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Azərbaycan əfsanələri tədqiq edildikcə tükənməyən, yeni təhlil materialı verən, özü 
ilə bərabəryeni baxış bucaqları, yeni dəyərləndirmə imkanları, yeni tədqiqat perspektiv- 
ləri gətirən janrdır. Onun öyrənilməsi ilə prof. M.Seyidov, prof. İ.Abbaslı, prof. P.Əfən- 
diyev, prof. A.Nəbiyev, prof. V.Vəliyev, prof. S.Paşayev (Pirsultanh), prof. M.Cəfərli, 
f.e.d. R.Əliyev, f.e.n. T.Fərzəliyev, f.e.n. R.Qafarlı, N.Qurbanov, Z.Hüseynova ve başqa- 
ları məşğul olmuş, ciddi elmi nəticələr əldə etmişlər. Bu nəticələr “Azərbaycan əfsanə- 
lərinin mifoloji strukturu” probleminin həlli baxımmdan zsngin nəzəri metodoloji qay- 
naq rolunu oynamaqla ciddi təhlil təcrübosi verir.
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SUMMARY

The Azeri legend is the genre which is not excised, on the contrary, gives more and 
more new materials for analysis, and continuously reveals the new research horizons. 
This genre was studied by such famous professors as M.Seyidov, I.Abbasly, P.Efendiyev, 
A.Nebiyev, V.Veliyev, S.Pashayev (Pirsultanly), MJafarly, R.Aliyev, the candidates of 
philological sciences T.Farzaliyev, R.Gafarly, N.Gurbanov, Z.Huseynova and others 
who achieved significant scientific results. These studies play a significant role in solu
tion of the problem “Mythological structure of the Azeri legends” being the authoritative 
source in this sphere.
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СТРУКТУРЫ ПРЕДАНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ 

РЕЗЮМЕ
Азербайджанская легенда -  это жанр, который в ходе изучения не иссекается, 

наоборот дает все более новые материалы анализа, обнаруживает все новые плас
ты рассмотрения, новые оценки и горизонты исследования. Изучением его занима
лись видные специалисты как профессора М.Сеидов, И.Аббаслы, П.Ефендиев, 
А.Небкев, В.Велиев, С.Пашаев (Пирсултанлы), М.Джафарлы, Р.Алиев, кандидата 
фил. наук Т.Фарзадиев, Р.Гафарлы, Н.Курбанов, З.Гусейнова и другие, которые до
бились весомых результатов. Эти исследования играют важную роль в решении 
проблемы “Мифологическая структура Азербайджанских преданий” и являются 
авторитетным источником в этой области.

.She



Ключевые слова: миф, легенда, модель, математическая мифология, инкарна
ция, реинкарнация, реантропоморфизм, антропоморфизм

Azərbaycan folklorunda elə janrlar vardır ki, onlar tədqiq edildikcə, bir 
növ tükənmir; daha yeni Məqamlar üzə çıxır və bu məqamlar da özü ilə 
bərabər yeni baxış bucaqları, yeni dəyərləndirmə imkanları, yeni tədqiqat 
perspektivləri gətirir. Belə janrlardan biri də əfsanələrdir. Təsadüfı dey- 
ildir ki, əfsanələrin öyrənilməsi ib  prof. M.Seyidov (19, 20, 21), prof. 
İ.Abbaslı (1), prof. P.Əfəndiyev(3), prof. A.Nəbiyev(12, 13), prof. V.Və- 
liyev (22), prof. S.Paşayev (Pirsultanlı) (14, 15, 16, 17), prof. M.Cəfərli ( 
2), f.e.d. RƏliyev (4, 5, 6, 7, 8), f.e.n. T.Fərzəliyev (9), f.e.n. R.Qafarlı 
(11), Z.Hüseynova (10) və başqaları məşğul olmuş, onları ən müxtəlif is- 
tiqamətlərdən təhlil etmişlər. “Azərbaycan əfsanələrinin mifoloji struktu- 
ru” probleminin həlli baxımından bu tədqiqatlar zəngin nəzəri-metodolo- 
ji qaynaq rolunu oynamaqla, ciddi təhlil təcrübəsi verir.

Qeyd etmək: lazımdır ki, adı çəkilən tədqiqatlarda əfsanələrin mifoloji 
semantikasınm öyrənilməsi bu sahədəki mövcud elmi ən'ənələri qoru- 
maqla yanaşı, eyni zamanda orijinal yanaşma təcrübələri də verir. Bu ba- 
xımdan, f.e.d. R.Əliyevin tədqiqatları cliqqəti cəlb edir.

Ümumiyyətiə. R.Əliyev Azərbaycan epos sisteminə daxil olan janrla- 
nn, xüsusilə nağıl, dastan, əfsanə və rəvayətlərin öyrənilməsi ilə uzun il- 
lərdir ki, məşğul olur. Onun bu sahədəki yaradıcılığı artıq sanballı bib- 
lioqrafiyam təşkil edir. Bu sahədəki fəaliyyətinə öncə Azərbaycan nağıl- 
larında mifık görüşlərin öyrənilməsi ilə başlayan alimin axtarışları onun 
monoqrafık əsərində ümumiləşdirilmişdir (4). Sonrakı tədqiqatları isə mi
foloji şüurun bədii spesifikasına həsr olunmuşdur (5). RƏliyev daha son- 
ra mif və folklorun münasibətləri yönündəki tədqiqatlarını genezis və 
poetika kontekstində araşdırmışdır (6). Alimin əfsanələrlə bağlı son gö- 
rüşləri onun “Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları” 
adh doktorluq dissertasiyasında ümumiləşdirilmişdir (7). Çox geniş folk- 
lor mətni bazası əsasmda yazılmış bu işdə əfsanələr həm kəmiyyət, həm 
də kcyfıyyət baxımından geniş planda araşdırılmışdır.

Alimin əfsanələrin riyazi kökləri ilə bağlı fikirləri də tədqiqatçıların 
diqqət mərkəzindədir. Əfsanələrin mifoloji strukturu R.Əliyevin “Riyazi 
mifologiya” adİı son monoqrafıyasında tamamilə yeni aspektdən öyrənil- 
mişdir (8). Bu, təsadüfı deyildir. Belə ki, kitaba ön söz yazmış S.Rzaso- 
yun da göstərdiyi kimi, “fılologiya elmləri doktoru Ramil Əliyevin... “Ri
yazi mifologiya” əsəri, sözün gerçək anlammda, Azərbaycan folklorşü- 
naslığmda tayı-bərabəri -  janr-tematik ekvivalenti olmayan bir araşdırma-



dır. Əsərin dəyəri onun ilk növbədə Azərbaycan folklorşünaslığınm möv- 
cud olduğu bu günə kimi “riyazi folklorşünaslıq” adına aparılmış bütün 
təcrübələrini nəzərə almaqla milli folklorşünaslıq və mifologiyada yeni 
bir sahənin riyazi mifologiyanm əsaslarım qoyması ilə müəyyənləşir. 
R.Əliyev bu monoqrafıya ilə riyazi mifblogiyaıım nəzəri-metodoloji əsas- 
larını və praktiki-təcrübi bazasını yaratmışdır” (18, 3).

Ramil Əliyev öz tədqiqatlarında mif dünyagörüşünün əfsanə janrma 
tərk edilməsi məsələsini (mif-əfsanə keçidini) tutarlı elmi qənaətlərlə 
əsaslandırır. O, əfsanə janrınm yarannıasmı mahiyyət etibarilə mifm öz 
funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi ilə izah edir: "Mif öz sakrallığını 
itirəndə ekzoteriklik qazanır. Mifın ölmosi ilə onun məzmununun forma- 
dan ayrılması baş verir. Bununla bağlı olaraq mif mətnlərinin yeni struk- 
turlarda bərpası prosesi gedir. Bu, xüsusilə əfsanə mətnlərində özünü gös- 
tərir. Hər bır əfsanənin özünə məxsus daxili quruluş modeli var. Əfsanədə 
irəli sürülən fıkir, ideya öz təsdiqini mətnin özündə tapır. Əfsanə keçmiş- 
də baş vermiş hadisələri şərh edir. Onu mifdən fərqləndirən yeganə əla- 
mət bununla bağlıdır” (6, 211-212).

Todqiqatçı Azərbaycan əfsanələrini mifoloji struktur xüsusiyyətlorinə 
göro bir neçə yerə bölür:

Totemik nıəzmun daşıyan əfsanələr;
Dağ kultu ilə bağlı əfsanəlsr;
Ağac kultu ilə bağlı əfsanəbr;
Su (bulaq) kultu ib  bağlı əfsanəbr;
Reinkamasiya ib  bağlı əfsanəbr;
Astral-kosmoqonik mənşəli əfsanələr və s. (6, 60)

Qeyd cdək ki, bu bölgü bir tərəfdən özünəqədərki təsnifatları əks etdi- 
rir. Məsəbn, əfsanəbrin totem, dağ, ağac, su və s. kultlarla bağlılığı 
ən’ənəvi bölgüdür. Ancaq bunların içərisində reinkamasiya ilə bağlı əfsa- 
nəbrin ayrıca qrup kimi götürülməsi folklorşünaslığımız üçün yeni ya- 
naşmadır. Bu baxımdan tədqiqatçı aşağıdakı qənaətlərə gəlir: “Müxtəlif 
heyvan və quşlarla bağlı reinkamasiya prosesi əfsanə mətnlərində müəy- 
уэп inkişaf səviyyəsində gedir. Tam reinkamasiyaya uğrayan mətnbrdə 
qəhrəmanm totemэ çevrilməsi təmin olunur. Totem olmanın əsas xüsu- 
siyyəti törədicilikdir. Bu xüsusiyyəti olmayan heyvan totem deyil. Buna 
görə də bəzi mətnlərdə totemləşmə, totemə münasibət zəif müşahidə olu
nur. Totemə münasibətin zəif olduğu əfsanələr əsasən ilanla bağhdır. Düz- 
dür, ilana inam (ilanın qıza, qızıla dönməsi) bir neçə əfsanədə qorunur.



Ancaq ilanla bağlı əfsanəbrin çoxunda ilana totem kimi baxılmır. İlan 
totem kimi yox, inanc, kult kimi çıxış edir. Lakin bir çox əfsanələrdə 
insan ilana yox, ilan insana inanır, ona vurula bilir” (7, 72).

Tədqiqatçı sözügedən problemə inkamasiya-reinkarnasiya kontekstin- 
dən yanaşaraq mövzuya aşağıdakı qənaəti ilə tam aydınlıq gətirir: “Azər- 
baycan əfsanələrində quşa dönraänin (reinkarnasiyanm) tam əksi olan in- 
kamasiya prosesinə də rast gəiinir. Xalq təfəkkiiründə bu iki pro-ses ma- 
hiyyətcə biri-bırinin əksi olsa da, hər iki prosesdə quşun qadm kimi təsəv- 
vür olunması onlara evlənmənin mümkün olduğunu mifoloji fakt kimi 
ortaya qoyur. Evlənan tərəfbr arasmda mifoloji yaxınhğın olması eyni za- 
manda qadının matriarxatlıq dövrünün məhsulu olan kult kimi üstünlüyü 
ib  təsdiq olunur. “Məleykə” əfsanəsində də bu, hiss olunur” (7, 75).

Etiolojilik sartdan Azərbaycan əfsanələrinin struktur-semantik xüsu- 
siyyətlərini araşdıran Ramil Əliyev haqlı olaraq bu qənaətə gəlir ki, bu 
sarıdan “Azərbaycan əfsanələri içərisində ən çox yayılanı dağ haqqında 
olan təsəvvürbri əks etdirən nümunəbrdir” (7, 81).

Tədqiqatçı ‘:dağ kultunun təbiətini qədim əcdadlarımızın şüuruna əsa- 
sən aşağıdakı kimi” izah edir: “Dağ insana çevrilir və ya canlı şəkildə 
şüurda qəbul edilir (antropomorfızm); İnsan dağa çevrilir (reantropomor- 
fızm). Daşa dönmək inamını da əcdada qayıdış kimi bura əlavə etmək 
olar; Dağ uşaq doğur” (7, 84).

Dağın antropomorfaşdırılması məsəbsinə kompleks yanaşan Ramil 
Əliyev bu mifoloji sistemin əsasmda dağ ruhuna inam, dağın qoruyucu 
olması, dağ ruhunun kişi şəklində təsəvvür olunması, dağ ruhunun qadm 
şəklində təsəvvür olunması, insanın dağa çevrilməsi, dağın insan kimi tə- 
səvvür oluııması, qayanm uşaq verməsi, dağm ilanla əlaqəsi və s. motiv- 
brin durduğunu bildirir, fıkrini misallarla sübut edir (7, 89).

Ramil Əliyev Azərbaycan əfsanələrində ağacın antropomorflaşdınl- 
ması ib  bağlı da kifayət qədər misallann olduğu qənaətinə gəlir: “Azər- 
baycan əfsanəbrində ağac ruhu, ağac əyəsi canlı təsəvvür olunur. Məsə- 
bn, bir əfsanədə göstərilİr ki, bağda ağacları sulayan bir uşağı ağ paltarlı 
kişi çağırıb dərədəki ağacları da sulamağı ondan xahiş edir. Uşaq ayağa 
qalxanda heç kimi görmür” (7, 97). Tədqiqatçı ağacın antropomorfızmi- 
nin dpikliyini onun ağlaması ib  bağlayır: “Əfsanəbrdə bu tipiklik bilav- 
asitə söyüd ağacma şamil edilir. Çünki xalq təfəkkürünə görə söyüd qa
dm, ana kimi təsəvvür olunur, palıd ağacı isə kişi cildindədir” (7, 99).

Qeyd olunduğu kimi, R.Əliyev mif-əfsanə kontekstində özünün elmi 
yaradıcılığmm yeni bir mərhələsi olan “Riyazi mifologiya” adlı kitabın- 
da Azərbaycan əfsanəbrinin mifoloji strukturunun daha dəqiq müəyyən-



ləşdirilməsinə ip ucu verə biləcək yeni səviyyədə yetkin qənaətlər təqdim 
edir. Qeyd edək ki, tədqiqatçı buradakı qənaətlərini mifoloji informasiya- 
nın riyazi-funksional modelləşdirilmə təcrübəsinə əsasən hasil edir: “Əf- 
sanə öz strukturuna görə mifdən törəmədir. Mifm dairəvi inkişafı başa ça- 
tandan sonra o, öz-özünü təkrar edir, m if geriyə dövretmədə əfsanə mat- 
nine daxil olur. Mifın əfsanə mətninə hopması qapanmış dairənin geriyə 
fırlanma sürətindən asüıdır. Əfsanə mətni ibtidai cəmiyyətin etnomifolo- 
ji şüurunun yaddaşda qismən və ya bütöv geriyə dönməsi nəticəsində in- 
sanın tarixi şüurunda əski mif modelləri kimi bərpa olunur. Hərəkətin 
sür'ətindən asılı olaraq əfsanə, nağıl, epos, dastan janrlarının mifdən ası- 
lılığı azalır, hərəkətin birinci dövrəsində mifın əfsanəyə nisbəti təxmini 
olaraq bərabərləşir, hərəkətin ikinci, üçüncü, dördüncü və daha artıq 
siir'ətli fırlanmasmda mifdən istifadə koeffisienti (əmsalı) sür'ətin artma- 
sma tərs mütənasiblik təşkil edir, sür'ət artdıqca mif çalarları mətnə daha 
az daxil olur” (8, 69).

Əfsanəyə mifsizləşmənin (demifologizasiya) xas olduğunu deyən R.Ə1İ- 
yev onda bərpa olunanı mifın ancaq nəticəsi sayır: “Mifin özü isə unudul- 
muşdur, onu ancaq təxəyyülün köməyi ilə yada salmaq miimkündür. M if 
keçmişi, indini və gələcəyi izah edə bildiyi halda, əfsanə mətni indiki və 
gələcək zamandan məhrumdur. Ona görə də əfsanə statik vəziyyətdədir. 
Əfsanələrin yaranması antropomorflaşmış ilahi (məbud, tanrı) obrazmın 
təfəkkürdə formalaşması dövrü ilə üst-iistə düşür. Mifın sonu nəticəsində 
hoqiqi tanrı ideyasmın təhtəlşüurdan ayrılıb rasional şüura keçməsi ilə 
keçmiş mif mədəniyyətinə baxışı müxtəlİf rakursdan əks etdirmək folklor 
janrlarınm əsas vəzifəsi olmuşdur. Mif bədii şüurun formalarmın - mif 
şüuru, əfsanə şüuru, nağıl şüuru, epos şüuru və dastan şüurunun köməyi 
ilə folklorun rnədəniyyət tipi statusunu qazanmışdır” (6, 212).

Tədqiqatçı daha sonra hesab edir ki, əski mifın məzmununun yaddaşlar- 
dan silinməsi nəticəsində onun strukturunun folklorda bərpasma ehtiyac var 
idi: “Mif mədəniyyətindən epos mədərıiyyətinə keçid bunu tələb edirdi. 
Epos mədəniyyətinin hər bir pılləsi üçün bu bərpa olunma fərqlənirdi. Əfsa- 
nə mifə yaxın oiduğu üçün onun struktunmu öz sxeminə daha yaxşı uyğun- 
laşdıırdı. həm də əfsanənin yaranma dövrü bu bərpaolunma prosesində 
bilavasitə məntiqi təfəkkürün üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı idi” (6, 212).

Tədqiqatçı bu dövrü habelə əfsanə mətnlərində bəzi mövzuların dini 
məzmun kəsb etməsi ilə əlamətdar sayır: “Bunu əfsanə mətnlərində bəzi 
mövzuların dini məzmun kəsb etməsi ib  də bağlaya bilərik (namus, həya 
və s. nəzərdə tutulur). Dini təsirin izini bütün əfsanələrdə görə bilmirik. 
Bu tə'sir daha çox totemik və dini əfsanələrdə hiss olunur” (7, 246).



R.Əliyev əfsanələrin mif qaynaqlarmın rəngarənglik sarıdan seçilməsi 
ib  bu qənaətə gəlir ki, sözügedən rəngarəngliyi eyni mifoloji mövzunun, 
görüşün özündə də görmək mümkündür: "Daşla bağlı mifoloji görüş 
“Daş gəlin” əfsanəsində daşadönmə ilə, insanlarm daşdan yaranıb daşa 
qayıtması ideyası ilə bağlıdırsa. “Qum-qum daş” əfsanəsində daş insan 
kimi danışır. Əfsanələrdə daşa-donmə raotivi müxtəlif formalarda yaşayır. 
Bə'zilərində daşa dönmə xilas olmaq ehtiyacmdan doğursa, digər əfsa- 
nədə (“Çoban və daşa dönən sürü”) əfsanəsində daş ruhu ocaq ruhu ilə 
birgəlik təşkil edir. Ziyarətdə ocaq yandıran çoban ocağa xoyanət etdiyi 
üçün daş ruhu onu çəzalandırır” (6, 65).

Əlbəttə, burada qeyd olunan qənaətlər R.Əliyevin əfsanələrin mifoloji 
strukturu ilə bağlı görüşlərini tam əhatə etmir. Ancaq bu fikirbrdə alimin 
əfsanə janrınm mifoloji genetikası, epos sisteminə transformasiyası, 
ümumepik sistemdəki yeri və s. ilə bağlı qiymətli və orijinal düşüncələri 
ifadə olunmuşdur. Həmin düşüncəbr “Azərbaycan əfsanəbrinin mifoloji 
strukturu” probleminin həlli baxımından dərin nəzəri-metodoloji aktual- 
lıq kəsb edir.
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