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ƏN’ƏNƏVİ NAĞIL FORMULLARI 
(АжагЬаусап və Türkiyə nağıHarı əsasındUı)

XÜLASƏ
Nağıllarda başlanğıc və sonluq formulları, həmçinin təhkiyə (medial) formullar 

mövcuddur. Burada Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının formullarının oxşar və fərqli 
cəhətləri araşdırılır. Oxşar tarixi yolu keçmiş Azərbaycan və Türkiyə xalqlarınm dili, 
mədəniyyəti və folklorunda, həmçinin nağılların ən’ənəvi formuliarinda da ortaq özəl- 
liklər çoxdur. Oxşarlıq nağılların sonunda rast gəlinən əqli nəticələr, atalar sözləri və 
deyimlərdə də özünü göstərir.
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T R A D ITIO N A L FORM ULAS OF TALES  
(According  to the Azerbaijan and Turkish tales)

SUMMARY
Differing from the beginning formulas the medial formulas and the ending are met 

in the tales. Here the alike and different points of the medial, beginning and ending for
mulas o f Azerbaijan and Turkish tales are investigated. The alike characters of traditional 
formulas of Azerbaijan and Turkish tales with the same root are more. The close histo
ries o f Azerbaijan and Turkey contact with folklores. The ending formulas o f fairytales 
of these people are similar. The fairytales which have not ending also have similar 
expressions.
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ТРАДИЦИОННЫ Е ФОРМУЛЫ СКАЗКИ  
(В основе А зербайджанских и Турецких сказок)

РЕЗЮМЕ
В различии от начальных формул в сказках встречаются и медиальные и фи

нальные формулы. Здесь исследуются сходные и отличительные особенности фор
мул в Азербайджанских и Турецких сказках. Уподобление эпических формул 
Азербайджанских и Турецких сказок, за редким исключением, вытекает из схо
жести языка, культуры и фольклора обеих народов, объединенных общей истори
ческой судьбой. Уподобление проявляется и в присутствии схожести умо
заключений, пословиц и поговорок даже в сказках, не заканчивающихся тради
ционными формулами.

Ключевые слова: сказка, внутренние формулы, традиционные формулы, ска
зитель, яблоко

Dünya folklorşünasları arasında ən’ənəvi formullar, qəliblənmiş ifa-
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dələr və ya folklor stereotipləri haqqında araşdırmalar aparan alimlər çox- 
dur. Formul nəzəriyyəsi haqqında çoxsaylı işləri ilə öncə iki qərb məktəbi 
tanmıb: 1) Menendes Pidal; 2) Millmann Parri, Albert Lord və E.Haytsın 
məktəbi. Ümumiyyətlə, söz yaradıcılığmın universal qanunauyğunluqla- 
rından danışsaq, məsələnin tarixi hələ antik dövrlərə, Protorqora, Aristo- 
telə, Siserona, Qermoqenə gedib çıxar. Rusiya alimləri L.Uland, Y.Qriş- 
mann, A.N.Afanasyev, F.İ.Buslayev folklorda formulluğu, A.Daure, 
Hayfurt, O.Holştaofel, Q.Poykort 1dmi alman məktəbinin tədqiqatçıları 
və PM ayer, S.Boura, P.Kelli, S.Vanqa, D.Buxane kimi digər dünya folk- 
lorçuları formulluğu dünya xalq lirikasının yaradıcı sisteminin qanunauy- 
ğunluğu kimi araşdırıblar.

Məsələnin qoyuluşu. Ancaq məhz nağılların ən’ənəvi formulları haq- 
qında araşdırmalar folklorşünaslıq sahəsində azlıq təşkil edir. Müasir 
dövrdə N.Qerasimova, İ.Razumova, O.Davudova və Q.M altsev rus xalq 
nağıllarının strukturu, nağılların formulları haqqında yazıblar. Türkiyədə 
B.Boratavın rəhbərliyi altında W.Wolker, B.Wolker, Mehmet Tuğrul, 
Ə.E.Uysal, E.C.Güney, B.Seyidoğlu, M.Gökçeli, N.Tezel, E.Artun və bir 
çox başqa alimlər öz işlərində müəyyən qədər bu məsələyə toxunmuşlar. 
Bu məqalədə nağılların məhz ən’ənəvi formulları (başlanğıc, sonluq, 
təhkiyə) araşdırılır, Azərbaycan və Türkiyə xalq nağıllarmın formulları 
müqayisə olunur.

İşin məqsədi. Dünya folklorşünaslığında bu sahədə ən böyük nəzəri iş 
rumın alimi N.Roşiyanuya məxsusdur. O, bir sıra Slavyan, Qərbi Avropa 
və Şərq xalqlarınm nağıl mətnlərinin əsasında formulları, onların ele- 
m entbrinin tərkiblərini analiz edib. Biz həmin fundamental araşdırmaya 
əsaslanaraq, Azərbaycan və Türkiyənin m üxtəlif bölgələrindən toplanmış 
nağılların ən’ənəvi formullarını, onların oxşar və fərqli özəlliklərini axtar- 
mağa çalışacağıq.

Öncə qeyd etməliyik ki, ortaq keçmişi olan Azərbaycan və Türkiyə 
xalqlarının nağıllarını nəzərdən keçirdikdə, oxşar ən’ənəvi formulların 
dominantlığı пэгэгэ 9а ф 1г. Tarixin inkişaf mərhələlərində, müəyyən 
mədəni şəraitdə, fərqli bölgələrdə yaşayan söyləyicilərin ustalığı, iste’- 
dadı ilə six bağlı olan təhkiyə prosesində yeni formullarm yaranmasına da 
sərhədsiz imkanlar açılır. Bu zaman Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının 
nağıllarında ən ’ənədən gəlməyən müasir epik formullar meydana gəlir. 
Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının formullarmın, təkərləmələ- 
rinin oxşar və fərqli cəhətlərinin çox olduğu aydın olur. “Bir dəfə var idi



...” formulu bir və ya bir neçə qəhrəmanın varlığmı müəyyən edir və 
onları zamana yerləşdirir. Ancaq zaman dəqiq göstərilmir. O, təsdiqdən 
ibarətdir, əsasən qəhrəmanın valideyinlərinə aiddir. B ə’zən nağılın əvvə- 
lində baş qəhrəman hələ dünyaya gəlməyib, o, gələcəkdə doğulacaq. 
Y ə'ni hansısa zamanda baba və nənə, padşah, arvadı və başqalarınm var- 
lığı bildirilir. Ardınca əsərin əsas personajı barədə m ə'lum at verilir. 
Azərbaycan xalq nağıllarında belə formullarxn sayı çoxdur. Məsələn: 
“Günlərin birində bir keçəl var idi” (2, IV, 265); “Bir gün Süleyman şah 
qoşunu ilə yoldan keçirdi” (2, V, 90). Türkiyənin fərqli bölgələrindən 
toplanan nağıllarda da bu tip formullar mövcuddur: “Bir vağdın hök- 
mündə bir İran padşahı varıdı. (7, 18); “Vahdın birində varıdı bir adam, 
bir də eşecii (7, 212); “Vaktıyla iki arkadaş, arkadaş oluyorlar” (8, 29); 
“Vaktı zamanında bir varmış, bir yokmuş üç arkadaş varmış” (8, 72).

N.Roşiyanu istisnalığı, unikallığı vurğulayan elementin (“heç vaxt 
olmadığı kim i”) daxil olması ilə yeni giriş formulunun əmələ gəlməsini 
vurğulayır. Girişdə qeyd olunan ifadə işlənməsə də, söyləniləcək nağılın 
əw əlində məhz həmin nağılm məzmunundan irəli gələn, təxmini tanışlıq 
xarakteri daşıyan formuldan söhbət gedir. Əgər söyləniləcək hadisələr 
çoxluq təşkil edirsə, “yaşamaq” m ə'nasını kəsb edən “baş vermək”, “yeri 
olmaq” məsdər formaları müxtəlif zamanlarda sadalanır. Bu zaman nağıl 
personajlarına aid olmayan, bə’zən isə nağıl qəhrəmanları ilə bağlı olan, 
ümumən hadisələri zamana yerləşdirən müstəqil formul yaranır. Bu tip 
inisial formul həm Azərbaycan, həm də Türkiyə nağıllarında kifayət 
qədərdir: “ Biri varıdı, biri yoxudu, Allah varıdı, şəriki yoxudu. Günlərin 
bir giinündə bir Əcərn oğlu İbrahim varıdı. Onun Dostu adlı bir anası 
varıdı. İbrahimin sənəti bu idi ki, hər səhər çıxardı ova, ovalardı, gəlib 
anasıynan bir yerdə şad ürəknən yeyərdilər. Bımlarm güzəranları belə 
keçərdi. Elə gün olmazdı ki, İbrahim ovdan boş qayıda. Bir müddət belə 
keçdi. Bir gün...” (2, II, 300); “Bir varmış bir yokmuş zamanın birində bir 
adam bir de karısı varmış. Bunlar öyle fakirlermiş öyle fakirlermişler ki 
sorma gitsin. İki teneke de buğdaları varmış...” (11, 335); ”Bir varmış, bir 
yokmuş... E w el zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük bir orman 
kenarında, küçük bir kulübede bir aile oturuyormuş. Erkek, balta 
girmemiş ormandan odun keserek uzak şehirlere götürüb satar, böylece 
ailesine bakarmış. Kadın da ormandakı çağlayandan eve su taşır, ağaçlar- 
dan meyve toplar, küçük tarlalarında yetişdirdikleri sebzelerden yemek 
yaparmış...” ( 4 ,1, 98). Başlanğıc formulunun tipik elementi olan “Biri var



idi, biri yox idi” də söylədiyimiz formul növünə aiddir. Nəqli və ya şühu- 
di keçmiş zamanda işlədilən bu klassik formul nümunəsi demək olar ki, 
bütün dünya xalqlanmn, həmçinin Azərbaycan və Türk xalqlarının nağıl- 
larının başlanğıcı üçün xarakterik elementə çevrilib. Məsələn, “Biri 
varıdı, biri yoxudu, Hacı İsmayıl adında bir sövdəgər var idi.” (2, II, 95); 
“Biri var idi, biri yox idi. Məhəmməd adlı kasıb bir kişi var idi” (2 ,1 ,361) 
“Biri varmış, biri yokmuş, Çok esgi zamanlarda bir padişah vardı” (8,28); 
“Biri varmış, biri yokmuş. Zamanm birinde bir padişah varmış” (11, 26). 
Göründüyü k im i/h əm  Azərbaycan, həm də Türkiyə xalq nağıllarında 
söylənilən olaylarm tarixi dəqiq göstərilmir, ancaq əhvalatların lap qədim 
dövrə aid olması tez-tez vurğulanır. Tədqiqatçı E.Artun sayır ki, nağıllar- 
da olaylar önəmlərinə görə sıralanaraq axtarılır və “mış” keçmiş zaman, 
indiki zaman , ya da geniş zamanın rəvayəti istifadə olunur (12, 118). 
Məsələn, “Yüzlerce sene evvel Karpazdakı bir köyde babamın büyük 
halası yaşardı” (7, 147); “Biri vardı, biri yoxdu/çok çok esgi zamanlarda 
bir padişah varmış” (8, 29); “Biri var idi, biri yox idi, keçmiş qərinələrdə 
Əhmədi- Çekkaş adında birisi vardı” (2, III, 321); “Belə rəvayət edirlər ki, 
əyyami-qədimdə bir padşah vardı” (2, IV, 241); “Biri var idi, biri yox idi, 
lap uzaq keçm işbrdə qəddar bir şah var idi” (13, 164).

N.Roşiyanuya görə, digər inisial formul nağılm həqiqiliyinin birbaşa 
təsdiqindən ibarət bir elementlə (əgər olmasaydı, damşmazdılar) əmələ 
gəlir. Bu formul söyləniləcək hadisəbrin dürüstlüyü arqumentindən təş- 
kil olunan “məntiqi deduksiya” dan ibarətdir. Həqiqiliyi vurğulayan söz- 
lərə nağılların girişində az rast gəlinir. Bu cəhət daha çox Azərbaycan və 
Türkiyə sehrli nağıllarının fınalında tətbiq olunur. N.Roşiyanu m üxtəlif 
xalqların nağıllarında “yumurtalar buzun üstündə bişəndə”, “gecə 
gündiizdən başlayanda”, “siçan də lbk  olanda” (Rummiya), “mən atamin 
qızı, atam mənim qızım olanda”, “mən atamm və anamın beşiyini yırğa- 
layanda”, “qurd keçi qiymətinə satılanda”, “şir qoruqçu olanda” (Türki- 
уэ), “buğda buz üstündə bitəndə”, “tısbağalar özünə qanadlar düzəldən- 
də” (Tatarıstan), “xoruzlar zabit olanda”, “toyuqlar tərcüməçi olanda” 
(Başqırdıstan), “keçinin buynuzu göyə söykənəndə, dəvənin qısa quyruğu 
y e rb  sürünəndə” (Tuva), Azərbaycan nağıllarında isə “qarpızları xoruzun 
belində səpəndə” və sairə bu kimi metaforik ifadəbrdən istifadə olun- 
duğunu vurğulayır (9, 28-29). Bu tendensiya başlanğıcda sö y b n ib n  rit- 
mik söz oyununda (təkərləmədə) özünü bariz göstərir. Ritmik söz oyunu 
söyləyicilərin ustalığma və dinləyicibrin istəkbrinə uyğun olaraq nağıl-



ların girişində uzun və ya qısa şəkildə deyilir. P.Boratava görə, nağılın 
əw əlindəki söz oyunları günlük həyatımızın ölçülərinə sığmayan, olmay- 
acaq işləri olacaq sayan bir nağıl dünyasına ayaq basacaq dinləyicini 
gerçək-üstü və gerçək-xarici havaya alışdırmaq üçün bir giriş, də'vətdir. 
Söyləyici dediklərinin bir oyun, yalan olduğunu açıqcasına da söyləyir: 
“sineye vurdum palanı, dinletim mi sana bu коса yalanı”, “o yalan, bu 
yalan, fıli yuttu bir yılan, bu da mı yalan?”, “ ....gerçeğe çevirelim bu 
düzdügüm yalanı”, “hikayedir bunun adı, söylemekle çıkar tadı” kimi 
sözlər bu məqsədi bəlli edir (14, 32-34). Azərbaycan nağıllannm  başlan- 
ğıcında da bu cür absurd situasiyalar, yalanlar mövcuddur. Məsələn, 
“Badi-badi giriftar, hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəl- 
ləklik edər köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin qıçı batdı. 
Hamamçmm tası yox, baltaçının baltası. Orda bir tazı gördüm, onun da 
xaltası yox. Ömrümdə çox şilaşı yemişəm, heç b eb  yalan deməmişəm (2, 
III, 163).

Türkdilli ölkələrin nağıl coğrafıyasını araşdırdıqda görmək olar ki, 
digər xalqlara nisbətən Anadolu türklərinin nağıl təkərbm ələri daha zən- 
gin və müxtəlifdir. Məsələn, “Masal masal matitas ... kalaylandı bakır- 
taş... Çukura düşdü çıkmaz... Pır pır çeder uçamaz. Var varanın, sür süre- 
nin...Habersiz bağa girenin hali yaman demişler... masaldır bunun adı ... 
söylemekle şıkar tadı... her kim dinlemezse bunu, haqqından gelsin kam- 
bur tadı...” (4, II, 49); “Evvel zaman içinde, cinler cirid oynarken, aski 
hamam içinde... Üşüdüm Allah üşüdüm, daldan armud düşürdüm. Armu- 
dumu yemişler, bana çirkin demişler... Çirkin değil, düzelim, inci, mercan 
dizerim. Ben mercandan geçemem, Aksaraya göçemem... Aksarayın kili- 
di, bana vuran kim idi? Emmim oğlu Musacık, eli kolu kısacık... Çık 
çıkalım çardağa, taş atalım çaylağa; çaylak başım kaldırmış, ayvaları çal- 
dırmış... Hani kağıt, hani defter? Bir de gelmiuş çevre ister; çevrede 
güller, sendeki diller; ben gider oldum, duymasın eller...” (3, 332).

Təhkiyo formullan içərisində ən maraqlısı dinləyicibrin diqqətini cəlb 
ешэк üçün istifadə olunan formullardır. Türk tədqiqatçısı Ebru Şenocak 
hesab edir ki, dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək üçün Türkiyə söybyi- 
ciləri “Gider bakar ki çadırın yerinde kimse yokdur”, “Bakar ki her kes 
eylenmekde, ziyafetler verilmekdedir, “Bakar ki oğlu eşikde düşmüş bay- 
ğındır”, “Kolunu açıb gösterir ki her nereye tutmuşsa orasını simsiyah et- 
miş” (15, 96) formullarından istifadə edirbr. Formullara əlavə olunan əl 
göstərişbri və mimik hərəkətlər də onlara rəngarənglik gətirir. Türkiyənin



fərqli bölgələrindən toplanan nağıllarda bu qəbildən olan maraqlı formul- 
lar çoxdur. Məsələn, “Bu geceki masal ada burda biter; biter ama doğru- 
sunu ararsanız ne bittigi var, ne biteceği var...” (3 ,184); “Sonra neylemiş- 
ler, netmişler, orasını о kadar bilmiyomm ama” (3, 108); “Şimdi sözü 
uzatıp da ne biz günaha girelim, ne de sizin başınızı ağrıtalım” (3, 118). 
Azərbaycan nağıllarında da dinləyicilərin diqqətini çəkmək üçün tətbiq 
olunan bu tip epik formullar çoxdur. “Qız gəldi, о yerdə Şah Abbasm 
imarətinin şəklini çəkdi. Nağıl dili yüyürək olar...” (5, 192); “Dedi, otur 
burada шэп söhbətimi eləyim. Dedi, bu gördüyün ağac balaca bir ağac idi, 
mənim də cavan vaxtım idi...” (5, 196); “Odunçunun arvadı haçandan ha- 
çana özünə gəlib, gözlərini açdı, gördü ki, balaca bir otaqdı. Tez durdu 
ayağa qaçsın, gördü ki, burada bir qapı var. Smdırıb qapım girdi içəri, 
gördü ki, burada о qədər arvad var ki, gəl görəsən” ( 2 ,1, 32) və s. Ümu- 
miyyətlə, məzmunca daha uzun nağıllarda rast gəlinən bu formullar çox 
zaman şifahi nitqdən yazıya alınmadığı üçün onların aşkarlanması çətindir.

Təhkiyə formullarından эп geniş yayılanı obrazların'daxili aləmini və 
xarici görkəmlərini təsvir edən formullardır. Azərbaycanın və Türkiyənin 
m üxtəlif bölgələrindən toplanan nağıllarda bu tip formullar həddindən 
artıq çox və rəngarəngdir. Əsasən kişi və qadın personajların xarici 
görünüşünü, gözəlliyini göstərən formullar çox sadalanır: “Pəncərədən 
tamaşa elədi, gördü ki, bir qızdı yatıb, dodaqlar yazın baharı kimi, dişləri 
inci mirvari kimi, nazik bədən...Bir qızdı ki, Allah- taala xoş gündə, xoş 
saatda yaradıb...” ( 2 ,1, 240); “Elə biləsən Allah- taala bu qızı birinci dəfə 
xəlq eləyibdi. Qaşlan qara, kirpikbri ox, yanaqları qaymaq, dodaqlarına 
elə bil ki, qan çilənibdi” (2, II, 34); “Mələk elə gözəl qız idi, onun kimi 
dünya üzündə gözəl yox idi. Qaşları qara, gözbri qara, kirp ikbri müjgan 
oxu, yanaqları bir kasa qan, bumu püstə, dodaqları zərif, beli incə, boyu 
sərv ağacı. Belə bir gözəlin eşqindən bütün padşahlar, padşah oğullan 
dəli-divanə idi” (2, II, 230); “Bir güzel gız. Aya der sen dur da ben do- 
ğayım” (6, 52); “Kızların güzellikleri dünyanın her tarafında dilden dile 
dolaşıyormuş. О kadar ki, aym on dördü günün on beşi kadar güzel- 
mişler” ( 4 ,1, 74); “Bu da binbir emekle meydana gelmiş, güzeller güzeli, 
eşsiz emsalsız bir kızmış” (4, I, 188); “Bir az sonra tül elbiseler içinde, 
güneş kadar parlak san saçlı, aym on dördü, günün on beşi gibi güzel 
altm kız gelmiş” (4, II, 59). Göründüyü kimi, həm Azərbaycan, həm də 
Türkiyə xalq nağıllarmda qadınların gözəlliyi səma cisim bri, əsasən 
Günəş və Ayla, bə’zən də ulduzlarla müqayisə olunur. Türk xalqları tan-



rıçı olduqlarına görə səma cisimləri ilə müqayisələr çoxluq təşkil edir. 
Azərbaycan və Türkiyə xalq nağıllarında gözəllər daha çox on dörd və on 
beş gecəlik Aya bənzədilir. Yalnız Türkiyə nağılları üçün xarakterik olan 
bir daxili medial formulun bir-birindən az fərqlənən müxtəlif variantları 
vardır: “Gız çok güzelmiş. О gadar güzel ki, gülünce güller, günasırlar 
açarmış. Ağlayınca gözlerinden inciler mercanlar dökülürmüş. Yürüyün- 
ce ardında otlar çimenner bitermiş” (7, 16); “Padışahın oğluna dedilər ki, 
gülüncə güllər açan, yürüyünce arkasında otlar biter. Ağlaymca da göz- 
lerinden inciler dökülür. Ellerini ikayınca da ellerinden gümüşler 
dökülür” (7, 86); “Su sunası melek huri dediginde, güldüyü zaman güller 
açar, ağladığı zaman inci mercan dökülür, yıkanınca suyu altın kesilir” 
(11, 183).

Xalq nağıllarınm baş qəhrəmanları hər zaman müsbət xarakterli ol- 
murlar. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında pis niyyətli mənfı obrazlar da 
ustalıqla təsvir olunurlar: “Gəlin var elə düşmən, mala düşmən, эгэ deyər 
can, qaynanaya qusdurar qan” (16, II, 314); “Qarı var ipəkdi, qarı var 
köpəkdi, qarı var iman, qurban nəsib olsun. Bu qarı köpək qarıdı” (16, III, 
5); “İki büklüm, kara kuru, sivri burunlu, sivri çeneli, dişsiz bir kocakarı 
ile karşılaşm ış...(4,1, 53); “Adamdan azma, dişleri kazma, üçbuçuk telli, 
kurbağa belli, kaş göz dersen görünmüyor sürmeden! Gözlerine inana- 
mamışlar” (7, II, 18). Hər iki xalqın nağıllarında “ifritə” qadınlar, divin 
arvadları, anaları, qorxunc эгэЫэг və başqa bədxah, şər məxluqlar ortaq 
formulla -  “alt dodağı yerdə, üst dodağı göydə” və ya “alt dodağı yer 
süpürür, üst dodağı göy süpürür” metaforik ifadələri ilə təsvir olunur. 
Məsələn, “Bir nahamvar ifritədi ki, alt dodağı göy süpürür, üst dodağı yer 
süpürür” (1 7 ,1, 247); “Kapmm önünde bir dudakları yerde, bir dudakları 
gökde olan kocaman korkunc arap görünce aklı başma gelmiş” (4, II, 57).

Söylənilən hər bir əhvalatm, hadisənin başlanğıcı olduğu kimi, sonu da 
olmahdır. Sonluq formulları digər formullarla müqayisədə daha rənga- 
rəng və çoxsaylıdır. B ə’zən nağıl söyləyiciləri başlanğıc formullarmdan 
yararlanmırlar, ancaq sonluq formulları bütün nağıllarda iştirak edir. 
N.Roşiyanuya görə, sonluq formullarınm tətbiqi m üxtəlif formalarda ”пэ- 
ticə” çıxartmaq arzusu ilə izah olunur. Bu “nəticə”nin m ə'nası süjetin xa- 
rakterindən, söyləyicidən, auditoriyadan və əlbəttə, xalqdan-xalqa, söylə- 
yicidən-söyləyiciyə dəyişərək keçən ən’ənənin intensivlik dərəcəsindən 
asılıdır (9, 54). Azərbaycan və Türkiyə nağıllarında sonluq form ullannda 
əsasən söyləyicinin hansısa ziyafətdə iştirakı təsvir olunur. Bu ziyafət isə



bir neçə gün davam edən toy məclislərindən ibarət olur: “Təzədən qırx 
gün, qırx gecə toy eləyib öz muradlarına çatdılar. Mən də orada idim, aş 
yedim, nə əlim batdı, пэ əlim daddı, пэ də qarmrna bir şey getdi. Siz də 
eləcə yeyin, doyun! Siz yüz yaşayın, mən də iki əlli. Hansı çoxdu, siz 
götürün! Siz sağ, mən də salamat” (1, II c., 229); “Düyünə ben de dav- 
etliydim. Giderken yolda ayağıma diken batdı. Topallamaya başladım. 
Bakdım yol uzun. Geri evime döndüm” (6 ,1 c., 199) və s. Həm Azərbay- 
can, həm də Türkiyə nağıll^rından gətirilən nümunələrdə toy mərasimləri 
qırx gün, qırx gecə, yeddi gün, yeddi gecə və ya üç gün, üç gecə çəkir. 
Söyləyicinin olayların baş verdiyi yerdən dinləyicilərə yönəlməsi ən ’ənə- 
si Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının sonu üçün oxşar olsa da, variantlar 
fərqlidir. Belə ki, Azərbaycan nağılları üçün “Onlar yedi-içdi, уегэ və ya 
dövrə keçd ibr”, Türkiyə nağılları üçün isə daha çox “Onlar eriyor mura- 
dına, biz çıkalım dam ardına, tavan arasma və ya biz çıkalım kerevetine” 
formulları xarakterikdir. Məsələn, “O orda şad oldu, biz də burada şad 
olduq” (5, 200); “Başladılar özlərinə qırx gün, qırx gecə toy vurdular 
bütün fağır-fıiqəranın tərəfındə olub, camaatnan yaxşı rəftar elədilər. 
Onlar yeyib-içib уегэ keçdilər. Siz də yeyin için, muradmıza çatm” ( 1 ,1 
c., 26); “O yedi işdi, уегэ keçdi, siz də addayın dövrə keçin. Olar mətlə- 
binə çatdılar. Allah hamını mətləbinə çatdırsın, biz də onun biri.” (1, II c., 
52). “Kırk gün, kırk gece düğün yapıb evlenmişler. Onnar ermiş muradı- 
na. Ben de bırağdım da geldim size nakledeyim...” (7, 32); “Kırk gün, 
kırk gece düğün yapallar, murad alıp murad veriller. Ben de onnarı daha 
düğün bitmeden bırakdım, da geldim. Darısı sizin başınıza” (7, 185), ya- 
xud, “Onlar eriyor muradına, biz çıkıyoruz kerevetine” (8, 15); “Onlar 
ermiş muradına, biz çıkıyoruz dam ardına” (4, I, 73). Azərbaycan nağıl- 
larmdan nümunə gətiribn  yuxarıdakı sonluq formulları insanlarm həyat- 
da yaşamının sonunda bu dünyadan о dünyaya köçmələrinə bir işarədir. 
Türkiyədən toplanmış nağıllarda isə söylənilən olaylarla və haqqında 
danışılan insanlarla d inby ic ib rin  ayrı-ayrı məkanlarda və zamanlarda 
olmaları nəzərə çarpdırılır.

Əksər folklor janrlarında əsas qayə müsbət emosiyalar aşılamaq, tər- 
biyəvi, ibrətamiz nəticə əxz etməkdir. Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının 
nümunə gətirilən sonluq formullarında da nağıl qəhrəmanlarmın xoşbəxt- 
liyə qovuşmasını izhar edən söybyicib rin  dinbyicilərə xoş gün-güzəran, 
sağlıqla bağlı nikbin arzuları bildirilir: “Onlar da yedi, içdi, muradına ye- 
tişdi. О gün olsun ki, olmayanlar üçün olsun” ( 1 ,1, 220); “Onlar yeyib-



içib yerə keçdilər, siz də yeyin-için, sağ-salamat olun” (1, II, 203); 
“Oğlannan qız evlənib öz arzularına çatdılar. Siz də muradımza çatasınız” 
(1, V, 216); “Halk yedi-içdi. Onnara duada bulundu. О duaların yüzü suyu 
hürmetine ömür boyu mutlu yaşadılar” (7, 30); “Onlar ermiş muradına, 
darısı hepimizin başına...” (4, II, 122). Çox zaman sözügedən sonluq for- 
mulları “göydən üç alma düşdü” motivinin əlavə olunması ilə inkişaf edir. 
Bu cür sonluqlar bir çox Şərq xalqlarmm, daha çox Azərbaycan və Tür- 
kiyə nağılları üçün daha çox xarakterikdir. Məsələn, “Onlar yeyib içib 
yerə keçib, biz də yeyəy içək, dövrə keçək. Göydən üç alma düşdü, biri 
mənim, biri nağıl deyənin, biri də dinləyənin” (1 ,1 , 123); “Gökden üç 
elma düşdü. Biri yeni çife, biri meseli annadana. Biri dinneyennere...” (7, 
34); “Gökden üç elma düşdü. Birini yedim ben. Birini yedi masalcı. 
Üçüncüyü de yedi dinneyenner” (7, 153); “Gökden üç elma düştü. Biri 
söyleyene, biri dinleyene, biri yanımdakı arkadaşa” (8, 21); “Gökden üç 
elma düşmüş. Birisi bana, ikisi de dinleyenlere. Burada da masal bitmiş” 
(8, 73); və s. Topladığı nağılların hamısını göydən almaların düşməsi ilə 
yekunlaşdıran E.C.Güneyin nağıllarında bu formulun daha maraqlı və 
fərqli nümunələrinə rast gəlmək olar: ’’Gökden üç elma düştü. Biri, bu 
masalı dizip koşana; biri, okuyup dinleyene, birini okudum, üfledim insan 
çocuğumun ruhuna bağışladım” (3, 169). İslam inanclarından irəli gələ- 
гэк, tanrının göylərdə təsəvvür edilməsi və tanrı ilə insanlar arasında 
əlaqələrin olduğu bəllidir. Bu m ə'nada yuxarıdakı formullar tanrınm 
namuslu, gözəl insanlara onların yaxşılıqlarınm müqabilində onlara göy- 
dən nələrsə endirmələrinə bir işarə ola bilər. “Bacı və qardaş” adlı Azər- 
baycan nağılınm yekununda almaların yerinə tağda bitən üç yemişdən 
söhbət açılır: “Tağda üç yemiş yetişdi. Biri sizin, biri bizim, biri onların. 
Onlar yedilər, о yana getdilər, biz yedik, bu yana gəldik” (1, IV, 110). Tür- 
kiyə nağıllarında isə bu varianta rast gəlinmir.

Sonluq formullarmın digər tipi başlanğıc formullarda olduğu kimi, 
qeyri-mümkün, məzəli situasiyalarla qonaqlıqda iştirakın mümkünlü- 
yünü, nağılın doğruluğunu inkar edir. Azərbaycan və Türkiyənin ayrı-ayrı 
bölgələrindən toplanmış nağıllarda da həm qonaqlıq məclisləri, həm də 
başqa durumlarla əlaqədar özünəməxsus qeyri-real, gülüş doğuran yekun 
cüm blər çoxlu saydadır. Məsələn, “İskəndərin anası oğlunun bu sözlərini 
eşidənnən sonra düz gəldi evlərinə. Burada nağıl tamam oldu, qazan aşla 
doldu, toxlar yedi, aclar doydu” (1, V, 143). Yalnız Türkiyə nağıllarında 
rast gəlinən söyləyicinin ziyafətdən geri dönərkən qurbağa və ya itlə rast-



laşması və əlindəkiləri itirməsi və dinləyicilərin qarşısına boş əllə çıxması 
da bu qəbildən olan formullardır. Məsələn, “Bana da bir sini baklava ver- 
diler. Yemedim. Size getirecekdim. Aldım siniyi. Vurdum omuzuma. Or- 
taköyün deresinin kenarından gecerken kurbağalar vırak vırak dediler. 
Ben de bırak bırak anladım. Ben de bırakdım da geldim” (4, II, 129).

İşin elmi nəticəsi. Sadalanan ən’ənəvi formullarmın işlənməsi nağılçı- 
ların daxili zənginliyindən, yumor hissindən, poetik qabiliyyətindən, yə '- 
ni şəxsi keyfiyyətlərindən, fantaziyasından asılıdır. Bu zaman fərqli böl- 
gələrdə müasir, yeni formullar'meydana çıxır. Həmçinin yaxın tarixi yol 
keçmiş, dili, mədəniyyəti, folkloru oxşar olan Azərbaycan və Türkiyə 
xalqlarının zəngin təcrübəyə malik nağıl söyləyiciləri bə'zi variantlar 
istisna olmaqla, epik ən’ənədən gəldiyinə görə, bə 'zi sonluq formullarını 
demək olar ki, olduğu kimi saxlayır və təkrarlayırlar. Beləliklə də, xalq 
nağıllarımızın ən ’ənəvi formulları arasında daha çox ortaq və qismən 
fərqli cəhətlər meydana gəlir. >

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, Azər- 
baycan folklorşünaslığında formulluq məsələsi problem kimi araşdırılma- 
yıb. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə nağıllarmın ən’ənəvi formullarımn 
müqayisəli təhlili də indiyədək aparımayıb. İki problemin bir arada 
araşdırılıması maraq kəsb edir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Ümumiyyətlə, araşdırılan mövcud mövzunun 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun nağıl janrının tədqiqatçıları və folklor 
toplayıcıları, hətta yazılı ədəbiyyatla məşğul olan elmi işçibr, yazarlar 
üçiin də önəmli mənbə ola biləcəyinə əminik. Ancaq bu məsələ ilə bağlı 
daha dərin araşdırma və analizə ehtiyac duyulur.
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