüs edilirdi. 
Azərbaycan dilinin mətbuat və maarif sahəsində işlədilməsi tələbi 
irəli sürülürdü. 1945-ci illərin sonlarında Azərbaycan milli azadlıq 
hərəkatı genişlənib burada muxtar dövlət hakimiyyəti -  milli məclis 
və muxtar milli hökumətin yaranması ilə nəticələndi. Milli demok
ratik hərəkatın əsas vəzifəsi Azərbaycan dilinin statusunu genişlən
dirmək, onu məişət dilindən Azərbaycanda maarif, mədəniyyət və 
dövlət səviyyəsinə yüksəldilməsi uğrunda mübarizə təşkil edirdi. 
Milli demokratik rejim dövründə (1945-ci ilin dekabrından keçən 
bir ildə) yeni yaranmaqda olan maarif və mədəniyyət ocaqlarının, 
radio-teatr universitet və dövlət orqanlarının dili Azərbaycan dili 
oldu. 1946-cı ilin sonlarında milli demokratik hərəkatın məğlub 
olmasına baxmayaraq bu hərəkat İran həyatında, xüsusilə Azərbay
can xalqının taleyində dərin izlər buraxdı.

Bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan dilini yenidən məişət dili 
səviyyəsinə endirib aradan çıxarmaq istəyən hakim dairələr 
mərkəzləşdirmə siyasətini gücləndirərək xalqın milli və dil özünə
məxsusluğunu məhv etməyə başladılar.

70-ci illərin sonlarına doğru İran adlanan ölkədə son dərəcə 
mənfi bir hal özünü göstərirdi. Azərbaycanda yaşayan azərbaycan
lılar artıq İrandakı azərbaycanlıların yarısından az idi. Şahın Azər
baycanda yaşayan uşaqlara 3 yaşından fars dili öyrətmək göstərişi 
qüvvəyə mindi, Tehran hökuməti bu rayonda uşaq bağçaları 
yaratmağa xüsusi fikir verirdi. Fars dilinin maarif sistemində, ordu
da, dövlət idarələrində, xidmət, radio, televiziya, mətbuat və s. 
Vasitəsi ilə nüfuzu Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsinin ikidil- 
liliyinə səbəb oldu. Bununla belə, xalqın demokratik ziyalıları dil 
uğrunda çabalarma davam etdirirdi.

Çap işinin faktiki yoxluğuna baxmayaraq Azərbaycan 
ədəbiyyatının yeni örnəkləri yaranmağa başlayırdı M.Şəhriyar və 
onun “Heydərbabaya salam” poeması sükut səltənətində bir top 
kimi səsləndi. Susmuş vicdanlar, yuxuya qalmış istedadlar sanki
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ayıldı. S.Behrəngi, Ə.Fərzanə, B.Dehqani, H.Məcidzadə, Səhənd, 
Ə.Təbrizli, Ə.Oxtay, Mərziyə Üsküdar və onlarla ziyalılar, yazarlar 
və eləcə də xalqın qeyrətli vətəndaşları milli azadlıq uğrunda siyasi, 
mədəni və ideoloji mübarizə aparırdılar. Xalqın inadkar mübarizəsi 
1978-1979-ci illər inqilabı ilə nəticələndi. Az bir müddətdə təxmi
nən 30 adda qəzet və jurnallar nəşr olunmağa başlandı. Yazıçılar 
İttifaqı yaranmağa başlandı. Teatr sənətinin dirçəlməsi uğrunda 
əməli tədbirlər görüldü. Dərs vəsaitləri hazırlanması işinə başlandı. 
Təbrizdə Akademiya yaranması məsələsi qoyuldu. Azərbaycan 
ziyalıları dilimizin quruculuğu məsələsi ilə məşğul olmağa başlan
dı. Dilimizi gərəsiz alınma sözlərdən təmizləmək məqsədilə ərəb 
qrafikasını islah etmək məsələsini, yazıların vahid ədəbi dil norma
larına uyğun yazılması ön plana çəkildi.

Təəssüf ki, inqilabdan sonra “Varlıq” jurnalı istisna olmaqla 
türk dilindəki mətbuat sürətlə meydana gəldiyi kimi sürətlə də 
aradan getdi. Vətənin isə milli ruhlu, milli qeyrətli, ana dilini sevən 
vətəndaşlarına həmişə ehtiyacı vardır.

Azərbaycan dilinin bu gün İran adlanan ölkədə milli-ədəbi 
dil səviyyəsinə yüksələ bilməsinin bizcə, iki mümkün yolu var: türk 
dili ya Muxtar Azərbaycanda fars dili ilə yanaşı rəsmi dövlət dili 
elan edilə bilər, ya da azərbaycanlıların İran ərazisində yayılmala
rına, İran tarixi və mədəniyyətindəki böyük xidmətlərinə görə fars 
dili ilə yanaşı rəsmi dil elan edilə bilər.

İran adlanan dövlət hər vəchlə dilimizin inkişafının qarşısını 
alır. İstər tarixi düşməniz Ermənistana hərbi, siyasi və iqtisadi 
yardımlar göstərməklə, istərsə də digər vasitələrlə əngəl törətməyə 
davam etməkdədir. O Azərbaycan Respublikasını özünün nüfuz 
dairəsinə cəlb etməyə aşağıdakı maraqlarım ödəməyə çalışır.

1. Müstəqil və demokratik Azərbaycan Respiblikasına hər 
vasitə ilə mane olmaq, onun Cənubi Azərbaycana təsirinin qarşısını 
almaqla İranın dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və daxili 
sabitliyini qorumaq.

2. Burada və Orta Asiyada ABŞ və Türkiyənin nüfuzunun 
qarşısını almaq.

3. Azərbaycan timsalında satış bazarı əldə etmək.
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4. Rəsmi İran inqilabının ixracı olan doktrinaya uyğun olaraq 
Azərbaycanda islamçı, başqa sözlə irançı rejimi yaradılması.

Buna baxmayaraq, dilimizin qorunması ən ağrılı yerimiz 
olmaqla ən ümdə vəzifə olmalıdır. Şimalla Cənubun özünəməxsus 
konsepsiyası -  Azərbaycan konsepsiyası olması zəruridir. Bir mə
səldə deyildiyi kimi: “Türkün türkdən başqa dostu olmaz”. Əhalisi 
və ərazisi az olmasına baxmayaraq Şimali Azərbaycan hazırda 
millətin və vahid ölkənin siyasi, ideoloji və iqtisadi mərkəzidir. 
Şimali Azərbaycan özünün milli təhlükəsizliyinin gələcək inkişafı
nın təminində Cənubi Azərbaycana ən etibarlı müttəfiq kimi bax
malıdır. Qarabağ və başqa potensial təhlükələrimiz bu məsələdə 
danılmaz faktdır. Şimalda milli mədəniyyətin və milli şüurun sə
viyyəsi Cənuba nisbətən yüksəkdir. Cənub bu əksikliyini doldura 
bilər.Şimal fars mədəni orbitindən çıxarmaqda Cənuba zəruri yar
dım göstərə bilər. Cənub isə kapital və biznes ənənəsi sahəsində 
Şimaldan fərqlənir və Şimalın bu sahədə əksliklityini doldura bilər.

Azərbaycanın iki hissəsi arasında bu cür əlaqələrin genişlən
məsi əsasında milli-mədəni bütövlüyümüz təmin edilə bilər.

“Azərbaycan gəncliyi! Kökləri möhkəm, niyyəti vətən, saba
hı işıqlı, yeni nəsil... Tanrı müqəddəs amalların yerinə yetirilməsin
də, açarı təslim edilməyəcək qapının şərəfli gözətçiliyində, Qərblə 
Şərqin ehtiramla yanaşağı məqam və mərtəbələrin əldə edilməsində 
Sizə yardımçı olsun” (“Füyuzat”).
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Bəhram Məmmədov,
elmi işçi

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI VƏ XAÇMAZ  
RAYONUNU ONOM ASTİK VAHİDLƏRİNİN ORTAQ  

LEKSİK -SEM A NTİK  XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Azərbaycan yazılı abidələri sırasında “Kitabi Dədə Qorqud” 
dastanının müstəsna yeri vardır. Dilçiliyin bir çox sahələrinin təd
qiq olunmasında olduğu kimi onomastik vahidlərin tədqiq edilmə
sində də abidəyə müraciət edilməsi bir sıra dil faktlarının araşdırıl
masında mühüm rol oynamaqdadır. Bu baxımdan Xaçmaz rayonu
nun toponimlərin ilə “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş to
ponimlərin müqayisəli şəkildə araşdırılması respublikamız ərazisin
də, o cümlədən Xaçmaz rayonundakı toponimlərin qədim tarixə 
malik olmasını isbatlayacaqdır.

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanında işlənən toponimlərin sayı 
kifayət qədərdir, lakin dastandakı bütün toponimlər deyil, yalnız 
müəyyən bir qisminin apelyativləri Xaçmaz rayonunda rast gəldi
yimiz toponimlərin apelyativlərinə uyğun gəlməkdədir. Abidədən 
seçmiş olduğumuz bəzi coğrafi adlara diqqət yetirək; “ Kafir sər- 
həddinə, Cızığlara, Ağılğana, Gökcə dağa alıban çıxaym”(l, 
səh.70), “Məğər başıaçıq Tatyan qələsindən, Ağsaqa qələsindən 
kafirin cəsusu vardı.(səh,70), “Ağca Qalaya, Sürməliyə gəlib Qa
zan qırx otaq tikdirdi”( 1 ,səh, 83), “Düzmürd qələsinə gedə- 
rəm”(l,108), “Hasar qapısına girmişkən qara polad üz qılıncıyla 
ənsəsinə elə çaldı ki, başı top kimi yerə düşdü”. (l,səh, 110), 
“Təpəgöz olduğu Sallaxana qayasına gəldi”( 1 ,səh, 117), “Oğuzdan 
köç elədi Bərdəyə, Gəncəyə varıb vətən tutdu”(l,səh, 123), “Pasü- 
nük Qara Dərbənd ağzına düşü vermiş idik”(l,səh,44). Dastandan 
seçmiş olduğumuz bu nümunələrdə diqqəti Ağca apelyativli coğrafi 
ad cəlb edir. Xaçmaz rayonunda ağ apelyativli Ağtala oykonimi 
vardır. Ağtala oykonimi Xaçmaz rayonunun Nərəcan inzibati ərazi 
validliyinə daxil olan kənd adıdır. “Ağtala oykonimi Xaçmaz
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rayonunun Nərəcan inzibati-ərazi vahidliyində kənd Samur-Dəvəçi 
ovalığındadır. 1840-cı ildə adı dəyişdirilərək Radinovka (bulaqlı 
yer) adlandınlmasına baxmayaraq, 1933-cü ildə Ağtala şəklində 
qeydə alınmışdır. Oykonim ağ (kiçik) və tala (ətrafa nisbətən fərq
lənən sahə) sözlərindən düzəlib, “kiçik sahə” deməkdir. Gürcüstan 
və Ermənistan ərazisində də Axtala kənd adlan olmuşdur (2,25).

Respublikamızın ərazisində təxminən 30-a yaxın ağ sözü ilə 
başlayan oronimə də rast gəlmək mümkündür. “Azərbaycan topo
nimləri ensiklopedik lüğəti”ndə ağ sözü ilə başlayan oykonim, 
hidronim və oronimlərin etimoloji izahı təxminən iki istiqamətdə 
aparılıb: bir qisim sözlərin tərkibindəki ağ sözü rəng mənasında 
işlənir. Məsələn, Ağsal oronimi, Ağkilsə oykonimi və s. digərlərinin 
Ağqışlaq oykonimi, Ağkeşçay hidronimi, o cümlədən Xaçmaz 
rayonunda yerləşən Ağtala, Ağyazı və s.

R.Eyvazova “Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər” əsərində 
Əfqanıstanda mövcud olan ondan artıq ağ apelyativli oykonimin 
adını çəkmişdir. Ağtala oykonimlərinin tərkibindəki ağ sözü “kiçik 
yer” şəklində izah olunur. Maraqlıdır ki, T.Əhmədov birinci kom
ponenti “ağ” olan toponimlərin tərkibindəki “ağ” sözünü “kiçik- 
kiçicik, xırda, balaca” mənasında işlətmişdir. (3,18).

Fikrimizcə, Xaçmaz rayonunda yerləşən Ağtala mürəkkəb 
quruluşlu oyko-nimin tərkibindəki “ağ” sözünün semantik tutumu 
qeyd olunan şəkildə izah olunmamalıdır. Ağ semantik yükündən 
danışarkən tarixi abidələrimizin dilinə istinad edilməsi zərurəti 
yaranır. Bu zərurətdən çıxış edərək ən qədim və mötəbər mənbə
lərdən sayılan Orxon-Yenisey abidələrinə nəzər salaq. Ağ sözü 
Bilgə xaqan abidəsində, 37-ci sütunda, İrik Bitik abidəsinin 29-cu, 
96-cı, VII Talas abidəsində işlənmişdir. Bu söz abidələrdə qalx
maq, yüksəlmək mənasındadır. ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında 
həmçinin ağ sözünün müasir ədəbi dilimizdə rəng mənasında 
işlənməsi faktı da vardır: xanlar xanı xan Bayandır ildə bir kərə toy 
edib Oğuz bəylərini qonaqlardı. Yenə toy edib atdan ayğır, dərədən 
buğra, qoyundan qoç qırdırmışdı. Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl 
otaq, bir yerə qara otaq qurdurmuşdu. Oğlu olanı ağ otağa, qızı 
olanı qızıl otağa qondurun, kimin ki, oğlu, qızı yoxdur qara otağa
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qondurun, qara keçə altına döşəyin, qara qoyun yəxnisindən önünə 
gətirin, yeyərsə yesin, yeməzsə, dursun getsin demişdir (1,16). Ağ 
sözünün dialekt və şivələrimizdə rəngarəng məna çalarları var:

1. Ağ (Xaçmaz, Salyan, Şəmkir) alt tumanın və şalvarın 
ortası; 2. Ağ (İmişli) var-dövlət, varidat; 3. Ağ (Qax) yeməli bitki 
adı; 4. Ağ (Salyan) süfrə (4,13). 5. Ağ (Çəmbərək) -  mələfə, 
döşəkağı. 6. Ağ (Ağbaba, Çəmbərək) -  qadın və kişi tumanının 
paçasına verilən, artırılan əlavə parça (5,35).

Ağ sözünün semantik mənası ilə bağlı H.Mirzəyev yazır: “Ya
zılı mənbə-lərdən aydın olur ki, “axta” sözü ilə “ağ”-a; “ağ” sözü 
iki budun, iki paçanın arası, iki bud, iki paça arasındakı sahə, zolaq, 
tumanın, alt paltarın ortası, arası, çıxıntı, çiv, paza oxşar çıxıntı, 
çaladakı çıxıntı mənasında işlənmişdir. Müasir dilimizdə olan “ağ 
ət”, “tumanın ağı”, “şalvarın ağı” sözü də həmin ağ sözü ilə bağlı
dır” (6,70). Qərb dialektində “ağ” sözü böyük mənasını da ifadə 
edir: ağbacı//ağbajı (kiçiklərin evin gəlininə müraciəti formasında).

Şərq qrupu dialekt və şivələrində konkret olaraq Xaçmaz 
şivələrində ağ sözü ağ eləmək formasında işlənir. Məsələn, Sən lap 
ağ elədin. Ağ sözü bu nümunədə hər hansı bir məsələni həddindən 
artıq şişirtmək və yaxud həddi aşmaq mənasında işlənmişdir. Gö
ründüyü kimi, “Orxon-Yenisey”də yüksəlmək, qalxmaq mənasında 
işlənən ağ sözü Xaçmaz şivəsində ağ etmək formasında, yəni şi
şirtmək, böyütmək mənasında qorunub saxlanır. Ehtimal etmək 
olar ki, ağuş (qucaq) sözü də məhz ağ sözündən (yüksək məna
sında) törəyərək müasir ədəbi dilimizdə işlənməkdədir.

E.Q.Mehrəliyev hesab edir ki, ağ apelyativli hidronimlər suyun 
şəffaflığım bildirir (7,10).

V.V.Radlov “ağ” sözünün üç əsas mənasını göstərir: rəng, 
təmiz, xeyirxah - yaxşı ürəkli (8, 88-95).

Yakutlar böyük yaradana Ürünq Ayığ Toyon deyirdilər. Qə
dim türk dilində ürünq ağ deməkdir. “Ayığ yaradan, “touon” isə 
“tann”, “ağa” deməkdir. Yakutlarda və qədim türklərdə ‘Toyon” 
rahib və ya şaman mənasında işlənmişdir. Qədim türklər tann sözü 
ilə “daha böyük, daha güclü bir yaradan” mənasını ifadə etmişlər 
(9,426).
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B.Ögəl “ağ" sözünün Altay türkcəsində cənnət mənasında iş
ləndiyini yazır. Onun fikrincə, Cənnətdə yaşayan tannlara “qatu”, 
yəni “ağlılar”, rəngi və ruhu ağappaq olan deyirdilər. Bunlar göyün 
üçüncü qatında yaşayırdılar. Həmin qatda “Süt-ak -  köl”, yəni süd 
rəngi kimi ağ olan göl də var. İnsanların bütün həyatı və ruhu bu 
göllə bağlı idi (9,568).

Qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar 
ki, Ağtala oykoniminin tərkibində işlənən ağ sözünü “kiçik” kimi 
deyil, əksinə “yüksək” mənasında anlamaq lazımdır. Oykonimin 
ikinci komponentinə gəldikdə isə tala sözü boş, açıq sahə kimi 
anlaşılır. Deməli, oykonim yüksək tala kimi anlaşılmalıdır. Kəndin 
coğrafi quruluşu da bu fikri təsdiqləyir. “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanında işlənmiş “ağ” sözü də məhz oğlu olanların yüksək tu
tulması ilə bağlı olduğu üçün ağtala və s. bu kimi onomastik vahid
lərin yaranmasında ağ sözünün “yüksək” anlamının aparıcı olması 
daha uyğundur.

Dastanda rast gəldiyimiz “Hasar qapısı” coğrafi adı da diqqəti 
cəlb edir, düşünmək olar ki, Hasar qapısı adlı yer dastanda tez-tez 
adı çəkilən Dərbəndin lap yaxınlığındakı Qusar oykoniminin adıdır. 
Xaçmazda isə Qusar adı Qusarçay şəklində oykonimin və eyni adlı 
çayın adıdır. Tədqiqatçılara görə, hər iki coğrafi ad Qusar yaşayış 
məntəqəsinin adı ilə bağlıdır (10,76).

Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, Qusar coğrafi adı ilk dəfə 
XVII əsrdə yazılmış, lakin VI-VII əsrlərin hadisələrindən bəhs 
edən “Dərbəndnamə” əsə-rində Kusayr şəklində işlənmişdir. Qusar 
sözü türk mənşəli kosar/kusar etnonimi ilə bağlıdır (10,76).

N.Əsgərovun fikrincə, Qusar hidronimi türk mənşəli kosar tay
fasının adı əsasında yaranmış etnonim mənşəli hidronimdir (11, 
290).

M.Soltanova görə qusar sözü ləzgi dilində işlənən “kos” (kişi) 
“ksor” (kişilər) sözündən yaranmışdır. Bu haqda M.Soltanov yazır: 
“Qonşu tayfalar bu yerlərdə meydana gələn ilk yaşayış məntəqəsinə 
ksarxür (kişilər kəndi) adını vermiş, zaman keçdikcə “kənd” məna
sım verən xür hissəsi atılmış, ksor qalmışdır. Ksor sözü də sonralar
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cilalanaraq Qusar şəklini almışdır. Zənnimizcə, qusar sözünün eti- 
moloji açıqlamasında bu son mülahizə daha tutarlıdır” (12,23).

Qeyd olunan fikirlə razılaşmaq mümkün deyildir. Çünki 
Qusarda təkcə ləzgi xalqı yaşamamışdır. Bu ərazilərdə öz qədimliyi 
ilə seçilən xəzər, hun və s. bir çox türk etnoslarının izləri coğrafi 
adlarda bu gün qorunub saxlanılır. Eyni zamanda tarixi mənbələr 
bu fikrin tam əksini göstərir.

Görkəmli tarixçi A.Bakıxanov Qusar haqqında yazır: “Qədim 
kitablarda məşhur olan “Sar dərəsi” ola bilsin ki, bu dərədir. Bu
nun belə adlanması da Dərbənddən uzanan sədd münasibəti ilə ola 
bilər, çünki “sur” ərəbcə “hasar” deməkdir. Ola bilsin ki, bu dərə 
“Sul qapısı”nın və yaxud Dərbəndin üç ağaclığında bu dərənin 
dəhnəsinə yaxın bir yerdə, Nuşirəvanm bina etdirdiyi “Sul şəhə
r in in  adı ilə adlanmış olsun. Zaman keçdikcə “1” dönüb “r” olmuş
dur. Ola bilsin ki, Keyxosrov Sürhi mahalının dar dərələrindən 
birində Qaysaq, Appuha və Qaziqumuqun bir çox tayfalan tərəfin
dən öldürülmüşdür. Çünki “Sur” adı “hi” sözü əlaqəsilə indi də bu 
mahalın adıdır” (13,34).

Ləzgi dilində Qusar şəhəri Qussar adı ilə də tanınır. Buna əsas
lanan M.M.İxilov iddia edir ki, bu toponim ləzgi dilində “Allah” 
mənasında işlənən “qğutsar” sözündən yaranıb (14).

N.Nəbiyevin fikrincə, qusar sözü macar dilində “süvari qoşun 
növü” deməkdir və Qusar şəhəri keçmişdə bu ərazidən olan Qusar 
Süvari polkunun adını daşıyır (15,71).

R.Yüzbaşov qusar sözünü tayfa, tayfa başçısı adından yaran
ması qənaətinə gəlmişdir (16,67).

Qusar sözünün etimologiyasına dair M.F.Axundov və N.Zeyd- 
lis daha dəqiq məlumat vermişlər: “ 1284, 1287 Kusar. Bu ad xə
zərləri, Kaspi (Xəzər dənizi -  B.M.) sahilləri ilə Zaqafqaziyaya öz 
hücumlarını təşkil edən xalqı yada salır. 1140-cı ildə ispan yəhudisi 
İyudoyu Xalevi tərəfindən ərəb dilində yazılmış fəlsəfi əsər kusori 
adlanır. Bu əsərdə xəzərlərin padşahı Kusori adlandırılır” (17).

T.Əhmədov qusar sözünün mənşəyi haqqmda daha dolğun 
versiya irəli sürür və qeyd edir ki, Qusar adının strukturu etnonim 
mənşəlidir. T.Əhmədov qusar sözünü qus -  ar hissələrinə ayırır:

- 170-

“Bizcə, qus komponenti qədim türk tayfalarından olan quz/uz tayfa 
adını əks etdirir. Mənbələrdə “quz” türkdilli oğuz tayfasının ərəblər 
tərəfindən işlədilən adı kimi, ər/ar hissəciyi isə qərbi türk tayfa 
birliyinə daxil olub, erkən orta əsrlərdə peçeneklərdən şərqdə xə
zərlərlə qonşuluqda yaşayan etnos kimi təqdim olunur. Belə güman 
edirik ki, quz/uz eyni tayfa adı qədim türklərin özündə müxtəlif dil 
paralellərindən başqa bir şey deyildir. Deyilənlərdən belə bir nəti
cəyə gəlmək olar ki, etnonimdən törənən Qusar toponimi Quz- 
zar/Qussar/Qıssar kimi inkişaf yolu keçmişdir” (18).

Fikrimizcə, Qusar dastanda adı çəkilən, Hasar qapısı adlanan 
yerin adıdır.

Nümunələrdən də göründüyü kimi dastanda Gəncənin adı çə
kilir. Şübhə etmirik ki, abidədə adı çəkilən yer indiki Gəncə şəhə
rinin adıdır. Eyni apelyativli oykonimə-Gəncəli kənd adma Xaç- 
mazda da rast gəlməyimiz həmin coğrafi adın izahını zəruri 
etmişdir.

1796-cı ildə Qafqaz qrenader alayının zabiti Fyodr Semono- 
viçin təsvirinə görə, o zaman Gəncəli kəndi 910 ruba torpaq sahə
sinə, 18 təsərrüfata malik idi. Kənd əhalisinin qədim məşğuliyyəti 
taxılçılıq və ipəkçilik olmuşdur (19,75).

Tədqiqatçıların fikrincə, Gəncəli kəndini Gəncə şəhərindən kö
çüb gələn ailələr saldığına görə kənd “Gəncədən gələnlər” məna
sındadır (2,198).

Fikrimizcə, Gəncəli kəndinin Gəncədən gələnlər tərəfindən sa
lınması fikri bir qədər şübhə doğurur. Güman etmək olar ki, bu 
mülahizənin tərəfdarları kəndin adı ilə Gəncə şəhərinin adının üst- 
üstə düşməsini əsas götürmüşlər. Halbuki, Mahmud Kaşğarinin 
“Divanü-lüğat-it-türk” əsərində qeyd olunur ki, gəncək türk qəbilə
lərindən birinin adı olmuşdur (20, 133). Əfqanıstan ərazisinin Ki- 
rişk rayonunda Gəncək coğrafi adının olduğunu bildirən R.Eyvazo- 
vaya görə də hazırkı Gəncə şəhərinin adı, o cümlədən respublika
mız ərazisində və respublikamızdan kənarda rast gəlinən Gəncə 
toponimi etnotoponimdir (20, 136).

Doğrudur, gəncə sözünün etnonim deyil, antroponim və ya fars 
mənşəli xəzinə sözündən yarandığı qənaətində olan tədqiqatçılar da
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vardır. Bu fikrin tərəfdarları sırasında Q.Məşədiyev, İ.Şopen, 
E.Q.Mehrəliyev və s. alimlərə də rast gəlmək mümkündür. Bununla 
yanaşı, Q.Qeybullayev R.Eyvazova və digər tədqiqatçılar gəncə 
sözünün etnonim olması tərəfdarıdırlar. Bizim fikrimizcə də, gəncə 
apelyativli toponimlər, o cümlədən Gəncəli adı etnotoponimdir.

Dastanda işlənən Dərbənd oykoniminin təyini kimi işlənən 
qara apelyativinə Xaçmaz rayonu ərazisindən axan Qaraçay hidro- 
nimində rast gəlirik. Hal-hazırda respuiblikamızm ərazisində Quba- 
Xaçmaz rayonlarından axan Qaraçaydan başqa altı Qaraçay adlı 
çay mövcuddur. Bu çaylar Dəvəçi, Goranboy, Qax, Qəbələ, Zaqa- 
tala rayonlan ərazisindədir. Qaraçay adlanan çayların ikisi Zaqata- 
la rayonu ərazisində yerləşir. Bununla yanaşı, respublikamızın 
ərazisində I komponenti qara sözü ilə başlayan 190-a yaxın coğrafi 
ad mövcuddur.Qaraçay hidroniminin etimoloji izahım müəyyənləş
dirmək üçün istər-istəməz geniş areala malik qara apelyativinin 
izahı ilə tanış olmaq lazımdır. Tədqiqatçılar qara sözünün etimoloji 
izahı haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Məsələn, A.N.Kono
nov qara sözünün türk dillərində 1) “qara”, “qaranlıq”, “zülmət, 
tutqun”, “sərt, qəmli, kədərli”, “bədbəxt”; 2) “mal-qara”, “yığın, 
dəstə”, “xalq, camaat”, “qoşun”; 3) “quru”, “torpaq”; 4) “təpə”, 
“hündür təpə” mənalarının olduğunu qeyd edir (21,83-85).

İ.S.Məlikov qeyd edir ki, qara sözü rəng bildirməklə yanaşı, 
türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində “böyük”, “təmiz”, 
“şimal”, “torpaq”, “ordu”, “tayfa” (xalq), “kütlə” mənalarını da 
ifadə edir (22,156).

E.Q.Mehrəliyev qara sözü haqqında fərqli fikirdədir. “Qara -  
böyük, uca, geniş, sərt, qeyri-sağlam; “Qara” dağda irilik, ucalıq; 
“qara” dumanda tündlük (sıxlıq); “qara” -  qışda sərtlik; qara yazıda 
-  genişlik; su toponimlərində qeyri-sağlamlıq bildirir (23,84).

N.Əsgərov qara apelyativli hidronimlərə fərqli prizmadan ya
naşır: “Türk xalqlarının əksəriyyətinin ərazisində təsadüf olunan 
“Qaraçay” hidroniminin müəyyən hissəsinin həmin etnonimlə (Qa- 
raçaylı etnonimi -  B.M.) əlaqədar olmasını ehtimal etmək olar” 
(11,57).
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Tədqiqatçıların qara sözü haqqında müxtəlif qənaətə gəlməsinə 
baxmayaraq, aparılan tədqiqatların, böyük əksəriyyəti ağılabatan- 
dır. Biz də öz növbəmizdə o fikirdəyik ki, qara apelyativli hidro- 
nimlərdə qara sözü, bu tip oykonimlərdə olduğu kimi, “kütlə, xalq, 
tayfa” anlamları aparıcı rol oynayır. Ola bilsin ki, Qaraçay hidro- 
nimi etnonim mənşəli olsun.

Həm Xaçmaz rayonu ərazisində, həm də “Kitabi Dədə Qor
qud” dastanında paralel şəkildə işlənmiş apelyativlərə yüzlərlə 
coğrafi adda rast gəlmək mümkündür ki, onların hər birinin tədqiq 
olunması bir çox qeyri-şəffaf toponimlərin izahında mühim rol 
oynayacaqdır.
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Резюме

Общие лексико-семантическое особенности 
ономастических единиц в Книга Деде Коркут и 

в районе Хачмаза

В статье были анализировано общие лексико-семантичес
кое особенности ономастических единиц в Книге Деде Кор- 
куг" и в районе Хачмаза.

В статье также являются этимологические объяснение 
топонимы, этнонимы и другие ономастические единицы.

Summary
The same lexico-semantical features of onomastic unites of 

“Kitabi-Dede K orkud” and the region of Khacmaz

İn this work onomastic unites which air used in the epos of 
“Kitabi-Dede Korkud” and the region of Khacmaz”are classified 
comperatily.

İn this article it is also given the cthymological explanation of 
toponyum,etnonyum and the other onomastic units.
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Murad Seyidov,
kiçik elmi işçii

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI VƏ “DİVANİ LÜĞƏT-İT- 
TÜRK”ÜN ORTAQ LEKStK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Adından da göründüyü kinıı elmi iş hər iki möhtəşəm abidənin 
müqayisəsinə həsr edilmişdir. Özü də bu müqayisə dilin yaruslan arasında 
məhz leksik səviyyədə aparılmışdır. Çünki hər bir dilin müəyyən inkişaf 
mərhələsindəki dəyişikliyi və inkişafı özünü daha çox onun lüğət 
tərkibində göstərir. Bu mənada hər iki orta dövr türk yazılı abidəsinin dilini 
fonetik və qrammatik deyil, məhz leksik səviyyədə tədqiqata cəlb etmişik. 
Bir neçə nümunəyə diqqət yetirək:

Haydı sözü müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində bir yerə 
getmək, yaxud bir işə başlamaq üçün “çağırış” və ya “əmr” məna
sında işlədilən nidadır. Həmin sözdə isə ay sinkretik kökünün hiss- 
həyəcan məna qrupunun “əmr” mənası öz izini qoruyub saxlamış
dır. Bu məna əlaqəsini bərpa etmək elə də çətin deyil: (h)ay+ -dı.

Ay sinkretik kökünün “əmr” mənası yazılı abidələrdə də öz 
izini qoruyub saxlamışdır. Belə ki, türk dillərinin ilk ensiklopedist 
alimi olan M.Kaşğarinin “Divani lüğət-it-türk" əsərində “əmri, 
buyruğu tanımamaq” mənasını ifadə edən ay sözünə rast gəlirik (9, 
s. 114).

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlannda da çağınş və ya müraciət 
bildirən nida kimi hay-hey sözü işlənməkdədir. Məsələn, Hey, ey ay 
Dirsə xan bana qəzəb etmə; Hav, nə oturarsan. İtini ulumayan, çətügimı 
molatmayan; Azıb gələn qəzayı, Tanrı savan, xanım hey (13, s. 185,186)

“Divani lüğət-it-türk”də “işarə” mənasını ifadə edən bir qrup 
sözlər vardır. Məsələn; ayru - başqa, ayruk (oğuzca) - başqa, ayn 
(oğuzca) - başqa, ayluk-ayluk (oğuzca) - elə-elə (9, s. 174); ayru - 
“başqa, elə isə, deyilsə” mənasında bir sözdür: “Munu tiləməsə sən 
ayru nə kərək”. - Bunu deyilsə, başqa nə istəyirsən (buna razı 
deyilsənsə, onda nə istəyirsən) (9, s. 184): ayluk-ayluk -  “elə-elə 
(elədir)” deməkdir. Oğuzca (9, s. 174).
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Təxminən eyni anlamda işlənən sözlər “Kitbi-Dədə Qorqud” 
dastanlarında da mövcuddur. Məsələn: Ayrıq - aynsı, özgəsi, ayru 
- ayrı, ayruq -  ayn, başqa, bir başqası (12, s. 314).

Maraqlıdır ki, cığatay dilində “nişanə”, “əlamət”, “işarə”, 
“siqnal” mənalannı ifadə edən ayim (24, s. 223) sözü işlənir. Bütün 
bu faktlar onu göstərir ki, tarixən ay sinkretik kökünün ifadə etdiyi 
mənalardan biri də “işarə” mənası olmuşdur.

“Divani lüğət-it-türk”də “əşya” mənası ifadə edən sözlərə də 
təsadüf edilir. Məsələn, ayas - kölələrə verilən adlardan (9, s. 182), 
ay - turuncu rəngdə ipək qumaş (9, s. 113), ay - bəylərin 
xidmətçisi, köləsi, onlann adları yazılan dəftər (10, s. 204; 11, s. 
72), aybitigi - əsgərin adı və azuqəsi yazılan dəftər (9, s. 113) və s.

Bundan başqa, yuxarıdakı nümunələrə bu gün danışıq dilində 
işlətdiyimiz “əşya” mənası ilə bağlı olan daha iki sözü əlavə edə 
bilərik. Məsələn: Ayar - barama, pambıq və s. bu kimi xam mal
lardan əldə edilən xalis malın miqdarı (3, s. 176); ayın-oyun - evin 
ehtiyacı üçün bazardan alman gündəlik şeylər, xırda-mırda; məc. 
mənasız, boş söz; cəfəngiyat; ümumiyyətlə, xırım-xırda şey. Məsə
lən, [Şahmar bey] Mən gedirəm Hacı Osmanın yurduna, görüm nə 
var, nə yox... bir az da ayın-oyun gətirim (N.Vəzirov). Həmzənin 
çoxdan söndürülmüş mağazasında deyəsən yenə ora-buranı 
axtaran, ayın-oyun tapıb aparanlar vardı (Ə.Əbülhəsən). İbrahim 
hər gün çıxıb bazara, ayın-oyundan gətirib qarı ilə yeyirdi (Nağıl). 
Ayın-oyun danışmaq (3, s. 180).

“Əşya” mənalı sözləri türk dillərinin lüğət tərkibində də mü
şahidə etmək olar. Məsələn: Ayazıl (osm.) - marionet (kukla teat
rında mexanizm ilə hərəkət edən kukla), çin oyunlannda istifadə 
edilən kuklalar; ayazıl ovunu - çin (kukla) oyunu (24, s. 216); 
ayazılcı (osm.) - kukla oynadan (aktyor) (24, s. 216); ayazma 
(osm.) - xristianlıqda möcüzəli əhvalatlar yazılan mənbə (24, s. 
217): ayırmaş (kumd.) - yaba, şana (24, s. 221); ayırmuış (tel.) -  
yaba, şana (24, s. 221); ayıl (qırğ., krm.) -  tapqır, qarınaltı (24, s. 
221); ayil (cğt.) - tapqır, qarınaltı (24, s. 223); ayarcı (osm.) -  
sikkəxanada əyarvuran (usta) (24, s. 212); ayardıl (osm.) - yanıl

- 177-



maq (24, s. 211); ayıldu: (tel.) - alaçığı, təsərrüfatı olan, oturaq, 
ailəli (24, s. 222) və s.

“Divani lüğət-it-türk”də “tutmaq, saxlamaq, qorumaq” mənası 
ifadə edən bir çox sözlər işlənir. Məsələn, ayadı - qorudu (9, s. 
299), ayar - qoruyar (9, s. 299), aya - ovuc içi, aya (9, s. 150), ayala 
- əl ayalarmı bir-birinə vurmaq, çəpik çalmaq (11, s. 289), ayak - 
çanaq, kasa, piyalə, qədəh, qab-qacaq (9, s. 150; 10, s. 188, 247, 
328; 11, s. 146, 267, 321, 345), ayaklığ - s if  çanaqlı, kasalı, piya- 
ləli, qədəhli, qab-qacaqlı (11, s. 50), ayakçı -  dulusçu (11, s. 267). 
Yaxud,

Qeyd etmək lazımdır ki, aya (iç, əlin ayası - əlin içi; sapanın 
ayası -  sapanın içi), ayaq (qədəh, kasa, fincan) sözlərinə “Kitabi- 
Dədə Qorqud” dastanlarında da təsadüf edilir (12,  s . 314) .

Eyni  məna l ı  s ö z l ə r ə  yazı l ı  a b i d ə l ə r  i çər i s ində  
O r x o n - Y e n i s e y  abidələrində də təsadüf edilir: Məsələn: A yak- 
qədəh: Uzuntonluğ idişin aya kin kodupan barmış, yana ədgiiti 
saktnmış. -  Uzundonlu (uzunətəkli, rahib) qabını, qədəhini (evdə) 
qoyub yola çıxmış, yenə çox düşünmüş, (heyfsilənmişdir) (5, s. 193, 
199; 15, s. 81,86).

Türk dillərinin lüğət tərkibində də bu mənanı əks etdirən sözlər 
kifayət qədərdır. Məsələn: Aya (alt., tel., şor, qırğ., koyb., kaç., tar., 
kaz., krm., başq., cğt., kar., kom.) - qorumaq, müqəyyəd olmaq 
(cğt., tar., kom., kar.), xəsislik etmək (kaz., kar.), tutub saxlamaq, 
qoymamaq, əsirgəmək (kar.); ayau (kaz., qırğ., krm.) - qənaətcillik, 
ehtiyatlılıq, xəsislik, simiclik, dargözlük (kaz.); ayaulı (qırğ, kaz.) - 
xəsis, simic, dargöz (kaz.) (24, s. 200); ayaulu (krm.) - xəsis, si- 
mic, dargöz (24, s. 200); ayauçan (kaz.) - xəsis, simic, dargöz (24, 
s. 200); ayakak (tar.) -  qənaətcil, qənaətkar, yığıcı, ehtiyatlı (24, s. 
205); ayausız (qırğ., kaz., krm.) - qənaətsiz, bədxərc, israfçıl, pul 
korlayan; özünü işdən əsirgəyən, özünü təhlükəyə atmayan adam 
(kaz.), arığ, az dəyərli, qorunmasına ehtiyac olmayan şey (qırğ.); 
ayausızlık (kaz., krm.) - bədxərclik, israfçılıq (24, s. 201); ayausız- 
dık (qırğ.) - bədxərclik, israfçılıq (24, s. 201); ayan (cğt, osm.. 
saq., qırğ., kom.) - tutub saxlamaq, qoymamaq, əsirgəmək, heyfsi
lənmək; ayanmas (saq.) -  cürətli, cəsarətli, ürəkli, qoçaq, güzəşt?
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getməyən, yola getməyən, inad (24, s. 209-210); ayat (tar.) - qoru
mağa məcbur etmək, qorumağı əmr etmək (24, s. 214); ayıt (uyğ.) - 
saxlamaq, tutub saxlamaq, qoymamaq, mühafizə etmək; ayıkta 
(tel., alt., şor) - heyvanları ovlamaq (şor) (24, s. 219); aya (alt., tel., 
saq., koyb., kaç., yak.) - hasar, çəpər, maneə, tor (vəhşi heyvanları 
tutmaq üçün); oktıq aya -  girişində özüatılan ox quraşdırılmış 
hasar: aya tut (şor) - tor atmaq, tor qurmaq, aya sal (tel.) - tor 
atmaq, tor qurmaq (24, s. 198); hörümçək toru (alt.) (24, s. 198); 
aya (şor, saq., koyb., kaç., qız., cğt., kom., osm., uyğ.) - ovuc, ovu
cun içi, əlin içi; ayak ayası (osm.) - ayağın altı, alt, altlıq (ayaq- 
qabıda); el, kol ayası (uyğ.) - ovuc, ovucun içi, əlin içi; ayak (kaz., 
qırğ., krm.) - qab, fincan, kasa, kuzə, bardaq, küpə; ayak (uyğ., 
yak.) - qab, fincan, kasa, kuzə, bardaq, küpə; çai içetten ayak (alt.) 
- çay (içilən) fincanı; şını ayak (qırğ.) -  çini kasa; daş ayak (alt., 
kaz.) - gil qab (kasa); taş ayak - Kazan şəhərində, Bulakedə 
yarmarka; çai ayaktına tabağı (alt.) - kiçik nəlbəki, mürəbbə nəlbə
kisi: çını ayak (kaz.) -  çay fincanı; saptı ayak (qırğ.) - qulplu fincan 
(kasa); ayak kabı (qırğ.) -  kasa qabı (çini kasaları qoymaq üçün dəri 
çamadan); kamış ayak (qırğ.) - balaca başqırd kasası; kımız ayak -  qı
mız (içməküçün)kasası; ayaktıq (çim., koyb.) - qablı, fincanlı, kasalı, 
kuzəli, bardaqlı, küpəli (24 , s. 208); ayaktu: (alt., tel., q.qırğ.) - 
qablı, fincanlı, kasalı, kuzəli, bardaqlı, küpəli (24 , s. 208); ayakçı 
(uyğ.) - saqi, şərab paylayan (24 , s. 2 08 ); ayakçi (cğt.) - saqi, şərab 
paylayan (24, s. 208 ); ayakşı (qırğ.) -  qədəh paylayan (ziyafətdə) 
(24, s. 208 ); ayakşınak (şor) - kiçik qab (24 , s. 2 09 ); ayağ (cğt.) - 
qab, fincan, kasa, kuzə, bardaq, küpə (24 , s. 209 ); ayala (krm., 
saq.) - əlin içi ilə vurmaq; ayala (alt., tel.) - heyvanları çəpərləmə 
ilə tutmaq (24, s. 213); ayalama (osm.) - ovuca yerləşən daş (24 , s. 
213); ayıl (tel.) - çadır, alaçıq; kənd (24 , s . 221); ayil (cğt.) - çadır, 
alaçıq; kənd (24, s. 223); ayat (osm.) - kiçik həyət (24, s. 214); 
ayazlık (kaz., osm.) - şüşəbənd, eyvan (osm.) (24 , s. 217).

Ayaq sözü tarixən Azərbaycan, eləcə də digər türk dillərində, 
əsasən iki məna ifadə etmişdir. Bu sözün birinci mənası “kasa”, 
“fincan”, “qab-qacaq”, ikinci mənası isə insan və heyvanlarda möv
cud olan orqanizmin bir hissəsi -  “bədəcn üzvü”, “ayaq” mənası
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olmuşdur. Sözün birinci mənası haqqında yuxanda bəhs etdik. İndi 
isə ayaq sözünün ikinci mənası - orqanizmin bir hissəsi olan 
“ayaq” mənasından bəhs edək.

Ayaq sözünə bir çox yazılı qaynaqlarda təsadüf etmək olar. 
Əvvəlcə onu qeyd edək ki, bu söz “Divani lüğət-it-türk”də ayak 
formasında,“bədən üzvü”,“ayaq” mənasında işlənmişdir (9, s. 150).

Bu söz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da “bədən üzvü” 
mənasında işlənmişdir. Məsələn: ayaq (ayaq; ayağına at tuşağını 
vurmaq -  evləndirmək, başım bağlamaq), ayaqlu (ayağı olan, 
ayaqlı), ayaqlular (insanlar, adamlar) (12, s. 314).

Ş.İ.Xətainin yaradıcılığında da ayaq sözünü müşahidə etmək 
olar. Burada bu söz ayağ formasında, “bədən üzvü” mənasında 
işlənmişdir. Məsələn, Kim olda sitəm çəkib durur bəs, Batmış aya- 
ğuna xar ilən xəs (5, s. 55). Hətta şairin leksikasmda bu sözə 
“alçaltmaq” mənasını ifadə edən ayağa salmaq, “alçalmaq”, “işi 
ləngimək”, “ayağa düşmək” mənalarını ifadə edən ayağa düşmək 
söz birləşmələrinin tərkibində də təsadüf etmək olar (5, s. 40).

İ.Nəsiminin dilində də ayaq sözü “bədən üzvü” mənasında 
işlənmişdir: Ayağun tozı, ey ruhi-rəvanbəxş, Cahanda çeşmünə çün 
tutiyadur( 14, s. 52).

Bundan başqa, Muğan qrupu şivələrində “pilləkən” mənasında 
ayağalti sözü (Sab. - Bul.), “kuryer” mənasında ayağçi sözü (Sal. - 
Beş., Qız., Sey.) işlənir. Məsələn: Ayağçımız zirəng adamdu (Sal. - 
Beş.) (2, s. 172).

Ayaq sözü tarixən türk dillərində, eləcə də Azərbaycan dilində 
müəyyən fonetik dəyişikliklərlə çox geniş şəkildə işlənmişdir. Bu 
söz teleut, altay, qırğız, tarançin, çulım, tobol, barabin, osmanlı, 
krım dillərində ayak, Azərbaycan dilində ayaq, cığatay dilində 
ayağ, karaim dilində ayax, şor dilində azak, sayan dilində adak. 
yakut dilində atax formalarında işlənir (24, s. 202).

Heç şübhə yoxdur ki, bu söz də ay sinkretik kökündən yaran
mışdır. Belə ki, karaim dilində “çevirmək”, “kənara çəkmək” mə
nasında aya sözü (24, s. 199-200) işlənir. Məsələn: Ayağın ayağı- 
nnı izlerinden alamın. - Ayaqlarını onların izlərindən kənara çək. 
Məlumdur ki, insan getdiyi zaman ayaqlar bir-birindən aralanır,
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aynlır, ayaq ayaqdan kənarlaşır. Bundan başqa, cığatay dilində 
“ayaq üstə durmaq”, “gəzməyi öyrənmək” (uşaqlar haqqında), 
“əyilmək”, “batmaq” (günəş və ay haqqında) anlamında ayak sözü 
(24, s. 205) işlənir. Həmçinin krım dilində ayanlı sözü (24, s. 210) 
“addımlamaq” mənasını, ayançı sözü (24, s. 210) “yorğa at” məna
sını ifadə edir. Daha bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, osmanlı 
dilində “azmaq”, “yolu itirmək” mənasının ifadəçisi kimi ayar 
sözü (24, s. 211) işlənir. Müqayisə edək: ay - get, ayar - az. Qırğız 
dilində isə “bir yerdə olmaq”, “qalmaq”, “gözləmək” mənasında 
ayalda sözü (24, s. 214) işlənir. Məsələn: Ketıp kalmai ayaldaidu -  

O getməyəcək, ancaq bir qədər qalacaq. Müqayisə edin: ay - get, 
ayalda - qal.

Türk dillərində ayaq sözü və ondan yaranan bir sıra sözlər də 
ay sinkretik kökünün “getmək” mənasının törəmələridir.

Söz qədim türk yazılı abidələrində də “bədən üzvü” mənasında 
işlənmişdir. Lakin burada bu söz adaq formasında göstərilib. 
Məsələn: Qaza birle sanctlur adaqqa tiken. - “Tale ayasa sancılan 
tikan kimi amansızdır’’ (22, s. 27). V.V.Radlov “şərab paylayan”, 
“saqi” mənalarını bildirən ayağçi sözünü qeyd etmişdir (24, s. 
208). Orta əsr türk (osmanlı) dilinə aid yazılı abidələrdə ayağ ismi 
“bədən üzvü” mənasında işlənmişdir: Bir ayağ üzre durur ha bu 
deyü, Yana-yana derd ilə yahu deyü (20, s. 291). Müasir türk 
dilində də bu sözün “bədən üzvü” mənası mühafizə olunub: 
Kalabalıktan boşlanan insan, vaqona ayak attı mı derhal bir 
inzivu hastalığına tutulur. "Qələbəlikdən ayrılan insan vaqona 
ayaq basdımı, o saat tənhalıq xəstəliyinə tutulur’’ (R.N.Güntekin). 
Orta əsr türkmən mənbələrində ayaq sözü azakb formasında, 
“ayaq” mənasında işlənmişdir (23, s. 55). Müasir türkmən dilində 
isə bu söz “bədən üzvü” mənası ilə bərabər, “son, axır” mənasında 
da işlənir: ай аяк болапда “ay sona çatanda" (25, s. 61). Ayaq 
sözü müasir qaqauz dilində yalnız “ayaq” mənasında işlənir: алмаа 
бир айаклан мезар ичиндй “məzarda bir ayağı üzərində dayan
maq" (21, s. 31). Müasir Azərbaycan dilində ayaq sözü 11 mənada 
işlənmişdir. Müxtəlif mənbələrdə ayaq sözünün bütöv bir inkişaf 
tarixini izləyən E.Məmmədov qeyd edir ki, ayaq sözünün oğuz
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dillərində leksik-semantik inkişafı eyni səviyyədə getmişdir. “Belə 
ki, bu sözün “bədən üzvü” mənası oğuz dillərinin dördündə də 
mühafizə olunmuşdur” (16, s. 190).

Ay sözünün mənşəyi haqqında onu deyə bilərik ki, kaçin 
dilində “dairəvi uçmaq”, “ötmək”, “keçmək” mənasım ifadə edən 
ay asta sözü (24, s. 215) işlənir. Sözün “dairəvi uçmaq”, “ötmək”, 
“keçmək” mənası Aym öz oxu və Yer kürəsi ətrafında fırlanması 
ilə bağlıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Ay sözü türk dillərində, e ləcə  də 
Azərbaycan dilində həm tarixən, həm də müasir dövrdə aktiv işlək- 
üyə malik olan bir söz olmuşdur. Məsələn, “Divani lüğət-it-türk”də 
aşağıdakı sözlər işlənmişdir: Ay - ilin on ikidə biri; ay, qəmər (9, s. 
148, 290, 298, 311, 379, 483; 10, s. 34, 165; 11, s. 35), tolun ay
ayın on dördü (9, s. 148, 400), ay əwi - halə, ay evi (9, s .  379), 
aybanq ər - keçəl adam (çigilcə) (9, s. 177), aydınq - aydm, ay 
işığı (9, s. 177), ayas -  ayaz (9, s. 182), ayas kök - açıq hava (9, s. 
182); “At təküzligi ay bolmas”. - At qaşqası ay olmaz (9, s . 483); 
“Ay tolun bolsa, əligin imləməs”. - Bədir ay əllə göstərilməz (9, s. 
311); “Kim ayıp, iştür kulak, Ay əwi artuç budak?”. - Kim deyib, 
kim eşidib, Ay evinin ardıc budağı olduğunu? (9, s. 177); “Ay 
kopup əwlənüp, Ak bulıt örləniip, Bir-bir üzə öklünüp, Saçlüp 
sum  ənqrəşür”. -  Ay çvab hablənir, Ağ bulud görünür, Bir-birinin 
üzərinə yığılır. Saçıb suyun, ağlayır (9, s. 289).

Yuxanda sadalanan sözlərin böyük əksəriyyəti bu gün müasir 
Azərbaycan dilində işlənir. Lakin bir qrup sözlər vardır ki, onlar bu 
gün dilimizin lüğət tərkibində işlənmir, məsələn, tolun ay (ayın on 
dördü), aybanq (keçəl) kimi sözlər.

Bu sözlər ortaq türk dilində işləndiyi üçün vaxtilə bizim 
dilimizin də lüğət tərkibində ay sinkretik kökünün törəmələri kimi 
işlək dil elementləri olmuşdur. Lakin zaman-zaman dilimizin lüğət 
tərkibi zənginləşdikcə, məfhumları ifadə edəcək sözlərin miqdan 
artdıqca, həmin sözlərin əksəriyyəti arxaikləşərək dilimizin lüğət 
tərkibindən çıxmış, ancaq ayaq, ay kimi sözlər öz izini qoruyub 
saxlamışdır.
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Ay sözü “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da Yer kürəsinin 
peyki mənasında işlənir. Məsələn: Aydan arı, gündən görkli qız 
qardaşın Bamçiçəgi Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmişəm! -  dedi. 
(13, s. 12)

Məlumdur ki, dilimizdəki ay sözü omonim sözdür. O həm Ye
rin peyki olan göy cismi Ay, həm də ilin on ikidə biri olan ay kimi 
başa düşülür və işlədilir. Təbii ki, sözün “getmək” mənası ilin on 
ikidə biri olan ay sözündə deyil, göy cismi olan Ay sözündə özünü 
qoruyub saxlamışdır.

Ay parıltılı, işıq saçan bir göy cismi olduğu üçün tarixən həmin 
söz kökündən bir sıra söz və ifadələr yaranmışdır. Məsələn, ay (ilin 
on ikidə biri; ay, qəmər), tolun ay (ayın on dördü), ay əwi (halə, ay 
evi), aybanq ər (keçəl adam (çigilcə)), aydınq (aydın, ay işığı), 
ayas (aydın), ayas kök (açıq hava) və s. Aybanq ər söz birləş- 
məsindəki aybanq sözü “aya bənzər” mənasmı ifadə edir. Keçəl 
adama başının ay kimi parıldamasına işarə edərək orta türk dili 
dövründə aybanq ər deyilməsi aybanq sözünün göy cismi olan 
Aym əsasında yarandığını bir daha göstərir.

Ay sözünə klassik ədəbiyyatımızda da rast gəlirik: Şol ləbi- 
şirinə, yarəb, gər şəkər dersəm nola, Şol günəş tələtlii ayə gər 
qəmər dersəm nola! (İ.Nəsimi) (14, s. 51); Dilbəra, ol ay yüzün 
xurşidi-tabandır mana. Bağçan içindən axan su abi-heyvandır 
mana (Ş.İ.Xətai) (19, s. 30).

Ay sözünü şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində də müşahidə 
etmək olar. Məsələn: Mən aşiq laxtalandı, A y doğdu laxtalandı, 
Xəbər verin yanma, Məzərim taxtalandı (4, s. 26).

Bu prosesin izlərinə müasir dövrümüzdə də rast gəlmək olar. 
Məsələn, bu gün dilimizdə kökü ay sözü ilə bağlı olan ay, aylı, 
ayparalı, ay-ulduz, ay-ulduzlu, aylı-ulduzlu, ayüzlü, aybəniz, 
ayqabaqlı, aylam, aylandırma, aylandırmaq, aylanma, aylan- 
maq, ayışma, ayışmaq kimi bir neçə söz mövcuddur (3, s. ПО- 
185). Elə ilk baxışdan nəzər yetirmək kifayətdir ki, ay, aylı, 
ayparalı, ay-ulduz, ay-ulduzlu, aylı-ulduzlu sözlərində ayın zahi
ri görünüşünün özünü büruzə verdiyini söyləyək. Ayüzlü, aybəniz, 
ayqabaqlı sözlərində aym təmizlik, aydınlıq, paklıq, saflıq, şəffaf
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lıq rəmzi kimi simvollaşdırılması diqqət mərkəzinə çəkilir və 
insanın camalı, çöhrəsi aya bənzədilir. Dilimizdə Aytən, Aynur, 
Aynurə, Aybəniz, Aygün, Günay, Türkay, Aytürk, Aydın, Ayaz 
və s. kimi şəxs adlan da eyni mənşədəndir.

V.İ.Aslanov Aya etiqadla bağlı olan şəxs adlan içərisində Ay
dın, Aygün, Aynur, Ayaz, Diqay, Muğay, Aytən, M ahnur, Qə
mər və s. adları nümunə gətirir. Bu adlar arasında bizim üçün daha 
maraqlısı Diqay və Muğay adlandır. Lakin təəssüflər olsun ki, mü
əllif bu adların etimoloji izahı barədə heç bir söz demir (1, s. 100).

R.Xalıqova milli adlarımızı tarixi-ənənəvi və millilik prinsip
ləri əsasında qruplaşdırarkən “Ay, Gün” komponentli adlar altında 
Aytən, Aydan, Aygün, Aysel, Günel, Günay və s. adlan göstər
mişdir (7, s. 244).

Aylam, aylandırma, aylandırmaq, aylanma, aylanmaq söz
ləri Ayın kürə, çevrə formalarına nəzərən yaranmış mənalardan 
törəyən sözlərdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün Azərbaycan dilinin 
izahlı lüğətinə müraciət edək: Bu gün dilimizin lüğət tərkibində 
“dairə”, “dövrə”, “halqa” mənalarında işlənən aylam sözü mövcud
dur. Həmin sözlə yanaşı “dolanmaq”, “fırlanmaq”, “hərlənmək” 
mənalarını ifadə edən aylanmaq feli də vardır ki, həmin feldən də 
aylanma (dolanma, fırlanma, hərlənmə), aylandırma (dolandırma, 
fırlandırma; aylanmağa, fırlanmağa, hərlənməyə məcbur etmə), 
aylandırmaq (dolandırmaq, fırlandırmaq, aylanmağa, fırlanmağa, 
hərlənməyə məcbur etmək) sözləri yaranmışdır (3, s. 181). Hər beş 
sözə nəzər saldıqda söz kökündəki ay sinkretik kökünün “getmək”, 
“dairəvi getmək” mənası əsasında yaranan ay sözünün özünü 
büruzə verdiyini görürük.

R.Feyziyeva Ə.Cəfərzadənin əsərləri əsasında tarixi romanlar
da işlənmiş şivə sözlərini tədqiqata cəlb edərkən qeyd edir ki, bu 
əsərlərdə işlənmiş şivə sözlərinin içərisində sadə şivə sözləri xüsusi 
yer tutur. Araşdırmalar göstərir ki, bu sözlərin bir qismi tarixən 
düzəltmə və mürəkkəb olsalar da indi sadə sözlərdir. Daha sonra 
müəllif məqalədə quruluşca sadə olan şivə sözlərindən bəhs edəcə
yini vurğulayır və 24 şivə sözü içərisində Quba dialektində işlənən, 
“gəzib qayıtmaq”, “dolanmaq”, “hərlənmək”, “dönmək” mənalarını

-  184 -

ifadə edən aylanmaq felindən də söz açır. Məsələn: ..JCəzərim, nə 
deyim, nə danışım, mən xatırladıqca dünya başıma aylanır. De
məli, müəllif aylanmaq sözünün də tarixən düzəltmə söz (ay + 
lan) olduğunu qəbul edir. Lakin ay sözü müstəqil söz kökü kimi nə 
müasir dilimizin lüğət tərkibində, nə də dialekt və şivələrimizdə 
“gəzib qayıtmaq”, “dolanmaq”, “hərlənmək”, “dönmək” mənalarını 
ifadə etmir. Buna görə də müəllifin aylanmaq felini müasir Azər
baycan dili baxımından sadə söz hesab etməsi fikri ilə də tamamilə 
razıyıq (6, s. 116).

Bundan başqa, dilimizdə ay sözü ilə bağlı olan bir sıra ifadələr 
tez-tez işlənməkdədir. Məsələn: Ay işığı, ayın batması, ay üz, ay 
parçası (hilal, aypara; məc. gözəlin epitetlərindən biri), on dörd 
gecəlik ay (məc. gözəlin camalına təşbeh), ay doğmaq (ayın çıx
ması), ay görünmək (hər ayın əvvəlində hilalın (ayparanın) ilk 
dəfə görünməsi), ay qalxmaq//qəlbilənmək (ayın ucalması, yük
səlməsi, üfüqdən uzaqlaşması), ay qaranlığı (aysız gecə, ay işığı 
olmayan gecə, qaranlıq gecə), ay qaranlıqlamaq (ayın axşamdan 
görünməyib gecədən bir qədər keçəndən sonra, ya səhərə yaxın 
görünməsi), ay tutulmaq (astr. yer kürəsinin günəş ilə ay arasına 
girməsi nəticəsində ayın müvəqqəti olaraq qismən və ya tamamilə 
görünməməsi) və s. (3, s. 170).

Dilimizin lüğət tərkibində göy cismi olan Ay sözünün omonimi 
kimi 28, 29, 30, 31 günlük müddəti bildirən və zaman məfhumu 
ifadə edən ay sözü də mövcuddur ki, həmin sözün özü də göy cismi 
olan Ay sözünün əsasında yaranmışdır. Məlumdur ki, Ay Yer 
planetinin peykidir və onun ətrafında fırlanır. Aym Yer ətrafında bir 
tam dövrə vurması isə orta hesabla 30 günlük bir müddətə bərabər 
olur. Yerin Günəş ətrafında bir tam dövrə vurması bir il olduğu 
kimi, Aym da Yer ətrafında bir tam dövrə vurması bir ay edir. Yer 
Günəşin ətrafında bir tam dövrə vurduğu müddət ərzində Ay Yer 
ətrafında on iki dəfə dövrə vurur. Buna görə də biz Yerin Günəş 
atrafında olan bir tam dövrə hərəkət müddətini - ili on iki hissəyə 
bölür və hər bir hissəni Aym Yer ətrafındakı bir tam dövrə hərəkət 
müddətinə uyğun olaraq ay adlandırırıq. M.Kaşğari özünün DLT- 
sində hər iki ay sözünü işlədərək qeyd edir: Ay - ay; tolun ay - on
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dörd gecəlik ay, dolunay, ay - ay [30 gündən ibarət olan ay]. Bu 
beytdə də işlənmişdir: “Kışka etin, kəlsə kalı kutluğyay. Tün, kün 
keçə alkınur ödhlək bilə ay”. - Qışa hazırlaş sən, gəlsə qutlu yay. 
Gecə-gündüz keçərək başa çatar zamanla ay (Mübarək yay gələndə 
sən qışa hazırlıq gör, çünki gecənin və gündüzün keçməsi ilə ay və 
zaman başa çatar). İlin 12 parçasından hər birinə ay deyilməsinin 
səbəbi odur ki, bu müddət ayın keçməsi ilə başa çatır. Bu, məsəldə 
də işlənir: “Ay tolun bolsa, əligin intləməs”. -  Bədir ay əllə 
göstərilməz. Çünki gözü olan hər kəs onu görür. Bn söz məşhur 
olan hər şey barədə işlədilir" (9, s. 148, 149).

Buradan belə bir nəticəyə gəlirik: Əvvəlcə, ay sinkretik 
kökünün “getmək” mənası əsasında göy cismi olan Ay sözü yaran
mış, sonrakı dövrlərdə isə elmi biliklərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq 
göy cismi olan Ay sözünün əsasında ilin on ikidə biri olan ay sözü 
yaranmışdır. Beləliklə, hər iki ay sözünün omonimləşməsi prosesi 
sonrakı dövrün məhsuludur. Bunu sxemlə aşağıdakı kimi vermək 
olar: Ay (sinkretik kök) - Ay (göy cismi) - ay (28, 29, 30, 31 
günlük müddət).

İlin on iki hissəsindən biri olan ay sözünün yaranması haq
qında daha bir maraqlı fikir irəli sürmək olar. Belə ki, qırğız dilində 
ərəb dilindən alınmış ayal sözü vardır ki, bu söz də “müddət”, 
“vaxt”, “vədə”, “möhlət” mənalarını ifadə edir. Nümunəyə diqqət 
yetirək: Ayal (qırğ., ər.) — müddət, vaxt, vədə, möhlət; Aval kildi. 
- O vaxt ötürdü, bir müddət qaldı; Ayal berdi m ağan. - O mənə 
möhlət verdi (24, s. 212). Bu fakta əsaslanaraq daha belə bir fikir 
irəli sürmək olar ki, ay sinkretik kökü “müddət”, “vaxt”, “vədə”, 
“möhlət” mənalarını da ifadə etmişdir və ehtimal etmək olar ki, ilin 
on iki hissəsindən biri olan ay sözü ay sinkretik kökünün 
“müddət”, “vaxt”, “vədə”, “möhlət” mənalarından yaranmışdır.

“Divani lüğət-it-türk”də ilin on ikidə bir hissəsi olan ay sözünə 
aid nümunələr də bunu təsdiq edir. Məsələn, oğlak ay - novruzdan 
sonra gələn bahar dövrü (9, s. 356), uluğ oğlak ay - oğlaq aydan 
sonra gələn dövr (9, s. 356), uluğ ay - yay ortası (9, s. 356). Ancaq 
bu fikrin üzərində qəti şəkildə dayanmırıq. Çünki ay sözünün 
mənşəyi haqqındakı hər iki fikir bizə inandırıcı görünür.

-  186 -

Bundan başqa “Kitabi-Dədə qorqud” dastanlarında da ay sözü 
ikinci mənada -  ilin bölündüyü on iki hissədən hər biri mənasında 
işlənir. Məsələn: Toquz ay tar qarnımda götürdigim oğul; Bir av 
baqsun, bir avda varmazsan, iki ay baqsun (13, s. 75).

Bu gün dilimizin lüğət tərkibində ilin on ikidə bir hissəsi olan 
ay sözünün əsasında yaranan aybaay (z. müntəzəm surətdə hər ay, 
aydan-aya), ay-balıq (is. zool. tropik dənizlərdə yaşayan girdəsifət 
balıq), aybaşı (is. həddi-buluğa çatmış qızlarda, həmçinin qa
dınlarda vaxtaşırı (hər ay) uşaqlıqdan qan ifrazı; adət, heyz; ürək- 
keçmə), aylıq (sif. ayda bir dəfə olan, hər ay olan, bir ayda görülən, 
bir aya məxsus, ayda bir dəfə çıxan; sif. bir ay müddəti, bir ay 
davam edən, bir ay tələb edən, bir ayda hasil olan (əmələ gələn); is. 
dan. bir ayda alman maaş, məvacib, zəhmət haqqı; is. hər hansı bir 
işi, ictimai kampaniyam keçirmək üçün bir aylıq müddət; yaşı bir 
ay olan, 30 günlük), aylıqçı (sif. ay hesabı ilə, aylıq muzd ilə 
işləyən), ayüqçılıq (is. aylıqla işləmə), aylıqlı (sif. maaşlı, maaşla 
xidmət edən, işləyən), boz ay (qışın axırıncı ayı, mart ayı), elqovan 
ay (yaym axırıncı ayı, yaylaqdan qayıtma vaxtı) sözləri (3, s. ПО- 
185) işlənir. Hesab edirik ki, həmin sözlər ay sinkretik kökünün 
dilimizdə qalan izləridir.

Müasir türk dillərinin demək olar ki, hamısında ay sözü “müd
dət”, “vaxt” (30, 31 gün) bildirən söz kimi indi də işlənir. Doğru
dur, Qərb dillərinin təsiri ilə bir çox türk dillərində ay adları müasir 
adlarla əvəz edilmiş (məsələn, tatarca, başqırdca - yanvar, ğen- 
var), bəzilərində hər iki -  həm qədim, həm də alınma sözlərlə ifadə 
olunan ay adlan paralel işlədilir (Məsələn, uyğurca - yanvar, 
birinci ay, qırğızca - üçtün ayı, canıbar ay və s. işlənir). Lakin 
bəzi türk dillərində doğma türkcə ilə ifadə edilmiş ay adları hələ də 
heç bir dəyişiklik edilmədən işlənməkdədir. Məsələn, Qaqauz 
dilində büük ay (yanvar), gücük ay (fevral), baba marta ayı 
(mart), çiçek ay (aprel), hederlez ay (may), kirez ay (iyun), ocak 
ay (iyul), barm an ay (avqust), ceviz ay (sentyabr), canavar ay 
(oktyabr), kasım ay (noyabr), kirim ay (dekabr) (8, s. 154-157).

Beləliklə, türk dillərində ay adlarının müasir vəziyyəti belədir: 
Qaqauz dilində bütün ay adlan əsl qaqauzcadır, çox əski dövrlərə
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gedib çıxır. Digər türk dillərində isə tamam başqa cür olduğunu gö
rürük. Keçmiş Sovetlər İttifaqında yaşayan türklərin (Azərbaycan, 
türkmən, başqırd, özbək, tatar və b.) ay adları hamısı rus dilindən 
alınmadır. Qazax dilində olan ay adları da əsl qazaxcadır. Uyğur 
dilində isə ruscayla yanaşı, ayın sırasına görə adlandırıldığını da 
görürük.

Ay adlarının bir neçəsi mərasimlərlə, bir neçəsi o ay görülən 
işlərlə bağlıdır, bir qismi isə aym sərt, soyuq olması ilə bağlıdır (8, 
s. 157; 17, s. 193-194). Bütün bunlarla yanaşı, ay adlarının fərqli 
şəkildə olmasına baxmayaraq həmin məfhumların özü olan ay sözü 
bütün türk dillərində eyni anlamda işlənir.
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РЕЗЮ М Е

О Б Щ Е Е  ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПОС 
«КНИГА МОЕГО ДЕДА ДЕДЕ КОРКУТ» И 

«ДИВАНИ-ЛУГЕТ-ИТ ТЮРК».

В этом научном работе сравниваются лексики два вели
колетные исторические памятники - эпос «Книга моего деда 
Деде Коркут» и «Дивани-лугет-ит тюрк». В этом научном 
расследование анализированы корни слов в сравнениям лекси
ке 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 

“DIV ANI-L U GET -IT-T Y U RK”

In this scientific work are compared vocabulary of two 
magnificent historical monument - “Book of Dada Qorqud” saga 
and “Divani-luget-it-tyurk”. In this scientific search are analyzed 
the roots of the words in comparison vocabulary of the modem 
Azerbaijani language. Our purpose is to find such histotical 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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DƏDƏ QORQUD KİTABI VƏ ELÇİN ƏFƏNDİYEVİN 
YARADICILIĞINDA ORTAQ ANTROPONİMLƏR

Xalqımızın inkişaf mərhələlərinin, xüsusilə ən qədim və qədim 
dövrlərinin tarixi etnoqrafiyası, etnogenezi ilə bağlı bir sıra prob
lemlərin həllində onomastik vahidlərə etibarlı mənbə kimi yanaşı
lır. Onomastik vahidlərin öyrənilməsi təkcə dilçilik elminə deyil, 
eyni zamanda, tarix, coğrafiya kimi digər elm sahələrinə də lazımi 
məlumatlar verə bilir. Bir çox mübahisədoğuran məsələlərin həllin
də onomastik vahidlərin rolu böyükdür. Məlumdur ki, xüsusi adlan 
araşdırmaq üçün əvvəlcə onlan sistemlə toplamaq lazımdır və təbii 
ki, Azərbaycan dilində olan onomastik vahidləri toplamaq üçün 
xüsusi əhəmiyyəti olan mənbələrdən biri, həm də birincisi bu dildə 
yazılmış bədii ədəbiyyat nümunələridir. Məlum olduğu kimi, Azər
baycan dili türk dilləri içərisində çoxəsrlik yazı ənənəsi olan bir dil 
olduğundan bu dildə saysız-hesabsız əsərlərin yazılması təəccüb 
doğurmur. Bu əsərlər istər üslub və janr, istərsə də məzmun rənga
rəngliyinə görə bir-birindən fərqlənsə də, coğrafi məkanların, şəxs 
adlarının ilkinliyini qorumaq baxımından, kökə söykəndiyindən, 
ədəbi əsərlərimizin kəsinliklə reallığa əsaslandığının ən bariz nü
munəsidir. Məhz buna görədir ki, bədii əsərlərdə əksini tapmış 
onomastik vahidləri toplamaq, onları linqvistik planda tədqiq etmək 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdəndir. Artıq qeyd etdiyimiz 
kimi, onomastik vahidlərin hər biri tariximizi, adət-ənənəmizi 
qoruyur, özündə yaşadır. Bu fikirlə razılaşan və tədqiqatlarında bu 
amal uğrunda çalışdığını dönə-dönə təsdiq edən Azərbaycan 
toponimisti T.M.Əhmədov qeyd edir: “Yaddan çıxarılmamalıdır ki, 
xüsusi adların toplanması və araşdırılmasında folklor nümunələrin
dən (dastanlardan, nağıllardan və s.) və yazılı ədəbiyyat incilərin
dən geniş istifadə olunmalıdır” [1, 28]. Həmçinin bu mövzuda bir 
çox alimlərimizin dəyərli fikirləri vardır [2; 3; 4].
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Hörmətli alimimizin sözlərindən nəticə çıxararaq deməliyik ki, 
son illərdə onomastikaya aid bir çox gərəkli, sanballı tədqiqatlar 
aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə həllini gözləyən problemlər 
hələ də qalmaqdadır. Bu mənada bədii ədəbiyyatımızda işlənmiş 
onomastik vahidlərin seçilib toplanması və linqvistik baxımdan 
dönə-dönə incəliklə təhlil edilməsi başlanmış olduğumuz işin xü
susi əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Məlumdur ki, bədii əsərlərdə 
onomastik vahidlər müxtəlif məqsədlərlə işlədilir ki, bu da bizə 
dilin bütün səviyyələri ilə sıx bağlı olan dil vahidlərinin bədii ədə- 
biyyatdakı leksik-semantik, qrammatik, üslubi xüsusiyyətlərinin 
araşdırılması məsələsinin özü-özlüyündə onomastikanın bir sıra 
problemlərinin öyrənilməsinə kömək etmiş olduğunu deməyə əsas 
verir. Xüsusi adlann tədqiqi həm müxtəlif yazıçıların, həm də 
konkret bir sənətkarın əsərləri əsasında aparıla bilər. Qeyd etmək 
lazımdır ki, ayrı-ayrı yazıçıların əsərlərinin onomastik baxımdan 
təhlilinin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bu araşdırmalar yazıçının 
həm də fərdi üslubunu öyrənməyə imkan yaradır.

Bütün bunlar nəzərə alındığından Dədə Qorqud kitabı və ya
zıçı Elçin yaradıcılığındakı ortaq antroponimlər tədqiqat obyekti 
olaraq seçilmiş və onların hərtərəfli, eyni zamanda sistemli şəkildə 
araşdırilması nəzərdə tutulmuşdur. E.Əfəndiyevin dili də yaradıcı
lığı qədər olduqca zəngin, çoxşaxəlidir. Ədib əsərlərinə yeniliklə 
bərabər, köhnəliyin; müasirliklə bərabər milliliyin, yüksək vətən
pərvərliyin, insanlığın, dininin, adət-ənənələrinin ən incə məqamla
rını yüsək novatorluq hissi ilə tətbiq edən, onu oxucusuna aşılıyan, 
istər milli, istər qlobal, istərsə də bəşəri problemlərin həllinə özünə
məxsus təsir göstərən sənətkar kimi daima öndədir. Doğrudur, bu 
fikirlərlə haradasa razılaşmaq olar. Bir şeyi də unutmayaq ki, hələ 
ta qədimdən ulularımız övladlarına ad seçəndə qız üçün o adın gö
zəlliyinə, oğlan üçün isə adın möhtəşəmliyinə xüsusi fikir vermiş
lər.

Dədə Qorqud kitabı və Elçin yaradıcılığinda ortaq antroponim
lər arasında xüsusi bir lay da var ki, bunlar konkret dini adlardır. 
Allah, Tanrı, Məhəmməd, Xızır (İlyas), İbrahim, Musa, Nuh pey
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ğəmbər, Əzrail, Adəm, Əli, Həsən, Hüseyn, Fatimə, Ayişə, Zü
beydə, Zülfüqar, Cəbrayıl, Əbubəkir, Osman, Yezid və b.

Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığında bu adlara rastlaşdıqca onu 
müasir publisist olmaqla yanaşı, islam və din tarixini dərindən 
bilən, dininə bağlı adam kimi görürük.

İslamdan qabaqki dövrdə, “Dədə Qorqud” dastanlarında göstə
rildiyi kimi, xüsusi adqoyma mərasimi keçirilərdi və burada adsız 
qəhrəmanlar igidlik göstərdikdən sonra elin ağsaqqalı adqoyma 
mərasimində iştirak edər və qəhrəmana ad qoyardı. “Adını mən 
verdim, bəxtini, ömrünü isə yücə Tanrı versin deyərdi” [115]. İs
lamdan sonrakı dövrdə, günü bu günümüzdə də ata-analar adver- 
mədə xüsusi həssaslıq göstərirlər. Baba və ya nənə öz adını yeni 
doğulmuş nəvələrinə verir və yaxud gənc ailənin üzvləri öz 
istəklərilə böyüklərin adlarını öz övladlarına verir.

Dastan oğuzların həyat və mübarizə tarixlərinin geniş bir 
dövrünü əhatə etdiyi üçün əsərdə çoxlu qəhrəmanlardan söhbət 
açılır, xeyli şəxs adı çəkilir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 
linqovostatistik xüsusiyyətlərini araşdıran İ.Şıxıyevanın hesabla
masına görə eposda 77 şəxs adı çəkilmişdir [12, 65]. Belə adlardan 
biri "din sərvəri Məhəmməd" peyğəmbərdir. 1972-ci il nəşrindəvə 
"Antalogiya"da bu ad "Mohammed" kimi, Mirabilenin nəşrində isə 
"Muhammed" kimi verilmişdir. Fikrimizcə, Məhəmməd peyğəm
bərin adı bütün dünyada kifayət qədər tanındığı üçün hər iki 
variantı məqbul saymaq olar. Lakin peyğəmbərin adının orijinala 
uyğun olaraq "Muhammed" kimi vermək daha düzgün sayılma
lıdır. Məhəmməd peyğəmbərin adı dastanın ayrı-ayrı boylarında 
müxtəlif epitetlərlə təqdim olunmuşdur. Məsələn, "adı görklü 
Məhəmmədə salavat gətirdilər". "Görklü Məhəmməd" deyəndə 
"görkəmli, yaraşıqlı Məhəmməd" nəzərdə tutulur. Dastanın əksər 
boylan "günahlannı adı görklü Məhəmməd Mustafaya bağışlasın" 
cümləsi ilə bitir. Məhəmməd peyğəmbərin ləqəblərindən olan 
"Mustafa" adını Mirabile tərcümədə saxlamışdır:

İ.Şıxıyevanın hesablamalarına görə dastanda dini ifadələrlə 
bağlı işlənmiş şəxs adları bütün şəxs adlarının 21 faizini təşkil edir 
[12, 67]. Belə adlar tərcümədə ya izahla verilir, ya da sadəcə ad



kimi saxlanılır. Dastanın birinci boyunda " Xızır (İlyas)" adı çəki
lir. Xızır və İlyas dinə görə peyğəmbərlərdir, birlikdə zülmətə get
miş və abihəyatdan (dirilik suyundan) içmişlər.Əfsanəyə görə, İlyas 
Xızırla bərabər dirilik suyu içən, bəzi rəvayətlərdə isə Xızırın digər 
adı kimi çəkilən əbədiyyət rəmzidir. Mirabile nədənsə bu qeyddən 
sonra Xızın Quranda adı çəkilən naməlum şəxs kimi təqdim etmiş, 
başqa əfsanəyə görə onun bədbəxtlərin köməkçisi olduğunu gös
tərmişdir. Göründüyü kimi birinci tərcümə orijinala daha yaxın və 
daha anlaşıqlıdır. Dastanda İbrahim peyğəmbərin də adı çəkilir. 
Dini rəvayətə görə, İbrahim bütləri qırdığı üçün oda atdmlan, lakin 
od gülüstana çevrildiyi üçün sağ qalan, oğlu İsmayılı qurban 
kəsmək istəyən və Məkkənin əsasını qoyan peyğəmbərdir. Amma 
nədənsə tərcüməçilər dastanın doqquzuncu boyunda işlənmiş İbra
him adını "Abraham" kimi vermişlər. "Abraham" daha çox yəhudi 
adı təsiri bağışladığı üçün dastandakı mənanı əks etdirmir [13].

Fikrimizcə, bu adı sadəcə, "ibrahim" kimi saxlamaq daha 
düzgün olardı. Musa isə Moşa peyğəmbərin qədim yəhudi adının 
ərəb forması olub, “suya batmaqdan qurtulmuş, sudan xilas olmuş 
mənasındadır ”[14].

Nuh -  dini rəvayətlərə görə yəhudi peyğəmbərlərindən hesab 
olunur. Ona bəzən ikinci Adəm də deyirlər. Sənəti nəccarlıq imiş, 
əlli yaşında özünü peyğəmbər elan etmişdir. Dini əfsanələrə görə 
xalq onun sözünə inanmadığı üçün guya beş yüz yaşında ikən 
Allahın əmri ilə əhl-əyalını və hər heyvandan bir cüt götürərək özü 
qayırdığı gəmiyə minmişdir. Nuh gəmiyə mindikdən sonra qırx 
gün, qırx gecə yağış yağmış, yerdən su fəvvarə vurmuş, bütün yer 
üzünü su basmışdır. Yerdə qalan insanlar və heyvanların hamısı su 
altında qalmışdır. Nuhun gəmisi Ararat dağı ətəyində quruya çıxıb 
yerə enəndə, guya yerdəki bütün canlılar məhv olmuşdur. Əfsanəyə 
görə dünyadakı insanlar yalnız Nuhun nəslindəntörəmişdir.

Dünyada mövcud olan hər bir dilin lüğət tərkibində xüsusi ad
lar var. Əgər adlar olmazdısa, bu zaman heç nəyi fərqləndirmək ol
mazdı. Dilimizdəki xüsusi adların cəmi də məhz xüsusi adlan özü
nə tədqiqat obyekti seçən dilçiliyin onomastika sahəsini təşkil edir.
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İlk olaraq bildirək ki, dildəki hər bir xüsusi ad -  onomastik va
hid ictimai-tarixi inkişafın məhsuludur. Xüsusi adlar keçmişin izlə
rini özündə mühafizə edib, müasir zamana kimi gətirən real 
faktlardır, tarixin canlı şahidləridir [6, 214].

Onomastik vahidlərin öyrənilməsinin tarixinə nəzər yetirsək, 
onun kifayət qədər qədim köklərə əsaslandığını görərik. Hətta antik 
dövrün alimləri xüsusi adlan öyrənməyə cəhd etmiş, onlar haqqın
da fikirlər söyləmişlər. Lakin bu, sanki bir eskiz olaraq qalmış və 
onomastik vahidlərə elmi maraq daha çox XIX əsrdən güclənərək 
vüsət almağa başlanmışdır. Məhz bu dövrdə xüsusi adlara aid elmi- 
tədqiqat işləri həsr edilmiş, izahlı lüğətlər yaradılması işinə start 
verilmişdir.

Onomastik tədqiqatların təşəkkül tarixi yaxın keçmişimizə aid 
olduğundan bu sahədə Azərbaycan dilçiliyində həll olunmamış 
məsələlər təbii ki, kifayət qədərdir. Sözügedən sahənin Azərbaycan 
dilçiliyi qarşısında bir sıra vacib vəzifələri vardır. İlk növbədə, ono- 
mastikaya dair terminlər dəqiqləşdirilməli, ayrı-ayn yazıçıların 
əsərlərinin onomastik lüğətləri tərtib edilməli, bu dil vahidlərinin 
üslubi cəhətləri müəyyənləşdirilməlidir. Bu vəzifələrin həlli ilə da
ha çox poetik onomastika məşğul olmalıdır. Müxtəlif dövrlərdə 
yaşamış yazıçı və şairlərimizin yaradıçığında xüsusi adların öyrə
nilməsi yolu ilə həmin sənətkarın yaradıçılığımn dil qanunauyğun
luqlarını, onomastik sistemin səviyyəsini öyrənmək mümkündür. 
Bunun üçün hər hansı bir ədəbi mərhələni və ya konkret bir yazı
çının yaradıçılığmı tədqiqatın obyekti kimi seçmək mümkündür.

Müasir ədəbiyyatda belə bir fikir formalaşmışdır ki, bədii əsərə 
verilən ad əsərin özü qədər bir çəkiyə, tutuma malikdir. İlk növbə
də, əsərin adı oxucunun diqqətini cəlb etdiyi üçün, bəlkə də, əsər
dən daha öncə onun adı oxucunu maraqlandırır. Əsərə verilən ad 
daha çox reklam xarakterli olur. Bu cəhəti rus dilşünası S.Krijijov- 
ski yüksək dəyərləndirərək yazmışdır: “Ad papaq yox, başdır ki, 
onsuz bədənin varlığı qeyr-mümkündür” [7, 45].

Ədibin yaradıcılığında olduqca zəngin antroponimik leksikaya 
rast gəlmək mümkündür.Ümumilikdə götürüldükdə, Azərbaycan 
onomastik mənbələrində antroponimik kateqoriyalara dair külli
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miqdarda dil faktları var. Dildəki antroponimlərin rolu və vəzifəsi 
eyni deyildir. Müxtəlif tarixi dövrlərdə cəmiyyətdə işlənən antropo- 
nimlər bir-birindən fərqlənmiş və həm də ancaq şəxs adları şəklin
də özünü göstərmişdir. Əsasən, təsviri xarakter daşımış bu adlardan 
“Kitabi-Dədə Qorqud” abidələrində işlənən şəxs adları buna parlaq 
misaldır: Basat, Beyrək, Buğac və s. onlarla digər obraz adlan 
ümumi tarix olduğu kimi, dilçilik tarixinə də öz möhürünü 
vurmuşdur.

Şəxs adı cəmiyyətdə insanın birinin digərindən fərqləndiril
məsi üçün şərti işlədilən söz anlamındadır. Şəxs adı çox geniş 
anlayışdır. Elə buna görə də müasir Azərbaycan ədəbi dilində şəxs 
adı anlayışı ilə bağlı bir çox termini işlənməkdədir.

Məs.: “adi ad”, “poetik ad”, “kişi adı”, “qadın adı”, “oğlan 
adı”, “qız adı”, “dini ad”, “çox işlənən ad”, “rəmzi ad”, “müasir 
ad”, “qədim ad”, “köhnə ad”, “gizli ad”, “nadir ad”, “qondarma 
ad”, “qəşəng ad” və s. Hər bir xalqın mədəni inkişaf tarixində 
ümumilikdə götürülən şəxs adları böyük əhəmiyyət kəsb etmiş və 
edir. Elə buna görədir ki, şəxs adları məsələsi tarixən xalqın 
görkəmli şəxsiyyətlərinin, alim və yazıçılarımızın diqqət mərkəzin
də olmuşdur. Azərbaycan şəxs adlarının müxtəlif xüsusiyyətlərdən 
ən başlıcası kişi və qadın adlarını bildirməsidir. Bu xüsusiyyətə 
görə müasir Azərbaycan şəxs adlan üç qrupa bölünür: kişi adları, 
qadın adları, kişi və qadın üçün müştərək işlənən adlar.

Ad qoyulması ilə bağlı ayələr “Qurani Kərim”də də möv
cuddur. Allah insanın taleyini və onun adla adlanmasını özü müəy
yən edir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, Elçin yaradıcı
lığı boyu əsərlərinin hər birində Allahın adını çəkir, ümumiyyətlə, 
dini adlara üstünlük verir. N. Rövşənqızı “Adınız sizə nə deyir?” 
adlı məqaləsində yazır: “Bu sahə ilə məşğul olan mütəxəssisləri ad
larla bağlı hər şey maraqlandırır: onların mənşəyi, dünyada məh- 
şurlaşması, dinlə bağlı olub-olmaması və s. Hazırda onomastika 
elmi bu mövzuda sualların cavabının tapılması istiqamətində, 
adlann insanın psixikası və psixologiyasına, onun xarakterinə təsiri 
və s. məsələlərin öyrənilməsi ilə də məşğul olur. Adların gizli, hələ 
tədqiq olunmamış fəaliyyətlə bağlı olması mistika deyil, reallıqdır.
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’’Amerikalı həkimlər və psixiatrlar isə iddia edirlər ki, insanın adı 
onun xarakterinə həmçinin onun fiziki və psixi sağlamlığına təsir 
edən amillər arasındadır” [8].

V.A.Nikonov qeyd edir ki, ümumilikdə onomastik vahidlər 
onları yaradanların dili haqqında böyük məlumat daşıyır. Adların 
müəyyən yerə aidliyi isə ona həmin ərazidə yayılmış qədim dili 
bərpa etmək, yayılma ərazisinin hüdudlarını müəyyənləşdirmək 
imkanı verir [15, 8].

Hər bir xalqın təşəkkülü tarix boyu davam etmiş arasıkəsilməz 
etnik prosesin nəticəsidir. Etnik prosesin komponentləri qəbilələr, 
tayfalar, xalqlar, millətlər, etnoqrafiyada qəbul edildiyi kimi etnos
lardır [16,3].

Dil və dil tərkiblərinin konsolidasiya və assimilyasiya proses
ləri nəticəsində etnosların həm bir-birinə nəzərən tutduğu mövqedə, 
həm də onların adlarmda dəyişmələr baş verir. Müəyyən tarixi 
mərhələlərdə etnoslardan biri digərinə nəzərən hakim mövqeyə 
malik olur. Belə məqamlarda hər bir etnosun formalaşması prosesi 
etnosun adlanmasma da təsirini göstərir ki, bu isə o deməkdir ki, 
tarixi inkişaf prosesində bir etnik adla məlum olan etnos müəyyən 
mərhələ keçdikdən sonra başqa etnik ada malik ola bilər. Ona görə 
hər bir xalqın mənşəyini aydınlaşdırmaq üçün onun təşəkkülünə 
gətirib çıxarmış və etnik prosesin bütün mərhələlərində iştirak 
etmiş bütün mümkün komponentləri müəyyən etmək lazımdır. 
Başqa sözlə, xalqımızın mənşəyini araşdırmaq üçün Azərbaycan 
ərazi-sində tarix boyu məskun olmuş etnosların adlarını və onların 
etnik mənsubiyyətini üzə çıxarmaq gərəkdir [17; 21].
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Summary

Zemfira Isakhan qizi 
The same anthroponyms which are used in Elchin Efendiyev’s 

creation and in the book of Dede Korkud
In this article it is spoken about the same anthroponyms which 

are used in Elchin Efendiyev’s creation and in the book o f Dede 
Korkud. Ethimological explanation o f some religious names has 
been explained and also widely used from rich Literature.

Key words: Onomastics, antroponym, toponym, linguistics, 
religious name.

Резюме

Одиноковые антропонимы которые использованы в
творчестве Азербайджанского народного писателя 

Эльчина и китаби Деде Коркут.

В статье были подвергнуты одиноковые антропонимы 
которые использованы в творчестве Азербайджанского народ
ного писателя Эльчина и китаби Деде Коркут. Этимологичес
кое объяснение некоторых религиозных имен посвящена в 
этом научном работе. Основной целью исследования является 
изучение именами собственными.

Ключевые слова: Ономастика, антропоним, топоним, 
лингивистика, религиозная имя.
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Rəyçi: dos. V.İsrafilov

DİLÇİLİKDƏ DÖVRİ MƏTBUAT DİLİNİN 
(KÜTLƏVİ ÜSLUB QOLUNUN) TƏŞƏKKÜLÜ

Dövri mətbuat üslub qolunun və ümumən mətbu ədəbi dilin 
yaranması və inkişafı üçün müvafiq mətbuat orqanının, ilk növbədə 
isə münasib mətbəənin təşkili və məqsədəuyğun fəaliyyəti zəruri
dir. Bunsuz nə dövri mətbuat üslub qoluna aid nümunələr var, nə 
də ümumən mətbu ədəbi dil. Göründüyü kimi, mətbu ədəbi dildən 
yalnız müvafiq mətbu əsərlər mövcud olduğu, eynilə də dövri mət
buat üslub qolundan ancaq müvafiq mətbu qəzet nümunələri əldə 
edildiyi təqdirdə danışıla bilər. Halbuki fəal milli təşəkkül mərhələ
sinədək Azərbaycanda nə mətbəə olmuş, nə də mətbuat orqanı.

Tədris vasitəsinə olan çox böyük ehtiyacı ödəmək və Azərbay
can klassiklərinin əsərlərini çap etdirmək üçün 40-cı illərin əvvəllə
rində M.F.Axundovun M.Ş.Vazehlə birgə mətbəə açmaq təşəbbüsü 
də nəticəsiz qalmışdı.

Bununla belə yeri gəlmişkən, qeyd edilməlidir ki, M.F.Axun- 
dov milli mətbəə düzəltmək fikrindən daşınmamış, sonralar rəsmi 
vəzifəsi, çoxsahəli ədəbi bədii, elmi-kütləvi fəaliyyəti ilə yanaşı, 
mahiyyət etibarilə böyük təsir dairəsinə malik ilk Azərbaycan dövri 
milli mətbuatının təşkilində - “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə icazə alın
masında, habelə qəzetçiliyin nəzəri prinsiplərini hazırlamaqda, 
əməli məsələlərin məqsədəuyğun həllində Həzən bəy Zərdabiyə 
kömək etmişdir.

Mətbuata, mətbu ədəbi dilə aid M.F.Axundovun mülahizələri 
“Kəmalüddövlə” traktatında, “İranın “Millət” qəzeti münşisinə” 
yazdığı “Kritika”da, Həsən bəy Zərdabiyə göndərdiyi məktublarda 
və s. daha aydın ifadə olunmuşdur. Bu əsərlərində (habelə ara bir 
digər yazılarında da ) M.F.Axundov, hər şeydən əvvəl, qəzeti şöbə
lərə bölməyi, hər şöbəyə münasib material seçməyi, müvafıq-mü-
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nasib materialı diqqətlə hazırlamaq üçün dili yaxşı bilən savadlı 
ziyalıları qəzet ətrafında toplamağı tövsiyə edirdi. Məsələn “Kriti- 
ka” adlı məqaləsində o, İranda çıxan “Millət” qəzeti münşisinə ya
zırdı: “Gərək sən “Millət” qəzetinin vəzifələrini biləsən” Bu vəzi
fələr isə “birinci, xarici politika işlərini bəyan etmək”dən, ikinci, 
İran dövlət rəhbərlərinin ölkənin intizamı, millət və məmləkətin 
faydaları xüsusunda gördükləri tədbirlər haqqında” məlumat ver
məkdən, üçüncü, bəzi teleqraf xəbərlərini aydın xətt ilə yazmaqdan, 
“dördüncü, daxili xəbərləri və hadisələri qeyd etmək”dən, “beşin
ci...

“Əkinçi” qəzetinin rəsmən nəşrə başlanmasından bir neçə ay 
əvvəl onun çap nümunə və elanları məsləhət almaq məqsədilə 
M.F.Axundova göndərilmişdir. M.F.Axundov oxunaqlıhğı təmin 
edən şrift məsələsini belə unutmadan Həsən bəyə cavab məktu
bunda yazmışdır. “Qəzetinizin şriftindən mən fövqəladə razıyam. 
Ancaq sizin Azərbaycanca məktubları hazırlayan mühərrirdən çox 
narazıyam. O, Azərbaycan dilini bilmir. Buna görə də kiçik bir 
elanda bir çox bağışlanmaz səhvlərə yol vermişdir. Həmin bu 
mühərriri ərəb qrammatikasını bilən, fars və türk dillərinə bələd 
olan başqa bir savadlı adamla əvəz etmək lazımdır”. Elə oradaca 
M.F.Axundov qəzetin “əsas məziyyətlərindən” saydığı dil-ifadə 
məsələlərinə keçərək davam etmişdir: “Sizin qəzetinizin əsas larin
dən biri ifadənin gözəlliyi, ibarələrin zərifliyi və aydınlığı, orfoqra- 
fıyanın düzgünlüyü olmalıdır. Çünki sizin qəzetiniz başqa məsələ
lərlə yanaşı, Azərbaycan yazısını (yazılı ədəbi dilini) düzgün 
olmayan ifadələrdən təmizləməyə çalışmalı, bu dildə yazan bütün 
adamlar üçün nümunə olmalıdır”. Sonra müəllif imla məsələsinə 
keçərək elə oradaca demişdi: “Orfoqrafiyaya gəlincə, sizin gələ
cəkdə təyin etdiyiniz mühərrir mənim Azərbaycan dilində olan 
komediyalarımın orfoqrafiyasına riayət etməlidir...”

Bu sözlərdə M.F.Axundovun dövri milli mətbu ədəbi dilə mü
nasibəti, qəzet vasitəsilə ədəbi dilimizin təmizliyi, müstəqil inkişafı 
uğrunda mübarizə qətiyyəti, Azərbaycan ziyalısı üçün nümunəvi 
qəzet dilinin örnək olma fikri parlaq dərəcədə öz dürüst ifadəsini 
tapmışdır.
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M.F.Axundov nalayiq sözlər işlədilməsini xüsusilə m ətbuat 
dili üçün yolverilməz hesab edərək, əlaqədar məktublarından b irin 
də deyirdi ki, söyüş və kobud sözlər onu işlədən “üləmanın acizli
yini göstərir” Müəllif publisistik məqalələrindən birində tənqidin 
aydm, doğru və kəskin dildə yazılma vacibliyinə ayrıca diqqət y e 
tirməyi zəruri sayır, elə oradaca əlavə edirdi ki, tənqidi məqalələrdə 
“ədəbsiz, könül incidən bir söz belə” işlədilməməlidir. “Hər nə  
deyirsə, incəliklə deyilməlidir”.

Həsən bəy Zərdabinin təsis və redaktə etdiyi ilk dövri m illi 
mətbuat nümunəsi olan “Əkinçi” qəzetinin birinci nömrəsi Bakıda 
1875-ci il iyulun 22-də çapdan çıxır. İki ildən bir qədər artıq davam 
edən bu qəzetin cəmi 56 nömrəsi və əlavə səkkiz vərəqə çap olu
nur. Qəzet tezliklə demokratik fikirli yeni ziyalı qüvvəni öz ətrafına 
topayır. M.F.Axundov “Əkinçi”də fəal iştirak edib, qəzetçiliyin 
məqsəd, vəzifə, rol və başlıca prinsiplərini, dil, üslub, imla və nəşr 
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırır; ümdə məsələ və problemlərini nəzəri 
cəhətdən şərh edib əsaslandırır, əməli cəhətdən kütləvi üslubun 
yetkin nümunələrini verir.

1883-cü ildən 1891-ci ilədək Tiflisdə əvvəl jurnal, sonra qəzet 
olmaqla “Kəşküf’ün 123 nömrəsi çapdan çıxmışdır. “Kəşkül” qəze
ti öz ideya istiqaməti və məqsədi, dil və üslubu, Azərbaycan mədə
niyyətinin yeni əsaslarla inkişafında tutduğu mövqeyi cəhətdən 
“Əkinçi” qəzetinə meylli idi. “Kəşküf’də milli mədəniyyətin, 
ədəbiyyat və incəsənətin az qala bütün sahələrinə aid materiallar 
verilir, kütləvi məqalələr, bədii parçalar, Şərq, rus və Avropa 
ədəbiyyatlarından tərcümələr çap olunur, yeni tipli maarif ocaqları 
yaratmaq, kitabxana, məktəb və teatr açmaq, ana dili təlimi və 
ədəbi dilimizin təmizliyi uğrunda mübarizə məsələləri və s. ictimai 
mədəni tədbirlərə ayrıca diqqət yetirilirdi. Milli şüurun oyanma -  
özünüdərk, ümumən ictimai fikrin inkişafı, bunları ifadə üçün mü
nasib söz və terminlər işlətmək, ümumən dilin ifadəliliyi və gözəl
liyi qayğısına qalmaq “Kəşkül” fəaliyyətinin səciyyəvi cəhətlərin
dən idi. Təkcə bu faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, əsrlərdən bəri 
işlənərək gələn “islam milləti” kimi yanlış bir termin Azərbaycan 
ictimai fikir inkişafı tarixində ilk dəfə “Kəşkül” vasitəsilə dürüst-
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ləşdiıilmiş, din (islam dini) ilə millətlərin (etnik məna) ayrı-ayrı 
məfhumlar olduğu şərh edilib aydınlaşdırılmışdır.

Müasir milli mətbu ədəbi dilimizin üslublar sisteminin mətbu 
bədii üslubdan ilk dəfə olaraq XIX əsrin 70-ci illərində mətbu 
məişət-güzəran (qismən də əməli-işgüzar) üslublara və üslub qolla
rına qədər genişləndirmək və deməli, müxtəlif üslub şaxələrinin öz 
imkanı daxilində vahid milli ədəbi dilə məxsus “sistemlər sisteminə 
çevinnək” kimi olduqca ağır və son dərəcə vacib tarixi vəzifəni 
mütəşəkkil surətdə məhz “Əkinçi” qəzeti və ilk növbədə onun re
daktoru Həsən bəy Zərdabi həyata keçirməyə təşəbbüs etdi. “Əkin
ç in in  nəşrinədək ya işlənməyən, ya da zəif olan, çox zaman isə 
sezilməz qalan ayn-ayn ictima-siyasi, hətta elmi-kütləvi üslub qol
ları ədəbi dil sistemində eyni prinsiplər üzrə məhz ilk mütəşəkkil 
milli qəzetimizin köməyi ilə fəaliyyət meydanına çıxdı, bədii 
üslubla yanaşı işlənmə “hüququ” qazanaraq mətbuatda təsbit olun
du. Cəmiyyət vahidlərinə xidmətə görə, əsasən azlığın “inhisa
rında” qalan ənənəvi ədəbi dildə məhdud “ali” üslub xəttinin 
“yeganə hegemonluq” çərçivəsini məhz “Əkinçi” qəzeti cəsarətlə 
qırıb, ədəbi dili çoxluğun istifadə etdiyi geniş işlək “aşağı-orta” 
üslublaradək yaydı -  kütləvi ədəbi dilə daha çox üstünlük verdi.

İlk mütəşəkkil milli dövri mətbuat nümunəsi olan “Əkinçi” 
qəzetində Azərbaycan ədəbi dilinin üslublar sistemi az və ya çox 
nisbətlə müxtəlif növ elmi və elmi-kütləvi, ictimai-siyasi və rəsmi- 
standart, şikayət-hüquq və epistolyar, ticarət-alver və məişət-güzə
ran... üslub şaxələrinə, hətta şəxsi sənədlər, elan, məlumat, çağırış 
və şüarlaradək genişlənib təsbit olundu -  hər funksional üslub qol 
və şaxələrinə aid nümunələr qəzetin müvafiq fəsil və şöbələrində 
işıqlandırıldı.

Ana dilini, hər şeydən əvvəl, onun öz varidatı hesabına inkişaf 
etdirib zənginləşdirərək, yeni söz və termin yaradıcılığını daha da 
genişlətmək milli ədəbi dilin ümdə şərt və prinsiplərindəndir Xüsu
sən “Əkinçi”nin yaradıcısı və redaktoru Həsən bəy Zərdabi və onun 
həmfikir ziyalı dostları əhalinin maariflənmə səviyyəsini nəzərə 
alaraq, bütün xalq kütlələri ilə onların öz dilində danışmaq, bununla 
da nəinki saysız-hesabsız canlı məişət-danışıq söz və ifadələrini
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ədəbi dilə gətirib dövri mətbuatda təsbit etmişlər, habelə yeni elm 
və sənaye sahələri ilə əlaqədar istifadəsi qaçılmaz olan alınma söz 
və terminləri də milliləşdirməyə - azərbaycancalaşdırmağa güclü 
meyl göstərmiş, bu məqsədlə bəzən loru danışıqdan, məhəlli söz və 
qrammatik vasitələrdən də istifadə etmişlər. Doğrudur, Beləliklə, 
XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin orta əsrlər (xalq dili) dövründən 
müasir- milli dil dövrünə “fəal keçid” mərhələsi olmuş, az qala 
bütün dil sistemini bürüyən fimksional-üslubi diferensiallaşma pro
sesi də məhz bu mərhələdə tam müəyyənlik almışdır. Başlıca apa
rıcı funksional üslublara dair nəzəri mülahizələr söyləyib, əməli 
(seçmə dil) nümunələri verən M.F.Axundov həmin (“fəal keçid”) 
mərhələnin ən qüvvətli, ən görkəmli simasıdır. Ayn-ayn şaxələri 
əsasən XIX əsrdə təşəkkül tapan ictimai-siyasi üslub qollarına aid 
müxtəlif səciyyəli dil materialının ilk mütəşəkkil dövri mətbuata 
gətirilib təsbit olunmasında da Həsən bəy Zərdabinin xidmətləri 
əvəzsizdir. Məhz bu iki böyük şəxsiyyətin, həmməslək müasirləri 
və ardıcıllarının məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan 
milli ədəbi dilinin ümdə aparıcı üslubları XIX əsrin ikinci yarısında 
özünün erkən (ilkin) formalaşmasını başa çatdırmışdır.

Ключевые слова: Стиль, пресса, язык, публицистика 
Key words: style, press, language, publicism
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Резюме

Возникновение периодического языка лингвистики

В статье говорится о возникновении периодического языка 
лингвистики и о пути развития до наших дней.

Summary

The occurrence of periodical language linguistics

This article deals to the occurrence of periodic language 
linguistics and the evolution to the present day.
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Hüseynova Günay,
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN 
İNKİŞAF TARİXİNDƏN

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi qədimdir; bu tarixin müxtəlif 
dövrlərinin sistemli şəkildə araşdırılması Azərbaycan fıloloji fikrini 
həmişə məşğul etmiş və etməkdədir. Ədəbi dilin tarixi eyni za
manda onu daşıyan xalqın təfəkkürünün, mənəviyyatının tarixidir, 
ona görə də ədəbi dilin təkamül mənzərəsini elmi əsaslarla can
landırmaq olduqca çətin, lakin şərəfli bir işdir.

Hər hansı xalq o zaman öz tarixinin sahibidir ki, onu yaxşı 
bilmiş olsun; dilin tarixi də ümumi tarixin tərkib hissəsi kimi geniş 
araşdırmalar aparmağı tələb edir. Əlbəttə, Azərbaycan ədəbi dilinin 
tarixi ilə bağlı araşdırmalar vardır, lakin ölkəmizin ictimai-mədəni 
həyatında baş verən yüksəlişlə, yenidənqurma və onun tələbləri ilə 
əlaqədar bu sahədə işi yeni vüsətlə davam etdirmək lazımdır.

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi üç dövrə bölünür:
I. Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında forma

laşması və inkişafı dövrü (VII-VIII əsrlərdən XIX əsrin 20-ci 
illərinə qədər).

II. Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında sabitləşməsi 
dövrü (XIX əsrin 20-ci illərindən XX əsrin 20-ci ilinə qədər).

III. Azərbaycan ədəbi dilinin sosialist milli dili əsasında 
normalaşması dövrü -  sovet dövrü (XX əsrin 20-ci ilindən müasir 
dövrümüzə qədər).

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi «Kitabi- 
Dədə Qorqud»- dan başlayır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un dili isə 
təxminən V-IX əsrlərin dili hesab olunur (yaxud abidənin əsas dil- 
üslub potensialı qeyd edilən dövrə aiddir), başqa sözlə, V-IX 
əsrlərdən etibarən Azərbaycan dili ədəbi səviyyədə işlək olmuşdur. 
Bu dövrdə ədəbi dilimizin yazılı abidələri, şübhəsiz, yaranmışdı, 
lakin hələlik onların heç bir nümunəsi bizə məlum deyil. Görünür,
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VII, VIII, hətta IX əsrləri əhatə edən ərəb işğalına qarşı mübarizə 
dövründə yazılı mənbələr ya məhv edilmiş, ya da Azərbaycandan 
kənarlara aparılaraq itib-batmışdır. Onu da qeyd edək ki, tədqi
qatçılar bu cür mənbələrin tapılacağı barədə nikbin fikirdədirlər. 
Ola bilməz ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi nəhəng bir abidəni 
yaradan xalq V-IX əsrlərdən XIII əsrə qədər sussun...

XIII-XVI əsrlərdə ədəbi dilin klassik nümunələri yaranır: 
tədrici inkişaf ədəbi-bədii dili Həsənoğlu səviyyəsindən Füzuli 
səviyyəsinə yüksəldir. XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərindən 
etibarən ədəbi dil demokratik əsaslar üzərində yenidən qurulmağa 
başlayır, XVII-XVIII əsrlərdə bu proses xüsusi sürətlə davam edir.

XVIII əsrin sonları, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi 
dilinin demo-kratikləşməsi elə bir səviyyəyə çatır ki, birinci 
növbədə norma planında milli keyfiyyətlərə malik olur. XIX əsr 
boyu, xüsusilə XX əsrin əvvəllərində milli özünüdərketmə prosesi 
ədəbi dili də milli əsaslar üzərinə qaldırır.

Azərbaycan ədəbi dilinin II dövründə funksional üslubların 
diferensiasiyası güclənir; elmi üslub müəyyən imkanlara malik 
olur, publisist üslub təşəkkül tapır, eləcə də ədəbi-bədii dilin 
müxtəlif istiqamətləri müəyyənləşir (məsələn, satira dili, nəsr dili, 
dram dili və s).

II dövrün sonuna doğru ədəbi dil bu və ya digər ideoloji 
mövqedən müzakirə obyektinə çevrilir -  müzakirələrin gedişində 
ədəbi dilin ictimai-siyasi statusu artır; ədəbilik aktı (yaxud 
ədəbiliyin xarakteri) ancaq dilin kortəbii inkişafı ilə deyil, elmi- 
ictimai mövqedən qiymətləndirilir.

Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə Azərbaycan ədəbi dilinin 
tarixində III dövr başlayır, -  bu dövrün əsas əlaməti ədəbi dilin 
istər norma, istərsə də üslub planında milli əsaslar üzərində daha 
çox inkişaf edib kütləviləşməsindən, indiyə qədər görünməmiş 
səviyyədə diferensiallaşmasmdan ibarətdir; ədəbi dilin tarixinin III 
dövrü davam edir.

Sovet dövründə ədəbi dilin inkişafı ardıcıl şüurlu nəzarət 
altında gedir; orfoqrafıya prinsipləri müəyyənləşdirilir, lüğətlər 
tərtib edilir, qrammatika kitabları yazılır, normanın, funksional
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üslubların nisbi sabitliyi gözlənilir. ..Ən ciddi inkişaf isə, şübhəsiz, 
semantik aspektdə gedir -  bu sahədə nisbi sabitliyi faktlaşdırmaq, 
ümumən prosesin özünü nəzarət altında saxlamaq çətin olsa da, 
kütləvi təfək-kürdəki inqilabi dəyişiklik stixiyası belə bir nəzarətçi 
qüvvə kimi müəyyənləşir; inqilabi təfəkkür isə birinci növbədə 
leksik normada təbəddülat yaradır, çünki mədəni-tarixi şərait 
ictimai varlığa qneseoloji münasibətin xarakterini əsaslı şəkil-də 
dəyişdirmişdi -  ona görə də leksik-semantik sistemin yenidən 
təşkili idraki zərurət idi.

Lüğət tərkibinin bu dövdəki inkişafı, mahiyyəti etibarilə, 
mürəkkəb hadisədir -  burada həm ədəbi dilin struktur-fiınksional 
təkamülü, həm də ictimai idrakın tərəqqisi ehtiva olunur. Odur ki, 
lüğət tərkibi eyni zamanda həm linqvistik, həm də fəlsəfi-psixoloji 
məzmunda dərk edilir. Leksik-semantik inkişafın linqvistik planı 
ilə fəlsəfi-psixoloji planı ictimai təfəkkür ümumiliyində birləşir; 
lüğət tərkibinin inkişafını universal kontekstdə araşdırmağın 
metodoloji əsaslan işlənib hazırlanmadığı üçün müəyyən 
diferensial keyfiyyətlərin uyğun təsvirini vermək bir sıra hallarda 
mümkün deyil. Xüsusilə o hallarda ki, şüurlu nəzarət lüğət 
tərkibinin kortəbii inkişaf məntiqinə qarşı durur; ədəbi dildən heç 
bir əsası olmadan ərəb-fars mənşəli ümumişlək leksikanın 
çıxarılması, yaxud yenə də heç bir əsası olmadan rus-Avropa 
sözlərinin ədəbi dilə qəbul edilməsi nə ədəbi dilin struktur- 
funksional təkamülü, nə ictimai idrakın tərəqqisi, nə də ümumən 
ictimai təfəkkürün inkişaf universallığı baxımından izah olunur. 
Bununla belə, sovet dövründə lüğət tərkibinin inkişafı müəyyən 
linqvistik-qneseoloji qanunauyğun-luqlara tabedir, -  əslində, 
məqsəd də həmin qanunauyğunluqları dil faktları əsasında şərh 
etməkdən ibarətdir.
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language history. The development of the Azerbaijani literary 
language reflects the history of scientific classification.

- 209 -



Nağıyeva Nazilə
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN 
PUBLİSİSTİK ÜSLUBU

Azərbaycan ədəbi dili funksional üslubları içərisində
xüsusi yeri olan publisistik üslub maraqlı inkişaf yolu keçərkən 
bugünkü səviyyəyə çatmışdır. Azərbaycanda qəzet və jurnalların 
nəşr olunması və bunun məntiqi nəticəsi olaraq publisistik üslubun 
yaranması XIX əsrin II yarısından başlayır.(l,3,6)

’’Azərbaycanda publisistik üslubun (qəzet üslubunun)
yaranması 1875-ci ildən nəşrə başlayan “Əkinçi” qəzeti ilə bağ
lıdır. Doğrudur,’’Əkinçidən əvvəl hələ 1832-ci ildə Azərbaycan 
dilində “Tiflis əxbarı”, 1845-ci ildə “Qafqazın bu tərəfinin xəbəri” 
adlı qəzetlər olmuşdur. Lakin bunlar sözün həqiqi mənasında Azər
baycan publisistik üslubunu yarada bilmədi. Ona görə də 
Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubunun yaranma tarixi 
H.Zərdabinin “Əkinçi” qəzetinin nəşrindən hesab edilir”.(4,175) 

Məhz “Əkinçi” qəzetinin nəşrindən sonra sübut olundu ki, 
Azərbaycan dilinin imkanları bütün üslub qollannda yazmağa 
şərait yaradır.

Fəaliyyət göstərdiyi çox qısa bir müddət ərzində “Əkinçi” 
qəzeti cox böyük tarixi vəzifəni layiqincə yerinə yetirə bildi.

M.Məmmədov “Filoloji düşüncələr” adlı əsərində publisistik 
üslubu digər üslublarla müqayisə edərək qeyd edir ki, bu üslubu 
elmi üsluba yaxınlaşdıran cəhət burada mühüm ictimai-siyasi 
məsələlərin,faktların verilməsi, təhlil üsulu,məntiqi ardıcıllıq və s. 
olması, bədii üsluba yaxınlaşdıran cəhət obrazlılığın, emosio
nallığın, ekspressivliyin olması, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən 
istifadə edilməsidir.Ədəbi danışıq üslubuna yaxınlığını isə “bu 
üslubun anlaşıqlı olması, onda xalq danışıq dili sözlərindən, ifa
dələrindən, danışıq dilinə xas olan cümlə növlərindən istifadə 
edilməsi” ilə izah edir.(4,170)
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Bu üslub həm də yığcamlığı, mətbuat auditoriyasının 
genişliyi ilə diqqəti cəlb edir. ’’İctimai-publisistik üslub öz 
xüsusiyyətlərinə görə təbliğat-təşviqat xarakterlidir. Təbliğat-təş
kilat xarakterli nitqlərdə çoxlu abstrakt sözlər və siyasi terminlər 
işlədilir. Bu üslubda bədii təsvir vasitələri sərbəst tətbiq
olunur,ritorik suallara yer verilir....

İctimai-publisistik üslubun səciyyəvi cəhətləri aydınlıq, 
dürüstlük, dəqiqlik, sadəlik və anlaşıqlıq, sözlərin istehza ilə işlə
dilməsi, sarkazm yaratmaq, sitatlar verməkdir”.(2,272)

Publisistik üslubun istifadə dairəsi olduqca genişdir.
Son 30 ildə Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubunda 

köklü dəyişikliklər baş vermiş, mətbuat həm forma,həm də məz
mun baxımından yeniləşmişdir.(6)

Müasir dövrün publisistik üslubu bir çox yeni istiqamətlərin 
başlanması, zəngin söz yaradıcılığı, yeni terminologiya,biri digə
rindən maraqlı ifadə vasitələri,sadə sintaksis və s.müsbət cəhətlərlə 
xarakterizə olunur.

Müəyyən olunmuşdur ki,müasir dövrün publisistik üslu
bunda söz yaradıcılığı əsasən iki - leksik və morfoloji üsulla 
aparılmışdır, xeyli yeni sözlər yaradılmışdır.

Son illərin publisistik üslubunda dialekt sözlərlə müqayisədə 
alınmalar xeyli üstünlük təşkil etmişdir. Alınmaların əsas mənbəyi 
sayılan rus dili və rus dili ilə vasitəsilə Avropa dillərindən alınan 
sözlərin əksəriyyətini ictimai-siyasi və iqtisadi terminlər təşkil 
etmişdir. Alınmaların böyük bir hissəsi türk dillərindən alınan 
sözlərdir.

Müasir dövrün publisistik üslubu bir çox yeni istiqamətlərin 
başlanması, zəngin söz yaradıcılığı, yeni terminologiya, maraqlı 
ifadə vasitələri, sadə sintaksisi və s. müsbət cəhətlərlə xarakterizə 
olunur.

Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubu 
maraqlı inkişaf yolu keçərək kəmiyyət və keyfiyyət baxımından 
xeyli dəyişmişdir.

Bu üslubda mücərrəd isimlər nitqə geniş daxil edilir.Felin 
indiki zamanı tez-tez işlənilir. Sintaktik vahidlərdən yarımçıq
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cümlələrin işlədilməsi, vasitəsiz nitqə geniş yer verilməsi,ritorik 
suallar,təkrarlar və s.istifadə olunması xüsusi üslubi vəzifə daşıyır.

Bu üslubun əsas əlamətlərindən biri də müraciətlərin,həmcins 
üzvlərin,feli sifət tərkiblərinin işlədilməsidir.
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Р е з ю м е

В статье рассказывается о публицистической стили Азер
байджанского языка. На азербайджанском языке создании 
публицистического стиля отражены.

S u m m a r y

The article discussed the development of the Azerbaijani 
language in style nonfiction. Formation of the publicistic style 
reflected in the Azerbaijani language.
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TecCac[ogika, fəCsafo və TsixoCogiya

Oqtay Rza,
böyiik elmi işçi,

coğrafiya və mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

“XƏMSƏ”DƏ TƏBİƏT TƏSVİRLƏRİ

Giriş. Mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin zəmanəsində təbiət elm
ləri, Yer kürəsi barədə təlim ibtidai, kiçik miqyaslı vəziyyətdə idi. 
İndi təbiət, Yer elmləri ilə müqayisədə o dövrün elmi təsəvvürlə
rini, mülahizələrini mübaliğəli şəkildə desək -  pöhrələrə, fidanlara, 
kiçik yaşıllıqlara bənzətmək olar. Buna baxmayaraq, “Xəmsə”də 
nəinki fəlsəfə, riyaziyyat, fizika, hətta biologiya, coğrafiya ilə də 
əlaqədar elə dəyərli, sanballı, nəzəri əhəmiyyət kəsb edən fiziklər 
vardır ki, bunları geniş təxəyyülün, uzaqgörənliyin təzahürü kimi 
qəbul etmək yerinə düşür. “Xəmsə”də öz əksini tapan təbiət təsvir
ləri iki cürdür:

A. Məmnzərələrin, əl-əlvan görüntülərin, insana ecazkar duy
ğular bağışlayan məqamların tərənnümü;

B. Təbii hadisələrə böyük sənətkarın öz əsərlərində yer ayır
ması və oOnlara münasibət.

Mənzərələrin, gözəlliklərin təsvirində ustadın, əsasən lirik sə
nətkarlığı öz əksini tapır. Məsələn, göy qurşağı, əlvan çiçəklik, ya
şıl tala, zümrüd çöl-çəmən, pıçıltılı bulaqlar, qışıldayan çayların 
sədası, bülbüllərin avazı, baharın təbiəti qış yuxusundan oyatması...

Təbiət hadisələrinin təsvirində isə Nizami Gəncəvinin alimliyi, 
dərin düşüncə sahibi olması üzə çıxır. Axı Yer kürəsi yaranandan 
bəri onda daim təbii olaylar baş verir. Onların bir qismi yaradıcıdır 
(dağların yüksəlməsi, göllərin yaranması, yeraltı və yerüstü sərvət
lərin əmələ gəlməsi... Təbiət hadisələrinin duigər qismi dağıdıcıdır 
(zəlzələlər, yanardağlar, qasırğalar, sellər...).
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“Xəmsə”də dahiyanə surətdə təbiət hadisələri səciyyələndirilir. 
Şair möhtəşəm qələminin gücü ilə prosesləri sadəcə seyrçi kimi 
vermir, onların mahiyyətini, qanunauyğunluqlarını, törənmə səbəb
lərini məharətlə açıb göstərir.

“Xəmsə”də təbiət təsvirləri. Nizami Gəncəvi dahi şair o l
maqla yanaşı bəşər cəmiyyətinə məlum olan əsas elmi bilikləri — 
fizika, fəlsəfə, tarix, ilahiyyat, astronomiya, kimya riyaziyyat və s. 
dərindən mənimsəmişdir. Filosof-şair öz dövrünə qədər elm alə
minə məlum olan çoxlu əsərləri, IX və X əsrlərdə yaşayıb-yaratmış 
Şərqin görkəmli alim və tarixçilərinin əsərlərini öyrəndikdən, 
səmada ulduz və planetlərin hərəkətlərini izləyərək elmlərin 
sirlərinə yiyələn- dikdən sonra öz əsərlərini yazdığım göstərir.

Nizami Gəncəvi elmin, elmi biliklərin insan cəmiyyətində, 
insan həyatında aparıcı, hərəkətverici qüvvə olduğunu dərk etmiş, 
ona görə də elm adamlarma, yəni alimlərə, müdrik insanlara 
yüksək qiymət vermişdir. O, öz dövrünün hökmdarlarına, şahlarına 
alomləri əzizləməyi, qorumağı tövsiyə edirdi.

Nizami Gəncəvi hökmranlara, şahlara öz ətrafma alimlər 
toplamağı, alimlərlə təmasda olmağı və onların məsləhəti ilə ölkəni 
idarə etməyi məsləhət görürdü. Onlara tövsiyə edirdi ki, alim in
sanlarla dostluq etmək şahlar üçün elmi bilik və insanı keyfiyyət
lərə yiyələnməkdə ən əsas yoldur. Bununla da şair-filosof belə nəti
cəyə gəlir -  təbiət və cəmiyyət qanunlarını dərindən bilən alin 
insanlar, həmçinin yüksək insani keyfiyyətlərə malik olurlar.

Şair yüksək bədii ifadə vasitəsindən istifadə edərək deyir ki, 
savadlı, dərin bilikli adamların, başqa sözlə, “elmi dərya kimi çox 
insanların” vüqarını sındırıb, iqtidann əlindən almaq çox da asan 
deyil və ümumiyyətlə, qeyrimümkündür.

Nizami Gəncəvi elmi biliklərin öyrənilməsi, mənimsənilməsi, 
dərk edilməsi yollarını, üsullarını da göstərə bilmişdir. Belə ki, o, 
maddi aləmi, varlığı dərk etməkdə məlumdan məchula, müəyyən- 
dən qeyri-müəyyənə, sadədən mürəkkəbə doğru getməyin vacibli
yini, zəruriliyini izah edib.

O şey ki, bizlərə lap aşikardır,
Orda da gizli bir xəzinə vardır.
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Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi geniş, zəngin, hərtərəfli və çox
cəhətlidir. Onun əsərlərində toxunduğu məsələlərdən biri, daha də
qiq desək, ən əsası materiyanın, kainatın, bitki aləminin və nəhayət 
canlı həyatın yaranması problemi olmuşdur.

Birinci növbədə materiya, kainat, canlı təbiət və nəhayət şüurlu 
insan yaranmışdır sualını şair belə qoyur:

Görək kim yaratmış bu təbiəti,
O kimdir, işinin nədir hikməti...
Hər şey öz-özünə necə düzəldi,
Bax, nə cür kainat əmələ gəldi...
Bütün insanlara sual ver bu dəm,
Nə yolla yarandı boşluqdan aləm?
Bir söz lazımdır ki, bağlı sirləri 
Açılsın qönçələr, şadlansınsəhər.

Antik alimlərin bu fikirlərini Nizami Gəncəvi gözəl şeir dili ilə 
belə təsvir edir:

ildırım buxardan ayırdı odu.
Ondan rütubətli hava doğuldu.
Suyun qatılığı getdikcə artdı.
Həmin qatıhq da yeri yaratdı 
Cövhərlər yerbəyer olduğu zaman 
Təbiət qoynunda yarandı cahan.

Nizami Gəncəvi ilk növbədə maddənin, materiyanın saxlanma 
qanunlarını təsvir edir və göstərir ki, təbiətdə, kainatda heç bir şey 
itmir, yox olmur, yenidən yaranmır, yalnız bir formadan başqa for
maya, bir keyfiyyətdən başqa keyfiyyətə, bir haldan başqa hala 
keçir. Bu fikirlər o dövr üçün deyilmiş çox qiymıətli, mühüm olan 
elmi nəticə, elmi fikir idi.

Uzun müddət insanlara, insan gözünün cisimləri görmək sirri 
məlum deyildi. Necə olur bir cismi qırmızı, digəri sarı və ya göy 
rəngdə görünür sualı insanları, alim-fılosofları uzun müddət düşün
dürmüşdü. Bu sualın cavabı axtarılarkən müxtəlif rəvayətlər, baxış
lar və hətta elmi fikirlər yaranmışdı.
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Nizami Gəncəvi də bəzəm ağ işığı, ağ rəngi antik dünya alim
lərinin fikrinə uyğun olaraq onlann dili ilə saf, bircinsli qəbul 
edirdi. “Leyli və Məcnun”dan götürülmüş parçaya diqqət yetirək: 

Səma saflğında, gümüş qədər ağ,
Günəş kimio təmiz, gün kimi parlaq,
Gündüzün işığı ağlığındadır,
Ayın yaraşığı ağlığındadır,
Rənglər sünidir, dünya da bir ağ 
Bilməyir sünilik, bilməyir boyaq,
Yeddi rəng tanıyır geniş asiman,
Qaradır rənglərə üstün hər zaman.

Nizami Gəncəvi kainatda təbii yeddi rəngin mövcud olduğunu, 
qara rəngin isə bu yeddi rəngdən üstün xüsusiyyətəmalik olduğunu 
görmüş və onu bədii dildə təsvir etmişdir.

Nizami Gəncəvi öz poemalarının əksəriyyətinin elmpərvər 
Atabəy hökmdarına ithaf etmişdir.

Digər tərəfdən böyük filosof-şair -  
Azdı yollarını gur axan sular,
Dağlar şarpışmaqdan bitab oldular.

Beyti ilə Kəpəz dağının uçmasına, Ağsu çayının qarşısına 
tökülüb Göy gölü yaratmasına işarə edir.

Göy göl Azərbaycanın kainata baxan “göy gözü”, ulduzlar, 
kəhkəşanlar aləmini özündə əks etdirən füsunkar bir güzgüdür. Şair 
hələ o zaman -

Göyün lövhəsində yanır rəqəmlər,
O sa f ulduzları mən birər-birər...

misraları ilə müşahidələrini qələmə almışdır.
Göyə yaxın dağ başında əmələ gələn Göy göl Gəncənin əbədi 

açıq olan gözü kimi səmada sayrışan ulduzların və səyyarələrin 
hərəkətlərini yaxından seyr etmək imkanı verir. Bu mənzərə sanki 
təbiətin yaratdığı və Azərbaycana bəxş etdiiyi rəssədxanadır.

Nizami Gəncəvinin fizika, mexanika, həndəsə, riyaziyyat, as
tronomiya haqda bəzi elmi fikirləri kəşf xarakteri daşıyır. Bu elmi 
həqiqətdir.
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Mütəfəkkir şair sözün bədii, elmi əsərlərin yaradılmasında oy
nadığı mühüm roldan, xüsusiyyətlərindən danışmaqla göstərir ki, 
cəmiyyətdə sözlə yazılmış elmi, bədii tarixi əsərlər nıəsildən-nəslə 
yaşayaraq insanların mənəvi dünyasını zənginləşdirir. Yalnız sözlə 
yaxşı, keyfiyyətli elmi, bədii əsərlər yarat- mış şəxsiyyətlər tarixdə 
yhəmişəlik qalır.

Böyük mütəfəkkir şair ölməz “Xəmsə”sində mühüm elmi fikir
lər, kəşf xarakterli elmi fərziyyələr və təlimlərlə yanaşı cəmiyyəti, 
insanları əhatə edən mühiti geniş planda əlvan boyalarla canlandı
rır. İnsan isə şairə ülvi vücuddur, müqəddəsdir. Lakin o, göstərir ki, 
real həyatda ideal, nöqsansız adam tapmaq çətindir.

Şair üzünü gələcək nəslə tutaraq onu yad etməsini arzulayıb:
Ey taz ə kəklik, an məni ürəkdən.
Məzarım yanından ötüb, keçərkən...
Salam ver hörmətlə, məndən salam al,
Gəl qəbrim üstünə edim istiqbal.
Hər zaman diriyöəm sənin kimi mən,
Mən cana gələrəm, sən cana gəlsən.

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami və onun əsərləri 
haqqında çoxlu tədqiqatlar aparılmış, onun əlçatmaq poeziya 
zirvəsi barəsində çox yazılmışdır. Nizaminin dünya şöhrəti qazan
mış poemalarını oxuduqda onun həm dıə zəmanəsinin geniş dünya- 
görüşlü, dərin düşüncəli, ensiklopedik biliyə malik alimi olduğu 
yəqin edilir. Əsərlərindən göründüyü kimi, onun astronomiya, fəl
səfə, tarix, coğrafiya, biologiya, fizika, geologiya, tibb sahəsində 
zəmanəsinə görə kamil biliyi olmuşdur. Bunu şairin “Yeddi gö- 
zərd ə  dedikləri də təsdiq edir:

İzlədim yolunu səyyarələrin.
Nə ki, elmlər var gizli bə dərin 
Oxudum, xəbnərdar oldum da vardım,
Varlıqlar sirrini yer-yer aradım.

Nizaminin əsərlərində təbiətşünaslığın müxtəlif sahələrinə, o 
cümlədən geologiyaya aid çoxlu məlumat, fikir və mülahizələr var
dır.
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Özünün yazdığına görə, Nizami çox mütaliə etmiş, dövrünün 
geniş məlumatlı şəxsiyyətlərindən olmuşdur:

Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ.
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım.

Əsərlərindən göründüyü kimi, şair oxuduqlarına yaradıcı mü
nasibət bəsləmiş, onları saf-çürük etmiş, dövrünün elmi səviyyə
sindən mütərəqqi olanları qəbul etmiş, bəzi hallarda inkişaf etdir
mişdir, yeni elmi fikirlər irəli sürmüşdür. Məlumdur ki, Nizaminin 
dövrünə qədər bəşəriyyətin topladığı biliklər artıq bir neçə dəfə 
ümumiləşdirilmiş, astronomiyaya, minerallara, təbabətə və b. aid 
məlumatlara yekun vurulmuş, müəyyən elmi nəticələr çıxarılmışdır 
(məsələn, Aristotel -  y.e.ə. IV əsr, Böyük Plinii -  I əsr, Biruni -  X 
-  XI əsrlər, İbn Sina X-XI əsrlər). Bəllidir ki, şairin bu ümumiləşdi- 
rici əsərlərdən xəbəri olmuşdur.

Əsərlərindən göründüyü kimi, Nizami güclü mücərrəd təfəkkü
rə və idraka malik olmuşdur. Bunların və geniş mütaliənin sayəsin
də, ömrünü Gəncə şəhərində keçirən şair dünyanın müxtəlif qitə və 
regionlarına xas olan təbii şəraitin, təbiət hadisələrinin döyüş səh
nələrinin müfəssəl və real təsvirini vermiş, dərin elmi fikirlər 
söyləmiş, nəzəriyyələr irəli sürməyə və ümumiləşdirici nəticələrə 
gəlməyə müvəffəq olmuşdur. Şair “Dünyanı ayaqla yox, dolan
mışam başımla” yazmaqdqa tamamilə haqlı idi.

Nizami dünya poeziya dühalarından biri kimi geniş şöhrət 
qazanmaqla yanaşı, ensiklopediyaçı alim kimi də tanmır. Nizami 
elminin ləl ilə dolu xəzinəsi, saf incilər məskəni dəryası, səmasında 
parlaq ulduzlar şəfəq saçan əhatəli dünyası vardır.

Nizaminin əsərlərində haqqmda fikir yürüdülən və Yerin fəza
da vəziyyəti ilə bilavasitə əlaqədar olan dərin elmi məsələlərdən 
biri də cazibə məsələsidir. Məlum olduğu kimi, təbiətdə mövcud 
olan ən ümumi qanunauyğunluqlardan biri də cazibə qüvvəsi və ca
zibə sahəsinin varlığı,yəni ümumdünya cazibə qanununun olması
dır. Onun təsiri nəticəsində kosmik fəzada göy cisimlərinin hərəkəti 
nizamlanır və onların əmələ gətirdikləri sistemlərdə tarazlıq vəziy
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yəti yaranır. Xosrov şahla vəzirin irəlidə qeyd edilən sual-cavabın
da bir sıra problem səciyyəli suallar qoyulmuşdur. Onlardan cazibə 
məsələsinə aid olan biri aşağıdakı kimi ifadə edilmişdir:

Yenə Xosrov dedi: “Bu ulduz cirmi 
Nəyə minmiş, söylə, bir kəs bilirmi? ”

Bu sual, təəssüf ki, cavabsız qalmışdır. Onun mənası isə bun
dan ibarətdir: ulduz kütləsi (cirmi) fəzada necə dayanıb, ulduzlar 
hansı qüvvənin təsiri sayəsində orada saxlanır. Məlumdur ki, 
ulduzlar fəzada cazibə qüvvəsi nəticəsində qarşılıqlı tarazlıq vəziy
yətindədir, heç nəyin üstündə dayanmayıblar.

Nizami “Xosrov və Şirin” poemasının “Kçitabın tər4tibi və eşq 
haqqında bir neçə söz” bölməsində eşq haqqmda məşhur kəlamları 
söylədikdə cazibə barəsində öz fikrini belə ümumiləşdirir:

Eşqdir mehrabı uca göylərin.
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?!
Göyə doğru əgər çox qalxarsa su.
Yenə torpaq olar ən son arzusu.
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır 
Idrakl dinləsək, söyləyir o da:
Hər şey eşq üstündə durur dünyada.
Bir torpaq çatarsa əgər göy tağa,
Torpaqlar enəcək yenəö torpağa.

Torpaqdan nə qədər xərc alsa ruzgar,
A Idığı torpaqla çuxur doldurar.
Bundan aldığını ona verərək,
Aldığı mayanı qaytarar külək.
Bu qat-qat yerlərə diqqətlə bir bax,
Torpaqdan qurulmuş bu yerlər ancaq.
Gah zəlzələ qopar, gah sellər axar.
Torpaq tuta bilməz bir yerdə qərar 
Zəlzələ batırar, su yuyar onu,
Sonra düzəııgaha mevrilər sonu.
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O vadi zəmanın hökümbrilə 
Dönüb qışlaq olur obaya, eh  
Bu fani torpaqdan hər arxı bir su,
Bir də külək qazmış sözün doğrusu.
Başında buludlar oynayan hər dağ,
Torpaq zirvəsindən qurulmuş ancaq.

Burada Yer səthinin daim dəyişmədə olması deyilir, bu dəyiş
mə heç bir qeyri-təbii qüvvətlərlə bağlanmır. Yerin relyefi elmi 
cəhətdən çox düzgün olaraq xarici (sular, küləklər) və daxili (zəlzə
lələr) amillərin (qüvvələrin) birgə işinin nəticəsi kimi qiymətlən
dirilir, küləyin və axar suların dağıdıcı və qurucu fəaliyyəti düzgün 
səciyyələndirilir.

“Yeddi gözəl” poemasındakı “Bişrin hekayəsi...”ndə Nizami 
yağış və sel sularının dağıdıcı fəaliyyətilə əlaqədar olan eroziya 
prosesi haqqında maraqlı fikirlər söyləmişdir. Bunlar şairin dini 
xurafatına münasibəti baxımından da çox diqqətəlayiqdir. Məlixa- 
nın “Neçin çox ucadır o möhtəşəm dağ?” sualının cavabında Bişrr 
deyir ki, bu Tanrının işidir, dağın birini uca, o birini alçaq yaratmış
dır. Nizami Bişrin cavabına Məlixamn münasibətini belə bildirir:

Bulud yağış tökər, su axar gedər,
Dağları, daşları sel yıxar gedər,
O dağın ki, uca dik başı vardır,
Selin axımından xeyli kənardır.

Təbiətdə çoxlu sayda maddələr mövcuddur. Bu maddələrin az 
qala hamısı sülb maddələrdir. Onların arasında təbii şəraitdə 
mövcud olan üç növ mayenin adını çəkmək olar: hamının yaxşı 
tanlıdığı su, maye metal olan civə və neft -  çoxsaylı müxtəlif üzvi 
maye maddələrin qarışığı.

Qədim filosoflar suyu dünyanın əsası hesab edirdilər, hər şeyin 
sudan yarandığını söyləyirduilər. Qədim insanlar odla bahəm suya 
da sitayiş etmişlər, suyun odu söndürməsi onları heyrətə salmışdı. 
Belə hesab edirdilər ki, oda qalib gələn su hər şeyə qadir ola bilər. 
Dəhşətli dağıntılara və qırğınlara səbəb olan çay daşqınları da sanki 
bu fikri təsdiqləmək üçün baş verirdilər.
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Həyatın ilkin mənbəyi sudur. Susuz yer üzərində heç bir canlı 
ola bilməz, inkişaf edə bilməyib məhv olar. Həyat və su ayrıl
mazdır, vəhdət təşkil edirlər.

Nizaminin təbii sularla əlaqədar olaraq söylənmiş (suyun mən
şəyi, təbiətdə suyun dövranı, hidrogeoloji məsələlər, yerüstü sular 
və s.) maraqlı elmi fikir və mülahizələri bu günə qədər öz əhəmiy
yətini saxlamışdır.

Onun zərrələri çöküb su oldu,
Bu cürə yarandı təmiz, şirin su.

Yerüstü və yertaltı suların qarşılıqlı əlaqəsi su dövranının 
tərkib hissəsi olan mühüm mərhələlərdən biridir. Nizami çay suları 
ilə yeraltı suların əlaqəsi haqqında maraqlı fikirlər söyləmiş, bunu 
aşağıdakı şeir paerçasında düzgün və aydın ifadə etmişdir:

Havası tər-təmiz, ətir qoxulu,
Gözəl torpaqları çeşməli sulu,
Yağışda bu sular vermiş əl-ələ,
Bunlardan böyük çay gəlmiş əmələ

Nizaminin təbiətdə suyun dövranına aid fikirlərindən görün
düyü kimi, şair bulaqların (geniş mənada yealtı suların) əmələ gəl
məsi məsələsində özündən qabaqkı müdriklərin davamçısıdır. Bu, 
epiqraf kimi verilmiş beytin mənasından da aydm olur: dağ ətəklə
rində yağış suları yer qatlarına süzülüb sonra da bulaqları əmələ 
gətirdiklərindən, burada quyu suyuna ehtiyac olmur.

Nizaminin təbiətdə suyun hərəkəti barədə düzgün təsəvvürə 
malik olduğu aşağıdakı beytdən aydınlaşır:

Torpaqdan bulanıq olsa əgər su,
Yenə də torpaqla edilər duru,
Onu da torpağa su kimi çəkıər,
Qum nəm çəkən kimi.
Torpaq ki, buluddan rütubət çəkər.

Təbiətdə gözəlliklər çoxdur. Bunların arasında bulaqların öz 
yeri, öz payı vardır. Bulaqlar paklıq, tükənməzlik, xeyirxahlıq, tə
mənnasız xidmət rəmzinə çevrilmişlər. Bulaq suyunu saflığına, şəf
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faflığına görə büllurla müqayisə edirlər, bulaqları “dirilik çeşməs: 
adlandırırlar. Bulaqların insanların həyatında böyük əhəmiyyəti 
olmuşdur. Belə ki, ilk insan məskənləri münasib iqlimlə birlikdi 
bol sulu ərazilərdə meydana gəlmişlər. Nizaminin “Gümüş rəngli 
çeşmə axırdı şən-şən, süzülən gümüştək daş göbəyindən”.

Nizami, ümumiyyətlə, təyziqli yeraltı sular və bulaqlar barə
sində düzgün təsəvvürə malik olmuş və onlar haqqında müəyyən 
fikir də söyləmişdir. Şair “İqbalnamə”nin “İsgəndərin şimal həddi
nə çatması...” hissəsində Türküstan (Orta Asiya və Qərbi Çin) 
tərəflərdə olan bir düzən haqqında yazır:

Çökmüşdü torpağa bir qara pərda,
Harda ki, içmali bir çeşmə vardı,
İçində su ilə civə qaynardış.
Bulanmasa idi o sular əgər,
Civədən görməzdi heç kimsə əsər,
Su üstdə, civəsə altda qalardı,
Suyu cəsarətlə içmək olardı.
O sular bulanıb qaynaşan zaman 
Heç kimsə əyilib içməzdi ondan.

Bulaqlara aid məlumat “Şərəfnamə”də İsgəndərin dirilik suyu 
axtarmaq məqsədilə zülmətə getməsi əfsanəsində də verilmişdir. 
Nizami əfsanəvi bulağın təsvitini aşağıdakı misralarda vermişdir:

Gümüş rəngli çeşmə axırdı şən-şən 
Süzülən gümüştək daş göbəyindən.
Bu çeşmə tərifdən uzaqdır, uzaq,
Bir nur çeşməsidir hu qaynar bulaq.
Bir ulduz nə sayaq olursa səhər,
O parlaqü çeşmə də olur o təhər.
Hələ bədr olmadan nura dolsa ay,
Eləydi bir az da böyük olsa ay.
Qaynayır, durmayır, öz mənzilində.
Sanki bir civədir iflic əlində.
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“İqbalnamə”nin peyğəmbərlik səfərinə həsr olunmuş hissəsin
də İsgəndərin dəniz sahilində isti sulu, odlu bulağa rast gəldiyi 
haqqında danışılır:

Fələk də heç gecə-gündüz bilmədən,
Ona nur saçırdı odlu çeşmədən.
Qürubu dəryada seyr edən zaman 
Sanınq çeşmədə gün olur nihan.
Sanki odlu çeşmə axır dənizə,
Şəfəqli yol kimi görünür bizə.

Nizami əsərlərində su və onunla əlaqədar olan çoxlu anlayış
lara (çeşmə, bulaq, çay, göl, dəniz, ümman, okean, bulud, yağış, 
sel, damcı, buxarlanma, buxar, rütubət, duman, şeh, qar, şaxta, buz, 
şəlıalə, dalğa, cərəyan, burulğan, daşqın, qabarma, şəkilmə, arx, 
bənd, quyu, kəhriz, dolça, küp, sızılma, hopma, süzülmə və b.) tez- 
tez (ayrı-ayrı poemalarda 60-80 dəfə, bütövlükdə “Xəmsə”də 400 
dəfədən çox) müraciət etmiş, onlardan bənzətmə, müqayisə, fikrin 
qısa, obrazlı, dolğun ifadəsi üçün və s. məqsədlərlə ustalıqla istifa
də etmiş , çoxlu qiymətli fikir və mülahizələr söyləmişdir. Bunların 
çoxu məna dolğunluğuna görə müdrikcəsinə, fılosofanə deyilmiş 
hikmətlər, nəsihətlər, elmi fikirlərdir. Onlardan bəzi nümunələr:

“Sirlər xəzinəsi”ndən:

Şirin sulu bulaqtək coşub çağla həyatda,
Şirin suyun yerini nə verər kainatda?
Hər canlıya həyatdır coşan dəmi suların,
Azmı batıb qoynunda üzən gəmi suların?

Bircə yağış damlası inci olar sədəfə,
Göz açmasan kor qalar öz yerində bulaqlar.

“Xosrov və Şirin”dən:
Bir dirilik suyu olsa da bu su.
Başdan aşsa əgər, vardır qorxusu.

Tufandan bir azca sa f su yaxşıdır,
Buludlar od saçır, sonra verər su 
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“Leyli və Məcnım”dan:
Bulanıq suda da ulduz görünər,
Su kimi alama həyat ver, can ver.

Bir inci saflığı varsa da suda 
Artıq içiləndə dərd verir su da.

Axar sular kimi sən də sakit ax, 
Axdığın yerlərdə xoşlansın torpaq.

Sözün də su kimi lərtafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.

“Yeddi gözəF’dən:
Buluddan su içən dağ ətəkləri, 
Sevməz quyu suyu əzəldən bəri.

“İsgəndərnamə”dən -  a) “Şərəfhamə”dən:
Buludki, göylərə su ilə gedər, 
Dönərkən dənizə sa f inci səpər.

Qara daşdan sızan damcılar, əlbət, 
Dənizə yetişməz -  bu bir həqiqət.

“İqbalnamə”dən:
Dağlardan süzülən hər gümüş bulaq 
Dənizə qovuşar axırda ancaq.
Əgər bir damcı su yoxsa quyuda,
Ip uzun, ya qısa olsa nə fayda.
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M ehriban Sərdarova
Kiçik elm i işçi

“Dədə Qorqud kitabı”ndakı vətənpərvərlik ideyalarının 
XI1-XX əsr Azərbaycan pedaqoji fikrində yeri

“...Har hansı xalq - ədəbi irsi nə qədər zəngin 
olsa da bir, ya iki əsas kitaba, təməl kitaba, 
ana kitaba malikdir. Belə baş kitab xalqın 
varlığını ən dolğun və bitkin şəkildə əks 
etdirir... Xalqımızın şah əsəri, Ana kitabı Dədə 
Qorqud dastanıdır.

Anar

“...Bizim zəngin tariximiz, qədim mədə
niyyətimiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz 
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda öz əksini 
tapmışdır. Bu epos bizim ümumi sərvətimizdir 
və hər bir azərbaycanlı haqlı olaraq onunla 
fəxr edə bilər. Dastanın məzmununu, məna
sını, hər bir kəlməsini hər bir azərbaycanlı 
məktəbdən başlayaraq bilməlidir. Bu, bizim 
ana kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər 
dərindən bilsə, millətini, xalqını, vətənini, 
müstəqil Azərbay-canı bir o qədər çox 
sevəcəkdir.

Heydər Əliyev

Hər bir dinin, dilin, xalqın, millətin var olmasının başlıca 
atributlanndan biri də onun kitabıdır. Bu kitabda aid olduğu məf
humun düşüncə tərzi, var olmasını şərtləndirən amillər, prinsiplər, 
dəyərlər, yaddaş olaraq özündən sonrakı yaşamı müəyyənləşdirir. 
Bir xalq olaraq taleyimizin naxışı “Dədə Qorqud kitabı” yaşam 
tarixi minillikləri aşan əcdadlarımızın -  qədim oğuzların yalnız 
qəhrəmanlıq səlnaməsini əks etdirən boylar toplusu olmayıb, bu 
əski türk etnosunun özünə-məxsus həyat və düşüncə tərzi ilə

- 226 -

qazandığı dəyərləri sonrakı nəsillərə ötürmək üçün böyük ustalıqla 
düzülüb qoşulmuş elə bir sənət əsəridir ki, onu anlatmağın, 
duymağın yolu türkün öz ruhundan qopan sözdən keçir [2, 3].

“Dədə Qorqud kitab”ı təkcə öz yarandığı çağda deyil, özün
dən sonrakı bütün dövrlərdə milli mənəviyyatımızın, ədəbiyyat və 
incəsənətimizin ideya bünövrəsi olaraq qalır.

“Dədə Qorqud kitabı”nı əxlaqi və estetik məziyyətlər xəzi
nəsi hesab edən akademik B.Nəbiyev göstərir ki, dünyada ən 
mükəmməl oğuznamə kimi etiraf və təqdir edilən “Dədə Qorqud 
kitabı” tarixçi üçün xalqımızın tarixi, ədəbiyyatçı üçün onun epo
peyası, etnoqraf üçün milli əlamətlər toplusu, psixoloqlar üçün xa
rakterlər xəzinəsi, estetiklər üçün gözəlliklər qalereyasıdır [3, 24].

Azərbaycan ədəbiyyatına hansı səviyyədən baxılırsa-baxılsın, 
ilkin qaynaqlan etibarilə “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlanır. Ədə
biyyatın obrazlar sisteminin, bədii təfəkkür tərzinin, dünyanın bədii 
qavramasının alt qatında, bünövrəsində Eposdan gələn poetik kod
lar durur. Bu barədə prof.Yaşar Qarayevin fikirləri düşündürücü ol
duğu qədər həqiqətin təsdiqidir: “...min üç yüz ildir ki. Qorqud 
xalqın qan və gen yaddaşı kimi yaşayır və özündən əvvəlki min üç 
yüz ilin bədii və genetik arxetipoini hər sətrində, hər sözündə 
yaşadır. Üstəlik, növbəti min üç yüz il üçün də ən sabit, ən etibarlı, 
mənəvi-əxlaqi kodlar və genlər yenə bu ana kitabın bətnində və 
ruhunda qorunub saxlanır. Minillik və əbədilik üçün əsaslar, xalq
larla kültürlər, yer və göy, torpaq və millət, təbiət və ekologiya 
arasında davranış və rəftar kodeksi, qanun və ana yasa... hamısı, 
hamısı öz əksini bu kitabda tapır. Və müstəqillik dövründə də 
Qorqud yenə mənəvi intibahın simvolu, milli özünüdərkin, milli 
heysiyyətin sənədi olur” [3, 25]. Əlbəttə, prof.Yaşar Qarayevin bu 
obrazlı ifadələrində çox aydın şəkildə ifadə olunmuş həqiqət var.

Məlumdur ki, 1300 il dastanın -  kitabın şərti tarixidir. Bu ta
rixdən əvvəl “Dədə Qorqud” oğuz xalqının yaradıIışı, mövcudluğu, 
etnik-syasi quruluşu, arxaik qəhrəmanlıq əfsanə və rəvayətləri, 
vətənpərvərlik ruhlu tövsiyə və prinsiplərin məcmusu kimi mövcud 
olub. Sonra klassik qəhrəmanlıq dastanı halına düşüb. Uzun əsrlər 
canlı ifada mövcuid olub, yazılı ədəbiyyata təsir edib. Sonra qəh
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rəmanlıq və məhəbbət dastanlarına transformasiya olunaraq, janr- 
yaratma funksiyasına son verib. Ancaq bununla epos sona yetmə
yib. Azərbaycan xalqının ən qədim tarixi çağlarından tutmuş bu 
günədək yaşayan “Dədə Qorqud” ruhu heç vaxt milli-ədəbi, peda
qoji düşüncəni tərk etməyib!

Məlumdur ki, “Dədə Qorqud kitabı”nm tədqiqi ilə dünyanın 
əksər ölkəsində məşğul olurlar. Diqqətə layiq haldır ki, illər keç
dikcə, “Kitab”ın bədii, estetik, ideya, didaktik, tarixi əhəmiyyəti 
daha çox artır. Dünya alimləri bu qənaətə gəlirlər ki, bu və ya digər 
xalqın fəlsəfi, dini, pedaqoji, etik, estetik görüşlərinin tədqiqi iblk- 
lorsuz keçinə bilməz. Bu baxımdan “Dədə Qorqud kitabı” ikitərəfli, 
etibarlı mənəvi abidədir. Bir tərəfdən folklordur, şifahi yaradıcılıq
dır, digər tərəfdən yazılı-tarixi bir sənəddir [4, 399].

“Dədə Qorqud kitabı”nın özündən sonrakı ədəbi düşüncəyə 
təsiri elmi problem kimi zəngin məzmuna malik mürəkkəb 
məsələdir. Abidənin elm aləminə məlum olması ilə Azərbaycanın 
milli həyatına daxil olduğu vaxtdan bu problemə həsr olunmuş, 
xeyli sayda araşdırmalar aparılmış, tədqiqlər edilmiş, əsərlər 
yazılmışdır. “Dədə Qorqud kitabf’nm Azərbaycan ədəbi düşüncəsi 
ilə əlaqələrinin araşdırılması, ilk baxışda bütün konturlan ilə 
görünən problemə bənzəyir. “Dədə Qorqud kitabı”ndakı pedaqoji 
ideyaları, onunla bağlı mövzunu, ideyam, obrazların, süjet və 
motivlərin milli-mənəvi düşüncədə necə istifadə olunduğunu araş
dırmaq, əslində problemin mahiyyətindən uzaq düşməyə, onu 
ancaq zahiri cəhətdən öyrənməyə gətirib çıxarır. Əslində isə “Dədə 
Qorqud kitabı”ndakı pedaqoji düşüncə, ideyalar Azərbaycan 
pedaqoji fikrinin bütün tarixini əhatə edən qlobal konturlara malik 
məsələdir. Çünki, burada məsələnin bir-birinə həm bağlı, həm də 
ayrılıqda təsəvvür olunmayan bir neçə aspekti” vardır.

“Dədə Qorqud kitabı”nın Azərbaycan pedaqoji fikrinə təsirini 
tarixi, nəzəri, müasir aspektlərdən araşdırmasan, problemin dərin
liklərinə enmək mümkün deyildir. Məhz buna görədir ki, pedaqoji 
fikrimiz, milli-mənəvi düşüncəmiz “Dədə Qorqud kitabf’nın cazi
bəsinə düşərək əsrarəngiz maraqların cavabım tapmağa yönəlmiş
dir. Kitab adı çəkilən problemlərin araşdırılması istiqamətində
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cəmiyyəti heyrətə salıb, onu öz tarixinin parlaq səhifələri, milli- 
mənəvi düşüncə və ideyalan, mədəniyyətinin, davranış və rəftar 
qaydalarının parlaq faktları ilə üzbəüz qoydu. Milli-mənəvi 
düşüncənin bütün sahələrinin araşdırılmasına sonsuz maraq onun 
içində gəzdirdiyi Dədə Qorqud ruhu ilə bağlıdır.

“Dədə Qorqud kitabı”nm pedaqoji düşüncəyə təsiri, qeyd 
etdiyimiz kimi, tarixi, nəzəri, müasir aspektdə araşdırılmaqla 
aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

Folklor və yazılı ədəbiyyat
Bu məsələnin çox mühüm tərəflərindən biridir. Çünki “Dədə 

Qorqud kitabı” bütün hallarda şifahi ədəbi düşüncənin -  folklor 
yaradıcılığının məhsuludur.

“Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin 
mərhələsi kimi.

“Dədə Qorqud kitabı” həm də Azərbaycan pedaqoji fikrinin -  
ümumədəbi düşüncə tarixinin konkret br dövrüdür. Bu cəhətinə 
görə “Dədə Qorqud kitabı”ndakı pedaqoji ideyaların özündən son
rakı dövrlərə təsirini, tarixi-müqayisəli aspektdə tədqiqi deməkdir.

“Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin 
qaynağı kimi.

Bu istiqamət isə məsələnin “epos” aspektidir. “Dədə Qorqud 
kitabı” janr etibarı ilə qəhrəmanlıq dastanıdır. Xalqın bu ali dəyə
rindən doğan etnik-mənəvi dəyər və keyfiyyətlərini özündə cəm
ləşdirərək, onu yaddaş xəzinəsi kimi qoruyub, özündən sonra ya
ranan pedaqoji fikrə ötürmüşdür, bu janrda yeni dastanların, əsər
lərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən dolayı “Dədə Qor
qud kitabf’ndakı vətənpərvərlik ideyalarının XX əsrə qədər peda
qoji fikrimizə təsirini araşdırmaq eyni zamanda XII-XX əsr Azər
baycan pedaqoji fikrinin öz ədəbi-estetik qaynağı ilə bağlılığını 
araşdırmaq deməkdir.

“Dədə Qorqud kitabı”nın XX əsrə qədər Azərbaycan 
çifahi ədəbi-pedaqoji düşüncə tarixinə təsiri.

Məlumdur ki, XX əsrə - müasir elmi-pedaqoji fikrimiz qədər 
pedaqoji düşüncə bütün növ, janrlar sistemi, mövzu, məzmun,
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ideya qaynaqlar etibarı ilə qədim və orta əsr Azərbaycan pedaqoji 
fikrinin davamıdır.

“Dədə Qorqud kitabı” bütün pedaqoji ideyalar ilə, o cümlə
dən vətənpər-vərlik tərbiyəsi məzmununa daxil olan məsələləri ilə 
özündən sonrakı düşün-cəyə, xüsusilə, Azərbaycan qəhrəmanlıq və 
məhəbbət dastanlarına çox güclü təsir etmişdir. Yəni “Dədə Qor
qud kitabı” XX əsrə qədər Azərbaycan pedaqoji fikrində, varlı
ğında, tarixi yaddaşında, düşüncəsinin köklərində həmişə mövcud 
olan, yaşamını sürdürən Dədə Qorqud ruhudur, kişiliyidir, vətən
pərvərliyidir, milli-mənəvi dəyərləridir.

“Dədə Qorqud kitabı”nın yazdı pedaqoji düşüncə tarixi
mizə təsiri.

Dədə Qorqud sözü, ruhu, fikir ifadəsi yazılı ədəbiyyatımızın 
içində gözə-görünməz paralellərlə bu günümüzə istiqamətlənmiş
dir.

Yuxanda aspektlərdən baxınca aydın olur ki, bu abidənin ən 
böyük rolu Azıərbaycan xalqının milli-mənliyinin qorunmasında və 
nəinki yalnız qorunmasında, həmin milli özünüdərkin dərinləşmə
sində, ən qorxunc siyasi-inzibati mühitin belə üzərindən öz kökünə, 
öz soyuna mənəvi körpü salmasında, milli xarakterin formalaşma
sında mühüm amilə çevrilməsində olmuşdu:

Tarixi faciələr dolu ən qara illərdə belə, qəribə və işıqlı hadi
sələr baş verirdi: Oğuz ellərinin ab-havası, Oğuz igidlərinin mərdli
yi, vətən təəssübkeşliyi, vətən namusluluyğu, vətən şücaəti, vətən 
qeyrəti, vətən mərdliyi, vətən cəsurluğu, vətən döyüşkənliyi, Oğuz 
analarının məğrurluğu, sadiqliyi istənilən təzyiqə, milli kökünə 
yadlaşdırmağa qalib gəlirdi. Elə bil ki, Qazan xan bir tərəfdən, 
oğlu Uruz bəy, o biri tərəfdən, Baybörəyin oğlu Bamsı Beyrək, bu 
biri tərəfdən Duxa qoca oğlu Dəli Domrul, Qanlı Qoca oğlu Qan- 
tural, Qaraca Çoban... bütün bu dastan oğuz igidləri əsrlər keçdik
dən sonra belə yad, güclü və məkrli qüvvələr ilə mübarizəyə qalxır, 
mücadilə aparırdılar.

Təpəgöz bir gündə iki adam, 500 dəqoyun yeyirdi, ancaq 
gənc cəsur Basat ona qalib gəlirdi, onu məhv edirdi. Və sanki, xal
qımızın taleyindəki Təpəgözlərə mənən qalib gələnyalnız qəhrəman
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Basat yox, “Dədə Qorqud kitabı”nın özü idi. Xalqımızın taleyində 
mənəvi və fiziki güc davalarında “Dədə Qorqud kitabı”nı ədalətin 
mənbəyi, özü idi.

“Bu vaxt Qalın Oğuz bəyləri gəlib yetişdi, xanım, görək 
kimlər gəldi:

Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beşiyinin yerliyi olan, 
acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, bığını boynu dalında yeddi dəfə 
düyünləyən, igidlər igidi. Qazan bəyin qardaşı Qaragünə çaparaq 
yetişdi: “Çal qılıncını, qardaşım Qazan, yettim!” -  dedi.

Bunun ardınca, görək kimlər yetişdi:
Dəmir qapı Dərbənddəki dəmir qapını hücumla alan, altmış 

tutamlıq böyük nizəsinin ucunda igidləri böyürdən Qıyan Səlcik 
oğluDəli Dondaz çaparaq yetişdi: “Çal qılıncını ağam Qazan, 
yettim!” -dedi...

Bayandır xanın düşmənini basan, altmış min kafirə qan qus- 
duran, ağ-boz atmın yalı üzərində qar yığılan Qəflət qoca oğlu Şir 
Şəmsəddin çaparaq yetişdi: “Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!” -  
dedi...

Sayılmaqla oğuz bəyləri tükənməz. Hamı yetişdi. Təmiz suda 
yuyundular. Ağ alınlarını yerə qoydular, iki rükət namaz qıldılar. 
Adı əziz Məhəmmədə salavat gətirdilər, sakitcə kafirin üstünə at 
saldılar, qılınc çaldılar. Gümbür-gümbür nağaralar döyüldü. 
Burması qızıl tunc borular çalındı.

O gün cəsur ər igidlər bəlli oldu. O gün namərdlər gizlən
məyə yer axtardı. O gün qiyamət savaş oldu, meydan dolu baş ol
du; başlar top kimi kəsildi. Şahanə atlar qaçanda nalı düşdü. Bö
yük-uzun nizələr sancılıb süstəldi. Böyük, iti polad qılınclar çalın
dı, dəmir ucluğu düşdü. O gün, elə bil, qiyamətin bir günü idi”.

Dədə Qorqud dastanı vətənpərvərliyin ən mühüm şərti olan 
keyfiyyətin - qəhrəmanlığın dastanıdır. Doğrudur 12 boydan yalnız 
biri -  5-ci boyda qəhrəmanlıq, başqa boylara nisbətən zəif görünür. 
Lakin boyun əsas qəhrəmanı qoca Duxa oğlu Dəli Domrul olsa da 
onun baş kəsib, ad çıxardığı görünmür. Qunı çay üstündən körpü 
keçəndən-keçməyəndən haqq almağı ədalətsiz bir işdir. Ancaq o, 
“Al qanadlı Əzrayıl”a da meydan oxuyur. Doğrudur, Əzrayıl bir
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göyərçinə çevrilərək pəncərədən uçub qaçsa da, sonradan Dəli 
Domrulu da qorxuya salır, onu itaətə gətirir. Bu boyu sonra daha 
ətraflı təhlil edəcəyik. Burada isə dastandakı əsas Oğuz qəhrə
manları haqqında məlumat verək. Kimdir əsərdəki Oğuz qəhrəman
ları? Qısa şəkildə onları oxuculara tanıdaq. Sonra isə daha geniş 
söhbət edərik. Dastanda Dədə Qorquddan sonra hörmətlə adı çəki
lən ikinci adam bütün iç oğuz və dış oğuz qəbilələrinin başçısı xan
lar xanı Bayındır xan hesab olunur. 90 minlik qoşunu olan Bayındır 
xan oğuz elinin tanınmış, ən hörmətli hökmdarıdır. Qam Xan oğlu 
Bayındır ildə bir dəfə oğuz bəylərini başına toplayır, min yerdə 
ipək xalça döşətdirir. Həmin şadlıq məclisində atdan ayğır, dəvədən 
buğra, qoyundan qoç qırdınr. Bir yerdə ağ otaq, bir yerdə qırmızı 
otaq, bir yerdə də qara otaq qurdurur. “Kimin oğlu-qızı yoxdursa, 
qara otaqda oturdun, altına qara keçə döşəyin, önünə qara qoyunun 
ətinin qovurmasından gətirin, yeyir-yesin, yemirsə dursun getsin” 
deyir. “Oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qırmızı otağa yerləşdirin. 
Oğlu-qızı olmayam allah qarğayıb, biz də qarğayarıq, qoy bilsin 
deyən də Bayandır xandır. Onu xalq “Tüklü quşun” balası, 
yazıqların ümidi, Amit soyunun aslanı, Qaracanın qaplanı, Qalın 
oğuzun ağası Ulaş oğlu Salur Qazanın qaynatası” kimi təqdim edir.

Dastanda xanlar xanı Bayandır xan haqqında o qədər də zən
gin məlumat yoxdur. Amma onun dövlətli və zəngin olduğu, düş
mənə amansız, xalqın qayğıkeşi, igidliyi və sənətkarı qiymətləndi
rən olduğu haqqında kifayət qədər məlumata rast gəlmək mümkün
dür.

Sübh tezdən sərt yerdə qurulmuş hündür otaqlı, 
Anlaslardan tikilmiş göy çardaqlı.
Tövlə-tövlə çəkilən şahanı atlı 
Çağıranda haya yetən yolu çavuşlu 
Yağ içində yayxanan, bol nemətli!
İgidlərin arxası, yazıqların ümidi!
Tüklü quşun balası, Türküstanın dirəyi!
Amun soyunun aslanı, Qaracığın qaplanı.

Qəbilə, tayfa, hətta ayn-ayrı bəylər çətinliyə düşəndə Bayan
dır xana müraciət edilir. Bayandır xan isə öz növbəsində iyirmi
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dörd vilayətin bəylərini bir yerə yığır. Həmin pəhləvanlar bəylər 
kimlərdir? Döyüşə gedənə kömək üçün Bayandır xan əmr etdi: 
Birincisi, Dəmir qapı Dərbənd bəyi, qarğı süngü ucunda ər böyür
dən, döyüşə girəndə “kimmsən” deyə soruşmayan Qıyan Səlcik 
oğlu Dəli Dondaz səninlə birlikdə getsin! Ayğırgözlüdə at üzdürən, 
əlli yeddi qalanın kilidini sındıran Elək qoca oğlu Tüləkvuran 
birlikdə getsin! Qoşa bürcdən qayın oxu dayanmayan Yağrıncı oğlu 
Elalmış səninlə birlikdə getsin! Üç dəfə düşmən görməsə, qan 
ağlayan Doğsun oğlu Rüstəm səninlə getsin! Əjdahalar ağzından 
adam alan Dəli Vuran birlikdə getsin! “Yerin bir ucundan o biri 
ücüna çatım!” -  deyən Savğan Sarı səninlə getsin!...

Dastanda, həm də qeyd edilir ki, oğuz igidləri tükənməz. 
Onların hər biri Bayandır xanm əmri ilə başlannı verməyə hazır 
olan igidlərdir. Bu igidlərə görə “Padşahlar allahın kölgəsidir. 
Padşahına ağ olanın işi düz gətirməz”.

Əksər oğuz bəyləri oğlu olmağı arzulayır. Təkcə oğlu olmaq 
azdır. Oğul həm də qəhrəman olmalıdır. Baş kəsməli, qan tök
məlidir, qəhrəmanlıq göstərməli, Dədə Qorqudun xeyir-duası ilə ad 
almalıdır. Niyə ağlayır? Sualına Baybörə bəy belə cavab verir: 
“Necə ağlamayım, necə zarımayım? Oğuldan dayağım yox, qardaş
dan sayılmağım! Allah-təala məni qarğayıbdır... Bəylər taxtım- 
tacım üçün ağlayıram. Bir günə ola düşəm öləm, yerimdə, yurdum
da kimsə qalmayacaq”. Onun arzusu budur: mənim də oğlum 
olsun, Bayandur xanm xidmətində durub, qulluq eləsin, mən də 
baxıb güvənim, sevinib fərəhlənim”.

Göründüyü kimi, Bayandır xan kimi hökmdara qulluq etmək 
belə şərəf sayılırdı.

”Kitab”da üçüncü böyük şəxsiyyət Qazan xandır. Öz igidliyi 
ilə Oğuz elində şöhrət tapmış xanlar xanı Bayındır xanın kürəkəni, 
ondan sonra oğuz elinin hökmdarı olan Qazan hər sahədə bütün 
oğuz qəhrəmanlarına nümunədir. Dədə Qorqud, Bayındır xan kimi 
Qazan xan da adlı-sanlı şəxsiyyətdir. “Kitab”da Bayındır xana aid 
olan keyfiyyətlər artıqlaması ilə Qazan xana da aid edilməlidir.

Sübh tezdən sərt yerdə qurulmuş hündür otaqlı, 
Anlaslardan tikilmiş göy çardaqlı.
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Tövlə-tövlə çəkilən şaham atlı 
Çağıranda haya yetən yolu çavuşlu 
Yağ içində yayxanan, bol nemətli!
İgidlərin arxası, yazıqların ümidi!
Tüklü quşun balası, Türküstanın dirəyi!
Amun soyunun aslanı, Qaracığın qaplanı.

Qonur atın yiyəsi, Uruz xanın atası!
Ay Qazan xan...

Kimdir Qazan xan? sualına qısa cavab versək deyə bilərik. 
Hər şeydən əvvəl Qazan hökmdardır. Bütün oğuzların başçısıdır. 
Döyüş vaxtı sərkərdədir. Hələ də sonu döyüş meydanında (təkcə 
Təpəgözdən başqa) ona qalib gələn olmamışdır. O igidlər igididir. 
Bir cəngavərdir. Əsir düşən anası, arvadı, oğlunu təkbaşına xilas 
etməkdən belə çəkinmir. Əsir düşmüş evini çobandan soruşur. 
Çobanın cavabı onu özündən çıxarır.

Ölmüşdünmü, itmişdinmi Qazan!
Harda gəzirdin, haradaydın a Qazan 
Dünən yox, o biri gün evin buradan keçdi.
Qoca anan qara dəvə boynundan asılı keçdi.
Qırx incə belli qızla arvadın -
Boyu uzun Burla xatun ağlayıb burdan keçdi.
Qırx igidlə oğlun Uruz başı açıq, ayağı yalın. 
Kafirlərin yanınca dustaq getdi.
Tövlə-tövlə atlarını kafir minmiş.
Qatar-qatar qızıl dəvələrini kafir yedəkləmiş. 
Qızıl-gümüş pul xəzinəni kafir talamış ”.

Çoban belə deyərkən Qazan ah çəkdi, ağlı başından çıxdı. 
Dünya-aləm başına qaranlıq oldu. Dedi: “Ağzın qurusun çoban! 
Dilin çürüsün çoban!”

Qazan xan düşmənlə döyüşə gedir və ona qalib gələrək ailə
sini azad edir. Qazan xanın arvadı Bayındır xanın qızı Burla Xatun 
Qazanı yüksək qiymətləndirir.

Bəri gəl Salur bəyi, Salur göyçəyi!
Başımın bəxti, evimin taxtı!

- 234 -

Xan atamın kürəkəni,
Xan anamın seviləni,
Ata-anamın verdiyi.
Göz açarıq gördüyüm,
Könül verib sevdiyim,
İgid bəyim Qazan!

Qazan igid olduğu qədər də səxavətli və ədalətlidir. Ailəsini 
sağ-salamat azad etdirdikdən sonra özü də yüzlərlə qulu, qaravaşı 
azad edir. Köməksizə, kimsəsizə yardımçı olur. Qazan Oğuz nəs
linə daxilən xas olan xəyanəti də bağışlamır. Doğma dayısı Aruz 
Beyrəyi xəyanətlə öldürdüyünə görə, onu da öz əlilə vurur, qarda
şına başını kəsməyi əmr edir. Yaxud da oğlu Uruzun yoldaşlarını 
düşmən əlində qoyub qaçdığını güman edən Qazan onu öz əlilə 
öldürəcəyini deyir. Qazan qaraldı, döndü. Dedi: “Bəylər allah bizə 
bir fərasətsiz oğul vermişdir. Gedək onu anasının yanından alaq, 
qılıncla paralayaq, altı bölük edək, altı yolun ayrıcına ataq, bir daha 
kimsə çöllük yerdə yoldaş qoyub qaçmasın”.

Qəhrəmanlar Bayındır xanla yanaşı Qazan xanı da yüksək 
qiymətləndirirlər. Bəkil oğlu İmrana belə məsləhət verir.

Ağ alınlı Bayındır xanın divanına get!
Ədəb-ərkanla Bayındır xana salam ver!
Bəylər bəyi olan Qazanın əlini öp!
Qazan bəy mütləq mənə yetişsin, - söylə!

Qardaşı Əyrəyi xilas etməyə gedən Seyrəkdən kimsiz? 
sorğusuna belə cavab verir.

Böyük bayraq götürən xanımız Bayındır xandır!
Döyü günü öndə duran igidimiz Salur qazandır!

Dastanda Bayındır xan nə qədər kölgədə qalırsa, Qazan xan 
bir o qədər üzdə görünür və demək olar ki, hadisələrin çoxunun 
işrakçısı olur. Qazanın bir çağırışı ilə oğuz igidləri -  bəylərinin, 
demək olar ki, hamısı tökülüb düşmən üstünə gəlirlər.

Bu bəylər kimdir?
Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beşiyinin yerliyi olan, 

acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, bığını boynu dalında yeddi dəfə
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düyünləyən, igidlər igidi, Qazan bəyin qardaşı Qaragünə çaparaq 
yetişdi:

“Çal qılıncım, qardaşım Qazan, yetdim” -  dedi.
- Dəmir qapı Dərbənddəki dəmir qapını hücumla alan, altmış 

tutamlıq böyük nizəsinin ucunda igidləri böyürdən Qıyan Səlcik 
oğlu Dəli Dondaz yetişdi.

- Amidlə Mərdin qalasını vurub-yıxan, Dəmir yaylı Qıpçaq 
Məlikə qan qusduran, gələrək Qazanın qızını mərdliklə alan oğu
zun ağ saqqallı qocaları görəndə o igidə “əhsən” deyənm, al məx
mər şalvarlı, atı mavi qotazlı Qaragünə oğlu Qarabudaq yetişdi.

- İcazəsiz Bayındır xanın düşmənini basan altmış min kafirə 
qan qusduran, ağ-boz atmın yalı üzərində qar yığılan Qəflət qoca 
oğlu Şir Şəmsəddinm yetişdi.

- Parasarın Bayburd hasarından sıçrayıb aşan, al rəngli gəlin 
otağına qarşı gələn, yeddi qızın ümidi, Qalm Oğuzun müjdəçisi, 
Qazan bəyin silahdaşı, Boz ayğırlı Beyrək yetişdi.

- Çalım-çarpaz çalmalı, çal qaraquş ərdəmli, qurama qurşaqlı, 
qulağı qızıl küpəli, Qalm Oğuz bəylərini bir-bir atından yıxan, 
Qazlıq qoca oğlu Yeynək bəy yetişdi [1, 239].

- Altmış təkə dərisindən olan kürkü topuqlarını ötrməyən, 
qolu-budu uzunca baldırları incə Qazan bəyin dayısı At ağızlı Aruz 
qoca yetişdi.

- Gedib peyğəmbərin üzünü görən, gələrək oğuzlar içində ona 
tərəfdar çıxan, acığı tutanda bığlarından qan çıxan, bığı qanlı 
Bükdüz Əmən yetişdi.

- Kafirləri it ardına qoşub-alçaldan, eldən çıxıb Ayğırgözlü 
suyunda at üzdürən, əlli yeddi qalanın açarını alan, Ağ Məliyin 
Çeşmə qızına evlənən, Sufi Sandal Məlikə qan qusduran, qırx cüb
bə bürünüb otuz yeddi qala bəyinin gözəl qızlarını oğurlayıb bir-bir 
boynunu qucan, üzündən-dodağından öpən İlək qoca oğlu Alp 
Ərən yetişdi.

Bundan başqa adı çəkilməyən saysız-hesabsız oğuz qəhr
əmanları da vardır. Lakin oğuzlardan adı çəkilən, hətta adına boy 
olan oğuz igidlərinin adı və özü haqqında məlumat verməyi də 
zəruri hesab edirik.
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Həmin qəhrəmanlardan biri Bamsı Beyrəkdir. Üçüncü boyun 
adı “Bayberənin oğlu Bamsı Beyrək boyu” kimi məşhurdur. Oğuz
ların nəql edilən dövründə bir oğlan baş kəsməsə, qan tökməsə ad 
qoymazdılar. Oğlan atlanıb ova gedir. Burada tutulmuş tacirlərə 
rast gəlir. Oğlan onları düşməndən xilas edir. Tacirlər onu tanıma
dıqlarından Bayberənin evinə gəldikdən sonra Beyrəyin bəyin oğlu 
olduğunu görüb tərifləyirlər. Dədə Qorqud gəlib qəhrəmana ad 
qoyur. Bamsı Beyrək yenidən ova çıxır və öz gobəkkəsdi nişanlısı 
Banıçiçəyin çadırına rast gəlir. Üzü niqablı Bamsı Beyrək nişanlısı 
ilə yarışır və ona qalib gəlir. Bamsı Beyrəyin Dəli Qarcar adlı 
qardaşını elçiliyə gələn Dədə Qorqud sakitləşdirə bilir.

Dədə Qorqud qəhrəmanlanndan biri də Basatdır. Basat hələ 
qəhrəmanlıq göstərmədən ad alan qəhrəmandır.Qəfıldən oğuzların 
yurduna düşmən hücum edir. Qaça-qaçda Aruz qocanın körpə oğlu 
düşüb yolda qalır, onu bir şir tapıb bəsləyir. Bir müddətdən sonra 
oğuz camaatı yenə öz yurduna qayıtdı. Oğuz xanm ilxıçısı gəlib 
xəbər gətirdi. Dedi: “Xanım, qamışlıqdan bir şir çıxır, sıçrayıb qaç
mağı adam kimidir, atı vurub-basır, qanını sümürür”. Oğuzlar şirin 
yatağına gedib uşağı tuturlar. Aruz oğlanı evinə gətirir. Amma oğ
lan yenə də şirin yatağına qaçır. Nəhayət onu tutub gətirirlər. Dədə 
Qorqud gəlor oğlana deyir ki, “Oğlum, sən insansan, heyvanla 
həmsöhbət olma. Böyük qardaşının adı Qıyan Səlcikdir, sənun adın 
Basat olsun. Adını mən verdim, uyaşını allah versin”. Qəhrəman 
Basat surəti qəbilə-tayfa xilaskarıdır. Xilaskar obrazı həm mifologi
yada, həm də nağıllarda mühüm yer tutmuşdur.

Dastanda qəhrəmanlardan biri də Uruz bəydir. Uruz bəy əsir 
düşür, atası Qazan xan onu xilas edir. Qazan xan dustaq olur, oğlu 
Uruz onu xilas edir. Uruz bəyin qəhrəmanlıq mövqeyinə yüksəlmə- 
yinqəribə tarixçəsi var. Qazan sağma baxdı qah-qah güldü. Soluna 
baxdı çox sevindi. Qarşısına baxdu, oğlu Uruzu gördü. Əlini-əlinə 
çalıb ağladı. Uruz bunun səbəbini soruşur. Qazan bəy deyir:

Bəri gəl, qulunum oğul!
Sağ tərəfə baxanda mən 
Qardaşım Qaragünəni görtdüm -  
Baş kəsin-qab tökübdür,
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haqqın alıb, ad qazanıbdır.
Sol tərəfə baxdıqda 
dayım Aruzu gördüm, - 
Baş kəsib-qan tökübdür, 
haqqın alıb, ad qazanıbdır.
Qarşıma baxanda səni gördüm.
On altı yaşın oldu,
Bir gün ola, düşüb öləm, sən qalarsan;
Yay çəkməmisən, ox atmamısan 
baş kəsməyibsən, qan tökməyibsən.
Qanlı Oğuz yurdunda bir mükafat almayıbsan.

On altı yaşlı Uruz bəy düşünməyin ki, söz tapmır. Əksinə, o, 
təkcə gələcəkdə böyük qəhrəman olacağını deyil, həm də olduqca 
ağıllı gənc, əsl oğuz vətəndaşı olduğunu sübut edir. Qazan xanın: 
qorxuram məndən sonra taxt-tacımı sənə verməzlər deyə düşünüb 
ağladım sözünə Uruz bəy belə cavab verir:

A bəy ata!
Dəvəcə böyümüşsən, köşəkcə ağlın yox! -  
Təpəcə böyümüşsən, darıca beynin yox!
Hünəti oğul atadanmı görər, öyrənər,
Yoxsa atalar oğuldanmı öyrənir?

Sən məni gptiirüb haçan kafir sərgədinə çıxardın. 
Qılınc çalıb kəsdin?
Mən səndən nə gördüç ki, nə öyrənim -  dedi.

Yalnız bu sözlərdən sonra Qazan bəylərə üzünü tutub deyir: 
“A bəylər, Uruz yaxşı deyir... Mən bu oğlanı götürüb ova hedim. 
Yeddi günlük azuqə ilə çıxaq. Ox atdığım yerləri, qılınc çalıb baş 
kəsdiyin yerləri göstərim”.

Saysız-hesabsız oğuz qəhrəmanları -  bəyləri içərisində Qazı
lıq qoca oğlu Yeynək, Bəkil oğlu İmran və Uşun qoca oğlu Səyrək 
kimi oğulları xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Dədə Qorqudun qəhrəmanlarını başqalarından fərqləndirən 
amillər çoxdur. Onlardan birinin üzərində ətraflı danışmağa dəyər. 
Həmin keyfiyyət qəhrəmanların cəngavərliyi ilə əlaqədardır. “Boy
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larda qədim qəhrəmanlığın ənənəvi qanun-qaydaları təcəssüm etdi
rilmiş, müəyyən bir cəngavərlik məcənəsi yaranmışdır”. Qəhrə
mana xəbər vermədən kömək etmək naminə döyüşə girməyi qəhrə
manlar özləri üçün təhqir hesab edirdilər. Qazan xan evinin yağ- 
malanması xəbərini çobandan öyrənir. Çobanı qarğıyır. Günahsız 
çoban isə ona deyir:

Qonur atını mənə ver!
Altmış tutamlıq nizəni mənə ver!
At alaca qalxanını, mənə ver!
Böyük, iti, polad qılıncım mənə ver!
Ox qabından səksən oxunu mənə ver!
Ağ tozluca tutacaqlı bərk yayını mənə ver!
Gedim kafirin qolundakı şahini öldürüm.
Paltarımın qolu ilə alnımın qanını silim
Ölərsən, qoy sənin uğrunda mən ölüm!
Allah qoyarsa, evini mən xilas eləyim!

Ümumiyyətlə, dastanda böyük qəhrəmanlar öz şücaətləri ilə, 
demək olar ki, öyünmürlər. Düşmənin loğalığına, hikkəsinə qarşı 
söz deyəndə belə açıq-aydın özünü öymə görünmür. Məsələn, 
kafirlərin özlərini öymələrinə Qaraca çoban belə cavab verir:

Boş-boş danışma itim kafir!
İtimlə biryalaqdan yal içən azğın kafir.
Altındakı alaca atını nə öyürsən?
Ala başlı keçincə görünməz mənə!
Başındakı dəbilqəni nə öyürsən, ay kafir?
Başındakı papağınca görünməz mənə!
A İm iş tutam nizani nə öyürsən, murdar kafir?
Qırmızı dərnəyimcə görünməz mənə!
Qılıncını nə öyürsən, ay kafir?
əyri başlı çövkammca görünməz mənə!
Belində doxsan oxunu nə öyürsən, ay kafir?
Ala qollu sapandımca görünməz mənə!
Uzaqdasan, yaxındasan, bəri gəl!
İgidlərin zərbəsini gör, sonra get!
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Qəhrəmanlar öz igidliklərini gözə soxmurlar. Döyüşlərdə kiçi 
kimi üz-üzə vuruşurlar. Qadınları təqib etmirlər, təslim olanları 
öldürmürlər. Heç bir qəhrəman cilahsız düşmənə hücum etmir. Qə
fil hücum, casusluq, ova gedən bəylərin evlərinə, ailələrinə basqın, 
adam oğurluğu və s. ancaq düşmənə xas olan xüsusiyyətlər kimi 
verilir. İntiqam hissi vardır. Hər bir qəhrəman intiqamı özü almağa 
çalışır. Başqasının köməyi qəbul olunmur (Qazan xan və çoban 
əhvalatı kimi).

“Dədə Qorqud kitabı” mənəvi və fiziki kamilliyin vəhdəti 
olaraq vətənpərvərlik kitabıdır. O birliyimizi, varlığımızı şərtləndi
rən milli-mənəvi, ədəbi, pedaqoji irsimizin, fikrimizin təməl qayna
ğıdır.
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Tərlan Əsgərova,
kiçik elmi işçi

“DƏDƏ QORQUD KİTABF’NDAKI AİLƏ 
MÜNASİBƏTLƏRİNİN TÜRKİYƏ 

PEDAQOJİ FİKRİNDƏ YERİ

Son illərdə Türkiyədə ailə üzərində psixoloji işlər çox artmış
dır. (4. Fişek, 2003). (5. Hortaçsu, 1997), (6. Kağıtçıbaşı, 1996), 
(12. Sunar və Fişek, 2005), bu səbəbdən də bu mövzuda çox sözlər 
deyilə bilər. Ailə modeli nəzəri bir model olmaqla yanaşı məlumat
larla dolu bir modeldir. Bu model çərçivəsində ənənəvi və dəyişən 
ailə sistemləri valideyn-övlad məsələlərində də özünü göstərir. Yaş 
dövrü nə olursa olsun, ruh sağlamlığı və pozuqluğu fərdin və ailə
sinin xüsusi şərtlərinə əsaslanan fərqləri göstərir. Burada bu xüsu
siyyətlərə toxunmadan, normativ, ümumi, keçici şərtlərin ruh sağ
lamlığı problemlərinə gətirdiyi əlavələrə dəymədən yəni problem
dən deyil problemi əhatə edən qoruyucu və risk faktorlarından söz 
ediləcəkdir.

Onu da qeyd edək ki, Türkiyədə ailə ilə əlaqədar danışarkən 
tək bir prototip olmadığım, yerli mədəniyyət və s. baxımlardan çox 
fərqliliklər olduğunu xüsusiylə qeyd etməyimiz lazımdır. Ancaq 
çox qəribə səslənsə də qeyd etməliyik ki, ənənəvi kənd mənşəli və 
dəyişən (müasir) şəhər mənşəli ailə ayrı-ayrı xüsusiyyətləri özündə 
əks etdirir. Fikrimizcə mövcud ailə sistemi qaydaları arasında 
Türkiyəyə uyğunlaşdırmaq baxımından ən əlverişli olanı Minuchi- 
nin Struktur Ailə Sistemi Qaydasıdır (1976). Bu qaydanın əsas 
funksiyası olan sərhəd anlayışı (13.Wood.1985) tərəfindən inkişaf 
etdirildiyi şəkliylə ənənəvi Türk ailə sistemində görülən quruluşu 
anlamağa kömək edə bilər. Hər ailənin gündəlik həyatında izlədiyi 
bir tipik nizam-intizamı vardır. Bu nizam-intizamı şəkilləndirən 
faktorlar o ailənin xüsusi vəziyyətindən, ailənin içində olduğu mə
dəniyyətdən, və bəzi universal qaydalardan qaynaqlanar. Ailə siste
mini təşkil edən fərdlər yaş, cinsiyyət və s xüsusiyyətləri ətrafında 
alt sistemlərin üzvü olurlar (11. Minuchin, 1976).
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Alt sistemlər isə sərhədlər vasitəsilə bir-birlərindən ayrılırlar. 
Bu sərhədlər ailədə kimin-kiminlə nə şəkildə davrana biləcəyini 
təyin etmə qaydalarının əsasıdır. Məsələn, bir uşaq böyükləri ilə nə 
şəkildə danışa bilər, ana, ata uşaqlarına nə dərəcədə qanşa bilər, bu 
cür mövzuların təşkili qaydalanmn hamısı ailə içi əlaqələrdə 
sərhədləri təşkil edir. Sərhədlər hansı şərtlərdə, kimin-kimə nə deyə 
biləcəyini, nə edə biləcəyini müəyyən edir. Bu sərhəd əslində bir 
ölçüdür. Bir ucu naməlumluğu, həddindən artıq keçiriciliyi, qayda- 
sızlığı, açıq-saçıqlığı, diqqətə çarpan amma elastik qaydalan ifadə 
edirsə, digər ucu qatı qaydalan, qapalı tərzləri ifadə edir. Dəyişən, 
müasir gənclərdə də bir ailəvi mənlik təməli vardır. Burda əlavə bir 
tənqidi düşüncə meyli, bir daxili muxtariyyət axtarışı, fərdi dəyərlər 
var, ancaq romantik əlaqələrdə ənənəvi axarlardan fərqlilik yoxdur. 
Dostluq münasibətlərində mütləq bir ahəng vurğusu yox, etibarlı 
bir həmrəylik və yaxınlıq zəmini olması şərti ilə fərqliliklərə icazə 
var. Qarşı cinslə münasibətlərdə ənənəvi uşaq ailəyə verilən söz
lərin xaricinə çıxmayaraq rahat hiss edərkən, dəyişənlər fərdi se
çimlərində müqavimət göstərməkdədirmi; ancaq bunun əvəzi də 
daxili depresiya və qarşıdurma olmaqdadır. Bu mövzuda kişi-qadın 
fərqi də yoxdur. Bütün bu dəyişikliklərə ikili rol oynayan ünsür də 
təhsil və fərqli həyat tərzlərinə istiqamətli olaraq görülməkdədir. 
Bu açılma nə qədər erkən başlarsa dəyişmə də o qədər daha sıx 
olur. Hər zaman ailələrin və uşaqların nələrlə qarşılaşdığı, nə prob
lemlər yaşadığı ilə əlaqədar ümumiləşdirmə etmək çox çətin olur.

Yuxarıda sözükeçən nəzəri ölçülər baxımından Türkiyədə 
ailələrin qarşılıqlı təsirinə baxanda ailənin ənənəvi davranışlarında 
da güclü bir nəsillər və cinsiyətler arası iyerarxiya ilə yüksək 
ölçüdə şəxslərarası yaxınlıq olduğu görülür (3.Fişek,1991). Yaxın
lıq dərəcəsi ümumiyyətlə yüksək olmaqla bərabər, təhsil fərqinə 
baxsaq, daha yüksək təhsilli olan ailələr digərlərinə görə daha yük
sək yaxınlıq səviyyələri ortaya qoyurlar. Lakin iyerarxiya seqment
lər arası fərqlilik göstərmədən sanki güclü iyerarxiya ictimai, 
normativləri məhdudlaşdırır və əks etdirən strukturları şərtləndirir. 
(3.Fişek, 1991). Baxım və nəzarət kişidən qadına, böyükdən kiçiyə
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doğru gedir, ittifaqlar iyeraxik sərhədləri dağıtmır. Bu sərhədlər 
içində isə duyğular və istəklər açıqca sıx olaraq yaşanır.

Yuxarıda sadalanan araşdırmalara görə uşaqlarla əlaqədar bir 
uzaqgörənlik edərək belə deyə bilərik ki, ənənəvi ailədəki uşaq 
ailədəki roluna, mövqeyinə uyğun bəzi haqqlar əldə edir və ictimai 
dəyişikliklərlə birlikdə dəyişən ailədə, uşaq öz istəklərinə daha çox 
sahib çıxır və ata-anası ilə güclü yaxınlıq və güvən hiss edir.

Bütün bu münasibətləri biz “Dədə Qorqud” dastanlarmdakı 
ailə münasibətlərində də görə bilərik. Türk pedaqoji fikrində Dədə 
Qorqud bir tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Burada da ata-oğul, ana- 
oğul münasibətləri çöx önəmli yerdədir. Türk pedaqoji fikrində 
Dədə Qorqud dastanlarmdakı ailə münasibətlərinə olan fikirlərə 
nəzər salaq. Məşhur Türk Pedaqoq alimi Muharrem Ergin, Dede 
Korkut Kitabı haqqındakı araşdırmalarında ailə münasbətlərindən 
yazırdı.

"Qam Börənin oğli Bamsi Beyrək Boyu"nda "Bamsı Beyrək, 
atasına evlənəcəyi qızın xüsusiyyətləri haqqında bunları deyir: "Ba
ba, mana bir qız alı ver kim, mən yerimdən durmadın ol durgəc gə
rək! Mən qarağuc atıma binmədin ol binmax gərək! Mən qırıma 
varmadın ol mana baş gətürmək gərək! Bunun kibi qız alı ver, ba
ba, mana” (7.S.57). "Beyrək"in atası Baybörə Xan da "Oğul, sən qız 
diləməzsən,kəndünə bir hampa istərmişsən" deyir"(7.s.57),(8,s.l24)

"Qafili Qoca Oğli Qanturali Boyu"nda da Qan Turalı, istədiyi 
qızın xüsusiyyətlərini atasına bu şəkildə ifadə edər: Qanturali aydır: 
“Baba, çün məni evərəyim dersən, mana layiq qız necə olur?” 
(7.s. 104) və deyir: “Baba, mən yerimdən durmadın ol durmış ola! 
Mən qaraquc atıma binmədin ol binmiş ola! Mən qanlu kafir elinə 
varmadın ol varmış, mana baş gətürmiş ola!” (7.S.104) -  dedi. Bu 
sözlərin ardından Qanlı qoca aydır: “Oğul, sən qız istəməzmişsən, 
bir cılasun-bahadır istərmişsən, anufi arqasında yeyəsən-içəsən, xoş 
keçəsən!” (7.S.104) Oğlan aydır: “Bəli, canım baba, eylə istərəm! 
Pəs varasın, bir cici-bici türkman qızını alasan, nagahandan tayı
nam, üzərinə düşəm, qarnı yırtıla?” -  dedi. (7.S.104). Qanlı qoca 
aydır: “Oğul, qız görmək səndən, mal-rizq vermək bəndən!” -  dedi.
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(7.s. 104). Gətirilən bu nümunələrdə də biz ata-oğul arasında o la n  
səmimi münasibəti görürük (9.S.185).

Onu da qeyd edək ki, uşaqlar-oğul övladları ata minmədə, o x  
atmada, qılınc və yay istifadə etmədəki hünərlərini vəhşi heyvanları 
ovlamada göstərərək düşmənlə edəcəyi döyüş əvvəlində sanki b ir  
növ təcrübə keçirlər. Bu ovlar, adamın xüsusilə düşmənlə m übari
zədən əvvəl öz qabiliyyətlərini göstərə bilmələri üçün imkanlardır.

"Qazan bəg oğli Uruz bəgin tutsaq oldiği boyi"nda Qazan B əy, 
oğulu Uruzun ad ala bilməməsindən ötrü kədərlənərkən, Uruz, a ta 
sına: "Hünəri oğul atadanmı görər, ögrənər, yoxsa atalar oğuldanmı 
ögrənür? Qaçan sən məni alub kafir sərhəddinə çıqardın, qılıc çalub 
baş kəsdin? Mən səndən nə gördüm, nə ögrənim? -  dedi" (7.S.79) 
deyər və atasından özünə bir şeylər öyrədib, nümunə olmasını 
istəyər. (9.s. 156)

Ancak babası Uruz"a: “Gelen kafir menümdür men varayım. 
Kara polat öz kılıcum çalayın. Azgun dinlü käfirdür başların kese- 
yin. Done döne savaşayın. Done döne çekişeyin. Kılıç çalup baş 
kesdügüm görgil. Ögrengil. Kara başuna düşende gereklüdür.” 
(9.S.159-160) der. Bu hikäyede babanın oğlunu, kendi toplumunun 
hayat Şartlarına ve değer yargılarına göre nasıl yetiştirdiğini və 
uşağına necə nümunə olduğunu görmek mümkündür.

Cəmiyyətdə bir igidlik rəmzi olan Qazan Bəy də bu istək oğulu 
Uruzu ova aparır və ona yaxşı bir model olmaq üçün əziyyət sərf 
edər. Dastanın davamında Qazan Bəy və oğulu Uruz ovda ikən 
düşmənlə qarşılaşırlar. Uruz, atasına düşmənlə tək başına döyüşə 
biləcəyini və düşməni məğlub edə biləcəyini söyləyir.

Uruz aydır:
Bərü gəlgil, ağam Qazan!
Qalqubam yerimdən
Bədəvi atım saqlardım bu gün içiin.
Güni gəldi, ağ meydanda səgirdərin
sənifi içün.
Əgni bəg dəmür donum saqlardım bu gün içün.
Güni gəldi, yefi-yaqalar dikdürəyim səninçün.
Başımda qunt işıqlar saqlardım səninçün.
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Güni gəldi, qaba çomaq altında yoğradımı 
sənifi içün.
Qtrq yigidim saqlardım bu gün içün.
Güni gəldi, kafir başın kəsdürəyim sənühçün.
Aslan adım saqlardım sənifi içün. (7.S.81)

Yaqa tutub kafirlə uğraşayım sənifi içün.
Ağız-dildən bir qaç kəlmə xəbər mafia!
Qara başım qurban olsun, ağam, sana! -  dedi.

(7.S.82)
Ancaq atası Uruza:

Gələn kafir mənimdir, mən varayım.
Qara polat uz qılıcım çalayın,
Azğıtn dinlü kafirdir, başların kəsəyiıı.
Dönə-dönə savaşayın, dönə-dönə çəkişəyin,
Qılıc çalub baş kəsdügüm görgil, ögrəngil,
Qara başıfia düşəndə gərəklüdür, -  dedi.
... Ala gözlü qırq yigidi boyıfia alğıl,
Köksi gözəl qaba dağlar başına çıqğıl.
Mənim savaşdığım mənim dögüşdügüm,
Mənim çəkişdügim, mənim qılıclaşdığım 
görgil, ögrəngil!
Və həm bizə pusu olğıl, oğul! -  dedi.

Uruz babasının sözin sımadı, qayıdub gerü döndi. Yerdən yuca 
dağlar başına yoldaşların alub çıqdı. Ol zamanda oğul ata sözin iki 
eləməzdi, iki eyləsə, ol oğlanı qəbul eləməzlərdi. Uruz gen yaqadan 
sügüsin sancdı durdı. (7.S.82) Oğulun ata sözünə münasibətini 
görürük.(9.s.l59-160) Oğul da ata adını ucaltmalıdır. Kazılık ata 
igid kimi qılınc çalmalı, at minməlidir. Ərin evinə qonağı gəlməli, 
ər yalan bilməməlidir (9.S.73-77). Bundan Başqa, Baş kəsib qan 
tökmə, kazılık ata minmə, çalıb-çapıb, qılınc oynatmaq kimi fiziki 
xüsusiyyətlərdir. Bunlar da "hünər" anlayışı altında toplanmaqda
dır. Bir-birindən ayrılmaz şəkildə qarşıya çıxan bu xüsusiyyətlər, 
Oğuz alp "hünərli” və "ərdəmli" olması kimi nəticələri ortaya 
qoymaqdadır (1. s. 110).
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Hey Dirsə xan, bəglik vergil bu oğlana 
Taxt vergil, ərdəmlidir! (7.S.27)
Boynı uzun bədəvi at vergil,
Binər olsun hünərlidir!
Ağayıldan tümən qoyun vergil bu oğlana,
Şişlik olsun, ərdəmlidir!
Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana,
Yüklət olsun hünərlidir!
Altun başlu ban ev vergil bu oğlana,
Kölgə olsun, ərdəmlidir!
Çigin quşlu cübbə don vergil bu oğlana,
Geyər olsun, hünərlidir! (7.S.28)

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, uşaqlar, igidliyi ən çox o v  
səhnələrində göstərirlər. Onsuz da "Dədə Qorqud Kitabı"nda, o v ç u 
luq bir dolanışıq mənbəyi olması ilə bərabər, xüsusi m ərasim lərlə 
əlaqədar bir əyləncə və tərbiyə məqsədli olaraq da aparılır. “D əd ə  
Qorqud” dastanında "heyvanla mübarizə" vasitəsi ilə igidlik göstər
mənin izahı iki hekayədə vardır. Bunlar Qan Turalı və Buğac xan 
hekayələridir. Qan Turalı, igidlikdə atasının özünə layiq tapdığı 
Selcan Xatunu ala bilmək üçün, qızın atası tərəfindən, öldürməsi 
şərt qoyulur və qalib olan Selcan Xatunu ala biləcək.

"Qanlu qoca aydır: “Hay, canım oğul! Hünər dedigim ol degil; 
ol qız içün üç canvər saqlamışlar. Hər kim ol üç canvəri basa, ol q ı
zı ana verirlər; basub öldürməsə, anun başını kəsirlər, bürcə asar
lar”. (7.S.105) Qanturalı aydır: “Baba, bu sözi sən mana diməmək 
gərək idin. Çünki dedin, əlbətdə varsam gərək. Başıma qaxınc, 
yüzümə toxınc olmasun. Qadun ana, bəg baba, əsən qalun!” -dedi. 
(7.8.105)

Üç vəhşi kimi qismən əhilləşdirilmiş heyvanların ən azgınla- 
rıyla güləşər və onlara qalib gələr. Bu səhnə, insanın təbiətlə etdiyi 
mübarizənin artıq estetik və simvolik bir xüsusiyyət daşımağa 
başladığı dövrün məhsulu kimidir. (1. s.l 13).

Mehmet Kaplan "Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1" 
əsərində qeyd edir:
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"Dirsə xan oğlu Buğac boyunda da, Buğacm, Bayındır xanın 
bəslədiyi iki vəhşi heyvandan biri olan buğanı öldürməsi də bənzər 
bir vəziyyətdir. Uşaqlıqdan gəncliyə və ya ictimai həyata girişin 
birinci mərhələsini təşkil edən bu ova çıxma səhnələri eyni 
zamanda xüsusi bir mərasimə tabedir. Dədə Qorqud dastanlarında 
ov üçün ziyafət verilir" (10. s.60-61):

Ayrıca bu qəhrəmanlardan Basat isə, tək oğul olmaqla bərabər 
vəhşi həyatın içində bir aslan tərəfindən böyüdülməklə igidliyə ha
zırlanmaqdadır. Çünki onun igidlik göstərməsi üçün, yəni 
Təpəgözü məhv edilməsi üçün belə bir uşaqlıq macərasına ehtiyac 
duyulmuşdur. (1. s. 111).

Uşağa döyüşçü və mübarizəçi bir xarakter qazandırma təhsi
lində ailə və cəmiyyət hər zaman üçün bir nümunədir. Atanın həya
tı hər an təhlükəyə məruz olduğu üçün, yetişən oğlunun da atası 
kimi qəhrəman olması istənilir. Bundan ötəri uşaq, kiçik yaşdan 
etibarən igidlik idealına uyğun yetişdirilir (10. s.16).

Oğuz cəmiyyətində, uşağın ancaq 15-16 yaşlarına çatarkən tam 
mənasıyla yetişdiyini, düşmənlə artıq mübarizə edə biləcəyinə 
inanırdılar və atasının icazəsi ilə də uşaq, ova çıxa bilər və ov edə 
bilərdi. Məsələn; Dirsə xan oğlu Buğac boyunda oğlan, 15 yaşına 
gəlincə Dirsə xan, Bayındır xanın ordusuna qarışar. Bəy Börənin 
oğlu Bamsı Beyrək boyunda Bəy Börənin oğlunun 15 yaşına 
gəlincə artıq cavan olduğu və ata minib ova çıxa biləcəyi deyilir. 
Dastanda deyilir "Ol zamanda bir oğlan baş kəsməsə, qan dökməsə, 
ad qomazlardı. Baybörə bəgin oğlı atlandı, ava çıqdı. Av avlarkən 
babasının tavlası üzərinə gəldi. Əmiraxurbaşı qarşuladı, endirdi, 
qonaqladı. Yiyüb-içüb otururlardı. (7.S.53) Daha sonra Bəy Börə
nin oğlu bəzirganların malını talandan xilas edir və bu döyüş 
səhnəsindən sonra Dədə Qorqud gəlib boy-boylayır, söy-söyləyir 
Bəy Börənin oğluna ad qoyur. Bəzirganlar deyir: "Əgər sənin oğlun 
olmasaydı, bizim malımuz Gürcüstanda getmişdi, həpümiz tutsaq 
olmuşdı”, -  dedilər. Bay Börə bəg aydır: “Mərə, bənim oğlum 
başmı kəsdi, qanmı dökdi?”

“Bəli, baş kəsdi, qan dökdi, adam axtardı!” -  dedilər.
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“Mərə, bu oğlana ad qoyasmca varmıdır?” -  dedi. “Bəli, sulta
nım, artıqdır!” -  dedilər. (7.S.55) Dədəm Qorqut gəldi, oğlana ad 
qodı. Aydır:

Ünüm anla, sözüm dinlə, Baybörə bəg!
Allah Taala sana bir oğul vermiş, tuta versün!
Allah Taala səniii oğluna aşut versün!
Qanlu-qanlu sulardan keçər olsa, keçit versün!
Qalabalıq kafirə girəndə
Allah Taala sənin oğluna fürsət versün!
Sən oğlum “Bamsam ” deyü oxşarsan;
Bunun adı Boz ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun!
Adını bən verdim, yaşını Allah versün! -  dedi. (7.S.55)

Qazan Bəyin oğlu Uruzun əsir düşdüyü hekayədə də, Qazan, 
16 yaşma gəldiyi halda hələ oğlunun baş kəsməmiş olduğunu 
xatırladaraq özü ölüncə taxtını, tacını sonra ona verməyəcəklərini 
qorxduğunu deyir. "Qazan aydır:

Bərü gəlgil, qulunum oğul!
Sağım ələ baqduğumda 
qardaşım Qara günəyi gördüm, -  
Baş kəsübdür, qan dökübdiir,
Çöndi alubdur, ad qazanubdur.
Solum ələ baqduğumda 
dayım A ruzi gördüm, -  
Baş kəsübdür, qan dö/cüpdür,
Çöldi alubdur, ad qazanıbdır.
Qarşum ələ baqduğumda səni gördüm,
On altı yaş yaşladın.
Bir gün ola, düşəm öləm, sən qalasan -  
Yay çəkmədüh, ox atmadın,
Baş kəsmədin, qan dökmədin,
Qanlu Oğuz içində çöldi almadın.

Yarınkı gün zaman dönüb, bən ölüb sən qalıcaq tacımtaxtım 
sana verməyələr, -  deyü sonumı andım, ağladım, oğul! -  dedi."
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(7.S.79) Oğul isə atasına çox tərbiyəvi bir cavab verir. "Uruz burada 
soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış; aydır:

A bəg baba!
Dəvəcə böyümişsən, köşəkcə aqlın yoq!
Dəpəcə böyümişsən, darıca beynin yoq!
Hünəri oğul atadanmı görər, ögrənər, 
yoxsa atalar oğuldanmı ögrəniir?
Qaçan sən məni alub 
kafir sərhəddinə çıqardıfi, 
qılıc çalub baş kəsdin?
Mən səndən nə gördüm, nə ögrənim? -  dedi. (7.s. 79)

Kazılık Коса Oğlu Yigenek hekayəsinə də, Kazılık Kocanın 
həbsdə olduğu zaman bir yaşında oğlu olduğu və bu uşağın yaşma 
girincə igid olduğu ifadə edilməkdədir. "Məgər, xanım, Qazılıq 
qoca tutsaq olduğı vaqt bir oğlancığı vardı, bir yaşında idi. On beş 
yaşına girdi, yigit oldı" (7.S .119). Bundan başqa Uşun Qoca oğlu 
Segrek boyunda, 15 yaşma gəlincə qardaşının əsir düşdüyünü 
öyrənən Segrek, əsir Qardaş Əkrəyi qurtarmağa gedir. " Biri aydır: 
“Mərə, mizim öksüzligimiz

yetməzmi, bizi niyə urarsan? Hünərin var isə, qardaşın 
Əlincə qalasında əsirdir, var, anı qurtar!” -  dedi. Səkrək evə 

gəlib anasına deyir: Oğlan anasına soylamış, görəlim, nə soylamış, 
aydır:

Ana, ağzın qurısun!
Ana, dilin çürisün!
Mənim xud qardaşım varmış, 
qayursam, olmaz!
Qardaşsuz Oğuzda dursam, olmaz!
Ana haqqı Tanrı haqqı olmasaydı,
Qara polad uz qılıcım tutaydım,
Ğafıllücə görklü başın kəsəydim,
Alca qanıii yer yüzinə tökəydim,
Ana, zalım ana! -  dedi. (7.S.147)

Babası aydır:
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“Yanlış xəbərdir, oğul. Qaçan-gedən sənin ağan degil, ayrıdır. 
Ağ saqallu mən babanı ağlatmağıl! Qancıq olmış ananı bozlat- 
mağıl!” -dedi. (7.S.147)

Oğlan aydır: “Məni yolımdan ayırman! Ağam tutulan qalaya 
varmayınca, ağamın ölüsin-dirisin bilməyincə, öldisə, qanın 
almayınca Qalın Oğuz elinə gəlməgim yox!” -  dedi. (7.S .148)

Yuxarıdakı bu nümunələrdə Sami Özsoy bu yaşın (15 yaşın) 
təsadüfi olmadığını, bu yaşın, boylarda təsdiqini tapdığını bölgədə 
ağıllı yetişkin olma (uşaqlıqdan gəncliyə keçmə) idrak və düşün
cənin, mənlik duyğularının müəyyən həddə çatmış yaş olduğunu 
qeyd edir (2.S.28).

Duymaz Ali “Dede Korkut Kitabında Alplann Eğitim ve Geçiş 
Törenleri”, adlı məqaləsində qeyd edir:

"Hətta gəldiyimiz nəticəyə görə bu rəqəmlərin arxasında mifo
loji bir sıra məna və simvolların də durduğu görünür. İgidlərin, dö
yüşçü adamın ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də ailə 
fərdlərinə bağlılıqlarıdır. Beləliklə, igidlər ana, ata və qardaşlan 
üçün hər cür fədakarlığı gözə ala biləcək vəziyyətdədirlər. Qəhrə
manların igidlik qazanmalarına səbəb olan hadisələrdən biri də, ata
larını əsirlikdən və ya çətin vəziyyətdən qurtarmaqdır. Bu tərzli 
macəralarda dörd qəhrəman var: Buğac, Yegnək Əmra və Uruz" (1. 
s. 114).

Dirsə xan oğlu Buğac boyunda Buğac, bəylik alıb taxta çıxar
kən atasının qırx igidinin gözü onu götürmür. O qırx namərd igid, 
atasına oğlunu pisləyən dedi-qodular gətirərək onu, oğlunu öldür
mək üçün təşviqə başlayırlar. Nəticədə Buğac, atası tərəfindən ov 
əsnasında yaralanır. Lakin Buğac, atasını qırx namərdin əlindən 
qurtararaq atasına bağlılığını göstərir. Kazılık Коса oğlu Yigenek 
boyunda, Yigenek, on beş yaşma çataraq igid olduqdan sonra bir 
söhbət əsnasında atasının məhbus olduğunu öyrənər və onu qurtar
maq istəyir. Dayısı Əmənin altı dəfə cəhd göstərib ala bilmədiyi, 
iyirmi dörd Oğuz bəyinin Şəhid olduğu Düzmürd Qalasınin bəyini 
Dirək tekura qalib gəlir və atasını qurtarar. Bəkil oğlu Əmrə 
boyunda da, Əmrə, atası atdan yıxılıb ayağı qırılarkən atasının atı
nı, paltarını, qılıncını, oxunu və adamlarını da xilas edir və düşməni
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məğlub edərək atasının yoxluğunu hiss etdirmir. Başqa bir boyda 
Uruz, başlanğıcda atası ilə bilmədən döyüşsə də Qazan daha sonra 
özünü tanıdır və birlikde düşmənə qalib gəlirlər. Bu dastanlarda 
əlavə Qan Turalının həyat yoldaşı Selcen Xatun üçün və Səkrəyin 
məhbus olan qardaşı Əkrək üçün etdiyi mübarizələr də qəhrə
manların ailə fərdləri üçün etməsi lazım olan vəziyyətlərdir.

Bu boylarda görünür ki, məhbus və çətin vəziyyətdə olan atanı, 
həyat yoldaşı, qardaşı xilas etmə, qəhrəmanların döyüşçü şəxsiyyəti 
qazanmalarında və igidlik qazanmalarında əhəmiyyətli pillələri Də
də Qorqud boylarında, yuxarıda da bəhs etdiyimiz kimi, döyüşçü 
bir şəxsiyyət qazandığına inanılan qəhrəmana, bəylik, taxt, at, qo
yun, ev, paltar kimi bəzi mükafatlar da verilir (7.S.143), (2.S.297- 
298).

Son olaraq belə bir nəticəyə gəlirik ki, Türk pedaqoji fikrində 
Dədə Qorqud bir tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır, burada da, ata-oğul, 
ana-oğul münasibətləri çöx önəmli yerdədir. Türkiyə pedaqoji fik
rindən gətirdiyimiz bütün nümunələrdə atanın və ananın oğulunu, 
öz cəmiyyətinin həyat şərtlərinə və dəyər mühakimələrinə görə 
necə yetişdirdiyini və övladına necə nümunə olduğunu görürük.

Keywords: Psychology, family model, Book of Dede Korkut, 
teaching ideas, educate, Turkish pedagogy.

Ключевые слова: психология, модель семьи, Книга Деде 
Коркут, преподавательские идеи, просвещать, Турецкая педа
гогики.
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Summary

The place of the family relations Kitabi Dede Korkut in 
Turkish pedagogical idea.

İn this scientific work examples have been given from Turkish 
pedagogical idea. It is shown from these examples upbringing, 
education and naming begin at an early age/ In the epos Dede 
Korkut has been given the traditions of Turkish youth and how it is 
shaped by imitating adults/
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Резюме

Место семейные отношения книга Деде Коркут, в турецкой 
педагогический место.

Научные исследования были примеры турецкой педаго
гической мысли. Эти примеры показывают, что воспитания 
людой образование и нацнает в ранным возраст. Деде Коркут 
эпические традиции турецкой молодежи в размере и, как она 
формируется, подражая взрослым идеально примеры.
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Həsənova Sahilə,
Ümumi dilçilik ixtisası üzrə II kurs m agistri

OSMANLI TÜRKCƏSİNİN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ 
DİLİNƏ FONETİK TƏSİRİ

Ключевые слова. Азербайджанский литературный язык, 
тюркский язык, фонетический систем,буквы, звуки...

Key words: Azerbaijan literary language, turkish language, 
phonetics systems, letter, voice...

Azərbaycan dilinin leksik-qrammatik tərkibində böyük 
dəyişikliklərə səbəb XIX əsrin sonlan-XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan ədəbi dilinə Osmanlı türkcəsi olmuşdur. Müasir türk 
dilində bu gün də aktual və işlək sözlər XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan ədəbi dilində görünməyə başlamışdı. S. Cəfərov 
Azərbaycan dilinin əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu 
haqqında yazır: “Azərbayca dili türk mənşəli olduğu üçün 
qrammatik quruluşu və əsas lüğət fondu türk dilləri ilə ümumilik 
təşkil edirş”. Fərhad Zeynalov Azərbaycan dili lüğət fondunda çox 
olan ərəb və fars sözlərinin türk dilinin leksik tərkibinə də zənginlik 
verdiyini qeyd edib “Türkologiyanın əsaslan” kitabında yazır: 
“Düzdür, türk dilinin leksik tərkibi əsrlər boyu müxtəlif dillərin, 
daha çox ərəb və fars ifadələri, birləşmələri gətirilərək, dil bir növ 
tanınmaz hala salınmışdır. Tükiyə respublika elan olunduqdan 
sonra bu sahədə xeyli iş görülmüş, dilin leksik tərkibi yad 
ünsürlərdən təmizlənmişdir” (6,124).

Türk tayfalarının İslam dinini IX-X1I1 əsrlərdə qəbul etməsi ilə 
türk dilinə ərəb dilindən sözlər keçməyə başladı. Sonralar isə 
Osmanlı Türkiyəsi xilafətin başında olduğu, çox böyük ərazidə 
yerləşdiyinə görə bir çox dillərin, əsasən ərəb-fars dillərinin böyük 
təsirinə məruz qaldı. Lakin bu hadisəni o dövr üçün normal hesab 
etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan dili də bu dövrdə eyni təsir 
altında idi. Bu gün belə, türk dili leksikasmın 20 %-ni ərəb dilindən 
alınma sözlər təşkil edir. O dövrlərdə ədəbi dildə görünən ərəb-fars
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təsirini günümüzdə əsasən Anadolu ləhcələrinddən alınma sözlər 
əvəz edir.

Zeynəb Kerman Azərbaycan türkcəsinin Türkiyə türkcəsinə ən 
yaxın dil olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan dilini Türkiyə 
türkcəsinin bir qolu hesab edir. O, Azərbaycan dilinin tarixi 
qrammatikası haqqında yazır: “Azəri türkcəsi cənub-qərb
türkcəsinin şimali və cənubi Azərbaycan bölgələrində danışılan 
qoludur. Dil quruluşuna görə Türkiyə türkcəsi kimi Oğuz-Türkmən 
ləhcəsinə əsaslanır. Əsasən XVI əsrə qədər əski Anadolu türkcəsi 
içində bir dialekt kimi inkişaf etişdir. Ancaq XVI əsrdən sonrakı 
inkişafı ilə öz ləhcə quruluşunu şəkilləndirə bilmişdir. 1905-1920- 
'ci illər arasında Hüseynzadə Əli, Hüseyn Cavid və Əhməd Cavad 
kimi şair və yazıçıların vasitəsi ilə Türkiyə türkcəsinə çox 
yaxınlaşan ədəbi dil, Sovet hakimiyyətindən sonra Türkiyədən 
uzaqlaşdırılmağa çalışmışdır. Azəri ədəbi dili ilə Türkiyə türkcəsi 
arasında böyük bir dil fərqi yoxdur”.

Türk ədəbi dili haqqında Fərhad Zeynalovun fıkirləei Zeynəb 
Kermanın fikirlərinə nisbətən ziddir. F. Zeynalov Türkiyə 
türkcəsini Oğuz qrupuna aid edib, Azərbaycan dili ilə eyni statusda 
olan bir dil kimi təqdim edib, bu dilin Oğuz qrupunun digər 
dillərdən fərqləndiyini qeyd edir: “Türk ədəbi dili Dunay-tiirk 
dialektləri və Şərqi Anadolu dialektləri əsasında XIX əsrin 
əvvəllərindən formalaşmağa başlamışdır.

Bu dil Türkiyə respublika elan olunduqdan sonra müəyyən 
orfoqrafik və orfoepik qaydalar əsasında ədəbi dil kimi daha da 
təkmilləşmişdir. Türk dili fonetik, leksik və qrammatik 
xüsusiyyətlərinə görə nəinki digər türk dillərindən, eləcə də özünün 
daxil olduğu oğuz qrupunun digər dillərindən də fərqlənən müstəqil 
dildir” (6,123).

Lakin türk dilinin XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan dilinin 
fonetik sisteminə bəzi təsirləri olmuşdur. Bunlar aşağıdakılardan 
ibarətdir:

Azərbaycan dilində “q” cingiltili samiti ilə başlayan və bitən 
sözlərin demək olar ki, çoxu türk dilində “k” samiti ilə başlayır və 
ya bitir. Z.Anılbəyova, K.Aşirəliyev, B.Osmanəliyev tərəfindən
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tərtib edilən rusca-qədim türkcə lüğətdə də bizim başda və ya sonda 
“q” ilə söylədiyimiz sözlər “k”, “x”, “ğ” ilə yazılmışdır.

Söz sonunda cingiltili samitlər- “b”. “c”, “d”, “g”- türk dilində 
işlədilmir. Onların yerinə həmin samitlərin kar qarşılıqları “p”, “ç”, 
“f  \  “k” işlədilir. Alınma sözlərin də bir çoxu bu qanuna tabedir.

Ümumiyyətlə, əski türkcə, müasir Türkiyə türkcəsi və 
Azərbaycan türkcəsi arasında fərqlər vardır. Əski və müasir türkcə 
arasında müqayisə aparmağa çalışan f.e.n. Afaq Məmmədova da bu 
mövzu üzərində yazır: “ “Kitab” da işlənən bir çox söz müasir 
Türkiyə ədəbi türkcəsində öz fonetik-morfoloji “bakirəliyini” 
eynilə saxlamaqdadır: məsələn, acımaq (acmaq), bıyık(bığ), peynir 
(pendir), toğ(doğul), tüy(tük)”. Müəllifin “Dədə Qorqud” kitabında 
rast gəlindiyini söylədiyi yuxarıdakı sözlərin əksəriyyətinə XX 
əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan ədəbi dilində tez-tez rast gəlinir.

Azərbaycan dilindən fərqli olaraq bəzi kəlmə başlarında “y” 
samiti işlənir Türk dilində işlənir. Eyni proses XX əsrin 
əvvəllərində də müşahidə olunıır. Məsələn: yıl(il), yıldırım(ildırım), 
yürək(ürək), yuca(uca), yıldız(ulduz). Yıldızdakı...Yıldızdakı 
təmirlərim, heyf...(Sabir “Hophopnamə”), Fəzalardakı yıldızlara 
sormalısın, Əllərilə yüzünü qapar, Aydın və yıldızlı bir gecə, Yüzü 
azacıq qanlı, Bu yılkı buğday məhsulu az olurmuş, Yürəkləri daha 
başqadır, Fəqət yürəyində sağalmaz bir yara açıb da öylə hederim, 
Ölürkən yüzlərini görmədim. Bir yılan kibi qıvrılacaqsın. tştə qaç 
gündür yüz-yüzə durmuyoruz, Saqın Yıldırımı yaralamasınlar, 
Yiğit Sabutay!, Nişan yüzüyünü göndərəlim də,iş bitsin, getsin 
(H.Cavid).

Sözlərin əvvəlində “y” samitinin işlənməsiəski və müasir 
türkcədə işləndiyi kimi, müasir Azərbaycan dilinin dialektlərində 
də ğzünü göstərir. Məsələn; uduz-yıldız; ilan- yılan; ildırım- 
yıldırım və s.

Məlumdur ki, Azərbaycan ədəbi dilində “I” saiti ilə başlayan 
söz yoxdur. Lakin bu cəhət türk dilinin spesifik cəhətlərindən 
biridir. Yalnız XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində türk 
dilinin təsiri ilə həmin saitlə başlayan sözlərin işlənməsinə rast
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gəlinirdi. Məsələn; H.Caviddə ışı-şüa; ızsız-izsiz; ışıq-işıq; ıçqırıq- 
hıçqırıq və s.

Azərbaycanda 1931 -ci ildə nəşr edilmiş terminlər lüğətində “ı” 
saiti ilə başlayan “ıçqın”, “ışıqsevər” və s. bu kimi sözlər də öz 
əksini tapmışdır. Bu xüsusiyyət Azərbaycan ədəbi və elmi dilinə 
eynilə müasir türk dilində olduğu kimi, həmin saitlə başlayan 
sözlərin keçməsinin bariz nümunəsidir.

O zaman Mirzəbala Məmmədzadə Azərbaycan dilini türk 
dilindən uzaqlaşdırmaq məqsədilə yazılarla bağlı mətbuatda çıxış 
edirdi. O, 1937-ci ildə Bakıda keçirilmiş Orfiqrafıya və 
Terminologiya Konfransından sonra qəbul edilmiş bir sıra 
qaydalara kəskin münasibət bildirmişdir; yeni qaydalarda türk 
dillərində ahəng qanununun nəzərə alınmayaraq birinci hərfi “i-ı” 
ilə işlənən sözlərin İ ilə işlənməsi; ilk hərfi “y” ilə işlənmiş 
sözlərdən “y”nın çıxan İması vəs.

Türk və Azərbaycan dilinin fərqli cəhətlərindən biri də bəzi 
sözlərdə yerdəyişmə-metateza hadisəsinin olmasıdır. Bu cür fonetik 
hadisə- yapraq// yarpaq; topraq// torpaq və s. XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan ədəbi dilinə aid bütün nümunələrdə müşahidə edilirdi.

Eyni zamanda bəzi səs dəyişmələri də osmanlı terkcəsinin 
Azərbaycan dilinin fonetik sisteminə olan təsirdən başqa bir şey 
deyildi. Məsələn; alp// alb; bannaq//parmaq; baxmaq// bakmak; 
kölgə// kölkə; gömmək// kömmək və digər bu kimi fonetik təsirlər 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşayıb- yaradan bir çox 
yazıçı və şairlərimizin, ziyalılarımızın dilində intensiv şəkildə 
işlənmişdir.

Şerbakın türk dillərinin müqayisəli fonetikasına həsr edilmiş 
kitabında təqdim olunan cədvəllərdə digər türk dillərinə nisbətən 
Azərbaycan vəTürkiyə türkcəsində samit və sait səslər arasında çox 
az fərqlərin olduğu da diqqətə çatdırılmışdır.
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SUMMARY
S. Hasanova

Ottoman Turkish’s Phonetics effect of the Azerbaijan literary 
language

The article is about the literary language of the Ottoman 
Turkish, the phonetic features.

РЕЗЮМЕ

С. Гасанова
Фонетические следы усманского тюркского языка в 

Азербайджанском литературном языке

В статье говорится о фонетических следах усманского 
тюркского языка в азер-байджанском литературном языке.
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M ə m m ə d o v a  K ə b u tə r ,

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının magistrantı

KƏMİYYƏT KATEQORİYASININ 
TARİXİ İNKİŞAFI HAQQINDA

Kəmiyyət kateqoriyası anlayışını ifadə etmək üçün qədim türk 
yazılı abidələrində də müasir türk dillərində olduğu kimi, müxtəlif 
üsullarından istifadə edilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır:

l.Morfoloji üsul. Bu üsulla çoxluq, kəmiyyət anlayışını 
bildirmək üçün şəkilçilərdən istifadə edilmişdir. Qədim türk 
yazılarında həmin məqsədlə -lar,-ler,-t,-z, -an,-ən şəkilçilərindən 
istifadə edilmişdir. Lakin bu şəkilçilərdən yalnız -lar,-ler,-lər 
şəkilçisi fəal işlənmiş, digərləri isə passiv fonda işlənmişdir, -lar,- 
ler,-Iər şəkilçisi yalnız adlara deyil, fellərə də artırılmış, işi icra 
edənin say çoxluğunu bildirmişdir. Məsələn, Oğuz bəgləri-oğuz 
bəyləri; sablarım- sözlərim və s.

2.Sintaktik üsul: Sintaktik üsuldan morfoloji üsula nisbətən 
daha çox istifadə edilmişdir. Sintaktik üsulla kəmiyyət çoxluğunu 
bildinnək üçün sayların, qoşa sözlərin, təkrarların və s. işlənməsi 
əsasdır. Məsələn, kuz-kuduz (qız-gəlin); eb-bark (evlər); tokuz 
oğuz (doqquz oğuz) və s.

3. Leksik üsul: bu üsulla kəmiyyət kateqoriyasını ifadə etmək 
üçün “az, kop, kopan, üküş/üküs” kimi sözlərdən istifadə 
edilmişdir. Məsələn, üküş kıldım-çox etdim; oğuz kopun kəlti- 
oğuzların hamısı gəldi və s. -ıt, -t cəm şəkilçisi yazılı abidələrdə az 
işlənmiş, əsasən, Göytürk yazılarında rast gəlinmişdir. Məsələn,

Tarka-t (KT k l)-tərxanlar
Oğl-ıt (T.5) -nəsillər və s.
Bu şəkilçi müasir monqol və tunqus dillərində indi də 

işlənməkdədir.
Mövcud dillərin qrammatikalarında hər hansı bir qrammatik 

kateqoriyanın yaranması müasir koqnitiv dilçilik problemlərinə 
daxildir. Həmin kateqoriyalar insanların təfəkküründə yaranıb 
formalaşır, sonra isə dil vasitəsilə reallığını tapır və inkişaf
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prosesində dəyişir, təkmilləşir, yeni- yeni təzahür formaları, ifadə 
vasitələri, yaranma üsulları ilə zənginləşir.

Nitq hissələrinin bütün qrammatik kateqoriyaları, ismin digər 
qrammatik kateqoriyalan kimi, kəmiyyət kateqoriyası da təfəkkür, 
idrak prosesinin kəmiyyət anlamı ilə əlaqədar mühüm bir həlqəsini 
özündə təcəssüm etdirir.

Məntiqi kəmiyyət kateqoriyası idrak prosesinin elə bir 
mərhələsində meydana gəlmişdir ki, bu mərhələdə insanlar əşya və 
hadisələrə artəq onların kəmiyyət xarakteristikası nöqteyi-nəzərindən 
yanaşmağı bacarmışlar. Bu kateqoriya dildə öz ifadəsini qrammatik 
kateqoriyalardan mühüm birini təşkil edən kəmiyyət kateqo
riyasında tapməşdır.

Tarixən əşya və hadisələrə onların kəmiyyəti nöqteyi- 
nəzərindən yanaşan insanlar bu mərhələdə kəmiyyət anlamının 
özünü necə dərk edirdilər. Bir çox tədqiqatçıların düşüncəsinə görə, 
insanlar əşya və hadisələrə say, kəmiyyət baxımından yanaşmağa 
başladıqları vaxt onlar çoxluğu da, azlığı da əşya və hadisələrin 
keyfiyyət xüsusiyyəti kimi dərk edirdilər. “Kəmiyyət kateqo
riyasından əvvəl yaranmış keyfiyyət kateqoriyası insanın obyektiv 
gerçəklikdə müəyyən əşya və yaxud da hadisəyə yönəlmiş idrak 
fəaliyyətinin ilkin mərhələsini təşkil edir”.

İdrak prosesi hər hansı bir obyektin kəmiyyət müəyyənliyinə 
yalnız bu obyekt ətraf gerçəklikdə keyfiyyətcə xüsusiləşdikdən 
sonra yönələ bilər. Kəmiyyət kateqoriyasının inkişafının ilkin 
mərhələlərində kəmiyyət əşyalann topluluğunu, çoxluğunu 
xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən; rəng, forma, ölçü və s. biri kimi 
dərk edilirdi.

Bir çox xalqların dilində cəmlik kateqoriyasının topluluq 
mənasının mücərrəd say mənasından əvvəl yaranmasını, belə bir 
faktla izah etmək olar. Məlumdur ki, bir çox xalqlar daha qədim 
inkişaf dövrlərində topluluq məzmunu ifadə edən leksik və ya 
morfoloji əlamətlərə malik olmuşlar. Lakin əgər insanlar dildə 
kəmiyyət anlayışım müəyyən kateqoriya çərçivəsində ifadə 
etmişdilərsə, deməli, onlar bu məfhumu təfəkkürdə mücər
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rədləşdirməyi bacarmış, kəmiyyəti kəmiyyət olaraq dərk edə 
bilmişlər.

Hələ qədim dövrlərdən insanlar əşyaların çoxluğunu onun 
keyfiyyəti kimi başa düşmüşdülərsə də, topluluğu qrammatik 
kateqoriya kimi ifadə etdikləri zaman artıq mücərrəd kəmiyyət 
anlayışını dərk etmək qabiliyyətinə malik olmuşlar. Əşyaların 
kəmiyyətini tədricən onların keyfiyyətindən, xüsusiyyətlər siste
mindən təcrid edərək əvvəlcə təfəkkürdə, sonra isə dildə kəmiyyət 
kateqoriyasını yaratmışlar.

“Kəmiyyət kateqoriyası mücərrəd, ümumiləşmiş təfəkkürə 
məxsus kateqoriyadır və buna görə də əşyaların konkret 
çoxluğunun hissi əyani yolla əks olunması bu kateqoriyanın 
yaranmasında ilkin mərhələ kimi deyil, yalnız tarixi zəmin kimi 
baxılmalıdır. (Panfilov B.Z. s. 168)

Kəmiyyət kateqoriyasının yaranmasının ilkin mərhələsində 
insanlar topluluğu artıq mücərrəd kəmiyyətini göstərən xassə kimi 
dərk etməyə və onu dildə müxtəlif göstəricilər vasitəsi ilə ifadə 
etməyə başlamışlar. Budaqov R.A. bu haqda yazır: “Əgər insanın 
praktik təcrübəsi onu cəmliyin müxtəlif xüsusi halları ilə (daşların 
çoxluğu, ulduzların çoxluğu, insanların çoxluğu və s.) qarşılaş
dırırsa, insan xüsusi cəmliyin ayrı-ayrı hallarından abs- 
traklaşdırmaq qabiliyyətini kəsb etdikcə onda artıq mücərrəd 
cəmlik ideyası yetişməyə başlayır ki, bu da dildə , eyni zamanda 
qrammatikada formalaşmalı idi”. (Budaqov R.A.s. 160).

Kəmiyyət kateqoriyası türk dillərində də ənqədim 
kateqoriyalardan biridir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, qədim 
türklərin təfəkkür tərzi onlara təklik və cəmlik məfhumlannı bir- 
birindən fərqləndirməyə imkan vermirdi. K.Qrenbek qeyd edir ki, 
yalnız Şərqi Türküstanda məskunlaşaraq yeni hind-Avropa 
mədəniyyəti ilə qarşılaşdıqdan sonra uyğurlar cəmlik məfhumunu 
ayrı-ayrı təklərdən ibarət topluluq kimi qavramağa başlamışlar 
(183, 61). O, Pritsakın fikrincə isə, “qədim dillərdə cəmlik yalnız 
“biz”, “siz” şəxs əvəzlikləri və mənsubiyyət şəkilçiləri çərçivəsində 
ifadə edilmişdir” (163, 92). Bu kimi fərziyyələr belə bir faktla 
əlaqədardır ki, istər qədim, istərsə müasir türk dillərində təklik və
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cəmlik məfhumlarının forma cəhətdən ifadə olunmasında, demək 
olar ki, heç bir məhdudiyyət olmamışdır. V.Quzev yazır: “Türk 
dillərdində əşyaların nitqdə kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən 
səciyyələndirilməsi mütləq deyil... Cəmlik forması yalnız danışanın 
əşyaların çoxluğunu göstərməyə ehtiyyac duyduğu zaman hiss 
olunur” (52, 69). Belə bir cəhət Q.İ.Ramsted tərəfindən “Altay” 
dilçiliyinə giriş” əsərində də qeyd edilir: “Hələ qədim zamanlarda 
bütün Altay məntiqi çoxluq məfhumunu ifadə etmək üçün tək hal 
formasından istifadə etmişlər”... (118,57)

K.Qrenbekin və O.Pristakın fikirlərinə qarşı çıxış edən
A.M.Şerbak yazır: “......  əsrlərdə Orxon türklərinin hər hansı bir
fərdi ayn-aynlıqda qavraya bilməmələri və onu bölünməz bir 
toplunun göstəricisi kimi dərk etmələri inandırıcı deyil” (163, 92).

Cəmlik məfhumunun tək hal vasitəsi ilə ifadə olunması təkcə 
türk dillərində deyil, digər müxtəlif quruluşlu dillərdə də müşahidə 
olunur. Məsələn, ingilis dilində mövcud olan və tarixən “bir” 
sözündən törəyən qeyri-müəyyən artikl a\an isimlərlə birgə 
işlənərək, əslində, onların təkini bildirir. Lakin, məsələn, “a cow is 
a useful animal” “inək faydalə heyvandır” kimi cümlələrdə qeyri- 
müəyyən artiklin işlənməsi göstərir ki, isim burada eyni növdən, 
yaxud qrupdan olan əşyaları bildirir” (179, 79). B.A.Serebrennikov 
yazır: “At” sözü qədim türklərin təsəvvüründə həm “at”, həm də 
“atlar” məfhumuna uyğun gələ bilərdi” (137, 89). Bu hər hansı bir 
dildə qeyri-müəyyən, abstrakt kəmiyyətin formaca tək hal vasitəsi 
ilə ifadəsinin mümkünlüyü ilə bağlıdır. Hər bir əşya və predmetin 
adında ümumiləşmə var. Mücərrəd çoxluq və ya kəmiyyət dedikdə 
bu və ya digər predmetin adı nəzərdə tutulur ki, bu ad həmin 
predmetə aid olan varlıqların hamısını ehtiva edir, məsələn...

Ключевые слова: существительное, категория, 
принадлежность, множественное число...

Key words: noun, category, belonging, plurality...
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Резюме
В статье говорится один из категорий 

существительного категории численности. Дается информация 
об образовании этой категории.

Summary
The article provides information on the category of 

quantity, which is a noun categories. In that class is using about 
quantitative methods.
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