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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
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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Kəmalə İSLAMZADƏ 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
«ANA» ARXETİPİNİN «ÖGEY ANA» PARADİQMASI 

 
Açar sözlər: ögey ana, totem, köməkçi heyvan, arxetip, mənfi işarəli 

paradiqma, sakral yalan 
Keywords: stepmother, totem, an animal-helper, archetype, negative 

paradigm, sacral lie 
Ключевые слова: мачеха, тотем, животное-помощник, архетип, 

отрицательная парадигма, сакральная ложь 
 
Analitik psixologiyanın banisi K.Q.Yunq tərəfindən elmə gətirilən 

«arxetip» anlayışının oxşarlığı tipoloji xarakter daşıyan folklor süjetlərinin və 
bir çox obrazların hansı ümumi ideyadan nəşət tapdığını, hansı vahid 
mərkəzdən şaxələndiyini müəyyənləşdirməyə kömək edir. K.Q.Yunq arxetipik 
mifologemlər arasında «ana» arxetipini xüsusi qeyd edərək, onun adını birinci 
çəkir. Bir çox komplekslərin nüvəsində ana arxetipi durur.  

Ailə (ər, uşaqlar, bəzən də qayınana, qayınata, qayın, baldız və b.) ananın 
qayğısını, xeyir-duasını, məhəbbət və himayəsini daim üzərində hiss edir. O, 
şüuraltı arzusunun diktəsi ilə məkanı (evi) öz himayəsində olan balaları və 
digər şəxslər üçün rahat vəziyyətə gətirir. Bu arxetipi titanların anası sayılan 
Torpaq ilahəsi Heyanın timsalında da görürük. 

Ana (yaxud Böyük ana) arxetipi bir çox obraz və anlayışları əhatə edir. 
Bunlardan torpaq, bolluq, məhsuldarlıq, hamiləlik, doğum, dayə, süd anası, 
qanadı altına almaq, qayğı, yemək, süd və s. aiddir. Dini aspektdə Məryəm ana 
da bu arxetipə daxildir. 

Əslində, bu arxetipin paradiqmalarının hər birində ziddiyyətli məqamları 
görmək mümkündür. Məsələn, ana torpaq deyərkən məhsuldar, bərəkətli, 
nemətləri ilə bütün canlıları bəsləyən və onlara həyat verən bir varlıq nəzərdə 
tutulur. Lakin onun «Qara torpaq», «Soyuq torpaq» deyilən bir tərəfi də vardır 
ki, ölümlə, son mənzillə assosiasiya doğurur. Eləcə də nağıllarda əvvəlcə 
uşaqlara şirniyyat və ləziz yeməklər verib doyuzduran, sonra isə onların 
özlərini yeməyi düşünən qarı obrazı bunu təsdiq edir. Ambivalent (ikili) 
xüsusiyyətli bu arxetip xeyirxah ana, ana torpaq kimi müsbət işarəli obrazlarla 
yanaşı, mənfi işarəli cadugər, qarı, vəhşi təbiət, qan, ölüm, ögey ana paradi-
qmalarına da malikdir. Bir-birinə düşmən olan əkizlərin simvolizmi ana – ögey 
ana obrazlarının simvolizmini də müəyyənləşdirir. 

Ögey ana obrazının iştirak etdiyi süjetlər nağıl göstəricilərində bir neçə 
nömrə [450, 480, 510 A) altında qeydə alınmışdır. Süjet analığın ögey qızına 
zülmü, ona qarşı qəddar münasibəti və qızın öz ağlı və xeyirxahlığı, həmçinin 
sehrli qüvvələrin köməyi sayəsində sonda xoşbəxt olmasından bəhs edir. 

Y.M.Meletinski analıq ilə ögey qızı arasındakı konfliktin özəyini onların 
başqa-başqa tayfalara mənsub olmasında görür. Analıq yad tayfadan olduğun-
dan, dul kişi evlənərkən müəyyən mövcud yasaqlara riayət etmədiyindən 
nağıldakı konflikt yaranmışdır. Ögey ana başqa nəslə mənsub olduğundan 
ərinin qızına qarşı yaxşı davrana bilməzdi, ona qayğıkeş ana ola bilməzdi. 
Burada analıqla ögey qızın tayfalarının toqquşduğunu görürük [18, 186]. 
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Qədim inanclara görə, ümumiyyətlə, ikinci dəfə evlənmək təqdir edilmir. 
Belə bir xəbərdaredici inanc məlumdur ki, «o biri dünyada kişi birinci arvadı 
ilə birləşir, ona görə də subay kişi dul qadınla həvəssiz evlənir, çünki öldükdən 
sonra o, birinci ərinin yanına qayıdacaq, ikinci əri isə tənha qalacaq» [13, 361].  

Təkrar nikaha mənfi münasibət atalar sözlərində də öz əksini tapmışdır: 
«Birinci arvad Allahdan, ikincisi bəndədən, üçüncüsü isə şeytandandır» [16, 
137]. Yaxud: «Adamın birinci bəxti» [2, 38]; «İkinci arvad yamaqdır» [2, 354]. 

Bu süjetin rus və Avropa xalqları nağıllarında təzahür edən variantlarında 
əsas qəhrəman olan qızın adında «kül»lə, «his»lə bağlılıq özünü göstərir 
(Zamaraşka, Zoluşka, Generentola, Gendrillon, Aschenbrödel). Müxtəlif 
dillərdə olan bu adlarda «üz-gözü hisə bulaşmış», «külə batmış», «sifəti küldən 
qaralmış» mənaları ehtiva edilir. De Qubernatis çoxcildlik «Universal 
ədəbiyyat tarixi» («Storia delle novelline popolari», percuradi Aqelo de 
Qubernatis Milano, 1883) kitabının VII cildində bu tip nağılların mənşəcə 
miflərə gedib çıxdığı fikrini irəli sürmüşdür. Ümumiyyətlə, mifoloji 
nəzəriyyənin tərəfdarı sayılan müəllif onun əsas müddəalarına uyğun olaraq 
hər şeyi göy cisimləri, təbiət hadisələri (Günəş, şəfəq, tufan), tanrılar və s. 
mifoloji anlayışlarla əlaqələndirirdi. Fikrini təsdiq üçün De Qubernatis bir 
eston əfsanəsinin mətninə əsaslanır. Əfsanədə təsvir olunur ki, göylərin tanrısı 
(Wanna-Issi) gecələr Günəşin odu bədbəxtlik törətməsin deyə qızı axşam 
şəfəqi Ammarikə onu söndürməyi, üstünü örtməyi tapşırırdı. Səhər şəfəqi Koyt 
isə Günəşi yenidən yandırırdı. Ammarik Günəşin üstünü küllə basdırırdı. Külü 
isə qaranlıq gecə səmasından götürürdü [10, 456].  

Günəşi küllə basdıran qız özü də külə batırdı. Nağıl qəhrəmanının adının 
mənası da buradan doğur (Küllücə). Əlbəttə ki, bütün deyilənlər həmin süjetin 
estonlardan keçdiyinə dəlalət etmir. Sadəcə olaraq eston əfsanəsində süjetin öz 
başlanğıcını götürdüyü mifin əsas elementləri qorunub saxlanmışdır.  

Maraqlıdır ki, süjetin bəzi Azərbaycan variantlarında onu təşkil edən əsas 
motivlərlə yanaşı, Avropa variantlarında geniş yayılmış «kül» elementi də 
izlənilir. Lakin folklorumuzda bu, bir qədər fərqli şəkildə təzahür edir. 
«Göyçək Fatma» nağılında Fatma bəzənib toya gedir. Qarının məsləhəti ilə 
toyda oynayarkən camaatın üstünə kişmiş (bəzi variantlarda gül), analığı ilə 
bacılığı olan tərəfə isə kül atır [1, 21]. 

Səməd Behrəngi variantında isə təsvir olunur ki, Fatmanı şah oğlundan 
gizlətmək məqsədilə analığı onun üz-gözünə kömür xəkəsi sürtüb təndirə salır. 
Bu zaman xoruz oxuyub şah oğlunu xəbərdar edir:  

 
Qukqulu qu...qu: 
Fatma xanım təndirdədi, 
Üzü necə də parıldar. 
Kül üstündə iynə saplar, 
Küldən gözəl naxış vurar [3, 307]. 

 
«Göyçək Fatma» nağılının Azərbaycanda bir çox variantları vardır. 

Onların bəziləri yazıya alınmışdır. «Zalım ögey ana», «İki yetim», «Bacı və 
qardaş», «Ögey ana», «Analıq və yetim», «Yetim Fatma» adı ilə tanınan bu 
variantlar erkən təsəvvürlə bağlılığı ilə seçilir.  
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Süjetin dünya xalqları folklorunda yaşayan variantlarından aşağıdakıları 
göstərə bilərik: «Kelqırnaq» (türkmən), «Kamçı Sol Purçak» (sarı uyğur), 
«Dünya gözəli Vasilisa» (rus), «Qızıl iy» (rus), «Çoban qızı» (özbək), «Analıq 
və ögey qız» (gürcü) nağılları «Göyçək Fatma» ilə təxminən eyni məzmuna 
malikdir. «Çalışqan qızla tənbəl qız» (karel), «Balaca – bapbalaca» (rus), 
«Yonca qarı və qızcığaz» (komi), «Danışan ney» (Anadolu türkləri) və s. 
nağıllar da «ögey ana» süjeti üzərində qurulmuşdur [6, 50]. 

SMOMPK məcmuəsində «Göyçək Fatma» nağılının süjetinə yaxın olan 
üç variant çap edilmişdir: «İki yetim» [15, 105-109], «Zalım ögey ana» [15, 
101-105], «Zalım ögey ana və qızları» [12, 135-140]. Bu, həmin süjetin xalq 
arasında nə qədər yayılmış olduğunu sübut edən faktdır. «İki yetim» nağılında 
ögey ana olmasa da, onun funksiyasını qulluqçu qız icra edir. 

Hümmət Əlizadənin tərtib etdiyi «Dastanlar və nağıllar» kitabında yer 
almış «Ögey ana» adlı variantda digər nümunələrdə rast gəlinməyən maraqlı, 
orijinal motivlər vardır. Burada təsvir olunur ki, molla qadın bir qıza dərs verir. 
Qızın atasına ərə getmək məqsədilə molla qıza öyrədərək onun anasını sirkə 
küpünə saldırır. Ana inəyə çevrilir. Ata və molla qadın evlənirlər, onların bir 
qızı dünyaya gəlir. Zalım ögey ana inəyin kəsilməsinə nail olur. Yetim qızın 
xoşbəxtliyə çatmasında inəyin sümükləri həlledici rol oynayır [4, 405-409]. 

Nağılın bəzi başqa variantlarında «ögey ana» süjeti ilə «balıq tərəfindən 
udulma» süjetinin kontaminasiyası ilə qarşılaşırıq. Məsələn, «Göyçək 
Fatma»nın Gəncə sakini İsmayıl Tağızadənin dilindən 1955-ci ildə toplanmış 
variantında, «İki yetim» nağılında, Qarsda yazıya alınmış «Qızıl inək» 
nağılında, «Kelqırnaq» türkmən nağılında şah oğluna ərə gedərək hamilə qalan 
yetim qızın analığı, bacılığı və ya qulluqçusu tərəfindən aldadılaraq dəryada 
batırılması, balıq tərəfindən udulması və onun qarnında yükündən azad olaraq 
övladını (türkmən nağılında əkiz oğlanlarını) [7, 65] qucağına alması, sonra isə 
ovlanan balığın qarnından çıxarılması təsvir edilir.  

Nağılda dörd ünsürün də rəmzləşdirildiyini görürük. Günəşi-odu Qarı və 
meşə, havanı Yel baba, suyu balıqlar təmsil edir. Torpaq isə inəyin sümüklərini 
qoynunda dəfn edən ünsürdür [6, 119]. 

Yel Baba Fatmanın əlçimini aparır.  
 

Yel Baba, Yel baba,  
Əlçimimi ver, baba, –  

 
deyə-deyə əlçiminin dalınca qaçan bu yetim qız əslində taleyinin görüşünə 
gedir; o, Qarı ilə rastlaşır. Nağılda Fatmanın Qarı ilə qarşılaşıb mükaliməyə 
girdiyi epizodla bağlı S.Qarayev maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür. O, Qarıda və 
onun səliqəsiz daxmasında xaos əlamətləri görür [5, 20-21]. 

Əgər gerçək dünyanın normaları prizmasından yanaşsaq, ögey qız ideal 
sayılmaz. Belə ki, o, rastlaşdığı mifoloji personaja yalan söyləyir, bacılığına 
onunla görüşdüyü zaman özünü necə aparmalı olduğunu, sualları necə 
cavablandırmalı olduğunu başa salmır [20, 86]. Lakin nəzərə almaq lazımdır 
ki, biz burada mənəvi kateqoriyalardan deyil, başqa dünyanın nümayəndəsi ilə 
mərasimə uyğun rəftar barədə danışmalıyıq [17, 56]. 

Qızın dialoqa girdiyi personaj, görünür ki, onun nəslini himayə edən 
əcdadın surətidir.  
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Ruslarda bu nağılların analoqları aşağıdakı süjet tiplərində öz əksini 
tapmışdır: AT 403 («Əvəz edilmiş şahzadə qız»), AT 409 («Ana Vaşaq»), AT 
450 («Qardaş və bacı»), AT 480 («Analıq və ögey qızı»), AT 511 («Sehrli 
inək») [Bax: 19; 21; 24]. 

Qarının qıza öz başını yoxlatdırması da təsadüfi bir epizod deyildir. Bu 
motivi başqa xalqların ögeyliklə bağlı folklor nümunələri kontekstində 
araşdırdıqda onun mifoloji semantikası üzə çıxır [22, 30]. Belarus, Ukrayna, 
Cənubi Rusiya ərazilərində yayılmış «Yetim anasının qəbrini tapır» 
balladasının variantlarından birində təsvir olunur: «yetim uşaq anasının qəbri 
üstündə şikayət edərək deyir ki, analığı onun başını yumaqdan, saçlarını 
daramaqdan imtina edir. Yalvarır ki, bunu anası etsin. Anası qəbirdən cavab 
verir ki, qara torpaqda çürüdüyündən bunu edə bilməz. Deyir ki, qoy sənin 
saçlarını yağış yusun, külək darasın» [14, 553]. 

Buradan aydın olur ki, təbiət qüvvələri ananın funksiyalarını daşıyır. 
Fatmanın əlçimini aparıb Qarının bacasından salan Yel baba da yetim uşağı 
himayə edir, onu xoşbəxtliyinə yaxınlaşdırır.  

Həmçinin uşağın köynəyini yumaq, saçını daramaq kimi anaya məxsus 
funksiyalar başqa tayfadan olan ögey ana tərəfindən düzgün icra edilə bilməz. 
Köynək və saç insanın özünü ehtiva edir, onun surətidir. Məlumdur ki, saç 
hətta insanın ölümündən sonra belə onun DNT-si – yəni genetik kodu barədə 
informasiyanı saxlayır. Qədim insanlar isə saçın insanla qeyri-adi bağlılığını 
intuitiv olaraq müəyyənləşdirmişlər. Köynək və saçla bağlı xalq arasında bəzi 
yasaqlar vardır: «Köynəyini satmaq olmaz. Xoşbəxtliyi satmaq deməkdir»; 
«Saçı darayıb atmaq olmaz. Quş ondan yuva qursa, başın ağrıyar». 

Deməli, Qarının öz saçlarını Fatmaya göstərməsi ona olan 
məhrəmliyindən və eyni nəslə mənsubluğundan xəbər verir. Fatma Qarının 
suallarına nəzakətli, lakin yalan cavablar verərək bu doğmalığını bir daha 
sübuta yetirir. Onun bacılığı isə yad nəslin nümayəndəsi olduğundan sualları 
kobud, lakin doğru cavablandırır. Əvəzində isə cəzalanır. 

Ögeylik mövzusunda olan rus nağılı «Morozko»dan bəhs edən 
S.M.Tolstaya yazır ki, nağılın daha əvvəl yazıya alınmış variantlarında qız 
suallara cavab verərkən yalan danışır. XX əsrin ikinci yarısında toplanan 
variantlarda isə qız ya ikibaşlı danışaraq cavabdan yayınmağa çalışır, ya da 
doğru cavab verir. Səbəb odur ki, nağılın daşıyıcısı olan söyləyicilər get-gedə 
yalanın nümunədəki sakral mahiyyətini unudurdular. Halbuki ayin və 
mərasimlərdə yalan güclü bir magik priyom kimi iştirak edir və şər 
qüvvələrdən xəstəlik və təhlükələrdən qorunmaq üsullarından biridir [23, 109]. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan 
türk alimi doktor Ahmet Ali Arslan (Qəribqafqazlı) «Göyçək Fatma» 
Azərbaycan nağılı ilə Qarsın İqdır qəzasının Baharlı məhəlləsindən topladığı 
«Qızıl inək» nağılını və qırmızıdərili Zuni qəbiləsinə məxsus «Matsakili yoxsul 
qız» nağılını müqayisəli şəkildə təhlil edərək qeyri-standart, maraqlı, bəzən də 
mübahisəli nəticələrə gəlib çıxmışdır. Hindu nağılında çobanlıq edən qıza 
otardığı hind toyuqları yardım göstərir və burada ögeylik problemi qoyulmur. 
A.A.Arslan Aberhard və Boratavın ortaq işi olan «Türk xalq nağıllarının 
təhlili»ndə belə bir mülahizə irəli sürdüklərini qeyd edir ki, heyvandan yardım 
əldəetmə şamanizm ünsürüdür. Avropa nağıllarında, xüsusilə Şimal 
yarımkürəsinə yaxın olan və Orta Asiya–Sibir köç yolları üstündə yerləşən 
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ölkələrdə heyvanlardan yardım əldə etmək, ölüb sonradan təkrar dirilmək, o 
biri dünyaya səyahət etmək kimi fövqəltəbii və sadəcə şamanlara xas 
özəllikləri yuxarıdakı 3 nağılda görməyin mümkün olduğunu yazır. 

Maraqlıdır ki, A.A.Arslan nağıldakı müxtəlif epizodların şərhində bir 
məqsəd güdür. Bütün əlamətlər nağıllarda şamanizm ünsürlərinin olduğunu 
sübut etməlidir. Məsələn, nağıllarda iştirak edən quşlardan söhbət gedərkən 
(xoruz, hindtoyuğu) müəllif yazır: «Orta Asiya və Sibir mifologiyalarında 
«Həyat Ağacı»nın budaqlarına qonan quşlar insan ruhunu təmsil edir. Şamanlar 
ruh halında gəzməyi bir alışqanlıq halına gətirdikləri üçün onlar özlərini əsasən 
quş şəklinə salırlar [8, 4]. 

Ümumiyyətlə, biz A.A.Arslanın şamanizmin «Ögey ana» süjetli 
nağıllarda təzahürü fikrini bölüşmürük. Çünki şaman güclü, əzmli, liderlik 
xüsusiyyətlərinə malik bir xarakter olduğu halda, sözügedən süjetin qəhrəmanı 
zülmə boyun əyən, əzabkeş, passiv bir obraz kimi təsvir olunur. Onun xilası 
yardımçı qüvvələr vasitəsilə mümkün olur. 

A.A.Arslanın tədqiqatında bir fikirlə tam razılaşmaq olar. Belə ki, 
Tompsonun hinduların nağıllarından bəhs edərkən «Avropadan alınmış 
nağıllar» təbirini işlətməsini A.A.Arslan qəbul etmir. Çünki hindular işğalçı 
ağdərililərə nifrət etdiklərindən onlara aid olan heç bir şeyi qəbul etmir, öz 
mədəniyyətlərini mühafizəkarcasına qoruyub saxlayırdılar. 

Görünür, Tompson süjet oxşarlığının Avropadan iqtibasetmə kimi 
şərhindən başqa səbəb tapa bilməmişdir. Biz də bu fikirdəyik ki, süjet 
hindularda müstəqil şəkildə meydana çıxaraq öz ənənələrinə uyğun bir formada 
inkişaf etmişdir. 
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Kamala Islamzadeh 
 

The paradigm “Stepmother” of the archetype “Mother” 
S u m m a r y 

 
The research object of the article are tales created on the basis of the 

traditional plots with participation of the image of stepmother. The Azerbaijani 
variants are compared with their analogs in the peoples’ of the world folklore. 
The author of the article tries to show both the social aspects and mythological 
semantics of the problem of stepmother that is a negative paradigm of the 
archetype “mother”. When considering the conflict between stepmother and 
daughter – in – law in the context of social relations one can see that its basis is 
their belonging to the different tribes. From the mythological standpoint the 
connection between stepdaughter and ashes, soot is traced at almost all peoples 
and that is connected with the celestial bodies, natural phenomena. The motive 
“an animal helps a hero” in the analysed plot is explained by the totemic views. 
The author says about the sacral essence of the heroes’ lie in some episodes 
and considers it to be a magic method. The functions of the image of the crone 
in the plot are itemized, her status is determined in the article. The author also 
expresses her attitude to the motives “to be swallowed by a fish”, “hair”, 
“wind” appreciated by the different researchers. 

Кямаля Исламзаде 
 

Парадигма «Мачеха» архетипа «Мать» 
Р е з ю м е 

 
В статье объектом исследования являются сказки, созданные на 

основе традиционных сюжетов с участием образа мачехи. 
Азербайджанские варианты сравниваются с их аналогами в фольклоре 
народов мира. Автор статьи пытается показать как социальные аспекты, 
так и мифологическую семантику проблемы мачехи, являющейся 
отрицательной парадигмой архетипа «мать». При рассмотрении в 
контексте общественных отношений в основе конфликта между мачехой 
и падчерицей лежит их принадлежность к разным племенам. С 
мифологической точки зрения почти у всех народов прослеживается 
связь падчерицы с золой, сажей, что, в свою очередь, связывают с 
небесными телами, природными явлениями. В рассматриваемом сюжете 
мотив «помощь животных герою» объясняется тотемическими взглядами. 
Автор говорит о сакральной сущности лжи героев в определённых 
эпизодах и считает это магическим приёмом. В статье перечисляются 
функции образа старухи в сюжете, определяется её статус. Автор 
выражает своё отношение к мотивам «быть проглоченным рыбой», 
«волосы», «ветер», получившим разные оценки со стороны 
исследователей. 
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