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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Təranə RÜSTƏMOVA 
 

İSLAMAQƏDƏRKİ DİNİ BAXIŞLARDA VƏ FOLKLORDA 
YER ALAN ALLEQORİK ÜNSÜRLƏR 
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Dünya xalqlarının əksəriyyətinin söz yaradıcılığında özünəməxsus yer 

tutmuş təmsil, digər ədəbi janrlar kimi, birdən-birə yaranmamış, öz tarixində 
uzunmüddətli təşəkkül və təkamül yolu keçmişdir. Belə ki, hər bir xalqın dini 
təsəvvüründə, mifologiyasında, şifahi xalq yaradıcılığında təzahür tapan 
alleqorik ünsürlər təmsil janrının ilk rüşeymləri kimi meydana çıxmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dini etiqadları, siyasi baxışları, ayrı-ayrı xalqların 
müxtəlif dünyagörüşlərini özündə birləşdirən və mədəniyyətin ən qədim 
forması olan mifologiyanın bədii xalq təxəyyülünün məhsulu olan dünya 
folklor nümunələrinin yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Folklor nümunələri, 
eləcə də təmsil bilavasitə mifoloji ənənələrlə bağlıdır, bir sözlə, mifologiyadan 
qidalanır.  

Məlumdur ki, mif xəyali aləmlə gerçək hadisələr arasında obrazlaşmış 
təfəkkür sistemidir. “Mifologiya yunan sözü olub “mifos” və “logos” 
sözlərindən əmələ gəlib, mənası rəvayət, əfsanə, nağıl, dastan, söz anlayışı 
kimi başa düşülür. Mifologiya ictimai inkişafın ilkin mərhələləri üçün 
səciyyəvi olan dünyanı anlama üsulu, ictimai şüurun ilkin formasıdır” [11, 5]. 

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, genetik cəhətdən nağılların əsasını təşkil 
etdiyi üçün mifi nağıl adlandırmaq olar. Xalq yaradıcılığının məhsulu kimi 
mifdən bəhrələnsə də, nağılda olan mifik sərhədləri müəyyən etmək çətin olur. 
Miflərə nağıl kimi baxmayan qədim insanlar üçün mif dünyanın dərk edilməsi 
forması, onun mənşəyi, insanların dünyada yeri və s. bu kimi məsələləri 
izahetmə vasitəsi idi. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, “mifologiya qədim 
insanların animist, antropomorfist, totemist baxışlarından sonrakı dövrünün 
məhsuludur” [2, 72]. 

Müəyyən varlıqları müqəddəsləşdirərək onlara sitayiş etmək dünya xalq-
larının dini təsəvvüründə mühüm mərhələ olub özünəməxsus yer tutur. Məsə-
lən, qədim Misirdə allah Ra öküz obrazında, Osiris qırğı başlı, Yunanıstanda 
Zevs öküz, qartal və yaxud ququşu, Finikiya ilahəsi Aştart inək, Meksika günəş 
allahı Teskatlipokanın başı ayı formasında, Şumer allahı Eya insan-balıq, 
xristian allahı Xristos quzu obrazında təsvir olunurdu  [3, 21]. Bu, bə-
zi xalqlarda ibtidai insanların mənşəyinin heyvanlarla, quşlarla, balıqlarla, 
hətta həşəratlarla əlaqəli olduğu dini təsəvvürləri ilə bağlı idi. Türk xalqlarında 
da qurd, at, it, qaranquş, göyərçin və s. bu kimi bir çox heyvan və quşların 
etiqad və inamlarda xüsusi yeri vardır. Bu təsəvvürlərə görə, heyvanlar 
insanların hamisi rolunda çıxış edir, onlara od verir, sənət öyrədir, mərasim 
və adətləri aşılayırdı. 

Totemik baxışlardan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, dünya xalqlarının 
həyatında böyük bir mərhələni təşkil edən totemizm (totem ‒ Şimali 
Amerikada yaşayan hindu qəbilələrindən birinin dilindən götürülmüşdür, 
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“nəsil” deməkdir) qəbilə quruluşu ilə bağlı olub, totemik əcdad və onunla bağlı 
olan təsəvvürləri əks etdirirdi.  

Mifoloji abidələrdə türk xalqlarının həyatında totem kimi qurda xüsusi 
münasibətin olduğuna rast gəlinir. Belə ki, xüsusən qurda olan yanaşma türk 
xalqlarını onun totem, yoxsa yaradan olması kimi mübahisəli mülahizələrə 
gətirib çıxarmışdır. Vəhşi xislətli, “yırtıcı olsa da, bu heyvan xeyirxah, 
insanlara yol göstərən, uşaqları öz südü ilə bəsləyib böyüdən təbiət ünsürü kimi 
nağıl və rəvayətlərdə özünə yer tutub. Və canavar südü əmən uşaqların 
böyüyəndə igidliyi, qorxmazlığı, mərdliyi ilə seçilməsi məxsusi vurğulanır” [8, 
28[]. Bununla bağlı əfsanələr də meydana gəlmişdir. Əfsanəyə görə, Roma 
şəhərinin əsasını qoymuş Romul və qardaşı Rem dişi canavar südü ilə 
bəslənmişlər. Məhz bu səbəbdən Romada Kapitoli təpəsində dişi canavar 
heykəli ucaldılmışdır. 

Talelərini heyvanların iradəsindən asılı hesab edən qədim insanlar totemlə 
bağlı müxtəlif nağıllar uydurmuşlar. İlan, inək, öküz, maral, at və qurd kimi ilk 
totemlərlə bağlı Azərbaycan nağıllarında xalq fantaziyası, ictimai və əxlaqi 
məsələlər sənətkarlıqla əks etdirilmişdir. Məsələn, ilan totemi ilə bağlı olan 
nağıllarların sırasında “Ovçu Pirim”i, inək və ya öküz totemi ilə bağlı olan 
nağıllardan danışarkən isə “Göyçək Fatma”nı, “Fatmanın inəyi” nağıllarını 
xüsusi vurğulamaq lazımdır.  

Azərbaycan folklorunda həmçinin maral totemi ilə bağlı əsatirlər, əfsanələr, 
rəvayətlər mövcuddur. “Maralgöl”, “Maral bulağı”, “Maral qayası” və s. 
əfsanələr bu qəbildəndir.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, totemist dövrün təsəvvürləri daha güclü olan 
heyvanlar haqqında nağıllarda elə heyvanlar vardır ki, bunlar totem olaraq 
ancaq daşlaşmış formada nağıllarda izlərini yaşadır. Bu cür daşlaşmış totemlərə 
qurd və iti misal göstərmək olar.  

Məlumdur ki, Azərbaycan xalqının mifologiyasında it ən qədim 
totemlərdən biri olmuşdur. Qeyd edək ki, “Kiçik bacı”, “Tumar pəhləvan”, 
“Tacir oğlu”, “Mərd və namərd” və s. nağıllarda totem təkcə əcdad deyil, 
həmçinin təzəcə dərk olunmuş dini təsəvvürlərin yaradıcısıdır. Bu dini 
təsəvvürlərin inkişafı totemin şərəfinə mərasimlər keçirmək, qurbanlar vermək 
kimi adətlərə təkan verirdi. Belə ki, həyatı yenicə dərk etməyə çalışan insan 
onun sirli qüvvəsinə inanır, qəzəblənməyindən qorxur və təbiətin gücündən öz 
xeyrinə istifadə etmək üçün hər cür tədbirlər düşünürdü. Bu isə sonralar ibtidai 
dinin formalaşmasına gətirib çıxardı. 

Totemizmin digər bir mühüm qolunu müqəddəslik çərçivəsinə salınmış 
quşlar − onqonlar tutur. Qədim mənbələrdə oğuz tayfaları ilə bağlı onqonların 
adları çəkilir. Bunlar zoomorfik totemlər olub, nağıllarda gah ümumiləş-
dirilərək quş adı ilə, gah da xüsusi adlarla − Qızılquş, Ağ quş, Zümrüd, Simurq 
quşları kimi vəsf edilir. Xüsusilə Simurq quşu dövlətçiliyimizin müəyyən 
mərhələsinin atributu olmuşdur. “Öz gözəlliyi ilə tovuzquşunu və qırqovulu 
kölgədə qoyan Simurq sufi-mistik fəlsəfəsində ali-mənəvi başlanğıcın maddi 
aləm üzərində üstünlüyünü simvolizə edir. Maraqlıdır ki, Səfəvilərin 
hakimiyyətə gəlməsindən sonra Simurq quşunun təsviri dövlətin embleminə 
çevrilmişdir” [1, 40]. Görkəmli şərqşünas A.Y.Bertels də “IX-XV əsrlər İran 
incəsənətində bədii obraz” monoqrafiyasında sehrli quş sayılan Simurqa xüsusi 
toxunmuşdur. 
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Totemizm qədim xalq meydan tamaşalarına da böyük təsir göstərmişdir. 
“Qədim babalarımız ovdan sonra kütləvi oyunlar, şadyanalıqlar etmiş, 
ovladıqları heyvanlardan əhliləşdirmiş və onların nəsil artımı ilə əlaqədar 
öymələr düzəltmişlər. Bu “söy”lər getdikcə mərasimlər şəklinə düşmüş, duet 
və xor müşayiəti ilə oxunmuşdur. Belə dialoq-duet məqamlı, dramatik 
məziyyətli oyunlar indi də xalqımız arasında olan “Kosa-kosa”, “Çoban yallı”, 
“Qurd və qoyun”, “Öymə”, “Sayaçı” və s. xalq teatr tamaşalarında 
göstərilməkdədir” [4, 5]. 

Araşdırmalara görə, Novruz-Bahar bayramlarında geniş yayılmış “Kos-
Kosa” tamaşasının mənşəyi b.e. I əsrinə gedib çıxır. “Kos-kosa” oyunu 
bizə gəlib çatmış həmin ayin mərasiminin bir hissəsini təşkil edir. Adiçəkilən 
oyunla yanaşı, oyunçuları adətən heyvan dərisi geyinmiş kəndirbaz oyununda 
da totemik izlərə rast gəlinir.  

Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq keçirilən mərasimlərin ilk mərhələsi 
sayca çox içtirakçısı olmayan “Kosa-kosa” adı ilə məşhur olan xalq mövsüm 
mərasimi ilə başlayır. “Bu mərasimdə Kosa qışın, Keçi isə yazın 
zoomorfizmidir” [4, 13]. Bir çox başqa xalqların, o cümlədən yunanların da 
mövsüm nəğmələrində Keçi zoomorfizm surətdir.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, təmsil janrına aid nümunələrin “məqalət”, 
“hekayət”, “rəvayət”, “misal” adı altında verilməsi də təsadüfi deyil. 
Fikrimizcə, təmsildə müəllif tərəfindən verilən təhkiyə, heyvanların təqdimi, 
ayrı-ayrı obrazların təsviri, lakoniklik onu struktur baxımdan hekayəyə 
yaxınlaşdırsa da, məzmun və mövzu baxımından təmsillər rəvayət və 
əfsanələrə daha yaxındır.  

 Məlumdur ki, əfsanələr daxilində qədim totemləri yaşadan, təsəvvür və 
fantaziyalarla zəngin folklor nümunələridir. Latın dilində bu sözün lüğəvi 
mənası “oxumalı”, yaxud “oxunmaq üçün tövsiyə olunan əsər”, fars dilində isə 
nağılı, əsli olmayan hekayəni, yaxud dillərə düşən vaqiəni ifadə edir [7, 62]. 

 Onu da qeyd edək ki, əfsanələrlə əsatirlər məzmun baxımından yaxın 
olduğundan bəzən bir-birindən seçilmir. Əfsanə daha qədim epik janr 
nümunəsi olan, qədim insanın dünya, təbiət haqqında təsəvvür və düşüncələrini 
özündə əks etdirən əsatirə, o cümlədən mifə mənaca yaxın olsa da, fərqli 
xüsusiyətləri də mövcuddur. Fantaziya ünsürləri ilə, qeyri-adiliklərlə zəngin 
olan əfsanə mifə və əsatirə nisbətən tarixi gerçəkliyə, reallığa daha çox 
söykənir.  

 Bildiyimiz kimi, nağıllar kimi, əfsanələr də öz başlanğıcını əsatirlərdən 
alır, bunların zəminində isə epos və dastanlar yaranır. Professor Sədnik Paşa 
Pirsultanlı tədqiqatlarında quşlarla, ilanlarla bağlı bir çox əfsanələrin 
yaranmasında xalq təmsillərinin müəyyən rol oynadığı qənaətinə gəlmiş və 
1985-ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan xalq əfsanələri” kitabında “İlan 
məhəbbəti” və “Qu quşu” əfsanələrinin daha çox xalq təmsilləri ilə bağlı 
olduğunu qeyd etmişdir [7, 156]. Belə ki, “İlan məhəbbəti” əfsanəsində ilanın 
insan kimi qıza vurulması, qızı, onun nişanlısını, sonda isə özünü öldürməsində 
təmsil izlərinə rast gəlinir.  

 Yuxarıda adı çəkilən “Qu quşu” əfsanəsi də təmsilə yaxındır. Belə ki, xəstə 
yatan Qu quşu ona su verməyən dörd balasından inciyərək İlahidən quşa 
çevrilməsini istəyir və arzusu həyata keçir. Qu quşu uçaraq havaya qalxır. 
Əfsanədə deyilir ki, balalarından üz döndərən Qu quşu bu səbəbdən başqa 
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quşların yuvasına yumurta qoyur, özü bala çıxarmır. Xüsusi idrak, düşüncə 
qabiliyyətinə görə digər canlılardan fərqlənən insana xas olan övlad 
nankorluğu sayəsində ana quşa çevrilir (metamorfoz). Əfsanənin əxlaqi-
didaktik sonluqla nəticələnməsi isə onu təmsilə yaxınlaşdıran səbəblərdəndir.  

İnsanın quşa çevrilməsi süjetlərinə bir qədər dəyişmiş formada digər 
əfsanələrdə də rast gəlmək olur. Məsələn, gəlinin öz istəyi ilə turac quşuna 
çevrilməsini “Turac” əfsanəsində, gəlinin öz xoşu ilə qayaya dönməsini “Gəlin 
qayası” əfsanəsində və s. göstərmək olar. Bu əfsanələrin əksəriyyətində sanki 
insanla təbiət eyniləşdirilir.  

Aydındır ki, hər bir dinin ayrılmaz hissəsini fetişist təsəvvürlər (fransızca 
fetiche – büt, tilsim deməkdir) təskil edir. Fetişizm hər hansı bütə, totemə kor-
koranə sitayiş deməkdir və fetişist izlərə (bütpərəstlik) dünyanın bütün 
xalqlarının tarixində rast gəlmək mümkündür. Məlumdur ki, qədim insanlar 
mifoloji baxışlarına görə xeyir və şər, işıq və qaranlıq, həyat və ölüm 
arasındakı daimi mübarizənin həllini fetişizmdə görmüşlər. Belə ki, ibtidai 
insanlar müxtəlif əşyalardan (daşlardan, ağaclardan, amuletlərdən, 
gözmuncuqlarından, dualardan, bütlərdən və s.) fövqəltəbii müdafiə üsulu kimi 
istifadə etmişlər.  

Dini mifoloji inamların, adətlərin sonrakı inkişaf mərhələsində fetişizm öz 
ictimai funksiyasını bütün təbiəti, maddi aləmi ruhun idarə etdiyi animizmə 
(latınca nimus, nima − ruh, can deməkdir) ötürür və bu dinlərin tarixində əsas 
mərhələni təşkil edir. Təbiətin canlandırılması, heyvan və quşların insan kimi 
düşünüb danışması animist dünyagörüşündən irəli gəlirdi. Bu xüsusiyyət təkcə 
nağıl və təmsillər üçün deyil, eyni zamanda dastan, bayatı, əfsanə, rəvayət, 
tapmaca, meydan tamaşaları və bu kimi bir sıra folklor janrları üçün də 
xarakterikdir.  

Folklorşünas alim S.P.Pirsultanlı təmsilləri, lətifələri, qaravəlliləri, meydan 
tamaşalarını, yanıltmacları, xalq dramlarını, atalar sözü və məsəllərini 
Azərbaycan folklorunda gülüş üçün tükənməz xəzinə adlandırır [6, 11]. 
Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bir-biri ilə yaxından bağlı olan, yuxarıda 
adları çəkilən folklor nümunələrinin, demək olar ki, hər birində həm də 
təmsillə səsləşən mövzu və süjetlər vardır.  

Bildiyimiz kimi, yanıltmaca bəzən “çaşdırma da” deyirlər. Çünki 
yanıltmaclar sürətlə deyildiyinə görə ifadə olunarkən sözlər dolaşıq salınır. 
Yanıltmaclarda da təmsilvarı süjetlərə rast gəlirik. Yanıltmacın təmsilə 
yaxınlığını daha aydın ifadə etmək üçün nümunələrə nəzər salmaq kifayətdir: 

  
 Dana dağa qaçdı, 
 Dağdan-dağa aşdı, 
  Dana dağda dalaşdı [5, 12]. 
 
Göründüyü kimi, sırf özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə yanaşı, hadisələrin 

heyvanla əlaqələndirilməsi, bəzən hətta gülüş doğurması, xüsusən azyaşlıların 
formalaşmasında müəyyən rol oynaması onu təmsilə yaxınlaşdırır.  

Digər folklor nümunələri ilə müqayisədə atalar sözü və məsəllərdə 
alleqoriyadan daha çox istifadə edilir. Alleqorik atalar sözlərinin kəmiyyət 
baxımından çoxluğu onların epik əsərlərdən, xüsusilə təmsil və nağıllardan 
yaranmasını sübut edir. Bəzi nümunələrə nəzər salaq: 
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 Ala it çaqqalın dayısıdır. 
 Ağ ayı oynamaz. 
 Anasından qabağa düşən qulunu qurd yeyər [9,76].  
 
Tərkibində alleqorik müqayisə olan atalar sözü və məsəllər də vardır. 

Başqa sözlə desək, atalar sözü və məsəllərdə “alleqoriya – geniş metafordur”. 
Alleqoriya, istiarə və bənzətmə bir-bir ilə sıx şəkildə bağlıdır. 

İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. 
İt əl çəkdi, motal əl çəkmədi [9, 75]. 
Fikrimizcə, təmsilin janr olaraq yaranmasında, formalaşmasında mühüm 

rol oynayan folklor nümunələri içərisində nağıllar mövzu, obraz, süjet və s. 
baxımdan təmsillərə ən yaxın olan janrdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ki, ayrı-ayrı 
folklor nümunələrində təzahür tapan alleqorik ünsürlər sonralar yazılı 
ədəbiyyata da nüfuz etmişdir. Belə ki, milli ədəbiyyatda təmsil janr kimi 
formalaşana qədər (XIX əsrə qədər) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Şah 
İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli və bir çox başqa sənətkarların 
yaradıcılığında bünövrəsini ağız ədəbiyyatından götürən, xalq təmsillərindən 
qidalanan mövzu və süjetlərə, obrazlara rast gəlinir.  

 
Tarana Rustamova 

 
The allegoric elements in the pre-islamic religious views and folklore 

S u m m a r y 
  

The first germs of the fable, which was formed much later as a genre, 
should be looked for in prehistoric times. There are not so many genres, both in 
Azerbaijani and in world literature, having such an ancient history as fable. The 
given article touches upon the allegoric elements, which are reflected in the 
totemistic, animistic, fetishistic religious conception, mythology and folklore 
of the Azerbaijani people. The author gives detailed information about the 
animals, birds, used as a totem, leaning upon the patterns of folklore of the 
Turkic peoples, and, in particular, of the Azerbaijani people, researches the 
totemistic views which originate from the myths, legends, public performances, 
public games. 

Equally with totemism the given article touches upon the fetishistic and 
animistic images which form an integral part of any religion, researches the 
awakening of nature, the ability of the animals and birds to think like the 
people and etc. The proverbs and sayings, the patters which originate allegory 
have been involved in the study, some ideas at the basis of the examples from 
them are confirmed. 

Subsequently the above-mentioned allegoric elements in the course of time 
passed to written literature became the allegoric subjects used in the creation of 
many classical authors and influenced the formation of fable as a genre.  
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Тарана Рустамова 
 

Аллегорические элементы в доисламских  
религиозных взглядах и фольклоре 

Р е з ю м е 
 Первые зародыши басни, которая намного позже сформировалась 

как жанр, следует искать еще в доисторические времена. Не так уж много 
жанров, как в азербайджанской, так и в мировой литературе, имеющих 
столь древнюю историю, как басня. Данная статья посвящена аллегори-
ческим элементам, которые нашли отражение в тотемистическом, 
анимистическом, фетишистском религиозном представлении, мифологии 
и фольклоре азербайджанского народа. Автор предоставляет подробную 
информацию о животных, птицах, используемых в качестве тотема, на 
фольклорных образцах тюркских народов, и, в частности, азербай-
джанского народа, исследует тотемистические взгляды, которые берут 
свое начало из мифов, легенд, публичных спектаклей, народных игр.  

Наряду с тотемизмом, статья посвящена фетишистским и 
анимистическим образам, которые составляют неотъемлемую часть 
любой религии, исследуются пробуждение природы, способность 
животных и птиц мыслить как люди и т. д. К исследованию привлечены 
пословицы и поговорки, скороговорки, в основе которых лежит 
аллегория, утверждаются идеи на основе примеров из них. 

Впоследствии эти аллегорические элементы, перешедшие со 
временем в письменную литературу, превратились в аллегорические 
сюжеты, используемые в творчестве многих классиков и оказали влияние 
на формирование басни как жанра. 
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