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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” EPOSUNUN
ARAŞDIRILMASI TARİXİNƏ BİR NƏZƏR
Dünya xalqlarının qədimliyini, ilkinliyini təsdiqləyən faktlardan biri
epos ənənəsinin mövcudluğu, xüsusilə xalq dastanlarının qədim və orta
əsrlərdə yazı yaddaşına köçürülməsi, mədəniyyətin sonrakı dövr
nümunələrində həmin mənəvi sərvətin izlərinin qorunub saxlanması hesab
olunur. Bu mənada türk epos ənənəsinin və epik düşüncəsinin dünya
mədəniyyəti xəzinəsində tutduğu mövqeyi, yeri müəyyənləşdirmək üçün
Yer kürəsində yaşayan xalqların epos və eposdan törəyən yazılı
abidələrinin 3 min illik zaman xətti üzrə tarixi xronikasına nəzər salmaq
kifayətdir. Tədqiqatçılar şumerlərin “Bilqamış”, hindlilərin “Mahabharata”, “Ramayana”, yunanların “İliada”, “Odisseya”, midiyalıların
“Avesta”, farsların “Şahnamə”, oğuz türklərinin “Xəmsə”, “Oğuz kağan”
“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, qırğızların “Manas”, özbəklərin
“Alpamış”, ingilis-saksonların “Beovulf”, britaniyalıların “Robin Qud”,
fin-uqorların “Kalevala”, slavyanların “İqor polku haqqında dastan” kimi
yazılı epos və ədəbi abidələri daxil olmaqla dünya mədəniyyəti xəzinəsində
110 əsər müəyyən etmişlər. Eramızın ikinci minilliyində türklərin birbirinin ardınca qüdrətli imperiyalar yaratması, Avrasiyanın yarısını idarə
etməsi, əvvəl səlcuqların, sonra isə osmanlıların səlib (xaç) yürüşlərinin
Şərqə doğru sürətli irəliləyişlərinin qarşısını alması Avropada türk qorxusu
yaratmış və onları vəhşi, mədəniyyətsiz xalq kimi tədqim etmək ənənəsi
formalaşmışdı. Lakin epos və yazılı abidələrin zaman paradiqmasına diqqət
yetirəndə tamamilə başqa mənzərənin şahidi oluruq. 110 yazılı epos və
xalq yaradıcılığından törəyən ədəbi yazılı abidələr içərisində 18 möhtəşəm
əsər türk epik təfəkkürünün məhsuludur. Bir cəhət maraqlıdır: “İliada” və
“Odisseya” Yunanıstan, “Beovulf” və “Robin Qud” isə Britaniya adasının
sərhədlərindən kənara çıxmamışdır. Türkün isə təkcə “Koroğlu”sunu
xatırlamaq kifayətdir ki, Bessarabiyadan, Moldovadan başlamış, Çinə,
Ərəbistana qədər istər müsəlman, istərsə də onlarla xristıan, bütpərəst xalq
arasında, gündoğandan günbatana qədər uzanan ayrı-ayrı ölkələrdə
yayılmışdır. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 40-cı illərində məhz Türkün
yaratdığı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun qüdrəti Mikoyan, Stalin kimiləri
qorxutmuş və bu əsər repressiya qurbanları sırasına daxil edilmişdi.
Azərbaycanın görkəmli filosofu Heydər Hüseynov həm də “19-cu əsr
Azərbaycan fəlsəfi fikri”nin qaynağı kimi “Dədə Qorqud”dan bəhs
açdığına görə məhv edilmiş, türkmən alimi, “Koroğlu” eposunun böyük
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tədqiqatçısı akademik Bəymühəmməd Karrıyev isə “Dədə Qorqud”u təbliğ
etdiyinə görə 10 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Ancaq dünya
xalqlarının heç bir qədim yazılı epik əsərində “Kitabi-Dədə Qorqud”da
qoyulduğu şəkildə humanizm, vətənpərvərlik, ailə-əxlaq məsələlərinə yer
verilməmişdir. Təkcə bu gün dünyanın hər yerində aktual olan gender
probleminin “Kitab”dakı qoyuluşunu xatırlamaq kifayətdir. Qadın ailədə
kişilərlə eyni hüquqdadır, hətta bəzi məqamlarda onlardan tədbirli
olmasına, mərdliyinə, dəyanətinə, sevgidə sadiqliyinə görə üstün göstərilir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun nəşr və tədqiq tarixi 200 illik bir
dövrü əhatə edir. Xatırladaq ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında ilk
məlumatı Yakob Reyske (1716-1774) və Şərq əlyazmaları kataloqunu
tərtib edən Fleyşer vermişdir. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
nəşri və tədqiqinə XIX əsrdən başlanmışdır. Bu böyük abidəni ilk dəfə
dünyaya tanıtdıran alman şərqşünası Fon Dits olmuşdur. O, Drezden
kitabxanasında müqəddimə və 12 boydan ibarət “Dədə Qorqud”
dastanlarını aşkar etmiş, 1815-ci ildə “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u
alman dilinə tərcümə edərək “Odissey”in nağıl səciyyəli təkgözlü Siklopun
– Polifemin kor edilməsi süjetinin yeni variantı kimi nəşr etdirmişdir.
1857-ci ildə Almaniyada Vilhelm Qrimm də bu boyu özünün nəşr etdirdiyi
“Dünya Təpəgözləri” müntəxəbatına daxil edir. 1859-cu ildə görkəmli
alman şərqşünası Teodor Nyoldeke Drezden nüsxəsinin surətini çıxarıb
bəzi hissələri tərcümə edərək çap etdirmək istəyir. Lakin o, bu işi başa
çatdıra bilməyib topladığı materialları o vaxt Almaniyada təhsil alan
V.V.Bartolda (1892) verir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müqəddimə
və 6 boydan ibarət yeni nüsxəsini 1952-ci ildə italyan şərqşünası Ettori
Rossi Vatikan kitabxanasında üzə çıxarıb, geniş elmi müqəddimə ilə nəşr
etdirir. Dastan rus tədqiqatçılarının da diqqətini cəlb etmişdir. Şərqşünas
alim V.V.Bartold hələ universitet tələbəsi ikən “Kitabi-Dədə Qorqud”
üzərində tədqiqat aparmağa başlayır. O, əvvəlcə dastanların dörd boyunu
rus dilinə tərcümə edərək kiçik bir şərhlə nəşr etdirir. 1922-ci ildə bütün
boyları rus dilinə tərcümə edib çapa hazırlayır. Lakin onun sağlığında
dastan işıq üzü görmür. Əsəri Azərbaycan alimlərindən H.Araslı və
M.H.Təhmasib 1950-ci ildə Bakıda nəşr etdirirlər. V.V.Bartoldla eyni
zamanda Türkmənistanda yazıb-yaradan rus alimlərindən A.Q.Tumanski
və K.A.İnostransevin də bilavasitə “Kitabi-Dədə Qorqud”la əlaqədar
məqalələri nəşr edilir. V.V.Bartoldun “Dədə Qorqud” dastanları üzərində
apardığı tədqiqat işini onun ölümündən sonra rus türkoloqlarından
V.V.Jirmunski və A.N.Kononov davam etdirirlər. 1962-ci ildə onların
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tərtibatı ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı V.V.Bartoldun ruscaya
tərcüməsi əsasında yenidən nəşr edilir. Bu nəşrdə mətndən əlavə,
V.Bartoldun, A.J.Yakubovskinin və V.M.Jirmunskinin məqalələri də çap
olunmuşdur. Görülən işlərin məzmununa və əhatə dairəsinə görə bu dövrü
dörd mərhələyə bölmək mümkündür:
İlk mərhələ kimi 1815-1916-cı illər arasındakı bir əsrlik dövrü
götürmək olar. Çünki dastanın elm aləmində tanındığı vaxtdan ilk tam
nəşrinədək görülən işlərin xarakteri, demək olar ki, eynidir. Böyük alman
şərqşünası Fridrix Fon Dits ömrünün sonuna iki il qalmış Drezden Kral
kitabxanasında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını aşkar etmiş, 1815-ci ildə
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u alman dilinə çevirib “Yeni aşkar
edilmiş Oğuz Təpəgözü Homerin Siklopu ilə müqayisədə” adlı ön söz
yazaraq Berlində kitab şəklində çap etdirmişdir1. Ehtimal ki, Fridrix Fon
Dits mətnin üzünü köçürüb Berlinə gətir-mişdir. Doğrudan da, Berlin Milli
kitabxanasında əsərin XIX əsrin əvvəllərində yazılmış bir əlyazmasına
təsadüf edilir. Sual ortaya çıxır: nə üçün 12 boydan daha çox «Təpəgöz»
boyu alman aliminin diqqətini özünə cəlb etmişdir? Çünki həmin dövrdə
onun vətənində yunan miflərinə böyük maraq vardı. Əsatirçilər
nəzəriyyəsinin baniləri Yakob və Vilhelm Qrimm qardaşları
folklorşünaslıq elminin əsasını qoymaqla bütün mədəniyyətin
bünövrəsində miflərin durduğunu irəli sürürdülər. «Təpəgöz» boyu yunan
mifoloji sistemində mühüm yer tutan sikloplarla bağlı əhvalatlarla
səsləşirdi. Təsadüfi deyildi ki, 1857-ci ildə Qrimm qardaşları bu boyu
özlərinin tərtib etdikləri «Dünya xalqlarının təpəgözləri» müntəxəbatına
salmışdılar. Beləliklə, ilk mərhələdə dastanın mətnini düzgün oxumaq,
alman və rus dillərinə çevirmək təşəbbüsləri ilə yanaşı, təsvir xarakterli
yazılar da nəşr edilir, Dədə Qorqud və başqa obrazların tarixdə izlərini
axtarıb tapmağa səy göstərilirdı. 1859-cu ildə Venyaminov-Divayev
Orenburq əyalətində Xorxut Atanın qəbrini nişan verirdi. Teodor
Nyoldekenin (1836-1910) boyları tam tərcümə edə bilməyib, gördüyü işləri
rusiyalı tələbəsi V.Bartolda verməsi dastanın nəşr və tədqiqi işində böyük
dönüş yaratdı. Gənc alim ilk əvvəl türk eposunu tam halda rus dilinə
çevirməyi qarşısına məqsəd qoyub, boyların dördünün müxtəlif
məcmuələrdə işıq üzü görməsinə nail oldu.
İkinci mərhələ 1916-1952-ci illəri əhatə edir. Kilisli müəllim Rifət
1

Kitabi-Dede Korkut al-Lisani-Taife-i Oguzan: Drezden nüsxəsi. - Y. və n.y., ilsiz.- 154 s.Ərəb əlifbasında.
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Türkiyədə “Kitabi-Dədə Qorqud”u 1916-cı ildə (Berlin nüsxəsindən) ərəb
əlifbası ilə ilk dəfə tam şəkildə nəşr etdirmi1 və bununla eposun Türkiyədə2
və Azərbaycanda 3 araşdırılmasına şərait yaratmışdır. 1938-ci ildə
O.Ş.Gökyay Drezden nüsxəsinin özünü o vaxta qədər təsadüf etdiyi bütün
tədqiqat əsərlərinin xülasəsindən ibarət böyük bir müqəddimə ilə latın
əlifbasında çap etdirir. Orxan Şaiq sonralar (1939, 1943-cü illərdə)
dastanları müasirləşdi-rərək yeni türkcədə oxuculara çatdırır, mətnin
lüğətini tərtib edir4. Həmid Araslı isə 1939-cu ildə “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanını Bakıda tərtib və nəşr etdirir 5 . H.Araslı kitaba geniş bir
1 Kitabi-Dədə

Qorqud, İstanbul, 1916; Kilisli Müəllim Rifət dastanı ilk dəfə tam şəkildə
məhz Berlin nüsxəsi əsasında ərəb əlifbası ilə nəşr etdirmişdir. Bax: Kilisli Müallim Rifat.
Kitabi-Dede Korkut al-Lisani-Taife-i Oguzan. - İstanbul: Asari İslamiyye ve Milliyev
Tedkik Encümeni, 1916; Kitabi-Dede Korkud ala lisani-tayfa-i Oğuzan /neşre hazırlayanı
Rifat Muallim Kilisli (Bilge). - İstanbul: Asari-İslamiye və milliye tedqiq encemeni, hicri
1332, miladi 1916. - 172 s; Kitabi-Dede Korkud ala lisani-tayfa-i Oğuzan.(arap alfabesinde)
/haz. R.M.Kilisli. - İstanbul: Asari-İslamiye ve Milliye tedgig encümeni. - H. 1332.- 172 s.
2 Köprülü Fuat. Dede Korkut Kitabına aid notlar. İstanbul: Azerbaycan Yurd bilgisi, 1932;
Köprülüzade M. Fuat. Dede Korkut kitabına ait notlar. I. Altun küpeli oğuz bekleri
//Azerbaycan yurt bilgisi. - İstanbul, 1932 .- I yıl.- sayı I. - s. 17-21; Köprülüzade M. Fuat.
Dede Korkut kitabına ait notlar. II. Başa dönmek, aynalmak //Azerbaycan yurt bilgisi. İstanbul, 1932. - I yıl. - sayı 2. - s. 84-91; Köprülüzade M. Fuat. Dede Korkut kitabına ait
notlar. III. Ozan // Azerbaycan yurt bilgisi. - İstanbul, 1932.- I yıl. - sayı 3 .- s. 133-140;
Köprülüzade M. Fuat. Dede Korkut kitabında hayvanlar. - İstanbul, 1932; İsmayıl H.
Kitabi-Dədə Qorqud /H.İsmayıl //Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. - Bakı, 1926. - c. I. - s. 7889; Rza S. Türklərin ərəbləşməsi və əcəmləçməsi: [Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından da
məlumat verilmişdir] /Salman Rza //Yeni fikir. - 1926. - 17-18 mart;
3 Mirbağırlı M. Əski türk ədəbiyyatı nümunələrindən: [“Dədə Qorqud” dastanları haqqında]
/M.Mirbağırlı //Kommunist. - 1923. - 26 oktyabr. - № 242; Abid Ə. Elmi hərəkatlar:
[V.Bartoldun “Orta Asiya türk tarixi haqqında dərsləri” əsərinə münasibəti haqqında]
/Ə.Abid //Maarif və mədəniyyət. - 1927. - № 9. - s. 41-43; Müsaxanlı A. Kudatku bilik və
Kitabi-Dədə Qorqut //Zeynallı A., Şaiq A., Musaxanlı A., Əfəndizadə A. Ədəbiyyatdan iş
kitabı. - Bakı, 1928. - s. 105-110; Müsaxanlı A.Yazı ədəbiyyatı: [“Kitabi-Dədə Qorqud”
haqqında da verilmişdir] /A.Musaxanlı //Ədəbiyyatdan iş kitabı. - Bakı, 1928. - s. 77-83;
Oğuz dastanı: [Dədə Qorqud haqqında da məlumat verilmişdir] //Zeynallı H., Abdulla Ş.,
Musaxanlı A., Əfəndizadə C. Ədəbiyyatdan iş kitabı: Birinci hissə. - Bakı, 1928.- S.85-88
və b.
4 Dede Korkut hikayeleri /haz. Gökyay Orhan Şaik. - Ankara, 1938; Gökyay, Orhan Şaik.
Tepegöz efsanesine dair //Oluş. - 1939. - №15. - s. 231-232.
5 Kitabi-Dədə Qorqud /tərt. və müqəddimə Həmid Araslınındır; red. M. Təhmasib. - Bakı:
Azərnəşr, 1939. - 176 s.: 5 v. şəkil. - Mətn köhnə latın qrafikasındadır; Kitabi-Dədə Qorqud
/tərt. və müqəddimə H.Araslınındır; red. M.Təhmasib. - 2-ci nəşri. - Bakı: Azərnəşr, 1962. 176 s.: 5 v. şəkil; Kitabi Dədə Qorqud: [dastanlar] /tərtib ed. Həmid Araslı; rəssam Mikayıl
Abdullayev.- Bakı: Gənclik, 1977. - 182 s.
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müqəddimə yazır ki, bununla da bu qiymətli abidənin Azərbaycanda da
geniş tədqiqi mərhələsi başlayır. “Dədə-Qorqud” dastanları üzərində
səmərəli iş aparan alimlərdən biri də Məhərrəm Ergindir. O, 1958-ci ildə
böyük bir tədqiqata girişlə hər iki nüsxələrin fotofaksimeleni, Drezden
əlyazmasının yeni türk əlifbasına köçürülmüş bütöv mətnini, 1963-cü ildə
isə elmi qrammatikasını və sözlüyünü nəşr etmişdir 1 . Türkiyədə dastan
1973-cü ildə təkrar Orxan Şaiq tərəfindən nəşr edilmişdir. Burada alimin
özünün bu abidə üzərində apardığı ayrıca tədqiqatdan əlavə, dünya
türkologiyasında onun barəsində yazılmış, demək olar ki, bütün tədqiqat
işləri barədə xülasə şəklində məlumat verilir və əhatəli ədəbiyyat göstərilir.
Azərbaycanda bu dastanların dili üzərində Əfzaləddin Dəmirçizadə
tədqiqat işi aparmışdır. Onun 1959-cu ildə çapdan çıxan “Kitabi-Dədə
Qorqud dastanlarının dili” adlı kitabının 2 və müxtəlif vaxtlarda yazdığı
məqalələrinin bu abidənin Azərbaycan dili tarixindəki mövqeyinin
aydınlaşdırılmasında mühüm rolu olmuşdur. “Dədə Qorqud” dastanlarını
tədqiq edən alimlərdən biri də professor Əli Sultanlı olmuşdur. Onun 195859-cu illərdə beş məqalədən ibarət olan “Dədə Qorqud dastanları haqqında
qeydlər”3 adlı toplusu çap olunmuşdur. Bu məqalə-lərdə müəllif dastanların
tədqiq tarixçəsinə nəzər salmış, Dədə Qorqudun şəxsiyyəti məsələsindən
danışmış, dastanların yaranmasında, formalaşmasında fərdi və kollektiv
yaradıcılıq ünsürlərinin vəhdətini göstərmişdir. Əli Sultanlı burada,
ümumiyyətlə, eposun mənşəyi kimi nəzəri məsələlərə də toxunmuş,
boylarda təsvir olunan qəbilə quruluşu “sistemi”ni gözdən keçirmiş, bu
sistemin əsasını təşkil edən ailənin mühüm əlamətlərinin xülasəsini
vermişdir. Dastanların tədqiqi ilə məşğul olan görkəmli alimlərdən biri də
Məmmədhüseyn Təhmasib olmuşdur. Onun 1961 və 1966-cı illərdə nəşr
1 Muharrem

Ergin. Dede Korkut Hikayeleri - Dede Korkut kitabı (1969, 1971, 1980, 1983,
1988, 1991, 1992, 1999); Muharrem Ergin. Dede Korkut kitabı: (inceleme) (1958, 1963,
1966, 1981); Muharrem Ergin. Dede Korkut kitabı: Metin-sözlük (1964); Ergin, Muharrem.
Dede Korkut kitabı II. - Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1963. - 483 s.; Muharrem
Ergin. Dede Korkut Kitabı Üzerinde I, I, III. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi, c. V, (İstanbul 1953), s. 121-151; Muharrem Ergin. Dede Korkut Kitabı Üzerinde
II, I, III. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. VI, (İstanbul 1954), s. 91118.
2 Dəmirçizadə, Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili: Pedaqoji institutların tələbələri
üçün tədris vəsaiti /Əbdüləzəl Dəmirçizadə; məsul red. Əkrəm Cəfər; V.İ.Lenin
ad.Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu. - Bakı: APİ-nin nəşri, 1959. - 164 s.
3 Sultanlı Ə. “Dədə Qorqud” və yunan eposları /Əli Sultanlı. - Bakı: ADU nəşri, 1946. - 11
s.
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olunmuş “Dədə-Qorqud boyları haqqında” adlı məqalələri mühüm tədqiqat
əsərləridir. Alimin “Azərbaycan xalq dastanları” (orta əsrlər) 1 adlı
kitabında da “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiqinə geniş yer verilmişdir.
Beləliklə, dastanın orijinal mətninin ilk nəşri qüsurlu olmasına
baxmayaraq, Şərq ölkələrində, Orta Asiyada, xüsusilə Türkiyə və
Azərbaycanda böyük maraq oyadır. Bir-birinin ardınca sanballı tədqiqat
işləri meydana çıxır. Eposun yeni nəşrləri və tərcümələri2 meydana gəlir,
həm də tədqiqi sahəsində 3 uğurlu addımlar atılır. Azərbaycanda Əmin
Abid, Musaxanlı, H.Araslı, Ə.Dəmirçizadə, M.Təhmasib, Türkiyədə
F.Köpürlüzadə, Orxan Şaiq, Suat Hezarçı, Orta Asiyada B.A.Karrıyev və
Q.Zərifovun araşdırmalarında dastanın yarandığı yer və türk xalqlarından
hansına məxsusluğu mübahisə obyektinə çevrilsə də, eposun yaranması,
strukturu, dil və üslub xususiyyətləri barədə orijinal fikirlər də irəli sürülür.
Lakin repressiya illərində “Dədə Qorqud”a da yasaq qoyulur. Bəs imperiya
nökərlərinin xalqın ədəbi abidəsinə “düşmən” damğası vurub təzədən
arxivlərə atmasına səbəb nə idi? Ayrı-ayrı respublikalarda qədim eposun
mətninin işıq üzü görməsi açıq-aşkar təsdiqləyirdi ki, keçmiş SSRİ
məkanında yaşayan xalqlar arasında türklər ən möhtəşəmidir: zəngin
ədəbiyyata və əvəzsiz mədəniyyətə malikdir. Qəribədir ki, 1951-ci ildə
pantürkizmi təbliğ edən ideologiya kimi Azərbaycanda və Türkmənistanda
öyrənilməsi və təbliği yasaqlanan “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycanda
1957-ci4 Türkmənis-tanda isə 1980-ci ildə bəraət alıb.
Üçüncü mərhələ (1952-1994) dastanın Vatikan nüsxəsinin tapılması
ilə başlanır. Ettori Rossi 1952-ci ildə dastanın hər iki mətnini geniş ön
sözlə birlikdə nəşr etdirir 5 . Onun qənaətinə görə, Drezden nüsxəsi
1 Təhmasib,

M. “Dədə Qorqud” boyları haqqında /M.Təhmasib //Azərbaycan Şifahi Xalq
Ədəbiyyatına dair tədqiqlər. - Bakı, 1961.-K.I. - s. 4-52.; Təhmasib, M. “Dədə Qorqud”
boyları haqqında: (ikinci məqalə) /Məmmədhüseyn Təhmasib //Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatına dair tədqiqlər. - Bakı, 1966. - c. II. - s. 5-29.
2 Valter Rubens «Dədə Qorqud»un 12 boyu və 25 «Təpəgöz» hekayəsi, Helsinki, 1944.
3 Bertelsin V.«Türk eposu və Qafqaz» məqaləsi (1930) eləcə də Yakubovski A.Y.,
Yampolski Z.İ., Tumanski A.Q.,.Braqinski İ.S, İnostransev K.A.və Jirmunskinin V.M.
məqalələri.
4 Araslı H., Dəmirçizadə Ə., Arif M, Təhmasib
M. Dədə Qorqud dastanları: (Bəraət
məqaləsi) //Kommunist. - 1957. - 26 mart.; Elmi müşavirə: [Azərbaycan SSR EA-da
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına bəraət verilməsinə həsr olunmuş müşavirə haqqında]
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1957. - 21 aprel. - s. 4.
5 Rossi Ettore. Un nuovo manascritto del “Kitabi Dede Korkut”.-Rivista “Degli studi
orientali”. - 1950. - №25. - s. 34-43; Rossi Ettore. Kitabi Dede Korkut. Racconti
epicocavaller evchi Oguz. Tradotti e arnotation. “Facsimile” del Ms. Mat. Sirgo 102. -
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Azərbaycan türkcəsində, Vatikan nüsxəsi isə Osmanlı türkcəsində
yazılmışdır, lakin nədənsə müəllif ikincinin daha qədim olması və
birincinin həmin mətndən köçürülməsi haqqında əsasız və dolaşıq fikirlər
söyləyir. 12 boylu Drezden əlyazmasının 6 boydan ibarət Vatikan
nüsxəsindən köçürülməsi məntiqi cəhətdən ağlabatan deyil. V.Bartoldun
tərcüməsinin işıq üzü görməsi (1962) ilə eposun Rusiyada, türk dünyasında
və başqa ölkələrdə daha geniş yayılmasına imkan yaranmışdır. “KitabiDədə Qorqud” 1962-ci ildə H.Araslı tərəfindən müqəddimə ilə yenidən
nəşr olunur. 1978-ci ildə isə dastanın nisbətən təkmilləşdirilmiş şəkilli nəşri
oxuculara çatdırılır. Bu nəşrlərə yazdığı giriş məqaləsində H.Araslı
“Kitabi-Dədə Qorqud”a daxil olan boyların yaranması, qələmə alınması və
yenidən kitabın üzünün köçürülməsi tarixlərini müəyyənləşdirməyə çalışır.
Tədqiqatçı-alim dastanın, əsasən, X-XI əsr hadisələri ilə səsləşdiyini, XIXII əsrdə qələmə alındığını, XV-XVI əsrlərdə isə üzünün köçürüldüyünü
qeyd edir. Tədqiqatçının fikrincə, dastanların ilk variantı – orijinalı
Azərbaycanda yazıya alınmışdır. Ə.Dəmirçizadə dastanları xalis
Azərbaycan abidəsi hesab edərək onların IX-XII əsrlərdə dədələr, ozanlar
tərəfindən yaradıldığını və təqribən, bu dövrdə də toplanılıb yazıya
köçürüldüyünü iddia edir. Müəllifin fikrincə, bu dastanlarda XI əsrdən
əvvəlki (yəni hələ Kiçik Asiyada oğuzlar olmadığı) dövrlərdəki oğuzlar
təsvir olunur və bu oğuzlar Orta Asiyada deyil, məhz Qazlıq dağ,
ətəklərində – Qafqazda həm də Dərbənddən şimalda yox, məhz
Azərbaycanda ağban evlər, ala seyvanlı saraylar qurub yaşayan oğuzlardır1.
Görkəmli alim M.Təhmasibin fikrincə, dastan, təqribən, VII-VIII əsrlərdən
başlayaraq müxtəlif tarixi kəsimlərdə baş vermiş hadisələrlə səsləşən tarixi
əfsanə və rəvayətlər əsasında yaranmağa başlamış, boy-dastanlara
çevrilərək kəmiyyət və keyfiyyətcə təkmilləşərək, X-XI əsrlərdə
Azərbaycanda baş vermiş hadisələr əsasında daha da zənginləşmiş, axırıncı
dəfə köçürüldükdə isə daha sonrakı əsrlərlə səsləşən əlavələrin hesabına
xeyli dəyişərək indi əlimizdə olan şəklə düşmüşdür. Tədqiqatçı dastanların
təsnifini verərkən “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u sayca ən az,
Cittadel Vaticano, 1952. - 364 s; Rossi Ettore. Osservazioni preliminari Per una edirione
critica del Kitab-i Dede Korkut.-Rivista Degli studi orientali. - 1952. - №27. - s. 68-73;
Rossi Ettore. Movlibi bilici e soranici pel “Kitabi Dede Korkut”. - İstanbul, 1953. - s. 437442.
1 Dəmirçizadə, Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili: Pedaqoji institutların tələbələri
üçün tədris vəsaiti /Əbdüləzəl Dəmirçizadə; məsul red. Əkrəm Cəfər; V.İ.Lenin ad.
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu. - Bakı: APİ-nin nəşri, 1959. - 164 s.
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mənşəyinə görə isə ən uzaq keçmişlərlə bağlı olan, əsatiri görüşlərlə
səsləşən qəhrəmanlıq dastanlarına aid edir. Lakin kitabın başqa yerində
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının X-XI əsrlərin hadisələri ilə
səsləşdiyini də söyləyir 1 . Tofiq Hacıyev boyların müxtəlif dövrlərdə
“əsrlərdən ibarət məsafə” ilə yarandığını, X-XII əsrlərdə tamamlanıb ilk
dəfə yazıya köçürüldüyünü iddia edir. Tədqiqatçı “Kitabi-Dədə Qorqud”un
özünə istinad edərək (“Rəsul əleyhüssəlam zamanına yaxın Bayat
boyundan Qorqud ata derlər bir ər qopdu” və s.) dastanın islamın yarandığı
ərəfədə və hətta bəzi boyların islamdan əvvəl düzülüb-qoşulduğunu güman
edir 2 . Elməddin Əlibəyzadə də dastanın VI-VII əsrin ədəbi yadigarı
olduğunu və Dədə Qorqud tərəfindən yazıldığını iddia edir. Dastanda
verilən qədim oğuz-türk adət-ənənələrinə, əxlaq normalarına əsaslanaraq
abidənin V-VI əsrlər və ondan əvvəlki əsrlərlə səsləşdiyini söyləyir. O,
müəyyən faktlara əsasən Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət olduğunu, VI-VII
əsrlərdə yaşadığını və onun əfsanəvi bir şəxsiyyət olduğu haqda söhbətləri
illüziya hesab edir 3 . Ə.Sultanlıya görə də, dastanın ilk yaradıcısı
“nəğmələrin rüşeymini qoşub-düzəldən Dədə Qorqud olmuşdur 4 . Lakin
onun xalq arasında tarixi-əfsanəvi bir şəxsiyyət kimi yaşadığını və
təzkirəçilərin qələmi altında süni qəlibə girərək tarixi şəxsiyyətə
çevrildiyini göstərir 5 . Şamil Cəmşidov monoqrafiyasında bu abidədəki
obrazların əksəriy-yətinin tarixi şəxsiyyətlər olmasını qeyd etməklə yanaşı,
1

Təhmasib, M. Qəhrəmanlıq dastanları: “Kitabi-Dədə Qorqud” //Təhmasib
Məmmədhüseyn. Azərbaycan xalq dastanları: (Orta əsr).-Bakı,1977. - s. 112-130.
2 Hacıyev T. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz /Tofiq Hacıyev; “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası, “Kitabi-Dədə Qorqud” kitabxanası. - Bakı:
Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999. - 216 s.
3 Əlibəyzadə E. “Dədə Qorqud” qədim Azərbaycan kitabələrindəndir /E.Əlibəyzadə
//Kitablar aləmində. - 1984. - № 1-2. – s. 37-39.; Əlibəyzadə, E. “Orxan-Yenisey” yazısının
mənşəyi /Elməddin Əlibəyzadə //Elm və həyat. - 1984.- № 1. - s. 26-28.
4 Sultanlı Ə. “Dədə Qorqud” dastanı haqqında qeydlər: (1-ci məqalə) /Əli Sultanlı
//S.M.Kirov adına ADU Elmi əsərləri.Humanitar elmlər seriyası. - 1958. -№1. - s. 17-26.
5 Sultanlı Ə. “Dədə Qorqud” dastanı haqqında qeydlər: (2-ci məqalə) /Əli Sultanlı
//Azərbaycan Dövlət Univrsitetinin elmi əsərləri:Humanitar elmlər seriyası.-1959.-№ 1.S.3-19.; Sultanlı, Ə. “Dədə Qorqud”dastanı haqqında qeydlər: (Dördüncü məqalə) / Əli
Sultanlı //Azərbaycan Dövlət Univrsitetinin elmi əsərləri: Humanitar elmlər seriyası. - 1959.
- № 4. - s. 3-12.; Sultanlı Ə. “Dədə Qorqud” haqqında qeydlər: (üçüncü məqalə) / Əli
Sultanlı //Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri:Humanitar elmlər seriyası. 1959. - № 3. -s. 3-14.; Sultanlı Ə. “Dədə Qorqud” dastanı haqqında qeydlər: (Beşinci
məqalə) /Əli Sultanlı //Azərbaycan Dövlət Univrsitetinin elmi əsərləri: Humanitar elmlər
seriyası. - 1959. - № 5. - s. 3-14.
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dastanda tarixiliklə şifahi xalq ədəbiyyatının vəhdət halında birləşməsi
fikrini irəli sürür1. O da sübut etməyə çalışır ki, abidə qədimdə yaranıb, XXI əsrdə ilk dəfə işlənərək yazıya köçürülmüşdür. Dastanın yaranma tarixi,
onlarda əks olunan ictimai-tarixi hadisələr, qəhrəmanların tarixiliyi,
dastanda təsvir olunan hadisələrin coğrafi məkanı və s. onun 1969, 1977-ci
illərdə çap olunan monoqrafiyalarında geniş şəkildə əhatə olunmuşdur.
Ş.Cəmşidovun dastanda cərəyan edən hadisələrin coğrafi şəraiti,
qəhrəmanların yaşadığı, bir-biri ilə mübarizə apardığı yerlər haqqındakı
mülahizələri də maraq doğurur. V.Vəliyevin ayrılıqda, P.Əfəndiyevin isə
İ.Babayevlə birgə yazdıqları “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı”
kitablarında da “Dədə-Qorqud” boylarından, onun tədqiq və nəşr
tarixindən bəhs olunur 2 . Sonrakı dövrlərdə “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanına maraq daha da artmışdır. 1975-ci ildə BDU-da “DədəQorqud”dastanlarına həsr olunmuş elmi sessiya keçirilmişdir. T.Hacıyev,
F.Zeynalov, S.Əlizadə və E.Əlibəyzadənin “Dədə-Qorqud” dastanlarının
dili, yaranması, yazıya köçürülməsi haqqında sanballı əsərləri nəşr
olunmuşdur 3 . Azərbaycan tarixinin qədim dövrünü öyrənməyə marağın
artması ilə əlaqədar olaraq son bir neçə ildə abidənin yeni aspektdə təhlili
ilə qarşılaşırıq ki, burada mifoloji araşdırmalar xüsusi çəkiyə malikdir.
Hələ 60-cı illərin sonlarından “Dədə-Qorqud” dastanları üzərində tədqiqat
aparan M.Seyidov4 məhz həmin istiqamətdə maraqlı nəticələrə gəlmişdir.
Araşdırıcılardan K.Abdullaye 5 , K.Vəliyev 6 və başqalarının məqalə və
1 Cəmşidov

Ş. “Kitabi-Dədə Qorqud”u vərəqləyərkən /Şamil Cəmşidov; red. Z.Qarayev. Bakı: Gənclik, 1969. - 100 s.; . Cəmşidov Ş. “Kitabi Dədə Qorqud” /Ş.Cəmşidov; red.
H.Araslı; Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Respublika Əlyazmalar Fondu. Bakı: Elm, 1977.- [174], 2 s. - şəcərə.
2 Babayev İ. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları //Babayev İ., Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatı. - Bakı, 1970. - S.197-209; Əfəndiyev, P. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları
//Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı: pedaqoji institutların tələbələri üçün
dərslik. - Bakı, 1981.-s. 223-248.
3 Əlibəyzadə E. “Dədə Qorqud” qədim Azərbaycan kitabələrindəndir /E.Əlibəyzadə
//Kitablar aləmində. - 1984.- №1-2. s. 37-39.
4 Seyidov M. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən: [“Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında işlənən sözlərin Azərbaycan xalqının soy kökünün araşdırılmasında əhəmiyyətli
rolu haqqında] /Mirəli Seyidov. - Bakı: Yazıçı, 1989. - 496 s.
5 Abdullayev K. Gizli “Dədə Qorqud” /Kamal Abdullayev; red. N.Mehdiyev. - Bakı: Yazıçı,
1991. - 152 s.; Abdulla K. Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud - 2 /Kamal
Abdulla; ön söz R.Bədəlov; red. Y.Salmanbəyli. Bakı: Elm, Yeni Nəşrlər Evi, 1999. - 288 s.
6 Vəliyev K. Dastan poetikası: (“Kitabi-Dədə Qorqud”) /Kamil Vəliyev; rəyçi Y.Seyidov;
red. və ön sözün müəl. Elçin. Bakı: Yazıçı, 1984. - 223 s.
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kitablarında da dastanla bağlı bir sıra məsələlərə diqqət yetirilmişdir.
Göründüyü kimi, bu illərdə Türkiyədə F.Qırzıoğlu (1951), P.B.Nail (1958),
M.Ergin (1958, 1963), F.Sümər (1952), Orxan Şaiq Gökyay (1973),
Azərbaycanda Ə.Dəmirçizadə (1959), Ə.Sultanlı (1958), M.Seyidov,
M.A.Şirəliyev, Ş.Cəmşidov (1969, 1977), Anar 1 , T.Hacı-yev,
K.Abdullayev, K.Vəliyev, S.Əlizadə, B.Abdullayev2 və başqalarının elmi
fəaliyyətində «Dədə Qorqud» əsas araşdırma obyektinə çevrilmişdir. Bir
tərəfdən yazıçı Anar dastanı populyarlaşdırmaq məqsədi ilə orijinal «Dədə
Qorqud dünyası» 3 əsərini oxucuların ixtiyarına buraxır, digər tərəfdən
Ş.Cəmşidov, X.Koroğlu 4 (1972), M.Ergin, O.Şaiq Gökyay kimi alimlər
ayrıca mono-qrafiyalar çap etdirir, eləcə də ali məktəblər üçün yazılmış
dərsliklərdə eposa xüsusi oçerklər həsr olunur. Nəticədə, epos izahlı
sözlüklə birlikdə bir neçə dəfə işıq üzü görür.
Dördüncü mərhələ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci
il aprelin 20-də “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi
ilə əlaqədar imzaladığı fərmanla başlayır. Abidənin yubileyi ərəfəsində və
sonrakı bir neçə il ərzində görülən işlərin həcmi geniş və məzmunu
əhatəlidir. Prezident Heydər Əliyevin Gülüstan sarayında keçirilən “KitabiDədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinə həsr olunmuş rəsmi
qəbuldakı nitqində (9 aprel 2000-ci il) göstərildiyi kimi, “Kitabi-Dədə
Qorqud” Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir. Elm
aləminə XIX əsrdən məlum olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un iki əlyazma
nüsxəsi (Drezden və Vatikan) tapılmışdır. Bu dastanlar islamdan öncə
Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə səsləşir. Dastandakı hadisələrin
əksəriyyəti Dəmirqapı Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Əlincə, Göyçə gölü və s.
yerlərdə cərəyan edir. “Kitabi-Dədə Qorqud”u yazıya köçürən şəxs Dədə
1

Anar. Dədə Qorqud dünyası /Anar; red. M.Əhmədov; “Kitabi-Dədə Qorqud” Dastanının
1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası. - Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999. -192 s
2 Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası /Bəhlul Abdulla.- Bakı: Ozan, 1979. - 79 s.;
Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud” və islam dini /Bəhlul Abdulla; red.İ.Həmidov. - Bakı:
Ozan, 1997. - 40 s.
3 Anar. “Dədə Qorqud” dünyası /Anar //Azərbaycan. - 1985. - №11. - s.79-145.
4 Короглы, Х. Шаман, полководец, озан (эволюция образа Деде-Коркута) /Х.Короглы
//Советская тюркология.- 1972. - №3. - c. 48-62.; Короглы Х. Проза или поэзия: [о
книге «Моего Деда Коркута] /Х. Короглы //Советская тюркология. - 1974. - № 2.;
Короглы Х. Стилистические особенности «Книги моего деда Коркута» /Х.Короглы
//Советская тюркология. - 1975. - c. 55-68.; Короглы Х. О книге и об её истоках: [о
повести Анара «Деде Коркут». Баку, 1988.] /Х.Короглы //Юрддаш.- 1993. - 11
августа.- c. 3.
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Qorqudu bu dastanların yaradıcısı, həm də iştirakçısı kimi təqdim edir.
Dastanın yarandığı dövrün adət-ənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında
tarixi-etnoqrafik məlumatlarla zəngindir. Soykökümüzü, tariximizi,
dövlətçili-yimizi və Azərbaycan türkcəsini öyrənmək baxımından zəngin
mənbə olan “Kitabi-Dədə Qorqud” yalnız Azərbaycanın deyil, bütün türk
dünyasının ölməz kitabıdır”. Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300
il yaşı olduğunu bütün dünyaya bəyan etməklə nəinki Azərbaycan
tarixində, dünya tarixində də bu dastanın yaranma tarixinə aydınlıq
gətirmişdir. UNESCO çərçivəsində, Drezdendə, Moskvada, Türkiyənin
müxtəlif şəhərlərində təşkil olunan yubiley tədbirləri 2000-ci ilin aprelində
Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI zirvə toplantısına dəvət olunmuş
dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilmiş təntənəli yubiley mərasimi ilə başa
çatmışdır. Bundan sonra “Dədə Qorqud” abidəsinin araşdırılması və təbliği
sahəsində böyük işlər görüldü. İkinci minilliyin sonuncu yazında dünyanın
diqqəti Azərbaycana yönəldi. Qardaş türk respublikalarından və başqa
ölkələrdən gələn qonaqlar Dədə Qorqud yurdunda möhtəşəm büsatla
rastlaşdılar. Bu, ulu xalqın mədəniyyətinə verilən yüksək qiymət idi. Zirvə
tədbirlərindən sonra da Prezident yığıncaq keçirməyə vaxt tapdı və abidəyə
vurğunluğunu bir daha sübut etdi. Üç il müddətində yubiley çərçivəsində
görülən işləri elmi, ictimai, siyasi və bədii nöqteyi-nəzərdən yüksək
qiymətləndirən dövlət başçısı “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının
nəşrini böyük nailiyyət adlandırmışdır. H.Əliyevin siyasi xəttini uğurla
davam etdirən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev “KitabiDədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd
edilməsi haqqında 20 fevral 2015-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
Sərəncamda göstərilir ki, “2015-ci ildə Azərbaycan xalqının mədəni
sərvətlər xəzinəsində müstəsna yer tutan və əsrlərdən bəri milli-mənəvi
varlığın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən “Kitabi-Dədə Qorqud”
abidəsinin alman şərqşünas alimi Fridrix fon Dits tərəfindən üzə
çıxarılması, nəşr edilməsi və dünya elm aləminə tanıdılmasının 200 illiyi
tamam olur. Ötən müddət ərzində “Dədə Qorqud” dastanları ilə bağlı çox
sayda araşdırmalar aparılmış və qorqudşünaslığın ayrıca sahə kimi
formalaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır...”
“Dədə Qorqud” epos ənənəsinin “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznamə
əlyazmanın 2019-cu ildə müxtəlif adlarla üç nəşri və bu nəşrlərlə bağlı
Türkiyədə, Azərbsycanda meydana gələn araşdırmalarla yeni beşinci
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mərhələsi1 başlanır. Belə ki, bir neçə ay əvvəl Türkiyə tədqiqatçısı prof.
Mətin Ekici elm aləminə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni əlyazmasının
tapılması xəbərini duyurdu. Yeni əlyazmanı “Kitabi-Dədə Qorqud”un
üçüncü nüsxəsi adlandıran alim mətnin, əsasən, soylamalardan və bir yeni
boydan ibarət olduğunu göstərdi. “Boy”u “Salur Qazanın yeddibaşlı
əjdahanı öldürməsi” adlandıran M.Ekici onun “Kitabi-Dədə Qorqud”un 13boyu olduğunu bəyan etdi. Xəbər Dədə Qorqud dünyasına hər hansı şəkil
və dərəcədə bələd olan insanların hamısını həyəcanlandırdı. Sosial
şəbəkələrdə ilkin təəssüratları əks etdirən qızğın müzakirələr başlandı.
Burada hər cür münasibəti ifadə edən rəylərə rast gəlmək olurdu. Bunun
əsas səbəbi əlyazmanın İranda yaşayan hazırkı sahibi Vəli Məhəmməd
Xocanın mətnin, özünün dediyi kimi, nə məzmunda olduğunu anlamaq, nə
kimi bir əhəmiyyətə malik olduğunu bilmək üçün İranda və Türkiyədə
müxtəlif adamlara (o cümlədən prof. Yusif Azmuna) verməsi idi.
Əlyazmanın “Dədə Qorqud” eposu ənənələri ilə bağlılığını görən
mütəxəssislər də, təbii ki, dərhal onu nəşr etdirmək, oxuculara çatdırmaq
fikrinə düşdülər. Bununla da Türkiyədə “yeni türkoloji problem”in əsası
qoyuldu. Türkiyə alimlərinin arasında əlyazma haqqında kimin ilk dəfə
eşitməsi, Vəli Məhəmməd Xocanın kiminlə ilk dəfə əlaqə saxlaması, kimə
və kimdən nə vaxt və neçə dəfə zəng olunması, başqa sözlə, “Kitabi-Dədə
Qorqud”un “üçüncü nüsxəsinin” tapılmasında birincilik şərəfinin kimə
məxsus olması haqqında amansız mübahisələr başlandı. Vəli Məhəmməd
Xocanın da bu prosesdə “göy muncuq kimdədirsə – odur” məsəlində
olduğu kimi hərəkət etməsi sosial şəbəkələrdəki mübahisələri hətta
təhqirlər səviyyəsinə qaldırdı. Türkiyə sahəsini əhatə edən və uzantıları
Azərbaycanda da rezonanslar doğuran bu mübahisəyə qətiyyən
qarışmadan, o cümlədən heç bir tərəf tutmadan, insaf naminə demək
istərdik ki, bu yeni “Dədə Qorqud” oğuznaməsi haqqında xəbəri dünyaya
ilk dəfə duyuran prof. Mətin Ekicidir. Ola bilər ki, Vəli Məhəmməd Xoca
ondan əvvəl kimlərləsə əlaqə saxlayıb, əlyazmanı onlara göstərib və s.,
lakin onu elm aləminə ilk duyuran məhz məzkur kişidir. Bu qızğın
yarışmanın ilk mərhələsinin elm tarixi və ictimaiyyət üçün, sözün həqiqi
mənasında, ən parlaq nəticəsi o oldu ki, əlyazmanın qısa bir müddət
ərzində üç nəşri həyata keçirildi. Prof. Mətin Ekicinin 2 , prof. Yusuf
1 Bu

mərhələ barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün bax: R.Qafarlı, S.Rzasoy. “KiitabiDədə Qorqud”un üçüncü əlyazması, yoxsa “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi”. - “Dədə
Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2019/2, s. 3-39.
2 Ekici M. Dede Korkut Kitabı. Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Soylamalar ve 13. Boy.
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Azmunun 1 və Ankara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitu-tunun
əməkdaşları Nasser Khaze Sahgoli, Valiollah Yaghobi, Shahrouz
Aghatabai və Sara Behzadın2 başa gətirdikləri bu nəşrlər hər biri öz üstün
tərtibat özəllikləri baxı-mından fərqlənməklə yanaşı, qorqudşünaslar,
xüsusilə mətnşünas olmayıb, bu nəşrlər əsasında tədqiqat aparmaq istəyən
müxtəlif sahə mütəxəssisləri üçün böyük töhfə oldu. Çünki hər bir
mətnşünas əlyazma mətnini çapa hazırlayarkən ümumi tərtib prinsipləri ilə
bərabər, öz fərdi yanaşma prinsiplərini də tətbiq edir. Bu halda isə bəzən
ona əlyazmada “əhəmiyyətsiz” detal təsiri bağışlayan və üstündən
etinasızcasına ötüb keçdiyi hər hansı element tarixi-mədəni baxımdan çox
böyük elmi əhəmiyyət daşıya və hətta əlyazmanın özü və onun təqdim
etdiyi informasiya ilə bağlı “açar” rolunu oynaya bilər. Yeni əlyazmanın
birdən-birə üç nəşrinin həyata keçirilməsi və hər bir nəşrin öz keyfiyyətləri
ilə fərqlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu cəhətdən, M.Ekici nəşrində
fotofaksimilə ilə transkripsiyanın yanaşı səhifələrdə verilməsi, Yusif
Azmunun soylamaların ritmik-sintaktik strukturunu onun tarixi
fonomelodikasına (ozan-baxşı söyləyicilik, ifaçılıq üslubuna) uyğun
şəkildə transkripsiya etməsi və əlyazmanın dilinin “türkmən” (türkman)
ladını qoruması, N.X.Sahgölü, V.Yaqubi, Ş.Ağatabai və S.Behzadın
əlyazmanın “Azərbaycan” ladını bütün etnolinqvistik təravəti ilə inikas
etdirməyə çalışmaları, xüsusilə apardıqları yüksək elmi əyara malik dilçilik
tədqiqatı əlyazmanın sonrakı araşdırıcılar tərəfindən “adekvat” şəkildə
dəyərləndiril-məsində böyük rol oynayacaqdır. Məhz bu nəşrlərlə və onlar
ətrafında aparılan araşdırmalarla “Dədə Qorqud” epos ənənəsinin nəşri və
tədqiqinin yeni mərhələsi başlanır.
Təbii ki, bütün bu nəşrlər, o cümlədən tez bir zamanda yazılan
məqalələr “ilkin təəssüratları” əks etdirirdi. Tapılmış əlyazmanın yaratdığı
həyəcan həm onun nəşrlərində, həm də bu barədə yazılmış məqalələrdə
özünü, təbii olaraq, göstərdi. Əlyazma ilk andan “Kita-bi-Dədə Qorqud”un
yeni (üçüncü) nüsxəsi elan olundu və bu zaman “nüsxə” termininin
Türkiyə türkcəsində, o cümlədən Azərbaycan türkcəsindəki onunla eyni
Salur Kazanın Yeddi Başlı Ejderhayı Öldürmesi. Orijinal Metin (Tıpkıbasım),
Transkripsiyon, Aktarma. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2019, 219 s.
1 Azmun Y. Dede Korkutun Üçüncü Elyazması. Soylamalar ve İki Yeni Boy ile Türkmen
Sahra Nüshası. Metin-Çeviri-Sözlük-Tıpkıbasım. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 176 s.
2 Shahgoli N.K., Yaghobi V., Aghatabai Sh., Behzad S. Dede Korkut Kitabının Günbet
Yazması: İnceleme, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım / Modern Türklük Araştırmaları Dergisi.
Cilt 16, Sayı 2. Haziran 2019, s. 147-379.
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olan açıq-aydın mənasına (“bir-birinin eynisi olan yazılı şeylər, bir-birinin
bənzəri, eynisi, surəti1) əhəmiyyət verilmədi. Bu da onunla nəticələndi ki,
birmənalı şəkildə şifahi “Dədə Qorqud” eposu ənənəsinə aid olan bu yeni
oğuznamə mətni “Kitabi-Dədə Qorqud”un nüsxəsi, yəni onun
eynisi/kopyası olmadığı halda, onun nəinki variantı, heç olmasa, versiyası
belə adlandırılmadı. Oğuzların öz Oğuz adı ilə adlandırıldıqları epoxanın
məhsulu olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə XVIII əsrin ikinci yarısı –
XIX əsr “Türkman epoxasının” məhsulu olan “Kitabi-Türkmən lisani”
oğuznaməsi bütün elmi prinsiplər ayaq altına atılaraq eyniləşdirildi.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni əlyazması kəşfinin müəllifi olmaq ehtirası o
qədər güclü oldu ki, dastan tipologiyasına malik olan “Kitabi-Dədə
Qorqud”la tam fərqli funksional tipologiyaya malik olan əlyazma arasında
bərabərlik işarəsi qoyuldu. Ekzoterik (hamı üçün açıq olan bədii-estetik)
xarakterli mətnlə ezoterik (gizli, batini) mətn eyni məna sırasında təqdim
olundu. Acınacaqlıdır ki, bir sıra qorqudşünas mütəxəssislər bu
əlyazmaların fərqli tipologiyaya malik olmasını, intuitiv şəkildə olsa da,
hiss etmələrinə, xüsusilə “nüsxə” məsələsində ifrata varılmasını açıq
şəkildə görmələrinə baxmayaraq, elmi cəhətdən obyektiv mövqe tutmayıb,
Türkiyə türkologiyasında yaranmış cəbhə xətlərinin “mərmi daşıyanı”,
yaxud “topa güllə qoyanı” olmağı üstün tutdular.
Beləliklə prof. Seyfəddin Rzasoyla birlikdə gəldiyimiz nəticəyə görə,
“Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsindəki soylamalar və “Salur Qazanın
əjdahanı öldürməsi” süjeti heç bir halda “Kitabi-Dədə Qorqud”un 13-cü
boyu olmayıb, Türkmən folklor fakturasıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un
üçüncü nüsxəsi və əlyazması kimi elm aləminə təqdim olunmuş və mətnin
içərisində “Kitabi-Türkmən lisani” adlandırmış əlyazma poetik strukturu
etibarilə eposun Drezden və Vatikan nüsxələri ilə heç bir məqamda
nüsxələşə bilmədiyi üçün onun nə üçüncü nüsxəsi, nə də üçüncü
əlyazmasıdır. Bu məsələdə elm aləmi şifahi “Dədə Qorqud” eposu ilə onun
konkret bir epoxada yazıya alınmış şəkli olan “Kitabi-Dədə Qorqud”
abidəsini eyniləşdirməklə aldadılmışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un on birinci boyundakı Qazanın söylədiyi 2-ci
nəğmə “Kitabi-Türkmən lisani”dəki “Salur Qazanın əjdahanı öldürməsi”
süjet-oğuznaməsinin kontaminativ işarəsi, yaxud düyünüdür. ”KitabiTürkmən lisani”dəki “Salur Qazanın əjdahanı öldürməsi” süjet-oğuznaməsi
bilavasitə yazılı abidə olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un deyil, şifahi “Dədə
1 Türkce

Sözlük. 10. Baskı. Türk Dil Kurumu. Ankara, 2005, s. 1485.
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Qorqud” eposunun kontaminativ əlavəsidir. Çünki “Kitabi-Türkmən lisani”
də, “Kitabi-Dədə Qorqud” da bütün hallarda şifahi “Dədə Qorqud” epos
nüvəsinin yazılı törəmələri – paradiqmalarıdır. Yəni “Kitabi-Türkmən
lisani” birbaşa yazılı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının deyil, məhz şifahi
“Dədə Qorqud” eposunun Türkman/Türkmən epoxasındakı davamıdır. Bu
halda o heç bir şərtlər daxilində yazılı “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü
əlyazması ola bilməz.
“Dədə Qorqud” Oğuz milli düşüncə sistemini bütövlükdə əhatə edən
eposdur. Onun tarixən iki məna paradiqması var: Şifahi “Dədə Qorqud”
dastanı: Bu, “Qorqud Ata” mifik nüvəsindən başlanan, Oğuz epoxasından
keçən və oğuzların milli xalqlara diferensiasiya etdiyi dövrə qədər davam
edən və sonra milli eposlara transformasiya olunan epik ənənədir. İki
nüsxədən (Drezden və Vatikan) ibarət yazılı “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı: Bu, şifahi “Dədə Qorqud” dastanının konkret məkan-zaman
nöqtəsində yazılı şəkildə qeydə alınmış şəklidir. Şifahi “Dədə Qorqud”
dastanı minillər boyunca dəyişərək inkişaf etmiş, “Kitab-Dədə Qorqud”
dastanı isə öz inkişafını donduraraq, əlyazma şəklində daşlaşmışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da əlyazmalaşmış mətn dastan funksiyasını
yerinə yetirdiyi halda, “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi funksional
tipinə görə dastan deyil. “Kitabi-Dədə Qorqud”un ifaçıları – ozanlar, ifa
mühiti – el şənlikləri, şölənlər, ziyafətlər, qonaqlıqlar və s., auditoriyası –
geniş publika, Oğuz elinin ən müxtəlif təbəqələri, mətnin sakrallıq dərəcəsi
– ekzoterik mətn tipi, yəni dinlənilməsi hamı üçün açıq olan, konkret
olaraq hər hansı etnososial qrupa aid edilməyən, yaxud eşidilməsi,
öyrənilməsi cəmiyyətin hansısa təbəqələrinə, qruplarına qadağan
edilməyən mətn, mətnin etnopoetik tipi – oğuznamə, mətnin funksional
struktur tipologiyası – bədii-estetik, əyləncəvi funksiyaya malik dastan
olduğu halda, “Kitabi-Türkmən lisani”nin ifaçıları – baxşı/ozanlar, ifa
mühiti – qırxlar məclisi; auditoriyası – qırx şagird; mətnin sakrallıq
dərəcəsi – ezoterik mətn tipi, yəni dinlənilməsi yalnız konkret etnososial
qrup (qırx şagird) üçün nəzərdə tutulan, inisiasiya ritualından keçməyənlə
dinlənilməsi, eşidilməsi qadağan edilən mətn, mətnin etnopoetik tipi –
oğuznamə, mətnin funksional struktur tipologiyası – sakral-mistik, gizlinezoterik funksiyaya malik ərgənlik törəsidir.
“Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi baxşı/ozanlar tərəfindən ancaq
“40-lar” (“40 ərən”, yaxud “40 şagird”) məclisində oxunan və 40 neofit
tərəfindən öyrənilən, mənimsənilən, əsasında “bəy-igidlik” imtahanı
verilən “ərgənlik bitiyi”, “inisiasiya kodeksi”, başqa sözlə, “ağa”
18

statusunda olan subyektlərin “bəy-igid”, “alp-ərən” statusuna keçirilmə
ritualının ezoterik/batini “törə kitabıdır”.
“Kitabi-Türkmən lisani” abidəsi heca vəzninin təsirlərindən və
hecanın strukturuna əsaslanan saz-aşıq ənənəsindən qapalı quruluşa malik
mühafizəkar məhəlli mühitdə, yəni Azərbaycan Tərəkəmə/Türkman
mühitində qorunub qalmışdır. Qapalı-məhəlli mühit, mühitə məxsus adətənənələrin tərəkəmə milli kimliyini qoruyub saxlayan immun sisteminə
çevrilməsi heca şeirinin həmin mühitlərə nüfuz etməsinə imkan
verməmişdir. Elə bu cəhətdən Azərbaycandilli “Kitabi-Türkmən lisani”
oğuznaməsinin ifaçıları aşıqlar yox, baxşı/ozanlardır.
“Kitabi-Türkmən lisani” və “Kitabi-Dədə Qorqud” biri ezoterik, o biri
ekzoterik funksional tipologiyaya malik mətnlərdir və bu səbəbdən onların
hər ikisi şifahi “Dədə Qorqud” eposu ənənəsi ilə bağlı olsalar da, ezoterik
“Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi tipoloji baxımdan ekzoterik “KitabiDədə Qorqud” oğzunamələrinin üçüncü nüsxəsi, yaxud üçüncü əlyazması
deyildir.
“Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi artıq başa çatmış Oğuz
epoxasının deyil, yeni dövrün – Türkman epoxasının abidəsidir. Bu halda
etnopoetik təyanatına görə, Oğuz yox, Türkman dastandır. Dastanda Oğuz
eli, onun sərhədləri, coğrafi adlar aktiv yox, passiv yaddaşı əks etdirir.
Başqa sözlə, bunlar artıq klişeləşmiş epik lokuslardır. Əksinə, aktiv yaddaş
Azərbaycan/Türkman coğrafiyası ilə bağlıdır. Dastanda dünyaya baxışın
çıxış nöqtəsi Azərbaycan və onun Oğuz yaddaşı ilə müəyyənləşən
çevrəsidir. Mətndə Oğuz mərkəzli dünyadan Azərbaycana (Azərbaycana,
İrana, bütün Türkman elinə) deyil, Azərbaycandan tarixi Oğuz və müasir
Türkman dünyasına baxış var.
“Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz tayfalarının dilində (“ala lisani taifeyi
oğuzan”) olduğu kimi, “Kitabi-Türkmən lisani” də türkman tayfalarının
dilində (“Türkman lisani”də, başqa sözlə, “ala lisani taifeyi türkman”) olan
abidədir. Bunlar fərqli epoxaların abidələri kimi “Dədə Qorqud” epik
ənənəsi ilə bağlı olsalar da, “Kitabi-Türkmən lisani” bir yazılı abidə kimi
heç bir halda (yazılı) “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin üçüncü nüsxəsi və
əlyazması deyildir. Əslində “Kitabi-Dədə Qorqud”un 13-cu boyunun
tapıldığını elan etmək Oğuz etnosunun strukturunu “dağıdaraq”, ondakı
boy-tayfaların sayını 26-ya çatdırmaq deməkdir. Bu səbəbdən Oğuz
epoxası ənənəsinə aid mətnlərdə 13-cü boy heç vaxt ola bilməz. Əgər 13cü boy varsa, demək, orada artıq Oğuz eli yoxdur. “Kitabi-Türkmən lisani”
abidəsi təqdim etdiyi epik coğrafiya, dili və s. baxımından
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Azərbaycan/Türkman/Tərəkəmə abidəsidir1.
Dədə Qorqud epos ənənəsi oğuzların yaşadıqları çox böyük arealda
geniş yayılaraq əksər türk xalqlarının mədəniyyətində dərin izlər buraxmış
və bütün dünyada əvəzi olmayan şifahi bədii yaradıcılıq hadisəsinə
çevrilmişdir. Bu möhtəşəm sənət əsəri ilə bağlı son tədbir ondan ibarətdir
ki, 2018-ci ilin noyabr ayının 28-də Mavriki Respublikasının paytaxtı Port
Luis şəhərində keçirilən UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyasında qəbul
edilmiş qərarla Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan ilə birgə təqdim etdiyi
“Dədə Qorqud irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi”
çoxmillətli mədəniyyət nümunəsi kimi UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni
irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Xarici İşlər
və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə yaydığı bəyanatda deyildiyi kimi,
“Dədə Qorqud” adlı çoxmillətli mədəniyyət nümunəsi Azərbaycanda,
Türkiyədə və Qazaxıstanda birliyi, bərabərliyi, müxtəlifliyi, həmçinin
xalqlarımızın ailə dəyərlərini, qadının cəmiyyətdə rolunu, qonaqpərvərlik
və ədalət prinsiplərini təbliğ edir. “Sputnik”in məlumatından aydın olur ki,
“Ermənistan nümayəndəsinin “Dədə Qorqud irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq
nağılları və musiqisi” adlı çoxmillətli mədəniyyət nümunəsinin
Azərbaycana dair hissəsinə qarşı əsassız çıxış etməsi heç bir nəticə
vermədi. Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv və yersiz mövqeyinin
yolverilməz olduğunu bir daha diqqətə çatdıran nümayəndə heyətimiz
Azərbaycanın bu çoxmillətli nominasiyanın tərəfi olmaqla regional
əməkdaşlığa və ortaq mirasa sahib olan ölkələrlə mədəniyyətin bölüşülməsi
faktoruna önəm verdiyini və bununla da UNESCO-nun xoşməramlı
prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirmişdir2.
Ramazan Qafarlı
Filologiya üzrə elmlər doktoru,
AMEA Folklor İnstitutunun
“Dədə Qorqud” şöbəsinin müdiri

1 Qafarlı

R., Rzasoy S. “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü əlyazması, yoxsa “Kitabi-Türkmən
lisani” oğuznaməsi”.- “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı,
2019/2, s. 3-39.
2 https://sputnik.az/life/20181128/418124193/dede-qorqud-irsi-yunesko.html
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Heydər ƏLİYEV
(1923-2003)
MİLLİ VARLIĞIMIZIN MÖTƏBƏR QAYNAĞI
Azərbaycan xalqı bütün bəşəriyyətlə birlikdə ikinci minilliyə qədəm
qoyur. Əsr sona yetir, beləliklə də tarixin ikiminillik dövrü başa çatır. Biz
yeni əsrin, yeni minilliyin astanasındayıq. Əsrlərin və minilliklərin
qovuşduğu bir zamanda müstəqil Azərbaycan Respublikası möhtəşəm
“Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyini qeyd edir. Bu yubileylə bağlı
gerçəkləşən tədbirlər içərisində “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının
nəşri müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bir hadisədir. Mübaliğəsiz demək olar
ki, onun böyük əhəmiyyəti təkcə ölkəmizin elmi, mədəni həyatı üçün deyil,
həm də siyasi həyatı üçün danılmazdır.
XX əsrdə Azərbaycanın əldə etdiyi ən böyük nailiyyət onun
istiqlaliyyətidir. Yeni əsrə Azərbaycan artıq müstəqil dövlət kimi daxil
olur. 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan
Azərbaycan Respublikası hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə
əzmlə irəliləyir. Əsrin əvvəlində məmləkətimizin ziyalıları millətimizin
imzasının imzalar içərisində olmadığını ümummilli bir faciə kimi qələmə
alaraq bizi dindirən əsrin çağırışlarını cavabsız qoyduğumuzu özlərinə dərd
edirdilər. Bu gün Azərbaycan Respublikası müstəqil bir dövlət kimi bütün
dünyada tanınır və özünəməxsus nüfuza malikdir. İstiqlaliyyət qazandıqdan
sonra dövlətimiz qısa müddətdə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş
və onlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmışdır. Artıq bütün dünya
Azərbaycan Respublikasının imzasını tanıyaraq qəbul edir.
Məhz XX əsrdə Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətinin Konstitusiyasını
qəbul etdi, öz qanunvericiliyini, hakimiyyətin bölünmə prinsiplərini, hüquq
normalarını ümumdünya standartlarına uyğunlaşdırdı. Məhz bu əsrdə
Azərbaycan öz milli neft strategiya və konsepsiyasını gerçəkləşdirərək
dünyanın aparıcı neft şirkətlərilə müqavilələr bağladı və bununla dünya
iqtisadiyyatına qovuşmasını təmin etdi. Məhz XX əsrdə Azərbaycanda
tarixi İpək yolunun bərpası istiqamətində ciddi addımlar atıldı.
Müstəqilliyin qarşımıza qoyduğu vəzifələr çoxdur. Biz hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə inamla addımlayaraq siyasi və
iqtisadi islahatları həyata keçiririk, iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk,
dövlətimizi möhkəmləndiririk. Bununla yanaşı, son illərdə müstəqilliyin
imkanlarından istifadə edərək tariximizi təhlil etmək, ədəbiyyatımızı,
21

mədəniyyətimizi yenidən dərk etmək və dünyaya nümayiş etdirmək
sahəsində çox işlər görülmüşdür. Sözsüz ki, bu istiqamətdə bundan belə də
qarşımızda duran mühüm problemlər çoxdur və ümidvaram ki, biz onları
həll edə biləcəyik. Bu genişmiqyaslı planların mərhələ-mərhələ
gerçəkləşdirilməsi Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünyada daha yaxşı
tanınmasına kömək edəcəkdir. Əlbəttə ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”
ensiklopediyasının nəşri də həmin ali məqsədə xidmət edən bir amil
olacaqdır.
Müstəqilliyə nail olmaq və həyatın bir çox sahələrində köklü
dəyişikliklər etmək çox çətin və məsul bir prosesdir. Müstəqilliyi elan
etmək, onun möhkəmləndirilməsi istiqamətində dövlət tədbirləri həyata
keçirmək nə qədər vacib olsa da, əsl müstəqilliyi qazanmaq üçün bu hələ
azdır. Gərək hər bir insan və xüsusən gənc nəsil müstəqilliyin nə qədər
müqəddəs olduğunu bütün varlığı ilə dərk etsin. Bunun üçün isə o,
azərbaycançılığın, mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının,
incəsənətinin, elminin nə olduğunu dərindən bilməlidir. Bu, çox mühüm
məsələdir. Məhz bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası ilk
növbədə gənc nəslə ünvanlanan bir kitabdır.
Müstəqil dövlətimiz üçün taleyüklü məsələlərin həyata keçirilməsi
tariximizin bir çox qaranlıq səhifələrini açmaqla kimliyimizi tam müəyyən
etməyi, milli kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil yetişdirilməsini
zəruri edir. Keçid dövrünün çətinliklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq,
biz öz tarixi keçmişimizin çox dəyərli səhifələrini qısa bir müddətdə aça
bilmiş və xalqa göstərməyə nail olmuşuq. Xalqımızın hər bir övladı öz
tarixi keçmişini, varisi olduğu mədəni irsi daha dərindən öyrənərək böyük
qürur hissi duymağa başlayır və sözsüz ki, bununla fəxr edir.
Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli-mənəvi
dəyərlərimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos
bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir azərbaycanlı onunla haqlı olaraq fəxr
edə bilər. Dastanın məzmununu, mənasını, onun 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 Azərbaycanı bir о qədər çox sevəcəkdir.
Dünya qorqudşünaslığı “Kitabi-Dədə Qorqud”un istər etnik, mənşə,
istər tarixi-coğrafi, ərazi, istərsə də dil və məfkurə baxımından Azərbaycan
xalqına mənsub olması fikrini qəti şəkildə təsdiq edir. “Kitabi-Dədə
Qorqud”un Azərbaycan tarixi üçün ən böyük, ən əsas və ən birinci xidməti
bundan ibarətdir.
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“Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanlıq eposudur, özü də bir cəngavər, bir
igid haqqında yox, bütöv bir xalqın qəhrəmanlığını özündə cəmləşdirən bir
eposdur. Onun ən böyük ideyası baş sərkərdədən tutmuş böyükdən kiçiyə
kimi bütün qəhrəmanlarının doğma torpaqlarını qorumaq uğrunda
canlarından keçməyə daim hazır olduqlarını göstərməkdir. Eposun əsas
mahiyyətini qəhrəmanlıq ideologiyası təşkil edir. Ölkəmizin yaşadığı
bugünkü mərhələdə xalqımızın qarşısında duran ən ümdə problemlərin
həlli, о cümlədən respublikanın suverenliyinin və müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunması baxımından müasir
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bu qəhrəmanlıq ideologiyasından
faydalanmasının nə dərəcədə vacib olduğu gün kimi aydındır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” həm də bizim etika kitabımız, əxlaq
kodeksimizdir. Böyüyə hörmət, ata-anaya məhəbbət, iman və etiqad,
namus və qeyrət, ailəyə, torpağa, vətənə sədaqət – bu insani keyfiyyətlər,
mənəvi məziyyətlər Qorqud övladlarının qanına ana südü ilə, ata nəfəsi ilə
birlikdə daxil olur və son mənzilə qədər də onlarla birlikdə gedir. Dədə
Qorqud dünyasındakı milli dəyərlər, stereotiplər, rituallar sistemi əslində
hər bir azərbaycanlının varlığının ayrılmaz hissəsidir. Müasir dövrdə
azərbaycanlıların mentalitetində milli və ümumbəşəri dəyərlərin yerinin
müəyyənləşdirilməsi də Dədə Qorqudun etik prinsiplərindən çıxış etməklə
gerçəkləşir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” bizim milli estetikamızın mötəbər qaynağı
olaraq mənəvi və estetik dəyərlərin vəhdətini özündə əks etdirir. Gözəllik
və eybəcərlik, ülvilik və alçaqlıq, komiklik və faciəlik, məhəbbət və
nifrətlə bağlı olan fikirlər, bizim əcdadlarımızın estetik duyumu lakonik
ədəbi formalarda eposun müxtəlif boylarında ifadə olunur. Gözəllik və
hikmətin, gözəllik və qeyrətin, gözəllik və sədaqətin qırılmaz daxili
harmoniyası da “Kitabi-Dədə Qorqud”a xas olan estetik və etik
kateqoriyaların mahiyyətini açıqlayır.
Eposun müqəddiməsinin ilk sözlərindən Dədə Qorqud gözümüz
önündə keçmişi, bu günü və gələcəyi bilən bir şəxsiyyət kimi görünür.
Əsərin bütün boylarında Dədə Qorqud nurani el ağsaqqalı və müdrik
filosof keyfiyyətlərini daşıyan ozan olaraq çıxış edir. Dədə Qorqud
fəlsəfəsi arxaik olduğu qədər də müasirdir. Əsrlər keçsə də, bəşəriyyəti
daim düşündürən olum və ölüm, insan və zaman, insan və cəmiyyət
problemləri bu gün də bizi eposa müraciət etməyə vadar edir. Eposun elə
ilk sətirlərindən biz böyüklərlə kiçiklər, valideynlərlə uşaqlar, kişilərlə
qadınlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin necə qurulması barədə
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tövsiyələr alırıq. Bütün əsər boyu insanda lovğalıq, paxıllıq və kinlilik
pislənir, qonaqpərvərlik, comərdlik və övladların valideynlərə xoş
münasibəti təriflənir. Epos bizi əhatə edən aləmi sanki iki rəngə – ağa və
qaraya boyayır, insanların hərəkətlərini xeyrə və şərə bölür. Dədə Qorqud
xeyrə təriflər deyir, şəri pisləyir, düz sözü ucaldır, yalanı lənətləyir və
nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu qiymətləndirmək haqqı da eposda onun
özünə verilir. “Kitabi-Dədə Qorqud”un bütün məzmunu bu struktur
üzərində qurulmuşdur. Məhz bütün bu məziyyətlərinə görə biz “KitabiDədə Qorqud” hikmətlərini gənc nəslə nə qədər çox aşılaya bilsək, onu
millilik əhvali-ruhiyyəsində, milli və dini dəyərlərə, ənənələrə sədaqət
ruhunda tərbiyə edə və beləliklə də Dədə Qorqud arxetiplərini daim yaşada
bilərik.
Azərbaycan xalqının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfəkkürünün
güzgüsü
olan
“Kitabi-Dədə
Qorqud”
nitqimizin,
dilimizin,
mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi kimi də böyük mədəni-estetik
əhəmiyyət kəsb edir. Kitab elə bir qüdrətə malikdir ki, özündən sonra gələn
söz sənətimiz, ozan aşıq sənətimiz, yazılı ədəbiyyatımız onun təsirindən
kənarda qala bilməmişdir. Ensiklopediya da “Kitabi-Dədə Qorqud”un bu
təsir gücünü əyani şəkildə nümayiş etdirir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun keçdiyi yolun özü də enişli-yoxuşlu
və bir çox cəhətdən səciyyəvi olmuşdur. Təbii ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”
xalqımızın şifahi xalq ədəbiyyatının bir çox nümunələri kimi ağızdanağıza, dildən-dilə, nəsildən-nəslə keçərək yaşamışdır. Eposun nə zaman
yazıya alınması barədə mütəxəssislər hələlik qəti bir fikir söyləməkdə
çətinlik çəksələr də, onun ilk dəfə Azərbaycanda qələmə alındığını qeyd
edirlər. Dədə Qorqudun adı və onunla bağlı bir çox motivlər türk
xalqlarının, о cümlədən Azərbaycan xalqının şifahi ədəbiyyatında, sonralar
isə yazılı ədəbiyyatında qeyd olunmuşdur. XIX əsrin böyük Azərbaycan
mütəfəkkiri Mirzə Fətəli Axundovun yazılarında Dədə Qorqudun adına rast
gəlirik. Lakin zaman keçdikcə həmin epos vahid ədəbi bir abidə kimi bütöv
şəkildə qalmamış və bəzi fraqmentləri çıxmaq şərti ilə xalqımız üçün,
demək olar ki, itmiş vəziyyətə gəlib çıxmışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” elm aləminə isə 1815-ci ildə bəlli olmuşdur.
Eposun ilk tədqiqatçısı olan alman şərqşünası Henrix Fridrix Dits Drezden
Kral kitabxanasında eposun əlyazmasının bir boyunu almancaya tərcümə
edərək nəşr etdirmişdir. Cəmi altı boyu əhatə edən digər bir əlyazma isə
sonralar İtaliya şərqşünası Ettore Rossi tərəfindən Vatikan kitabxanasında
aşkar edilmişdir.
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Görkəmli alman şərqşünası Teodor Neldeke 1859-cu ildə dastanların
surətini çıxarıb alman dilinə çevirməyə cəhd etmiş, lakin buna nail ola
bilməmişdir. O, əldə etdiyi materialları 1892-ci ildə öz tələbəsi Vasili
Bartolda verir və bu rus şərqşünası ömrünün təxminən 30 ilini eposun rus
dilinə tərcüməsinə və tədqiqinə sərf edərək, 1922-ci ildə onu tamamlayır.
Həmin tərcümə isə yalnız 1950-ci ildə Azərbaycanda işıq üzü görür.
Artıq elm aləminə məlum olan bu faktları təkrar etməkdə məqsədim
“Kitabi-Dədə Qorqud”un yazılı mətnlərinin qət etdiyi məsafəni,
coğrafiyasını oxuculara bir daha xatırlatmaqdan ibarətdir. Orijinalı ilk dəfə
Azərbaycanda yazıya alınmış bu abidə öz vətənində, demək olar ki,
unudulmağa başlamış, Drezden və Vatikan kitabxanalarında bir neçə əsr
hifz olunduqdan sonra öz orijinallığı, hikməti və möhtəşəmliyi ilə Qərb
alimlərinin diqqətini cəlb etmiş və uzun bir məsafə keçərək yenidən
vətəninə – Azərbaycana qayıtmışdır. Bəli, burada bəzi təsadüflərdən də
söhbət açmaq olar. Məsələn, Dits Drezden kitabxanasında əlyazmaya rast
gəlməsəydi, Bartold Almaniyada təhsil almasaydı və həmin dövrdə
Neldeke ilə rastlaşmasaydı və sairə. Lakin burada bir qanunauyğunluq da
vardır. Bu, ayrı-ayrı xalqların elminin, mədəniyyətinin və ədəbiyyatının
ümumdünya sivilizasiyası zəminində formalaşdığını bir daha əyani şəkildə
təsbit edir.
Dünyada “Avropa renessansı” adı ilə tanınan böyük hərəkatın
təməlində də əslində belə qanunauyğunluqlar durur. Məhz Şərqin
mədəniyyət mərkəzləri yunan-Roma elm və incəsənətinin incilərini
qoruyub inkişaf etdirərək onu Qərbə mütəşəkkil bir şəkildə qaytarmışdır.
Bu baxımdan “Kitabi Dədə Qorqud”un XX əsrin ortalarında Azərbaycana
qayıdışını da qorqudşünaslıqda bir renessans, bir intibah dövrünün
başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar.
Son illərdə biz bir çox yubileylər keçirmişik. Bunların da hamısının
əhəmiyyəti vardır. Hər bir yubiley tədbiri hansısa tarixi şəxsiyyətin
yaradıcılığını, onun əsərlərini canlandırır, yenidən ictimaiyyətə göstərir.
Bizim tariximiz, о cümlədən mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın zəngin
tarixi indiyədək lazımi qədər tədqiq olunmadığına görə bu yubiley
tədbirləri bizə məlum olmayan məsələləri açıb aşkar edir. Bunun
nəticəsində biz zənginləşirik, yəni tariximizin zənginliyini hiss edirik və
onun nə qədər zəngin olduğunu ictimaiyyətə çatdıra bilirik.
1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi keçirildi. О vaxta
qədər Azərbaycan xalqı Nizamini nə qədər tanıyırdı, yaxud dünya nə qədər
tanıyırdı? Tədqiqatçılardan, alimlərdən, yazıçılardan və mədəniyyətlə,
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ədəbiyyatla məşğul olan adamlardan başqa, ölkəmizdə Nizami bu qədər
tanınırdımı, xalqımız, insanlar Nizaminin əsərlərini oxuyurdularmı? Dünya
tanıyırdımı ki, Azərbaycanın Nizami Gəncəvi kimi böyük bir şairi, yazıçısı,
mütəfəkkiri, filosofu, alimi var? Yox. Təsəvvür edin, əgər 1947-ci ildə bu
yubiley keçirilməsəydi, Nizaminin əsərləri о vaxt Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmasaydı, kitabları nəşr edilməsəydi, portreti yaranmasaydı,
heykəli qoyulmasaydı, Nizaminin adı əbədiləşdirilməsəydi və 1947-ci ildən
sonra Nizaminin adı dünyaya geniş yayılmasaydı, Azərbaycan tarix,
mədəniyyət, elm cəhətdən bu qədər zəngin olacaqdımı? Yox.
1947-ci ildə ikinci dünya müharibəsi yenicə qurtarmışdı, ondan bir-iki
il keçmişdi. 1947-ci ildə biz yaşadığımız Sovet İttifaqında kartoçka sistemi
ləğv olundu, pul islahatı keçirildi. Ölkə, Azərbaycan onda ağır iqtisadi
vəziyyətdə idi. Ancaq Nizaminin yubileyi keçirildi və biz böyük bir sərvət
əldə etdik. İndi biz hər yerdə fəxr edirik ki, Nizamimiz vardır. Doğrudur, o,
həmişə olubdur. Lakin o nə bizim xalqımıza, nə də dünyaya indiki kimi
məlum deyildi.
Biz 1973-cü ildə Nəsiminin yubileyini – 600 illiyini keçirəndə Nəsimi
bu qədər tanınmış bir şair idimi? Yox. Heç bizim orta məktəb
dərsliklərində Nəsiminin əsərləri yox idi. Nəsimini bütün dünyaya tanıtdıq.
Biz Nəsimini dünyaya tanıtmaqla Azərbaycanı yenidən tanıtdıq. О vaxtlar
respublikamız müstəqil olmasa da, biz onun əsərlərini nəşr etdirdik, başqa
dillərə – ingilis, fransız dillərinə tərcümə etdirdik, yaydıq.
Biz Füzulinin 500 illiyini keçirdik. Bəlkə də Füzuli xalqımıza
Nizamidən, Nəsimidən daha da çox tanış idi. Ancaq xalqımız Füzulini də о
qədər tanımırdı. Doğrudur, hələ yubileyi olmadan, məsələn, 1950-ci
illərdən başlayaraq, Füzuli ölkəmizdə təbliğ edilirdi. Xatirimdədir, 1930-cu
illərdə mən orta məktəbdə təhsil alarkən biz Füzulinin ancaq bir-iki
qəzəlini oxuyurduq. Füzuli şəxsiyyəti, təfəkkürü, elmi, fəlsəfəsi bir о qədər
məlum deyildi. Biz müstəqillik dövründə Füzulinin 500 illik yubileyini
keçirdik. Həmin yubileyə bütün türk dünyasından nümayəndələr yığıldı.
Füzulinin bu 500 illik yubileyinin hazırlanması və keçirilməsi xalqımıza
Füzulini, demək olar ki, yenidən tanıtdı, bəxş etdi.
Tarixi şəxsiyyətlər və xüsusən qədim dövrlərdə Azərbaycan xalqının
tarixi şəxsiyyətləri ümumiyyətlə az öyrənilib, tədqiq olunub və müasir
nəsillərə çox az məlumdur. Buna görə də belə tədbirlərin keçirilməsi о
demək deyildir ki, yubiley keçirib hansısa konsert dinləyəsən, yaxud
hansısa bir şənliyin iştirakçısı olasan. Bunların əsas mənası və məqsədi
zəngin tariximizin hər bir səhifəsini açmaq, geniş tədqiq etmək, onu
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xalqımıza və dünyaya təqdim etmək və beləliklə də əsrlər boyu
tarixşünaslıq nöqteyi-nəzərindən itirdiklərimizi bərpa etməkdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı indiyə qədər Azərbaycanda az bir
təbəqəyə məlum olan abidədir, əsərdir. Bunu bilənlər bizim
tarixçilərimizdir, onların da hamısı yox, о adamlardır ki, “Dədə
Qorqud”un tədqiqi ilə məşğul olublar. Bunu bilənlər bizim
ədəbiyyatçılarımız, yazıçılarımızdır. Cəsarətlə demək olar ki, onların bəlkə
də hamısı yox. Xalqımıza, millətimizə gəldikdə isə, onu demək olar ki,
geniş kütlə “Dədə Qorqud” haqqında çox az təsəvvürə malikdir, az şey
bilir. Bunun da səbəbləri məlumdur. Biz ötən dövrdə tariximizi özümüz
istədiyimiz kimi yaza bilməmişik. Tariximizin, о cümlədən ədəbiyyat,
mədəniyyət tariximizin həmişə ideologiya təsiri altında qalması, bu barədə
bizim sərbəst olmamağımız vaxtilə belə böyük itkilərə gətirib çıxarmışdı.
XX əsrin tarixində “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu da misli görünməmiş
təqiblərə məruz qalıb. Hətta onu öyrənməyə, tədqiq etməyə cəhd
göstərənlərin taleyi də acınacaqlı olub. Azərbaycanda “Kitabi-Dədə
Qorqud”un nüfuzlu tədqiqatçılarından biri olan Əmin Abid eposa həsr
olunmuş bir neçə əsər çap etdirdikdən sonra əbədi susduruldu. Bəzi
mənbələr eposun otuz boydan ibarət olduğunu təxmin edirlər.
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi Bəkir Çobanzadə aşkar etdiyi yeni boy
haqqında məlumat versə də, sonralar alim repressiyaya məruz qaldığına
görə bu məlumatın dürüstlüyünü təsdiqləmək mümkün olmadı.
Faşizmə qarşı mübarizəyə qalxan xalqda qəhrəmanlıq ruhunu
canlandırmaq məqsədilə sovet ideoloji maşını “Kitabi-Dədə Qorqud” və
“Koroğlu” kimi dastanlardan istifadə etməyə cəhd göstərirdi. Müharibə
qurtardıqdan və dinc həyat bərqərar olduqdan sonra gənc nəslin “KitabiDədə Qorqud” ruhunda tərbiyə edilməsi ideoloqlar tərəfindən yasaq
olundu. Ədəbiyyata və incəsənətə qarşı yönəldilmiş məşhur “Jdanov
qərarları”nın ab-havasına uyğun olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud”a qarşı
hücumlar başlandı. Əgər 1949-cu ildə akademik Heydər Hüseynovun “XIX
əsrdə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” əsəri tənqid atəşinə
tutularaq Azərbaycan xalqının tarixinə yanlış, elmə zidd qiymət verməkdə
ittiham olundusa, bundan sonra “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun ümumən
xalq eposu olmadığı bildirildi və bu eposu “yayanları amansızlıqla ifşa
etmək və onlara divan tutmaq” şüarları səsləndi. Görkəmli Azərbaycan
alimləri Həmid Araslı və Məmmədhüseyn Təhmasib akademik Vasili
Bartoldun ruscaya çevirdiyi “Книга моего Деда Коркуда” kitabını 1950ci ildə Bakıda Elmlər Akademiyası nəşriyyatında çap etdirdiklərinə görə
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rejimin sərt reaksiyasına məruz qaldılar.
1950-ci ilin may ayında “Dədə Qorqud”un kobud siyasi səhv olduğu
partiya yığıncağında rəsmi elan edildi. Bu rəsmi mövqe bildirildikdən
sonra eposun xalqa zidd bir əsər olduğu tezisi irəli sürüldü. Həmin partiya
yığıncağının hesabatında deyilirdi: “Pantürkistlər tərəfindən Azərbaycan
ədəbiyyatının qədim abidəsi kimi qələmə verilən “Dədə Qorqud” eposunun
mürtəce burjua millətçilik mahiyyəti son zamanlaradək ifşa edilməmişdir.
“Dədə Qorqud” eposunun Azərbaycan xalqı ilə, onun tarixi, folkloru və dili
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. “Dədə Qorqud”da Azərbaycan xalqı üçün
yabançı olan həyat tərzi, adət və ənənələr təsvir edilmişdir. “...Dədə
Qorqud”un mətnini nəşr edən Həmid Araslı eposun yalnız ideyasını deyil,
onun dilini də saxtalaşdırmış və Azərbaycan dilinə süni surətdə
uyğunlaşdırmışdır. Dəmirçizadə bununla kifayətlənməyərək uşaqlar üçün
“Dədə Qorqud” mövzuları əsasında “Qaraca Çoban” adlı zərərli pyes
yazmış və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası üçün xüsusi konsert proqramı
tərtib etmişdir”.
Eposun ünvanına səslənən ittihamlardan sonra ayrı-ayrı alimlərin
mövqeləri kəskin tənqid atəşinə tutuldu. Artıq epos sözünün özü belə
dırnaq içərisində işlədilirdi. О dövrdə elə bir iclas, elə bir qurultay, elə bir
konfrans olmurdu ki, orada “Dədə Qorqud” tənqid olunmasın. 1951-ci ilin
may ayında Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının iclasında Həmid Araslının
qeyri-səmimi olduğu xüsusi vurğulandı, Mirzə İbrahimov, Səməd Vurğun,
Mikayıl Rəfili, Mikayıl Rzaquluzadə və başqaları öz “səhvlərini”
boyunlarına alsalar da, onlara qarşı keçirilmiş kampaniya hələ bir müddət
davam etdi.
Başqa türkdilli respublikalarda, xüsusən Türkmənistanda “Dədə
Qorqud”un əleyhinə dəhşətli bir təbliğat geniş şəkildə həyata keçirildi.
Əslində eposa qadağa damğası vuruldu. Epos bütün tədqiqat planları, tədris
proqramları və dərsliklərdən çıxarıldı. “Kitabi-Dədə Qorqud” yalnız
ölkənin siyasi ab-havasında baş verən ciddi dəyişikliklərdən sonra “bəraət”
qazana bildi. 1957-ci il martın 26-da “Kommunist” qəzetində “Dədə
Qorqud dastanları” adlı çox böyük məqalə çıxdı. Onu Həmid Araslı,
Əbüləzəl Dəmirçizadə, Məmməd Arif və Məmmədhüseyn Təhmasib
yazmışdılar. Bu məqaləylə “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycandakı
yasağına son qoyuldu.
Azərbaycanın vətənpərvər alimləri, tədqiqatçıları, yazıçıları, şairləri
bütün bu illər ərzində “Dədə Qorqud” dastanı haqqında öz imkanları
dairəsində əsərlər yaratmışlar və “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiqatı
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aparılmışdır. Təəssüflər olsun ki, buna dövlət himayəsi istənilən səviyyədə
olmamışdır. Məsələn, 1970-ci illərdə, 1980-ci illərin əvvəlində mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman biz respublikamızın tarixi, keçmişi,
ədəbiyyatı, mədəniyyəti haqqında çoxlu tədbirlər həyata keçirdik. Amma
mən bu gün açıq deməliyəm ki, о dövrdə “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında
heç bir təşəbbüs irəli sürülməmişdir. Əgər belə bir təşəbbüs irəli sürülsəydi,
biz bunu həyata keçirə bilərdik.
Mənim işlədiyim həmin illərdə milli mədəniyyətimizə, tariximizə aid
olan bir çox tədbirlərin keçirilməsinə Moskvanın müqavimətini, hətta
qadağasını hiss etmişdik. Lakin bununla yanaşı, bizim cəhdlərimiz,
təkidlərimiz nəticəsində biz о vaxt bir çox tədbirlərin keçirilməsinə nail
olmuşduq. Mən bu gün, düşünürəm, bəs nə üçün “Kitabi-Dədə Qorqud”
haqqında heç bir təşəbbüs olmamışdı? Eyni zamanda, özüm belə bir cavab
verə bilərəm: yəqin ona görə ki, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycanın üzərinə
pantürkizm damğası vurulduğuna, Azərbaycanda çox dəyərli insanlar
pantürkist adı ilə həbs olunduğuna, repressiyaya məruz qaldığına, əsərlər,
kitablar dağıldığına görə alimlərimiz, ictimai xadimlərimiz “Kitabi Dədə
Qorqud” haqqında təşəbbüs qaldırmağa bəlkə də cəsarət etməyiblər. Mən
bunu belə izah edə bilərəm. Eyni zamanda biz onu da qiymətləndirməliyik
ki, bir çox alimlərimiz, yazıçılarımız bu mövzuya xüsusi fikir vermişlər,
əsərlər yaratmışlar və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycanın
həyatında, ədəbiyyatında yaşamış və inkişaf etmişdir. Amma, şübhəsiz,
bunlar bizim bu gün istədiyimiz səviyyədə – tarixi ədalət səviyyəsində
olmayıbdır. Bu əsərlər içərisində “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1988-ci ildə
Fərhad Zeynalovun və Samət Əlizadənin rəhbərliyi altında həyata
keçirilmiş sanballı nəşrini xüsusi qeyd etmək olar. Ancaq bu elmi əsərlər
alimlər, tədqiqatçılar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır, geniş ictimaiyyət isə
bunlardan istənilən səviyyədə istifadə edə bilməyibdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi nöqteyi-nəzərdən tədqiq edilməsi bizim
üçün çox lazımdır. Təbiidir, hamımız bilirik ki, hər bir tarixi hadisəni elmi
kitablardan da tapıb oxumaq olar. Lakin hər bir insan elmi kitablardan
istifadə edə bilmir. Son onilliklərin təcrübəsi onu göstərir ki, geniş kütlə,
xalq üçün tarixi hadisələri izah, təbliğ etməkdən ötrü ən gözəl vasitə onlar
haqqında filmlərin, səhnə əsərlərinin yaradılmasıdır. Məsələn, Üzeyir
Hacıbəyov vaxtilə “Koroğlu” operasını yaradana qədər bəlkə də xalqımız
Koroğlunu bu qədər dərindən dərk edə bilmirdi. Ancaq Üzeyir
Hacıbəyovun yaratdığı “Koroğlu” operası və onun səhnəmizdə çox gözəl
şəkildə təqdim olunması indi Koroğlu obrazının və “Koroğlu” dastanının
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məzmununu, mənasını hamımız üçün çox gözəl göstərir. İndi hər
birimizdən soruşsalar ki, Koroğlu kimdir, mərhum böyük müğənnimiz
Bülbülün səhnədə yaratdığı Koroğlu obrazı yada düşür. Yaxud Səməd
Vurğunun Vaqif haqqında yazdığı pyes Vaqifi geniş kütləyə tanıdıbdır.
Vaqifin şeirləri, əsərləri tanınırdı, amma о qədər də geniş yox. Şeirlərini
oxuyurduq, lakin Vaqifin kim olduğu, onun həyatı, tərcümeyi-halı,
yaradıcılığı haqqında geniş məlumat yox idi. Xatirimdədir, mən orta
məktəbdə oxuyarkən “Ədəbiyyat müntəxəbatı” kitabında Vaqif haqqında
bir-iki səhifə məlumat və şeirləri var idi. Biz orta mətəbdə oxuyarkən
Vaqifin “Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim” şeirini öyrənmişdik.
Mənim orta məktəbdən yadımda qalan odur. Amma “Vaqif pyesini
görəndən sonra Ələsgər Ələkbərovun ifasında Vaqifin surəti də, eyni
zamanda Vaqif də bizə məlum oldu.
Məhz “Kitabi-Dədə Qorqud”un təbliği baxımından Anarın
xidmətlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bəlkə də Anar uşaqlar üçün
Dədə Qorqud haqqında kitab yazanda, yaxud Qorqudla bağlı başqa
kitablarını yazanda çoxları bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu о
dərəcədə dərk edə bilmirdilər. Amma indi biz artıq öz milli dəyərlərimizi,
köklərimizi, tariximizi olduğu kimi təsvir etməyə çalışarkən vaxtilə atılmış
belə addımların nə qədər qiymətli olduğunu dərk edirik. Mən Anarın bu
münasibətlə yaratdığı filmi də qiymətləndirirəm. Təqdirəlayiqdir ki,
“Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının yaranma ideyası da məhz Anara
məxsusdur.
Dünya xalqlarının mənəvi sərvətlər xəzinəsinə həmişəlik daxil olmuş
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Azərbaycan xalqının, bütün türk
xalqlarının qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edən
beynəlxalq əhəmiyyətli hadisə olduğunu nəzərə alaraq onun 1300 illik
yubileyinin layiqincə hazırlanması və keçirilməsi məqsədilə 1997-ci il
aprelin 20-də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyi haqqında
fərman imzaladım. Fərmanın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ən azı 1300 il yaşı olduğunu dünyaya
nümayiş etdirdi. Bu fərmanla biz bildirdik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı bütün türk dünyasına məxsusdur, onun vətəni Azərbaycandır,
sahibi Azərbaycan xalqıdır, müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Fərmana
əsasən yaradılmış Dövlət Komissiyası yubileyin yüksək səviyyədə
keçirilməsi üçün geniş tədbirlər planı hazırladı. Həmin fərman verilən
gündən keçən müddət ərzində planda nəzərdə tutulmuş bir çox işlər uğurla
həyata keçirilmiş, sanballı kitablar çap olunmuşdur. Fərman bir çox
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gələcək illər, onillər üçün böyük perspektiv açmışdır. Bu tədbirlər, nəşrlər
içərisində ən önəmlisinin “Dədə Qorqud ensiklopediyası” olduğunu desəm,
zənnimcə, yanılmaram.
Hər hansı bir ensiklopediyanın hazırlanmasının nə qədər çətin iş
olduğu hamıya bəllidir. Azərbaycanda ensiklopediya hazırlanması və nəşri
sahəsində müəyyən təcrübə toplanmışdı. Lakin xalqımızın olduqca mühüm
tarixi və mədəni qaynaqlarından biri olan “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu
haqqında ensiklopediyanın çoxşaxəli və bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə
malik olması bu proyektin həyata keçirilməsini xeyli çətinləşdirirdi. Bu
gün
biz
qorqudşünas
alimlərimizin,
dilçilərin,
tarixçilərin,
ədəbiyyatşünasların, etnoqrafların və elmin başqa sahələrinin
nümayəndələrinin gərgin əməyinin ilk bəhrəsini görürük. Bu ensiklopediya
qorqudşünaslıq sahəsində çox mühüm hadisə olmaqla yanaşı, bütün türk
xalqlarının tarixi və mədəniyyəti üçün mötəbər bir qaynaq rolu
oynayacaqdır.
Ensiklopediya gənc qorqudşünas alimlər nəslinin yetişdirilməsi üçün
əsas ilkin mənbələrdən biri olacaqdır. O, geniş oxucu kütlələrinin
faydalana biləcəyi məlumatları da əhatə etdiyinə görə “Kitabi-Dədə
Qorqud”un xalq arasında geniş təbliğ olunmasına imkan yaradacaqdır.
Ensiklopediya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bəhrələrindəndir. Onun
məhz müstəqillik dövründə yaranması da olduqca önəmlidir. Biz indi
sərbəstik, azadıq, müstəqilik, biz tariximizi olduğu kimi tədqiq edirik və
bundan sonra da edəcəyik. Biz öz tariximizlə, mədəniyyətimizlə,
ədəbiyyatımızla fəxr edirik və fəxr etməyə haqqımız vardır. Həqiqətən də
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı kimi böyük elm, mədəniyyət, ədəbiyyat
abidəsi olan xalq öz tarixi ilə fəxr edə bilər.
Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. 2 cilddə, I cild,
Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, s. 5-12
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Məhəmməd Əmin RƏSULZADƏ
(1884-1955)
“DƏDƏ QORQUD” DASTANLARI
Türk xalq ədəbiyyatının şah əsəri olan bu dastanlar son illərin hər
günkü siyasi mövzusunu təşkil etdilər. Azğınlaşan bolşevik ruslaşdırma
siyasətinə əsasən, bunlar, azərbaycanlı aydınları yenidən ələyib qızıl
qəlbirdən keçirməyə vəsilə oldular. “Kitab-i Dədə Qorqud əla lisani taife-i
Oğuzan” adını daşıyan XVI əsrdə yazılmış bir nüsxəyə ilk dəfə Almaniya
Krallıq Kitablığının arxivini tənzimləyərkən, Fleyşer (Fleicher) rast gəldi.
Daha sonra Bartold (Barthold), Dits, Noldke və sairə kimi alimlər tərəfindən incələnən bu dastanlardan bir qismi müxtəlif Avropa dillərinə
çevrildi. On iki dastanı ehtiva edən bu kitab haqqında tədqiqatlar yazıldı və
mübahisələr edildi. Nəticədə, Dədə Qorqud və ya Qorqud Atanın tarixi
deyil, Xızır kimi əfsanəvi şəxsiyyət olduğu üzərində duruldu; dastanların
da Azərbaycan ərazisində və Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılan bir əsər
olduğu qənaətinə varıldı.
X-XI yüzillərdə Orta Asiyadan Azərbaycana külli miqdarda türkmən
tayfaları gəldilər. Bunlar özlərilə bərabər oğuz qəhrəmanlıq xatirələrini də
gətirmişdilər. Yerli Azərbaycan şərtlərinə uyan bu xatirələr bədii ədəbiyyat
və dastan şəklini aldılar. “Dədə Qorqud” dastanları məhz bu dastanlardandır. Dastanlardan on biri qəhrəmanların vətən, namus, din və tayfa
birliyi uğrunda apardıqları savaşlara və bu savaş meydanlarında
göstərdikləri igidlik səhnələrinə ayrılmışdır, birində də Əzrayıl kimi
mövhumi qüvvətə qarşı edilən savaş təsvir olunur. Bu savaşlar Dəmirqapı
Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Əlincə qalası, Göyçə gölü, Dərəşam kimi
Azərbaycan yerlərində, gürcü, abxaz və erməni kimi qonşu məmləkətlərdə
cərəyan edir. Dastanların yazıldığı dil Azərbaycan şivəsinin bütün özəlliklərinə malikdir. Bunlarda anladılan həyat şərtləri də Azərbaycandakı
həyat şərtlərinin eynidir.
“Dədə Qorqud” qəhrəmanları qeyri-adi qəhrəmanlığın, sədaqət və
bağlılığın, cəsarət və fədakarlığın mükəmməl bir timsalıdırlar. Bunlar vətən
sevgisi, din qeyrəti, hürriyyət eşqi, ailə bağlılığı, boylar (tayfalar) arasında
birlik hissi ilə hərəkət edirlər. Xalq dilinin sadə bəlağəti ilə yaradılan
“Dədə Qorqud” tablolarının canlılığı oxucuları həyəcan və heyranlıq içində
saxlayır.
Dastanların baş qəhrəmanlarından Salur Qazan, uğursuz bir təsadüf
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nəticəsində düşdüyü əsarətdə belə xarakterindəki əsilzadəliyi və cəsarəti
zərrə qədər pozmadan, düşmənə qarşı söylədiyi monoloqu bu sözlərlə
tamamlayır:
– Əlinə düşmüşəm, məni öldür, qılıncından qorxmuram. Öz elimi, öz
qövmümü söymərəm!
Qazanın oğlu Uruz da, atası kimi, əyilməz və yenilməz bir igiddir. O,
namus uğrunda çəngəldən asılıb, ətinin tikə-tikə doğranmasına razı olur,
anasının tanınıb, düşmən məclisinə aparılmaması üçün hər cür əzab və
işgəncəyə qatlanır. Qazan xanın ətrafında Bozatlı Beyrək, Dirsə xan oğlu
Buğac kimi qəhrəman oğuz bəyləri sırasında yer alan Qaraca çobanın
timsalı da çox maraqlıdır. Sadə, bəylərin deyil, çobanların da mərd, fədakar
bir el və oba müdafiəçisi olduğunu təmsil edən igid çoban təkbaşına altı
yüz düşmənlə qarşılaşır, vəd olunan hədiyyələrə uymur, edilən təhdidlərdən qorxmur. Təpədən dırnağa qədər silahlı olan düşmənlərlə əlindəki
sapandı ilə döyüşür. Altı yüz yağı (düşmən) onun üzərinə dolu kimi ox
yağdırırsa da, o ruhdan düşmür. Daşı tükənincə, sapandına qoyun və keçi
qoyub atır. Yağının gözünü qorxudur. Ona “arıq bir toğlu” olsun belə
vermir.
“Dədə Qorqud” dastanlarında qadınlar da igiddir. Kişilər kimi qeyrətli,
vətənpərvər, cəsarətli və mərddirlər. Qadın ərinə, ana oğluna, bacı
qardaşına hərarətli sevgi ilə bağlıdır. Nişanlı qızların sədaqət və
fədakarlıqları isə dastanların əsas motivlərindəndir. Dirsə xanın arvadı
oğlunun ovdan dönmədiyini görüncə, atının belinə atlanır, “qırx incə belli
qız”la onu axtarmağa gedir; yaralı oğlunu tapıb gətirir. Qazanın oğlu əsir
düşdükdə Boyu uzun Burla xatun silahlanır, oğlunu qurtarmağa gedən ərini
təqib edir, adlı-sanlı qəhrəmanlar sırasında savaşır. Selcan xatun nişanlısı
Qanturalı ilə çiyin-çiyinə vuruşur. Düşməni yerə sərərək, yaralı nişanlısının
başı üstünə gəlir: “Yağının bir ucu sənin, bir ucu da mənim”, – deyə cəbhə
alır. Selcan xatun, Dədə Qorqud üslubu ilə söylərsək, “Qız xalqı arasında
ov ovlayıb, quş quşlaması, sağına soluna iki qoşa yay çəkməsi, atdığı oxun
yerə düşməməsi” ilə məşhurdur. Dəli Domrulun “Öz canına əvəz bir can
aradığını” duyan arvadı ona: “Mənim canım sənin canına qurban olsun”, –
deyir.
Dastanlarda qadınlara verilən yüksək mövqenin misallarını burada
tamamilə verib bitirə bilmərik; buna məqaləmizin həcmi imkan vermir. Bu
qədərini qeyd edək ki, dastanlara görə, “Ana haqqı, Tanrı haqqıdır!..”
İslam dinindən təsirlənmiş olan dastanlarda əsas mühit islamiyyətdən
əvvəlki etiqadlarla iç-içədir. Qəhrəmanlar daha çox təbiət qüvvələrinə
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tapınırlar. Hər dastanın sonunda xeyir-duası ilə hazır olan və ən çətin
zamanlarda müşkülləri həll etməyə bir övliya məsləhətlərilə yetişən Dədə
Qorqud elin mənəvi atası, birliyin simvoludur. O bir atadır, Qorqud ata!
Biz burada dastanların ədəbiyyat və sənət baxımından təhlilinə
girişmədən, sadəcə ideoloji tərəflərinə diqqət edirik. Bu baxımdan
yazımıızı xülasə edəsi olsaq, deyə bilərik ki: “Dədə Qorqud” dastanları
vətən, din, hürriyyət, eşq, sədaqət və fədakarlıq hisslərini aşılayan milli bir
əsərdir.
1950-ci ilə qədər faydalı bir xalq əsəri olaraq, mənimsənilən və
dərsliklərə salınaraq sovet Azərbaycanının məktəblərində oxutdurulan
“Dədə Qorqud” dastanları gözdən düşdülər. Sovet ədəbiyyat tənqidçiləri ilə
müəllimlərinin yaxın bir keçmişdə təqdiredici bir üslubda yüksəltdikləri bu
şah əsər indi “zəif və zərərli bir əsər” deyə, dərsliklərdən çıxarıldı, kitabxanalardan atıldı. “Millətçilik, dinçilik, bərabərlik”in rəvac verəni “inqilab
ideologiyasına zidd, fəsad törədən bir əsər” deyə elan edildi. Əsəri bu günə
qədər idealizə edən şəxslər isə “sovet əleyhdarı, ziyanlı insanlar” deyə
bütün mövqelərindən çıxarıldılar.
Dədə Qorqud – türk və Azərbaycan xalqının bir nurani piri – indi “bir
irtica və gerilik rəmzi” deyə elan edilir. Əlbəttə, çoban ilə xanın, ata ilə
oğulun, ər və arvadın, bacı ilə qardaşın qarşılıqlı sevgiləri ilə boylar
(tayfalar) arasındakı qardaşlıq və birlik hisslərini, bir sözlə, insan
topluluğunu təşkil edən bütün sinif və təbəqələr arasında vətən və ailə kimi
mənəvi ortaq dəyərlər naminə birləşib qaynaşmanı və bu uğurdakı qəhrəmanlıqla mübarizəni mədh edən mürşid bir Pirə, bütün bu anlamların
amansız düşməni olan bolşeviklər necə dözə bilər?!.
Onlar “sovet patriotizmi” deyə ortaya atdıqları və Sovetlər Birliyində
olan qeyri-rus bütün millətlərin “ağabəyi” rus millətinin ancaq icazə
verəcəyi fikirlər xaricində bir sıra milli və vətəni əsasları qoruyan
“seperatist (təfriqə)” ideologiyalara qətiyyən dözə bilməzlər. “Sovet
patriotizmi”nə zidd hər cür ideologiyanın kökünü kəsmək, sovet
hökumətinin israrla tətbiq etdiyi əsas siyasətdir. Bu siyasət baxımından
yerli tarix və ədəbiyyat fəxrlərini idealizə etmək bu yerlərdə yaşayan “kiçik
qardaş”ların “böyük qardaş”– rus ağabəyisi ilə (!) birləşməyə əngəldir. Bu
əngəli xatırladan ən kiçik şey təhlükəli bir amil kimi kəsilib atılmalıdır.
“Dədə Qorqud” məhz bunun üçün rədd edilir.
“Azərbaycan” dərgisi, Ankara, 1952, sayı 6, s. 2-5
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Əmin ABİD
(1898-1938)
ƏŞİRƏT DÖVRÜNDƏKİ AZƏRBAYCAN
ƏDƏBİYYATINA AİD VƏSİQƏLƏR
“KİTABİ-DƏDƏM QURQUD ƏLA LİSAN TAİFEYİ-OĞUZAN”
Adı ərəb və farsca olaraq oğuz tayfalarının dilində “Dədəm Qurqudun
kitabı” olan bu əsər Azərbaycan və Şimali İranda yaşayan türklərin
ədəbiyyatına aid ən əski vəsiqədir. Bunun ətraflı tədqiq təhlili, əşirət
dövründəki ədəbiyyatımızın mühüm bir cəbhəsinin aydınlaşmasına səbəb
olacaqdır.
Bu əsər ilk dəfə XIX əsrin başında Qərbi Avropa alimləri tərəfindən
dar planlı qısa nəşriyyatla elm aləminə bildirilmişdir. Ondan sonra rus
alimləri Türkiyə müdəqqiqləri tərəfindən müxtəlif qayələrlə gözdən
keçirilmişdir. Aşağıda bunu xüsusi, daha müfəssəl izah edəcəyiz. Burada
yalnız bunu söyləyəlim ki, tədqiqlər “Kitabi Qurqud”u son zamanlara
qədər başlı-başına bir əsər olaraq göstərirdi. Fəqət Misirdə yazılmış bir
tarixin meydana çıxması bu fikri tamamilə dəyişdirdi. Böylə ki, “Kitabi
Qurqud” ayrıca bir kitab olmayıb, əski Oğuzlara aid olan “Oğuznamə”nin
bir parçasıdır. Buna görə Qurqudun əsəri ətrafında biblioqrafik və təhlili
məlumata başlamazdan əvvəl “Oğuznamə” üzərində durmaq əsər haqqında
bu vaxta qədər yapılan tədqiqlərin adətən xülasəsini göstərəcəyiz.
OĞUZNAMƏ
Cahan türkolojisinin ictimai və iqtisadi həyatlarını çox zəif və az
tədqiq etdiyi Oğuz türklərinin “Oğuznamə” adında dastanı (epik) bir
kitabları olduğu ötədən bəri məlumdur. Oğuz daha Azərbaycan və Qafqaza
gəlmədən əvvəl, yəni Türküstan “step”lərində köçəbə bir həyat sürürkən
xalq şair və həkimi demək olan “Ozan”lar əşirətdən-əşirətə dolaşaraq
çadırlarda qurulan “şülən-bəklik qonaqlıq”lard 1 və başqa xalq
yığıncaqlarında Oğuzların mənqəbələrini bəstələr ilə oğurladı2.
1

Bəzi türkiyəli müdəqqiqlər “şülən” və yaxud “şilən” adlanan qonaqlıqları ümumi, yəni
xalqa şamil olaraq göstərir. Halbuki biz bu mərasimlərin yalnız bəylərə, ağalara məxsus
olduğunu görürüz. Bu xüsusda aşağıda təfsilat var.
2 Süleyman Özbəgül-buxarı: lüğəti-çığatay; Fərhəngi-şüura və dürriltacan-Əbu Bəkr
Abdullah Dəvadari.
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Mövzuları əsrlərcə yaşayaraq xalqın bədii ehtiyaclarını təmin edən
“Oğuznamə” müsəlmanlıqdan əvvəlki etiqad və etiyadların izlərini
daşıyırdı 1 . Zaman keçdikcə müxtəlif səbəblərlə, bilxassə ərəb dilinin
yerləşməsini mütəaqib qüvvətli bir surətdə inkişaf eləyən “Quran
kulturası”nın təsiri altında “Oğuznamə”nin dastanları yerini islami bir
şəkildə olan başqa xalq “məbəd”lərinə tərk edərək meydana qalxmışdır.
Oğuz mənqəbələrinin xalq ədəbiyyatındakı qalmış izləri islamiyyətin
başlanğıclarında olmamışdır. Bunlar müsəlmanlığın intişarından sonra da
çox zamanlar qüvvətlə yaşamışdır. Azərbaycan və Qafqaz Oğuzları içində
XVIII əsrin ikinci yarısına qədər bizə bir neçə vəsiqə isbat edir. Türkiyənin
kitabiyyat müəlliflərindən Bursalı Məhəmməd Tahir məxəz arasında
yaşadığını bu sətirlərlə qeyd edir:
“Türk qövminə məxsus əqvam haqqında yazılan milli tarixlərdən ən
dəyərlisi əldə bulunan bəzi imarələrə nəzərən (Oğuznamə) almaq lazım
gəlir. Bu tarix kəbir hicrətin bir tarixinə qədər Azərbaycan (Qərb Şimali
İran) tərəfındə mövcud olduğu bəzi vəsaiqlə müsbət isə də bugünkü gündə
əlimizdə mövcud deyildir”2.
Məhəmməd Tahirin ümumi rəvayətlərinin təsiri altında olaraq tarix3
adı ilə deyiriz.
Göstərdiyi Oğuz mənqəbəsi izlərinin yaşadığı tarix XVI əsr sərhədini
1

“Əbu Bəkr Abdullah Dəvadarf’”da qıpçaqlara aid “Ətabətikçi” oğuzlara aid “Oğuznamə”
ətrafında fikir yürüdürkən mövzularının müsəlmanlığa müxalif olduğunu izah edir: “Bu
tayfanın zühur edişlərini, əhvalatını izah etmək istəyirəm. Fəqət bunların bir çoxu şərafətli
şəriətə uyğun deyildir. “Dürriltican” yazma, İstanbul, İbrahim paşa kitabxanası, 913.
2 Türk dərnəyi məcmuəsi, sayı bir (İstanbul, 1927).
3 Bursalı Məhəmməd Tahir də bir çox əski osmanlı tarixçiləri kimi “Oğuznamə”ni tarix
kitabı şəklində göstərir. Onun Şimali İranda “Oğuznamə”nin yaşadığı haqqında verdiyi
məlumatını, başqa səyyah və mühərrirlərin ifadələri təyid etdiyi üçün "Oğuznamə"
mənqəbələrini qəsd etmək istədiyi fıkri ilə alırız. Vaqeən, “Səlcuqnamə” sahibi Yazıçıoğlu
Əli “Cami Həmi Ayin” sahibi Hüseyn bini Mahmud Bayatı “Behcətürttəvarix” müəllifi
Şükürüllah kimi yazıçılar “Oğuznamə” adında ayrıca tarixi bir əsərdən bəhs edərlər. Onların
yad etdikləri “Oğuznamə”nin oğuz mənqəbələri məcmuəsi olub-olmadığı aydın bir surətdə
məlum deyildir. Osmanlı müəlliflərinin bu xüsusda yapdıqları fıkri qarışıqlığı haqqında
Köprülüzadə Məhəmməd Fayadın "Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvviflər" kitabında
qiymətli bir tənqid var (səh.278-279). Son əsrlərdə bəzi türkiyəli müəlliflər osmanlı
türklərinin tarixinə aid yazdığı əsərlərə “Oğuznamə” adı vermişdir. Lütfü paşa adında bu
zatın bu cinsdən “Oğuznamə” adında bir tarixi var. Türküstanda yetişən Dana ata adında bir
şair də “Oğuznamə” adında mənzum bir əsər yazmışdır. Bu xüsusda baxınız:
A.Самойлович. “Материалы по среднеазиатской и турецкой литературе”, Записки
восточн. отд. импер. русск. археолог, о-ва, том XIX, вып. 1.
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görürüz. Bizim əhalimiz arasında XVII əsrdə о mənqəbələrin yaşadığı
1638-ci il tarixində Dərbənd şəhərini ziyarət edən səyyah “Oleari” XVIII
əsrdə mövcud olduğu 1722-ci ildə köhnə Rusiya çarı Böyük Petronun
knyazlarından Kantəmirdən nəqlən qeyd edir. Zamanımızda yaşayan xalq
masalları (nağılları), səlahiyyət sahibi türkoloqlar tərəfındən tədqiq
edilirsə, əski mənqəbələrimizin təsirlərinin bulunduğunu tapmaq və yaxud
onların başqa şəkillərə girdiyini görmək ehtimaldan az deyildir.
“KİTABİ QURQUD”U “OĞUZNAMƏ”YƏ BAĞLAYAN VƏSİQƏ
“Oğuznamə”nin mahiyyəti haqqında bizə ilk məlumat verən Misirdə
hökmdarlıq etmiş olan “Məlik Nəsirəddin Məhəmməd ibni-Klavu”nun
(cilusi 1075-vəfatı 1123) adamlarından Əbubəkr Əbdüllah İbni
Aybəküddəvadaridir. Bu adam üçüncü əsrə qədər keçən vaqeələr haqqında
Misirdə yazdığı tarixində “Oğuznamə”ni belə anladır:
“Başqa türklərin “Əqiznima” (“Oğuznamə”) adında bir kitabı var. Bu
kitab onların arasında çox məşhurdur. Onların əhvalları ilə məişətləri və ilk
hakimlər barəsində məlumat ehtiva edir. Onların böyüyü Oğuz deyilən bir
adamdır”.
Dəvadari “Oğuznamə”nin türkcəsini görməmişdir. O, ərəbcəyə
tərcümə edilmiş bir nüsxədən istifadə eləmişdir ki, bu ərəbcə nüsxədə 793
tarixində (hicri 221) farscadan tərcümə olunmuşdur. “Oğuznamə”nin
ərəbcə nüsxəsi haqqında Dəvadari bu izahatı verir: Atam hicri 709-da
(miladi 1291) idarə mərkəzi Bilbas (Belbis Qahirə cavarındadır) olan Şərq
vilayətinin valisi idi. Tatarlara aid bir neçə alimlə yapdığı münaqişədən
sonra yoldaşlarından Əminəddin əl-Həməvi mənə bir kitab göstərdi. Bu
kitabın yeganə nüsxə olduğunu və onun Əmin Bədrəddin Baysəri
tərəfındən özünə verildiyini əlavə edir.
Əsər nəqşli və təzhibli idi. Yazısını Əli ibn Hilal əl-Bəvvaf adında
xəttatın bir şagirdi yazmışdı. Kitabın kağızları Bağdad şəhərində yapılmış
ipəkdən idi. Cildi də sarı rəngdə ipəkdən işlənmiş idi, kitabın ayrıca
alsından bir qapağı var idi. Yoldaşlarım Mənsur əl-Abbas, Əminəddin əlHəməvi və Bəliqin şairi Cəmaləddin ibn-Zeytun ilə birlikdə oturub əsəri
gözdən keçirdik. Dördümüzün oxuya bildiyi parçaları mən kopya etdim.
Bir taqım yerlərini oxuya bilmədik. Kitabı tərcümə edənin Cəbrayil-ibn
Bəxtimuyun (vəfatı 795) adında bir doktor olduğu öz dilindən yazılmışdı.
Bu kitabın əvvəlcə türk dilindən farscaya tərcümə edildiyini və sonradan
özünün hicri 211 tarixində farscadan-ərəbcəyə tərcümə etdiyini qeyd
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etmişdi. Bu əsər Əbu Müslüm-Xurasanının (vəfatı 719) xəzinəsinə aid
şeirlərdən idi. Əbü Müslümün özü də Buxtu xan sülaləsindən olduğunu və
bu əsəri vərasət olaraq aldığını söyləmiş”1.
Əbbasi xəlifələrinin Harun ər-Rəşid (doğumu 730, ölümü 775) uzun
müddət doktorluq yapan Cəbrayil-bini Bəxtimuyun yazdığından anlaşıldığı
kimi nəyə görə ondan əvvəl türkcədən-farscadan 793 tarixindən ərəbcəyə
tərcümə edildiyinə baxılırsa, türkcə “Oğuznamə” nüsxəsinin V-VI əsrlərdə
bulunduğunu qeyd etmək lazım gəlir ki, о vaxtdan bəri keçən uzun müddət
içində ortadan yoxalmışdır. Bu qiymətli kitabın yalnız bir neçə parçası bizə
qədər gələ bilmişdir. Bunu da bizə Əbubəkr Əbdüllah Dəvadari xəbər verir.
“Oğuznamə”nin mündəricatı haqqında bildirdiyi qısa məlumat ilə
Dəvadari kitab, Oğuz türklərinin zühura, ilk həyatları və ilk hökmdarlarına
aid izahatdan ibarət olduğunu göstərir və bu əsərdə bir çox hekayə
bulunduğunu da söyləyir. Onun gördüyü “Oğuznamə”nin içində türklərin
adi üsulu “Altım xan”, “Arslan hekayəsi”, “Ulu ayanası”, “Ulu ayatası”,
“Ulu qara dağ”, “Uşaq hekayəsi”, “Qartal hekayəsi” və s. kimi mənqəbələr
vardır.
Bunlardan başqa Dəvadari “Oğuznamə”də “Təpəgöz” hekayəsinin
mövcud olduğunu da söyləyir. Bu hekayənin mövzusu əql və məntiqin
qəbul edəməyəcəyi bir şəkildə xürafi mahiyyətdədir, biz buraya ancaq
mühüm bir vəsiqə olduğu üçün alırız. Dəvadari ərəbcə “Oğuznamə”
nüsxəsində gördüyü “Təpəgöz” hekayəsinin mövzusunu da bu surətlə
anladır:
“Oğuznamə” adlanan bu kitabda onların (yəni oğuzların) “Dəbəgez”
(təpə göz) dedikləri bir adamın sərgüzəşti var. Təpəgöz onların
məmləkətlərini yığıb dağıtmış və böyüklərini öldürmüşdür. Oğuzların
köhnə etiqadlarına görə, Təpəgöz əcaib bir adammış, təpəsində tək bir gözü
varmış. Ona nə qılınc, nə də nizə işləməzmiş. Anası böyük dənizin
cinlərindən imiş. Atası da qocaman başlı bir adammış, о qədər ki, başına
on üç qoyun dərisindən bir papaq geyərmiş. Bunun kimi bir çox məşhur
hekayələr vardır ki, bizim zamanımıza qədər oğuzlar arasında yaşamışdır.
1 “Dərriltican”.

Bu müxəzillik diqqət cəlb etdirən Misirli Əhməd Zəki Paşanın “Arxiyo-do
azyatik”dəki məqaləsidir. Türkcə mətbuata ilk əks etdirən, İstanbul Darül-müəllimin
ibtidaisi müəllimlərindən M.Cövdətdir. Bu zatın bu xüsusa aid iki məqaləsi var (Yeni
məcmuənin fövqəladə nüsxəsi 1334, “Dergah” məcmuəsi 1338). Bundan sonra professor
Köprülüzadə də "İlk mütəsəvvirlər"ində (İstanbul, 1918) bu əsərdən istifadə etmişdir (s.
279-181). Bartoldun “Kitabi Qurqud”a aid yazdığı bir çox yazılarından o vaxta qədər bu
kitabı görmədiyi anlaşılır.
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Bu hekayələri bilikli adamlar “Qopuz” çalaraq əzbərdən nəql edərlərmiş.
Nəhayət, türklərin içində yetişən “Ərs (Oruz) oğlu Büsat” adında bir
qəhrəman Təpəgözü öldürmüşdür. Bu vaqiə də böylə olmuş: bir qız varmış,
onu yenən (basan) adama gedəcəyini söyləmiş imiş. Taliblərindən kimsə
onu basamamış idi. Ərs oğlu Büsat, qızı yəndi və qızla bərabər atası
“Ərs”in yanına gəldi və atasına qızı yəndiyini xəbər verdi. Atası da cavab
olaraq “bən də öylə sandım ki, Təpəgözü öldürmüşsən!” – dedi. Büsat
sözün üzərinə haman getdi və Təpəgözü əqlin qəbul etməyəcəyi xürafı bir
şəkildə öldürdü”.
Dəvadarinin bir hekayə tərzində göstərdiyi mövzu əlimizdəki “KitabiQorqud”da iki ауrı hekayədəndir. “Kitabi-Qorqud”dakı Təpəgöz
hekayəsində Büsatın qız ilə mücadiləsi yoxdur. Böylə qızı yendikdən sonra
almaq mövzusu “Qan Bura bəy oğlu Bamsı Birik” hekayəsində vardır. Bu
hekayədə Bamsı Birik adında bir qəhrəman “Yegit bay Beycan”ın qızı
“Ваnıçiçək” ilə güləş yaparaq qızı basır və ondan sonra onunla nişanlanır.
“Kitabi-Qurqud”da üçüncü hekayə olaraq göstərilən bu hekayənin
mövzusunu “Əbu Bəkr Abdullah Dəvadari”nin oxumuş olması, “Qan Bura
bəy oğlu Bamsı Birik” hekayəsinin də Oğuznamədə bulunduğunu göstərir.
Qız ilə olan güləş haqqında Dəvadarinin verdiyi məlumat Qurəydun
kitabındakı “Bamsı Birik” hekayəsinin yalnız bir qismini təşkil edər.
Halbuki Təpəgöz haqqında göstərdiyi mövzu kitabın səkkizinci hekayəsi
olaraq “Busat Təpəgözü öldürdüyü boyunu bəyan edər” sərlövhəsi altında
müfəssəl vardır.
Dəvadarinin bu iki xürafəyi anlatması sayəsindədir ki, bu gün məlum
olan “Kitabi-Dədəm Qurqud Əla-lisan tayifəyi Oğuzan”ın məşhur
“Oğuznamə”nin bir parçası olduğu qəti surətdə anlaşılmışdır. Bundan
başqa “Kurkud” kitabındakı ifadələr də bu kitabın “Oğuznamə”yə bağlı
olduğunu göstərir. Kitabda bulunan on iki hekayədən altısının sonunda о
hekayəyə “Oğuznamə” deyildiyini göstərən sözlər var.
“Dərsə xan oğlu Bağac xan” hekayəsinin sonunda bu cümlə var:
“Dədəm Qurqud boy boyuldu, soy soyuldu, bu oğuznaməyi dizdi, qoşdu
böylə dedi: onlar dəxi bu dünyaya gəldi-keçdi karvan kibi, qondu köçdü”.
“Salur Qazanın evinin yağmalandığı” hekayəsinin son sətirlərində
böylə deyilir: “Dədəm Qurqud gəlibən boy boyuldu, soy soyuldu, bu
oğuznaməyi dizdi qoşdu”.
“Bay Bura bay oğlu Bamsı Birik” hekayəsi də böylə bitir: “Dədəm
Qurqud gəldi şadlıq çaldı, boy boyuldu, soy soyuldu qazı ərənlər başına nə
gəldiyin söylədi, bu oğuznamə Birgin olsun dedi”.
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“Qazanın oğlu Uruzun əsir olması” hekayəsinin sonu da: “Dədəm
Qurqud gəldi şadlıq çaldı, bu oğuznamayi dizdi qoşdu”.
“Qazılıq Qoca oğlu Yeknək” boyunda deyilir ki: “Dədəm Qurqud
gəlibən boy boyuldu, soy soyuldu, bu oğuznamə Yegnəkin olsun dedi”.
“Bəkil oğlu İmran” hekayəsinin sonunda da bu cümlə oxunur: “Dədə
Qorqud gəlibən şadlıq çaldı, bu oğuznaməyi dizdi qoşdu. Bəkil oğlu
İmranın olsun – dedi qazilər başına nə gəldikin söylədi”.
Bu parçalar eyni zamanda “Oğuznamə” adına həm Oğuz
mənqəbələrinin ümumi məcmuəsinə, həm də Oğuzlardan hər “bəy”, “xan”
və yaxud qəhrəman ətrafında vücuda gəlmiş tək mənqəbəyə verildigini də
göstərir.
“QORQUD KİTABI” HAQQINDA TƏDQİQLƏRƏ AİD
BİBLİOQRAFİ
“Kitabi-Dədəm Qorqud Əla-lisan tayifeyi Oğuzan”ın yeganə yazma
nüsxəsinin Almaniyada, Drezden kütubxanasında bulunduğunu da
kataloqunda xəbər verən alimlərdən Fleyşerdir. Bu nüsxə Drezden
yazmaları içində Fleyşer fəhrüstündə 86 nömrə ilə müqəyyəddir. XIX əsrin
başlarında yenə alman müdəqqiqlərindən Dits bu nüsxəyə kopyə etmişdir.
Bu kopyə Berlin kütubxanasında “Reca” fəhrüstündə 203 nömrədə
müqəyyəddir. Bundan başqa Diqe yazma nüsxədə bulunan hekayələrdən
“Büsat Təpəgözü öldürdügü boyunu bəyan edər” əfsanəsinin mətnini
almancaya tərcüməsi ilə barabər şərqiyyata aid material kolleksiyonu içində 1815-ci ildə nəşr eyləmişdir. Akademik Bartoldun söylədiyinə görə,
Niyoldeke adlı bir alim də 1859-cu ildə yazma nüsxəyi tamamilə kopyə
etmiş və əhəmiyyətli yerlərini almancaya tərcümə etmişsə də, bir çox
yerlərini anlamadığı üçün təb etdirməmişdir.
Bundan sonra “Dədə Qurqud” haqqında çox geniş tərzdə rus alimləri
tədqiqatda bulundular.
1892 ilə 1911-ci il tarixləri arasında, başda akademik Bartold olduğu
halda Tumanski, İnostrantsev və Qazax alimi Divayev tərəfındən bir çox
məqalələr nəşr edilmişdir ki, bunların mahiyyəti öz bəhslərində təhlil
ediləcəkdir.
Vaxtilə İstanbulda təşkil edilmiş “Asar islamiyyə və milliyə tədqiq
əncüməni” Berlin kütubxanasındakı kopyə edilmiş nüsxənin fotoqrafını
çıxararaq “Kilisli müəllim Rüfət” mərifətinə kitab halında basdırmışdır
(Mətbəyi Amirə, 1332) .
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Müəllim Rüfətin istisna əsasında oxuyamadığı bir çox ifadə və
kəlmələrin yanında yapdığı təshihlərin bir çoxu yanlışdır. Çünki “KitabiQurqud”un dili bizim Azərbaycan ləhcəsi olduğundan bizim indi belə
qollandığımız bir çox kəlmələri və ifadələri müəllim Rüfət bilmədiyi üçün
bunları yanlış olmadığı halda Osmanlı türkcəsinə görə təshih eyləmişdir1.
Yazma nüsxəyi bizzat görən və tədqiq edən Bartold, mətndə kitabın adını
“Kitabi-Dədəm Qurqud Əla-lisan tayifeyı Oğuzan” deyə göstərir2. Halbuki
Rüfət “Dədəm”dəki zəmir ədatını atmış və tayifə yapmışdır.
Bu xüsusda türkiyəli müəllimlərdən M.Cövdətin 1334 və 1338-ci
illərdə yazılmış iki kiçik məqaləsi bundan sonra Köprülüzadənin
kitablarından bir neçə qısa haşiyəsi vardır. Ən çox tədqiq Əbdül-Qadir
adında başqırdıstanlı bir gəncin “Türkiyyat” məcmuəsində “Kitabi-Dədə
Qurqud” haqqında sərlövhəsi ilə yazıldığı məqaləsidir. Bu məqalə əskik bir
biblioqrafı ilə bərabər, Qırqız və başqırd türkləri arasında Qurqud haqqında
yaşayan əfsanələrdən bəhs edir.
Yuxarıda qeyd edilən bütün mənbələr Bartoldun ilk məqaləsindəki
qısa sətirlər müstəsna olmaq şərti ilə Qurqud kitabının dil və ədəbiyyat
tarixi nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyət və qiymətli təhlil edəcək ümumi
mahiyyətdə deyil. Biz burada bütün bu tədqiqləri gözdə tutaraq onu ümumi
bir təhlilə məruz buraxacağız.
“DREZDENDƏKİ MƏTNİN YAZILDIĞI TARİX HAQQINDA”
Qurqud kitabının mətni Drezden kütubxanasının XVI əsr yazmaları
arasında hifz edilməkdədir. Demək olur ki, yazmaların kataloqunu tərtib
edən Fleyşer mətnin bu əsrdə yazıldığına qənaət hasil etmişdir. Bartold da
mətnin yazıldığı tarixi araşdırarkən haman-haman eyni nəticəyə hasil
olmuşdur. Böylə ki, mətnin son səhifələrindən birində Osman paşanın vəfat
tarixi 993 (miladi 1585)-cü il tərzində mövcud bir qeydi görən Bartold
1 Məsələn

“şilə” (şillə) kəlməsini müəllif (qətiyyən yanlış) işarətilə göstərmişdir. Halbuki,
“mərə noldamz diyü bir şillə birinə, bir şillə birinə urdu” (səh.143) cümləsinin özü də
göstərir ki, şillə kəlməsi bizim ləhcəmizin hazırda belə yaşayan kəlmələrindəndir. 65-ci
səhifədə “dəxi sətin yüzünə bən ğəlmərəm cümləsindəki “yüzünə” kəlməsini “yurduna”
şəklində tamamilə indi olaraq təshih edir. Halbuki, bu ifadə indi belə bizim ləhcəmizdə
var”.
2 Бартольд. Ещё известие о Коркуде. Записки восточного отд. русс. арх. общ. том.
XIX, стр. 73-75. İnostrantsev də eyni ərəbcə sərlövhələri qoyur və ruscada böylə tərcümə
edir: “Книга о моём Деде Коркуде на языке племени огузов”. Записки, т. XX, стр. 4046
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deyir ki, bundan da əlyazmasının о vaxtlar (yəni 1585-ci il radələrində),
yaxud az sonra yazıldığı istixrac edilə bilər1.
Halbuki, bizcə, bu kitabın mətni xaricində gəlişigözəl qeyd edilən bir
vəfat tarixi о kitabın yazılışı və yazıldığı tarix ilə əlaqədar olmaz. Bunun
üçün mətnin yazıldığı tarixi, böylə ki, bir ölüm tarixindən çıxarmağa
çalışmaq doğru nəticə verməz.
Əski türk ailələrində bir adət var idi: birisi doğdumu və ya öldümü və
yaxud zəlzələ, aclıq, xəstəlik, istila kimi mühüm hadisələr zühur etdimi,
vaqeənin tarixi, ailənin böyüyü və yaxud oxumaq biləni bir-iki sətirlə evdə
bulunan layətyin bir kitabın (ələl-əksəri-quranın) başına və ya sonuna qeyd
edərlərdi. Osman paşa adlı zatın ölümünün qeydi də bu surətdədir. Bu kimi
qeydlər üçün mütləqa kitabın və yaxud yaxın zamana aid olduğuna
baxılmazdı. Ola bilər ki, Osman paşanın vəfat tarixi qeyd edilən mətn çox
köhnə bir zamanda yazılmışdır.
“Kitabi-Qurqud”u öz kataloqunun XVI əsrə mənsub yazmalar içində
qeyd edilən Fleyşeri aldadan səbəb də bəlkə bu bir sətirlik qeyddir.
Professor Köprülüzadə müəyyən bir vaxt göstərməyərək bu yazmanın
Osmanlı dövlətinin təşkilindən sonra təsbit edilmiş olduğunu iddia edir2.
Burada təsbit kəlməsi istisna mənasında olmayıb şifahi vəziyyətdə
ikən kağız üzərinə qonulduğu məqsədi ilə qollanılırsa, о halda bir az
düşünmək lazım gəlir. Çünki Əbubəkr Əbdüllah ibni Aybəküddəvadarinin
verdiyi
məlumat
mövcibincə
“Kitabi-Qurqud”dakı
mündəricat
“Oğuznamə” adı altında çox əvvəllər türkcə olaraq təsbit edilmişdir.
Sonralar farscaya və IX əsrdə farscadan ərəb dilinə tərcümə olunmuşdur ki,
Dəvadarinin XIV əsrin başlarında gördüyü “Oğuznamə”nin ərəbcə
tərcüməsidir. О halda bu tərzdə ifadəyi biz ancaq əldəki kitabın Osmanlı
dövlətinin təsisindən sonra kopyə edildiyi tərzində qəbul etmək
məcburiyyətindəyiz.
Osmanlı dövlətinin təşkilini mütəaqüb kopyə edildiyi fikrini verən
yeganə vəsiqə “Kitabi-Qurqud”un iki cümləsidir. “Qurqud ata ayıtdı axır
zamanda xanlıq gerü qayıya degə kimsənə əllərindən əlliyə axır zaman
ölüb qiyamət qopunca. Bu dedigü Osman nəslidir, iştə sürülüb gedəyürdür
(səh.3). Bir də “Baybirə beg oğlu Bamsı birik” hekayəsində İstanbul
kəlməsinin yad edilməsidir. Bay Birə bek yeni bir oğlu doğduğu zaman
Bazerganları çağıraraq əmr verir: “Varın Rum elinə, mənim oğlum üçün
1
2

“Китаби-Коркуд” записки вост. отдел, том 8, с. 203-218
Türk ədəbiyyatı tarixi, cild I, s. 58
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yakşı ərmağanlar gətirin böyüyüncə!” dedi. Bazirganlar dəxi gecə-gündüz
yola girdilər, İstanbula gəldilər, dam danışıx ələ yaxşı ərmağanlar aldılar
(səh.39)”.
Bu iki cümlədən birincisi daha qüvvətli bir vəsiqə təşkil edir.
Həqiqətən, Qurqud kitabının başında görülən cümlə kitabın Osmanlı
hökumətinin təşkilindən sonra yazıldığını deyil, kopyə edildiyini göstərir.
Qorqud mətninin yazıldığı tarixi XVI əsrə qədər irəli gətirmək doğru
olamaz. Mətndəki dilin ünsürləri bu fıkri təyid etdiyi kimi, ayrı bir vəsiqə
də mütaliəmizi qüvvətləndirir. Əski Osmanlı padşahlarından ikinci Murad
zamanı (doğumu 1388, vəfatı 1438-ci il) olan XIV əsrin başlarında
yazılmış “Tarixi əl-səlcuq” Dədə Qurqud haqqında bu qayıbdan xəbərlər
söylərdi, haqqı-təala nəzar edərək qiymətli vəsiqə olduğu üçün buraya
alırız:
“Rəsul-əleyhissalam zamanına yaxın zamanda Bayat boyundan
Qurqud ata qopdu, kənd və qövminin bilgəsi idi, nə dirsə olurdu, qayıbdan
xəbərlər söylərdi, həqqi-təala onun könlünə ilham edərdi, etdi axır
zamanda xanlıq gərü qayeya verilib kimsə əllərindən əlmi-yəddi dedigü
Osman Rəhmətullah nəslidir”1.
“Tarixi ali səlcuq”un göstərdiyi vəsiqəyi eyni ilə Qurqud kitabının
Drezden nüsxəsinin başlanğıcında da buluruz.
Rəsul əleyhissalam zamanına yaxın Bayat boyundan Qurqud ata derlər
bir ər qopdu. Oğuzun el kişi təmam bilicisi idi. Nə dirsə olurdu, qayıbdan
dürlü xəbərlər söylərdi, həqq-təala onun könlünə ilham edərdi. Qurqud ata
etdi axır zamanda xanlıq gərü qayıda degə kimsənə əllərindən əlliyə axır
zaman ölüb qiyamət qopunca bu dedigü Osman nəslidir, iştə sürünüb
gediyor.
Görülür ki, “Tarixi ali səlcuq”un nəql etdigi məlumat “Qorqud
kitabı”nın müqəddiməsindən başqa bir şey degil. О halda “Tarixi ali
səlcuq”un XV əsrin yarısında yazıldığına baxılırsa, “Kitabi-Dədəm
Qurqud”un XVI əsrdə yazıldığını iddia edənlərin hökmlərindəki zəiflik özözünə meydana çıxar.
“Qurqud kitabı”nın XVI əsrdən çox əvvəl yazıldığını tədid edən
vəsiqələrdən biri də “Qurqud kitabı”nın tamamilə köçəbəlik səciyyəsini
göstərən mövzularıdır.
Dəvadarinin fikri də bunu nəqd edir: əldəki Qurqudun bir qismini
1

Teket “Tarixi Ali-Seldjuk” (пр.рукописи Азиатского музея, 590 в с. 27). Nəqlən:
akademik V.V.Bartold.
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böylə havi olan Oğuznamənin ərəbcəsini daha XIV əsrdə görmüşdür, о
halda türkcə daha əvvəl yazılmışdır.
Demək olur ki, “Qurqud kitabı”, “Tarixi Ali-səlcuq”dan əvvəl
yazılmışdır, buna görə Drezden nüsxəsinin kopyə tarixini XV əsrin
gerisində qalan əsrlərin içində aramaq lazımdır.
“Azərbaycanı öyrənmə yolu”, Bakı, 1930, №3, səh. 48-52
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Həmid ARASLI
(1909-1983)
KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” HAQQINDA
“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan ədəbiyyatının çox qədim nümunələrindən biridir. Bu dastanların təxminən XI-XII əsrlərdə qələmə alınmış
əslinə hələ də təsadüf edilməmişdir. XV-XVI əsrlərdə isə yenidən
köçurülmüş iki nüsxəsi elm aləminə məlumdur. Bunlardan biri Drezden,
ikincisi Vatikan kitabxanasındadır. Birinci nüsxədə bir müqəddimə, on iki
boy, ikincidə eyni müqəddimə və birincidə olan boyların altısı vardır.
Drezden nüsxəsi hələ XIX əsrin 15-ci ilində alman alimi Ditsin verdiyi
məlumatla elm aləmində tanınmışdır. Vatikan nüsxəsinin fotosurəti isə
1952-ci ildə İtaliya şərqşünaslarından prof. E.Rossi tərəfindən nəşr
olunmuşdur. Bir çox dillərə tərcümə olunmuş bu əsər haqqında xeyli
tədqiqat əsərləri yazılmış, alman, rus, türk, İtaliya alimləri, habelə sovet
şərqşünasları bu dastanların harada və nə zaman yaranması, Dədə
Qorqudun şəxsiyyəti və s. haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər. Bu
gün də istər xarici alimlər, istərsə də sovet alimləri bu abidə üzərində
tədqiqatı davam etdirməkdədirlər.
Bütün bunlara baxmayaraq, “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında
mübahisələrə yekun vuran dərin elmi-tədqiqat əsəri hələ yaranmamışdır.
Azərbaycanda bu abidənin tədqiqinə son otuz ildə başlanılmışdır.
Azərbaycan alimləri əsərin yaranma tarixini, ədəbi əhəmiyyətini və dil
xüsusiyyətlərini daha düzgün bir istiqamətdə qiymətləndirməkdədirlər.
Aparılan tədqiqat nəticəsində toplanılmış tarixi məlumatların təhlili
aydınlaşdırır ki, bu abidə təxminən XI əsrlərdə Azərbaycanda baş verən
tarixi hadisələrlə səsləşməkdədir. Əsərin ilk orijinalı da Azərbaycanda
yazıya alınmışdır. Əsli daha böyük olub, daha çox qəhrəmanların
şücaətindən bəhs edən bu abidəni, sonralar ixtisarla köçürən katiblər çox
dəyişmiş və müasirləşdirmişlər. Əsərin ruhuna uyğun gəlməyən dini
motivlər də sonradan əlavə olunmuşdur ki, bunu hələ XIV əsrdə bu
abidədən bəhs edən alimlərdən Əbubəkr ibn Abdulla ibn Aybək ƏdDəvadarinin verdiyi məlumat da təsdiq edir. O özünün «Dürərüt-tican» adlı
tarixində «Təpəgöz» boyundan bəhs edir. Burada verilən məlumat «KitabiDədə Qorqud»dan məlum «Təpəgöz» boyundan çox fərqlidir. Dəvadari də
Təpəgözün Basat tərəfindən öldürüldüyünü qeyd edir. Lakin burada Basatı
bu işə vadar edən qardaş intiqamı deyil, gözəl nişançı bir qıza olan
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məhəbbət və ata tənəsidir. Basat oğuzlar içində yetişib nişançılıqda heç
kəsin qalib gələ bilmədiyi bir qızı məğlub edərək aldığını atasına müjdə
verdikdə atası: «Mən də elə bildim ki, Təpəgözü öldürmüşsünüz» –
demişdir. Buna görə də Basat Təpəgözü öldürmüşdür.
Buradan aydın görünür ki, Dəvadariyə yazılı mənbələrdən məlum olan
«Təpəgöz» boyu «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı boydan çox fərqli, həm də
çox zəngin hadisələrlə dolu imiş. Müəllifin qeydinə görə: «Basat ilə
Təpəgöz arasında ağla sığmayan əhvalatlar» baş verir. Yenə də həmin
müəllif türk-moğol dastanlarında bir çox «şəri-şərif»ə uyğun olmayan
hallar olduğunu göstərir. Məhz buna görə də sonrakı katiblər «Dədə
Qorqud» dastanlarının üzünü köçürdükləri zaman onlardan ancaq «şərişərif»ə uyğunlaşdırmaq mümkün olanlarını seçmiş və doğrudan da, «şərişərif»ə uyğunlaşdırmağa cəhd etmişlər. Bu cəhdi Drezden nüsxəsi ilə
Vatikan nüsxəsinin müqayisəsi də aydın göstərir. Görünür, XV əsr
katibinin (nüsxənin üzünü köçürən) dəyişdirdiyi və «şəri-şərif»ə
uyğunlaşdırdığı boylar XVI əsr katibini təmin etməmiş, bunlardan şəriətə
daha uyğun olanlarını seçmiş və bununla da kifayətlənməyərək bir qədər də
«şəri-şərif»in qəbul edəcəyi şəklə salmağa cəhd etmişdir.
Misal üçün, Drezden nüsxəsində Dirsə xanın arvadı xana: «Hey Dirsə
xan, mana qəzəb etmə, incinib acı sözlər söyləmə» – dediyi halda Vatikan
nüsxəsində bu cümlə: «Nə məndəndir, nə səndən. Üstümüzdə qayım duran
allahdandır» – şəklinə salınmışdır. Belə dini ifadələrin artmasına olduqca
çox misal gətirmək olar. Görünür ki, XVI əsr katibinin «Təpəgöz», «Dəli
Domrul», «Qanturalı» kimi boyları ixtisar etməsi də bu məqsədlə
olmuşdur. Lakin katiblərin belə cidd-cəhdlərinə və təhriflərinə
baxmayaraq, «Kitabi-Dədə Qorqud» nüsxələrində əslindən çox şey
mühafizə edilmişdir. Bu dastanlarda qəhrəmanlıq, ataya, anaya hörmət,
məhəbbət, dostluq, səmimiyyət və fədakarlıq, qadına ehtiram, ana
hüququnu üstün tutmaq, doğruluq kimi insani sifətlər tərənnüm edilir.
Aydın olur ki, daha qədim oğuz-qıpçaq mübarizələri sonrakı katiblər
tərəfindən kafir-müsəlman vuruşları şəklinə salınmışdır.
“Dədə Qorqud” dastanları daha çox köçəri-patriarxal qəbilə
quruluşunun pozulduğu, feodal münasibətlərinin qüvvətləndiyi əsrlərin
məhsuludur. Burada təsvir edilən cəmiyyətin başında xanlar xanı Bayındır
xan durur. Lakin boylarda onun yalnız adı çəkilir. Əsərin əsas qəhrəmanı
isə Qazan xan və onun ətrafında birləşən bahadırlardır. Eyni zamanda
burada «qarğı cida gəzdirən» rəiyyət qəhrəmanlarından, nökərlərdən,
çobanlardan da bəhs edilməkdədir. Heç bir adı-sanı, mənsəbi olmayan Dəli
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Domrul isə mövhumi-dini qüvvələrə, Əzrailə qarşı çıxır, nəticədə dastan
məhəbbətin ölümə qalib gəlməsi ilə bitir.
Salur Qazan «qırış günü öndən təpən» qəhrəmandır. «Ulaş oğlu, tulu
quşun yavrusu, qonur atın ayası, xan Uruzun ağası, Bayındır xanın
köygüsü» – deyə tanıdılan bu qəhrəman əsərin əsas simalarından biridir.
Onun evinin yağmalanması, oğlunun və özünün əsir alınması, qəhrəmanlığı
təsvir olunur. O, xalqına sadiq, fədakar, vətənpərvər, yenilməz və cəsarətli
bir qəhrəman kimi göstərilir.
Qazan oğlu Uruz da atası kimi yenilməz igiddir. O, iki dəfə düşmənə
əsir düşür. Hər ikisində də mərdliklə hərəkət edir. O, namus uğrunda
çəngəldən asılıb ətinin qıyma-qıyma doğranmasına razı olur, anasının
tanınıb düşmən məclisinə aparılmasına razı olmur. O, on birinci boyda
atasını əsirlikdən xilas edir. Atası onu sınamaq üçün özünü nişan vermir.
Uruz isə meydanda qəhrəmanlara qalib gələn atasından üstün çıxır.
Dastanların başqa qəhrəmanları da Oğuz bəylərindən ibarətdir. Bozatlı
Beyrək, Qanturalı, Buğac kimi bəy oğulları öz qəhrəmanlıqları ilə nüfuz və
ad qazanmış igidlərdir. Bu qəhrəmanlıqlarla bərabər boylarda qarətçilik və
qəbilə çəkişmələri də özünə yer tapmışdır. Buna baxmayaraq, əsasən xalq
qəhrəmanlığı ruhunda qurulmuş olan bu dastanlarda, Qaraca Çoban surəti
xüsusən diqqəti cəlb edir. Bu sədaqətli qəhrəman altı yüz nəfərlik bir
düşmən dəstəsi ilə təkbaşına vuruşmalı olur. Onu satın almaq istəyirlər.
Ona hədə gəlirlər, lakin o qorxmur, təpədən-dırnağa qədər silahlanmış
düşmənə müqavimət göstərir.
Onun iki qardaşı öldurülürsə də, ruhdan düşmür, qalib gəlincəyə qədər
mərdliklə vuruşur. Daşı tükənir, sapanına qoyun-keçi qoyub atır. Bir atanda
ikisini-üçünü öldürür. Düşmənin gözünü qorxudur. Onun sapanının içi
üçyaşar dana dərisindən, qolları üç keçi qılından toxunmuşdur. Hər atanda
on iki batman daş atır. Atdığı daş yerə düşmür, düşəndə də toz kimi
sovrulur, ocaq kimi ovrulur, daş düşən yerdə üç il ot bitmir.
«Dədə Qorqud» dastanlarında təsvir edilən müharibələr qətiyyən milli
və ya dini vuruşma deyil. Əsasən tayfalar arasında gedən bu vuruşmalar
çox zaman talan, qarət xatirəsi üçün və ya qız üstündə aparılır. Bəzən
tayfanın öz içində də vuruşma gedir ki, on ikinci boy buna ən yaxşı
misaldır.
Dədə Qorqud dastanında islam dininin təsiri çox azdır. Doğrudur,
burada hamı müsəlmandır, «kafirlər» ilə müharibə edirlər. Allah,
Məhəmməd və başqa dini adlar çox təkrar olunur. Kərbəla hadisəsindən
xəbərdardırlar, namaz qılırlar, lakin bütün bunlar üzdədir və katiblər
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tərəfindən qüvvətləndirilmişdir. İslam dini dərin və əsaslı kök salmamışdır.
Bütpərəstlik əlamətləri məişətdə daha qüvvətli yer tutur. İnsanlar Allahdan
çox təbiət qüvvələrinə inanıb etiqad edirlər.
Əsərdən görünür ki, bu dövrdə xalq içərisində dini təbliğat aparan ərəb
və ya fars ruhaniləri «saqqalı uzun tat əri» adlandırılırmış. Xalq özlərindən
ayrı bir xalqa mənsub olanlara «tat əri» deyir. Hətta əzan sözü xalq dilinə
keçməmişdir. Əzan verməyi banlamaq adlandırırlar.
Boylarda qadın, ata, ana, qardaş və at da Allah, Məhəmməd və Quran
kimi müqəddəs sayılır.
«Dəli Domrul» boyunda Allah adi insan kimi təsvir olunur. O, xudbin,
məğrur və tərif sevəndir. Burada Əzrail real qəhrəmandan zəif verilir. O,
qılıncı çəkib hücum edən Domrulun qorxusundan qapını qoyub bacadan
qaçır. Domrulu yalnız hiylə ilə məğlub edə bilir, atını ürküdür, at onu
götürüb yerə vuran kimi sinəsinə qonub canını almaq istəyir. Burada xalqın
öz qəhrəmanlarını dini qüvvələrdən yüksək tutduğunu görürük.
Əsərdə bütün qəhrəmanlar islam dininin haram buyurduğu şərab içir,
«ərin könlündə pas olsa, şərab açar» deyirlər. Al şərab din
nümayəndələrinin qarşısında da təriflənir.
«Dədə Qorqud»da andlar da maraqlıdır, heç bir yerdə qəhrəman
Allaha, peyğəmbərə deyil, «qılıncıma doğranayın», «oxuma sancılayın»,
«torpaq kimi sovrulayın», «oğlum doğmasın, doğsa da on yaşına
varmasın» deyə real şeylərə and içirlər, dualar isə çox sadə və təbiidir:
«Sağ varıb əsən gələsən, uğrun açıq olsun», «yerli qara adağın
yıxılmasın», «çalışanda qara polad üz qılıncın kütəlməsin», «çaparkən ağboz atın büdrəməsin» və s.
Əsərdə qəhrəmanlar çox tez dinlərindən dönə bilirlər. Dirsə xanın
igidləri dönüklük edəndə Gürcüstana qaçırlar. Uruz isə atasına deyir:
«Qalxıbanı yerimdən mən duraram. Qara gözlü yigitlərim boyuma
alaram. Qan Abqaza elinə mən gedərəm. Altun xaça mən əlimi basaram.
Pulongeyən keşişinin əlini mən öpərəm. Kafir qızın mən alaram. Dəxi
sənin üzünə mən gəlməzəm».
«Dədə Qorqud» dastanında qadın cəmiyyətin bir üzvü kimi
qiymətləndirilir. Onlar qoçaqlıqda kişilərdən geri qalmırlar; övlada
məhəbbət, ərə sədaqət, ata-anaya hörmət bəsləyirlər. Dirsə xanın qadını
oğlunun ovdan qayıtmadığını gördükdə atına minir, qırx incəbel qız ilə
yaralı oğlunu dağlarda axtarır, tapıb gətirir.
Qazanın oğlu Uruz əsir düşdüyü zaman Boyu Uzun Burla xatun onu
qurtarmağa gedən ərinin dalınca düşmənlə vuruşmağa gedir, özünü
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yaralanmış ərinə yetirib vuruşmada adlı-sanlı qəhrəmanlarla bir yerdə
iştirak edir, şücaət göstərir.
«Dədə Qorqud» dastanının bədii xüsusiyyətləri də maraqlıdır. Burada
bütün obrazlı ifadələr canlı həyatdan alınmışdır. Təbiətdən alınan
müqayisələr, təşbehlər son dərəcə maraqlı və sadədir. Qanturalını gördüyü
zaman qızın ona məftun olması «öysəl olmuş dana kimi ağzının suyu axdı»
şəklində ifadə olunur. Arvadını hamilə qoyub getmiş Qazlıq Qoca qayıdıb
gələndə arvadının oğlumu, ya qızımı olduğunu belə sual edir:
Qaytabanın mayasın yüklü qoydum,
Nərmidir, mayamıdır, onu bilsəm?
Qara elin qoynunu yüklü qoydum.
Qoçmudur, qoyunmudur onu bilsəm?
Ala gözlü görklü halalım yüklü qoydum,
Erkəkmidir, qızmıdır, onu bilsəm?
Dastanların nəsr dili də ahəngdar bir dildir, cümlələr qafiyəlidir.
Burada qoşa kəlmələrə tez-tez rast gəlmək olur: «Ov ovladı, quş quşladı»,
«Oğuz bəylərilə Dondar sağa təpdi, yigitlərlə Qarabudaq sola təpdi».
«Ünüm ünlə, sözüm dinlə», «Qanı dediyim bəy ərənlər, dünya mənim,
deyənlər» və sairə.
XIX əsrdən başlayaraq bu günə qədər bu abidə haqqında yazanlar adı
dastanlarda çox çəkilən və bu dastanların müəllifi kimi göstərilən Dədə
Qorqud haqqında müxtəlif mülahizələr yürütmüşlər. Aparılan geniş
tədqiqat Dədə Qorqud adının bir çox türk xalqlarının şifahi ədəbiyyatında
mövcud olduğunu aydınlaşdırmışdır. Qazax, qırğız, başqırd, türkmən şifahi
ədəbiyyatında Dədə Qorqud əfsanəvi övliya, aşıq piri olaraq xatırlandığı
kimi, Azərbaycanda da çox məşhur imiş.
Hələ XV əsrdə «Leyli və Məcnun” əsərinin müəyyən fəsillərini
tərcümə edib, eyni zamanda həm də öz orijinal əlavələri ilə bu mövzunu
yeniləşdirən Azərbaycan şairi Ətai həmin poemada Dədə Qorqud adını bir
neçə dəfə təkrar edir. Aydın olur ki, müəllif «Dədə Qorqud» dastanlarını
yaxşı bilirmiş. Burada elm aləminə məlum «Dədə Qorqud» dastanlarından,
Drezden kitabxanasında olan «Atalar sözləri»ndən, Topqapıda tapılmış
əlyazmasındakı məlumatlardan başqa Dədə Qorqud adı ilə bağlı nəsihətamiz fikirlər də verilir:
Xoş demiş Qorqud təhəmmül xoş durur,
Ney şəkər tək qəhri udmaq nuş durur.
Pişqədəmlər sözün eşitmək gərək,
Hər nə kim pirlər demiş etmək gərək.
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Yaxud:
Dədə Qorqud söylədi ki, düşmənin
Ölüsü ölsə, sevinmən kimsənin,
Necə kim bu cümlə başlardan keçər,
Cümlə aləm həm bu şərbətdən içər.
Bu da aydınlaşdırır ki, XV əsrdə Azərbaycanda Dədə Qorqud adı ilə
bağlı rəvayətlər çox imiş.
«Dədə Qorqud» dastanlarının Azərbaycanla bağlı olduğunu vaxtilə
müxtəlif məqsədlə Qafqaza gəlmiş alimlər, səyyahlar da dəfələrlə qeyd
etmişlər. Adam Oleari hələ 1638-ci ildə Dərbənddə olduğu zaman
azərbaycanlılardan Dədə Qorqud hekayələrini eşitdiyini, Qazan xanın və
arvadı Burla xatunun, eləcə də Dədə Qorqudun özünün burada qəbirləri
olduğunu qeyd etmişdir. Həmin əsrin ortalarında Şamaxıya gəlmiş səyyah
Övliya Çələbi isə öz «Səyahətnamə»sində Dərbənddə Dədə Qorqud qəbri
olduğunu və şirvanlıların bu qəbrə böyük ehtiram bəslədiklərini, etiqad
etdiklərini yazır. «Dərbəndnamə»də də Qorqud qəbrinin Dərbənddə olduğu
göstərilir.
Bütün bunlar aydınlaşdırır ki, Dədə Qorqud adı XV-XVII əsrlərdə hələ
Azərbaycanda canlı şəkildə yaşayırmış.
Azərbaycan xalqı arasında təkcə adamların deyil, hətta bütün əşyanın
adlarının da Qorqud tərəfindən qoyulmuş olduğu barədə rəvayət vardır. Bu
rəvayətdə deyilir ki, bütün şeylərə ad qoymuş Dədə Qorqud sonradan dərk
etmişdir ki, dörd adı yanlış qoymuşdur, buna görə də aşağıdakı misraları
söyləmişdir:
Gəlinə ayran demədim mən Dədə Qorqud.
Ayrana doyran demədim mən Dədə Qorqud.
İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud.
Tikənə sökən demədim mən Dədə Qorqud.
Burada deyilir ki, gəlin evə gəldikdən sonra oğulu ata-anadan ayırdığı
üçün ona «ayıran» adı qoyulsa, düzgün olarmış. Ayran isə «doyuran»
adlanmalı imiş. İynə tikdiyindən «tikən», tikən isə sökdüyü, cırdığı üçün
«sökən» adlandırılmalı imiş.
Bu misraları Mirzə Fətəli Axundov da öz tərtib etdiyi əlifba ilə
yazdığından aydın olur ki, Qorqud haqqındakı bu rəvayət XIX əsrdə çox
məşhur imiş.
«Dədə Qorqud» kitabının nəşri işinə XIX əsrdən başlanmışdır. İlk dəfə
əsər üzərində tədqiqat aparan alman alimi Dits «Təpəgöz» boyunu 1815-ci
ildə alman dilinə tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etmişdir. Ditsdən sonra məşhur
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şərqşünas Niyoldeke bu əsəri bütünlükdə nəşr etmək istəmişsə də,
akademik Bartoldun verdiyi məlumata görə, çox yerini düzgün oxuya
bilmədiyindən hazırladığı işi yarımçıq qoymuşdur. 1894-cü ildə əsərin
boylarını rusca tərcüməsi ilə birlikdə nəşrə Bartold başlamışdır.
Bartold əsərin daha bir neçə boyunu ruscaya tərcüməsi ilə nəşr etmiş,
öldükdən sonra isə əsərin bütün mətni çapa hazırlanmış bir şəkildə onun
arxivindən tapılmışdır. Bartoldun həmin bu tərcüməsi 1950-ci ildə Nizami
adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu tərəfindən nəşr edilmişdir.
1916-cı ildə Kilisli Müəllim Rifət eposu Berlin nüsxəsi əsasında ərəb
əlifbası ilə nəşr etmişdir. Lakin naşir əsərin bir sıra yerlərini oxuya
bilməmiş, açıq buraxmışdır. 1938-ci ildə yenə də türk alimi Orxan Şaiq
Gökyay əsəri nəşr etmişdir. Eyni ildə əsəri Azərbaycanda latın əlifbası ilə
biz çap etmişdik. Son illərdə İtaliya şərqşünası professor Rossi bu abidənin
başqa bir variantını tapıb 1952-ci ildə Vatikanda italyanca tərcüməsi və
böyük bir müqəddimə ilə nəşr etmişdir. Bu vaxta qədər çap olunanlar
içərisində ən qiymətli, elmi əhəmiyyətə malik nəşr 1958-ci ildə Türk Dil
Qurumunun nəşridir ki, bunu əvvəlkilərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət
əlyazmalarının fotosurətinin nəşri və iki nüsxə əsasında tənqidi mətnin
hazırlanması təşəbbüsüdür. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, biz də belə
bir tənqidi mətni hələ 1957-ci ildə bitirmiş və bu haqda Türk Dil
Qurumunun 1957-ci ildə Ankarada çağırılmış VIII qurultayında məlumat
vermişdik. Bizim tənqidi mətnimiz M.Ərginin hazırladığı mətndən
müəyyən dərəcədə fərqlidir.
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Məhərrəm Ərgin Vatikan
nüsxəsini Drezden nüsxəsindən köçürülmüş zənn etdiyindən bu mühüm
nüsxəyə o qədər də əhəmiyyət vermir. Biz isə hər iki nüsxənin üçüncü bir
nüsxədən köçürüldüyünü yəqin edirik. Buna görə də hər iki nüsxə tənqidi
mətndə bərabər hüquqla iştirak edir. Drezden nüsxəsinin nöqsanlarını
düzəltməkdə Vatikan nüsxəsi mühüm kömək edir. Eyni zamanda biz
müqayisəni ərəb əlifbası ilə apardığımızdan mətn əslinə daha yaxındır.
Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Azərnəşr, 1962
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Əli SULTANLI
(1906-1960)
Görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru,
professor. 1934-cu ildən Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsinin
dekanı, Azərbaycan Dövlət Universitetinin xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının
müdiri (1941-1960), həmin fakültənin dekanı (1950-1952, 1957-1959) olmuşdur.
«M.F.Axundov və Molyer» (1939), «Kitabi-Dədə Qorqud və qədim yunan
eposu» (1946), «Nizami və Qərbi Avropa ədəbiyyatı» (1947) kimi fundamental
əsərlərin müəllifıdir.
Başqa-başqa vaxtlarda Ə.A.Sultanlı «Azərbaycanda xalq dramı» (1945),
«Ü.Hacıbəyovun dramaturgiyası» (1945) kimi dərin məzmunlu əsərlər yazmış, üç
cildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» (1957-1960) kitabının aparıcı
müəlliflərindən biri olmuşdur. 1958-ci ildə Ə.Sultanlı özünün sanballı «Antik
ədəbiyyatı tarixi» kitabını, 1964-cü ildə isə «Azərbaycan dramaturgiyasının tarixi
inkişafı» monoqrafıyasını oxuculara təqdim etmişdir.
Görkəmli alim-tədqiqatçı, pedaqoq Ə.Sultanlının elmi irsi Azərbaycan filoloji
fıkir tarixinin böyük bir dövrünü əhatə edir.

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ
QƏDİM YUNAN DASTANLARI
Qədim Azərbaycan ədəbiyyatında xalq dastanlarının bədii cəhətdən ən
mükəmməl nümunəsi Dədə Qorquddur. Uzun zaman kitabxanalar
küncündə qalan bu əsər rus şərqşünası akademik Bartoldun təşəbbüsü və
elmi tədqiqatı nəticəsində üzə çıxmış və bizə məlum olmuşdur. Akademik
Bartoldun və onun yaxın tələbələrinin tədqiqatı dastanın öyrənilmə
tarixində ilk mərhələdir. Başlanğıc nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli olan bu
mərhələ mündəricə və son elmi nəticələri etibarı ilə məhdud və
birtərəflidir. Dastanın əsl düzgün tədqiqatı, üzvi bir hissə kimi ədəbiyyat
tarixinə daxil edilməsi yalnız sonralar başlamış və mümkün ola bilmişdir.
Dastan ayrıca kitab şəklində çap edilmiş, orta məktəb dərsliklərinə
salınmış, akademik Bartoldun tərcüməsi ilə rus dilində buraxılmışdır. Sovet
ədəbiyyatşünaslarının tədqiqatı və izahatı dastanın mündəricəsi, ideyası,
dili, bədii ləyaqəti ilə əlaqədar bir sıra məsələləri aydınlaşdırmışdır.
Əsas etibarı ilə qəhrəmanlıq dastanları olan – «Dədə Qorqud» bir
müqəddimə, on iki ayrı-ayrı boydan ibarətdir. Müqəddimə sonralar −
təxminən XV əsrdə yazılıb dastana əlavə edilmişdir. Burada Dədə
Qorqudun şəxsiyyəti haqqında bir-iki söz deyilmiş, onun bilici və müdrik
şəxs olduğu qeyd edilmiş, ondan rəvayət edilən bir sıra aqilanə sözlər

52

verilmişdir. Deməli, proloqu əvəz edən bu müqəddimənin dastanın əsl
mündəricəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; sadəcə, Dədə Qorqudun özü və
fikirləri ilə tanışılıq məqsədi daşıyır; eyni zamanda, bəzi qədim dastanlar
kimi, didaktik məqsədlər güdür. Dədə Qorquda isnad edilən fikirlərin
çoxunu atalar sözlərində tapmaq mümkündür.
Dastanın əsasını təşkil edən boylar, süjetcə bir-birinə bağlı və birbirinin davamı olmayan ayrı-ayrı əhvalat və nəğmələrdir. Bunlar yalnız
qəbiləcə, ruhca və bəzi müştərək əsərin adı, boyların süjeti, ideyası və
yaxud bir qəhrəmanın adından deyil, bəlkə təsəvvür edilən qoca ozanın
adından götürülmüşdür. Bu cəhət dastanlar tarixində tamamilə təzə olduğu
üçün Qorqud dədənin özü və şəxsiyyəti diqqəti cəlb edir. Onun şəxsiyyəti
haqqında müəyyən təsəvvür almaq üçün indi ancaq iki mənbəyə müraciət
etmək olar: 1. Salnamələr, səyahətnamələr, ümumiyyətlə yazılı mənbələr.
2. Xalq məsəlləri, xalq nağılları və xalq əfsanələri, ümumiyyətlə folklor
nümunələri.
Birinci mənbələrdə Dədə Qorqud tarixi şəxsiyyət kimi irəli sürülür.
Bir çox oxşar adlar qeyd edilir. Dastanın özünə sonralar adı bizə məlum
olmayan müəllif tərəfindən yazılmış müqəddimədə deyilir ki, Rəsul
əleyhüssəlam zamanına yaxın Bayat boyunda Qorqud ata deyirlər, bir ər
qopdu. Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə deyərsə, olardı. Qayibdən
dürlü xəbərlər söylərdi. Həqtəala onun könlünə ilham edərdi. Şərq
tarixçilərinin, səyahətnamələrinin və lüğətlərinin verdikləri məlumatdan
belə nəticə çıxarmaq olar: Dədə Qorqud tarixi bir sima imiş. O, xan
yanında vəzir imiş, qəbilənin məsləhətçisi imiş, bəlkə də özü xanlar kimi,
bəylər kimi qəbilə başçısı imiş. O, müdrik və mütəfəkkir bir adam imiş.
Aydın məsələdir ki, xalq arasında əfsanəvi bir şəxsiyyət kimi yaşayan
Qorqud atanın adı yazıya keçincə təzkirəçilərin və salnamə müəlliflərinin
qələmi altında süni qəlibə girmiş və tarixi şəxsiyyətə çevrilmişdir. Lakin
onların verdiyi məlumat heç bir tarixi sənədə əsaslanmadığı kimi, dəlilləri
və fərziyyələri də heç kəsi inandırmır. Hətta Dədə Qorqudun qəbrini
müxtəlif yerlərdə axtaranlar da heç bir real nəticə əldə etməmişlər.
Akademik Bartold bu münasibətlə Dərbəndə gəlmiş, Qorqud atanın
qəbrini orada axtarmışdır.
Dastanın özündə Dədə Qorqud haqqında verilən məlumat diqqəti cəlb
edir. Müqəddimədə qeyd edilir ki, o, Məhəmmədin (571-652) müasiri imiş:
bilici imiş, qaibdən xəbər verərmiş, Allah onun könlünə ilham verərmiş.
Boylarda Dədə Qorqud boy boylayır, söy söyləyir. O, hər boyun
nəğməxanı kimi təsəvvür edilir. Bir qayda olaraq boyun sonunda Dədə
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Qorqud hazır olur, boya məfkurəvi bir yekun vurur, dua oxuyur, əxlaqi
göstərişlər verir. Ümumiyyətlə, boyların hekayə üsulundan belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, boyları tərənnüm edən odur. Şərq şeiri adət-ənənələrinə
uyğun olaraq belə güman etmək olar ki, ozan boyun sonunda özünü qeyd
edir.
Bir neçə boyda Dədə Qorqud hadisələrin gedişinə müdaxilə edərək,
boyun iştirakçısı kimi görünür. Məsələn, üçüncü boyda Dədə Qorqud Dəli
Qacarın bacısına elçi gedir. Dəli Qacar elçini qovur. Onu vurmaq üçün
Qacar əlini qaldırdığı vaxt Dədə Qorqud deyir: “Çalırsan əlin qurusun!”
Dəli Qacarın əli yuxarıda asılı qalır.
Dədə Qorqud “ismi-əzəm” oxuyur, möcüzə göstərir. O, “vilayət yiyəsi
idi, diləyi qəbul olunur”. Səkkizinci boyda yenə Dədə Qorqud hekayənin
gedişində iştirak edir. Bəylər onu Təpəgözün yanına göndərirlər. O,
Təpəgözlə müqavilə bağlayır.
Başqa boylarda da tez-tez Qorqudun adı çəkilir. Yeddinci boyda
Yeyrək yatıb yuxuda çox şeylər görür: o cümlədən röyada Dədə
Qorquddan öyüd alır. Onuncu boyda Yeyrək yatmış qardaşı Seyrəyi
öldürmək istərkən əlində qopuz görür, dayanıb deyir: “Mərə kafir, Dədə
Qorqud qopuzu hörmətinə çalmadım”.
Dastandan Dədə Qorqudun şəxsiyyəti haqqında yenə belə nəticə
çıxarmaq olar ki, Dədə Qorqud boyların nəğməkarı, mütəfəkkir, müdrik
məsləhətçi kimi, qəbilələrin düşünən başı kimi, əsərin iştirakçılarından
biridir.
Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dastanda Dədə Qorqud
əfsanələşdirilib mü-qəddəsləşdirilmişdir. Məlumdur ki, qədim millətlərdə
ozanlar qəbilə başçılarının, dövlət adamlarının yaxın müsahibləri idilər.
Ziyafətlərdə, yığıncaqlarda onlar qəbilə başçılarının yanında əyləşirdilər.
Onlar həm nəğməxan, həm də qəbilənin məsləhətçisi, mütəfəkkiri və
tarixçisi idilər. Dastan tərənnüm edən ozanlar qəbilənin primitiv şəkildə
tarixini yaratmış olurdular. “Dədə Qorqud” dastanında da Qorqudun
şəxsiyyəti bu şəkildə təcəssüm edir.
Əsərin iradə xüsusiyyətlərindən, təhkiyə üsulundan və eyni zamanda
tədqiqat təcrübələrindən çıxaraq belə bir mülahizə irəli sürmək olar ki, bu
dastanın mövcudiyyəti üç şəxslə bağlıdır. Bunlardan birincisi, heç
şübhəsiz, Dədə Qorquddur. Dədə Qorqudu dastanın adi bir iştirakçısı
bilənlər onun adını təhkiyə üçün bir bəhanə vasitəsi hesab edirlər. Lakin
yeni zəmanələrin ədəbi inkişaf dövrünə xas olan belə mürəkkəb üsuldan,
dastanın yaradıldığı dövrdə istifadə edilə bilməzdi.
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Dədə Qorqud, deyildiyi kimi, adi iştirakçı, adi personaj da deyildir. O,
dastanda boylar, yəni nəğmələr yaradıb müəyyən qəhrəmanlara ithaf
edəndir. Məlumdur ki, bir çox qədim dastanlarda ozan surəti verilmiş və
yaxud adı çəkilmişdir. Bunlar yaradıcı ozanlardan ziyadə rapsoddurlar,
daha doğrusu, yaradılmış, mövcud nəğmələri ifa edənlərdir. Bizim
dastanda Dədə Qorqud rapsod da deyildir. O, boy boylayır, söy söyləyir,
qopuz çalır, şadlıq edir, nəğmə qoşur, qazi ərənlər başına nə gəldiyini söyləyib, boy ithaf edir. Bu sözlərdə bir ozan kimi Dədə Qorqudun əsas sifəti
verilmişdir.
Beləliklə, bir tərərfdən Şərq ədəbiyyatının ənənələri, ikinci tərəfdən
dastanın nəsihətamiz məzmunu ozan Dədə Qorqudun şəxsiyyətinin hər
boyda aşkara çıxmasına səbəb olmuşdur. Hər halda deyilənlərdən belə
nəticə çıxarmaq olar ki, Dədə Qorqud dastanın ilk yaradıcısdır. Onun ilk
nüvəsini, nəğmələrin rüşeymini o qoşub söyləmişdir. Bu əbədi nüvənin
həcmini, ifadə xüsusiyyətlərini, bədii vəznini indi elm aləmində
müəyyənləşdirmək qəti surətdə mümkün deyildir. Elmi dəlillərin və zəruri
sənədlərin olmaması Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyəti haqqında
tədqiqatçını xüsusi fərziyyə və şəxsi mülahizə çərçivəsindən xaricə çıxara
bilmədiyi kimi, Dədə Qorqudun tamamilə əsatiri bir şəxsiyyət olduğunu da
isbata imkan vermir.
Dastanın müəyyənləşməsində ikinci amil, daha sonra yaşamış ozan,
bəlkə ozanlardır. Bu ozanları rapsod adlandırmaq daha doğru olardı. Onlar
qoşulmuş, bəlli olan boyları qəbilələr arasında yeni süs və boyalarla
tərənnüm edərək, onların hafizədən-hafizəyə keçməsinə xidmət etmişlər.
Onlar boyların bir araya toplanmasına səbəb olmuşlar, zəif xətlərlə olsa da,
boyları bir-birinə bağlamağa çalışmışlar. Məlumdur ki, əsl yaradıcı ozanlar
susduğu vaxt, rapsodların fəaliyyəti başlayır. Bütün qədim dastanların
yaşayıb qalmasında xalqlar həmin rapsodlara minnətdardırlar. Rapsodlar öz
istedadlarından asılı olaraq yaranmış dastanları müxtəlif şəkildə, müxtəlif
keyfiyyətdə yazı dövrünə gətirib çıxarmışlar. Ona görə indiki dastanlar
özünə ustad rapsod tapa bilmədikləri üçün, ilk yaranış dövründə quruyub
qalmışdır. Bəzi dastanlar müxtəlif səviyyəli rapsodlar tərəfindən tərənnüm
edildiyi üçün müxtəlif variantlar şəklində yaşayıb gəlmişdir.
“Dədə Qorqud” boylarının da uzun müddət belə rapsodlar tərərfindən
tərənnüm edildiyinə inanmaq olar. Ancaq onların işi yarımçıq qalmışdır.
Dastan tərənnüm edildiyi dövrdə lazımi qədər təkmilləşib, vahid bir süjet
xətti ətrafında yetkinləşmədən katib meydana çıxmış, dastanı yazıya
köçürmüşdür.
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Dastanın mövcudiyyətində üçüncü amil, heç şübhəsiz, katibdir.
Katibin kim olduğu bizə məlum deyilsə də, onun ərəb istilasından sonra
yaşadığını bilirik. Ola bilsin, katib özü də rapsod olmuşdur. O, dastanı
tərənnüm etmiş, eyni zamanda yazmış, ola bilsin ki, yalnız rapsodların
tərənnüm etdiyi boyları yazıya köçürmüşdür. Ancaq həqiqət budur ki, katib
boylarda müəyyən dəyişikliklər etmişdir. Katibin etdiyi dəyişiklikləri iki
qismə ayırmaq mümkündür. Onların bir qismi dilə və ifadəyə, ikinci qismi
isə məzmuna və ideyaya aiddir. Əvvəla, katib dastanın sırf xalq üslubuna
çoxlu miqdarda ərəb və fars sözləri daxil etmişdir. Misal üçün: təfərrüc,
təhsin, izzət, bidət, dərviş, bitəklif, mərhəm, çəng, mütbax, niqab, məqbul,
bikr, amənna və səddaqna, şəmatət, əlhasil, məhbub, müshəf və sairə.
Dastanın dilində yüzə qədər belə ərəb və fars kəlmələri vardır.
Beşinci boydan başqa, dastanın qalan on bir boyu qəhrəmanlığa həsr
edilmişdir. Məlumdur ki, qəbilə başçısının öz eli qarşısında vəzifəsi bir
heyət halında toplanmış tayfaları qorumaq üçün cismani cəhətdən onları
tərbiyə etmək, onların vuruş qabiliyyətlərini sıx-sıx sınamaq və şəxsən
qəhrəmanlıq nümunələri göstərməkdir. Beləliklə, şücaət, cismani qüvvə
etibarı ilə üstünlük bu kimi sifətlərin mədhi və mübaliğəli şəkildə
tərənnümü bütün qədim qəhrəmanlıq dastanlarının nüvəsini təşkil edir.
“Dədə Qorqud” dastanının on bir boyunda qədim xalqlar üçün
səciyyəvi olan qəhrəmanlıqların bütün şəkli verilmişdir. Boyların bir qismi
daxili qəhrəmanlıqlardan bəhs edir. Bunlardan ov ovlamaq, buğalar ilə
güləşərək onlara qalib gəlmək, Təpəgözlə vuruşmaq, eyni zamanda
tayfaların daxili toqquşmalarında iştirak etmək əsas mövzudur.
Xalq təbiətin qorxunc və şər qüvvələrini müəyyən heyvanlar və
fövqəltəbii varlıqlar şəklində təsəvvür etdiyi üçün qəhrəmanlar onlarla
vuruşub bu qüvvələrə qarşı savaş qabiliyyətini sınayırlar. Qəhrəmanların
bu qüvvələr üzərində qalibiyyəti ümumi sevinc doğurduğu kimi, həm də
ümumi qəbiləarası bir yarış hesab edilir.
Boyların ikinci qismi vətən, oymaq müdafiəsinə həsr edilmişdir. Bu
boylarda qəhrəmanların vuruşu daha yüksək və qızğın ehtirasla verilir.
Vətənə, tayfaya və ailəyə vurulmuş zərbəyə qarşı qəhrəmanlar amansız
intiqam hissi ilə yanırlar. Bütün qəbilələr birləşir, hətta baş sərkərdə
seçirlər. Ata, ana, qardaş, oğul, ailə və geniş mənada tayfa üçün intiqam
alırlar. Yalnız ikinci boyda Qazan xanın anasının və arvadı Burla xatunun
oğlu Uruzla əsir düşdüklərindən danışılır. Qalan boylarda kişi nəslindən
olan (ata, qardaş, oğul) üzvlərin intiqamını almaq baş motivdir.
Üçüncü qisim boylarda qəhrəmanlıq qonşu tayfalara basqın şəklində
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verilmişdir. Dastanda basqın xasiyyəti daşıyan qəhrəmanlıqlar daha
çoxdur. Basqın tayfanın hərbi həyatı ilə üzvi surətdə bağlıdır. Engels yazır
ki, qarətçilik xasiyyəti daşıyan müharibələr qəbilədə baş sərkərdəni, eləcə
də ikinci dərəcəli tayfa başçılarının hakimiyyət nüfuzunu qüvvətləndirir.
Adət üzrə, müəyyən bir ailədə seçilmiş rəhbərlərin hakimiyyəti, atalıq
haqqı müəyyənləşdikdən sonra oğula keçir ki, buna əvvəllər dözürlər,
sonralar bu, tələb şəklinə düşür, daha sonralar hakimiyyət nəslə qədər gəlib
çıxır. Nəsli mütləqiyyətin və nəsli zadəganlığın təməli qoyulur. Beləliklə,
qəbilə quruluşunun idarə orqanları, xalq, qəbilə, tayfa içərisindəki
köklərindən ayrılaraq, bütün qəbilə quruluşu öz əksi olan bir quruluşa
dönür. Daha doğrusu, öz xüsusi işlərini azad bir surətdə təşkil etmək
təşkilatından çıxıb, qarət və öz qonşularını istismar təşkilatına dönür və
buna uyğun olaraq bu təşkilat xalq idarəsinin silahı əvəzinə müstəqil
hakimiyyət və istismar təşkilatına dönərək, öz xalqının əksinə çevrilir.
Nəticə etibarilə xanın və tayfa başçısının bir sərkərdə, bir rəhbər kimi
əsas işi basqınları, qarətləri təşkil etmək olur. Onun bütün bacarığı,
böyüklüyü bununla ölçülür. Bütün bu basqınların əsas qayəsi isə qonşu
tayfaların sürülərini sürüb gətirmək, böyük sürülər üçün yaylaq, otlaq
yerləri əldə etməkdir.
Tayfa başçısı, basqınların təşkilatçısı kimi, yeniyetmə gəncləri bu
ruhda tərbiyə etməyə çalışır. Baş kəsməyən basqına getməyən oğlan
uşaqlarına ad qoyulmur, basqına getməyən oğul ilə fəxr edilə bilməz. Bunu
dördüncü boyun əvvəlində çox aydın görmək mümkündür:
“Qazan sağına baxdı, qas-qas güldü (sağda qardaşı Qaragünə
oturmuşdu), soluna baxdı, çox sevindi (sol yanında dayısı Aruz
oturmuşdu), qarşısına baxdı, oğlancığını, Uruzu gördü, əlin əlinə çaldı
ağladı”.
Qazan oğlu Uruz ilə fəxr edə bilmir; ona görə ki, Uruz hələ basqına
çıxmamışdır. Deməli, basqın qəbilə başçılarının maddi tələbindən doğur,
qəbilənin ümumi mənafeyi və qəhrəmanlığı pərdəsi altında tərənnüm
edilmişdir. Əlavə olaraq, ozanlar bu basqınlara ailə sərgüzəştləri, qan
intiqamı və bir sıra sevgi macəraları daxil etməklə boyları daha da
bəzəmişlər. Eyni üsulu “İliada” dastanında da görmək mümkündür. Bu
əsərdə yunanların Troya ölkəsinə basqını Menelayın gözəl arvadı
Yelenanın Troya şahzadəsi Paris tərəfindən qaçırılmasını bəhanə almışdır.
Yunanlar Yelenanın namusu üçün vuruşurlar. “Dədə Qorqud” boylarında
verilmiş bəhanələrin bir qismi sadəcə qəhrəmanlıq sınağı ilə bağlı isə,
ikinci qismi ailə və intiqam motivləri ilə bağlıdır.
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Boylarda qədim qəhrəmanlığın ənənəvi qanun-qaydaları təcəssüm
etdirilmiş, müəyyən bir cəngavərlik məcəlləsi yaranmışdır. Misal üçün,
qəhrəmana köməyə gələnlər qəhrəmanı təhqir etmiş olurlar. Qəhrəmanı
düşmən qarşısında tək qoyub getmək tayfa üçün ləkədir. Böyük
qəhrəmanlar öz qələbələri, qəhrəmanlıqları ilə öyünmürlər. Düşmən
qarşısında deyilənlərdə yenə açıq öyünmək yoxdur...
Misal üçün:
Hərzə-hərzə söyləmə, itim kafir!
Altındaki al ayğırım nə bəyənməzsən?
Səni gördügündə oynar,
Əynimdəki dəmir donum çiynim qısar
Qara polad üz qılıncım qını doğrar
Qarğıdalı sügüm nə bəyənməzsən?
Köksün dəlib göyə pırlar.
Ağca toplu qatı yayım zar-zar inlər
Sadaqda oxum qayışın dələr
Yanımda iyitlərim savaş dilər
Alp ərə qorxu vermək eyb olar
Bəri gəlgin, mərə kafir, dürüşəyin.
Qəhrəman öz keçmiş şücaətindən, özündən heç bir şey demir.
Qaçanlar təqib olunmur, aman istəyənlər öldürülmür. Silahsız düşmənə
hücum edilmir. Qəfləti hücumlar, casusluq ancaq düşmənə isnad edilir. Hər
qəhrəman çalışır ki, öz intiqamını özü alsın. Başqalarının aldığı intiqam ilə
kifayətlənmir. Xüsusilə aşağı təbəqə nümayəndələrinin onlara yardımı
təhqir hesab olunur. Buna misal olaraq Qaraca Çoban ilə Qazanın
mükaliməsini yuxarıda göstərmişdik. Qadınlar qəhrəman olsalar da, onların
vuruşa getməsi arzu olunmur. Bu barədə aşağıda məlumat veriləcəkdir.
Dastanın baş motivi olan qəhrəmanlıq ayrı-ayrı boylarda yeni
keyfiyyətlərlə bəzənmişdir. Boylararası bəzi keyfiyyətlər, keyfiyyətlərin
zavyazkası və yaxud razvyazkası, sonluğu eyni ilə təkrar edilir. Belə
hallara dair bəzi misallar göstərmək mümkündür.
Qeyd etmək lazımdır ki, dastanda bütün dünya dastanları üçün
səciyyəvi olan ümumi, səyyar mövzular var. Hələlik aşağıdakı ümumi
mövzuları təsbit etmək olar: 1.Ata ilə oğulun vuruşu (I, IX), 2. Qardaş ilə
qardaşın üz-üzə gəlməsi (X), 3. Ər öz nişanlısının toyunda (III), 4.
Qəhrəmanın Təpəgözlə vuruşu (VIII), 5. Oğula ana haqqında şər atmaq (I),
6. Ölməli olan ərin ata-anasına müraciəti, rədd cavabı alması, arvadı ər
üçün ölümə gedir (V), 7. Qəhrəmana fövqəladə qüvvət aşılamaq (IX) və s.
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Bu mövzuların vətənini tapmaq üçün tədqiqatların çoxu nəticəsiz
qalmışdır. Tədqiqatçıların böyük bir qismi ümumiyyətlə Şərqi, bir qismi
qədim Şərqdə Hindistanı, bir qismi Misiri, başqa bir qismi Çini, Ərəbistanı
almışdır, əsatiri və yaxud iqtibas nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, ədəbi
müqayisələr aparmışdır. Onlar mövzular arasında oxşarlıq tapmışlarsa da,
iqtibas və yaxud ədəbi təsiri doğruldacaq axın məcrasını müəyyənləşdirə
bilməmişlər. Ədəbi təsiri doğrulda biləcək ümumi hicrət, xaç müharibələri,
monqolların Qərbə basqını kimi mühüm və geniş miqyasda olan dünya
hadisələri var. Lakin bunlar da irəli atılan məsələni heç bir vəchlə elmi
surətdə həll edə bilmir.
Məsələ orasındadır ki, səyyar adlanan bütün bu mövzuların nüvəsi
müstəqil olaraq hər bir qədim tayfa, hər bir qəbilə arasında doğa bilərdi.
Bunların doğması üçün iqtisadi şərait, ictimai quruluş, təxmini əqidə
eyniyyəti var idi. Xüsusilə təxmini əqidə birliyi, qədim insanın təbiətlə
mübarizəsi, onun təbiətçilik görüşləri, animizm və totemizm bir çox əsatir
və əfsanələrin yaranması üçün münbit şərait olmuşdur. Yaranan nüvələr
uzun bir müddət misalların, nağılların içərisində gizlənib yaşamışdır. Bu
nüvələr hər qəbilə və hər xalqın öz ictimai şəraiti, onun təfəkkür və
təxəyyül səviyyəsindən asılı olaraq, rəngarəng tüllərə bürünmüşdür.
Nüvələr eyniyyət təşkil etdikləri halda, tüllər, bəzəklər, başqa sözlə, təfsilat
yerli koloritdən asılı olaraq, hər qəbilənin, hər xalqın öz milli
xüsusiyyətləri, mənəviyyatı həmin təfsilatlarda öz əksini tapmışdır. Çoxdan
bəri tətbiq edilən ədəbi müqayisələr də bu bədii nüvələrin müqayisəsi
üzərində aparılmalıdır. Lakin müqayisə iqtibas və ədəbi təsir məqsədi ilə
aparılarsa, zərərdən başqa heç bir elmi nəticə verə bilməz.
«Dədə Qorqud» dastanını ümumi şəkildə bu və ya başqa yunan və
Avropa dastanları ilə müqayisə etmək mümkün olduğu kimi, onda verilmiş
ümumi xasiyyət daşıyan baş bədii nüvələrin də ədəbi müqayisəsini
aparmaq olar. Bu müqayisədən əsas məqsəd «Dədə Qorqud» dastanının
bədii ləyaqətini, bəzi bədii təfsilatın əsilliyini, milli ənənələrə uyğunluğunu
təsbit etməkdir. Özül nüvələrdən başlayaq:
1. Ata ilə oğulun vuruşu ən çox yayılmış və bütün xalqların
nağıllarında, əfsanələrində, dastanlarında mərkəzi yeri tutan mövzulardan
biridir. Yunan əsatirində: Odisseyin Sirseyadan Teleqon adlı oğlu
olmuşdur. Odissey getdikdən sonra Sirseya oğlu Teleqonu öz atası
Odisseyi axtarmağa göndərir. Odissey tanımadan öz əsir oğlu Teleqon ilə
qarşı-qarşıya gəlir və vuruşmada ölür. Heraklın öz atası Zevs ilə vuruşu
(Herakliada), Layın öz oğlu Ediplə qarşı-qarşıya gəlməsi (Edip bilmədən
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öz atası Layı öldürür, “Fivaida”) buna misal ola bilər. İran əsatiri və İran
dastanlarından, məsələn Firdovsi (980-1011) “Şahnamə”sindəki Rüstəm və
Söhrab əhvalatını almaq olar. Rüstəmin Turan şahzadəsi xanım
Təhminədən Söhrab adlı oğlu olur. Rüstəm onu görməmişdi. İran və Turan
orduları qarşı-qarşıya gəldikləri vaxt, Rüstəm ilə oğlu Söhrab da üz-üzə
gəlirlər. Birinci vuruş nəticəsiz qurtarır; ikinci vuruşda Söhrab qalib gəlir.
Rüstəm gənc Söhrabı aldadır. Söhrab onu öldürmür. Üçüncü dəfə Rüstəm
divin yanında gizlətdiyi qüvvəti əldə edir və öz oğlunu öldürür. Sonra nişan
ilə öz oğlunu tanıyır. Bu nüvənin bir sıra variantlarını fars ədəbiyyatında,
Qafqaz xalqlarının qədim nağıllarında tapmaq mümkündür. Kelt
əfsanələrindən, Kelt dastanlarından da misal gətirmək olar.
Kuxulin ilə oğlu Koplaox qarşı-qarşıya gəlir. Kuxulin əsrarəngiz
qalxan vasitəsilə öz oğluna qalib gəlir və onu öldürür.
Alman dastanlarında Hildebrand və oğlu Hadubrandın qarşı-qarşıya
gəlməsi, bir-birini tanıması, rus dastanlarında İlya ilə oğlunun qarşı-qarşıya
gəlməsi və s. eyni mövzudur.
Bütün xalqların ədəbiyyatından bir çox belə misallar gətirmək
mümkündür. Toplanmış əfsanələr göstərir ki, bunların bir qismi faciə ilə
bitir; ya ata öz oğlunu, yaxud da oğul öz anasını öldürür. Tanıma sonluğun
faciəsini qüvvətləndirir. Atanın öz oğlunu öldürməsi daha çoxdur. Bu qol
xalqlar içərisində nisbətən qədimdir. İkinci qismində isə sonluq tanıma və
barış ilə nəticələnir. Bu qisim nüvələr nisbətən yenidir. Üçüncü qismində
sonluq yumşalmışdır. Hər halda, faciə ilə bitmir.
Hər üç qisimdə ata ilə oğulun bir-birini tanımaması ondan irəli gəlir ki,
onlar bir-birini heç görməmişlər. Tanıma ancaq ata tərəfindən verilmiş
maddi bir nişan ilə (üzük, bilərzik, qılınc) mümkün olur.
«Dədə Qorqud» dastanında ata ilə oğulun qarşı-qarşıya gəlməsi iki
boyda, daha doğrusu, birinci və on birinci boylarda verilmişdir. Tanıma
üçün maddi bir nişan intixab edilməmişdir, çünki ata və oğul bir-birini
görmüşlər. İlk anlarda onların bir-birini tanımasına əsas səbəb zamandır.
Ata və oğul rəcəz oxuduqdan sonra bir-birini tanıyırlar.
Birinci boyda Dərsə xan qırx namərdin sözünə uyaraq öz oğlunu
öldürməyi əmr edir. Lakin oğlu Buğac ağır yaradan ölmür. Xızır onu
müalicə edir. Qırx namərd Dərsə xanın özünü əsir alıb aparır. Buğac
anasının xahişi ilə atasını xilas etmək istəyir. Namərdlər Dərsə xanın əliniqolunu açıb oğluna qarşı göndərirlər. Ata ilə oğul bir-birini tanıyır. XI
boyda əsir düşmüş Qazanı xilas etməyə gələnlər bir-bir Qazanın özü ilə
qarşılaşırlar. Ən axırda oğlu Uruz atasına qarşı çıxır. Qazan bütün

60

qəhrəmanları, o cümlədən oğlu Uruzu tanıyır, özünü bilməməzliyə vurur.
Burda yalnız epik bir sadəlik var. Rəcəz oxuyarkən Uruz öz atası Qazanı
tanıyır.
Hər iki görüş faciəsiz bitir. Bundan əlavə, X boyda iki qardaşın
(Yeyrək ilə Seyrək) qarşı-qarşıya gəldiyi verilmişdir. Bu da tanıma ilə
nəticələnir.
Beləliklə, «Dədə Qorqud» dastanında ata-oğul vuruşu, başqa
dastanlara nisbətən epik bir sadəliklə verildiyi kimi, xoşbəxt bir nəticə ilə
də yekunlaşdırılmışdır.
2. “Ər öz arvadının toyunda” mövzusu bir çox variantlarda müxtəlif
xalqlar içərisində yaşamışdır. Rus ədəbiyyatında Dobrınyanı və bunun
Qərbi Avropa qollarını misal almaq olar. Lakin bu mövzunun ən klassik
nümunəsi “Odisseya” dastanında verilmişdir.
Odissey iyirmi ildir öz arvadı Penelopadan ayrılmışdır. Troya
alındıqdan sonra bütün qəhrəmanlar evlərinə dönmüşlər. Penelopanı almaq
istəyən gənclər Odisseyin ölümü haqqında şayiə yaymışlar. Penelopa ərinə
sadiqdir, ancaq gənclərin təzyiqinə davam gətirə bilmir. O, gənclər
arasında son müsabiqəni elan edir. Odissey də həmin müsabiqəyə gəlib
çıxır. O, Penelopanı istəyən gəncləri bir-bir məğlub edir. Bundan sonra
Penelopanın öz əri Odisseyi tanıma səhnəsinin təfsilatı verilir.
«Dədə Qorqud» dastanında verilmiş bu mövzu heç də başqa xarici
variantlardan aşağı səviyyədə durmur (III boy). Banuçiçək on altı il öz
nişanlısı Beyrəyi gözləyir. Banuçiçəyin qardaşı Dəli Qocar Bayındır xanın
yanında elan edir ki, Beyrəyin diri olduğu xəbərini gətirənə çoxlu qızıl pul,
ölməsi xəbərini gətirənə isə bacısı Banuçiçəyi verəcək. Yalançı oğlu
Yalınçıq yalandan köynəyi qana bulaşdırıb təqdim edir və Beyrəyin
ölümünü xəbər verir. Banuçiçək köynəyi tanıyır. Bu köynəyi Beyrək
Yalınçığa bağışlamışdı. Şərt üzrə, Banuçiçək Yalınçığa verilməli idi. O,
kiçik toyunu edib böyük toya hazırlaşır. O biri tərəfdən, kafir bəyin qızı
Beyrəyi həbsxanadan xilas edir. Beyrək ilə atının görüşü maraqlıdır. At on
altı ildən sonra sahibini tanıyır. Beyrək yolda rast gəldiyi ozandan
Banuçiçəyin ərə verildiyini öyrənir. Atını ona verib, onun qopuzunu alır.
Atasının çobanları da ona yas saxlayırlar. O, öz bacılarına rast gəlir,
tanışlıq vermir. Onlardan geyim istəyir. Beyrəyin arxalığını özünə verirlər.
Beyrək onu geyən kimi böyük bacısı az qalır tanısın, lakin Beyrək arxalığı
çıxarıb onlara verir. O, bir dəvə çuvalı tapır, dəlib boynuna keçirir. Özünü
dəliliyə vurur (Odisseyin simasını Afina dəyişdirmişdir. O, dilənçi şəklində
öz sarayına gəlmişdi). Beyrək dəli ozan şəklində məclisə gəlir. Burada
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bəyin üzüyünü nişan alıb ox atırlarmış. Beyrək yayı alıb ox ilə üzüyü
vurur. Salur Qazan bunu görüb onu bir günlüyə öz yerinə bəy təyin edir.
Beyrək qadınların məclisinə girir. Gəlinin oynamasını əmr edir, xanımlar
onu aldatmaq məqsədi ilə Qısırca Yengəni, sonra Boğazca Fatmanı
oynadırlar. Beyrək bunları tanıyır. Naçar qalıb gəlin özü ayağa qalxır.
Burada Banuçiçəyin Beyrəyi tanıma səhnəsi verilmişdir. Sonra Beyrək
atasının kor olmuş gözünü açır. Burada da tanıma var (Odissey ilə atası
Layartın tanıma səhnəsi). Beyrək axırda Yalancığı bağışlayır. O, öz
düşmənindən intiqam aldıqdan sonra toy edir.
Odissey ərdir; Beyrək nişanlıdır. Odissey vətəndən iyirmi il, Beyrək
isə on altı il ayrı düşmüşdür. Penelopanı istəyən bir dəstə gəncdir. Onlar
sadəcə Odisseyin ölümü haqqında şayiə yayırlar. Banuçiçəyi istəyən
Yalancıqdır. O, qanlı köynək təqdim edərək Dəli Qacarın şərtini yerinə
yetirir. Banuçiçəyi alır. Qanlı köynək gətirmək Şərq nağılları üçün ölüm
əlamətidir. Odissey ilk dəfə çobanı Evmeyə, Beyrək isə bacılarına rast
gəlir. Odissey özünü oğluna tanıdır. Beyrək isə bacılarına rast gəlir, lakin
özünü nişan vermir. Odissey dilənçi, yurdsuz bir adam kimi saraya daxil
olur, gülünc oyunlar çıxarır. Beyrək dəli ozan kimi məclisə daxil olur, onun
işləri həm heyrət, həm də gülüş oyadır.
Hər iki qəhrəman müsabiqədə iştirak edir, hər ikisi başqalarına rəğmən
nişanı müvəffəqiyyətlə vurur. Odissey burada özünü nişan verir, lakin onun
həm arvadı, həm də atası tərəfindən tanınması bir sıra vasitələrlə əmələ
gəlir. Odissey özünü arvadına ailə sirri ilə (çarpayı məsələsi) tanıdır.
Beyrək isə nişanı vurduqdan sonra özünü tanış vermir. O, toy məclisinə
girir. Qadınlar arasında sırf milli xüsusiyyətlə bəzənmiş səhnələr yaranır.
Beyrək nişan üzüyünün əlamətlərini və tarixini söyləmək üsulu ilə özünü
Banuçiçəyə tanıtdırır. Bu da yenə ailə sirridir. Beyrəyin öz atasının gözünü
açması da Şərq nağılları ilə bağlı bir ədəbi üsuldur.
Hər iki keyfiyyətin oxşarlığı göz qabağındadır. Lakin «Dədə Qorqud»
boyunun bütün mahiyyəti və məğzi ilə milli ənənələrlə bağlı olduğunu
isbata ehtiyac yoxdur. Bayburanın oğlu Bamsı Beyrəyin keyfiyyəti, eyni
zamanda onun qəhrəmanlığı başqa boylarla bağlanmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzu dastanda nüvə halından çıxaraq
bitmiş bir kompozisiyaya malik olmuş, yüksək bədii səviyyəyə qalxmışdır.
3. Ana və ya analıq haqqında oğula şər atmaq mövzusu da ümumi
xasiyyət daşıyır. Bu mövzu daha çox analıq haqqında yayılmış və Şərq
nağıllarında xüsusi yer tutmuşdur.
“Min bir gecə”də “Ələsəd və Ələmsəd” hekayəsi, “Şahnamə”də
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Səyavuş keyfiyyəti və həmin mövzunun bir çox Şərq variantları məlumdur.
Yunan ədəbiyyatında “Teleqoniya”, “Telemaxiya”da Sirseya-Telemax,
Penelopa-Teleqon və “Tezeida” əsatirlər silsiləsində İppolit hissəsi uzun
zaman Avropa variantları üçün nümunə olmuşdur. Adı çəkilən variantlarda
ögey ana oğlunu sevir və ümidinin boşa çıxması onda qəzəb doğurur.
Nəticədə öz oğulluğuna şər atır. Analıq müqəssirdir, oğulluq saf və
təmizdir.
Məlumdur ki, qədim zamanlarda ata öldükdən sonra onun arvadı əgər
ögey ana isə, öz oğluna ərə getməli idi. Başqa sözlə, oğul atasının
ölümündən sonra öz analığını almalı idi. Əsas məqsəd irsiyyətin əldən
çıxmaması və ata namusunu ləkələməmək idi. Lakin sonralar bu adət
millətlər arasından götürülüncə, insan şüurunda həmin adətə mənfi
münasibət oyanmış, bu mənfi münasibət bir çox nağılların, əfsanələrin
nüvəsi şəklində təzahür etmişdir.
Beləliklə, qədim insanın anaya və analığa olan münasibəti ilə əlaqədar
doğmuş bu mövzu nüvə halından çıxaraq gözəl bədii əsərlərin mövzusu
olmuşdur. Mövzuların bir qismi isə etiraf üzündən xoşbəxtliklə bitmişdir.
«Dədə Qorqud» dastanının I boyunda bu mövzunun çox bəsit bir
nüvəsi vardır. Buğacın düşmənləri qırx namərd Dərsə xana xəbər verir ki:
“... Yarımasın, yarçımasın sənin oğlun... ağ birçəkli qadının saçını dartdı...
anasını yanına alıb şərabın itisindən aldı, içdi. Anası ilə söhbət elədi...” bu
münasibətlə Dərsə xan oğlunu öldürmək qərarına gəldi. Burada ana-oğul
məsələsi var. Ana da, oğul da günahdan uzaqdırlar. Qırx namərdin iftirası
boyun ilk düyümünü təşkil edir. Verilmiş nüvə inkişaf etdirilməmiş və
quru sxem halında donub qalmışdır. Ona görə bu keyfiyyəti nə Şərq
variantları ilə, nə də yunan ədəbiyyatında “Teleqoniya”, “Telemaxiya” və
“Tezeida” əsatirləri ilə müqayisə etmək mümkün deyildir.
4. İnsanın təbiətin qorxunc, fövqəladə qüvvələri ilə mübarizəsi bütün
millətlərin qədim xalq ədəbiyyatında mərkəzi yer tutan mövzulardandır.
Təbiətin qorxunc qüvvələrini qədim insan div, əjdaha, ağzından od
püskürən öküz, siklop, Təpəgöz, qorxunc quşlar, su altında yaşayan
qorxunc varlıqlar sifətində təsəvvür etmişdir. Bu varlıqlar dağ başlarında,
qaranlıq mağaralarda, yeraltı dünyada, qaranlıq dünyada, su altında
yaşayırlar. Başqa sözlə, onların özləri qorxunc olduqları kimi, yaşadıqları
yerlər də dəhşətlidir. Onların fəaliyyətlərinə gəlincə, insan cəmiyyətindən
kənarda yaşadıqlarına baxmayaraq, daima ona zərər verməklə, onun sakit
həyatını və zəhmətini pozmaqla məşğuldurlar. Daha doğrusu, onlar insan
cəmiyyətinin tüfeylisi, şər gətirən, yabanıdırlar. Onların bir qismi qızları,
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gəlinləri götürüb qaçır; bu, namusla da bağlıdır. Bir qismi yurda gələn
suyun qabağını kəsir. Bu, ölüm-dirim məsələsidir. Bir qismi tarlaları məhv
edir. Bir qismi adam yeyir. Onlar daha qorxuludurlar, çünki bilavasitə
ölüm deməkdir. Bir qismi insanın ev, daxma tikməsinə mane olur. Bunlar
qəbilənin dinc və xoşbəxt həyatını pozan, namusunu ləkələyən varlıqlardır.
Qəbilə qəhrəmanları qəbilə düşmənləri ilə vuruşduqları kimi, bu
fövqəltəbii varlıqlarla da ölüm-dirim mübarizəsi aparmışlar.
Herakl (yunan qəhrəmanı), Beövulf (ingilis qəhrəmanı), Ziqfrid
(Nubelunq dastanının qəhrəmanı), Basat, Məlik Məmməd və digərləri
xüsusilə təbiətdə kor qüvvələrin bu qorxunc timsalları ilə mübarizədə
şöhrət qazanmışlar. Belə qəhrəmanların mübarizəsini və qabiliyyətini təsvir
edən nağıllar və dastanlar dinləyicilər tərəfindən həyəcanla, ruh yüksəkliyi
ilə qarşılanmışdır. Həmin dastanlar insanı mübarizəyə, qəhrəmanlığa təşviq
etmişdir, onlarda haqlı qələbəyə inam oyatmışdır.
Fövqəladə varlıqlar içərisində sikloplar, yəni təpəgözlər xüsusi yer
tuturlar,
çünki
təpəgözlər
başqa
varlıqlara
nisbətən
daha
insanlaşdırılmışdır. Onlar bütün vücudları ilə insana bənzəyirlər. Ancaq
insandan daha böyük, azman, nəhəng, eyni zamanda təpəgözlü olmaları ilə
daha müdhiş və iyrəncdirlər.
Bütün Şərq nağıllarında, misallarında Təpəgöz məhvedicidir,
tüfeylidir, adamyeyəndir.
Yunan əsatirlərində onların bir neçə növü verilmişdir. Onların bir
qismindən yunanlar işçi qüvvəsi kimi istifadə etmişlər. Bu sikloplar
qurucudurlar. Qüvvətli olduqlarına görə böyük qayalardan, böyük
daşlardan nəhəg tikintilər, şəhərlər, qalalar tikmişlər. İnsan onların
qüvvəsindən istifadə etmişdir. İkinci qismi, özbaşlarına yaşayan, öz
həyatlarını özləri təmin edən, lakin onların yaşayış yerlərinə gələnlərlə
amansız rəftar edən sikloplardır. Yunan əsatirlərində bu siklopların xarici
görünüşünü təfsilatla təsvir etməmişlər; sadəcə azman olduqları məlumdur.
Üçüncü qismi həqiqi mənada təpəgözdürlər ki, yunanlar onları çox pis və
qorxunc varlıqlar kimi təsəvvür etmişlər.
Dördüncü qisim sikloplar yunan əsatirlərində gülünc və
müvəffəqiyyətsiz aşiq kimi verilmişdir. Misal üçün, yenə Polifem adlanan
bu Təpəgöz Qatatiyaya (Qalated) aşiq olmuş və öz eşqində gülünc
qalmışdır, müvəffəqiyyətsiz aşiq olmuşdur (Feokrit, “İdilliya”, VII Ovidi
Nazon, “Metamorfoza”, XII, 750 s.) .
Saydığımız sikloplar içərisində ədəbiyyatda öz bədii surətini alan,
şübhəsiz, üçüncü və dördüncü qisim sikloplardır. Siklop surəti ilk dəfə
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Homerin “Odisseya” adlı dastanında bədii şəklini tapmış və sonralar yunan
yazılı ədəbiyyatına nüfuz etmişdir. Evripidin “Siklop” satirik dramı,
“Odisseya” dastanında verilmiş siklop Polifem ədəbiyyat aləminə çoxdan
məlumdur.
«Dədə Qorqud»da verilmiş Təpəgözlə Polifem arasında müəyyən
oxşarlıq fikri ortalığa çıxmışdır. İlk dəfə 1815-ci ildə belə bir əbədi
müqayisəni aparan alman filoloqu Fon Diezdir. Fon Diezin ədəbi
müqayisəsində və gəldiyi nəticələrdə haqlı cəhətlər olduğu kimi, düzgün
olmayan cəhətlər də var.
Müəllif yazır: “Buradakı Təpəgöz başqa sikloplara, hələ Homerin
siklopuna bütün cəhətlərilə bənzəyir. Ancaq oğuz siklopu yanındakılardan
alınma deyil. Yunanlarınkı bunun təqlididir. Yunanlarınkı köhnə deyilsə,
oğuzlarınkı yeni deyildir” (Fon Diez. Dekvudigkeiten Von Asien, Berlin
und Nalle, 1825, səh. 416).
Bir az aşağıda müəllif fikrini belə izah edir: “Oğuz Təpəgözünün
Polifemdən kopya edilmiş olduğuna qənaət gətirmədiyinin səbəbləri var.
Əvvəla, Şərq yunan şeiriyyətini tanımamışdır. Bunun üçün Homerin
əsərlərini tərcümə edə bilməzdilər. Çünki melodiyaca heç kim tərəfindən
anlaşılmayacaqdı. Asiya dilləri bunun üçün lazım olan ifadədən
məhrumdurlar. O biri tərəfdən Təpəgöz əfsanəsində Təpəgözün həyatı,
doğumundan ölümünə qədər təfsilatla anlaşıldığı halda Polifemdə
çatışmamazlıq vardır. Bu cəhətdən o, Təpəgözün kopyası və iqtibas edilmiş
kimi görünür. Təpəgöz nağılının Homerdən daha çox bildiyi bundan da
bəllidir ki, əgər bu əfsanə oğuzların öz malı olmasaydı, yazı ilə və yaxud
ağızdan-ağıza Dədə Qorqud zamanına qədər gəlməsəydi, bu qədər tam
olaraq təsbitinə imkan olmazdı. Məncə, Homer Asiya səyahətində Təpəgöz
əfsanəsini eşitmişdir və Polifemin əsas həyatını ondan almışdır. Kim bilir,
hər hansı bir oğuz qəbiləsi arasında İoendə eşitmişdir. Bu qəbilə Primanın
müttəfiqləri olaraq yunanlara qarşı Troya müharibəsində hərb etmişdir. Bu
surətlə əfsanə Kiçik Asiyadan gəlmiş və Homerin zamanında təzə-tər
olaraq yaşamışdır. Nəticədə tam bir sikloplar əfsanəsi, ən köhnə
zamanlardan bəri Homerdən müstəqil olaraq, göstərilən qövmlər arasında
olmuşdur və yazılarında olan hər bir şeyi yunanlara mal etmək haqsızlıq
olar. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, müəllifin iddiasına rəğmən
Təpəgöz Homerin Polifeminə hər cəhətdən oxşamır. Onlar yalnız dörd
cəhətdən bir-birinə bənzərlər: Təpəgöz azmandır, qüvvətlidir; böyük
ağacları yerindən tərpədir, bədxahdır, təpəgözlüdür. Polifem də belədir.
Onun ağacı gəminin dor ağacı qədər böyükdür. Qayaları, böyük daşları
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Odisseyin dalınca uçurur, bədxahdır, allahsızdır. O deyir: “Biz siklopların
Zevsə və başqa ilahi varlıqlara ehtiyacımız yoxdur; Zevs ilə məni
qorxutma” ( “Odisseya”, XI nəğmə).
Təpəgöz dağda əyləşmişdir. Polifemin də dağın başında öz mağarası
var. Basat əvvəl Təpəgözün gözünü çıxarır. Odissey də belə hərəkət edir.
Təpəgöz mağarada olan qoyunları çıxarmaq yolu ilə Basatı tutmaq
istədiyi kimi, Polifem də sürünü bir-bir yoxlayıb çıxarmaq qərarına gəlir.
Hər iki surətin verilişində bu cəhətdən az-çox oxşarlıqlar nəzərə çarpır.
Lakin bütövlüklə alacaq olsaq, onlar bir-birlərindən daha çox ayrılırlar. Bu
nöqteyi-nəzərdən onları müqayisə etmək olar.
Təpəgözün doğum və uşaqlığı haqqında çox təfsilatlı məlumat
verilmişdir. Təpəgöz Sarı çobanın su pərisi ilə münasibətindən dünyaya
gəlmişdir, ilk münasibətdən sonra pəri uçub gedərkən çobana deyir:
“Çoban, il tamam olcaq məndə əmanətin var, gəl al! Amma oğuzun
başına zaval gətirdin” (VII boy).
Bir ildən sonra pəri qız bir yığnaq gətirir. Çoban onu çomaq ilə
vurunca yığnaq böyüyür. Bunu görən çoban yığnağı qoyub qaçır. Bayındır
xan bəylərlə həmin yığnağa rast gəlir. Bəylər ona toxununca yığnaq
böyüyür. Aruz qocanın mahmızı ona toxununca yığnaq yırtılır, içindən bir
oğlan çıxır. Aruzun xahişi ilə Bayındır xan oğlanı ona verir. Təpəgöz üçün
süd anası tapırlar. Bir sorunca südü qurtarır, iki sorunca qadının qanını içir,
üç sorunca canını alır. Ona qazanlarla süd verirlər. Təpəgöz böyüyür.
Uşaqların burnunu, qulağını yeyir, bütün qəbilə zara gəlir. Aruz onu döyür,
yamanlayır, bir nəticə çıxmır. Təpəgözü evdən qovur. Bu vaxtdan Təpəgöz
Qara dağa çıxır, hərami olur, yol kəsir, adam yeyir.
Halbuki “Odisseya”da Polifemin doğumu və uşaqlığı haqqında
məlumat verilməmişdir. Yalnız məlumdur ki, o, Zevsin qardaşı
Poseydonun su pərisi Amfitriti ilə münasibətindən doğulmuş və
Poseydonun oğludur.
Təpəgöz başlıca olaraq adamyeyəndir. Oğuz qəbiləsini bir-bir yeməklə
yox etməkdədir. Dədə Qorqud gəlib onunla müqavilə bağladığı vaxt beş
yüz qoyun ilə iki adam da verməli olur. Belə görünür ki, o, adamsız yaşaya
bilmir. Halbuki Polifem qoyun, qoç, keçi əti ilə dolanır. Süd içir, qatıq,
qaymaq yeyir, olduğu adanın bol meyvəsi ilə dolanır. Əgər o, Odisseyin
altı yoldaşını yeyirsə, bu hal sadəcə müstəsna bir hadisədir. Bəlkə də, onu
narahat edənlərdən intiqam alır.
Təpəgöz təkdir. Polifem isə bir çox təpəgözlərin içərisində yaşayır.
Daha doğrusu, onun yaşadığı adada çoxlu Təpəgöz var, həmin ada
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təpəgözlər adasıdır.
Təpəgöz işləmir, zəhmət çəkmir, tənbəldir. Polifem isə əsil mənada
çobandır. Hər gün tezdən qoyunları sağıb otarmağa aparır. Axşamüstü
qoyunları mağara yanında sağır, onları mağaraya qatır. Odun daşıyır, ocaq
yandırır, süd bişirir, qatıq çalır, qaymaq yığır. Təpəgöz özünə xörək
bişirməyi bacarmır, yüklü Qoca ilə Yapaqlı Qoca ona aşpazlıq və
nökərçilik edirlər.
Polifem insan cəmiyyətini tanımır, cəmiyyətsiz yaşayır. O, tam
mənasında vəhşi zonada həyat keçirir. Doğrudur, burada başqa sikloplar da
var. Lakin Polifem onlardan qətiyyən asılı deyil. Halbuki Təpəgöz insan
cəmiyyəti olmadan yaşaya bilmir. Qəbilələr onun əlindən zara gəlib ürküb
qaçdıqları vaxt Təpəgöz onları qabaqlayıb öz yerlərində oturdur. Məqsədi
onların hesabına yaşamaqdır. “Oğuz yeddi kərə ürkdü; Təpəgöz önün alıb
yeddi kərə yerinə gətirdi, oğuz Təpəgöz əlində tamam zəbun oldu” (VIII
boy).
Təpəgözün bədənindən qılınc keçmir. Pəri anası ona üzük verərək
deyir: “Oğul! Sənə ox batmasın, tənin qılınc kəsməsin”. Bədəndən qılınc
keçməmək bütün xalqların dastanlarında vardır. Axillesin Allah anası
Fetida onu cəhənnəm çayı stiksin odu içərisinə salıb çimdirmiş, lakin ayaq
pəncəsinin altına su dəyməmişdir. Yalnız buradan qılınc, ox keçir. Alman
dastanı “Nibelunq nəğmələri”ndə Ziqfrid öldürdüyü divin qanında
çimmişdir. Qarğa kürəyinə bir yarpaq saldığına görə bura qan dəyməmiş,
yalnız kürəyindən qılınc, ox keçər. Ümumiyyətlə, xalqlar belə bir xəyali
qəhrəman yaradarkən qəhrəmana bir ölüm yeri qoymuşlar. Təpəgözün də
bədənindən adi qılınclar keçməz. Onu ya Təpəgözün əsrarəngiz qılıncı ilə
kəsmək və yaxud da gözü ətdən olduğuna görə gözünü çıxarmaq
mümkündür. Halbuki Polifemin bədənindən qılınc keçir. Polifem adam
yeyib yatdığı vaxt Odissey onu öldürmək qərarına gəlir, iti qılıncı çəkir, tez
öldürməkçün bağrını nişan alır, lakin birdən-birə fikrini dəyişir. Əgər
Polifem ölsəydi, mağaranın ağzındakı daşı kimsə götürə bilməzdi.
Polifemin ölməməsi lazım idi. Basat Təpəgözün gözünü məcburiyyət
qarşısında çıxarır, çünki o, bundan başqa ölüm nöqtəsi görmür. Fon Dits
yanlış olaraq iddia edir ki, Basatın bu hərəkəti boyda əsaslandırılmamışdır.
Bu fikir düz deyil. Təpəgöz Basatı yoxladıqdan sonra aşpazlarına tapşırır
ki, qızardıb ona versinlər. Təpəgöz yatır. Basat qalxıb Təpəgözü necə
öldürəcəyini yoxlayır. Onun bədənində ət olan yeri tapa bilmir, yalnız
kirpiklərini qaldırdığı vaxt burada ət görür. Şişi qızdırıb gözünə taxır. Bu,
Təpəgözü öldürmək üçün yeganə yol idi.
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Hər iki dastanda gözü çıxarmaq bir-birindən fərqli verilmişdir.
Odissey Polifemə şərab verib onu kefləndirir. Bu hadisə hər şeydən əvvəl
hiyləgər Odisseyin səciyyəsi və həyat fəaliyyəti ilə bağlıdır. Halbuki Basat
mərd qəhrəmandır. O, bu hiylə yolundan istifadə etmir. Basat da
Təpəgözün gözünü yatdığı zaman çıxarır. Bu da mərdlik üsulu deyil, ancaq
şərab içirdib çıxarmaqdan fərqlənir.
Təpəgöz qəhrəmanlarla vuruşur. Bütün silahları işlətməyi bilir. O, ən
görkəmli qəhrəmanları (Qazan, Qaragünə, Əmən, Aruz, Rüstəm, Qıyan
Səlcuq və başqaları) ya məğlub, ya da zəbun edir.
Polifem silah tanımır. O, yemək istədiyi adamları parçalayıb çiy-çiy
yeyir. Odissey altı yoldaşı ilə qurtulub qaçdığı vaxt, onun dalınca böyük
daşlar atır. Burada heç bir qəhrəmanlıq əhvalatı verilməmişdir.
Basatın bütün qəhrəmanlığı qəbilə, xalq intiqamı üzərində
qurulmuşdur. Onun Təpəgözlə vuruşmağa getməsi, vuruşu, qabiliyyəti
heyrət, həyəcan, şadlıq hissi oyadır. Sonda bütün qəhrəmanlar yığışıb
şənlik qururlar. Dədə Qorqud gəlib qopuz çalır və deyir: “Ərlikdə qardaşın
qanın aldın, qalın oğuz bəylərini bükdən qurtardın” (VIII boy).
Demək ki, Basatın işi ümumi xalq işinə dönür. Odissey müstəmləkə
axtaran, tacir ruhlu bir şəxsdir. O, Polifemin yaşadığı adaya düşdüyü
zaman adanın təbii sərvəti ilə maraqlanır. Bundan istifadə planları qurur.
Polifemin mağarasına gəlib, sahibindən töhvələr almaq ümidi ilə onu
gözləyir. Təsadüfən Polifemə rast gəlir. Burada ümumi işdən ziyadə,
xüsusi mənafe əsas yer tutur. Daha doğrusu, Odisseyin hərəkətlərində və
onun hiyləgərliyində heç bir alicənab, yüksək, ümumxalq xasiyyəti daşıyan
bir məqsəd yoxdur.
Qoyun vasitəsilə hər iki qəhrəmanın mağaradan çıxıb xilas olmaları da
bir-birindən fərqlidir. Odissey öz yoldaşlarını, yan-yana durmuş üç
qoyunun ortasına bağlayıb qurtarır. Polifem qoyunları yoxlayır, buraxır.
Odisseyin özü böyük bir qoçun altında mağaranın ağzından çıxır. Polifem
Odisseyin hiyləsindən xəbər tutmur. Ancaq dala qalmış böyük qoçunu
oxşayıb deyir: “Sənmisən mənim sevimli qoçum? Nə üçün mağarada
qaldın? Sən heç bir zaman tənbəl və yavaş yeriyən deyildin; həmişə
qabaqda təmtəraqla yüyürər, təzə-tər çiçəkli çəməndə otlamaq üçün
tələsərdin. Günorta hamıdan qabaq çaya qaçardın, axşamları hamıdan
qabaq mağaraya gələrdin. İndi sən hamıdan dala qalansan. Zavallı, bilmək
istəyirsənmi ki, nə üçün artıq mənim gözüm sənə baxmır. Mənim işıqlı
gözümü bir səfil çıxartdı. O, burada mənə şərab verdi; başımı
dumanlandırdı; onun adı Heç Kəsdir. O, hələ mənim əlimdədir. Of,
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dostum, sənin dilin olsaydı, indi o nifrətamiz düşmənin yerini mənə
deyərdin; Mən onun kəlləsini yerə vurub qoz qabığı kimi sındırardım”
(“Odisseya”, XI nəğmə).
Polifem bilmir ki, qoçun yavaş getməsinə, dala qalmasına səbəb
Odisseydir. Odissey onun qarnının altındadır. Bu səhnə «Dədə Qorqud»da
tamamilə başqa şəkildə verilmişdir: “Mərə, qoyun başları ərkəc, bir-bir gəl
keç! – dedi.”
“... Bir qoç yerindən qalxıb gəzinib söndü. Dəfi Basat qoçu basıb
boğazladı. Dərisini üzdü. Quyruğu ilə başını dəridən ayırmadı. İçinə girdi.
Təpəgözün önünə gəldi.
Təpəgöz bildi ki, Basat dəri içindədir. Aydır:
– Ey sığır qoç! Mənim nə yerdən həlak olacağımı bildin? Elə çalağın
səni mağara divarına kim, quyruğun mağaranı yağlasın, – dedi. Basat
qoçun başını Təpəgözün əlində sundu. Təpəgöz buynuzundan bərk tutdu,
qaldıracaq buynuzdəri əlində qaldı. Basat Təpəgözün budu arasından
sıçrayıb çıxdı” (VIII boy).
Qoyun soyub dərisinə bürünmək və s. kimi təfsilat tamamilə yerli
xasiyyət daşıyır.
Odisseyin mağaradan qaçması qurtuluşu yekunlaşdırır. Halbuki xilas
olduqdan sonra, Təpəgözlə onun arasında yeni hadisələr başlayır. Bu
hadisələr, son üç keyfiyyətdə verilmişdir. Hər keyfiyyət öz-özlüyündə Şərq
fantastikası və möcüzə ilə bəzənmişdir.
Keyfiyyətlərin birincisi üzük məsələsidir. Təpəgöz Pəri anasından
aldığı üzüyü ona verir, hiylə qurur, ona qılınc vurur. Basat aldanıb
mağaraya girir. Təpəgöz qapıları bağlayıb günbədi uçurur. Lakin Allaha və
peyğəmbərə müraciət edən Basat üçün möcüzə sadir olur. Günbədin qapısı
açılır, Basat qurtulur.
Keyfiyyətdən üçüncüsü əsrarəngiz qılınc məsələsidir. Basat
Təpəgözün əsrarəngiz qılıncının qəbzəsini təcrəbə ilə ehtiyatlı olaraq ələ
keçirir və ən axır bu qılınc ilə Təpəgözü öldürür. Təpəgöz isə barmağından
üzüyünü çıxarmışdır. Bundan əlavə, Təpəgözün öz qılıncı bədənini kəsə
bilərdi. Bizim dastanda sonluq belə verilmişdir. Burada Şərq koloritini
aydın hiss etmək olar. Halbuki “Odisseya”nın Polifem ilə bağlı nəğməsində
nə bu keyfiyyətlər, nə də Şərq koloriti var. Hər iki əsərdə tanıma da
maraqlı verilmişdir.
Məlumdur ki, Təpəgözü Basatın atası Aruz tərbiyə edib oğulluğa
götürmüşdür, onlar qardaşlıq idilər. Ancaq vuruşda Təpəgöz onu tanımır.
Yalnız son anda Təpəgöz onun kim olduğunu soruşduğu vaxt Basat cavab
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verir ki: “Qalarda-qoparda yerim Günortac, Qaranqu dün içində yol azsam,
umum Allah, Qaba ələm götürən xanımız Bayandır xan. Qırış günü öndən
təpən alpımız Salur oğlu Qazan. Atam adın sorar olsan, Qaba ağac. Anam
adın deyərsən, Qağan Aslan. Mənim adım sorarsan, Aruz oğlu Basatdır”.
Tanıma, qəhrəmanlıq vuruşmalarına xas olan rəcəz demə üsulu ilə
əmələ gəlmişdir. Təpəgöz adi sorğu ilə qardaşlığı Basatı tanıyır və aman
istəyir.
“Odisseya” dastanında tanıma bir qədər mürəkkəb yaradılmışdır.
Odissey Polifemə öz adını düz demir. Odissey deyir ki, mənim adım “Heç
Kəs”dir. Gözü çıxarılana qədər Polifem onu Heç kəs çağırır. Odissey
Polifemin gözünü çıxarır. Bütün təpəgözlər Polifemin fəryadına axın edib
gəlirlər və soruşurlar ki, onu incidən kimdir. Polifem cavab verir ki, Heç
kəs. Bu cavab qarşısında ona köməyə gələnlər dönüb gedirlər. Yalnız xilas
olduqdan sonra Odissey həqiqi adını Polifemə söyləyir. Polifem isə atası
Poseydona yalvarır ki, onun intiqamını alsın. Beləliklə, “Odisseya”
müəllifini daha çox maraqlandıran tanıma məsələsidir. Onsuz da əsər
əvvəldən axıra qədər tanıma üzərində qurulmuşdur. Dastanda tanımanın ən
mürəkkəb şəkilləri verilmişdir.
«Dədə Qorqud» müəllifini daha çox maraqlandıran tanıma deyil,
bəlkə, Təpəgözün öldürülməsidir. Basat ən axırda Təpəgözü öldürür və
qəbiləni ən qorxunc, vəhşi bir qüvvənin pəncəsindən xilas edir.
Bu ədəbi müqayisədən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq lazımdır:
1. «Dədə Qorqud» Təpəgözü, Fon Ditsin rəyinə rəğmən, Polifemə qəti
surətdə bənzəmir. Təpəgöz tamamilə fərdi xüsusiyyətə, xüsusilə sikloplar
üçün xas olan əlamətlərə malik bir bədii surətdir.
2. Fon Ditsin doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, Təpəgözün yaranmasında
Polifemin heç bir ədəbi təsiri yoxdur və ola da bilməz. Azərbaycan
ədəbiyyatında Təpəgözün sələfləri olmuşdur. Bu sələfləri təyin edə
bilməsək də, deyə bilərik ki, bədii cəhətdən belə mükəmməl bir surətin
yaranması üçün qədim xalq nağıllarında onun bir silsilə sələfi olmalı idi.
Təpəgöz «Dədə Qorqud»dan sonra Azərbaycan dastanlarında və
nağıllarında fasiləsiz olaraq yaranır. Ozanlar, aşıqlar, nəqqallar öz
qəhrəmanlarını divlərlə, əjdahalarla qarşılaşdırdıqları kimi, Təpəgöz və
kəlləgözlərlə də qarşı-qarşıya gətirmişlər. Nümunə üçün “Novruz”
dastanını almaq olar. Bu dastanda Kəlləgöz hərami, yolkəsən verilmişdir.
Kəlləgöz yenə Qaradağda öz mağarasında cəmiyyətin hesabına yaşayır.
Kəlləgöz Novruz ilə hərbə-zorbaya gəlir, at oynadır, qılınc vurur.
“Dədə Qorqud” Təpəgözü ailəyə, eyşə yabançıdır. Kəlləgöz,
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Azərbaycan nağıllarında bizə tanış olan divlərə çox yaxındır. O, qızları
oğurlayıb qaçırır, Novruzun sevgilisi Qəndəfi əlindən almaq istəyir. Bu
dastanda Təpəgözün səciyyəsi nisbətən dəyişsə də, yenə “Dədə Qorqud”
Təpəgöz obrazı tipoloji yaxınlığını saxlayır .
3. “Dədə Qorqud” Təpəgözü bədii cəhətən mükəmməl, bütöv bir
surətdir. Qədim insanın, təbiətin qorxunc qüvvələri haqqında olan
təsəvvürlərinə çox uyğun və həmin təsəvvürlərin bədii rəmzi və timsalıdır.
Dastanda o, insan düşməni, cəmiyyət düşməni, ailə düşməni, tüfeyli, tənbəl
kimi yaradılmışdır. O deyir:
Qalxıbanı yerindən duram deyirdim,
Qalın oğuz bəylərindən əhdin pozam deyirdim,
Yenidən doğanın qıram deyirdim,
Bir gəz adam ətinə doyam deyirdim.
Qalın oğuz bəyləri yığılıb üzərimə gələ deyirdim.
Qaçıbanı Sallaxana qayasına girəm deyirdim...
Hamı üçün bir fəlakət olan Təpəgözün məramı bu idi. Əbu Bərk İbn
Əbdüllah Təpəgöz haqqında yazır: “Oğuznamə deyilən bu kitabda Təpəgöz
deyilən bu şəxsin əvaildə məzkurdur. Təpəgöz deyilən bu kimsə ilk
türklərin məmləkətlərini xarab etmiş, böyüklərini təpələmiş bir şəxsdir.
Onların rəvayətlərinə görə, çirkin, iyrənc bir adammış, təpəsində bir tək
gözü varmış. Bunun anası ulu dəniz pərilərindən imiş: buna qılınc, qarğı
keçməzmiş. Atasının külahi başını tamamilə örtəcək surətdə on üç qoyun
dərisindən imiş. Oğuzların bu Təpəgöz haqqında çox məşhur masalları var;
bu masallar bu günə qədər ağızlarda dolaşır. Bu masalları ağıllı, bilikli
kimsələr əzbərlər və qopuzlarını çalaraq söylərlər. Ən sonra bu Təpəgözü
oğuzlar içində yetişmiş, etibarlı, şöhrətli, güclü, ürəkli Aruz oğlu Basat
öldürmüşdür”
(M.F.Köprülünün
“İlk
mütəsəvviflər”
əsərindən
götürülmüşdür). Qədim Azərbaycan qəbilələri içərisində Təpəgöz haqqında
nağılların olduğunu təsdiq edən bu sənəd Təpəgözün yalnız «Dədə
Qorqud»da deyil, bir çox başqa nağıllarda da yarandığını göstərir.
Xalqların qədim ədəbiyyatında səyyar və millətlərarası xasiyyət
daşıyan mövzulardan biri də belədir: ər ölməlidir, lakin onun ölümü əvəz
edilə bilər. O, atasına və anasına müraciət edirsə də, razılıq ala bilmir.
Arvadı ərinin əvəzində özünü qurban verməyə hazırdır. Sonluq qurtuluş ilə
nəticələnir.
Bu mövzu pədərşahi ailə şəklinin yaranması ilə doğmuş və onun ilk
mərhələsinin bədii ifadəsi olmuşdur. Sonralar psixoloji və fəlsəfi cəhətdən
dərinləşdirilmişdir.
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Haqqında danışdığımız mövzu yunan əsatirlərində Herakliada
silsiləsində
verilmişdir.
“Arqonavtika”
dastanında
Yazonun
silahdaşlarından olan Admet Allah Brimaya qurban verməyi yadından
çıxardığı üçün ölümə məhkum edilmişdir. Apollon onun ölümünü əvəz
etdirməyə müvəffəq olur. Admet qoca atasına və qoca anasına müraciət
edir. Onlar özlərini oğulları yolunda qurban verməyə razı olmurlar. Axır
vəziyyət qarşısında Admetin arvadı Alkestra ölümə razı olur. Alkestra öz
adamları ilə, xüsusən öz uşaqları ilə görüşür, ölüm qarşısında dayanır.
Ölüm allahı onun canını alır. Lakin təsadüfən Admetə qonaq gələn Herakl
dostunun bədbəxtliyini bilir, Tanat ilə mübarizə apararaq onu məğlub edir;
Alkestranı qurtarır.
Alkestranı Admetə təqdim etmək səhnəsi olduqca maraqlıdır. İlk dəfə
bu mövzunu dramaturgiyada işləyən Evripiddir. O, “Alkestra” adlı
faciəsində həmin mövzunu dramatik bir səviyyəyə qaldırmışdır.
Azərbaycan nağıllarında müxtəlif qollarda öz təzə-tərliyini saxlayan
bu mövzunu ən bütöv və mükəmməl bədii nümunəsi «Dədə Qorqud»
dastanında verilmişdir.
“Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu” bədii cəhətdən o qədər yetkin
və dolğundur ki, onun ilk nümunə olduğuna inanmaq çətindir. Daha
doğrusu, bu boyun, heç şübhəsiz, özündən qabaq sələfi olmuşdur. Boyun
qəhrəmanı Dəli Domrul həqiqi mənada dəlisov və dəliqanlı bir gəncdir.
Boyda deyilir ki, o, bir quru çayın üzərinə bir körpü yardırmış, keçəndən
otuz üç axça, keçməyəndən döyə-döyə qırx axça alırmış.
Can alan, ölüm gətirən Əzrayıla qarşı da Dəli Domrul dəlisovdur. O
deyir:
“Mərə, Əzrayıl dediyiniz nə kişidir ki, adamın canını ala? Ya qadir
Allah... Əzrayılı mənim gözümə göstərgil! Savaşım, çəkişim, dürüşüm;
yaxşı iyidin canını qurtarayın. Bir dəxi yaxşı iyidin canın almaya!”.
Dəli Domrul, Herakl kimi, Əzrayıl ilə mübarizəyə girişir. Lakin
məğlub olur. O ölməlidir, Allah onun ölümünü əvəz edir. Domrul atasına
müraciət edir. Atanın cavabı maraqlıdır:
Oğul, oğul, ay oğul!
Canım parası oğul!
Doğduğunda doqquz buğa öldürdüyüm aslan oğul!
Oğul, oğul, ay oğul!
Canım harası oğul!
Doğduğunda doqquz buğa öldürdüyü aslan oğul!
Dənliyi altun ban evim qəbzəsi oğul!
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Qarşı yatan qara dağım gərəksə,
Söylə gəlsin Əzrayılın yaylası olsun.
Soyuq-soyuq bulaqlarım gərəksə,
Ona içət olsun.
Tovla-tovla şahbaz atlarım gərəksə, ona minət olsun.
Qatar-qatar dəvələrim gərəksə, ona yüklət olsun.
Ağ ayılda ağca qoyunum gərəksə,
Qara mətbəx altında onun şüləni olsun.
Altun, gümüş, pul gərəksə,
Ona xərclik olsun.
Dünya şirin, can əziz, canıma qıya bilməm,
Bəlli bilgil!
Anasının da cavabı belədir. Ancaq Dəli Domrul Admet kimi arvadına
müraciət etmir. Arvadı və uşaqları ilə görüşə gəlir. Vəsiyyət edir. Dəli
Domrulun vəsiyyəti çox maraqlıdır. O, hər şeyini arvadına vəsiyyət
etdikdən sonra onu istədiyi şəxsə ərə getməkdə azad bilir, ancaq “iki
oğlancığı öysüz qoymağıl” – deyir. Arvadın cavabı tam fədakarlıq
məramnaməsidir. O, özünü qurban verməyə hazırdır. Domrul razı deyil,
ölüm ayağında hər ikisinin bir vaxtda ölmələrini arzu edir. Allahın onlara
yazığı gəlir. Dəli Domrulu bağışlayır. Ata-anasının canını alır.
Yunan əsatirində Admet xudbindir. O, hər şeydən əvvəl özünü
düşünür. Onun xəyalları, əsl mənada bir xudbinin xəyallarıdır. Öz canını
fəda edən Alkestra qarşısında xəcalət çəkmir. Arvadının meyidi başında o,
göz yaşı tökərkən həm zavallı bir adama, həm də köməksiz bir uşağa
bənzər.
Admetə qarşı Dəli Domrul qəhrəmanlar silsiləsinin bir həlqəsidir.
Boyun başında Domrul dəlisov, hətta Əzrayıla qarşı münasibətində bir
qədər komik verilmişsə, sonra getdikcə ciddiləşir. Domrul öz mənliyi üçün
deyil, bəlkə, başqasını Əzrayılın pəncəsindən qurtarmaq istəyir. Hətta ölüm
onu qorxutmayır. Onu rahatsız edən, yaşamaqdan və igidlikdən
doymamasıdır.
Ölüm mühəqqəq isə, o zaman Domrul Əzrayılın əlində deyil, Allahın
iradəsi ilə ölümə razı olur. O, Əzrayıla deyir: “Ya pəs sən nə ilməkli
qadasan? Sən aradan çıxgil, mən Allahtaala ilə xəbərləşim”.
Allaha müraciətində: “... mənim canımı alır olsan, sən algil. Əzrayılı
almağa qoymagil” deyir.
Atasından və anasından rədd cavabı aldıqdan sonra Domrul Admet
kimi onları qınamır. Öz arvadı ilə vidalaşmağa gedir. Vidalaşma səhnəsi
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bədii cəhətdən ən dramatik və ən qüvvətli səhnədir. Domrulun arvadı
deyir:
Nə deyirsən, nə söylərsən?
Göz açıban gördüyüm,
Könül verib sevdiyim,
Qoç iyidim, şah iyidim!
Dadlı damaq verib soruşduğum!
Bir yastıqda baş qoyub əmişdiyim!
Qarşı yatan qara dağları
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsun!
Soyuq-soyuq sularını
İçər olsam, mənim qanım olsun!
Altun-axçan xərclər olsam,
Mənim kəfənim olsun!
Tovla-tovla şahbaz atın
Minər olsam, mənim tabutum olsun!
Səndən sonra bir iyidi
Sevib varsam, belə yatsam,
Ala ilan olub məni soxsun!
Sənin o müxənnət anan, baban
Bir canda nə var ki, sənə qıymamışlar?
Ərş tanıq olsun, gürş tanıq olsun!
Yer tanıq olsun, göy tanıq olsun!
Qadir tanrı tanıq olsun!
Mənim canım sənin canına qurban olsun!
Bu sözlərdəki səmimiyyət, məhəbbət, fədakarlıq hissinin ən nəcib
nümunələri kimi, insanı valeh edir.
Qadın üçün Domrul hər şeydir. Onun məhəbbəti ehtiraslar içində
boğulmur. Onun məhəbbəti yalnız xoşbəxtlik tələbindən doğmur, bəlkə, bu
məhəbbət nəcib bir vəzifəşünaslığın, sədaqətin məhsuludur. Qadının özü
başdan-başa fədakarlıq nümunəsidir. Bu fədakarlıq mücərrəd deyil, bəlkə,
canlıdır. Ozan bu möhkəm bağlılığı ideal ailə həyatının əsas əlaməti və
nümunəsi kimi vermişdir.
Boyun sonluğu daha qüvvətlidir. Admet öz arvadını qurban verir.
Lakin Domrul bir növ üsyankar bir ruhla “alırsan ikimizin canını belə algil.
Qoyursan ikimizin canını belə qoygil!” – deyir.
Domrul ölümə də, xoşbəxtliyə də arvadı ilə bir yerdə getməyə qərar
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verir. Domrulun qəhrəmanlara xas olan sifəti sonluqda daha da aydınlaşır.
Beləliklə, haqqında danışdığımız mövzu Azərbaycan dastanında daha
qüvvətli, qəhrəmanlıq ruhuna daha uyğun şəkildə verilmişdir. Qəhrəmanlıq
silsiləsində müstəqil qalmış bu boy, daxili mənası etibarilə yenə
qəhrəmanlıq boyu kimi təhlil edilə bilər.
Bu mövzularla bərabər, dastanda heyvan südü ilə böyümək,
qəhrəmana ilahi qüvvə aşılamaq, nəsli müdafiə, övladsızlıqla mübarizə,
ana və qadın namusu uğrunda qəhrəmanlıq və s. kimi bütün millətlərin
qədim dastanları üçün xas olan mövzular da vardır. Lakin onlar nüvə
halında qalıb qatı bədii boya almadıqları üçün tədqiqə daxil edilmədi.
Qeyd etmək lazımdır ki, dastanın qəhrəmanlıq silsiləsi də müqayisəli
şəkildə tədqiq edilməyə layiqdir. “İliada”da 182, “Odisseya”da 39, “Dədə
Qorqud”da 66 surət vardır.
Qədim yunanlar “İliada”nı “Odisseya”dan yüksək tutmuşlar. Ərəstun
“İliada”nı daha çox patetik bir əsər, “Odisseya”nı isə taleyin
dəyişkənlikləri ilə, tanınmazlıqlarla dolu etik xasiyyətli əsər hesab etmişdir.
Anement “İliada”nın “Odisseya”dan üstünlüyünü Axilesin Odisseydən
üstünlüyü nisbəti ilə ölçmüşdür. Zenqid iddia edir ki, “İliada” günəş
çıxmasına, “Odisseya” isə günəş qürubuna bənzəyir. “Odisseya”da günəşin
böyüklüyü qalmışsa, lakin istisi zəifdir. Jan Pol “İliada”nı Günəşə, “Odisseya”nı Aya bənzətmişdir. H.Qrimm bu əsərləri belə müqayisə etmişdir:
“İliada”da biz soruşuruq ki, qəhrəman necə tale ilə mübarizə apararaq ona
qalib gəlir? “Odisseya”da qəhrəman taleyin əlindən necə qaçır, onu necə
aldadır? “İliada” qəhrəmanı bir sıra təhlükələrlə mübarizə apardıqdan
sonra, işin içindən daha qüvvətli və daha qüdrətli çıxır. “Odisseya”da
verilmiş təhlükə, lərzəli ürəkgetmələri xatırladır.
Bizim dastan həm patetik, həm də etik xasiyyət daşıyır. Lakin
qəhrəmanları etibarilə o, daha çox “İliada”ya bənzəyir. “İliada”da olduğu
kimi, “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının da əsas qayəsi, onları hərəkətə
gətirən arzu qüvvəsi müharibədir, vuruşdur, qəhrəmanlıqdır.
Vuruş namus və intiqam uğrunda aparıldığı vaxt, qəhrəmanlar amansız
aslana, yırtıcı pələngə dönürlər. Vuruş kütləvi müharibə şəklində deyil,
ayrı-ayrı qəhrəmanların rəşadət və qüdrətinin təzahürü şəklində verilmişdir.
Onlar adi adamları sadəcə qırıb-tökürlər, meyidlərini yerə sərib
irəliləyirlər. Ən ciddi vuruşlar özlərinə bərabər qəhrəmanlarla üz-üzə
gəldikləri vaxt başlanır. Təxminən hər boyda bir qəhrəmanın igidliyi
mərkəzdə dayanır, qalan keyfiyyətlər həmin igidliyi təsvir üçün müəyyən
hazırlıq şəraiti rolunu oynayır. Misal üçün, birinci boyda Buğacın, ikinci
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boyda Qazanın, üçüncü boyda Bamsı Beyrəyin, dördüncü boyda Qanlı
Qoca oğlu Qanturalının, yeddinci boyda Qazlıq Qoca oğlu Yeynəyin,
səkkizinci boyda Aruz oğlu Basatın, doqquzuncu boyda Bəkil oğlu
İmranın, onuncu boyda Aruz Qoca oğlu Seyrəyin, on birinci boyda Qazan
oğlu Uruzun, on ikinci boyda yenə Salur Qazanın qəhrəmanlıqları təsvir
olunmuşdur.
Ozan bu igidlərin qəhrəmanlığı üçün müəyyən səbəblər və bəhanələr
tapmışdır.
Belə ki, onların qəhrəmanlığı və qalibiyyəti dinləyicisini, oxucusunu
maraqlandırır və rəğbətini qazanır, onları cəlb edir. Əsərin yaradıcısı insanı
da, təbiəti də, həyatı da çox gözəl tanıyırdı. Buna baxmayaraq, ozan öz
qəhrəmanlarının dərin mənəvi aləminə enmir, onları xarici təntənə, xarici
təmtəraqları ilə olduqca sadədil bir ruhda təsvir edir. Daha doğrusu,
qəhrəmanların təqdimatında aydın, epik sadəlik vardır. "Dədə Qorqud"
qəhrəmanının vuruşda fikirlərində ziddiyyət, tərəddüd yoxdur. O, vuruşa
açıq alınla, sadəlövhcəsinə, lakin möhkəm əzm və səbatla gedir. Vuruşa
gedən qəhrəmanın qarşısında daim ölüm-dirim məsələsi dayanır. Buna
baxmayaraq, o, qalibiyyətə daha çox inanır.
Qəhrəmanlar uşaqlıqdan vuruşun bütün üsullarını öyrənirlər. Onlar
ova çıxmaqdan, ov qovmaqdan başlayaraq, ən qorxunc və qüvvətli
qəhrəmanlarla vuruşa qədər gəlib çıxırlar. Güləşmək, gürz vurmaq, yay
çəkib, ox atmaq, çomaq vurmaq, qılınclamaq, ümumiyyətlə, qədim
Azərbaycan xalqı üçün xas olan bütün vuruş üsulları dastanda tətbiq
olunur. Vuruşmaların əksəriyyəti at üstündə cərəyan edir.
Qəhrəmanlar rəcəz deyirlər. Ozan düşmən qəhrəmanlarının rəcəzini
təxminən verməmişdir. Əgər bilmədən ata ilə oğul (I boy, XI boy), qardaş
ilə qardaş (X boy) qarşı-qarşıya gəlirlərsə, hər iki tərəfın rəcəzi tanıma
məqsədi üçün verilir ki, nəticə etibarilə qəhrəmanlar bir-birini tanıyıb
görüşürlər. Biz yuxarıda dedik ki, namus və intiqam məsələsində
qəhrəmanlar daha çox amansızdırlar. Bu yerdə, qəhrəmanlar düşmən tərəfi
qırıb tökürlər, evlərini qarət, əhalini əsir edirlər. Qəbilələrini yer ilə yeksan
edirlər. Kilsələrini yıxıb məscidə döndərirlər. Bu amansızlıq yalnız başqa
xalqlardan olan düşmənə qarşı deyil, öz qəbilələrindən asi olanlara qarşı da
öz ifadəsini tapır. Misal üçün, Salur Qazana asi olmuş dayısı atağızlı Aruz,
Qazanın ən sevimli qəhrəmanlarından Beyrəyi xaincəsinə öldürdüyü üçün
Qazan vuruşda onu yaralayır və başını kəsməyi qardaşı Qaragünəyə əmr
edir. Bu boyda qəhrəman Qazanın amansızlığı və qəzəbi ən yüksək
nöqtəyə çatır.
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Qəhrəmanlar eyni zamanda düşməni bağışlamaqda səxavətlidirlər.
Qəhrəman Qazan XII boyda öz günahlarını etiraf edən "dış oğuz
bəylərinin" günahından keçir.
Bütün boyların qəhrəmanları hətta qeyri-bərabər vuruşların sonunda
qalib gəlirlər. Ozan onları düşmənə öldürtməmişdir. Düşmənə məğlub olan
və yaxud düşmən əlində zəbun olan ikinci, üçüncü dərəcəli qəhrəmanlardır.
Bu yerdə ozan belə adsız qəhrəmanları boyların əvvəlində vermişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ozan, düşmən qəhrəmanlarına obyektiv
yanaşmır. Əgər "İliada" əsərində Aed düşmən tərəfin qəhrəmanlarını heç
də yunan qəhrəmanlarından aşağı tutmursa, "Dədə Qorqud"da belə deyil.
Misal üçün, Troya qəhrəmanı Hektor Axillesdən və Alketdən, Eney Aqamemnondan geri qalmır. Ozan eyni sevgi, eyni qızğınlıqla Hektor, Eney və
başqa qəhrəmanları ideallaşdırmışdır.
Halbuki "Dədə Qorqud"da verilmiş Şöklü Məlik, Qara Təkir, Buğacıq
kimi düşmən qəhrəmanlar kölgədə buraxılmışlar. Yalnız Arşın oğlu
Dirəyin və Təpəgözün fıziki qüvvələri nisbətən qabarıq göstərilmişdir. Bu
da müəyyən məqsəd üçündür. Daha doğrusu, onlara qarşı vuruşan Qazlıq
Qoca oğlu Yeynəyin və Aruz oğlu Basatın qüdrətini daha da
aydınlaşdırmaq, gözə çarpdırmaq məqsədini daşıyır. Beləliklə, ozan
düşmənə verdiyi kafir, namərd və s. sifətlərlə, eyni zamanda onların
verilişində öz subyektiv münasibətini qəti surətdə gizlətməmişdir.
"Dədə Qorqud" qəhrəmanlarına ikiüzlülük, hiyləgərlik, yalançılıq və s.
kimi sifətlər yabançıdır. Yalnız XII boyda at ağızlı Aruz Qazana qarşı
düşmənliyini açıq deyirsə də, Beyrəyi xaincəsinə öldürməsi dastanda
müstəsna bir hadisədir. Qazan ana qohumu olan (dayısı) Aruzun xəyanətini
bağışlamır. Bir qayda olaraq ata qohumluğu ilə əlaqədar oğullar atalarının,
atalar isə oğullarının buraxdığı səhvləri bağışlayırlar.
"Dədə Qorqud" qəhrəmanları "İliada" dastanında olduğu kimi, öz
fıziki və cismani qüvvələri ilə fərqlənirlər. Ozanın tərifi bu sahədə adi
çərçivədən xaricə çıxır. Salur Qazan, Qaragünə, Aruz, Basat, Qanturalı,
Bamsı Beyrək və başqaları cismani qüvvələri, silahları, atları və fövqəladə
xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edirlər. Lakin bütün bu fövqəladəliklərlə
bərabər, onlar bütün mənəviyyatları ilə böyük uşaqlara bənzəyirlər. Onların
həyatı da, işləri də, düşüncələri də, məqsədləri də çox aydın, çox sadədir.
Gənc Uruzun öz atası Salur Qazana verdiyi cavab çox maraqlıdır. O,
atasına deyir: "A bəy baba! Dəvəcə böyümüşsən, köşəkcə ağlın yox.
Təpəcə böyümüşsən, darıca beynin yox" (IV boy). Bu sifət yalnız baş
qəhrəmanlardan olan Salur Qazan üçün deyil, bəlkə, dastanın bütün
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qəhrəmanları üçün səciyyəvidir. Təkrar edirik ki, onlar dastan boyu böyük
uşaqlar kimi hərəkət edib yaşayırlar.
Qəhrəmanlar silsiləsində Bayındır xan başda dayanır. Onun
qəhrəmanlığı, vuruşu haqqında heç bir şey verilməmişdir. Bayındır xan
böyük bir xalqın başçısıdır. O, xalqın partiarxı, sərkərdəsi, pirani bir
hakimdir. Basatın ifadəsi ilə deyəcək olsaq, "qaba ələm götürən" xan
Bayındırdır. O, xan oğlu xandır. O, tayfanı döyüşə göndərir, onları
qiymətləndirir. Bəxşişlər verir, bəxşişlər alır, qonaqlıqlar edir. Nəslin
artmasına, tayfanın böyüməsinə, salamatlığına məsuldur. Bu surət
hərəkətdə verilməmişdir. Bayındır xandan sonra ikinci şəxsiyyət Salur
Qazandır. Salur Qazan bir neçə boyda sadəcə iştirakçı isə, bir neçə boyda
baş qəhrəmandır. Basat deyir ki, "Qırım günü öndə təpən alpımız Salur
Qazan, Bayındır xanın göygüsü, Qalın Oğuzun dövləti, qalmış iyit arxası
Salur Qazan".
Qazandan sonra sıra ilə başqa qəhrəmanlar gəlir. Bunlar artıq
hərəkətdə verilərək, vuruşda öz cismani qüdrətlərini göstərən fəal
qəhrəmanlardır ki, əksəriyyəti yaş etibarilə cavandır. Bunların çoxusu,
başlıca olaraq Salur Qazanın ətrafında toplanır.
Şəxsi təhqir, şəxsi intiqam, şəxsi yararlıq uğrunda vuruşan bu cavan
qəhrəmanların fəaliyyəti və qalibiyyəti ümumi qələbənin xeyri, afiyyəti
mənasında birləşib ümumiləşir. Qəhrəmanlar əsas etibarilə öz güclərinə
arxalanırlar. Bəzi anlarda ilahi qüvvələr, möcüzələr onları böyük
təhlükələrdən xilas edir. "İliada" əsərində belə hallar ümumidir. Hər
qəhrəmanın başı üstündə köməkçi bir Allah dayanmışdır. Allahlar
kənardan deyil, əksəriyyətlə bilavasitə vuruşda iştirak edərək qəhrəmanlara
yardım edirlər. Allahlar insaniləşdirilmişlər. Rəngarəng allahlar kütləsi
kefdə, ziyafətdə, müxtəlif intriqalarda, yalanda, hiylədə iştirak edirlər.
Ümumiyyətlə, mərdliyin qanun-qaydalarına zidd işlərlə qəhrəmanlara
yardım göstərirlər. Menelay ilə Paris vuruşarkən Afrodita yaralanmış Parisi
vuruş meydanından götürüb qaçır. Afina sifətini dəyişdirib Hektoru
aldadır, Laokoonun və uşaqlarının üzərinə ilanlar salıb onu troyalılara məsləhət verməyə qoymur (Laokoon Odissey tərəfındən qayrılmış taxta atı
qalaya aparmağı məsləhət görmürdü. Onun məsləhəti troyalıları
məğlubiyyətdən qurtara bilərdi). "İliada" əsərində, yunan allahları
qəhrəmanlara belə kömək edirlər. Halbuki "Dədə Qorqud"da belə deyil.
Boz atlı Xızır hazır olub, xəyanət yolu ilə yaralanmış Buğacı müalicə edir
(I boy). Allah Cəbrayılı göndərib Əmrana qırx ərcə qüvvət verir (IX boy).
Basat möcüzə yolu ilə Təpəgözün əlindən qurtarır və yenə əsrarəngiz
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qılıncla onu öldürür (VIII boy).
Fövqəladə qüvvələrin qəhrəmanlara yardımı mərdlik qanunqaydalarına tamamilə uyğundur.
Patrokl Axillesin hərbi geyimini geyib troyalıları aldadır. Troyalılar
elə bilirlər ki, müharibə meydanına girən Axillesdir. Ona görə qaçırlar.
Məsələ açılınca Hektor ona qarşı gəlib vuruşur və onu öldürür (XVI
nəğmə). Bəkil oğlu Əmran da öz atası Bəkilin silahları ilə yaraqlanıb
döyüşə çıxdığı vaxt düşmənlər qaçmağı məsləhət görürlər. Düşmənlərin
sualına qarşı Bəkil oğlu Əmran deyir: "Mərə kafır! Sən məni bilməzmisən?
Ağ alınlı Bayındır xanın bəylərbəyisi Salur Qazan, qardaşı Qaragünə çapar
yetdi. Dönə bilməz. Dölükvuran, Dözən oğlu Rüstəm, boz atlı Beyrək bəy
Bəkilin evində içərlərdi. Səndən casus gəldi. Altındakı al ayğıra Bəkil məni
mindirdi. Qara polad üz qılıncın qüvvət verdi. Qarğıdalı süngüsün hümmət
verdi. Yanındakı üç yüz iyidin mənə yoldaşlığa qoşdu. Mən Bəkilin
oğluyam. Mərə kafır! Bəri gəl, döyüşəyin!" (IX boy).
Demək olar ki, vuruşların heç birində qəhrəmanlıq və mərdlik
ənənələri pozulmur.
Dastanda belə igid qəhrəmanlar silsiləsi ilə bərabər bir neçə rəiyyət
surəti də var. Bilmək lazımdır ki, qədim dastanlarda tayfa böyükləri ön
sıraya çəkildiklərindən, bir qayda olaraq kütlə kölgədə qalır. Misal üçün,
"İliada"da xalq, ordu simasız, sifətsiz bir kütlə kimi hərəkət edir. Bu kütlə
içərisindən yalnız Tersit surəti fərqləndirilmişdir. Tersit ozan tərəfindən,
qəhrəmanlara üsyan edən, onlara hörmət bəsləməyən etirazlar kimi
canlanır. Odissey ona qarşı gərələnərək başına bir qapaz vurub deyir: "Ey
eybəcər alçaq qul, bir də böyük qəhrəmanların adını murdar ağzına salıb
dolaşdırma!" (II nəğmə).
Tersit xarici görünüşü ilə də eybəcər verilmişdir. O, qozbel, çolaq,
gözü çəp, ümumiyyətlə, olduqca eybəcərdir. Belə görünür ki, ozan Tersiti
mənfi bir sifət kimi canlandırmaq istəmişdir. Lakin buna baxmayaraq,
əsərdə o, ibtidai dövrün etirazkar, ədalətsiz müharibənin ilk qızğın
münəqqidi kimi çıxmışdır.
"Dədə Qorqud" dastanında rəiyyət surətləri belə verilməmişdir. Qaraca
Çoban, Sarı Çoban, Yüklü Qoca, Yapaqlı Qocanın simaları
aydınlaşmamışdır. Onlar yalnız Təpəgözü öldürmək üçün öz məsləhətləri
ilə Basata kömək edirlər. Hər halda tayfanın xeyrini üstün tuturlar. Yenə bu
boyda Sarı Çoban, bilmədən, öz ehtiraslarına məğlub olaraq pəri ilə cinsi
əlaqəyə girir və tayfa üçün böyük bir bəla və təhlükə olan Təpəgözün
dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Ozan bu işi ilahiləşdirilmiş qəhrəmanların
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öhdəsinə qoya bilməzdi. O, Sarı Çobanı seçmişdir. Lakin Sarı Çoban öz
əməlində günahkar deyildi.
Rəiyyətdən götürülmüş surətlər içərisində ən canlısı, yadda qalanı,
şübhəsiz Qaraca Çobandır. Qaraca Çoban bütöv bədii surətdir. O da öz
fəaliyyəti ilə qəhrəmanlar silsiləsinə daxil edilməlidir. Əslində Qaraca
Çoban heç bir cəhətdən başqa qəhrəmanlardan, hətta Salur Qazanın
özündən geri qalmır. Onun simasında bütün bir xalqın qəhrəmanlığı öz
bədii əksini tapmışdır.
Qazanın ona münasibətindən danışmışdıq.
Qazanın etirazlarına qarşı o deyir:
“– Ağam Qazan! Sən evin almağa gedirsən, mən dəxi qardaşımın
qanını almağa gedirəm”.
Qazan onu ağaca bağlayır. O, ağacı kökündən çıxarıb meydana gəldiyi
vaxt Qazan ondan soruşur: "Mərə çoban! Bu ağac nə ağacdır?" Çoban
deyir: "Ağam Qazan! Bu ağac o ağacdır ki, sən kafiri basarsan, qarnın
acıxar. Mən sənə bu ağacdan yemək bişirərəm". İstehza ilə dolu bu cavaba
baxmayaraq, Qaraca Çoban qardaşı üçün, tayfa üçün vuruşa girir, böyük
qəhrəmanlıqlar göstərir. Onun surəti Azərbaycan xalqının öz uşaqlıq
dövründə yaratmış olduğu xalq səciyyəsinin ən bütöv, bədii bir yadigarı
kimi olduqca nəhəng və dolğundur.
Qədim xalq dastanlarında, xüsusən yunan dastanlarında onun
əvəzliyini tapmaq çox çətindir.
"Dədə Qorqud" dastanında qadın surətləri kiçik bir silsilə təşkil edir ki,
bununla əsərdə qadın və ailə haqqında görüşləri müəyyənləşdirmək
mümkündür.
Məlumdur ki, ailə cəmiyyətdə fəal və dəyişkən bir ünsürdür.
Cəmiyyətin ilk özəyi olan ailə, cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olaraq, şəklini
dəyişdirir və inkişaf edir.
Ailə şəklinin inkişaf tarixində ikiarvadlılıq yüksək bir pillədir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, bununla da ailədə ilk bərabərçilik yaranmışdır.
Engels yazır: "Tarixdə təzahür edən ilk sinfi ziddiyyət fərdi nikahdan, ər ilə
arvad arasında antaqonizmin inkişafından, ilk sinfi zülm isə kişilərin
qadınları qul halına salmalarından başlayır. Fərdi nikah tarixi bir tərəqqi
oldu. Lakin eyni zamanla o, qulluq və xüsusi mülkiyyətlə bir cərgədə, bir
vaxta qədər davam edən elə bir dövrü yaratdı ki, burada tərəqqi eyni zamanda nisbi bir geriləmədən ibarətdir" (F.Engels. "Ailə, xüsusi mülkiyyət
və dövlətin mənşəyi". Bakı, 1934, s. 97).
Demək, təkarvadlılıq o zaman ideal bir pillə ola bilər ki, ailədə
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ziddiyyət və bir tərəfin hakimiyyəti ortadan götürülsün, ailədə möhkəm
hüquq bərabərliyi yaransın. Engels yazır: "Müasir mədəni ölkələrin
qanunları getdikcə daha artıq etiraf edir ki, əvvələn, nikahın etibarlı olması
üçün onun qadın və kişi tərəfindən könüllü surətdə əhd edilmiş bir
müqavilənamə olması və ikincisi, ər və arvad birlikdə yasadıqları
müddətdə bir-birinə nisbətlə hüquq və bərabər vəzifələrə malik olmaları
lazımdır. Əgər bu iki tələb ardıcıl surətdə həyata keçirilmiş olsa idi,
qadınlar, iddia etdikləri bütün şeylərə malik olardılar..." (F.Engels. "Ailə,
xüsusi mülkiyyət və dövlətin mənşəyi". Bakı, 1934, s. 93-94).
Bilmək lazımdır ki, hər halda, təkarvadlılığın qələbəsi mədəni
başlanğıcın əlamətlərindəndir. Bu başlanğıc isə müxtəlif millətlərin
tarixində özünü müxtəlif şəkillərdə göstərmişdir.
"İliada" dastanında qəhrəmanların əksəriyyəti çoxarvadlıdır.
Çoxarvadlılıq yalnız Aqamemnonun simasında tənqid olunmuşdur.
Qəhrəman Axilles, qul Tersit cəsarətlə Aqamemnonun çoxarvadlılıq
meyillərini tənqid edərkən o öz istəklərini qanuniləşdirməyə çalışır. O,
"qaragözlü Xrezeidanı evinə aparmaq istəyir". "Xrezeida onun öz arvadı
Kletemnestradan öz ağlı, gözəlliyi və işləri ilə üstündür".
"Odisseya" dastanında Penelopanın sədaqətli, ismətli olması və isməti
uğrunda mübarizə aparması əsərin baş mövzularından biridir. Halbuki
Odissey Penelopa qədər təmiz, əxlaqca möhkəm deyildi. Kalipsonun
sarayında Odissey öz vaxtını çox şən keçirir, yaxşı ət yeyir, şirin şərab ilə
məst olurdu. Kalipsonun ağuşunda Odissey öz sevimli vətənini və öz
sədaqətli arvadını da unudur. Odisseyin Siray və Kalinso ilə macəraları
dastanda sükut ilə qarşılanmışdır. Belə çıxır ki, monoqamiya yalnız
arvadlar üçün bir qanundur. Çünki Kletemnestranın xəyanəti, Yelenanın
qoşulub qaçması hər iki dastanda müdhiş qəzəbə səbəb olur. Hər iki hadisə
qanlı faciə ilə nəticələnir.
"Dədə Qorqud" dastanında geniş mənada təkarvadlılıq mövcuddur.
Şübhəsiz, bu təkarvadlılıq bərabər hüquq üzərində qurulmamışdır, atanın
hakimiyyəti və ağalığı göz qabağındadır. Əsərdə anaların, arvadların
sədaqəti tərənnüm edilirsə, kişilərin sədaqətsizliyini göstərən heç bir
əlamət yoxdur. Kişilər əsir düşürlər. Əsarətdə gözəl xilaskar qızlara rast
gəlirlər. Qızların sevgi etiraflarına şahid olurlar, lakin öz sədaqətlərini
itirmirlər. Misal üçün, III boyda əsir düşmüş Beyrəyi kafir bəyin qızı sevir.
Qız onu qurtarmağa hazırdır, lakin şərt qoyur ki, xilas olduqdan sonra
Beyrək onu alsın. Beyrək ona söz verirsə də, Banuçiçəyə sədaqətini itirmir.
Ayrı-ayrı boylarda qəhrəmanlar qalib gəlib düşmənləri əsir etdikdən
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sonra Bayındır xana, Salur Qazana kənizlər bağışlayırlar, onlar da öz
növbələrində igidlərə kəniz verirlər. Ancaq qəhrəmanların ailə həyatında
qul alınmış əsir qızlar heç bir rol oynamırlar; boylarda bu məsələ örtülü
keçir.
Yalnız Sarı Çobanın pəri qızla münasibəti açıq verilmişsə də, bu da
kişinin sədaqətsizliyini isbat etmir, çünki Sarı Çobanın evli olması məlum
deyil. Buna baxmayaraq onun münasibəti əsərdə pislənmişdir. Tamahı ona
qalib gəlir, bu tamah Sarı Çobana və onun mənsub olduğu qəbiləyə çox
baha oturur. Bu münasibətdən Təpəgöz dünyaya gəlir. Qəbiləyə qan
uddurur. Qeyri-məşru evlənmədən doğan övladı dastanda belə qorxunc
təsəvvür etmişlər.
Düşmən tayfaların kişiləri (II boyda) açıq surətdə çoxarvadlılığa meyil
göstərirlər. Onlar Qazan xanın arvadını öz döşəklərinə gətirmək istəyirlər.
Bunun əvəzində sarayları yerlə yeksan edilir.
Kişilərin qadına münasibətinə gəlincə demək lazımdır ki, onlar qadına
öz igid oğullarının anası kimi, evlərinin dayağı kimi və öz şəxsi namusları
kimi baxırlar. Dərsə xanın öz qadınına müraciəti bütün qəhrəmanların
görüşləri üçün səciyyəvidir. O deyir:
Bəri gəlgil, başım baxtı, evim taxtı!
Evdən çıxıb yüyürəndə səlvi boylum!
Topuğunda sarmaşanda qara saçlım!
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlım!
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım!
Güz almasına bənzər al yanaqlım!
Qadınım, dirəyim, döləyim!
Dərsə xanın öz qadınına ikinci müraciəti kişinin hakimiyyət və ağalıq
dərəcəsini də göstərir ki, bu da dastan qəhrəmanlarının hamısı üçün
səciyyəvidir. O deyir:
Xan qızı, yerimdən durayınmı?
Yaxanla boğazından tutayımmı?
Qaba öncəm altına salayınmı?
Qara polad üz qılıcım əlimə alayımmı?
Öz göydəndən başını kəsəyinmi?
Can dadlısın sənə bildirəyinmi?
Alca qanın yer üzünə tökəyinmi?
Xan qızı, səbəbi nədir, degil mənə!
Qatı qəzəb edərəm indi sənə!
Doğrudur, Dərsə xanın qəzəbli münasibəti doğmayan anaya qarşıdır,
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ancaq bu sözlərdə kişinin hüquq dərəcəsi ifadə edilmişdir.
Kişilər qadın və ana namusu üçün hər şeyə, hətta ölümə hazırdılar.
Belə bir münasibət Uruzun öz anasına müraciətində verilmişdir. Burla
xatun eşidir ki, düşmənlər Uruzu öldürüb əsir qadınlara yedirmək yolu ilə
Burla xatunu tapıb, "döşəklərinə aparmaq" istəyirlər. O, bunu oğlu Uruza
xəbər verdiyi vaxt oğlu ona cavab verir ki:
"Ağzın qurusun, ana, dilin çürüsün, ana! “Ana haqqı – Tanrı haqqı”
deyilməsəydi, qalxıb yerimdən duraydım, yaxanla boğazından tutaydım,
qaba öncəm altına salaydım, ağ üzünü qara yerə təpəydim, ağzınla
burnundan qan şorladaydım. Can dadlısın sənə göstərəydim. Bu nə sözdür,
saqın, qadın ana! Mənim üzərimə gəlməyəsən. Mənim üçün ağlamayasan!
Qoy məni, qadın ana, çəngələ vursunlar, qoy ətimdən çəksinlər, qara
qovurma etsinlər. Qırx bəy qızı önünə ilətsinlər! Onlar bir yediyində sən iki
yegil! Səni kafirlər bilməsinlər, duymasınlar. Ta kim sası dinli kafirin
döşəyinə varmayasan. Sığraqın sürməyəsən! Atam Qazan namusun
sındırmayasan! Saqın!" (II boy).
Demək ki, kişilər qadından sədaqət, analıq tələb edirlər. Əsərdə də
qadın surətləri sədaqətli verilmişdir. Onların evdarlığı və qonaqpərəstliyi
haqqında yalnız dastanın müqəddiməsində bəzi qeydlər var. Müqəddimədə
qadınlar dörd yerə bölünmüşlər. Onlardan "birisi solduran soydur, birisi
dolduran toydur, birisi evin dayağıdır, birisi necə söylərsən bayağıdır".
Bunların üçü, başlıca olaraq, evdar və qonaqpərəst olmamaları ilə
təqsirləndirilirsə, biri evdar və qonaqpərəstliyi ilə ideallaşdırılır. Burada
sədaqətsizlikdən danışılmır. Ozana görə, ideal qadın evin dayağıdır. "Evin
dayağı odur ki, yazıdan yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə
olmasa, ol onu yedirər, içirər, uğurlar, əzizlər, göndərər... Xanım, onun
bəbəkləri bitsin, ocağına buncılayın övrət gəlsin" (müqəddimə).
Qadın evdar olmaqla bərabər, eyni zamanda qəhrəman olmalıdır.
Amazonkalardan basqa, yunan dastanları qəhrəman qadın surəti tanımır.
Yalnız qədim Avropa dastanlarında belə qəhrəman qadınlar var (Brunhilda
və başqaları).
Üçüncü boyda Beyrək öz atasına deyir: "Baba! Mənə bir qız alı ver ki,
mən yerimdən durmadan o, durgəc gərək. Mən qara qoç atıma minmədən o
minmək gərək. Mən qırıma varmadan o mənə baş gətirmək gərək. Bunun
kimi qızı alı ver, baba, mənə! (III boy).
Beyrək ilə Banuçiçəyin at oynatmaları, ox atmaları, güləşmələri,
ümumiyyətlə, vuruşun bütün şəkilləri üzrə müsabiqəyə çıxmaları diqqəti
cəlb edir. Baniçiçək bütün vuruş şəkillərində ona qalib gələn Beyrəyə
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nişanlanmağa razı olur. Doğrudur, bu vaxta qədər onlar "göbəkkəsdi"
olaraq nişanlı idilər. Ancaq Banuçiçək bu əhdi poza bilərdi. O, Beyrəyin
qəhrəman olduğunu bildikdən sonra, mütləq əhdi təsdiq edir.
Qadınların ayrı-ayrı boylarda göstərdiyi qəhrəmanlıqlar da diqqəti cəlb
edir. Burla xatun, Selcan xatun kişilər tayı qəhrəmanlardır. Onlar at
belində, yaraqlı düşmən üzərinə pələng kimi atılır; qırır, öldürür, böyük
qəhrəmanlıqlar göstərirlər.
At belində gəzən bu qəhrəman qızların sevgisi də olduqca nəcib və
qızğındır. Qadınların öz ərlərinə və nişanlılarına münasibəti səmimidir,
eyni zamanda pədərşahi məzmun daşıyır.
Banıçiçək öz nişanlısının əsir düşdüyünü eşidincə deyir. "Vay al
duvağım ayası! Vay şahbaz iyidim! Doyunca üzünə baxmadığım xanım
iyit! Qanda getdin, məni yalqız qoyub, canım iyit! Göz açıban gördüyüm,
könül verib sevdiyim. Bir yasdıqda baş qoyduğum. Yolunda öldüyüm,
qurban olduğum!" (III boy).
Banıçiçəyin bu sözləri, dastanda verilmiş bütün qadınların öz ərlərinə
münasibətləri üçün səciyyəvidir.
Ərlər ölümdən sonra öz arvadlarına istədikləri adama ərə getməyi
məsləhət gördükləri halda, qadınlar belə bir məsləhəti qəbul etmirlər; ər ilə
ölməyə hazırlaşırlar (V boy).
Məlumdur ki, qədim Şərq xalqlarının çoxusunda ölən ər ilə bərabər
onun qadınını öldürərək basdırardılar. Belə bir ənənənin əlaməti dastanda
görünmür.
Ərə qarşı qadın sevgisinin nümunəsi Dəli Domrul boyunda bir növ
tipikləşdirilmişdir.
"Dədə Qorqud" dastanında verilmiş ailənin əsas xüsusiyyətləri belə
xülasə edilə bilər: I. Burada ailə təkarvadlılıq, pədərşahi xasiyyət daşıyır. 2.
Ər hüququnun üstünlüyü əsasdır. 3. Kişilər təkarvadlılığın müqəd-dəsliyini
mühafizə edirlər. 4. Qadınlar ərlərinə sədaqətli, namus işində möhkəm,
ideal ana, evdar, nəcib sevgiyə malik və qəhrəman verilmişlər. 5. Ər və
arvad münasibətlərində və ailə quruluşunda islami görüşlərin təsiri
görünmür. Qadınlar örtülü deyil, onlar üçün xüsusi otaqlar yoxdur.
Qadınlar kişilərlə bir məclisdə oturub, bir yerdə vuruşa bilirlər. Kişilər
toyda, qadınlar yığıncağında iştirak edə bilirlər. 6. Oğlan uşağına hörmət
özünü xüsusilə göstərdiyi kimi, doğulan qıza qarşı soyuqqanlılıq və nifrət
də yoxdur. Baybura, oğlu Beyrəyin anadan olmasına çox şad olduğu kimi,
Baybəcan da Banuçiçəyin anadan olmasına qəmgin deyil. Göstərilən ailə
xüsusiyyətləri tarixin müəyyən dövründə cəmiyyətimiz üçün səciyyəvidir.
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Xalqların qədim dastanları onların adət-ənənələrini, mərasim və ayin
işlərini, maddi-mədəniyyət tarixini və s. öyrənmək üçün ilk mənbələrindən
biridir. Məlumdur ki, "İliada", "Odisseya" kimi qədim yunan dastanları
tarixçilərə, arxeoloqlara bu nöqteyi-nəzərdən müəyyən elmi istiqamət
vermişdir. Hər iki dastanda verilmiş yunan cəmiyyəti, onun quruluşu,
dövlət-idarə işləri, hərbi üsullar, silahlar, ev-məişət şeyləri o qədər ətraflı
və təfsilatlı təsvir edilmişdir ki, bunlar geniş mənada yunan cəmiyyətini
öyrənmək üçün ilk əsas olmuşdur. Şliman və ondan sonra gələn
arxeoloqlar Yunanıstanın ayrı-ayrı vilayətlərində, Troyada apardıqları
qazıntı zamanı dastanlarda təsvir edilən şeyləri tapmışlar və təsdiq etmişlər
ki, dastanlarda təsvir olunan şeylər ozanların xəyalından doğmamışdır.
Belə bir uyğunluq dastanların bədii realizm dairəsini təsdiq etdiyi kimi,
qədim yunan qəbilələrinin də yüksək mədəniyyət dərəcəsini təsdiq edir.
Bu nöqteyi-nəzərdən "Dədə Qorqud" dastanına da yanaşmaq
mümkündür. İndiki vəziyyətdə bizdə arxeologiya işləri hələlik gəncdir.
Gələcək qazıntı işləri dastanın yüksək realistik bədii əks dərəcəsini təsdiq
edəcəkdir. Lakin dastan vətəndaş və maddi-mədəniyyət tarixçiləri üçün azçox istiqamətverici bir mənbə ola bilər.
Yuxarıda dediyimiz kimi, qədim Azərbaycan qəbilələri öz varlıqlarını
qorumaq, zəngin otlaqlar əldə etmək üçün fasiləsiz müharibələr içərisində
yaşamışlar. Buna görə də onların həyatında silah, at və başqa hərbi
vasitələr həlledici rol oynamışdır.
Dastanda qəbilələrin müdafiə xasiyyəti daşıyan silahlarından qalxan
verilmişdir. Qalxanın təfsilatlı təsviri yoxsa da, o, "ap-alaca qalxan"dır. Bu
qalxan dastanın baş qəhrəmanı Salur Qazanındır ki, Qaraca Çoban
düşməndən intiqam almaq üçün ondan istəyir (II boy). Qaraca Çoban
düşmənə qarşı sapan ilə vuruşmuş idi. Sapandan daha mükəmməl silahlara
müraciət edən çobanın tələbi maraqlıdır. Qalxandan başqa, müdafiə
vasitəsi dəmir geyimdir. XII boyda Uruzun yanına silahsız gələn Beyrək silahsızlığından şikayət edərək deyir ki, "Alın başa qont işığın taxardım...
dəmir donum geyərdim". Beləliklə, dastanda üç müdafiə silahı verilmişdir:
qalxan, bərk dəmir don və dəbilqə. Birincisi bəzəkli və şəkilli isə, ikinci və
üçüncü sadədir.
Lakin "Dədə Qorqud" qəhrəmanlarının əsas silahları hücum üçün
lazım olan silahlardır. Onların qılıncları hər yerdə qara poladdandır.
Yayları ağ tozluca qatı yaydır. Eynilə "Odisseya" dastanında qəhrəman
Odisseyin yayını qatılıqdan kimsə işlədə bilmədiyi kimi, Bamsı Beyrəyin
də yayından özündən başqa kimsə ox ata bilmir. Yayın dartımlığı ilə həm
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qəhrəmanın gücü, həm də yayın istehsal keyfıyyəti verilmişdir. Oxlar
"qarğı dili qayım oxlar"dır ki, böyük qəhrəmanların sadağında bundan
səksən dənə olur. Bunların nədən qayrıldığı aydın olmasa da, əksəriyyətlə
ucu dəmirli ağaclardan olduğu bəllidir (Səlcan xatun iki oxun dəmirini
çıxarır). Əsərdə "altı pərli gürz"dən də danışılır. Bəzirganların Bamsı
Beyrəyə Rum elindən gətirdikləri bəxşişlərdən biri də budur.
Bunlardan başqa, dastanda "Qarğı dala altmış tutan süğumu, ala uzun
sür cidalar"dan danışılır. Bunların hamısı hücum üçün lazım olan
silahlardır. Qəbilələrin öz içərisində belə silahları qayıran ustalardan
məlumat verilmir. Ancaq məlumdur ki, qədim Azərbaycan qəbilələri bu
silahların bir qismini Orta Asiyadan və Yaxın Şərqdən gətirmişlər.
Azərbaycan tacirlərinin ticarət dairəsi Nişapur və Mərvdən başlayaraq
Rum eli, İstanbul və Şama qədər uzanırdı. Məşhur ərəb səyyahı Əbu
Əbdullah əl Müqəddəsi "Əhsana təqsim bil mərifət əl əqalim" (985-ci il)
adlı əsərində yuxarıda adını çəkdiyimiz silahların həm Orta Asiya, həm
Arran, həm də Yaxın Şərqdə istehsal edildiklərini təsdiq edir.
Vuruş müəyyən olunmuş hərbi qayda üzrə aparılırdı. Əvvəla, qəbilə
qəhrəmanları qarşı-qarşıya çıxırdı. Hər qəhrəman düşmən tərəfindən özünə
mübariz seçə bilirdi. "Qazan... Şöklü Məliyə həvalə oldu. Böyürdübən
atdan yerə saldı. Sağ tərəfdə Qaratikən Məliyə Dondar qarşı gəldi. Qılıcladı
yerə saldı. Sol tərəfdə Buğacıq Məliyə Qarabudaq qarşı gəldi, sancıban
yerə saldı" (IV boy); və yaxud: “Uç ox, boz ox qarşılaşdılar. Uruz aydır:
“Mənim İç Oğuzda qırımım Qazan olsun”. Əmən aydır: “Mənim qırımım
Tərsuzamış olsun”. Hər biri bir qırım gözətdi. Alaylar bağlandı, qoşunlar
düzüldü” (XII boy). Burada görünür ki, vuruşlar birinci növbədə fərdi
üsulla aparılır. Ön sırada qəhrəmanlar vuruşur.
Bundan başqa, dastanda kütləvi vuruş səhnələri də var. Qəhrəmanların
hər biri düşmən tərəfin müəyyən sınağına həmlə etməkdə şöhrət və
məharət qazanmışdır. Misal üçün, Qazan həmişə düşmənin ön dəstəsinə
hücum edəndir. Bu növ vuruş II boyda təfsilatlı verilmişdir. "... Ol gün bir
qiyamət savaş oldu, meydan dolu baş oldu. Başlar kəsildi, təp kimi, şahbaz
atlar yüyürdü, nalı düşdü, ala göndərlər sarsıldı, qara polad üz qılıclar
çalındı, yelmağı düşdü, üç yeləkli qayım oxlar atıldı, dəmirin deşdi,
qiyamətin bir günü əl gün oldu, bəy nökərdən, nökər bəyindən ayrıldı.
Dış Oğuz bəyləri ilə Dəli Dondar sağdan təpdi, cilasın iyitlərlə
Qaragünə oğlu Dəli Budaq soldan təpdi. İç Oğuz bəyləri ilə Qazan tüpə
təpdi. Şöklü Məliyə həvalə oldu. Şöklü Məliyi böyürdübəni atdan saldı.
Qafılicə qara başın alıb kəsdi. Qaxışdıban alca qanın yer üzünə tökdü. Sağ
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tərəfdə Qara Təkür Məliyə Səlcuq oğlu Dəli Dondar qarşı gəldi. Sağ yanını
qılıcladı yerə saldı. Sol tərəfdə Buğacıq Məliyə Qaragünə oğlu Dəli Budaq
qarşı gəldi. Altı pərli gürz ilə təpəsinə qatı tuta vuruşdu. Dünya-aləm
gözünə qaranqu oldu, at boynun qucaqladı, yerə düşdü. Qazan bəyin
qardaşı kafirin tuğu ilə sancağını qılıcladı, yerə saldı. Dərələrdə, təpələrdə
kafirə qırğın gərdi. Leşinə quzğun üyüşdü. On iki min kafir qılıncdan
keçdi. Beş yüz oğuz iyitləri şəhid oldu. Qaçanın, Qazan bəy qovmadı,
aman deyənin öldürmədi" (II boy).
Vuruşlarda nağara, altun, tunc borular çalınır, kos vurulur, davullar
döyülür. Ümumiyyətlə, vuruşları hərbi musiqi müşayiət edir.
Yuxarıda misal olaraq götürdüyümüz səhnə dastanda hərbi səhnə üçün
ən tipik nümunədir.
Haqqında danışdığımız bütün bu silahlar qəbilə başçılarının ehtirasla
sevdikləri ən görkəmli silahlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar hərbi
vasitələrlə bərabər, gözəl və qiymətli ev, məişət şeylərinə də həvəs
göstərmişlər.
Qəhrəmanların qızıla, gümüşə, ipək və atlaz şeylərə xüsusi həvəsləri
var. Bu həvəsi təxminən hər boyda görmək mümkündür. Uruzun qamçısı
qızıldandır. Onlar altunayaq sürahilərdən şərab içirlər. Qızlar köksü qızıl
düyməli paltar, qızıl işləməli arxalıq geyirlər. Altun üzük taxırlar. Pulları
qızıl və gümüşdür. Doğrudur, qəbilələrin öz içərisində pul işlənmir. Belə
görünür ki, qızıl pulların çoxu qarət yolu ilə əldə edilmişdir. Öz əsirlərini
geri alarkən bəzən pul verirlər. Dəli Domrulun anası ona deyir ki: "Sası
dinli kafir əlində tusdaq alaydın, oğul!" Əsir almaq, əsir satmaq üçün pulun
işləndiyini təxmin etmək olar. Pul başqa ölkələrdən mal və s. şeylər almaq
üçün yarayır.
Bayındır xanın, Qazanın, Dərsə xanın və başqa böyük qəbilə
başçılarının çadırları qırmızı ipəkdəndir. Xalılar ipək və gözəl rənglidir.
Örtüklər də ipəkdəndir. Paltarlar, arxalıqlar, bəzən çadırlar atlazdır.
Qadınlar özləri və ərləri üçün dəst-dəst ağ köynəklər tikirlər. Qızlar əlləri
biləyindən xınalı, barmaqları nigarlıdır. Qadınlar arasında da geyimə,
bəzəyə, ziqiymət şeylərə, dəstə-dəstə kəniz saxlamağa xüsusi meyil var.
Burla xatun əsir düşərkən, qırx incə belli qızla aparılır.
Bəzi ərəb səyyahları və ərəb missionerləri bu qəbilələri təmayüllü bir
münasibətlə çox çirkin və bədəvi təsvir etmişlər. Halbuki dastanda onların
nisbətən yüksək, mədəni səviyyədə dayandıqlarını açıq görmək
mümkündür. Qədim Azərbaycan qəbilələri Bizans və Yaxın Şərq
mədəniyyətinə yaxından təmas edərək, mədəni inkişafları ilə yeni
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mərhələyə girmişdilər. Onlar kağız, kitab tanıyırlar. Hətta dastanda barıta
işarə vardır. IX boyda Bəkil oğlu İmranı qorxutmaq üçün Təkur əmr verir
ki: " – Yüz adam seçilib taraqqa çatladın. Oğlanı qorxudun. Oğlan quş
ürəkli olur. Meydanı qoyar, qaçar".
Barıtın nə "Dədə Qorqud" qəhrəmanları, nə də kütləvi olaraq düşmən
tərəfindən işlənməsi göstərilir.
Dastanda bəzi milli mərasimlər, misal üçün, ziyafət, toy, yas
mərasimlərindən kiçik səhnələr verilmişdir. Hər il Bayındır xan toy edib
qəhrəmanları ziyafətə çağırır. Adət üzrə ziyafət üçün "atdan ayğır, dəvədən
buğra, qoyundan qoç" qırdırırlar. Dastanda deyilir ki: "Üç ox, boz ox
yığnaq olsa, Qazan evin yağmaladardı... Qaçan Qazan evin yağmalatsa,
halalının əlin alıb, dışra çıxardı, ondan yağma edərdilər" (XII boy).
Bu da ziyafətin bir şəkli idi. Sonra atalar və analar yenə çoxlu ayğır,
dəvə, buğra, qoyun, qoç kəsib ehsan verirdilər. Bütün bu ziyafətlərdə
ozanın xüsusi yeri var idi. "Dədə Qorqud" qəhrəmanları nəğmələr dinləyir,
şərabın ən itisindən içirdilər.
"Odisseya" dastanında qoca Nestorun, Menelayın, Alkinoyun və
Odisseyin öz sarayında ziyafət təsvir olunmuşdur. Bu ziyafətlərdə də ozan
başda əyləşir.
Məclisin başında xan ən böyük qəhrəmanları, yeni yetişən igidləri öz
yanında, sağında, solunda, qarşısında əyləşdirir. Bu isə igid ər üçün böyük
fəxarət idi. Qonaqlıqdan sonra igidlər müsabiqəyə və ova çıxıb öz
qəhrəmanlıqlarını göstərirlər. Hətta Bayındır xan qonaqları onların ev və
ailə vəziyyətinə görə yerləşdirir. O "bir yerdə ağ otaq, bir yerdə qızıl otaq,
bir yerdə qara otaq qurdurmuşdu. Kimin oğlu-qızı yoxsa, qara otağa
qondurun, qara keçə altına döşəyin, qara qoyun yəxnisindən önünə gətirin,
yeyersə, yesin, yeməzsə, dursun getsin, – demişdi.
– Oğlu olanı ağ otağa, qızı olan qızıl otağa qondurun. Oğlu-qızı
olmayanı Allah-taala qarğıyıbdır. Biz dəxi qarğarız bəlli bilsin, demişdi" (I
boy). Şübhəsiz, izah etdiyimiz kimi, nəsil artımına qəbilədə xüsusi diqqət
verilmişdir. Ancaq görünür ki, ziyafətdə yer seçmə, qonaqlara xüsusi yer
vermək ziyafətin daxili qanunu idi.
Alkinoyun ziyafətində Odisseyə harda yer vermək məsələsi Alkinoy
ilə arvadı Arstanın mübahisəsinə səbəb olur. "Dədə Qorqud"da belə
səhnələr az deyil.
Toy mərasimi dastanın üçüncü boyunda daha təfsilatlıdır. Toyu Qazan
xanın özü idarə edir. Qəhrəmanlar yarışa çıxaraq ox atırlar. Qadınların
məclisində başda xan qızı Burla xatun əyləşmişdir. Burada zurnaçılar

88

musiqi çalır. Bamsı Beyrəyin ozan qiyafəsində bura girib gəlinin
oynamasını tələb etməsi indiki Azərbaycan toylarında da davam edir.
Gəlinin oynaması toyda xüsusi və müstəsna bir hadisədir. Beyrək də öz
tələbini yuxarıdan başlamışdır. Şübhəsiz, ozan toy səhnəsini müəyyən
nöqteyi-nəzərdən verdiyi üçün toyun başqa təfsilatına toxunmamışdır.
Yenə bu boydan anlaşılır ki, nişanlısı olacaq qız üçün oğlan başlıq olaraq
çoxlu pul və mal verməlidir.
Elçiliyə gələn Dədə Qorquddan Dəli Qarcarın tələbi məlumdur: "Min
burğa gətirin kim, maya görməmiş ola. Min dəxi ayğır gətirin kim, heç
qısrağa aşmamış ola. Min dəxi qoyun görməmiş qoç gətirin. Min də
quyruqsuz, qulaqsız köpək gətirin. Min dəxi birə gətirin mənə!"
Yas adətləri və dəfn mərasimi "İliada" əsərində çox təfsilatlı təsvir
olunmuşdur. Tarixçilər və etnoqraflar üçün burada zəngin məlumat vardır.
"Dədə Qorqud" əsərində dəfn mərasimi yoxdur. Yalnız yas saxlamağın
bəzi əlamətləri gözə çarpır. Ölənlər üçün ağ paltar çıxarılıb, qara geyilir.
Musiqi çalmaq qadağan olunur. Yaylağa çıxmırlar. At minmirlər.
Qəhrəmanın atının quyruğunu kəsirlər. Qırx-əlli igid qara geyib, göy sarınırlar. Qazan Beyrəyin ölümünü eşidərək öz otağına çəkilir və yeddi gün
divana çıxmır. Yas saxlayır.
Qeyd etdiyimiz kimi, dastanın müqəddiməsi və hər boyun sonu Dədə
Qorqudun hikmətli sözləri ilə bitir. Bu hikmətli fikirlər, şübhəsiz, qəbilə
quruluşu ilə və pədərşahi həyat ilə bağlı olduğu kimi, eyni zamanda islami
əqidələrdən doğmuş görüşlərdir. Bunlardan əlavə, boyların öz içərisində
xalqdan götürülmüş atalar sözləri, hikmətli fikirlər, lakonik cümlələrlə
deyilmiş fəlsəfi görüşlər var. İndi bunların çoxu arxaik xasiyyət daşıyır və
yeniləri ilə əvəz edilmişdir. Lakin bu atalar sözləri, hikmətli fikirlər əsərə
müəyyən bir məna dərinliyi verdiyi kimi, üslubunun da xalq həyatı ilə bağlı
olduğunu göstərir. “At ayağı kölük, ozan dili çevik olur”, “Aslan əniyi
yenə aslandır”, “At işlər, ər öyünər”, “Bu dünyanı ərənlər əql ilə bilmişlər”,
“Oğuzun arsızı türkmənin dəlisinə bənzər”, “Qarı düşməndən dost olmaz”,
“Baba malından nə fayda, başda dövlət olmasa”. Bunlar qəhrəmanların
mükamiləsində deyil, bəlkə, ozanın öz ifadəsində verilmişdir ki, dastanı
bəzən didaktik tülə büründürür.
Hər halda atalar sözləri, hikmətli fikirlər, qəbilənin həyatından
doğduğu üçün ailə-məişət ənənələri ilə bağlıdır və tədqiqə möhtacdır.
Beləliklə, “Dədə Qorqud” dastanı, başqa dastanlar, xüsusilə yunan
dastanları kimi, xalqın mədəniyyət tarixi, etnoqrafiyası və ayin mərasimi,
adət-ənənələri haqqında az-çox məlumat verir. Bütün bu məlumatları ərəb
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səyyah missionerlərinin verdikləri məlumatla müqayisə etdiyimiz vaxt
onların tarixi nöqteyi-nəzərdən doğru olduğunu görürük. Ozan tam real
cizgilərlə içində yaşadığı qəbilənin məişət şeylərini, hərbi vasitələrini, adətənənələrini təsvir etmişdir. Bütün bu aləmi ozan öz müasir dövrünün boyaları ilə bəzəyərək vermişdir.
“Dədə Qorqud” böyük bir ədəbi abidə olmaqla bərabər, həm də
mədəni-tarixi bir yadigardır.
Məqalələr. Bakı, Azərnəşr, 1971
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Məmmədhüseyn TƏHMASİB
(1907-1982)
“DƏDƏ QORQUD” BOYLARI HAQQINDA
(I məqalə)
“Dədə Qorqud” boylarının bu gün əksər rayonlarımızda tam coşqun
bir həyatla yaşayan və yeni məzmunlu, yeni ideyalı müasir əsərlər hesabına
getdikcə daha da zənginləşən xalq dastanlarımızın qədim nümunələri
olduğu şübhəsizdir. Doğrudur, “Dədə Qorqud” boyları ilə bugünkü
dastanlarımız arasında fərqli cəhətlər vardır. Lakin bu fərq sələflə xələf
arasındakı fərqdən artıq deyildir. Bu fərq, əgər belə demək mümkünsə,
bütün ömrünü dağlarda keçirmiş, əsasən köçəri həyat sürmüş ağsaqqallı
baba ilə az-çox mədrəsə təhsili görmüş, şəhərlərdə yaşamış, hətta sufilik,
hürufilik kimi dini təriqətlərin, zahiri də olsa, təsirinə məruz qalmış bir
nənə arasındakı fərqdən qüvvətli deyildir.
Zaqafqaziya mühitində götürülsə, bu fərq Şəra əsatirindəki qədim
Mehrin, yəni Günəşi müşayiət edən işığın antropomorfizmi təsiri ilə
yaranmış Miher kimi surətlərə malik “Sasunlu David”lə XVIII əsr erməni
aşıqlarının yaradıb-yaşatdıqları yeni dastanlar arasındakı fərqdən güclü
deyildir. Eləcə də bu fərq astral kulta əsaslanan kosmik surətlərdən bəhs
edən qədim gürcü dastanı “Amirano” ilə XVIII əsr gürcü aşıqlarının böyük
bir məhəbbətlə məclislərdə ifa etdikləri yeni dastanlar arasındakı fərqdən
qüvvətli deyildir. Bu fərq ancaq sələflə xələf arasında olan fərqdir. Xələf
isə, hər halda, sələfin xələfidir.
“Dədə Qorqud” boylarının Qafqaz mühiti ilə bağlı olduğunu bu
qiymətli abidənin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri olan akad. Bartold vaxtilə
qeyd etmişdir.
Bu görkəmli şərqşünas hələ 1930-cu ildə çap edilmiş “Türk eposu və
Qafqaz” adlı əsərində “Qorqud adı ilə bağlı olan epik siklin Qafqaz
mühitindən kənarda yaranmış olduğunu təsəvvür etmək çətindir” 49
demişdi.
Daha sonrakı illərdə bu qiymətli abidə üzərində tədqiqat aparan
Azərbaycan alimləri məsələni bir qədər daha dəqiqləşdirərək “Dədə
Qorqud” boylarının doğrudan-doğruya Azərbaycanla bağlı olduqlarına
daha qüvvətli, daha inandırıcı dəlillər göstərdilər. Məlum olduğu üzrə, bu
49 Bax:

Сбор. Язык и литература, t. V, 1930, s.17.
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tədqiqat bu gün də davam etdirilir və bir sıra məsələlərin həlli, izahı üçün
də, şübhəsiz, gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir...
“Dədə Qorqud” boylarının, doğrudan da, Azərbaycanla əlaqədar
olduğunu, daha dəqiq deyilsə, Azərbaycan mədəniyyətinin özünəməxsus
xüsusiyyətlərə malik bir nümunəsi olduğunu, Azərbaycan dilinin,
ədəbiyyatının çox qiymətli bir abidəsi, Azərbaycan tarixinin çox mühüm
məsələlərini düzgün öyrənmək üçün bir vəsiqə olduğunu göstərən
əlamətlər, dəlillər çoxdur.
Əsərdə təsvir edilən hadisələr, əsas etibarilə, Azərbaycan mühitində
cərəyan edir. Boylarda adları çəkilən yerlər əksərən ya Azərbaycandadır,
yaxud da hətta bugünkü inzibati bölgü belə əsas götürülsə, Azərbaycandan
çox da uzaqda deyildir. Buradakı adam adlarının əksəriyyəti (Bayandır,
Bəkil, İmran, Çiçək, Bəycan, Əmən və s.) bu gün də xalqda yaşayan
adlardır.
Hazırda Azərbaycanda “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarından, xüsusilə
Qorqud, Qaragünə, Qarabudaq, Qazan, Qaraçuq, Qaraca Çoban və başqa
adlarla əlaqədar yer adlarını, eləcə də Oğuz qəbilələri, Oğuz adətlərilə
səsləşən saysız-hesabsız kənd, dağ, yaylaq, tayfa adlarına təsadüf
edilməkdədir. Azərbaycanda hələ bu gün də qazıntı zamanı tapılan
cəsamətli skeletlərə və ədəb gözləmədən köndələn uzanmış adamlara
“oğuz ölüsü”, əlinə gələn pulu sağa-sola səpən adamlara isə “şilançı”
deyilməkdədir.
Tərif-tərifnamə-dastan, yaxud dastanın nəsr hissəsi, təhkiyəsi mənasını
daşıyan “boy”, eləcə də şeir-nəğmə mənasında işlənən “soy” kimi “Dədə
Qorqud” istilahlarının müxtəlif formaları da bu gün dilimizdə yaşayır.
“Soy” sözünün doğrudan da “soylamaqla” əlaqədar olub şeir-nəğmə
mənasını daşıdığını akad. Bartold da vaxtilə xüsusi qeyd etmişdir50. Xalq
içərisində:
Şilan bəylərin aşı,
Tutmac onun yoldaşı,
Umac ilə bulamac
Qırnaq, qarabaş aşı,
– kimi atalar sözləri də yaşamaqdadır.
Bugünkü Azərbaycan aşıq şeiri şəkilcə çox rəngarəng və zəngindir. Öz
vəzninə, təqtinə, qafiyələnən misraların növbələşməsi ənənəsinə,
bəndlərdəki misraların miqdarına, nəqarət misraların, vəzn, qafiyə və təqti
50

Bax: «Деде Коркут». Изд. АН Азерб. ССР, 1950, с.10.
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xüsusiyyətlərinə və bir də, bəlkə də, daha əsaslısı, musiqiyə görə, bugünkü
aşıq şeirində 50-yə yaxın forma vardır. Hətta səhv etmədən demək olar ki,
aşıq musiqisində nə qədər hava varsa, aşıq şeirində də təqribən bir o qədər
forma vardır ki, bunların da əksəriyyətinin özünə görə xüsusi adları var.
“Dədə Qorqud” boylarındakı “söy”lərin ayrı-ayrılıqda belə adları yoxdur.
Bunlar ümumi şəkildə “söy” və yaxud “söyləmə” adlanırlar51. Lakin ayrıayrı boylarda bugünkü dastanlarımızda istifadə olunan əsas şeir
formalarının bəzən rüşeymlərini, bəzən də doğrudan-doğruya nümunələrini
tapmaq mümkündür. Misal üçün:
Ağzın üçün ölüm, oğul!
Dilin üçün ölüm, oğul!
Qarşı yatan qara dağın
Yıxılmışdı, yucaldı axı.
Axıntılı körklü suyun,
Soğulmuşdu, çağladı axı.
Qaba ağacda dal-budağın
Qurumuşdu, (yaşarıb) gəgərdi axı52,
kimi “söy”lərin sonrakı əsrlərə aid aşıq gəraylısının qədim nümunəsi,
sələfi olduğuna şübhə yoxdur. Bu gün xalqda yaşayan dastanlarımızda ən
çox işlənən qoşmanın, yəni onbirliklərin və müxəmməsin, yəni onbeşlik və
onaltılıqların da nümunələrini – sələflərini “Dədə Qorqud” boylarında
tapmaq mümkündür. Misal üçün:
Altındakı ağ ayğırı mənə ver (gil)
Qan tərlədi çapdırayım səninçün.
Qara polad üz qılıncın mənə ver (gil)
Qafillicə başlar kəsim səninçün53.
Yaxud:
Qarşı yatan qara dağın sorar olsam, yaylaq kimin?
Sovuq-sovuq sularını sorar olsam, içət kimin?
Tovla-tovla şahbaz atlar sorar olsam, binət kimin?
Qatar-qatar dəvələrini sorar olsam, yüklət kimin
Ağayıldı ağca qoyun sorar olsam, şülən kimin?54 və i. a.
Bunlardan başqa, boylarda ondördlüklərə, yəni divanilərə, onikiliklərə
də çox tez-tez təsadüf edilir. Ən çox işlənən forma isə yeddiliklərdir:
51

Bax: H.Araslı. “Kitabi-Dədə Qorqud”, Bakı, Azərnəşr 1939, s. 20, 21, 24 və s.
Yenə orada, s.136
53 Yenə orada, s.129
54 Yenə orada, s.61
52
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Xan babamın göyküsü,
Qadın anamın sevgisi,
Atam-anam verdiyi,
Göz açuban gördüyüm,
Könül verib sevdiyim və i. a.55
“Dədə Qorqud” söyləri ilə aşıq şeiri arasında əsas fərq “söy”lərin
bugünkü aşıq qoşmalarına nisbətən daha sərbəst olmalarındadır. Başqa
şəkildə deyilsə, “Dədə Qorqud” “söy”lərində aşıq qoşmalarından fərqli
olaraq, istər əsas vəznə, istərsə də qafiyələnən misraların növbələşməsi
qaydasına çox zaman axıra qədər riayət olunmur. Lakin bu, pozuqluq
deyildir. Bizcə, bu, o zaman mahnılarının melodiyasından doğan qanunauyğun bir uzlaşmanın nəticəsidir. Aşıq qoşmalarının “Dədə Qorqud”
“söy”lərinə nisbətən daha büllurlaşmış olduğu şübhəsizdir. Lakin aşıq
şeirinin özünün də ifa zamanı musiqinin tələbi ilə çox dəyişdiyi məlumdur.
Biz ozan mahnılarını heç bilmirik. Lakin ozan mahnılarına çox yaxın olan,
daha dəqiq deyilsə, dil xüsusiyyətlərindən, arxaikləşmiş sözlərindən,
yaşadıb gətirdiyi qədim adət və ənənə qalıqlarından göründüyü üzrə, oğuz
“söy”lərindən oğuz mərasim nəğmələrindən birisi olan “sayaçı sözləri” bu
ehtimalın doğru olduğunu çox aydın bir şəkildə göstərməkdədir. Məlum
olduğu üzrə, “saya” da “söy”lə əlaqədardır və vaxtilə prof. M.Arifin də
qeyd etdiyi kimi, nəğmə deməkdir56.
Lakin “say”larla “söy”lər yalnız daşıdıqları adlara görə deyil,
məzmun, obyekt və şəkli xüsusiyətləri ilə də bir-birlərinə çox bənzəyirlər.
Misal üçün, yuxarıda haqqında danışılan “sərbəstlik” eynilə “saya”da da
vardır. Ən yaxını 5-6 yüz il ömür sürmüş olan bu nəğmə də yeddiliklə
başlanır, heç gözlənilmədən onbirliyə, onikiliyə, hətta ondördlüyə keçir,
bəzən çox aydın dördmisralıq bəndlər şəklində davam etdiyi halda, birdənbirə iki-iki qafiyələnən nəğmə şəklinə düşür. Aydındır ki, bu, heç də
pozuqluq deyil, mahnının, melodiyanın tələbatı ilə əlaqədar qanunauyğun
uzlaşmışdır.
Salam əleyk, say bəylər!
Bir-birindən yey bəylər!
Saya gəldi, gördünüz?
Salam verdi, aldınız?
Alnı təpəl qoç quzu
55 “Kitabi-Dədə

Qorqud”, s. 25.
Bax: M.Arif. Xalq oyun və mərasimlərində teatr və tamaşa ünsürləri // Ədəbiyyat
məcmuəsi. I cild, 1946, s. 3-13.
56
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Sayaçıya verdiniz? 57 - kimi misallarla başlanan nəğmə birdən-birə
dəyişir:
Öküz deyər: mən ağama nökərəm.
Üç ay qışı tovlasında bekaram.
Yaz olanda çayır-çəmən sökərəm,
Ağlı-qırmızılı buğda əkərəm,
Ağır-ağır xırmanlarım var mənim,
Uca-uca tayalarım var mənim.58
Yaxud:
Qoyunun üzü gəldi,
Dolandı düzü, gəldi,
Çobanın qucağında
Bircə cüt quzu gəldi,59- şəklində bayatıya çox oxşar yeddilik bəndlərlə
getdiyi halda, heç gözlənilmədən başqa bir formaya keçir:
Göydəki göy buludlar
Yorğanıdı çobanın,
Yastı-yastı təpələr
Yastığıdı çobanın.
Yumru-yumru qayalar
Yumruğudu çobanın.
Əlindəki dəyənək
Qalxanıdı çobanın.
Yanındakı boz köpək
Yoldaşıdı çobanın.
Ağzı qara canavar
Düşmanıdı çobanın.60
Bunun ardınca isə tamamilə yeni bir şəkil gəlir:
Nənəm qoyunun ağı,
Gedər dolanar dağı,
Bibər qara qıyağı,
İçər sərin bulağı.
Qarılar tutar yağı,
Gəlinlər yeyər qaymağı61 və i. a.
57

CMOMПK, Т. 41, c.1-2
orada, s. 17.
59 Yenə orada, s. 18.
60 Yenə orada, s. 8-9.
61 CMOMПK, Т. 41, s. 9.
58Yenə
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Məlum olduğu üzrə, əsrlər boyu xalq içərisində, dillərdə, hafizələrdə
yaşayıb gələn əsərlə ancaq yazılı abidələrdə mühafizə olunmuş əsərlərə
eyni ölçü vahidi ilə yanaşmaq olmaz. Xalq içərisində yaşayıb gələn əsər
hər gün bir az işlənir, dəyişir, ixtisara uğrayır, yeni əlavələr hesabına
böyüyür, yaşadığı əsrlərin möhürü ilə möhürlənir, sözün xüsusi mənasında
hər əsrdə, bir növ, müasirləşir. Xalq içərisində yaşamayan əsər isə ən
yaxını yazıya alındığı əsrin yadigarı olaraq qalır. Lakin buna baxmayaraq,
“sayaçı sözü” “Dədə Qorqud” “söy”lərindən çox da fərqlənmir.
“Dədəm Qorqud gəldi, şadlıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi, bu
oğuznaməyi düzdü, qoşdu, belə dedi” kimi ifadələrdən anlaşıldığına görə,
bu boyların hamısını yaradan Dədə Qorqud, ifa edənlər, yayanlar,
yaşadanlar isə ozanlar olmuşlar.
İstər “dədə”, istərsə də “ozan” sözlərinin, daha dəqiq deyilsə, bu adtitulların hər ikisinin bizim xalq yaradıcılığımızla dərindən bağlı olduqları
məlumdur. Ozanlar haqqında bu saat da xalq içərisində yaşayan bir sıra
bayatılar, mahnılar vardır:
Evimə ozan gəlibdi,
Pərəni pozan gəlibdi.
Gündüz olan işləri
Gecələr yazan gəlibdi.
Yaxud:
Qızım, qızım, qız ana!
Qızımı verrəm ozana.
Ozan axca qazana
Qızım geyə, bəzənə.
Və ya:
Anam ozan olubdu,
Dərdə dözən olubdu və i. a.
İndiki Kirovabadda (Gəncə) xüsusi ozanlar məhəlləsinin olması bu
sənətkarın bizə çox yaxın əsrlərdə də böyük bir kütlə halında yaşadıqlarını
göstərir. Görünür, bir müddət bu ad-titul yeni ortaya çıxan “aşıq” ad-titulu
ilə birgə yaşamış, aşığı yaradan tarixi, ictimai-siyasi amillər qüvvətləndikcə
yavaş-yavaş sıradan çıxmışdır62.
62 Bizcə,

bu saat “ozan” şəklində yazılan bu söz əslində “uzan”dır. Bir sıra lüğətlər, (Radlov
lüğəti, fərhəngi-Şüuri) eləcə də V.Bartold özü bunu “uzan” şəklində işlədirlər. Bax:
ЗВАРАO, T. VIII, s.205; В.М.Жирмунский, Г.Зарифов. Узбекский народный
героический эпос, M., 1947, c.12. Sözün kökü, bizcə, “uz”dur ki, burdan da uzlaşmaq,
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Bizim bugünkü aşıqlarımız da “Dədə Qorqud” boylarında olduğu
kimi, əsasən, iki yerə bölünürlər. Bir, sadəcə aşıq adı daşıyan peşəkar
aşıqlar var ki, belələri yaradıcı olmaqdan daha çox, ozanlar kimi yayan və
yaşadandırlar. Bir də yaradan, düzən, qoşan aşıq var ki, biz bunlara ustad
aşıq deyirik. Xalq içərisində ustad aşıqların ən qocamanları öz şairlik,
müğənnilik, bəstəkarlıq məharətlərinə görə ən çox hörmət qazanmışları
“Dədə” adlanmışlar, bu saat da adlanırlar. Dədə Kərəm, Dədə Yediyar,
Dədə Qasım və başqaları. Məlumdur ki, hətta üç dildə şeirlər, qoşmalar
yaratmış məşhur Sayat Nova da “Dədə” hesab edilmiş, özü də öz
növbəsində görkəmli ustadları “Dədə” adlandırmışdır. Aşıq Əsədə də
“Dədə” deyə xitab etdikləri məlumdur.
“Dədə Qorqud” boylarının Azərbaycanla, Azərbaycan eposu ilə,
Azərbaycan aşıq sənəti ilə bilavasitə bağlı olduqlarını göstərən belə
dəlillərin miqdarını daha da artırmaq olar. Lakin bütün bu əlamətlər,
dəlillər, sözün xüsusi mənasında, nə qədər spesifik olsalar da, eyni
zamanda bir o qədər də müəyyən mənada ümumi və müştərəkdirlər. Misal
üçün, şifahi ədəbiyyat janrı olan “dastan”ın şeirlə nəsrin növbələşməsi
prinsipinə əsaslanması yalnız bizim şifahi ədəbiyyata xas olan bir
xüsusiyyət deyildir. Bu, bizdə olduğu kimi, qardaş türkmənlərdə və
özbəklərdə, qazaxlarda, qırğızlarda və başqa xalqlarda da belədir. Yaxud
heca vəzninə əsaslanan xalq şeiri yenə də bu xalqların hamısına aiddir.
Eləcə də “dədə”, yaxud onun başqa şəklindən ibarət olan “ata”, həmçinin
“ozan” kimi ad-titullar və ya elə Dədə Qorqudun özü ilə bağlı olan əfsanə
və rəvayətlər bu xalqların hamısında vardır. Yəni burada göstərilən bu
dəlilləri bir sıra qardaş xalqların xeyrinə də sadalamaq mümkündür. Hətta
boylarda təsvir edilən hadisələrin cərəyan etdiyi yer adlarının da bəziləri ya
bizdə, ya başqalarında, yaxud da həm bizdə, həm də başqalarında vardır.
Bizcə, bu boyların Azərbaycanla bağlı olduqlarını, daha dəqiq deyilsə, bu
boyların Azərbaycan ozanları tərəfindən yaradılmış olduqlarını deyə
bilmək üçün daha əsaslı dəlillər gətirmək, Dədə Qorqudun özü haqqında,
eləcə də boylarda adları çəkilən başqa qəhrəmanlar haqqında müxtəlif
xalqlarda olan süjetləri müqayisəli tədqiq yolu ilə işləmək lazımdır ki, bu
məqalədə də məqsəd məhz belə bir qələm təcrübəsi aparmaqdır.
“Dədə Qorqud” boylarının yaranması və yazıya alınması vaxtı
haqqında müxtəlif fikirlər söylənmişdir. Bizcə, bu dastanlar təqribən VIIuzlaşan, uzlaşdıran kimi ifadələr dilimizdə yaşamaqdadır. Uzlaşmaq sözü “Dədə Qorqud”
boylarında da işlədilir.
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VIII əsrlərdən başlayaraq müxtəlif zamanlarda baş vermiş hadisələrlə
səsləşən tarixi əfsanə və rəvayətlər əsasında yaranmağa başlamış, uzun bir
müddət ərzində tarixi hadisələrdən rəvayətlərə, rəvayətlərdən əfsanələrə,
əfsanələrdən nağıllara, boy və dastanlara çevrilmək yolu ilə həm kəmiyyətcə, yəni miqdarca, həm də keyfiyyətcə təkmilləşə-təkmilləşə gəlmiş,
X-XI əsrdə Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə səsləşdirilmiş, axırıncı
dəfə köçürüldükdə isə katibin əlavələri hesabına xeyli dəyişərək indi
əlimizdə olan şəklə düşmüşlər.
“Dədə Qorqud” boylarının bizə çatmış “Kitabi-Dədə Qorqud” şəklində
son dəfə yazıya köçürülməsi isə, hər halda, XIII əsrdən sonraya aiddir.
Ayrı-ayrı boylarda, eləcə də müqəddimədə bir sıra elə sözlərə, adlara,
tarixi hadisələrlə bağlı əhvalatlara təsadüf edilir ki, bunların XIII əsrdən
qabaq mövcud olduqlarını təsəvvür etmək çətindir.
Əvvəla, burasını qeyd edək ki, bəzən düşünüldüyü kimi,
müqəddimənin boylardan, yəni əsas mətndən sonra başqa bir adam
tərəfindən yazılmış olması ehtimalı əsla ağla sığmır. İstər mətndə, istərsə
də müqəddimədə sözlərin yazılışı, imlası, üslubu, cümlə quruluşu və s.
arasında heç bir əsaslı fərq yoxdur. Müqəddimədəki “söy”lər də öz vəzn və
qafiyələnmə qaydalarına görə mətndəki “söy”lərdən əsla fərqlənmirlər.
Boylarda və müqəddimədə işlənən say-rəqəmlər də bu mənada çox
maraqlıdır. Ayrı-ayrı boylarda birdən yüz minə qədər müxtəlif rəqəmlər
işləndiyi halda, müqəddimədə yüzə üç otuz bir on, üç yüz ona isə on otuz
bir on deyilir. Aydındır ki, sonradan əlavə edilmiş olduğu ehtimal edilən
müqəddimədəki bu say sistemi boylarda istifadə olunanlara nisbətən daha
bəsit və ibtidaidir.
Əslində müqəddimənin sonradan əlavə edilmiş olduğunu ilk dəfə
Kilisli müəllim Rüfət demişdir: “Müqəddimənin sonradan başqası
tərəfindən yazılmış olmasına dair bir sərahət yoxsa da, bir çox kitablarda
bu kimi əlavə edilmiş müqəddimələr gördüyüm cəhətlə bu fikrə sahib
oluram”63. Göründüyü üzrə, bu, heç bir əsası olmayan ehtimaldır.
İtalyan alimi Rossinin verdiyi məlumata görə, əsl əlyazmasının birinci
səhifəsində əsərin adı yazılmışdır. “Bismillah”la başlanan ikinci
səhifəsindən beşinci səhifəsinin sonuna qədər müqəddimə gedir. Altıncı
səhifədən boylar başlanır. Beləliklə, müqəddimənin sonradan, özü də bir
neçə əsr sonra əlavə edilmiş olması texniki cəhətdən də ağlabatan deyildir.
Əsərin bizə çatmış şəkildə XIII əsrdən sonra yazıya alındığını göstərən
63 “Kitabi-Dədə
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dəlillər çoxdur. Burada bu dəlillərdən ancaq ən əsaslıları qeyd olunacaqdır:
1. “Bəkil oğlu İmran” boyunda Gürcüstan “Doqquz tümən Gürcüstan”
adlandırılır. Tarixdən məlum olduğu üzrə, Gürcüstan Ermənistanın bir
hissəsi ilə birlikdə ancaq Monqol istilası dövründə belə adlandırılmışdır.
Bundan qabaq belə bir inzibati bölgü olmamışdır.
“Monqollar Gürcüstanı və Şimali Ermənistanı özlərinə tabe etdirərək
“müstəqil” hərbi-inzibati Gürcüstan vilayətini təşkil etdilər. Gürcüstan
vilayəti doqquz hərbi-inzibati vahidə, yəni “tümənə” bölünürdü”64. Həmin
bölgünün ancaq bu dövrə aid olduğunu akad. V.V.Bartold özü də bu boyun
ruscaya tərcüməsində xüsusi qeyd etmişdir:
“Деление на тумени, как мелкие административные и особенно
податние единиц, было установлено в Средней Азии и Персии в
Монголский период”65.
2. Əsərin altıncı və on birinci boylarında Trabzondan danışılır. Altıncı
boyda Qanlı Qoca adlı bir nəfərin öz oğlu Qan Turalını evləndirmək üçün
qız axtarması təsvir olunur. Qanlı Qoca İç Oğuzu gəzir, qız tapa bilmir, Tış
oğuzu gəzir, qız tapa bilmir, dolanıb Trabzona gəlir66.
Elə tək bu cümlədən görünür ki, bu əhvalat baş verdiyi zaman Trabzon
nə İç Oğuza, nə də Tış Oğuza daxil olmayan müstəqil bir ölkə imiş.
Bir qədər sonra deyilir:
“Məgər Trabzon təkürünün (hökmdarının) bir əzim görklü məhbub
qızı var idi?”67.
Demək, buranın hətta hökmdarı da var imiş. 96-cı səhifədə deyilir:
“Yeddi gün, yeddi gecə yortdular, kafirin sərhəddinə yetdilər”.
Demək, müsəlman olmayan bu dövlətin xüsusi sərhədləri var imiş. 97ci səhifədə deyilir: “Təkür taxt üzərində oturmuşdu”. Demək, bu əhvalat
baş verdiyi zaman Trabzon müstəqil bir dövlət imiş.
Məlum olduğu üzrə, Trabzon ancaq 1204-cü ildən sonra belə müstəqil
bir dövlət, imperiya olmuşdur. XIII əsrdən qabaq belə bir dövlət haqqında
danışmaq mümkün deyil.
3. Bu boyların Səlcuq hakimiyyəti illərindən çox sonralar yazıya
alınmış olduqları bir də əsərdə Oğuz qəbilələrinə münasibətdən
görünməkdədir. Məlum olduğu üzrə, boylarda hökmdar Bayındır (qəbilə
adıdır), baş qəhrəman isə Salur Qazandır (Salur da qəbilə adıdır).
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Müqəddimədə deyildiyinə görə, Dədə Qorqud da Bayat qəbiləsindən imiş.
Özü də demişmiş ki: “Axır zamanda xanlıq geri “Qayıya dönə, kimsənə
əllərindən allanmaya, axır zaman olub qiyamət qopunca”68.
Demək, ən hörmətli qəbilələr Bayandırlar, Salurlar, Bayatlar və
Qayılardır. Bunlardan başqa, boylarda ara-sıra Bəydüz, Doqquz Oğuz,
Düyərli, Dodurğa kimi qəbilələrin də adlarına təsadüf edilir. Qınıq
qəbiləsinin isə bir yerdə də olsun adı çəkilmir.
Halbuki Səlcuq hökmdarları həmin bu Qınıq qəbiləsindən çıxmışlar.
Akad. V.Qordlevskinin verdiyi məlumata görə, bu qəbilə öz igidliyi ilə də
başqalarından fərqlənirmiş. Başqa qəbilələr min atlı verdikləri halda,
bunlar 4000 atlı verirmişlər69.
Mahmud Kaşğari də bu qəbiləni birinci sırada qoyub deyir ki,
“Soltanlar bu qəbilədən çıxır”70.
4. Əsərin əsas qəhrəmanlarından biri Qaragünə oğlu Qarabudaqdır. Bu
qəhrəman çox böyük işlər görmüş, qəhrəmanlıqlar göstərmiş, qələbələr
əldə etmişdir. Buna görə də onun uzun təriflərlə dolu adı vardır: “Amidlən
Mərdin qalasın təpub yıxan, dəmir yaylı Qıpçaq Məliyə qan qusduran,
gəlübən Qazanın qızın ərliklə alan” və ilaxır.
Göründüyü üzrə, bu qəhrəman bir də ona görə şöhrətlidir ki, bu qalalar
ancaq 1240-cı illərdə alınmışdı.
Əsərin müqəddiməsində doğrudan-doğruya Osmanlı dövlətinin banisi
Osmanın adı çəkilir. Məlumdur ki, bu adam da XIII əsrin sonu, XIV əsrin
əvvəlində yaşamışdır.
Nəhayət, boylarda XIII əsrdən qabaq Azərbaycanda işlənməsi
ağlabatmayan bir sıra başqa sözlər də vardır. Bunlardan ayrı-ayrı boylarda
təsadüf edilən “paşa”, “qoşun”, xanın, bəyin başındakı qırx igid mənasında
olan “nökər”, xanın, bəyin iqamətgahı mənasında olan “ordu”, yaylaq
mənasında olan “yurt” və s. bu kimi sözlərin XIII əsrdən qabaq bizdə
işlədilmiş olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Beləliklə, qəti şəkildə demək
olar ki, bu boylar ən uzağı XIII əsrdən sonra qələmə alınmış, bizə məlum
olan kitab şəklinə düşmüşdür. Lakin burada ancaq kitabın yazıya alınması
vaxtı haqqında danışılır. Ayrı-ayrı boyların yaranması, formalaşması isə,
şübhəsiz ki, daha əvvəllərdə, özü də başqa-başqa vaxtlarda başlanmış və
tamamlanmışdır.
Məlum olduğu üzrə, “Dədə Qorqud” boylarının hər biri tərifinə həsr
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Qorqud”, s. 161.
В.Гордлевский. Государство Сельджукитов Малой Азии, M-Л, 1941, с. 41
70 Yenə orada, с. 52
69

100

edilmiş olduğu qəhrəmanın adı ilə adlanır. “Dərsə xan oğlu Buğac xan”
boyu, “Baybura bəy oğlu Bamsı Beyrək” boyu, “Qanlı Qoca oğlu
Qanturalı” boyu və s. Lakin hər boy eyni zamanda həm də ümumi bir adla
“Oğuznamə” adlandırılır.
“Dədəm Qorqud gəlübən şadlıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi, bu
oğuznameyi düzdü, qoşdu, elə dedi”71.
Yaxud: “Dədəm Qorqud gəldi, şadlıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi,
qazi ərənlər başına nə gəldiyini söylədi, bu Oğuznamə Beyrəkin olsun”
dedi72.
Demək ki, bizim “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı on iki boyun hər biri özözlüyündə bir “Oğuznamə”dir.
Burada çox maraqlı bir məsələ diqqəti çox cəlb edir. “Oğuznamə”
adlandırılan bu boylar qədim, məşhur və məlum “Oğuznamə”lərlə nə
dərəcədə əlaqədardır? Başqa şəkildə deyilsə, bu boylar tarixdə məşhur olan
“Oğuznamə”lərin variantlarıdırlarmı? Yaxud, bir qədər daha qəti deyilsə,
bunlar,
ümumiyyətlə,
elmin
qəbul
etmiş
olduğu
mənada
“Oğuznamə”dirlərmi?
Məlum olduğu kimi, Oğuzların mənşəyindən, eponimindən, Oğuz
tayfa və qəbilələrinin təşəkkülündən, tərkibindən, quruluşundan, bunların
dini görüşlərindən, eləcə də sonrakı “tarix”lərindən bəhs edən bir sıra
“Oğuznamə”lər vardır. Müxtəlif variantlara malik onlarca əlyazmalarında
zəmanəmizə qədər yaşayıb gəlmiş bu “Oğuznamə”lərin hazırda iki əsas
versiyası, bir də XX əsrdə bu əsas versiyaları birləşdirmək təşəbbüsünün
məhsulu olan bir Osmanlı variantı məlumdur.
Əsas versiyaların hər birisi, bir qədər ümumi şəkildə deyilsə, iki
hissədən ibarətdir. Birinci hissə Oğuzun özünün anadan olması, böyüyüb
evlənməsi, atasını öldürüb hakimiyyəti ələ alması, oğlanlarının anadan
olması və sairədən bəhs edir. Bu hissə hər iki versiyada, tam mənası ilə,
totemist və animist görüşlərə əsaslanan əsatirdir. İkinci hissə isə eponim,
Oğuzun 24 nəvəsinin adı ilə adlanan qəbilələrdən və bunların sonrakı
“tarix”lərindən danışır. Bu hissə də, əlbəttə, tam, düzgün, dürüst tarixi
hadisə olmaqdan daha çox, tarixi əfsanə və rəvayətlərdən ibarətdir. Lakin
burada birinci hissəyə nisbətən tarixilik, reallıq əsatirlikdən daha
qüvvətlidir.
Uyğur “Oğuznamə”sinə görə, Oğuz tayfalarının eponimi olan Oğuz
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xanın anası Ay kağan, atası isə Öküz imiş. Yenicə anadan olan Oğuzun üzü
“göy”, ağzı “atəş-qızıl”, gözləri “al”, saçları, qaşları “qara” imiş73. Uşaq
anasının ancaq “ağuzundan” (ilk südündən) yeməklə kifayətlənməmiş, çay,
ət, aş və şərab istəmiş, qırx gündən sonra isə gəzməyə, oynamağa
başlamışdır. Onun qıçları öküz qıçlarına, beli canavar belinə, çiyinləri
sambur çiyninə, sinəsi isə ayı sinəsinə oxşayırmış. Bütün bədəni tük ilə
örtülü imiş.
Oğuz ilxı otarır, at minir, ov ovlayır, böyüyüb cavan oğlan olur. Bu
zaman meşədə bir kərgədan peyda olub xalqa əziyyət verməyə başlayır.
Hətta adamları da yeyir. Çox çətinlikdən sonra Oğuz kərgədanı öldürür.
Günlərin bir günündə Oğuz xaqan bir yerdə Allaha dua edirmiş.
Birdən hava qaralır. Göydən göy rəngli bir şüa düşür. Bu şüa Günəşdən
işıqlı, Aydan parlaq imiş. Oğuz baxır ki, bu şüanın ortasında gözəl bir qız
var... Qız o qədər gözəl imiş ki, gülsə, “göy tanrı yığlaya durur”. “Oğuz
xan onu sevdi. Aldı. Onun bırla yattı, töl boğaz boldı”74.
Oğuzun bu qızdan üç oğlu olur. Adlarını Gün xan, Ay xan, Ulduz xan
qoyurlar.
Bu hadisədən bir müddət keçir. Bir gün yenə də Oğuz ova gedir. Bir
də gölün ortasında bir ağac görür. Ağacın kovuşunda bir qız oturmuşmuş.
Qız çox gözəl imiş. Onun gözləri səmadan daha mavi, saçları çay dalğaları,
dişləri mirvari kimi imiş. Oğuz bunu da sevir, alır. Bundan da üç oğlu olur.
Adlarını Göy xan, Dağ xan, Dəniz xan qoyurlar.
Əfsanənin ikinci versiyasını isə Rəşidəddin öz “Cami-ət-təvarix”
əsərində də ondan istifadə etmiş olan Xivə xanı Əbülğazi “Şəcəreyitərakimə” adlı əsərində vermişdir.
Bu versiyaya görə, Oğuzun atasının adı Qaraxandır. Onun dörd oğlu
vardır ki, Oğuz bunların ən kiçiyidir. Oğuz anadan olandan sonra üç gün
süd yemir. Hər gecə anasının yuxusuna gəlib: “Sən müsəlman olmasan,
mən öləcəyəm, sənin südünü yeməyəcəyəm” deyir. Ana ürəyində
müsəlman olur. Oğuz süd yeyib böyüyür. Bir yaşı tamam olanda Qaraxan
böyük toy-qonaqlıq düzəldib eli yığır, uşağa ad qoymaq istəyir. Bir yaşlı
uşaq birdən dilə gəlib: “Mənim adım Oğuzdur”, deyir.
Aylar, illər keçir. Oğuz böyüyüb cavan oğlan olur. Qaraxan qardaşı
Gür xanın qızını ona alır. Oğuz ona islamiyyəti qəbul etməyi təklif edir.
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Qız qəbul etmir, Oğuz da onunla yaşamır. Bir müddətdən sonra Qaraxan
oğlunun arvadına soyuq münasibətini eşidib, ikinci qardaşı Qır xanın qızını
ona alır. İslamiyyəti qəbul etmədiyinə görə Oğuz onunla da yaşamır.
Nəhayət, axırıncı əmiqızı islamiyyəti qəbul edir. Oğuz onunla yaşamağa
başlayır. Bir müddətdən sonra Qaraxan Oğuzun müsəlman olduğunu bilib,
öldürmək istəyir. El iki yerə bölünür. Müharibədə Qaraxan öldürülür. Oğuz
xan olur.
Bu versiyaya görə də Oğuzun Gün, Ay, Ulduz, Göy, Dağ, Dəniz adlı
altı oğlu olur75.
Göründüyü üzrə, hər iki əfsanə, daha dəqiq deyilsə, əfsanənin hər iki
versiyası, sözün tam mənasında, əsatirdir. Özü də bu əsatirdə Uyğur və
Oğuzların həm totemist, həm də animist görüşləri öz əksini tapmışdır.
Aydındır ki, bunlardan Uyğur versiyası daha qədimdir. Bu versiyaya görə,
Oğuzun atası öküz, anası isə, bizcə, “um”lanmış, yəni “şişmiş” bədirlənmiş
ayın antropomorfizmindən ibarət olan “Umay”dır” 76 . Bunların ikisinin
izdivacından əfsanəvi, əsatiri eponim olan Oğuz əmələ gəlir.
Əfsanənin ikinci versiyasında ananın adı məlum deyil. Ata
Qaraxandır. Əgər burada da ana ayla əlaqədardırsa, demək ki, Qaraxanla,
yəni qaranlıq səma ilə ayın izdivacından Oğuz doğulur. Sonra Qaraxan,
yəni qaranlıq məhv olur. Oğuz qalib gəlib xanlığı, hakimiyyəti əlinə alır.
Görkəmli sovet alimi S.P.Tolstovun çox haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi,
onun işıq stixiyası ilə izdivacından isə Göy, Dağ və Dəniz, yəni kainat
yaranır77.
Oğuz xan surəti çoxdan bəri bir sıra görkəmli alimlərin diqqətini cəlb
etmiş, müxtəlif şəkillərdə izah edilmiş, sanballı bir tədqiqat ədəbiyyatı
əmələ gəlmişdir78.
Bu izahlar içərisində ən çox ağlabatan bu surəti totemizmlə-totemləöküzlə əlaqələndirən izahdır. Bu, ona görə ağlabatandır ki, daha qədim
Uyğur əfsanəsi onun atasının öküz olduğunu, özünün isə öküzə oxşadığını
doğrudan-doğruya qeyd edir. Əlyazmasında hətta öküz şəkli də
çəkilmişdir. “Cami-ət-təvarix” və “Şəcəreyi-tərakimə”dən daha qədim olan
75

Bax: Рашид-Аддин Сборник летописей, т. Издан. АН СССР, 1952, s. 80-83;
А.Н.Кононов. Родословная туркмен. Соч. Абтул-Гази, Изд. АН СССР. 1958, s. 40-45.
76 A.N.Bernştam da Ay kağanda həm İştar, həm də Umayı görür. Bax: Советская
этнография, 1935, № 6, s. 25
77 Bax: С.М.Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен.
ПИВО, 1935, № 9-10, с. 3-41
78 Bax: А.Н.Кононов. Родословная туркмен c. 82
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“Divani-lüğət-üt-türk”də Mahmud Kaşğari bu adı “Öküz” şəklində yazır.
Məlum olduğu üzrə, əksər qədim Şərq xalqlarında öküzəbənzər insan,
yarımöküz, yarıminsan şəklində təsəvvür edilən bir sıra ilk insan, ilk şah və
eponim surətləri vardır. Belə surətlərə misal olaraq qədim Zərdüşti
himnlərdə tez-tez adı çəkilən, eləcə də “Şahnamə” surətlərindən birisi olan
“Kəyumərsi”, yəni ilk “Öküz-insan”ı , ilk şah kimi təsvir edilən
“Kopatşah”ı, yəni “Göv padşah”ı, kalmık folklorundakı “Bo xan”ı, yəni
“Buğa xan”ı, Buryat folklorundakı “Buğa nuin”i, monqol eposundakı
“Buğa xan”ı və başqalarını göstərmək olar. İlk insan, yaxud ilk şah kimi
təsəvvür edilən belə öküz, yaxud yarımöküz surətləri haqqında Təbəri,
Məsudi, Biruni və başqaları da müxtəlif şəkillərdə yazırlar79.
Sovet alimlərindən K.V.Trever Kəyumərs haqqında belə bir əfsanə də
qeyd edir:
“Kəyumərs Əhrimən tərəfindən öldürüldükdən sonra onun bədənindən
əlli beş cür müxtəlif tumlar, on iki cür dərman bitkisi, iki yüz yetmiş iki
növ xeyirli heyvan, ilk arvad və eşi yaranır”80. Bütün bunları nəzərə alan
Ziya Göy Alp çox haqlı olaraq: “Türk, İran, hind, yəhudi, ərəb, Misir və
yunan əsatirindəki “öküz-buğa surətləri arasında əlaqələr” olduğunu qeyd
edir.
K.V.Treverə görə isə, bu surət ilk dəfə İranda deyil, Orta Asiyada
yaranmışdır81.
Yuxarıda deyilənlərdən çox aydın bir şəkildə görünür ki, hər iki
“Oğuznamə” versiyasının ilk hissələri totemizmə və animizmə əsaslanan
animizmdir. Habelə bu, aydındır ki, bu surətlər, bu əsatiri əhvalatlar, bu
süjetlərlə bizim, eyni zamanda, həm də “Oğuznamə” adlanan “Dədə
Qorqud” boyları arasında heç bir yaxınlıq yoxdur.
“Dədə Qorqud” boylarında Oğuz nə totem, nə insan, nə eponim, nə də
xan kimi iştirak etmir. Yalnız bircə “Basatın82 Təpəgözü öldürdüyü boy”da
“Oğuz xanın ilxıçısı gəlib xəbər gətirdi”, deyə bir cümlə vardır ki, bizcə,
bu da, sadəcə, bir səhvdir. Yəni səhv olaraq Bayandır xan əvəzinə Oğuz
xan yazılmışdır. Qalan boylarda, elə həmin boyun sonrasında da Oğuz el
və ölkə mənasında işlədilir.
79

И.С.Брагинский. Из истории таджикской народной поэзии, Изд. АН СССР, M.,
1956, c. 121-122.
80 К.В.Тревер. Гопатшач-Пастуч Царь, Тр., oтд. Истории, культуры
и искусство
Востока. 1940, с.71
81 K.V.Trever. Göstərilən əsəri, s. 75
82 Bizcə, bu qəhrəmanın adı Pusat, yaxud Bisat deyil, Basatdır.
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“Dədə Qorqud” boylarında öküzlə Ay kağanın, yaxud Qaraxanla
böyük arvadının izdivacından doğulmuş eponim Oğuz xandan, onun mifik
oğlanlarından, eləcə də “Oğuznamə”lərdəki totemist, animist görüşlərdən,
hətta totemin sonrakı inkişafı kimi oğuzlarda çox möhkəm yerləşmiş olan
“Onqon” adlardan heç bir əlamət yoxdur. Yalnız iki yerdə qədim
totemlərdən birisi olan qurd canavarın, bir yerdə də sonğurun adı çəkilir ki,
bu da qalıq, yaxud əlamət şəklindədir.
Məlumdur ki, heyvana məhəbbət başqa şeydir, öz mənşəyini heyvanla
bağlamaq, onu müqəddəsləşdirib totem, onqon dərəcəsinə qaldırmaq isə
başqa şeydir.
“Dədə Qorqud” boylarında köçərilik təsərrüfatı ilə çox bağlı olan at,
dəvə və qoyun kimi heyvanlar çox təriflənir, hətta əgər belə demək
mümkünsə, idealizə edilirlər. Bamsı Beyrək öz atının alnını meydana,
gözlərini şəbçırağa, yalını əbrişimə bənzədərək ona:
At deməzəm sənə, qardaşımdan yey.
Başıma iş gəldi, yoldaş deyərəm, yoldaşımdan yey 83. – deyə müraciət
edir.
Ata bizim sonrakı dastanlarımızda da münasibət belə müsbət
olmuşdur. Məlum olduğu üzrə, Koroğlu öz Qıratını, Nəbi öz Bozatını, Şah
İsmayıl öz Qəmərnişan atını həmişə özlərinə arxa, kömək, yoldaş, qardaş
adlandırmış, onlara tərifnamələr demişlər.
“Dədə Qorqud” boylarında atla əlaqədar “At işlər, ər öyünür”, “Yayan
adamın umudu olmaz”, “Qazlıq ata namərd igid minə bilməz, minincə,
minməsə yey”, “At yeməyən acı otlar bitincə, bitməsə yey” və s. bu kimi
həkimanə sözlərə də çox tez-tez təsadüf olunmaqdadır.
Ozan çox vaxt öz təsvir vasitələrində, təşbih və müqayisələrində də bu
heyvanların xasiyyətlərinə, xüsusiyyətlərinə müraciət edir; misal üçün, ana
öz istəkli oğlunu “qulunum oğul” adlandırdığı kimi, oğul da öz anasına:
“qarşım alıb nə bozlarsan?” – deyə xitab edir.
Məlum olduğu kimi, bozlamaq dəvənin səslənməsinə deyilir. Yaxud,
misal üçün, Beyrək bazirganların dediklərini yoldaşlarına xəbər verərkən
“babamın ... evinə şivən girmiş, qaza bənzər qızı-gəlini ağ çıxarmış, qara
geymiş” dediyi kimi, ozan onun yoldaşlarının da “bögürün-bögürün”
ağlaşdıqlarından danışır.
Oğlu əsir düşmüş Boyu uzun Burla Xatun əri Qazan xana müraciətlə
deyir:
83 “Kitabi-Dədə
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Qaytabanda qızıl dəvə bundan keçdi,
Törümləri bozlayıb belə keçdi,
Törümcüyün aldırmışam, bozlayayımmı?
Qara qoçda qazılıq at bundan keçdi,
Quluncuğu kişnəyib belə keçdi,
Quluncuğum aldırmışam, kişniyəyimmi?
Ağayılda ağca qoyun bundan keçdi,
Quzucuğu məkrəşib belə keçdi,
Oğul deyib bozlayayımmı?84
Uruz isə atasına müraciətlə dediyi “söy”ü belə qurtarır:
Qara qoç atlar əsən olsa, qulun doğar.
Qaytabanda qızıl dəvə əsən olsa, Törüm verər.
Ağayalda ağca qoyun əsən olsa, quzu verər.
Bəy ərənlər əsən olsa, oğlu doğar.
Sən əsən ol, anam əsən olsun,
Məndən yekrək qadir tanrı sizə oğul verər85.
Yaxud Qazılıq Qoca arvadının oğlanmı, qızmı doğmuş olduğunu belə
soruşur:
Qaytabanın mayasını yüklü qoydum,
Nərmidir, mayamıdır, onu bilsəm.
Qoçmudur, qoyunmudur onu bilsəm.
Ala gözlü, görklü halalım yüklü qoydum,
Erkəkmidir, qızmıdır, onu bilsəm86.
Oğul isə atanın bu suallarına belə cavab verir:
Qaytabanın mayasını Yüklü qoydun, nər oldu.
Qarayıldın qoyununu Yüklü qoydun, qoç oldu.
Ala gözlü, görklü halalın Yüklü qoydun, aslan oldu87.
Yuxarıda deyildiyi kimi, bütün bunlar Azərbaycan əhalisinin köçəri
həyat keçirən hissəsinin qoyuna, dəvəyə, ata olan münasibətilə əlaqədardır.
Lakin elə həmin əsərin qəhrəmanı təsərrüfatın bu forması üçün ən çox
zərərli olan, yəni atın, qoyunun, dəvənin ən amansız, hiyləgər
düşmənlərindən biri olan qurdu–canavarı müqəddəs hesab edirsə, bu artıq
ibtidai dini görüş olan totemizmin qalınlığından başqa bir şey deyildir.
Qazan xan ovda olduğu zaman onun evini yağmalayırlar. O,
84 “Kitabi-Dədə
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dağıdılmış yurdunu sudan, canavardan, itdən, nəhayət, Qaraca Çobandan
xəbər alır. Suya müraciətlə dediyi “söy”ü “Qara başım qurban olsun
suyum, sənə!” misrası ilə qurtarır. Sudan sonra canavara rast gəlir. “Qurd
üzü mübarəkdir”, başladığı “söy”ü də “Qara başım qurban olsun, qurdum,
sənə” misrası ilə bitir. Halbuki bundan sonra rast gəldiyi itə: “Qara başım
sağlığından eyiliklər edim, köpək, sənə!”,– deyir. XI boyda isə düşmən
qarşısında özünü təriflədiyi zaman: “Avazı qaba qurd əniyi erkəyində bir
köküm var”, deyərək öz mənşəyini doğrudan-doğruya qurdla bağlayır.
Qurdun, canavarın qədim Oğuz totemlərindən biri olduğu məlumdur.
“Oğuznamə”nin uyğur versiyasına görə, canavar şüa şəklində Oğuzun
yanına gəlir, gələcək səfərlərdə ona bələdçilik və kömək edəcəyini vəd
edir, vədini də yerinə yetirir. Ən ağır, qorxulu, təhlükəli səfərlərdə Oğuz
canavarın qabaqda getdiyini, onlara bələdçilik etdiyini görür. Qurdun
müqəddəs, mübarək, xilaskar olduğu başqa qədim dastanlardan,
əfsanələrdən də məlumdur. Lakin “Dədə Qorqud” boylarında, yuxarıda
deyildiyi kimi, bu müqəddəslikdən güclə sezilə bilən ikicə əlamət qalmışdır
ki, ikisi də Qazan xanla əlaqədardır. Qurd üzünün “mübarək” olduğunu da,
“Qara başım qurban olsun, qurdum, sənə” misrasını da Qazan xan deyir, öz
kökünü qurdla bağlayan da Qazan xan olur. Qazan xan isə, məlum olduğu
üzrə, bu eposun ən qədim surətlərindən biridir. Başqa boylarda isə, hətta
elə həmin boyların özlərində də canavar artıq totemlikdən çıxmış, əksinə,
yəni mənfi, zərərli heyvan kimi qiymətləndirilir. Misal üçün, elə həmin
ikinci boyda (Qazan xanın evinin yağmalanması boyu) Qazan xan canavara
müraciətlə deyir:
Qaranğu axşam olanda günü doğan!
Qar ilə yağmur yağanda ər kimi duran!
Qara qoç atları kişnəşdirən!
Qızıl dəvə gördüyündə bozlaşdıran!
Ağca qoyun gördüyündə quyruq çırpıb qamçılayan!
Arqasını urub bərk ağılın ardın sökən!
Qarmayıv qoç simizin alıb tutan!
Qanlı quyruq üzüb cap-cap udan və i. a.
Göründüyü üzrə, burada heç bir təqdis, hətta tərif yoxdur. Bu “söy”də
canavarın maldarlıq, xüsusilə qoyunçuluq üçün ancaq zərərli olan
xasiyyətlərindən danışılır.
“Oğuznamə”lər üçün çox əhəmiyyətli olan totemonğolların “Dədə
Qorqud” boylarını yaradan ozanlar üçün, doğrudan da, heç bir əhəmiyyətə
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malik olmadıqlarını elə həmin Qazan xanın dilindən deyilmiş başqa
“söy”lərdən də görmək mümkündür.
Məlum olduğu üzrə, ümumiyyətlə, onğon totemin daha sonrakı inkişaf
mərhələsində ortaya çıxmışdır. Buna görə də, misal üçün, D.K.Zelenin öz
“Культ онгонов в Сибири” adlı əsərində onğonu doğrudan-doğruya totem
adlandırır.
“Oğuznamə”lərə görə, Oğuzun altı oğlundan hər birinin özünə görə
onğonu olmuşdur. Bu onğonlar sonralar da hər oğuldan əmələ gəlmiş
tayfalar tərəfindən “müqəddəs” hesab edilmişdir. Rəşidəddinə görə: Gün
xanın onğonu şahin, Ay xanın onğonu qartal, Ulduz xanın onğonu
dovşandır, Göy xanın onğonu sonğur, Dəniz xanın onğonu çağır, Dağ
xanın onğonu isə uçquş imiş.
Rəşidəddin XIV əsrdə: “Bizim zəmanəmizə qədər bu məna öz
qüvvəsində qalır və hər bir tayfa öz onğonunu tanıyır” demişdir.
Halbuki Qazan xan “Dədə Qorqud” boylarında gah:
Ağ Qayanın qaplanın ərkəyində bir köküm var,
gah:
Ağ sazın aslanında bir köküm var,
gah:
Avazı qaba qurd əniyi ərkəyində bir köküm var,
– deyir, gah da:
Ağ sonğur quşu ərkəyində bir köküm var88,
– deyərək öz onğonunu Göy xan nəslinin onğonu ilə qarışdırır.
Qədim “Oğuznamə”lər üçün əsas olan əsatiri görüşlərin “Dədə
Qorqud” boylarında çox da böyük əhəmiyyət daşımadıqlarını göstərən
dəlillərdən biri də, bizcə, “9” rəqəmidir. Məlum olduğu üzrə, bütün
xalqların eposlarında üç, yeddi, qırx, min kimi bir sıra çox işlənən rəqəmlər
vardır. Bunları bəzən məşhur, bəzən müqəddəs, bəzən də sadəcə xoşbəxt
rəqəm adlandırırlar. Bunların hər birinin belə məşhur olmasının özünə görə
məlum səbəbləri vardır. Bu rəqəmlər “Dədə Qorqud” boylarında da çox
tez-tez işlədilir. Lakin bunlardan başqa, bu boylarda biz bir də doqquz yüz
rəqəmlərinə rast gəlirik ki, bunların əsasında dayanan “doqquz”, bizcə,
Oğuz tayfalarının təşkilat sistemi ilə əlaqədar bir rəqəmdir.
Əfsanəyə görə, Oğuzun altı oğlunun hər birinin özünəməxsus totemonğonu və şülən-şilan məclisində hər birinin özünəməxsus yeri vardır.
Başqa xalqların da tarixindən məlumdur ki, totemi öldürmək olmaz. Lakin
88
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ildə bir dəfə hər bir ailə, tayfa, qəbilə öz toteminin ətindən yeyərmiş. Belə
bir etiqad var imiş ki, guya bununla totemin gücü, qüvvəti onu müqəddəs
bilən insana keçirmiş. Oğuzlarda ilk totem, görünür ki, öküz olmuş,
sonralar bu, qoçla, qoyunla əvəz edilmişdir. XIV-XV əsrlərdə
Azərbaycanda biz qara və ağ qoyunu totem hesab edən iki qüvvətli qəbilə
birləşmələrinin yaşadıqlarını, hətta hakimiyyət sürdüklərini də bilirik.
Sonralar bu totemlər alıcı quşlara çevrilmişsə də, şülən-şilanlarda, yəni ildə
bir dəfə keçirilən xüsusi mərasimlərdə totemi kəsib yemək adəti
yaşamışdır. Lakin hər oğul bu totem ətinin ancaq müəyyən yerini yeyə
bilərdi. Bu hissəni Rəşidəddin “sökük”89, Əbülğazi isə “ölüş”90 adlandırır.
Demək, hər oğulun, sonralar hər nəvənin, daha sonralar isə qəbilənin şülənşilan ətindən müəyyən ölüşü var imiş.
Bu təşkilat sisteminin izləri, bu “ölüş” bölgüsünün əlamətləri “sayaçı
sözləri”ndə yaşayaraq zəmanəmizə qədər gəlmişdir. Ümumiyyətlə,
yuxarıda deyildiyi kimi, “sayaçı sözləri” ozan mərasim nəğmələrindən
biridir. Bu nəğmə indi arxaikləşmiş bir sıra sözləri, formaları yaşatdığı
üçün də çox qiymətlidir. Misal üçün, biz bu balaca nəğmədə hörmətli
mənasında “say”, daha yaxşı mənasında “yey”, nəğmə mənasında saya,
qaşqa mənasında “təpəl”, daldalanacaq mənasında “sapa”, düşərgə
mənasında “yurd”, oğru mənasında “avan”, kabab mənasında “şişlik”,
maçabud mənasında “açıqlıq”, qol mənasında “qor”, rasta ət, iç əti
mənasında “uca” ətraf mənasında “yörə” (yan-yörədə olduğu kimi), leysan
mənasında “saya yağış” və s. bu kimi sözlərə rast gəlirik.
Bizcə, nəğmədə yuxarıda adı çəkilən “ölüş”lərin də adları
yaşamaqdadır. Rəşidəddinin verdiyi məlumata görə, Gün xanın ölüşü “sağ
qor”91, Ay xanın ölüşü “sağ aşıqlıq”, Ulduz xanın ölüşü “sol qor”, Dəniz
xanın ölüşü “sol aşıqlıq”, Dağ xanın ölüşü isə “uca”, yaxud “ucalya”
imiş92.
Bunlardan Gün xanın ölüşü “Came-ət-təvarix”də “qaf, “rey”, “yey”
şəklində yazılmış olduğundan, naşir və tərcüməçilər “Qri” şəklində yazır,
yəni birinci hərflə ikinci hərfin arasındakı saitin nə olduğunu bilmədikləri
üçün sual altında qoyur və “qol”,- deyə tərcümə edirlər93.
Ay xanın ölüşü olan aşıqlıq-bud deməkdir ki, bu söz indi də bu
89
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Göstərilən əsəri, s. 51
91 Bu, bəlkə də “l” səsinin “r” səsi ilə əvəz edilməsi ilə bağlıdır.
92 Bax: Raşid-ad-din. Göstərilən əsəri, s. 88-90.
93 Yenə orada, s. 8, qeyd 1.
90 A.N.Kononov.
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mənada işlədilməkdədir. Ulduz xanın ölüşü bəzən “oyaku”, bəzən isə
“oyahə” şəklində yazılır ki, Mahmud Kaşğariyə görə, qabırğa deməkdir.
Göy xanın ölüşü sol Qəri, yəni sol qol, Dəniz xanın ölüşü isə “uca”dır ki,
bu sözü bütün tərcüməçilər bel tirəsinin yanlarında olan ət deyə (rasta, iç
ət) tərcümə edirlər. “Uca” sözü elə bu mənada indi də bəzi rayonlarımızda
işlənməkdədir.
Beləliklə, görünür ki, oğul altı olsa da, ölüş əslində sağ və sol olmaq
üzrə dörd imiş: bud, qol, qabırğa və uca.
Sayaçı sözlərinin bir yerində deyilir:
Bu saya kimdən qaldı?
Adam atadan qaldı.
Adam ata gələndə,
Qızıl öküz duranda,
Qızıl buğda bitəndə
Dünya bünyad olanda
Şişliyimiz öyəcdir94.
Bu hissənin xalqdan toplanmış başqa bir variantında misralanın hamısı
“dən” şəkilçisi ilə bitir, hər iki şəkildə, bizcə, ozan “çox qədimlərdən, hətta
dünya bünyad olandan bəri şişliyimiz, kababımız öyəcdir” demək istəyir.
Ozan bundan sonra gələn bənddə onun, yəni öyəcin harasının yeməli,
“ulu”, hətta bir dərəcəyə qədər “müqəddəs” olduğunu izah edir:
Onun dördü uludu,
Aşıqlığı qorudu.
Ucası qiymatlıdı,
Qabırğası dadlıdı.
Bizcə, ikinci misradakı “qor” əslində “qol”dur. Bunun doğrudan da
belə olduğu qafiyəsi olan “ulu”dan da görünür. Bu söz ya əlyazmasında
sadəcə səhv getmişdir (məlum olduğu üzrə, belə səhvlər çox olur), yaxud
da [l] səsinin [r] səsi ilə əvəzlənməsi hadisəsi ilə əlaqədardır.
Hər halda bənddən çox aydın görünür ki, ozanın fikrincə, şişlik,
kabablıq olan öyəcin dörd hissəsi “ulu” imiş. Bunlar da aşıqlıq, qor, yaxud
qol, qabırğa və ucadan ibarət imiş. Göründüyü üzrə, bu, Rəşidəddinin qeyd
etdiyi söküklərin eynidir.
Yuxarıda deyildiyi kimi, əsatirə, əfsanəyə görə, Oğuz xanın altı
oğlundan 24 nəvəsi olmuşdur ki, bunlardan da 24 oğuz tayfası əmələ
gəlmişdir. S.P.Tolstov çox haqlı olaraq bunun özündə də 1-2-3 və 4-dən
94 СМОМПК,

с. 2.
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ibarət bir rəqəm oyunu olduğunu söyləyir95. Diqqət edildikdə, bu, doğrudan
da, belədir. Oğuzun özü 1, arvadı 2, hər arvaddan olan oğlu 3, hər oğuldan
olan nəvəsi 4-dür. 1+2+3=6. 4*6=24.
Başqa sözlə deyilsə, adama real həqiqət kimi görünən Oğuz tayfaları
miqdarının özündə də, deyəsən, yaradıcılıq ünsürləri vardır.
Bizcə, boylarda çox tez-tez təkrar olunan “9” rəqəmi də, əgər belə
demək mümkünsə, əsatirlə, yəni Oğuzun bir özü, iki arvadı və altı oğlu
(1+2+6=9) ilə əlaqədar olan təşkilati rəqəmdir:
“...Salor Qazan yerindən durmuşdu, Doxsan başlı ban evlərini qara yer
üzərinə tikdirmişdi... Doxsan yerdə ala qalı ipək döşəmişdi... Doqquz qara
gözlü qız...”; “Doxsan tümən gənc oğuz söhbətə dirilmişdi... Doqquz yerdə
badyalar qurulmuşdu”; “Doxsan tümən gənc oğuz ardımca gəlsin”; “Onun
ardınca doqquz qoca başları Aruz yetdi”; “Belində doxsan oxu seyrək
oğlan”96 və i.a.
Hətta Bayındır xana verilən vergidə də “doqquzlama” adlanan bir
vergi miqdarı vardır.
Doqquz rəqəmi müqəddimədə də işlədilir.
Lakin Azərbaycanda daha geniş dairədə yayılmış olan 3, 7, 40
rəqəmləri boylar yarandığı zaman bu doqquza üstün gəlmiş, onu
unutdurmuşlar.
“Oğuznamə”lərdə əsas yer tutan məsələlərdən biri də oğuzların
“bozuq” və “uçuq”lara bölünməsi məsələsidir. Əfsanəyə görə, Oğuz xan
oğlanlarını bir qızıl yay və üç ox gizlətmiş olduğu yerlərə göndərmiş. Yayı
tapanlara “bozuq”, oxları tapanlara isə “uçuq” adı vermişdir.
Əfsanəyə görə, Oğuz xan vəsiyyət etmişdir ki, “qiyamətə qədər
oğuzlar belə adlanmalıdırlar”. Bu bölgünün bəzi əlamətləri indi də bizdə
yaşamaqdadır. Misal üçün, elmi işçi Ə.Eldarova yoldaşın verdiyi məlumata
görə, bu saat da Koroğlu mahnılarından biri “Bozuğu Koroğlu” adlanır.
Lakin “Dədə Qorqud” boylarında biz bu bölgüyə, yalnız bircə son XII
boyda çox ötəri şəkildə təsadüf edirik. Özü də bu adlar bir adətlə əlaqədar
olaraq çəkilir. Əsərin 154-cü səhifəsində “Uc oq, boz oq yığnaq olsa,
Qazan evi yağmaladardı” deyilir. Bundan sonrakı cümlədə isə adlar
dəyişir: “Qazan geri evin yağmalatdı, amma Tış Oğuz belə bulunmadı,
həmin İç Oğuz yağmaladı” deyilir.
Aydın görünür ki, “Dədə Qorqud” boylarında bu, “bozuq”, “uçuq”
95 С.П.Толстов.
96 Bax:

Города гузов Советская этнография , 1941, №3, c. 78.
«Kitabi-Dədə Qorqud», s. 31, 70, 78, 130.
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bölgüsü ilə əvəz olunmuşdur97.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Dədə Qorqud” boylarının, “Oğuznamə”nin
“Türk qozmoğonusu” adı ilə nəşr edilmiş osmanlı versiyası ilə də heç bir
əlaqəsi, yaxınlığı yoxdur. Bunu aydın şəkildə görmək üçün bu versiyanın
qısa məzmununa ötəri bir nəzər salmaq kifayətdir.
Hələ yerlə göy yaranmamışdan əvvəl bütün kainat qara su halında
imiş. Günün birində bu su dalğalanmış, bundan Toğrul quşu yaranmışdır.
Bu əfsanəvi, əsatiri quşun yumurtasından Baraq adlı tüklü bir ov iti
çıxmışdır98. Bir gün Baraqla Toğrul çöldə bir “yaq”a99 rast gəlmiş, öldürüb
altı yerə parçalamışlar. Hər parça canlanıb bir canlı olmuş, beləliklə də,
Gün, Ay, Ulduz, Göy, Dağ və Dəniz yaranmışdır.
Göründüyü üzrə, burada hadisələr də, iştirak edən qüvvələr də
tamamilə başqa bir əsatirlə bağlıdır.
Buraya qədər çox qısa bir şəkildə deyilənlərdən aydın görünür ki,
“Oğuznamə”lərin hər iki versiyasının ilk hissələri “Dədə Qorqud”
boylarından çox fərqli, əfsanəvi, əsatiri əsərlərdir. “Dədə Qorqud”
boylarında bu əsatirdən ancaq güclə sezilə biləcək əlamətlər, qalıqlar,
anaxronizmlər qalmışdır. Başqa şəkildə deyilsə, “Dədə Qorqud” boyları
yeni mühitdə, yeni şəraitdə, yeni aləmdə yeni yaradıcılar, yəni Azərbaycan
ozonları tərəfindən yaradılmış əsərlərdir.
Orta Asiyada, xüsusilə türkmənlər içərisində “Oğuznamə”
ümumiyyətlə, “tarix” deməkdir. Bunun doğrudan da belə olduğu hələ
1660-1661-ci illərdə öz məşhur “Şəcəreyi-tərakimə”sini yazıb qurtarmış
Əbülğazinin sözlərindən də görünməkdədir. Müəllif bu qiymətli əsərin
yazılması səbəbləri haqqında danışarkən deyir:
“...Türkmanın mollaları, şeyxləri, bəyləri mənim tarixi yaxşı bildiyimi
97

Məlum olduğu üzrə, bu söz adların mənşəyi, mənası, etimologiyası haqqında müxtəlif
rəylər vardır (bax: A.N.Kononov. Şəcəreyi-tərakimə, s. 90, 91). Rəşidəddin özü yay tapan
böyük oğulları “Bozoq” adlandırır və sözün mənasını “pozulmuş, sındırılmış ox” deyə izah
edir. “Uçoq”u isə “üç” rəqəmi ilə bağlayır. “Üçük”ü başqa alimlər bəzən “uc”la
əlaqləndirirlər. Məlum olduğu kimi, “Ok-ox-oğ” sözünün qəbilə, tayfa mənası da vardır.
Bizcə, “üç-ok”u əslində “iç-ok”, yəni “İç qəbilə”, bizim boylarda olduğu kimi, “İç Oğuz”
oxumaq daha doğrudur. Aydındır ki, əfsanə addan sonra yaranmışdır. Yəni “üç ox” sonrakı
mənalandırmadır. “Boz-ok” isə, bizcə, “çöl qəbilə”, yəni boylarda olduğu kimi, “Tış
Oğuz”dur. “Boz” sözü işlənməmiş torpaq, əkilməyən yer-çöl deməkdir (Radlov-IV-1682).
Bu söz bizdə də “Bozqıf’ və “Bozluq” şəklində təqribən “çöl” mənasında işlənməkdədir.
98 Baraq bizdə də uzun tüklü ov iti deməkdir. Hətta belə bir atalar sözü də vardır: Eşidib
parağı (barağı) qırxırlar, bilmir harasından qırxırlar.
99 “Yaq” Tibet öküzüdür. Qədim türklərdə bu öküz müqəddəs hesab edilirmiş, hətta tuğlar
və fərqlənmə nişanı olan qotazlar da bu öküzün quyruğundan düzəldilirmiş.
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eşidib dedilər ki: “bizim içimizdə oğuznamə kop tutur, amma heç yaxşısı
yox, barçası qələt və birisi birsiqə müvafiq irmas”100.
Buradan çox aydın görünür ki, Orta Asiyada “Oğuznamə” deyildikdə
“tarix” başa düşülürmüş.
Məlumdur ki, Əbülğazinin bir-birinə müvafiq gəlməyən
“Oğuzanamə”lərdən istifadə ilə doğru, dürüst bir “Oğuznamə” yaratmaq
üçün yazmış olduğu “Şəcəreyi-tərakimə” əsərləri əslində “tarix”
kitablarıdır. Burada tarix sözü qəsdən dırnaq içərisinə alınır. Çünki bu
əsərlər, eləcə də başqa Orta Asiya “Oğuznamə”ləri bugünkü mənada tarix
deyil, yarımtarixi əfsanə və rəvayətlərdən ibarətdirlər. Lakin burada
tarixilik, reallıq yaradıcılıqdan daha əsaslıdır. Elə bu xüsusiyyətinə görədir
ki, akad. V.V.Bartold “Şəcəreyi-tərakimə” haqqında belə yazır: “Bu,
türkmənlər haqqında elə xüsusi tarixi bir əsərdir ki, beləsi başqa heç bir
türk xalqı haqqında yazılmamışdır”.
Prof. A.Y.Yakubovski isə onu türkmənlərdə qəbilələr birləşməsi
prosesini ən yaxşı təsvir edən yeganə əsər adlandırır. Lakin akad. Bartold
da, prof. Yakubovski də, prof. S.P.Tolstov da, nəhayət, əsərin ən yaxşı
naşirlərindən biri olan A.N.Kononov özü də “Şəcəreyi-tərakimə”nin
anoxronizmlərlə dolu yarıməfsanəvi bir tarix əsəri olduğunu xüsusi qeyd
edirlər.
“Şəcəreyi-tərakimə”də bir sıra əfsanələr, rəvayətlər, tarixi hadisələr və
bu hadisələrlə əlaqədar şəxsiyyət, hətta yer adları var ki, biz bunlara1
“Dədə Qorqud” boylarında da təsadüf edirik. Burada ara-sıra “dürüst
olmayan”, “biri-birinə müvafiq gəlməyən” “Oğuznamə”lərdəki
rəvayətlərdən, əfsanələrdən də danışılır ki, bu da bizim üçün müqayisə
dairəsini bir qədər genişləndirir.
Bizcə, “Dədə Qorqud” boylarının hamısı tam, bitkin, bədii əsər olaraq
burada, yəni Azərbaycanda yaranmışlar. Lakin bunlardan bəzilərinin ayrıayrı hissələri, bəzi surətləri, bir sıra yer adları Oğuzların Orta Asiya
dövrləri ilə bəzən aydın, bəzən isə çox dumanlı bir şəkildə
səsləşməkdədirlər.
Misal üçün, “Dədə Qorqud” boylarında çox tez-tez adı çəkilən Şöklü
Məlik, bizcə, Oğuzların keçmişə aid dumanlı xatirələri əsasında yaranmış
bir düşmən surətidir.
Məlum olduğu üzrə, Şöklü Məlik “Qazan xanın evinin yağmalandığı”,
“Bay Börə bəy oğlu Bamsı Böyrək”, “Uruzun dustaq olduğu” və “Bəkil
100 Əbülğazi.
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oğlu İmran” boylarında iştirak edir. Bunların hamısında o, Oğuz
qəhrəmanlarının ən təhlükəli və amansız düşməni kimi təsvir edilir. II
boyda o, Qazan xanın ovda olduğundan istifadə edərək basqın edir, eli,
obanı talayır, oğlu Uruzu, arvadı boyu uzun Burla xatunu, qarımış anasını
əsir aparır. Şöklü Məlik bununla kifayətlənmir, o, Qazanın Dərbənddə olan
qoyun sürülərinə də sahib olmaq istəyir. Lakin burada Qaraca Çoban kimi
bir qəhrəmanla qarşılaşır, onun iki qardaşını öldürürsə də, əsas məqsədinə
nail olub, qoyunları apara bilmir.
Düşmənlər Qazan xanın arvadı Burla xatunu keyf məclisinə gətirmək,
“sığraq sürdürmək”, “döşəklərinə çıxarmaq” istəyirlər. Lakin nə qədər
çalışırlarsa, qırx incəbel qızın içərisində Burla xatunun kim olduğunu təyin
edə bilmirlər. Bunu eşidən Şöklü Məlik ən vəhşi bir tədbirə əl atır; o əmr
edir ki, Burla xatunun oğlu Uruzu assınlar, ətindən qara qiymə çəksinlər,
əsir qadınların qabağına qoysunlar, kim yeməzsə, demək ki, Burla xatun
odur, çəkib döşəklərinə gətirsinlər. Lakin bu tədbir baş tutmur. Qazan xan
gəlib çıxır, böyük bir vuruşma olur. Qazan xan Şöklü Məliyi öldürür101.
Bundan sonrakı üçüncü boyda biz Şöklü Məliyi yenə də diri görürük.
Bu boyun baş qəhrəmanı Beyrək öz “beşik kərtmə” nişanlısı Banu
Çiçəklə evlənir. Toy gecəsi Bayburd hasarının bəyi basqın edir, naibi
öldürürlər. Beyrəyi isə otuz doqquz yoldaşı ilə əsir aparırlar. Boyun
sonundakı vuruşun təfərrüatından aydınlaşır ki, buranın da başçısı, bəyi
Şöklü Məlik imiş. Burada da Şöklü Məliyi Qazan xan öldürür102. Bundan
sonrakı üçüncü boyda, yəni “Uruzun dustaq olduğu” boyda Şöklü Məlik
yenə də “dirilir”. Məlum olduğu üzrə, bu boyda təsvir olunan müharibədə
gənc Uruz əsir düşür. Qazan xan və qəhrəmanlıqla ondan heç də geri
qalmayan arvadı Burla Xatun Uruzu əsirlikdən qurtarırlar. Burada da Şöklü
Məlik vuruşda iştirak edir və yenə də Qazan xan tərəfindən öldürülür.
“Qazan gen tüpə təpdi... Şöklü Məliyə həvalə oldu, bögürdübəni atdan
yerə saldı, alca qanın yür üzərinə tökdü”103. II boyda Dərbənddə, III boyda
Boyburdda, IV boyda Tatyan qalası yaxınlığında baş verən hadisələrdə
əsas düşmən kimi iştirak edən, hər dəfə də öldürülən bu düşmən IX boyda
da Gəncə-Bərdə ətrafında baş verən basqında iştirak edir. Düşmənlər
İmranı qorxutmaq üçün deyirlər:
Şöklü Məlik sənə qatı pusdu.
Meydandakı şol oğlanı tutun!
101
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103 Yenə orada, s. 83.
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Qarusundan ağ əllərin bağlayın!
Qəfillicə görklü başın kəsin!
Alca qanın yer üzünə tökün dedi104.
Bizcə, dörd dəfə, ayrı-ayrı boylarda hərdən bir tərəfdə düşmən başçısı
kimi təsvir edilən, hər dəfə də ölüb yenidən dirilən bu Şöklü Məlik
Oğuzların köhnə düşməni olan tarixi Şah Məlik haqqında ozanların
yaddaşında qalmış dumanlı xatirələr əsasında yaranmışdır105.
Məlum olduğu üzrə, Şah Məlik, Əbülğaziya görə, Qılınc Arslan Şah
Məlik, Tarixi-Beyxqa görə isə Əbülfəvaris Şah Məlik İbn Əli Əl-Bərrani106
oğuzların ən qatı və amansız düşmənlərindən biri olmuşdur. O, XI əsrin II
rübündə oğuzların siyasi həyatında çox böyük rol oynamış, “köhnə oğuz
partiyasının” Yabki dövləti hakimiyyətini davam etdirməyə çalışmış,
dəfələrlə müharibələr aparmış, basqınlar, qırğınlar düzəltmişdir. Oğuzlar
hətta Xarəzmdə özlərinə yer aldıqdan sonra Şah Məlik onlara rahatlıq
verməmişdi. “Onların bu nisbi nailiyyətləri burada da uzun sürmədi.
Səlcuqların köhnə düşməni Şah Məlik basqın etdi və səkkiz min adam
qırdı”107.
Şah Məliyin mübarizəsi şəxsi mübarizə deyildi. Bu, bir sülalənin
hakimiyyəti öz əlində saxlamaq uğrunda apardığı mübarizənin son
təşəbbüsləri idi. Şah Məliyin məğlubiyyəti köhnə dövlətin siyasət
aləmindən silinməsi, yeni bir dövlətin yaranması demək idi. Buna görə də
ona qarşı mübarizədən, qalibiyyətdən əmələ gəlmiş iftixar hissi belə bir
surətin yaranmasına, müxtəlif variantlara düşməsinə, dəfələrlə ölüb və
yenidən öldürülən düşmən surəti kimi təsvir edilməsinə səbəb olmuşdur.
Bu surət Orta Asiyada müxtəlif şəkillərdə işlənmiş, müxtəlif əfsanə və
rəvayətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə rəvayətlərdən birini, əlbəttə
ki, ən çox həqiqətə uyğununu Əbülğazi öz “Şəcəreyi-tərakimə”sində
vermişdir. Rəvayətin qısa məzmunu belədir:
Şeybani oğlu Buran on səkkiz il hakimiyyət sürdükdən sonra ölür,
yerinə Əli adlı birisini xan tikirlər. Əli Qılınc Arslan adlı oğluna Şah Məlik
ləqəbi verib, yaxın adamlarından biri olan yüz yaşlı Quzuçu bəylə Xarəzmə
göndərir. “Məmləkətin bir ucunda mən oturacağam, bir ucunda siz oturun”
deyir. El Şah Məliyi çox yaxşı qarşılayır. O isə namərd çıxır. Xalqa zülm
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eləməyə başlayır. Kimin gözəl arvadı, qızı varsa, tutub əlindən alır.
Nəhayət, el onun bu pozğunluğuna, tərbiyəsizliyinə dözməyərək üsyan
qaldırır. Şah Məlik atasının yanına qaçır. Quzuçu bəy də eli sakitləşdirə
bilməyəcəyini görüb, onun dalınca Əli xanın yanına gedir, əhvalatı olduğu
kimi danışır. Xan oğlunu döydürür, əllərini, ayaqlarını bağlayıb zindana
salır. Özü də bu qərara gəlir ki, onu elin sərəncamına versin. Quzuçu bəy
buna razı olmur. O, belə bir tədbir tökür ki, özü gedib camaatı aldatsın,
yalandan desin ki, guya Xan Şah Məliyi onların sərəncamına göndərir, xan
isə oğlunu qüvvətli ordu ilə göndərsin. Əgər el qol gücünə sakitləşdirilməzsə, sonra öhdələrindən gəlmək olmaz. Xan bu tədbirlə razılaşır. Quzuçu
bəy yola düşür, Şah Məlik isə ordu tədarükünə başlayır”.
Əbülğazi tarixi əfsanələrə, rəvayətlərə xas olan bir şəkildə bu əhvalatı
burada yarımçıq qoyaraq, “İmdi Şah Məlik qaçıb getgandan son ilinin nə
qılğının ayıtalı”, – deyə yeni bir əhvalata başlayır.
“Şah Məlik qaçdıqdan sonra Qorqud bəy Miran Kahini yanına çağırıb
tədbir istəyir. Miran Kahin uzun müddət susur, nəhayət, başını qaldırıb
deyir:
Yaxın vaxtlarda Oğuz elində müharibə olacaq. Qan çay kimi axacaq.
Əli xan öləcək, yerinə başqası keçəcəkdir... ”
Burada da Əbülğazi hətta xalq nağıllarına xas olan bir şəkildə bu
əhvalatı dayandırır, bu söz tama buldu, indi özgə sözün ayıtalı, – deyə yeni
bir əhvalat başlayır:
Hələ çox qabaqlarda Toğurmuş adlı yoxsul bir kişi yuxuda görür ki,
sinəsindən üç ağac göyərib qalxır, hər tərəfi tutur. Bir qədər sonra
Toğurmuşun üç oğlu olur. Bunlardan Toğrul yaxşı bir igid kimi yetişir.
Kırkutbəy onu onbəyi təyin edir.
Quzuçu bəy Əli xanın yanından qayıdıb gəldikdə haman Toğrul onu
tutur və həqiqəti deməyə məcbur edir. Sirr açılır. Kırkut bəylə Toğrul bəy
on altı minlik bir ordu ilə Şah Məliyi qarşılayırlar. Böyük bir müharibə
olur. Şah Məlik öldürülür. Toğrul qalib çıxır108.
Bu rəvayətin tam real tarixi həqiqət olmadığı təkcə bundan görünür ki,
əsl həqiqətdə Şah Məlik bu müharibədə öldürülməmişdir. Bundan çox
sonralar da o, Oğuzlara basqınlar etmiş, müharibələr aparmışdır.
Bildiyimiz kimi, Şah Məlik bundan sonra Xarəzmşah olmuş və çox
sonralar səlcuqilər tərəfindən əsir alınmışdır109.
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Göründüyü üzrə, Şah Məliklə əlaqədar olan bu tarixi hadisələr Orta
Asiyada baxşılar tərəfindən işlənərək belə bir əfsanə-rəvayət şəklinə
salınmışdır. Bizdə isə o, Qazan xanın düşməni kimi işlənərək ikinci boyun
əsasını təşkil etmişdir.
Bu boydakı Şöklü Məlik surətinin, doğrudan da, həmin Şah Məliklə
əlaqədar olduğu boyun süjetindən, surətin səciyyəvi xasiyyətindən də
görünməkdədir.
Əbülğazinin verdiyi məlumata görə, Şah Məlik çox tərbiyəsiz,
əxlaqsız, pozğun bir adam olmuş, kimin gözəl qızı varsa, zorla əlindən
alarmış. “El Şah Məliyə bidadgər teyib ad qoydular. Barbara el yaxşılarının
qızları və xatunlarına zorluqlara başladı”110.
Bizim boyda da Şöklü Məlik eynilə belə zalım və pozğun bir adam
kimi təsvir edilir. O, Qazanın qadını Burla xatunu əsir aparır. Onu keyf
məclisinə gətirib saqi kimi istifadə etmək, sonra da “döşəyinə çıxarmaq”
istəyir. Bunu bilən Uruz öz ölümünə, hətta ətindən anasının yeməyinə razı
olur: “onlar bir yeyəndə, sən iki yegil, səni kafirlər bilməsinlər,
duymasınlar, takim sası dinli kafirin döşəyinə varmayasan, sığrağını
sürməyəsin, atam Qazan namusun sındırmayasan”111, – deyir.
Bizcə, Qazan xanın XI boyda öz keçmiş qəhrəmanlıqları haqqında
dediyi “söy”lərdən biri də doğrudan-doğruya bu hadisələrlə əlaqədardır.
Başqa sözlə deyilsə, bu “söy” yuxarıda haqqında danışılan dövr hadisələri
ilə səsləşməkdədir.
Tarixdən məlumdur ki, səlcuqilər 1030-cu illərdə hətta Harun-Qarunla
əlaqə yaradıb, Xarəzmdə özlərinə bir az yer də ala bilirlər112. Şah Məliyin
basqısından sonra isə müxtəlif istiqamətlərlə keçməyə məcbur olurlar. Bu
köç zamanı xüsusilə salorların (Salor Qazan) Hasar dağına, qalasına
getdikləri tarix kitablarında qeyd olunur. Qazan xan isə XI boyda deyir:
Ağca Qala, Sürməlidir at oynatdım.
Atla Qarun elinə Çapğın yetdim,
Ağ Hasar qalasının bürcün yıxdım113 və i.a.
Ümumiyyətlə, Qazan xan – Qazan Alp, Salar Qazan “Dədə Qorqud”
boylarında və “Oğuznamə”lərdə ən çox diqqəti cəlb edən surətşəxsiyyətlərdən biridir. Əksər alimlər onu tarixi şəxsiyyət hesab edirlər.
A.Tumanskinin 1896-cı ildə yazdığına görə, “Türkmənlər özlərini Salor
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Qazanın nəsli hesab edirlər”114.
Əbülğaziyə görə, Qazan Alp peyğəmbərdən üç yüz il sonra
yaşamışdır... Salor Qazan Korkut ata ilə müasir olmuşdur. Korkut ata bir
tartımında (şeirində) Salor Qazanı hətta tərifləmişdir də115.
“Şəcəreyi-tərakimə”dən çox aydın bir şəkildə görünür ki, Orta Asiya
“Oğuznamə”lərində, eləcə də xalqda Qazan xan haqında bir-birindən çox
fərqli müxtəlif əfsanə və rəvayətlər olmuşdur. Belə rəvayətlərdən birinə
görə, Beçənələr uzun müddət Salorlara düşmənçilik etmişlər. Salorlar
Beçənələri həmişə “İt Beçənə” adlandırmışlar. Beçənələrin padşahı
Taymaduq qoşunla gəlib Salor elini çapıb talamış, Qazan xanın anası
Cacaqlını əsir aparmışdır. Qazan Alp üç ildən sonra kəndxudası Ünkaşı
çoxlu mal-dövlətlə göndərib anasını geri qaytarmışdır116.
“Şəcəreyi-tərakimə”nin 70-ci səhifəsində deyilir:
“...və yenə bu namədə mundaq demişlər kim, Salor elində bir kişi bar
irdi Unkaş atlı. Xatunının atı Cacaqlı, oğlının atı Qazan Salor, Qazan Alp”.
Bu “namə”dəki rəvayət isə belədir:
“Beçənə elinin padşahı Taymaduk Unkaşın yurduna basqın edib
Qazanın anası Cacaqlını əsir aparır. Üç ildən sonra Unkaş çoxlu mal-dövlət
verib arvadını geri alır. Altı aydan sonra Cacaqlının bir oğlu olur. “Qazan
Alp”, – bu uşaq haradandır, – deyə, ağacla vurub anasının başını yarır.
Anası deyir: “Qaranlıq qovuşanda düşmən gəldi. Sənin qorxudan rəngin
ağardı. Dəvəyə minib qaçdın. Mən də sənin dalınca yola düşdüm. İt Beçənə
mənə çatıb dəvəmin başını tutdu...” və i. a.
Göründüyü üzrə, bu variant birinci variantdan müəyyən dərəcədə
fərqlidir. Özü də heç şübhəsiz, xalq yaradıcılığı süzgəcindən keçmişdir:
Yağı gəldi qararıb,
Qaçıb getdin bozarıb.
Tivəqə minib artından
Barur irdim qabarıb.
İt Beçənə izimdən yetdi,
Tivəmnin başın tutdi,
İçi qaynadı, taşı yaynadi,
Üstümğa minib oynadı
İxtiyarımı aldı
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Bu oğlanı içımğa saldı117.
Aydın görünür ki, bu, rəvayət deyil, əməlli-başlı dastan parçasıdır.
Bizcə, bu, “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı II boyun Orta Asiya variantındandır.
Ehtimal ki, bunların hər ikisi qədim bir tarixi hadisəyə əsaslanır. Orta
Asiyada bu hadisə haqqında olan rəvayəti baxışlar Beçənələrlə,
Taymaduqla əlaqədar şəkildə işləyib, şeirlə bəzəyib belə bir dastan halına
salmışlar. Azərbaycan ozanı isə onu Dərbəndlə, Qaraca Çobanla, Şöklü
Məliklə əlaqədar bir şəkildə işləmiş “Qazanın evinin yağmalanması”
boyunu yaratmışdır. Variantların hər ikisinin əsasında eyni tarixi hadisə,
yaxud rəvayət dayansa da, süjet, təfərrüat, məkan və surətlər, eləcə də
surətlərin səciyyəsi tamamilə başqa-başqadır. Orta Asiya variantında əsas
surətlər Qazan, atası Unkaş və anası Cacaqlıdır. Azərbaycan variantında isə
Qazan özü, arvadı Burla xatun və oğlu Uruzdur. Orta Asiya variantında isə
o, heç bir qara qüvvədən qorxmayan qadın kimi verilmişdir. Onun hətta
Taymadukdan oğlu da olur. Azərbaycan variantında onu əvəz edən Burla
xatun isə son dərəcə namuslu bir qadın kim təsvir edilir. O hətta yeganə
oğlu Uruzun ətindən bişirilmiş qiymədən yeyər, lakin düşmən məclisinə
gedib Qazan xanın namusunu ləkələməz. Buradakı Qazan xan özü də
tamamilə başqa bir insandır. Orta Asiya variantında o, qorxaq bir adam
kimi təsvir edilir. Yuxarıdakı şeirdən də göründüyü üzrə, o, düşməni görən
kimi saralmış, anasını düşmən əlində qoyaraq dəvəsini minib qaçmışdır.
Azərbaycan variantında isə o, heç bir qara qüvvədən qorxmayan alp, heç
bir çətinlik qarşısında aciz qalmayan qəhrəmandır. Ümumiyyətlə, Qazan
xan “Dədə Qorqud” boylarında tam müsbət bir qəhrəman kimi təsvir edilir.
O, Bayındır xanın kürəkənidir. Bütün qəhrəmanları o tərbiyə etmişdir. O,
“miskinlərin umudu, ümmet 118 soyunun aslanı, Qaracuğun (bizcə, qara
camaatın, xalqın) qaplanıdır”. O, “qalın Oğuzun dövləti, qalmış igid
arxasıdır”. O, müharibə zamanı “qırımından dönməyən, lakin eyni
zamanda “qaçanı qovmayan, aman istəyəni öldürməyən” bir adamdır.
Onun qorxaqlardan zəhləsi gedir. IV boyda yeganə oğlu Uruzun
düşməndən qorxub qaçdığından şübhələnir, rəngi qaralır: “Tanrı bizə bir
117 “Şəcəreyi-tərakimə”,

s. 70
Bu söz bütün boylarda əlif-mim-tey-dən ibarət yazılr. Rossi bu sözü “Amet” oxuyaraq
Diyarbəkir deyə izah edir. Bizcə, bu doğru deyil. Diyarbəkirin köhnə adı boylarda “Həmid”
şəklində yazılır. Akad. Bartold da bunu belə qəbul edir (bax: Dede Korkut, Baku, s. 38,
qeyd 2). Əlif, mimtey-dən ibarət olan bu sözün “ümmət” olduğu isə müqəddimədən də
görünməkdədir. Burada bu söz hətta təşdidlə yazılmışdır. Akad. Bartold da bunu “община”
tərcümə etmişdir (bax: Göstərilən nəşr, s. 12). Bu titulu isə akad. Bartold-«лев племени» и
рода tərcümə edir (Göstərilən nəşr, s. 27).
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kor oğul vermiş, varayın, onu anası yanından alayın, qılıcla paralayalın, altı
bölük edəyin, altı yolun ayrıcında bıraxayın, bir dəxi kimsə yazı yerdə
yoldaşın qoyub qaçmaya” dedi 119 . Qazan xan xəyanətə dözməyən bir
adamdır. Axırıncı boyda Aruz Bamsı Beyrəyi xəyanətlə öldürür. Bamsı
Qazanın heç nəyi deyil. Aruz isə doğma dayısıdır. Buna baxmayaraq,
Qazan Aruzu öldürüb, Beyrəyin intiqamını alır.
Qazan “Dədə Qorqud” boylarının əksəriyyətində iştirak edir. İkinci,
dördüncü, on birinci boylar isə doğrudan-doğruya onun özünə həsr
edilmişdir. Bunlardan on birinci boy xüsusilə maraqlıdır.
Bu boyda Qazanın yatdığı yerdə tutulub əsir aparılmasından və
əsarətdə başına gələn işlərdən danışılır. Düşmənlər ona özününküləri
pisləyib, yağıları tərifləsə, azad ediləcəyini vəd edirlər. Əks təqdirdə onu
ölüm gözləyir. Ancaq Qazan ölümdən qorxan deyil. O ölər, düşməni
tərifləyib özününküləri pisləməz. Lakin boyun əsas məziyyəti bunda
deyildir. Qazan xan bunsuz da bütün boylarda qəhrəmandır. Bu boyda
Qazan özünün keçmiş xidmətlərindən danışır. Müxtəlif məzmunlu bir neçə
şeir, söy deyir.
V.M.Jirmunski çox haqlı olaraq bu “söy”lərin ikisinin məzmununda
bizə gəlib çatmamış iki müstəqil dastanın – boyun süjetini görür.
Bunlardan birincidə Qazan xan yeddibaşlı əjdaha ilə vuruşduğundan
danışır. İkinci söydə isə Ümman dənizi sahillərindəki bir qalanı altı günə
aldığını nəql edir120.
Bizcə, elə həmin boyda Qazanın dediyi söylərdə daha iki başqa
dastanın əlamətləri vardır. Bunlardan birində, yuxarıda başqa münasibətlə
deyildiyi kimi, Qazanın atla Qarun elinə çapğın etdiyindən, Ağca qala,
Sürməlidə at oynatdığından, Ağ Hasar qalasının bürcünü yıxdığından
danışılır. İkincisində isə çox da yaxşı başa düşülməyən başqa bir süjetin
izləri görünür. Bu söy belə başlanır:
Yüksək-yüksək qara dağdan daş yuvalansa,
Qaba ekcəm, öyluğum qarşu tutan Qazan ərdim.
Qızğın şişlər yüksəlib yerdən çıxsa,
Qaba ökcəmlə pürçin qılan Qazan ərdim.
Təqribən eyni məzmunu biz “Şəcəreyi-tərakimə”də mühafizə olunmuş
bir şeirin birinci bəndində də görürük. Əbülğaziyə görə, bu şeiri Dədə
Qorqud Qazan haqqında demişdir. Bəndin məzmunu təqribən belədir:
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Onlar Qazıqurt dağından daş yuvarlatdılar.
Qazan qarşı gedib onların hamısını tutdu.
İt Bençənələr onu görüb qorxudan özlərini itirdilər.
Kim Qazan kimi iyid görmüşdür?
Göründüyü üzrə, burada da eyni məzmundan, eyni əhvalatdan
danışılır. Burada da Qazan xan bir qəhrəman kimi təriflənir. Lakin bütün
Orta Asiya versiyalarında olduğu kimi, yenə də Beçənələrlə əlaqələndirilir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, həmin şeirin üçüncü bəndində Qazanın
göydən düşüb insanları yeyən əjdahanı öldürməsindən də danışılır121.
Bizcə, “Dədə Qorqud” boylarında Qazan haqqında bizə gəlib
çatmamış daha iki boy – dastan olduğunun əlamətləri vardır. Bunlardan
biri Təpəgözlə əlaqədardır. Təpəgözlə vuruşa getmək istəyən Basata Qazan
xan deyir:
Qara ürən qondu Dəpəgöz,
Ərş üzündə çevirdim, aleymadım Basat!
Qara qaplan qondu Dəpəgöz,
Qara-qara dağlarda çevirdim, aleymadım Basat!
Qoğan sazlarda çevirdim, aleymadım, Basat!
Ər olsan, yey olsan,
Mən Qazanca olmayasan, Basat!
Ağsaqqallı babanı ağlatmağıl!
Ağbirçəkli ananı bozlatmağıl!122
Dördüncü boyun sonunda isə Dəli Dondar haqqında deyilir:
“Dəmir qapu Dərvəndindəki dəmir qapuyı qapub alan, Altmış tutam
köndərinin ucunda ər böyürdən, Qazan kimi pəhləvanı bir savaşda üç göz
atından yıxan...”123 və i.a.
Bunların hər birində, şübhəsiz ki, vaxtı ilə çox məşhur olan, bəlkə də
elə buna görə də “Kitabi-Dədə Qorqud”a düşməyən müstəqil bir boyun
əlamətləri yaşamaqdadır.
Bu kiçik və müxtəsər müqayisədən aydın görünür ki, Qazan Orta
Asiya “Oğuznamə”lərində tamamilə başqa səpkidə, “Dədə-Qorqud”
boylarında isə başqa bir səpkidə işlənmişdir. Türkmən baxşılarının
şeirlərində, hətta “Şəcəreyi-tərakimə”də Dədə Qorqudun şeiri kimi
verilmiş, “Taptım”da o, Beçənələrlə, onların padşahı Toymaduqla
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əlaqələndirilir, Azərbaycan ozanları isə onu əksərən Şah Məlik – Şöklü
Məliklə bağlayırlar. Azərbaycan ozanları onun qadını Burla xatunu
təmkində, tədbirdə, igidlikdə Koroğlunun Nigarına bənzər bir şəkildə
işləyir, “Oğuznamə”lər isə onu amazonka kimi göstərirlər.
“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı boy qəhrəmanları ilə “Oğuznamə”lərdəki
əfsanə, rəvayət qəhrəmanlarının əksəriyyətini belə müqayisə etmək, hər
birinin özünəməxsus ənənəvi xüsusiyyətlərə malik olduqlarını ortaya
çıxarmaq mümkündür. Lakin çox xırdalamağa lüzum görmədiyimiz üçün
bir-ikisini qeyd etməklə kifayətlənmək istəyirik.
“Şəcəreyi-tərakimə”nin 69-cu səhifəsində deyilir:
“O zaman Oğuz elinin Qaraşıt adlı bir düşmanı var idi... O, Arslan
xanın öldüyünü... eşidib hücum elədi... O zaman Arslan xanın kiçik oğlu
Sərəng beşikdə idi. Düşmən onu əsir eləyib apardı. Çox illər keçdi. Sərəng
igid oldu. O, qardaşı Kukem-Bakuya sifariş göndərdi ki, “mən qaça
bilmirəm. Qardaşım gəlib məni qurtarsın”. Kukem-Bakuy ordu ilə gedib
qardaşını qurtardı”.
Göründüyü üzrə, “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “Uşun Qoca oğlu
Səkrək” boyu ilə bu rəvayətin hər ikisinin məzmunu təqribən eynidir. Fərq
adlarda, təfərrüatda, birinin rəvayət şəklində qalmasında, ikincisinin isə
dastanlaşmasındadır.
Dastanın isə Azərbaycan ozanı tərəfindən yaradılmış olduğunu inkar
etmək əsla mümkün deyildir. Hər şey bir tərəfə, burada qəhrəmanların
keçdikləri yollar, bu yollarda olan məskun məntəqələr, qala, çay, göllər o
qədər düzgün verilmişdir ki, bu ancaq Azərbaycan ozanına məlum ola
bilərdi.
Müqayisə üçün maraqlı olan belə boylardan biri də “Dirsə xan oğlu
Buğac” boyudur. Bizcə, bu boy da “Şəcəreyi-tərakimə”də Boğrı xan və
oğlu Quzu-təkin, eləcə də onun oğlu Arslan xan və Suvar haqqında
danışılan tarixi əfsanələrlə səsləşməkdədir. Adama elə gəlir ki, Azərbaycan
ozanı böyük bir nəslin haqqında çoxdan bəri hafizələrdə yaşayan əfsanələri
birləşdirmiş, bunları Bayındır xanla, Qazan xanla əlaqələndirmiş, yeni
məna vermiş, gözəl bir dastan yaratmışdır.
Orta Asiya “Oğuznamə”ləri ilə “Dədə Qorqud” boyları arasındakı
fərqi qadın surətlərinin işlənməsində də çox aydın bir şəkildə görmək
mümkündür. Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud” boylarında çox ağıllı,
təmkinli, tədbirli, namuslu qəhrəman qadın surətləri vardır. Bu əzəmətli
qalereyada boyu uzun Burla xatun, Banu Çiçək, Selcan xatun, Dəli
Domrulun fədakar qadını, Buğacın igid anası, Səkrəkin altı yol ayrıcında
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çadır tikib, şər xəbər gətirənin başını kəsməyə hazır olan, erkək sinəyi belə
üzərinə qondurmayacağına söz verən adaxlısı və sairə xüsusi yer tuturlar.
Əbülğazi “Şəcəreyi-tərakimə”nin sonunda “Oğuz elinə bəylik qılğan
qızlarının zikri” adlanan xüsusi bir fəsildə yeddi qadından danışır.
“Türkmanın tarix bilən yaxşıları və baxışları”nın dediklərinə görə, bu yeddi
bütün Oğuz elini özlərinə tabe etdirib uzun illər bəylik etmişlər. Bu
qadınlardan beşinə “Dədə Qorqud” boylarında təsadüf edilmir, ikisi isə
buradakından yenə çox fərqli şəkildə boylarda da vardır. Bunların birincisi
və ən məşhuru Altın kürüslü Sundur bayın qızı və Salor Qazan Alpın
qadını Boyu uzun Burla xatundur.
Məlum olduğu üzrə, Burla xatun bizdə də Qazanın qadınıdır. Lakin
atası Bayandır xandır. Burla xatun Qazan xandan heç də geri qalmayan bir
qəhrəmandır. Lakin heç bir boyda “eli özünə tabe etdirmiş bəy” kimi
iştirak etmir.
Əbülğazinin siyahısında ikinci yeri “Qarımış bayın qızı və Mamış
bayın halalı (qadını) Barçın Salor” tutur.
Barçın “Kitabi-Dədə Qorqud”da üçüncü boyun əsas qəhrəmanlarından
biri olan Banu Çiçəyin Orta Asiya adıdır.
Əbulğazi onu tarixi şəxsiyyət kimi təsvir edərək yazır:
“Onun qəbri Sır çayının sahilindədir. Özü də xalq içərisində çox
məşhurdur. Özbəklər onu “Barçının göy kaşanə” adlandırırlar124.
V.M.Jurmunskinin verdiyi məlumata görə, bu Kümbəz son zamanlara
qədər qalırmış. 1900-cü ildə arxeoloq V.Kallaur onun hətta şəklini də
çəkmişdir. 1917-ci ildə isə prof. Yakubovski Kümbəzin ancaq xərabəsini
görə bilmişdir125.
Beləliklə, aydın görünür ki, Barçın Orta Asiyada, xüsusi ilə
Türkmənistanda tarixi şəxsiyyət hesab olunurmuş. Demək, Əbülğazinin də
Türkmən baxışlarına əsaslanaraq bu barədə dedikləri tarixi əfsanə, yaxud
rəvayətdir. Bu rəvayətə görə, onun atasının adı Qarımış bay, ərinin adı
Mamış bay, özü isə “elə bəylik eləyən” amazonka imiş.
“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “Baybura bəy oğlu Bamsı Beyrək”
boyunda isə bu qızın öz adı Banu Çiçək, atasının adı Bay Bəycan bəy,
ərinin adı Bamsı Beyrəkdir. Bu boyda Banu Çiçək çox igid bir qız kimi
təsvir edilir. O, Oğuz qəhrəmanlarının ən görkəmlilərindən biri olan Bamsı
Beyrəklə ox atacaq, at çapışacaq, güləşəcək dərəcədə igiddir. Lakin
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“Şəcəreyi-tərakimə”. s. 78
Bax: В.М.Жирмунский. Следы Огузов в низовьях Сыр-Дарьи// Тюркологический
сборник, т.И, Изд. АН СССР, 1952, c. 94-95.
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amazonka deyil.
Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud” qəhrəmanları içərisində Qazan xandan
sonra ən çox məşhurlaşmış və yayılmış surət Bamsı Beyrəkdir. O,
Altaydan Kiçik Asiyaya qədər böyük bir sahədə müxtəlif xalqların şifahi
yaradıcılığında müxtəlif şəkillərdə işlənərək rəngarəng süjetlərin –
əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 126
Biz bu süjetə Altayda, Başqırdıstanda, Qazaxıstanda, Orta Asiya
ərəbləri içərisində, Tatarıstanda və Anadoluda nağıl şəklində, özbəklər,
qazaxlar, qaraqalpaqlar arasında isə dastan şəklində rast gəlirik.
Əsər Altayda “Alıp Manaş”, başqırdlarda “Alpamışa və Barsın Xıllu”,
tatarlarda “Alpamşa və Sanduqaç”, özbəklərdə “Alpamış”, qazaxlarda
“Alpamıs”, qaraqalpaqlarda “Alpamış” və s. bunlara bənzər adlarla
yaşamaqdadır. Bu adların, eləcə də süjetlərin “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı
üçüncü boyla, yəni “Baybura bəy oğlu Bamsı Beyrək” boyu ilə əlaqədar
olduğu birinci dəfə görkəmli özbək alimi Hadi Zərifovun diqqətini cəlb
etmişdir. Onun izahına görə, Alpamış, yaxud onun Qazax forması olan
Alpamıs Alp, yəni qəhrəman və Bamsı sözlərindən əmələ gəlmişdir127.
Hadi Zərifovun bu qiymətli tədqiqindən sonra süjetin müxtəlif
xalqların şifahi ədəbiyyatındakı variantları bir daha diqqətlə gözdən
keçirilmiş, yeni variantlar toplanmış, müqayisələr aparılmış, nəhayətdə,
əsərin dörd müstəqil versiyadan ibarət olduğu meydana çıxarılmışdır 128 .
Aydınlaşmış ki, bütün bu versiyalar, eləcə də hər bir versiyanı təşkil edən
ayrı-ayrı variantlar əsas süjetlərinə görə bir-birlərinə çox yaxındırlar. Misal
üçün, bütün versiyaların süjetləri üç hissədən ibarətdir. Başlanğıcda oğlanla
qız bir vaxtda anadan olur, böyüyür, nişanlanır, toy günü ayrı düşürlər.
Oğlanın uzun zaman əsarətdə, yaxud, sadəcə, qürbətdə olmasından istifadə
edən Yalançı onun ölüm xəbərini gətirib qızı alır. Toy günü oğlan gəlib
çıxır, yalan açılır, əsər xoşbəxt sonluqla bitir.
126

Bu kiçik məqalədə bu süjetlərin hamısını sadalamaq və müqayisə aparmaq mümkün
olmadığı kimi, məqsədəuyğun da deyildir. Xüsusilə SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir
üzvü V.M.Jirmunskinin 1960-ci ildə nəşr edilmiş «Сказание об
Алпамыше и
богатырская сказка» adlı əsərindən sonra buna ehtiyac da yoxdur. Prof. Jirmunski bu
əsərində ayrı-ayrı versiya və variantların çox geniş və ətraflı məzmunlarını vermişdir. Buna
görə biz burada bu məsələdən ancaq özümüzə lazım olan şəkildə müxtəsər daşımaqla
kifayətlənmişik.
127 В.М.Жирмунский., Г.Зарифов. Узбекский народный героический эпос. M., 1947, c.
74.
128 Bax: В.М.Жирмунский. Сказание oб Алпамыше и богатырская сказка. M., 1960, c.
10.
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Əlbəttə ki, yaxınlıq təkcə bu süjet oxşarlığından ibarət olsaydı, buna
əsaslanıb həmin əsərləri bir-birinin variantları, versiyaları hesab etmək
düzgün olmazdı. Məlum olduğu üzrə, bütün dünya eposunda bu süjet
vardır, özü də müştərək bir süjet kimi “ər arvadının toyunda” adı ilə hətta
Aarne – Andreyev cədvəlinə də daxil edilmişdir.
Əsərlər arasında bir sıra elə oxşar cəhətlər vardır ki, bunları
görməmək, yaxud nəzərə almamaq mümkün deyildir. Misal üçün, bütün
variant və versiyalarda əsas surətlərin adları, demək olar ki, bir-birinin
eynidir.
Alpamış, Alpamışa, Alpamıs, Alpamaşa, Alıp-Manaş, Adpamşa, AlpBamsı və sairə, yaxud qızın adı özbəklərdə Barçin, taciklərdə Aybarçın,
yaxud Gülbarçın, qaraqalpaq və qazaxlarda Gülbarşın, başqırdlarda gözəl
Barçın, demək olar, Barçın xıllu, Altayda Gümücək, “Kitabi-Dədə
Qorqud”da isə buna çox yaxın olan Banu Çiçəkdir. Qəhrəmanın atasının da
adı əsas variantlarda, demək olar ki, bir-birinin eynidir. Məlum olduğu
üzrə, Bamsı Beyrəyin atasının adı Bay Buradır. Orta Asiya variantlarında
onun adı Bayburı, yaxud Bayboridir. Altay versiyasında isə qəhrəman
Baybaraqın oğludur. Belə oxşarlıq və yaxud eyniyyəti başqa surətlərin
adlarında, bəzi surətlərin hətta səciyyəvi xüsusiyyətlərində və sairədə də
tapmaq olar. Bütün bunlara görə də alimlər çox haqlı olaraq bu əsərləri birbirinin variantı hesab edirlər.
Tədqiqatdan bu da aydınlaşır ki, yaşamaqda olduqları yerə – əraziyə
görə yaxın qonşu olan xalqlarda bu variantlar bir-birinə daha yaxın olurlar,
yəni daha çox oxşar, bənzər cəhətlərə malik olurlar. Ölkələr arasındakı
məsafə böyüdükcə oxşar cəhətlər də nisbətən azalır, variantlar daha çox
“müstəqil”ləşir və versiya şəklinə düşür. Misal üçün, Altay nağılı olan
“Alıp-Manaş” qonşu monqollardan toplanıb nəşr edilmiş olan “XanXaranquy” adlı nağıla çox yaxın, eləcə də bir-birinə daha çox oxşayan Orta
Asiya variantlarından isə nisbətən daha çox fərqlidir129 . Hər iki versiya,
yəni Altay və Orta Asiya – Kunqrat versiyası öz növbələrində “KitabiDədə Qorqud” Bamsı Beyrəyindən və nisbətən ona daha yaxın olan erməni
və Anadolu nağıllarından çox fərqlənir. Lakin bu yolda aparılan tədqiqat
ikinci və bizcə, daha əhəmiyyətli bir məsələni də aydınlaşdırmış oldu.
Aydın oldu ki, variantlar bir-biriləri ilə nə qədər yaxın olsalar da, hər
halda hər bir müstəqil variant onu yaratmış olan xalqın yaradıcılıq
129

Bax: Г.Д.Санжеев.Тр. Ин-та Востоковедения. Л., 1937, Mонгольская повесть o хане
Xaрангуй.
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məhsuludur. Misal üçün, Kunqrat versiyasını əmələ gətirən özbək
“Alpamış”ı ancaq özbəklərin, qazax “Alpamıs”ı isə ancaq qazaxlarındır.
Bu iki əsər onları yaratmış olan iki qardaş xalq kimi, hətta onların bu saat
yaşamaqda olduqları ərazi kimi bir-birlərinə nə qədər yaxın olsalar da, eyni
zamanda həm də saysız-hesabsız fərqli cəhətlərə, fərqli süjet, təfərrüat,
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə, nəzm, nəsr qayda-qanunlarına malikdirlər ki,
bunları görməmək, yaxud görüb inkar etmək mümkün deyildir.
Belə fərqlər, “Oğuz versiyası” adı altında toplanan variantlar arasında
da vardır. Bu variantların özlərinin, onların sonrakı inkişafı nəticəsində
yaranmış olan müxtəlif “Aşıq Qərib”lərin, eləcə də bu xalqların əksəriyyətində bu saat da yaşayan Təpəgöz – Kəlləgöz süjetlərinin
müqayisəli tədqiqi “Dədə Qorqud” boylarının harada, kimlər tərəfindən
yaradılmış olduğunun aydınlaşdırılmasına çox kömək edə bilər. Lakin bunların hamısını bir məqaləyə sığışdırmaq mümkün olmadığı üçün hələləik
ancaq “Bamsı Beyrək” boyu ilə Əbülğazi rəvayətləri, erməni və Anadolu
nağılları haqqında bir neçə söz deməklə kifayətlənmək lazım gələcəkdir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Bamsı Beyrək, yaxud onun oxlusu –
adaxlısı Banu Çiçək Barçınla əlaqədar süjet türkmənlərdə ancaq əfsanə və
rəvayətlər şəklində qalmışdır.
Əbulğazi ancaq öz əsərinin sonunda “uzun illər Oğuz elinə bəylik
eləmiş, yeddi qız” sırasında “Qarımış bəyin qızı Mamış bəyin arvadı
Barçın Salorun” da adını çəkir və qəbrinin günbəzinin el içində çox məşhur
olduğunu deyir.
Bu ərazidə bu əfsanə və rəvayətlərdən başqa, hələlik heç bir süjetin,
nağıl və yaxud dastanın olmaması V.M.Jirmunskini çox haqlı bir nəticəyə
gətirir. O yazır: “Görünür ki, müasir Oğuz-türkmən folklorunda Alpamış –
Beyrək haqqındakı dastanın nə epos, nə də nağıl şəklində heç bir əksi
qalmamışdır130.
Barçın – Banu Çiçəyin qəbri Orta Asiyada göstərilirsə, Beyrəyin də
qəbri Bayburdda göstərilir.
V.M.Jirmunski italyan alimi E.Rossiyə istinad edərək yazır:
Bayburdda Beyrəyin legendar qəbri mövcuddur. Bayburd ətrafında
olan kəndlərdə Beyrəyin adı çox geniş yayılmışdır. Birinci dünya
müharibəsinə qədər bu rayonda yerləşmiş Almışka kəndində yaşayan bəzi
erməni ailələri özlərini Beyrəyin və Bayburd hökmranı olan erməni

130 V.M.Jirmunski.
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knyaginyasının nəsli hesab edirmişlər 131 . Jirmunskinin verdiyi məlumata
görə, Qeysəridə “Beyrək nağılı”nın erməni variantı da yazılmışdır 132 .
Aydın görünür ki, ermənilər içərisində Beyrək haqqında həm tarixi əfsanərəvayət, həm də nağıl vardır. Bu əfsanə və rəvayətlər “Kitabi-Dədə
Qorqud”dakı üçüncü boyla çox əlaqədardır. Məlum olduğu üzrə, bu boyda
da hadisələr Bayburdla bağlı inkişaf edir. Beyrək on altı il Bayburd
qalasında əsir qalır. Onun əsarətdən qurtarmasına müsəlman olmayan qala
bəyinin qızı kömək edir. Beyrək də salamat qurtarsa, gəlib onu alacağına
and içir133.
Boyda Beyrəyin onu alıb-almadığı barədə heç bir əlamət yoxdur.
Erməni əfsanə və rəvayətlərində isə görünür ki, bu olmuşdur. Məlumdur ki,
əgər belə olmasa idi, özlərini onların nəsli hesab edən ailələr olmazdı134.
Anadoluda bu günə qədər bu süjetdə on iki nağıl toplanmışdır. Bu
nağıllarda “Bamsı Beyrək” boyuna bənzəyən cəhətlər olduğu kimi, heç
bənzəməyən əhvalatlar, surətlər, səciyyələr də çoxdur. Hətta əsas
variantlarda qəhrəmanların adları da başqa-başqadır. Qızın adı “Bamsı
Beyrək” boyunda Banu Çiçək, nağıllarda isə Ağ Qovaq qızıdır. Boydakı
Yalançı oğlu Yalancuğun adı Anadolu nağıllarında Kal vəzir, yaxud Baltaçıdır. Qəhrəmanın özünün adı isə boyda Bamsı Beyrək, nağıllarda isə
sadəcə Beyrəkdir. Diqqət edilərsə, bu qəhrəmanın adı bütün başqa
versiyalarda, hətta türkmən variantında da ancaq Alp-Bamsıya yaxın
şəkillərdə, ermənilər içərisində və Anadoluda isə ancaq Beyrək şəklindədir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da bu ad Bamsı Beyrək, daha dəqiq deyilsə, həm
Bamsı, həm də Beyrəkdir.
Anadolu nağıllarında “Dədə Qorqud” boylarının əsas iştirakçıları olan
Qazan xandan, Bayandır xandan heç danışılmır. Ümumiyyətlə, dastanda
olan bütün boyların yaradıcısı kimi qələmə verilən, o cümlədən həmin
“Bamsı Beyrək” boyunun da həm yaradıcısı, həm də əsas iştirakçılarından
biri olan Dədə Qorqudun adı çəkilmir. “Oğuz versiyası” adı altında
toplanan variantlar arasında ən əsaslı fərq isə bundan ibarətdir ki, bu ad, bu
şəxsiyyət, bu surət türkmənlərdə tarixi əfsanə və rəvayətlərdə, Anadoluda
ancaq nağıllarda yaşayırsa, Azərbaycanda, sözün tam mənasında, epik
qəhrəmana çevrilərək “Bamsı Beyrək” boyunun və “Aşıq Qərib”
131 Yenə

orada, s. 76.
orada, s. 76-77.
133 “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 57.
134 Bayburd sözünün Beyrək, yaxud onun atasının adı olan Bayburaya da çox bənzədiyi
özü-özlüyündə maraqlıdır.
132 Yenə
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dastanının əsasını təşkil etmişdir.
Yuxarıda deyildi ki, təkcə “Dədə Qorqud” boylarında bu surətin adı
həm Bamsı, həm də Beyrəkdir.
İlk baxışda əhəmiyyətsiz görünən bu “adlar birləşməsi” əslində bu
surətin “Dədə Qorqud” boylarında başqa variantlardan çox fərqli, tam
orijinal bir səpkidə işlənmiş olduğunu sübut edən ən tutarlı dəlillərdəndir.
Məlum olduğu üzrə, bütün versiyalarda bu surətin bircə “ər-arvadının
toyunda” adı ilə məşhur olan macərasından danışılır. “Bamsı Beyrək” boyu
da bu süjetin “Dədə Qorqud” boylarına xas orijinal bir şəkildə işlənməsi
nəticəsində yaranmış variantdır. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud”da Beyrəyin
iştirak etdiyi başqa boylar da vardır.
“Bamsı Beyrək” boyuna görə, onun öz adı Bamsıdır... 46-cı səhifədə
bəzirganlar deyirlər:
“Bayburanın oğlu var, adına Bamsı deyərlər”.
Dədə Qorqud bu adı “Beyrək” adına əlavə edərək Bamsı Beyrək
şəklinə salmışdır:–“Sən oğlunu, – “Bamsam” deyə, – oxşarsan. Bunun adı
Boz ayğırlı Bamsı Beyrək olsun”135.
Bu o demək deyildirmi ki, Azərbaycan ozanı onu, yəni çox geniş bir
dairədə yayılmış, məşhurlaşmış olan bu epik qəhrəman surətini İç Oğuzla
Tış Oğuz vuruşmalarında öldürülmüş olan tarixi şəxsiyyət Beyrək
haqqındakı əfsanələrlə, rəvayətlərlə birləşdirmiş, yeni, daha əhatəli, daha
dolğun bir surət yaratmışdır?
Bizcə, bu, belədir. Özü də bu, ancaq Azərbaycan ozanının xidmətidir.
O, sadəcə, bir adət olaraq (bu adət indi də Azərbaycan aşıqları içərisində
yaşamaqdadır) bunu daha inandırıcı eləmək üçün daha nüfuzlu bir ustadla
– Dədə Qorqudla bağlamışdır. Beləliklə də, bütün başqa variantlardan
fərqlənən bu yeni surət “Dədə Qorqud” boylarının əksəriyyətində iştirak
eləyən əsas qəhrəmana çevrilmişdir. O, Qazan xanın müavinidir. “Bayburd
hasarından parlayıb uçan”dır. Bəkil öz düşmanlarını onun adı ilə qorxudur.
Ən möhkəm qalalara o hücum edir. Oğuzda niqabla gəzən dörd əsas
qəhrəmanın biri odur. Axırıncı boyda da o, Qazan xanın yolunda mərdliklə
ölən bir qəhrəman kimi təsvir edilir.
Bamsı Beyrək “Kitabi-Dədə Qorqud”un II və IV boylarında iştirak
edir. VI və XI boylarda ən mötəbər qəhrəman kimi onun adı çəkilir. III-XI
və XII boyların isə əsas mərkəzi surəti, qəhrəmanı odur.
Bu boy, dastanlarda təsvir edilən hadisələr isə Dərbənd, Gürcüstan,
135 «Kitabi-Dədə
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Gəncə, Bərdə, Şərur, Dərəşam, Əlincə və s. bu kimi yerlərdə cərəyan edir
ki, başqa bir ölkənin, başqa bir xalqın orta əsr şəraitində yaşayan ozanı bu
yerləri bu qədər yaxşı tanıyıb, belə aydın təsəvvür və təsvir edə bilməzdi.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 1961
“DƏDƏ QORQUD” BOYLARI HAQQINDA
(II məqalə)
Bizim qəhrəmanlıq dastanlarımızı üç qrupa bölmək mümkündür.
Bunlardan sayca ən az, mənşəyinə görə isə ən uzaq keçmişlərlə bağlı
olanları əsatiri görüşlər, müxtəlif kultlar, bahadırlıq nağılları, yaxud çox
qədim əfsanə-rəvayətlərlə səsləşən dastanlardır ki, bunun da ən yaxşı
nümunələrindən biri “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”dur.
Vaxtı ilə, “Kitabi-Dədə Qorqud”un ən yaxşı tədqiqatçısı və
tərcüməçisi olan akad. V.V.Bartold da “Tureçskiy epos i Kavkaz” adlı
əsərində bu boyu “mifoloji xarakter daşıyan əsər”136 adlandırmışdı.
Bizcə, bu boy “Dədə Qorqud” dastanlarının ən qədimidir. Diqqət
edilsə, boy əslində oğuzların eponimi hesab edilən əsatiri Oğuz xanın özü
ilə bağlıdır. Dastanın lap başlanğıcında doğrudan-doğruya Oğuz xanın
özündən və ilxıçısından danışılır. 137 Sonra ozan birdən-birə əhvalatı
Bayandırla, Qazanla və sair bahadırlar ilə bağlayır. Bu boyda su ilə
əlaqədar əsatiri antropomorfik obraz olan pərilərin iştirak etməsi, Təpəgözün həmin pəri qızlarından biri ilə çobanın zinasından əmələ gəlməsi,
özünün də məhz təpəsində tək bir gözü olması, doğulanda parıl-parıl
parıldaması və sairə bu dastanın, doğrudan da, çox qədim əsatiri görüşlərlə
səsləşdiyini aydın bir şəkildə göstərməkdədir. Boyda qədim bahadırlıq
nağıllarına xas olan bir sıra ünsürlər də vardır ki, bunlardan heç olmazsa
aşağıdakıları qeyd etmək olar:
a) Əsərin əsas müsbət qəhrəmanı olan Basat bahadırlıq nağıllarına xas
olan bir şəkildə heyvan südü ilə pərvəriş tapıb heyvan tərəfindən bəslənir.
Buna görə də o, öz “anası” olan aslan kimi “sazdan (qamışlıqdan) çıxaraq
ün urur”, onun “apul-apul yürüşü adam kibi”, lakin “at basuban qan

136 Bax:

Книга моего Деда Коркута. Изд. АН ССР, М-Л., 1962, с. 110
Qorqud, Bakı, 1962, s. 112; Kitabi-Dədə Qorqud. İstanbul, Mətbəeyi amirə,
1332, s.120
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sümürür”138 və i. a.
Əsərin əsas mənfi qəhrəmanı olan Təpəgözün isə, yuxarıda da
deyildiyi kimi, anası ən qədim antropomorf surətlərdən biri olan PayrikaPəridir. O da qan sorur. Lakin Basatın qan sorması ilə onun qan sorması
arasında çox böyük fərq vardır:
“Aruz Təpəgözü aldı, evinə gətirdi. Buyurdu bir dayə gəldi... bir sordu
olanca südün aldı, iki sordu qanın aldı, üç sordu canın aldı. Bir qaç dayə
gətirdilər, həlak etdi”139.
Göründüyü üzrə, Basatın aslan kimi ün vurub (nərə çəkib), at basıb,
qan sormasında bir alplıq, qəhrəmanlıq, əzəmət; Təpəgözün ona süd verən
“ana”ların qanını sorub həlak etməsində isə cəlladlıq, xunxarlıq, rəzalət
vardır. Lakin bunlar mənaca nə qədər fərqli olsalar da, bahadırlıq
nağıllarına xas olan ünsürlər, əlamətlərdirlər.
b) Basatı evə gətirirlər. Lakin o dayanmayıb geri, aslan yatağına qaçır.
Nəhayət, elin baş biləni, hamıya ad qoyan Dədə Qorqud gəlir, ona nəsihət
verir, bəlkə də, elə “at basıb qan sorduğuna” görə adını Basat qoyur.
Təpəgözü isə anası pəri qızı ovsunlayır, barmağına bir üzük taxaraq:
“Oğul, sənə ox batmasın, tənini qılınc kəsməsin” deyir.
Bunlardan da hər ikisi, yəni həm qəhrəmana bahadırlıq
xüsusiyyətlərinə görə ad qoymaq, həm də ovsunlayıb “ox batmaz, qılınc
kəsməz, nizə işləməz eləmək” yenə də qədim bahadırlıq nağıllarına xas
olan əlamətlərdəndir.
v) Təpəgöz Sallaxana qayasına çıxıb hərami olur, yol kəsir, hətta
oğuzdan da adam yeməyə başlayır. “Oğuz Təpəgözün əlində zəbun olur”.
Nəhayət, Dədə Qorqudu iltimasa göndərirlər. Təpəgöz yemək üçün günə
altmış adam tələb edir. Axırda beş yüz qoyunla iki adama razılaşıb kəsim
kəsirlər.
Bu müddət ərzində Basat da evdə oturmur. O da vuruşda, mübarizədə,
müharibədədir. Lakin o, öz elinə qarşı deyil, elinin düşmənlərinə qarşı
vuruşur. Bu müddətdə Təpəgöz el içində hərami-adamcıl adı qazanmışdır.
Basata isə el: “Təkə buynuzundan qatı yaylı, İç Oğuzda, Daş Oğuzda adı
bəlli Aruz oğlu alp ərən” kimi şərəfli ad-san vermişdir. O, alp olmuş,
bahadır olmuşdur.
q) Təpəgöz oğuzun ən adlı qəhrəmanlarını “zəbun etmişdir”.
Bahadırlıq nağılının daxili qanununa görə, bu elə belə də olmalı idi, çünki
138
139
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onu ancaq hələ lap uşaqlığından ona qarşı çıxa biləcək bir alp kimi
hazırlanan Basat məğlub edə bilərdi. Ozan onu qəsdən aslan südü ilə
böyütmüş, Basat adı vermiş, düşmənlərlə vuruşa göndərmişdi. O, bahadır
kimi böyümüşdü, axırda da ən dəhşətli düşməni bir bahadır kimi yenməli,
məhv etməli idi.
ğ) Təpəgöz əfsunlu-ovsunlu idi. Onu ancaq öz qılıncı ilə öldürmək
olardı. Lakin bu qılınc da ovsunlu idi. Ona da toxunmaq olmazdı. Ona əl
vurmaq özünü ölümə vermək demək idi. Basat bunun da yolunu tapır.
Təkbətək bahadırlıq vuruşunun bütün mərhələlərində qalib gəlib onu məhv
edir.
I. Nəhayət, Basatın öz əcdadı haqqında Təpəgözə dediyi balaca bir şeir
parçasından boyun hətta çox qədim totemist görüşlərlə səsləşdiyi
görünməkdədir. Təpəgöz son nəfəsdə Basatdan soruşur:
– ...Alp ərin ərdən adın yaşırmaq ayıb olur. Adın nədir, yigit, degil
mana.
Basat deyir:
– “...Atam adın sorar olsan Qaba ağac, anam adın deyirsən Qoğan
aslan”.
Beləliklə, o, öz mənşəyini nəinki aslanla, yəni heyvan kultu ilə, hətta
qaba ağacla, yəni ağac kultu ilə də bağlayır.
Məlum olduğu üzrə, bu boyu birinci dəfə alman alimi Dits 1815-ci ildə
almancaya tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmiş və bu barədə ilk dəfə, hələ
indi də öz əhəmiyyətini itirməmiş fikirlər söyləmişdir. O gündən bəri bu
əsər bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, abidənin müxtəlif
məsələləri barədə bəzi böyük-kiçik əsərlər yazılmış, müqayisələr aparılmış,
fikirlər söylənmişdir. Bunların hamısını burada gözdən keçirməyə,
deyilmişləri bir daha təkrar etməyə lüzum görmədiyimiz üçün biz ancaq
toxunulmamış bir məsələ haqqında danışacaq, bu əsərin buna bənzər başqa
əsərlərə, variant və versiyalara nə dərəcədə yaxın olub onlardan nə
dərəcədə fərqləndiyini nümayiş etdirməyə çalışacağıq.
Məlumdur ki, bu süjet dünyanın bir sıra xalqlarında vardır. Hətta son
illərdə aparılmış tədqiqatdan məlum olduğuna görə, belə versiya və
variantların miqdarı 200-dən artıqdır140.
Bu versiya və variantların bəziləri bizim “Dədə Qorqud” dastanına çox
yaxın, bəziləri isə bundan çox fərqlidir. Biz bunların hamısını bir-birilə,
140
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yaxud bizim dastanla müqayisə etmək fikrində deyilik. Buna heç ehtiyac
da yoxdur. Ümumiyyətlə, müqayisə xatirinə müqayisə, bizcə, mənasız
işdir. Aydındır ki, hər bir müqayisə müəyyən bir nəticə verməli,
əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş bir məqsədə xidmət etməlidir.
Biz hələ 1961-ci ildə nəşr edilmiş “Dədə Qorqud” boyları haqqında”
adlı məqalədə belə nəticəyə gəlmişdik ki, “Oğuz versiyası” adı altında
toplanan “Ər arvadının toyunda” variantlarının, onların sonrakı inkişafı
nəticəsində yaranmış olan müxtəlif “Aşıq Qərib”lərin, eləcə də bu xalqların
əksəriyyətində bu saatda da yaşayan Təpəgöz-Kəlləgöz süjetlərinin
müqayisəli tədqiqatı “Dədə Qorqud” boylarının harada, kimlər tərəfindən
yaradılmış olduğunun aydınlaşdırılmasına çox kömək edəcəkdir141.
İndi biz həmin nəticəni əldə etmək məqsədilə “Basatın Təpəgözü
öldürdüyü boyu” ona ən yaxın və yaxud ən yaxın olmalı olan yeddi əsas
variantla lap müxtəsər bir şəkildə müqayisə etməyə çalışacağıq.
Adama elə gəlir ki, sadalanmasına lüzum görmədiyimiz məlum
səbəblərə görə bu dastana ən yaxın süjetlərdən biri məşhur “Min bir gecə”
variantı olmalıdır.
“Min bir gecə” nağıllarının, ümumiyyətlə, “Sindibad» nağılının isə
xüsusilə bizdə çox geniş yayılmış olduğu məlumdur. Bizim hətta müxtəlif
şair-aşıqlarımız tərəfindən bu süjetə əsaslanan dastanlar da yaradılmışdır
ki, bir neçə versiyası olan «Seyfəlmüluk»lar buna ən yaxşı misaldır. Bizdə
bu süjetin «Min bir gecə» variantı ilə səsləşən kiçik «Kəlləgöz»,
«Adamcıl», «Dəmirdırnaq» və sairə bu kimi əfsanələr, rəvayətlər də az
deyildir. Lakin mübaliğəsiz demək olar ki, “Basatın Təpəgözü öldürdüyü
boy”la «Min bir gecə» süjeti arasında heç bir əsaslı oxşarlıq yoxdur.
Məlum olduğu üzrə, «Min bir gecə»də bu süjet Sindibadın üçüncü
səyahətinin kiçik bir hissəsini təşkil edir:
Sindibadın minmiş olduğu gəmi yolu azıb «Meymuna oxşayanlar»ın
əlinə keçir. Bu qara üzlü, sarı gözlü məxluqlar tacirləri bir adaya çıxarıb
gəmini aparırlar. Sindibadla yoldaşları adada qəribə bir saraya rast gəlirlər.
Bu sarayın sahibi qara dərili, dəhşətli bir azmandır (velikan). O elə birinci
gün saraydan çıxıb Sindibadgilə yaxınlaşır, qəssab qoyun seçirmiş kimi
onları bir-bir əlləşdirir, ən kök olan kapitanı tutub şişə taxır, kabab eləyib
yeyir, gecəni elə oradaca yıxılıb yatır, səhər tezdən də durub haraya isə
gedir. Axşam azman qayıdıb yenə də tacirlərdən birini kabab eləyib yeyir.
141 Azərbaycan
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Tacirlər işi belə görüb, sözü bir eləyir, az bir müddət ərzində möhkəm bir
qayıq düzəldirlər.
Bu müddət ərzində azman da hər axşam bir nəfəri yeyib gecəni yatır,
səhər də durub gəzməyə gedir. Qayıq hazır olduqdan sonra tacirlər onun
yatmasından istifadə edərək ocaqda iki şiş qızdırır, onun gözlərini kor
edərək qayığa minib qaçırlar...
Göründüyü üzrə, bu nağılla bizim dastan arasında yaxınlıq, doğrudan
da, yox dərəcəsindədir. Bu iki süjet arasında ikicə səsləşən nöqtə vardır. O
da:
a) azmanın adamcıl olmasından;
b) nəhayətdə, onun gözlərinin qızdırılmış şişlə kor edilməsindən
ibarətdir.
Fərq isə olduqca çoxdur. Ən əsaslısı da budur ki:
a) «Min bir gecə» azmanının bir deyil, iki gözü vardır. Yəni o,
təkgözlü Təpəgöz deyildir.
b) onun gözü tək olmadığı kimi, özü də tək deyildir.
Tam özünə bənzəyən bir arvadı da vardır. Yəni bu azman, bizim
dastanda olduğu kimi, ağılsız bir çobanın bir pəri qızı ilə təsadüfi
zinasından törəmiş tək bir eybəcər deyil, bu adanın adam əti yeyən
sakinlərindən biridir.
II. Məlum tarixi-mədəni əlaqələr baxımından Dədə Qorqud «BasatTəpəgöz»ünə ən yaxın süjetlərdən biri də Homer «Odisseya»sındakı siklop
əhvalatı olmalıdır. Bu iki qədim süjet arasındakı bənzərlik «Sindibad»a
nisbətən daha çoxdur. Bunlardan heç olmazsa aşağıdakıları qeyd etmək
olar:
a) Hər şeydən qabaq Polifem doğrudan-doğruya təkgözlü Təpəgözdür.
b) Polifemlə Odissey və yoldaşları arasındakı mübarizə sarayda, yaxud
saray həyətində deyil, bizim dastanda olduğu kimi, mağarada cərəyan edir.
v) Odisseygil də bizim Basat kimi qoyunların arasında gizlənərək
mağaradan çıxıb qaçırlar və s.
Lakin, bizcə, bu variantlar arasında da fərq bənzər cəhətlərdən daha
çox, daha qüvvətlidir ki, biz də burada bunların ən əsaslılarını, sadəcə,
qeyd etmək, sadalamaq yolu ilə gedəcəyik:
a) Məlum olduğu üzrə, Sindibadla Azman, eləcə də Odisseylə Polifem
arasında heç bir qohumluq, yavuqluq, hətta tanışlıq belə yoxdur.
Basatla Təpəgöz isə bir yerdə böyümüş, bir evdə pərvəriş tapmış, bir
atanın çörəyini, hətta, bəlkə də, bir ananın südünü yemişlər. Onlar, demək
olar ki, qardaşdırlar. Dastana görə, ölüm ayağında hətta Təpəgöz özü də
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Basata: «İndi qardaşıq, qıyma mənə»142 deyir.
b) Buna görə də Azmanın Sindibadgilə, Polifemin isə Odisseygilə
münasibəti ilə Təpəgözün Basata və Oğuz ellərinə münasibəti arasında çox
böyük fərq vardır. Bunlara eyni meyarla yanaşıb, eyni şəkildə
qiymətləndirmək doğru olmaz. Polifemə nisbətən Təpəgöz daha rəzil, daha
murdardır. Oğuzun südü ilə, çörəyi ilə böyümüş bu nankor nəhayətdə ona
bəla kəsilmiş, «qalın Oğuz ellərini yeddi dəfə yerindən oynatmış», ən
görkəmli qəhrəmanlarını «zəbun etmiş», axırda da yemək üçün gündə beş
yüz qoyun, iki adam tələb edərək «kəsim kəsmişdir». Dastana görə, bu
gündən Oğuzun fəlakətli günləri başlamışdır. O, saysız-hesabsız «əlləri
xınalı qızcığazlar», «ağbirçəkli qarılar ağlatmışdır». Lakin bu qansız hələ
bununla da kifayətlənmək fikrində deyilmiş. O, utanmadan:
Qalxıbanı yerimdən duram, derdim,
Qalın Oğuz bəyləri ilə əhdim pozam, derdim.
Yenidən doğanın qıram, derdim.
Bir göz adam ətinə doyam, derdim,143 – deyir.
Bir sözlə, Təpəgöz nə Azmandır, nə də Polifem. Bunlar başqa-başqa
xarakterə, səciyyəyə malik surətlərdir. Təpəgöz Oğuz eli üçün dəhşətli bir
fəlakət, ümumi bir bəladır.
v) Buna görə də Sindibadla Azmanın və Odisseylə Basatın
mübarizələri, qəhrəmanlıqları da öz məqsəd, məzmun və formalarına görə
bir-birindən çox fərqlidir. Odissey də, Sindibad da təsadüfən Polifemlə üzüzə gəlmiş, öz canlarını qurtarmaq üçün mübarizəyə məcbur olmuşlar.
Sindibadın mübarizəsində bir məzlumluq, çarəsizlik, əlacsızlıq, Odisseyin
mübarizəsində isə, əgər belə demək olarsa, hətta bir dərəcəyə qədər
avantüra cizgiləri vardır. Basat isə öz elinin, xalqının intiqamını almaq,
qalın Oğuz ellərini fəlakətdən qurtarmaq üçün düşüncəli olaraq Təpəgözlə
vuruşa gedən bir qəhrəmandır.
q) Nə Sindibad Azmanı, nə də Odisseygil Polifemi öldürə bilmirlər.
Ancaq kor edir və bundan istifadə edərək qaçıb canlarını qurtarırlar. Basat
isə bir el qəhrəmanı kimi Təpəgözlə vuruşur, məğlub edir, öldürür, xalqı
onun şərindən qurtarır.
Göründüyü üzrə, bu «variantlar» arasında, doğrudan da, çox əsaslı
fərqlər vardır. Bir sözlə, nə məzmun, nə məna, nə ideya istiqamətinə görə,
nə sanbalına, nə də əzəmətinə görə Basat Sindibad və Odissey olmadığı
142 «Kitabi-Dədə
143 «Kitabi-Dədə

Qorqud». Bakı, 1962. s. 120
Qorqud», s. 120.
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kimi, Təpəgöz də Azman və yaxud Polifem deyil. Bunlar, sözün xüsusi
mənasında, başqa-başqa surətlər, səciyyələr, başqa-başqa müstəqil
əsərlərdir.
III. Təkgözlü Azman haqqında əfsanələr, rəvayətlər Şimali Qafqaz,
Dağıstan və Abxaziya xalqları arasında da çox geniş yayılmışdır. Bu süjet
xüsusilə bu xalqların əksəriyyətinin şərik olduqları «Nart» eposunda çox
möhkəm yer tutmaqdadır.
Ümumiyyətlə, «Nart» eposunun müxtəlif versiya və variantları ilə
bizim şifahi ədəbiyyatımızın müxtəlif janrları, misal üçün, nağıl, mərasim,
lətifə, rəvayət, əfsanələrimiz, ən əsaslısı isə dastanlarımız və xüsusilə
“Dədə Qorqud” dastanları arasında çox aydın səsləşmə, çox yaxın
oxşarlıqlar vardır.
Bunların heç olmazsa aşağıdakı ən əsaslılarını qeyd etmək, bizcə,
xeyirsiz olmaz:
a) «Nart» eposunun ayrı-ayrı qolları, süjet, əhvalat və motivləri ilə
bizim nağıllarımız arasında oxşarlıq çoxdur. Misal üçün, eposun Şimali
Osetin variantındakı «Nartların alması», yaxud Cənubi Osetin
variantındakı «Qızıl alma» nağılı ilə Abxaz variantındakı «Sasrıkva əjdaha
öldürür» nağılları birlikdə bizim məşhur «Məlik Məmməd» nağılına,
Abxaz variantının ən yaxşı qollarından biri olan «İt oğlu və nartların
qardaşı oğlu» bizim «Ağquş», «Məlik Məmməd və Məlik Əmcəd», «Qızıl
qoç» və sairə bu kimi nağıllarımıza, osetinlərin «Axsar və Axsartaq»ları isə
bizim «İskəndər» adlı nağıllarımıza o dərəcədə oxşayır ki, bunların birbirlərindən, yaxud hamısının daha qədim bir mənbədən istifadə etmiş
olduqlarına inanmamaq mümkün olmur. Bir sıra «Sırdon uayqları aldadır»
kimi balaca süjetlər isə bizdə də ya balaca müstəqil nağıl, yaxud da böyük
həcmli nağılların kiçik hissələri kimi xalq içərisində yaşamaqdadırlar144.
b) «Sırdon borcunu verir», «Sırdon qoyununu kəsir» və sairə bir sıra
belə əhvalatlar isə bizdə çox məşhur olub, dəfələrlə nəşr edilmiş «Molla
Nəsrəddin» lətifələri seriyasındandır ki, bunun, doğrudan da, belə
olduğunu eposu tədqiq edən alimlər də qeyd edirlər145.
v) Bizdə son zamanlara qədər xalq içərisində yaşayan «Xıdır ha xıdır»
adlı mövsüm mərasimi də «Nart» qəhrəmanlarının şərəfinə icra edilən
mərasimlə çox yaxından səsləşməkdədir.
144

Нартские сказания. M., 1949, с. 3-5, 5-8, 230-233; Нарты – эпос осетинского народа.
Изд. АН СССР, M., 1957, с. 72-81, 60-66; Приключения нарта Сосрык и его девяноста
девяти братьев. M., 1962, с. 160-169, 94-100
145 E.M. Mелетинский. Происхождение героического эпоса. М., 1960, c. 206
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q) Y.M.Meletinskinin verdiyi məlumata görə, onun «Место нартских
сказок в истории эпоса» adlı məqaləsi müzakirə edilən zaman
İ.S.Braqinski «Nart» eposunun on əzəmətli surəti olan Satana Şatananın
«Avesta»dakı Ardvi-Sura-Anahitanı xatırlatdığını demişdir.
İ.S.Braqinskinin bu fikri sübut üçün nə kimi dəlillər gətirdiyi bizə
məlum deyil. Lakin fikrin doğruluğu göz qabağındadır. Şatana – Satana,
doğrudan da, bütün daxili və xarici əlamətləri, bütün xüsusiyyətləri ilə
Qədim İran, Atropaten, Ermənistan və başqa yerlərdə çox geniş bir şəkildə
təqdis edilmiş bu əzəmətli ilahə surətini yada salır. O da bu ilahə kimi
sularla əlaqədardır. Onun hətta gəzdiyi, dolaşdığı, istirahət edib iş gördüyü
yerlər də su başları, çay, dəniz sahələridir.
O da bu ilahə kimi işıqla əlaqədardır. Hətta, bəlkə də, işığın özüdür. O
hətta «günəşsiz qızdırıb, aysız işıqlandırır» da.
O da bu ilahə kimi torpaqla, məhsuldarlıqla bağlıdır. Nartları həmişə
hər şeylə təmin edən odur. Onun ərzaq sandıqları həmişə dolu, süfrəsi
həmişə açıq və zəngindir.
Nəhayət, o da bu ilahə kimi gözəllik, eşq, məhəbbət mücəssəməsidir
və elə bununla da bağlı olaraq, eposun bütün variantlarında o, nartların
ümumi anası hesab olunur. Abxaz variantına görə isə onun doğrudandoğruya yüz oğlu vardır. Bizcə, bu gözəl surətin bu sonuncu xüsusiyyəti
onun daşıdığı adda da yaşamaqdadır ki, bizi də ən çox maraqlandıran
budur.
Ardvi – Sura Anahita adının etimoloji izahı barədəki ehtimallar
məlumdur. Lakin, bizcə, əgər çox sadəlövh, çox bəsit görünməzsə,
«Anahita – Ana-hid»i «Ana-hid» kimi də oxuyub izah etmək mümkündür.
Əgər bunu bu şəkildə qəbul və izah etmək azacıq da olsa ağlabatandırsa,
onda «Ana-hid»lə «Şat-ana» arasında çox da böyük fərq qalmır. Beləliklə,
müqəddəs, səmavi, işıqlı, parlaq ana, allahlar anası kimi bir məna olan
adların hər ikisində əsası təşkil edən «ana» sözü olur ki, bu da bir sıra
qədim və müasir xalqlarda, o sıradan da «Nart»a şərik olan xalqların
əksəriyyətində və bizdə elə həmin «ana» mənasında işlənməkdədir.
d) «Nart» eposunda qəhrəmanların əksəriyyəti işıqla, günəşlə, odla,
gözlə bağlıdırlar. Misal üçün, çayın sahilində qoyun otaran çobanın qarşı
sahildə paltar yuyan yarımçıplaq Şatanaya məhəbbətlə baxması nəticəsində
sal daşın «bətninə» düşüb doqquz aydan sonra haman daşdan doğulmuş
qəhrəman Soslanı səmavi dəmirçi Gurdalaqon yüz kisə palıd kömürünün
közü ilə közərdir, möhkəmlədir, sonra da çıxarıb yüz tulux canavar
südünün içinə salır. Yaxud Nartların gənc nəslinin ən görkəmli qəhrəmanı
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olan Satraz doğulanda qırmızı alov şəklində doğulmuş, elə o dəqiqə də
qalxıb dənizə atılmış, dənizin suyu isə onun hərarətindən buxar olub göyə
qalxmış, sonra yenidən yağışa çevrilərək yağmış, onu soyutmuşdur.
Nartların atları da əksərən özləri kimi adla əlaqədar olub, od, at, oda
bənzər at, od qanadlı at və s. adlanırlar ki, bunlar da bizim nağıllarımızdakı atları, xüsusilə «od at» demək olan Qıratı yada salır. Qəhrəman
Xanıtsın atı isə bizim Koroğlunun Düratı kimi Durdur at adlanır və s.
e) Nəhayət, bu eposda «Xız qalası» adlı çox möhkəm bir qala
haqqında danışılır. Eposa görə, bu qala Nartların dəfələrlə hücum etdikləri,
lakin ala bilmədikləri bir istehkamdır. Eposun ən görkəmli tədqiqatçısı
V.İ.Abayevin verdiyi məlumata görə, bu qalanın harada olduğu hələlik
aydınlaşdırılmamış qalır. Eposa görə, «Xız» qalası Nartlarla çox da dost
olmayan Çolaxsartaq adlı bir aldarın, yəni feodalın malikanəsi imiş. Onun
Bidoxa adlı gözəl bir qızı, yaxud bacısı var imiş. Aldar onu heç kəsə
verməyib, bir növ, dustaq kimi qalada saxlayırmış. Qala meşənin içərisində
imiş. Arxa tərəfdən o böyük qara bir qayaya söykənmiş imiş və s. Eposun
həmən bu qala ilə əlaqədar olan qol səfərlərinin başqa cəhətlərini bir tərəfə
buraxaraq biz ancaq bunu demək istəyirik ki, bizcə, bu qala, ya elə məhz
Nart qəhrəmanının fəaliyyət meydanlarına çox yaxın olan Xızı qəsəbəsində
indi xərabələri qalmış Xızı qalasıdır, yaxud da Azərbaycanın bir sıra
yerlərində olduğu kimi, elə məhz həmin Xızıda da vaxtı ilə çox məşhur
olmuş «Qız qalası»dır.
Çox maraqlıdır ki, bu «Qız» qalasının eposdakı təsviri 1943-cü ildə
Xızı rayonunda aparılmış xüsusi tədqiqat zamanı «Xızı-qala» adlı qədim
qala istehkam xərabələri haqqında əldə edilmiş müxtəsər məlumatla çox
yaxından səsləşir. Prof.Y.A.Paxomovun verdiyi məlumata görə, «hər halda
monqol dövründən çox qədimlərə aid olan» bu «Xızıkala» «keçmişdə qalın
meşəlik içərisində olmuş», xüsusilə sıldırım bir qayaya söykənmiş imiş».
Şimali osetin variantının «Sotlanın Badoxa ilə evlənməsi» adlı
qolunda təsvir edilən yeddi bulaq da, məlum olduğu üzrə, bu gün də elə bu
ərazidə vardır və bu adı daşımaqdadır.
Azərbaycanın bir çox yerlərində, o cümlədən də Bakıda və elə həmin
Xızı rayonunda olan qız qalaları haqqında hələ bu gün də xalq içərisində
yaşayan əfsanələrdə isə xanın öz qızına, yaxud bacısına münasibəti həmin
Xızı qalasının sahibi mülkədər xan Çolaxsartaqın Badoxaya (bəlkə də
Bədihəyə) münasibətindən heç fərqlənmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif
variantları olan bu əfsanələrlə «Nart» eposunun bu qolu arasında çox aydın
bənzəyişlər vardır.
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«Nart» eposu ilə Azərbaycan folkloru arasındakı yaxınlığı göstərən
belə nümunələrin sayını daha da artırmaq olar. Ancaq, bizcə, bu eposla
bizim «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları arasındakı yaxınlıq daha əsaslı,
daha qüvvətli və tədqiqat üçün xüsusilə maraqlıdır. Bu iki epos arasında
bir-birinə ən çox yaxın olan ov-şikar mövzusu və ovçu surətləri, div-azman
surətləri və onlara qarşı mübarizə mövzusu, allaha itaətsizlik, hətta asilik
mövzusu onun müxtəlif mərhələlərdəki formaları, nəhayət, TəkgözKəlləgöz-Təpəgözlərlə əlaqədar süjetlər və sairədir.
«Nart» eposunun xüsusilə Şimali Osetin variantında uayqlara, yəni
təkgözlü azmanlara dörd qol – səfər həsr edilmişdir ki, bunlardan ikisi
bizim bu fəslin mövzusu-bəhsi olan «Basat-Təpəgöz» dastanı ilə çox
yaxından səsləşməkdədir. Bu qollardan biri eposun qocaman qəhrəmanı
olan Urızmaqla Təkgözlü azman arasındakı macəradan danışır. Qolun lap
qısa məzmunu belədir:
Bir yemə-içmə zamanı Nart gəncləri arasında çox ciddi mübahisə
düşür. Nart kişiləri içərisində ən böyük qəhrəman, Nart qadınları içərisində
isə ən ağıllı və ən gözəl qadın kimdir?
Mübahisə elə qızışır ki, gənclər savaşmaq dərəcəsinə gəlirlər. Nəhayət,
bir nəfər kənddə ən yaşlı qadın hesab edilən Karmaqona müraciət etməyi,
bu sualları ona verməyi məsləhət görür. Karmaqon (Cənubi Osetin
variantına görə, bu qarının adı Gülbadaqdır) Nart kişiləri içərisində ən
böyük qəhrəmanın Urızmaq, Nart qadınları içərisində isə ən ağıllı və ən
gözəl qadının Satana-Şatana olduğunu deyir. Gənclər daha da əsəbiləşir,
hətta, deyəsən, qarını döyürlər də. Onlar ona görə belə edirlər ki, artıq
qocalmış Urızmaqı ən böyük qəhrəman kimi tanımaq istəmirlər.
Urızmaq səfərdən qayıdıb əhvalatı eşidir, car çəkdirib həmin gəncləri
yeni bir səfərə getmək üçün dəvət edir. Gənclər toplaşır, yola düşürlər. Kar
maqon qarı isə göylərə yalvarır ki, qar yağsın, tufan qopsun, yollar
bağlansın, igid kimdir, boşboğaz kimdir, seçilsin. Dəhşətli bir tufan qopur.
Nartlar bir həftə mağarada gizlənməyə məcbur olurlar. Bütün gənclər
peşman olub, yola çıxdıqları günə lənətlər yağdırırlar.
Soyuğa, borana dəyanətlə dözən tək bircə Urızmaq olur. Nəhayət,
hava açılır, Günəş çıxır. Qaradağın sahibi olan Təkgözlü azman da öz
qoyun sürüsünü otlamağa buraxır. Azmanın davarları da özü boydadır,
onun quzuları öküzə, qoyunları isə dəvəyə oxşayırlar. Gənclər birər-birər
öz güclərini sınayırlar. Lakin heç birisi bir dənə quzu belə tuta bilmir, acıq
eləyib əliboş kəndə qayıdırlar. Bu bir həftə içərisində dönüb buz heykəl
görkəmi almış Urızmaq tək Qaradağa qalxır. Azmanın sürüsünə başçılıq
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edən keçinin iki dal ayaqlarından tutur. Onun əlləri donub keçinin
ayaqlarına yapışır. Urızmaq nə qədər çalışırsa, əllərini qopara bilmir. Keçi
onu sürüyüb azmanın mağarasına gətirir. Təkgöz keçinin gətirdiyi bu
şikara çox sevinir. Tez qalxıb ocaq qalayır. Urızmaqı özü-özünə çevrilən
şişə taxıb oçağa qoyur, özü isə uzanıb yatır. Şimal variantına görə, şiş
ancaq Urızmağın dərisinə, cənub variantına görə isə ancaq paltarına
sancılmışdır. Çox çəkmədən paltar, yaxud dəri yanır, Urızmaq yerə düşür.
O, vaxt itirmədən elə həmin qızmış şişlə azmanın yeganə gözünü kor
eləyir.
Azmanla Urızmaq arasında mübarizə çox uzun çəkir. Nəhayət,
Urızmaq bizim dastanda Basatın etdiyi kimi, keçini boğazlayıb dərisini
soyur, həmin dəriyə bürünərək azmanın qıçları arasından çıxıb qaçır.
Bundan sonrakı “Batraz vo Çalsaqqal Uayq” adlı qolda isə Urızmaqın
qardaşı oğlu gənc Batrazın bir Təkgözlü azmanı öldürməsindən danışılır.
Çalsaqqal Təkgöz Nartların qoyun sürülərinə dinclik vermir. Nəhayət,
Nartların ağsaqqalları yığıncaq çağırırlar. Qoca Urızmaq süfrəyə üç böyük
külçə, bir də bişmiş öküz qabırğası qoyub deyir: – Kim öz gücünə
arxayındırsa, bu üç külçə ilə bu qabırğanı yesin, bizim qoyun sürülərinin
çobanlığını öz öhdəsinə götürsün.
Gənc Batraz süfrəyə qoyulmuş bu şeylərin hamısını bir tikə eləyib
yeyir, sürüləri otarmağa aparır. Çox çəkmir ki, Azman gəlir. Batraz aman
vermədən onu öldürür, başını kəsir, çomağının başına keçirərək kəndə
gətirir.
Göründüyü üzrə, Nart qəhrəmanlarının qoca nəslinin ən adlı-sanlı
nümayəndəsi olan Urızmaq və gənc nəslin ən görkəmli nümayəndəsi olan
Batraz haqqında olan bu iki macəra, elə bil ki, əslində bir bütöv süjetmiş,
sonradan ikiyə bölünmüşdür. Elə bil ki, “Nart” dastançıları iki nəslin əsas
qəhrəmanlarını incitməmək üçün qəsdən bu süjeti ikiyə bölmüş, bir
hissəsini Urızmağın, bir hissəsini isə Batrazın adına bağlamışlar.
Eposun bu iki qolu öz süjet təfərrüatlarına, hətta Azmanın öz üzüyünü
qəhrəmana verməsi, qəhrəmanın keçini, yaxud qoyunu soyub dərisinə
bürünməsi, Azmanın qıçları arasından sivişib çıxması və s. bu kimi kiçik
ünsürlərinə qədər, doğrudan da, “Min bir gecə” və “Odisseya” variantlarına
nisbətən bizim dastana daha yaxındır. Özü də bu yaxınlıq tək bircə
Azmanla Təpəgözün bir-birinə oxşamaları ilə məhdudlaşmır. Bizcə, bu iki
qolun əsas müsbət qəhrəmanları da Dədə Qorqud qəhrəmanlarına çox
bənzəyir.
Yuxarıda da deyildiyi kimi, bu eposun ən yaxşı tədqiqatçılarından biri
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olan V.İ.Abayev və B.A.Kaloyev yazırlar:
“Nart”eposunun mənşəyini və inkişaf mərhələlərini tam dürüstlüyü ilə
müəyyənləşdirmək hələlik mümkün deyildir. Ayrı-ayrı qolların təhlili
göstərir ki, eposun bir sıra süjet və motivləri qədim skif mifləri ilə əlaqədar
olub, yeni eradan əvvəlki VIII–VII əsrlərə gedib çıxır. İkinci tərəfdən,
şübhəsiz ki, XIII–XIV əsrlərdə monqollarla əlaqə öz möhrünü «Nart»
eposuna basmışdır. Xamıts və Batraz kimi baş qəhrəmanların adları
monqol təsirini çox aydın göstərməkdədir».
Prof.V.İ.Abayev “İstoriçeskoe v nartskom epose” adlı başqa bir
məqaləsində isə bir sıra daha başqa qəhrəman adlarının Çingiz xan, Batı və
sairə ilə səsləşdiyini də iddia edir.
Bizcə, təkgözlü Azmanı öldürüb başını nartlara gətirən Batraz hər
hansı monqol nağılı qəhrəmanından daha çox, Təpəgözü öldürüb başını
Oğuza gətirən Dədə Qorqud Basatına daha çox bənzəyir:
a) hər iki eposdan məlum olduğu üzrə, bu qəhrəmanların hər ikisi su
stixiyası ilə əlaqədar olmuş, daha dəqiq deyilərsə, uşaqlıqlarını su içində,
yaxud su kənarında (qamışlıqda) keçirmiş, suda pərvəriş tapmışlar.
b) bu uşaqların hər ikisi heyvan südü ilə bəslənib böyümüşlər.
v) hər iki gənc adlı-sanlı qəhrəman olmuş, nəhayətdə də biri Təkgözü,
biri də Təpəgözü eyni səbəblərə görə eyni şəraitdə məğlub edərək
öldürmüş, xalqı bəladan qurtarmışlar.
q) hər iki qəhrəmanın adının da deyilişcə bir-birinə nə qədər
bənzədikləri göz qabağındadır.
Məlum olduğu üzrə, bizim dastana görə, Basatın atasının adı Uruzdur.
“Nart” eposuna görə isə Batrazın əmisinin adı Urızmaqdır.
Urızmaqla Uruz öz qəhrəmanlıqlarına, nartlar və alplar içərisindəki
mövqelərinə, hətta cəsarətlərinə görə də bir-birlərinə çox bənzəyirlər.
Adların bir-birinə bənzəməsi, hətta eyniyyəti inkaredilməzdir.
Cənubi Osetin variantının 289-cu səhifəsində Satana ona hətta
doğrudan-doğruya “Urız” deyə müraciət edir. 1879-cu ildə Pyatiqorsk
okruqunun Urusbıyeva kəndində toplanmış variantlarda isə onun adı
Urızmekdır ki, bu da Uruz bəyin Urız beq formasından çox da fərqlənmir.
Urızmağın atasının adı Axsartaq, bizim Uruzun atasının adı isə
Əfrasiyabdır ki, deyilişcə bunların da arasında bənzəyiş az deyildir.
Bu qısa qeydlərdən aydın görünür ki, ərəb və yunan variantlarına
nisbətən, “Nart” variantı bizim “Basat-Təpəgöz”ə daha yaxındır. Lakin biz
ancaq bənzəyişlərdən danışdığımız üçün bu nəticəyə gəlirik.
Fərqlər nəzərə alındıqda isə aydın görünür ki, əsərlərin hər ikisi
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müstəqil yaradıcılıq məhsullarıdır.
IV. «Basat-Təpəgöz», «Nart» eposundakından da bir qədər daha yaxın
olan variantlara biz Orta Asiya xalqlarının folklorunda rast gəlirik. Bu
süjetin türkmənlərdə 1, qırğızlarda 3, qazaxlarda isə 8 variantı
toplanmışdır. Bu variantların, demək olar ki, hamısında, bizdə olduğu kimi,
hadisə dənizdən kənarda – meşə, dağ, mağara və bu kimi yerlərdə cərəyan
edir. Bu variantlarda dəniz “səyahəti” kimi gəmi qəzası və sairə də yoxdur.
Əsas Orta Asiya variantlarında hətta ad da bizdə olduğu kimidir,
yaxud da bizim dastandakı ada çox oxşayır. Misal üçün, Təpəgözü qazaxlar
bir gözdi, yaxud Yelqızgöz, qırğızlar – yelqızgözdi, türkmənlər isə
yekəgöz, yaxud doğrudan-doğruya Təpəgöz adlandırırlar. Lakin belə
yaxınlıqlara baxmayaraq, bizim dastan bu süjetlərdən də çox əhəmiyyətli
fərqlərlə ayrılır:
a) əvvəla, bu süjetlərin heç biri, bizdə olduğu kimi, bəlli-başlı dastan
səviyyəsinə qalxa bilməmiş, ancaq və ancaq əfsanə – rəvayət, bəzən isə
ayrı-ayrı nağılların kiçik hissələri, parçaları şəklində qalmışdır. Başqa sözlə
deyilsə, bu xalqlarda bu süjet ancaq nağılçılar yaradıcılığı səviyyəsində
qalmış, dastançılar yaradıcılığı yüksəkliyinə qalxa bilməmişdir.
b) demək olar ki, bu variantların hamısında qəhrəman sadə bir
ovçudur. Təkgözlü ilə də bir şikar zamanı təsadüfən görüşür.
v) yuxarıdan bəri çox müxtəsər də olsa, nümayiş etdirilən bütün
süjetlər içərisində bizim dastana daha yaxın olanı Anadolu variantıdır.
Türk alimlərindən Orhan Şaiq Gökyayın 1938-ci ildə İstanbulda nəşr
etdirmiş olduğu “Dede Korkut” kitabında verdiyi bu yarımçıq variantın
qısaca məzmunu belədir:
Pusat çox igid bir gəncdir. O, çox tez-tez şir ovlamağa gedir. Belə
şikar səfərlərinin birində o, gəzə-gəzə gəlib təpəgözlər ölkəsinə, məkanına
çıxır. Bu yer Qaf dağının arxasındadır. Bu təpəgözlərdən bir balacasını
Pusat tutub evinə gətirir və insan kimi tərbiyə eləməyə başlayır...
Əsər burada bitir.
Göründüyü üzrə, bu, bizim dastana doğrudan da çox bənzəyir. Bizim
dastanın demək olar ki, bütün əsas ünsürləri, bir qədər başqa şəkildə olsa
da, burada vardır:
a) əvvəla, əsərin qəhrəmanının adı Pusat, onun Qaf dağı arxasında rast
gəldiyi ölkənin sakinləri isə təpəgözlərdir. Yəni qəhrəmanların adları hər
iki variantda bir-birinin eynidir.
b) kiçik yaşlarında tutulub insan kimi tərbiyə edilmək motivi də hər iki
dastanda müştərəkdir. Anadolu variantında tutulub gətirilən Təpəgözdür,
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bizim dastanda isə o da, Basat da uşaq ikən tutulub evə gətirilir və insan
kimi tərbiyə edilirlər.
v) şir məsələsi də hər iki variantda vardır. Anadolu variantına görə,
Pusat şir ovuna gedir.
Bizim dastana görə isə onun özünü şir saxlayıb böyüdür. Lakin
unudulmamalıdır ki, bu da ancaq kiçik bir əfsanə – rəvayətdir. Başqa
şəkildə deyilsə, hələlik bu da dastan səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir.
VI. Bizim dastana bundan da bir qədər yaxın olan başqa bir variant
haqqında da XIV əsrdə Misirdə yaşamış Əbubəkr ibn Abdulla ibn
Aybekəd-Dəvadari məlumat vermişdir. Əslində Oğuz türklərindən olub,
ərəb dilində yazan bu alim öz “Dürrərüt tican” adlı əsərində “Təpəgöz”dən
xüsusi bir şəkildə bəhs edir. Azərbaycan alimlərindən Əmin Abid “Əşirət
dövründəki Azərbaycan ədəbiyyatına aid vəsiqələr” adlı məqaləsində
Dəvadaridən nəqlən belə bir məlumat verir:
“Oğuznamə” adlanan bu kitabda onların, yəni Oğuzların Dəbəgöz
(Təpəgöz) dedikləri bir adamın sərgüzəşti var.
Təpəgöz onların məmləkətlərini yıxıb dağıtmış və böyüklərini
öldürmüşdür. Oğuzların köhnə etiqadına görə, Təpəgöz əcaib bir adam
imiş. Təpəsində tək bir gözü varmış. Ona nə qılınc, nə nizə işləməzmiş.
Anası Böyük Dənizin cinlərindən imiş. Atası da qocaman başlı bir adam
imiş. O qədər ki, başına on üç qoyun dərisindən bir papaq geyərmiş...
Nəhayət, türklərin içindən yetişən Ərs (Aruz) oğlu Busat adında bir qəhrəman o Təpəgözü öldürmüşdür. Bu vəqzə də belə olmuşdur:
Bir qız var imiş. Onu yenən (basan) adama gedəcəyini söyləmişmiş.
Taliblərindən kimsə onu basammamışdı. Ərs oğlu Busat qızı yendi və qızla
bərabər atası Ərsin yanına gəldi və atasına qızı yendiyini xəbər verdi. Atası
da cavab olaraq: – Mən də elə sandım ki, Təpəgözü öldürmüşsün, – dedi.
Busat bu sözün üzərinə həmən getdi və Təpəgözü əqlin qəbul etməyəcəyi
xürafi bir şəkildə öldürdü”.
Göründüyü üzrə, bu variantla bizim dastan arasında yaxın, ümumi,
hətta müştərək cəhətlər, doğrudan da, çoxdur:
a) əvvəla, bu variantda qəhrəmanların adları doğrudan-doğruya Busat
– Basat və Dəbəgöz – Təpəgözdür.
b) bu varianta görə də, Təpəgözün anası, bizdə olduğu kimi, pəri
qızdır. Fərq bircə burasındadır ki, bu varianta görə, bu pəri qızı Böyük
Dənizdə yaşayır, bizim dastanda isə dəniz, nağıllarımıza uyğun olaraq,
həmişə pəri qızlarının əlaqədar olduqları pınar – bulaqla əvəz olunmuşdur.
v) bizdə olduğu kimi, bu variantda da Təpəgözə ox, süngü kar etmir,
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yəni ovsunlu – əfsunludur.
q) Dəvadarinin verdiyi məlumata görə, Təpəgözün atasının papağı
guya ki, on üç qoyun dərisindən imiş. Bizim dastanda da ona atalıq eləmiş
Aruz Qocanın papağı belə böyükdür.
O, bizim dastanda “Altmış ərkəc dərisindən kürk eləsə topuqların
örtməyən, altı əjəc dərisindən külah etsə qulaqların örtməyən at ağızlı Aruz
Qoca”, – deyə təsvir edilir.
ğ) Dəvadari variantındakı qız məsələsi də bizim varianta çox bənzəyir.
Məlum olduğu üzrə, bizim dastanda da Basatı bu işə təhrik edən qadın olur.
Fərq bircə burasındadır ki, orada bunu edən adaxlılıq müsabiqəsində
məğlub olub öz qəhrəmanlarını itirmiş bir qız, bizdə isə Təpəgözün
törətdiyi fəlakətə məruz qalıb bir oğlunu itirmiş, ikinci oğlunu da itirmək
təhlükəsi qarşısında qalmış bir anadır. Aydın bir şəkildə görünür ki, bizim
dastanın bu yerində “Şahnamə”yə bədii qida vermiş qədim, yerli
əfsanələrin, yaxud da elə “Şahnamə”nin özünün təsiri vardır. Çox
maraqlıdır ki, elə bil “Şahnamə” müəllifi öz Əfrasiyabını yaradarkən qədim
təkgöz-təpəgöz əfsanələrindən istifadə etdiyi kimi, ozan da öz dastanını
qoşarkən onun “Gəvə”sindən faydalanmışdır.
Bir sözlə, bu iki variant arasında yaxınlıqlar çoxdur. Lakin yenə də hər
ikisi tam, müstəqil əsər şəklində götürülürsə, prof. H. Araslının da dediyi
kimi, bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənirlər.
VII. Nəhayət, bizcə, Basat – Təpəgözə az-çox yaxın olan variantlardan
biri də “Topqapı mətni”ndə Basata aid olan “tərif”də – “titul”da gizlənmiş
təfərrüatdır.
Ümumiyyətlə, “Topqapı mətni” bu baxımdan çox maraqlıdır.
Bizcə, alimlər tərəfindən “mətn” adlandırılan bu parçalar Dədə Qorqud
boylarının başqa bir variantından qopub qalmış hissələr, daha dəqiq
deyilsə, tərif – titullardır.
Biz yuxarıda adı çəkilən məqalədə Dədə Qorqud qəhrəmanlarına aid
bir sıra daha başqa boyların mövcud olduğu ehtimalını irəli sürmüş,
misallar göstərmiş və bunların “Kitabi-Dədə Qorqud”a düşməsinin
səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışmışdıq.
Biz bu araşdırmalarda, əsasən, qəhrəmanlar haqqındakı tərif-titullara
və qəhrəmanların özləri haqqında demiş olduqları tərif – xatirələrə
əsaslanmışdıq. “Topqapı mətni” də, əsasən, belə tərif – titullardan ibarətdir.
Lakin bunlar “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı tərif titullardan çox fərqlidir.
Misal üçün: biz Bamsı Beyrəyi “Kitabi-Dədə Qorqud”dan belə tanıyırıq:
“Parasarın Beyburd hasarından pırlayıb uçan, apalaca kərdeyinə qarşı
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gələn, yeddi qızın umudu, qalın Oğuz imrəncisi, Qazan bəyin inağı, boz
ayğırlı Beyrək”.
Bu tərif titul kitabda onun adına olan xüsusi dastana və sonrakı
boylarda onun haqqında verilən məlumatlara, demək olar ki, tamamilə
uyğun gəlir. Lakin “Topqapı mətni”ndə həmin Beyrək haqqındakı tərif –
titul belədir:
“Ban hasarından pırlayıb uçan: altı batman som dəmiri ayağında qıran,
apul-apuls yürüyəndə buğa yeyən, zıvıl-zıvıl zırılayanda yılan yeyən, on
altı yıl Bayburt hasarında tutsaq çəkən, baldırı uzun Baldırşadın haqqın
alan, yuca yerdən alçaq yerə göz gəzdirən...”
Bu tərif – tituldakı maddələrin Beyrəyə aid olan sifətlərin bəziləri bizə
məlumdur: “hasardan pırlayıb uçan”, “on altı il Bayburt hasarında tutsaq
çəkən” və sairə “Kitabi-Dədə Qorqud”da da vardır. “Baldırı uzun
Baldırşadın haqqın alan” isə onun adına belə bir boy – dastanın da mövcud
olduğunu göstərir. Lakin “altı batman som dəmiri ayağında qıran”, “buğa
yeyən”, “ilan yeyən” kimi sifətlər, şübhəsiz ki, bu obraza başqa bir yer,
başqa bir məkan, başqa bir mühit, başqa ozanlar məktəbi tərəfindən
verilmiş qəhrəmanlıq sifətinin əlamətləridir.
Bir qədər başqa şəkildə deyilsə, aydın görünür ki, “baldırı uzun
Baldırşadın haqqın alan” Beyrək bizim tanıdığımız Beyrəkdən çox fərqli
bir qəhrəman surəti imiş. Ad bir olsa da, nəinki dastan, hətta surətin
özünün də məzmunu, səciyyəsi, sifətləri Dədə Qorqud Beyrəyindən çox
fərqli imiş.
“Topqapı mətni”ndə adları çəkilən başqa qəhrəmanlar da “Kitabi-Dədə
Qorqud”dan bizə məlum olan eyni adlı qəhrəmanlardan çox fərqlidir.
Aydın bir şəkildə görünür ki, bunlar eyni tarixi və yaxud legendar
şəxsiyyət haqqında başqa-başqa dastançıların yaratmış olduqları
surətlərdir. Misal üçün, “mətn”dəki Qazan xan “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı
Qazan xandan çox fərqlidir.
“Salqum-salqum don geyən...” yağı görəndə yardımlı, düşmən görəndə
durumu, qanlı kafir ellərindən adlı Xorasana ad çığardan” və sairə...
Göründüyü üzrə, bizim “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı Qazan xanda bu
sifətlər yoxdur.
Eyni sözlər Qazan xanın qardaşı Qaragünə haqqında da deyilə bilər.
Bizdəki Qaragünə məlumdur. “Topqapı mətni”ndə isə bu qəhrəman belə
xarakterizə edilir:
“Qara daşı qarmadıqda kül eləyən, dağ-daşa buşusundan duman çəkən,
qara yeri götürüb beşik qılan, Qara buğra dərisindən bağırtlaq düzən; altı
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ay hancergid hasarında dustaq qalan Qazan bəyin Qardaşı Qaragünə” və
yaxud:
“Doğsan dəridən kürk olsa, topuğun örtməyən, doqquz dəridən
şəbgülah olsa, qulağın örtməyən, doğsan qoyun dovqalıq, on qoyun öynəlik
yetməyən, doqquz yaşar cocuğun silkib atan, qıynağında göydə tutan, at
başın qarmayıb birgə Əfrasiyab oğlu Alp Aruz bəy”.
Hər iki qəhrəman “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı eyni adlı
qəhrəmanlardan nə qədər fərqlidir. “Topqapı mətni” ndə adı çəkilən
Domrul da, Dondar da, Rüstəm də, Oqçu da, Qanturalı və başqaları da
“Kitabi-Dədə Qorqud”dakılardan çox fərqlidir.
Bəzi surətlərin hətta adları da bizdəki adların başqa variantlarıdır.
Misal üçün: Beyrəyin adı Barı, Domrulun adı Doğuş Qoca oğlu Toğrul,
Aruzun atasının adı isə Fərasiyabdır.
Biz “Topqapı mətni”ni bir də ona görə “Kitabi-Dədə Qorqud”un başqa
bir variantından qopub qalmış parçaları adlandırırıq ki, buradakı
ustadnamələr də, alqışlar, qarğışlar da “Kitabi-Dədə Qorqud”dakılardan
çox-çox fərqlənir. Bunlar eyni mənbədən su alıb, eyni qaynayıb, lakin
başqa fauna və floralı yerlərdən axıb keçən çaylara bənzəyir.
“Qaya kəsir göy qılıncın kütəlməsin, üç sınırlı qatı yayın yayılmasın,
üç yeləkli qayın oxun düşmənə doğru varsın, yavuzlu gələn süfrələrin
dürülməsin, qaynadılan qazanların soğulmasın, ay altında yürüyən
düşmənin Allah vursun, gün altında yürüyən düşmənin gün yandırsın...” və
s.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un “Müqqədimə” adlandırılan hissəsində Dədə
Qorqudun dilindən deyilmiş belə bir ustadnamə vardır.
Getdikdə yerin otlaqların geyik bilir.
Kəpəz yerlər çəmənlərin qulan bilir.
“Topqapı mətn”ində isə bu parça belədir:
Yer altını yilan bilir.
Çuvalduz qiymətin nökər bilir.
Ağır yüngül hənginin qatır bilir,
Yeddi yollar ayrıdın dəfə bilir..
Qara başa ağrı gəlsə, bəyin bilir.
Gen yerlər otlağın keyik bilir.
Datlı suyun halın quldan bilir və s.
“Kitabi-Dədə Qorqud»da bir dəfə də olsun Əmir Süleyman adı
çəkilmir. Burada isə o çox tez-tez uğurlu bir sima kimi qeyd olunur. Eləcə
də “Kitabi-Dədə Qorqud”da Məhəmməd həmişə peyğəmbər, burada isə
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həmişə yalavac adlandırılır.
Nəhayət, “Topqapı mətni”ndə Basat da, Təpəgöz də bizdəkindən elə
əsaslı şəkildə fərqlənir ki, biz bunu da istər-istəməz “Basat-Təpəgöz”ün
“Topqapı” variantı adlandırmağa məcbur oluruq:
“Yeddi il Elbrusa səfər qılan, qayıdıb dönən qayan Busat qardaş qanın
alan, it Dəpəgözü öldürüb Oğuzda ad qoyan Qurulmuş xan”.
Göründüyü üzrə, bu tərif – titul çox balacadır. Lakin bu balaca tərif
bizə lazım olan cəhətdən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Demək,
Dəpəgözü – Təpəgözü öldürən Basat deyil, onun qardaşı Qurulmuş xan
imiş. Basat, əksinə, Təpəgöz tərəfindən öldürülmüş imiş. Aydın görünür ki,
bu, bizim “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “Basat-Təpəgöz” dastanımızın
tamamilə başqa bir versiyasıdır.
Beləliklə, bu müxtəsər, hətta lap atüstü müqayisədən görünür ki, bizim
“Basat – Təpəgöz” dastanımız bütün Şərqdə və Qərbdə məşhur olan 200dən artıq variant içərisində özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik, orijinal,
əsatiri bahadırlıq dastanıdır. Bu dastan öz quruluşuna, kompozisiyasına,
süjet və motivlərinə, şeirlərinə, bədiilik dəyərinə, emosional gücünə,
nəhayət, məfkurəvi istiqamətinə, məqsəd və amalına görə bütün
variantlardan fərqlənir. Biz bu axırıncı xüsusiyyətə daha böyük əhəmiyyət
veririk. Çünki bu, Azərbaycan ozanının bu köhnə, qədim süjetə, nağıla,
əfsanəyə vermiş olduğu yeni «zivər», yeni məna, yeni ideyadır. Özü də çox
düzgündür, hətta bu gün də öz fəlsəfi məna və əhəmiyyətini, öz əxlaqi
dəyərini mühafizə etməkdədir:
a) burada haqqında danışılan və danışılmayan bütün əsas versiya və
variantlarda qəhrəmanın Təkgözü (Təpəgözü) kor etməsi, yaxud öldürməsi
ya təsadüfi olur, ya da onun var-dövlətinə, qoyun sürülərinə yiyələnmək
məqsədi daşıyır. Bizdə isə Basat düşüncəli olaraq Təpəgözlə vuruşur,
öldürür, xalqı fəlakətdən qurtarır. Onun mal-dövlətinə, hətta özünün
göstərdiyi günbəzdə gizlədilmiş xəzinəsinə isə əl də vurmur.
b) Təpəgöz böyük bir bəla, dəhşətli bir fəlakətdir. Lakin bu fəlakət
özü-özünə törəməmişdir. O, bədnəfəs, yaltaq, iradəsiz bir çobanın bir pəri
qızı ilə zinasından əmələ gəlmişdir. Qadına çox yüksək qiymət verən, “ana
haqqını tanrı haqqı” bilən, çoxarvadlılığı heç yuxusuna belə gətirməyən, öz
arvadına da hətta Allaha, peyğəmbərə müraciətdə olduğu kimi, “görklüm”
deyə xitab edən, onu yavuqlu, halal, xatun, hətta “Dəli Domrul” boyunda
bu gün olduğu kimi, “həyat yoldaşı” adlandıran Oğuz elində başqa qadına
xəyanət gözü ilə baxmaq ən böyük qəbahət hesab edilir, başqa qadınla zina
təpəgözlər doğdurur, fəlakətlər törədir.
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Belə bir fəlakətə səbəb olan çoban haqlı olaraq pislənir, bu fəlakəti
aradan qaldıran Basat isə təriflənir, adına dastanlar qoşulur. Dədə Qorqud
onu comərd ərənlər sırasına keçirib haqqında boy boylayır, söy söyləyir:
“Qalın Oğuz bəylərini bikdən qurtardı, qadir Allah üzunü ağ etsin Basat” –
deyir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyytına dair tədqiqlər.
II cild, Bakı, 1966
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Əzəl DƏMİRÇİZADƏ
(1909-1979)
SİNONİMLƏRİN MÜVAZİLİYİ HAQQINDA
A.Ümumi qeydlər. “Kitabi-Dədə Qorqud”un bizə məlum olan
Drezden nüsxəsinin üstündə “Əla lisani taifeyi-oğuzan” (yəni, “oğuz
tayfalarının dilində”) sözləri qeyd edilmişdir. Buna görə də bu dastanların
bir saf tayfa dilində olması haqqında fikir və mülahizə yürüdülmüş və bu
dastanların dilindəki bu və ya digər söz, yaxud qrammatik əlamət də məhz
saf “oğuz dili” nöqteyi-nəzərindən yoxlanılmışdır. Həqiqətdə isə vəziyyət
başqa cürdür və “oğuz dili” ifadəsi müəyyən dövrün şərti anlayışında
işlənilmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu kitabın dilində danışan
oğuzlar hələ 7, 8 və 9-cu əsrlərdən əvvəl Orta Asiya-Mavərain-nəhrdə
köçəri həyat sürən müxtəlif tayfalarla o qədər də qarışmamış və nisbətən
“saf” qalmış olan oğuzlar deyildir; bu oğuzlar Qafqaza gəlmiş, həm türk
dilli və başqa dilli yerlilərlə, həm də digər türk dilli tayfalarla qaynayıbqarışmaqla öz yeni keyfiyyətilə azərbaycanlıların tərkib hissəsinə çevrilmiş
olan oğuzlardır.
Buna görə də həmin bu “oğuz tayfasının dili” də əvvəlki oğuz dilindən
fərqlənən bir dil olmuşdu; bu dil, əvvəlki oğuz dili xüsusiyyətlərindən
əlavə, daha bir sıra başqa tayfa dil xüsusiyyətlərinə də malik bir dil halına
düşmüşdü. Çünki oğuz tayfası da artıq, nəinki digər türkdilli tayfalarla,
hətta qismən, M.Kaşğarinin tamamilə doğru olaraq qeyd etdiyi kimi,
farslarla təmasda olmuş 146 və doğma sözlərinin bəzisinin əvəzinə bu
dillərdən bir çox sözlər alıb işlətməyə başlamışdılar. Buna görə də bunların
dilində əvvəlki saflıq qalmamışdı. Bunların dili Azərbaycan xalqının tərkib
hissəsinə çevrilmiş bir tayfanın dilidir və bu dil əsrlərdən bəri müxtəlif
tayfa və qəbilələrin dil xüsusiyyətlərilə mübarizə və qaynayıb-qarışma
şəraitində qalib gələn, vahid ümumxalq dili halına düşməkdə olan
Azərbaycan dilinin əsasıdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” məhz bu yenidən qurulma hadisəsini özündə
əks etdirən belə bir oğuz dilində, daha doğrusu, oğuz və qıpçaq dil
ünsürlərilə qaynayıb-qarışdıqdan sonra təşəkkül tapmış ümumxalq
Azərbaycan dilində yaranmış ən yaxşı ilk abidədir.
146

Divan, I c. s.360 (Divan sözü ilə M.Kaşğarinin “Kitabi Divani Lüğət-ət-türk” adlı əsəri
göstərilir).
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Məhz buna görə də burada müxtəlif qəbilələrə mənsub, müxtəlif
dillərdən alınma eyni mənalı, yaxud sinonim sözlər, ifadə vasitələri,
şəkilçilər, geniş dairədə və yanaşı – müvazi surətdə işlənmişdir.
Belə müvazilik isə ya çarpazlaşma, ya birikmə yolu ilə qəbilə
dillərindən formalaşan hər bir ümumxalq dilinin başlanğıcında ola bilən
əlamətdar cəhətlərdəndir.
Buna görə də belə müvazilik həmin ilk dövrlərdə yazısız və yazılı
ədəbi dili olan hər bir xalqın ədəbi dilində öz əksini tapmış olur.
Bütün xalqların dilində, xüsusən ilk dil abidələrində, belə müvaziliyin
müxtəlif təzahürünü müşahidə etmək olar.
Belə müvazilik dilin bütün vahidlərində baş verə bilər və müxtəlif
dövrdə, müxtəlif müddətdə müxtəlif şəkillərə də düşə bilər. Bəzən qoşa və
ya müvazi işlənilən söz, şəkilçi və ya ifadə öz şəklini, öz əslini uzun
müddət saxlaya bilər, bəzən isə, əksinə, az müddətdən sonra başqa bir
vəziyyət yarana bilər. Unutmamalı ki, əslində müvazilik dildə olan
mübarizənin bir növüdür və belə mübarizənin müxtəlif nəticələri olur:
a) Müvazi – qoşa işlənən müxtəlif dilə mənsub eyni mənalı sözlər
“tamam fiziki bitişmə” ilə nəticələnir: yəni, iki müxtəlif söz heç bir
dəyişikliyə uğramadan qoşulur və çox vaxt bu sözlərin ayrılıqda ifadə
etdiyi məzmuna yaxın bir məzmun ifadə edən yeni qovuşuq – mürəkkəb
bir söz əmələ gəlir. Belə qovuşuq sözlərə nümunə olaraq dilimizdə indi də
işlətdiyimiz aşağıdakı sözləri göstərmək olar:
Məs: “yığcam” – “yığ” – “cəm”, “uzundraz” – “uzun” – “draz”,
“oyunbaz” – “oyun” – “baz”, “yancidar” – “yan” – “cidar”, “bərri-biyaban”
– “bərri”, “biyaban” və s.
b) Bəzən başqa işlənən eyni mənalı müxtəlif dilə mənsub olan vahidlər
«kimyəvi surətdə» qaynayıb-qarışır, yəni burada qovuşan vahidlərin
tərkibində olan səslərdən bəziləri düşür, nəticədə həmin vahidlər öz
əslindən uzaqlaşır, hətta belə vahidlərin tərkibi bitkin yeni vahid yaradır.
Buna misal olaraq Azərbaycan dilində işlənən “dışqarı-dışarı”
sözündəki «qa-rı» yönlük şəkilçilərini göstərmək olar. Məlum olduğu üzrə,
müxtəlif qəbilə dilində yönlük hal şəkilçiləri «qa-rı» müvazi işlənmiş, bir
müddət sonra «qa» əvəzinə «a» formalaşmış, nəhayət, «arı» şəkilçisi
donmuş halda sözə bitişmiş, buna görə də müasir dildə «dışarı» ilə müvazi
surətdə «dışarıya» da işlənir.
v) Bəzən müvazi işlənən sözlərin hər ikisi də ayrılıqda vətəndaşlıq
hüququna malik müstəqil sözlərə çevrilir. Belə hallarda müxtəlif qəbiləyə
mənsub eyni mənalı sözlərdən biri digərinə mənaca güzəştə getmiş olur;
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yəni bu qoşa işlənən sözlərdən biri (çox zaman sonra daxil olan söz) öz
mənasında qalır, digəri isə əvvəlki mənası ilə həmcins, qohum yeni bir
məna kəsb etmiş olur. Məs.: daha əvvəlki dövrlərdə «adam» mənasında
işlənən «kişi» və «övlad» mənasında işlənən «oğul» sözü, ərəb dilindən
keçən «adam», «övlad» sözləri ilə mübarizə etmiş və sonra bu sözlərə
güzəştə getməyə məcbur olaraq məhdud bir məna kəsb etmiş, yəni indi
«kişi» sözü «adam» deyil, adamların müəyyən cinsini həm də pədərşahi
dövrlə əlaqədar olaraq, hakim cinsini, yəni «erkək adamı” bildirən bir söz
kimi işlənilməyə başlamış. Eyni yolla «oğul» sözü də «övlad» sözünə
güzəştə getmiş və daha məhdud bir məfhumu «erkək övlad» məfhumunu
ifadə edən bir sözə çevrilmişdir.
q) Bəzən isə müvazi işlənən eyni mənalı müxtəlif dilə mənsub sözlər
uzlaşa bilmir və nəticədə belə müvazi surətdə uzun müddət işlənərək
mübarizə aparan sözlərdən biri məğlub olur, istemaldan düşür, öz yerini
rəqibinə tərk etmiş olur. Buna yüzlərcə nümunə göstərmək olar. Bu gün
dilimizdə işlənən bir çox ərəb və fars sözlərinin məhz bu yol ilə dilimizdə
vətəndaşlıq haqqı qazanmış olduğuna şübhəmi var?
Bugünkü azərbaycanlı üçün «damu», «uçmağ», «sayru», «çalap»,
«tanınan», «tanıq», «al», «us», «ün», «güz», «yazı», «əsən», «gələci»,
«suç», «əsruk», «arı» və bu kimi sözlər naməlum, qərib, yabançı sözlərdir.
Azərbaycan dilində bu sözlərin əvəzinə artıq çoxdan bəri «cəhənnəm»,
«cənnət-behişt», «xəstə//azarlı//naxoş», «ibadət edən», «şahid»,
«hiylə//kələk», «əql», «səda», «payız», «səhra», «salamat», «söhbət»,
«günah», «sərxoş», «saf», «pak» və bu kimi ərəb, fars sözləri işlənir.
Müasir dilimizin indiki mərhələyə gəlib çatınca nə kimi hadisələrə
uğradığını və ümumxalq Azərbaycan dilinin ilk təşəkkül dövründə
yaranmış olan «Kitabi-Dədə Qorqud»un dil simasını dürust dərk edə
bilmək üçün məhz «Kitabi-Dədə Qorqud» dilindəki sinonimlər 147
müvaziliyini də nəzərdən keçirmək zəruridir.
«Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında nəinki təkcə müxtəlif sözlərin
müvaziliyinə, həm də müxtəlif şəkilçilərin, hətta fonetik xüsusiyyətlərin
müvaziliyinə rast gəlmək mümkündür. Burada müxtəlif dillərə mənsub
eyni məzmunlu dil ünsürlərinin, tərzi ifadələrin qoşa işləndiyini müşahidə
edə bilərik.
B. Söz müvaziliyi. «Kitabi-Dədə Qorqud»da söz müvaziliyinin
147 Verilən

izahatdan və çəkilən misallardan da məlum olduğu üzrə, burada "sinonim" sözü
şərti olaraq daha geniş mənada, yəni eyni mənalı hər cür dil vahidi – ifadə, söz, şəkilçi və
fonem - anlayışında işlənmişdir.
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başlıca iki növ təzahürünü müşahidə edirik:
a) Müvaziliyin birinci növü ümumxalq Azərbaycan dilinin əsl öz
sözlərilə eyni mənalı ərəb və ya fars sözlərinin müvazi işlənməsidir. Məs.:
1) Ağ saqqalu pir-qocalar yanına buraqdı. (R.96).148
2) Evində qul-xəlayıq dükənmiş. (R.63).149
3) Cümlə aləmləri yaradan Allah-tanrı. (R.S.)
4) Oğlan… cəngü-savaş150 etdi. (R.20).
5) Axır son ucu151 ölümlü dünya. (R.37).
6) Ol obada bir yaxşı-xub yigit sayru düşmüş idi. (R.87).
7) Altun ayaq-sürahilər düzülmişdi. (R.21).
8) Ağ birçəkli anan, yeri behişt152 olsun.
Ağ saqqalu baban, yeri uçmaq olsun. (R.21.).
9) Yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə. (R.5).
10) Anı yedirər, içirər, ağırlar153, əzizlər göndərər. (R.5).
Bu misallardan aydın surətdə görünür ki, azərbaycanca «qoca» sözü
eyni mənalı başqa dildən keçmə «pir» sözü ilə, azərb. «qul» sözü eyni
mənanı verən «xəlayiq» sözü ilə, azərb. «tanrı» sözü eyni mənanı verən
“Allah” sözü ilə, azərbaycan dilində «savaş» sözü eyni mənalı «cəng» sözü
ilə, azərb. «son» sözü, yaxud «son-ucu» sözü eyni mənalı «axır» sözü ilə,
azərb. «yaxşı» sözü eyni mənalı «xub» sözü ilə, azərbaycan dilində «ayaq»
sözü eyni mənalı «sürahi» sözü ilə, azərbaycan dilində «uçmaq» sözü eyni
mənalı, «behişt» sözü ilə və s. müvazi surətdə işlənmişdir.
Müvaziliyin bu növü aydın surətdə göstərir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»
Azərbaycan dili ilə yeni fars və ərəb dillərinin ilk təmasda olma dövründə,
yəni IX-XI əsrlərdə yaradılmış bir abidədir və buna görə də həmin dillərin
148

Burada verilmiş nümunələr əksərən Drezden nüsxəsinin fotosurəti əsasında Kilisli
Müəllim Rifət tərəfindən hazırlanıb, 1916-cı ildə İstanbulda nəşr edilmiş "Kitabi-Dədə
Qorqud"dan götürülmüşdür; buna görə də şərti əlamət olaraq mötərizədə (R) və səhifə
nömrəsi göstərilir. Başqa nəşrlərdən və Vatikan nüsxəsindən istifadə edildikdə aşağıdakı
şərti əlamətlərlə göstəriləcəkdir:
Beləcə də Bakı -DQ- şərti işarəsi 1939-cu ildə Bakıda nəşr edilmiş "Kitabi-Dədə Qorqud".
İstanbul-DQ-1938-ci ildə İstanbulda nəşr edilmiş "Kitabi-Dədə Qorqud".
Bartold-V. V.Bartoldun Drezden nüsxəsindən köçürtdüyü surətdən istifadə edildikdə sadəcə
"Bartold" yazılacaq, Bartoldun başqa əsərləri isə ümumı qayda üzrə göstəriləcəkdir. Bakıda
1950-ci ildə nəsr olunmuş "Dede Korkud” isə "Dede Korkud" kimi qeyd ediləcəkdir.
149 Vatikan – "Evində qul-qaravaş qalmayub". (s. 279).
150 Vatikan – "cəng" sözü yoxdur, təkcə "savaş" sözü var (s.308).
151 Vatikan – "axır" sözü yoxdur, təkcə "son ucu" sözü var. (s.308).
152 Vatikan – "behişt" əvəzinə "cənnət" yazılmış. (s. 259).
153 Vatikan – "ağırlar" sözü yoxdur. (s. 323).
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Azərbaycan dilinə yenicə qarışmaqda olan ünsürlərini və bu prosesin ilk
mərhələsini özündə əks etdirmişdir.
b) «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı söz müvaziliyin ikinci növü dilimizin
tarixi nöqteyi-nəzərindən və bu kitabın yazılmış olduğu oğuz dilinin nədən
ibarət və necə bir dil olduğunu müəyyənləşdirmək nöqteyi-nəzərindən
olduqca mühümdür. Çünki burada müxtəlif türk dilli qəbilələrə məxsus
eyni mənalı sözlər müvazi surətdə işlənmişdir. Əgər M.Kaşğarinin təsnifi
ilə müəyyənləşdirsək, deyə bilərik ki, burada oğuz, qıpçaq dil ünsürlərilə
müvazi surətdə M.Kaşğarinin türk adlandırdığı dillərin də sözləri
işlənmişdir.
Bu kitabda həm oğuzlara məxsus «etdi», həm də türklərə məxsus
«qıldı», həm «demək», «söyləmək», həm də «ayıtmaq», həm «degil», həm
də «imaz», həm «sağ», həm də «əsən», həm «qızıl», həm də «altın», həm
«getmək», həm də “varmaq», həm «yigit», həm də «alp», həm «cilasın»,
həm də “ərən” və «əvrən», həm «basılmaq», həm də «enilmək», həm
«kür», həm də «ərcil», həm «yanı», həm «qatı», həm də «boyu», həm
«yüksək», həm «yuca», həm də «quba» («qaba»), həm «suç», həm də
«yazuq», həm «bu», həm də «uş», həm «yaxşı», həm «eyu», həm də «yek»,
həm «toy», həm də «dügün», həm «el», həm də «gün», həm «ağlamaq»,
həm «bozlamaq», həm də “sıtqamaq”, həm «tuğ», həm də «sancmaq» və
sairə kimi eyni mənalı müxtəlif qəbiləyə mənsub sözlər müvazi surətdə
işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sözlərin bir qismi eyni ifadə
daxilində qoşa işlənmiş, məs.:
1) Görəlim, xanım nə söylər-aydar.154 (R.15).
2) Oğlun sağdır-əcəndir (R.15).
3) Qızıl-altun gətürün (R.63).
4) Hər kim ol canavarı bassa-yensə (R.97).
5) Qırx gün, qırx gecə toy-dügün eylədilər. (R.67).155
6) Bək yigidlər-cilasınlar bir-birinə qoyulan çağda.
Lakin bu müvazi sözlərin digər bir qismi ayrı-ayrı ifadələrdə
işlənmişdir. Məs.:
1) Bənim suçum nə oldu kim, qara otağa qondurdı? (R.12).
2) Qazlıq dağının suçu yoxdur. (R.17).
3) Yigit sana yazığı yoq, döngil gerü (R.19).

154 Vatikan
155 Vatikan

– "aydar" sözü yoxdur. (s. 312).
– "toy" sözü yoxdur. (s. 275).
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4) Dilədi ki, oğlanı həlak qıleydi156 (R.10).
5) Eylə həmlə qıldı157 (R.45).
6) Toy-dügün eylədilər (R.67).
7) Qazan fikir eylədi (R.29).
8) Köksi gözəl qaba dağa ona çıqdın. (R.14).
9) Yüksək qara dağların sana yaylaq olsun. (R.93).
10) Yucalardan yucasan. (R.93).
Ə.M.Dəmirçizadə. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili. Bakı, 1959

156
157

Vatikan – "qıleydi" əvəzinə “edə” işlənmişdir. (s. 318).
Vatikan – "qıldi" əvəzinə “etdi” işlənmişdir. (s. 298).
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Mirzə Bala MƏMMƏDZADƏ
(1898-1959)
“DƏDƏ QORQUD”
“Dədəm Qorqud gəlübəni şadlıq çaldı, boy boyladı,
soy soyladı, bu Oğuznaməni düzdü, qoşdu”.
“Kitabi-Dədə Qorqud”dan

Çox qiymətli bir səyahətnamənin müəllifi olan Adam Oleari həm katib,
həm müşavir kimi çalışdığı səfirliyin heyəti ilə birlikdə 1698-ci uldə
Dağıstan və Azərbaycandan keçib İrana səyahət edərək, yenə həmin yolla
geri dönərkən, Dərbənd yaxınlığında gördüyü “Qırxlar məzarlığı” kimi
tarixi abidələrdən bəhs edərkən belə yazmaqdadır: “Burada biz daha iki
müqəddəs müsəlmanın türbəsini ziyarət etdik. Bunlardan biri Pir Muxara
(Pyhr Muchar) aid olub ovalıqda, digəri isə İmam Qorqudun (İmam
Kurchud) dağ üzərindəki türbəsi idi. (Həzrəti) Məhəmmədin yaxın qohumlarından olub, hər zaman onun ayaqları ucunda oturan, ondan dərs alan və
peyğəmbərin vəfatından sonra guya 300 il daha yaşamış olan İmam
Qorqud özünü kral Qazanın xidmətinə vermişdi, ona qopuz çalaraq hərbi
türkülər söylərdi”158.
Bir mağarada yerləşən türbənin içində və çölündə Qurban bayramına
təsadüf edən bu ziyarət əsnasında uzaq yerlərdən gələn qadın və qızların
daşın içində oyulmuş çuxurdakı tabutun ətrafında yalın ayaqla
dolaşdıqlarını təsvir edən A.Oleari səyahətnaməsinin başqa bir yerində159
Dədə Qorqudun xidmət etdiyi Kral Qazan haqqında məlumatı da qeyd
etmişdir. Yerlilərdən topladığı bu məlumata görə, çox əski zamanlarda
Midiyada Qazan adlı bir kral hakimiyyətdə idi. Bu kral Elbrus dağının
arxasında, bu gün daha çox yəhudilərin olduğu, Tabasaran ölkəsində
yaşayan oğuz millətindən nəşət etmişdi. Təbrizdə Acı çay kənarındakı
məzarı bu gün belə mövcuddur. Onun xanımı Kraliça Burlanın (Burlea)
qırx addım uzunluğundakı türbəsi Urmi qalasının yanında göstərilməkdədir.
İranlıların söylədiklərinə görə, bu oğuz milləti bugünkülərə nisbətdə
çox daha uzunboylu və qüvvətli vücuda malik insanlar idi.
A.Olearidən bir qədər sonra – XVII əsrin ortalarında buraları ziyarət
edən məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin də işarə etdiyi Qorqudla bağlı
158

Adam Oliarius, Puteşestvie po Moskoviyu i Persiyu, almancadan tərcümə edən:
P.Barsov, Moskva, 1870, kitab 6, fəsil IX, s.971
159 Eyni əsər, s.968
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səyyahın verdiyi məlumat tarixi qaynaqlara uyğundur. Bir sözlə, “Dədə
Qorqud”u təşkil edən boylardakı “Salur Qazan”la xanımı “Boyu uzun
Burla xatun”, heç şübhəsiz ki, A.Olearinin bəhs etdiyi Kral Qazanla,
qəbrinin uzunluğu qırx addım olaraq göstərilən Kraliça Burladır. Qorqudun
Həzrəti Məhəmməddən sonra 300 il daha yaşamasına gəlincə, bu, iki müxtəlif rəvayətin birləşməsindən doğan bir məsələ ola bilər. Hekayətlərin
birində, Həzrəti Məhəmmədin üzünü görüb gələn bir qəhrəmandan bəhs
edilməkdədir. Bu, islamiyyətin ilk dövrlərinə təsadüf edən və oğuz dövləti
olan Göytürk xaqanlığının Həzrəti Məhəmmədə bir səfir göndərmiş
olduğuna işarət sayılır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da müqəddimə qismində
Qorqudun Həzrəti Məhəmməd zamanında deyil, ona yaxın bir dövrdə
Bayat boyundan çıxdığına dair bir işarət vardır. Diqqətəlayiq sayılacaq bir
nöqtə, XVII əsr müəllifi Əbülqazi Bahadur xan tərəfindən Salur Qazanla
Dədə Qorqudun Həzrəti Məhəmməddən 300 il sonra, yəni Abbasilər dövründə yaşadıqlarını qeyd etmiş olmasıdır ki, bu da Qorqudu X-XI əsrlər
ədəbi şəxsiyyəti kimi qəbul edənlərə haqq verəcək mahiyyətdədir. Dədə
Qorqud boylarından bir sıra rəvayətlərin Ağqoyunlular dövrünə aid
olduğunu iddia edənlər, əsasən, bunların ən əski mətnlərdən dəyişdirilmiş
olduğunu qəbul edirlər.
Dədə Qorqud və Qorqud ata adları ilə xatırlanan, tarixi və ədəbi olmaq
üzrə iki şəxsiyyət halında qarşımıza çıxan Dədə Qorqud azərbaycanlıların
da daxil olduğu oğuz-türk icmasının mənqibəvi ozanları və oğuz xanlarının
müşküllərini həll edən bilici, vəzir və məsləhətçisi kimi göstərilməkdədir.
Ədəbi şəxsiyyət olmaq etibarı ilə də əski oğuz ənənələrindən alınma bir
sıra nağıl və dastani hekayələrin bir araya toplandığı “Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllifi sayılmaqdadır.
Hələ Elxanilər dövrünün tarixçisi Rəşidəddin “Dədə Qorqudun
həddindən artıq hekayəsi olduğunu” qeyd etmişdir. Bizə gəlib çatan 12
boyun hamısında başlıca mövzunu cəsarət və şücaət təşkil edir və oğuz
türklərinin ictimai birliyini, adət-ənənələrini əks etdirən bu boyları
məzmununa görə qəhrəmanlıq, məhəbbət və mifoloji boylar olmaq üzrə üç
qrupa ayırmaq mümkündür. Azərbaycan türkcəsində yazılmış ən əski türk
nəsrinin ən saf və ən təmiz nümunələrini ehtiva edən bu boylar Azərbaycan
ədəbiyyatının tarixi, ədəbi və lisani bir abidəsi sayılmaqdadır.
Drezden kitabxanasında yeganə nüsxəsi olan və nə zaman təsbit
edildiyi hələlik məlum olmayan bu əsərdən bəzi boyları tərcümə və nəşr
etmək surətilə ilk dəfə 1815-ci ildə almanlar, sonra da 1894-1903-cü illərdə
ruslar bəhs etmişlər. Birinci Dünya müharibəsi illərində türk
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tədqiqatçılarından Kilisli Rüfət Drezden nüsxəsindən surəti çıxarılmış
Berlin kitabxanasındakı nüsxənin yenidən üzünü çıxarıb 1332-ci (1916-cı)
ildə bu on iki boyu İstanbulda nəşr etdi. Son zamanlarda italyan türkoloqlarından professor E.Rossi Vatikan əlyazmaları arasından “Dədə Qorqud”
boylarının altısını ehtiva edən ikinci bir əlyazmanı tapmış və bunu nəşr etdirməklə yanaşı, eyni zamanda, 1951-ci ildə şərqşünasların İstanbulda
keçirilən konfransında təbliğatını aparmışdır.
“Dədə Qorqud” boyları 1950-ci ilə qədər Sovet Azərbaycanında
məktəblərdə tədris edilərək böyük bir rəğbət qazanmışdı. Bu boyları
“Azərbaycan folklorunun ən əski bir abidəsi” kimi təsvir edən Bakı
Universitetinin professorlarından Dəmirçizadə “Dədə Qorqud” motivləri
əsasında oğuz xan və bəylərini idealizə edən bir pyes də yazmışdı. Fəqət
keçən ildən etibarən vəziyyət dəyişmişdir. 1950-ci ilin may ayında
Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi Bağırov “Dədə
Qorqud”un kobud siyasi səhv olduğunu partiya yığıncağında rəsmi olaraq
elan etdi. Bu rəsmi elanın ardınca dərhal qələmə sarılan “filologiya elmləri
doktorları” “Ədəbiyyat qəzeti”ndə “Dədə Qorqud”un xanlara və bəylərə
qarşı “mübarizə aparan” xalq qəhrəmanlarına əsla yer vermədiyini,
feodalları idealizə etdiyini və buna görə də “xalq düşməni bir əsər”
olduğunu irəli sürdülər. Fəqət bu iddia şəxsi bir inam və qənaətdən ziyadə,
Moskvadan verilən bir əmrin kor-koranə icrasından başqa bir şey deyildi.
Sovet İttifaqının rus olmayan millətlərin milli kültür dəyərlərinə qarşı
apardığı mübarizənin bütün şiddətilə davam etdiyi bir zamana təsadüf edən
bu qərar 1946-cı ildə ədəbiyyat cəbhəsində başlayan ilk çarpışmalardan
sonra – aparılan təmizlikdən sonra əslində gözlənilirdi. SSRİ Ədəbiyyat
Cəmiyyətinin 1947-ci ilin yayında keçirilən XI ümumi yığıncağında milli
bölmələrin hesabatları ilə bağlı müzakirələrdə qeyri-rus millətlərin
ədəbiyyat sahəsində “çox təhlükəli bir yolda” olduqları bildirilmişdi. Bu
toplantıda Latviya, Litva və Estoniya kimi millətlər “Qərbi Avropa kültürü
qarşısında diz çökməkdə”, Ukrayna, Şimali Qafqaz, Azərbaycan,
Türküstan (Orta Asiya), Gürcüstan və Ermənistan isə “milli keçmişlərini
ideallaşdırma və romantikləşdirməkdə” günahlandırılmışdı. 1948-ci ilin
dekabr ayında toplanan XII ümumi konqresdə çar istilasına qarşı mübarizə
aparan türküstanlı xalq qəhrəmanlarını tərənnüm edən bir əsər münasibətilə
Boris Qorbatov adlı bir rus kommunisti Moskva naminə belə deyirdi:
“Sabiq rus imperatorluğunun kənar əyalətləri üçün Rusiyaya ilhaq hadisəsi
nəyi ifadə etməkdə idi? Bu hadisə milli fəlakətmi, yoxsa irəliyə doğru bir
addım idimi? Marksizm elmi bu mənada doğrudur. Bu məmləkətlərdən,
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məsələn, Qazaxıstan (yəni Türküstanın Şimali-qərb bölgəsi) Rusiyaya ilhaq
edilməmiş olsaydı, Çin və yaxud Xokand tərəfindən parçalanıb udulacaqdı.
Və nəticə etibarı ilə ingilis müstəmləkəçilərinin asan bir şikarı olacaqdı.
Belə olduğu təqdirdə, yəni, daha doğrusu, bu belə də qəbul olunmalıdır,
bütün dastan və qəhrəmanlıq hekayələrini, bütün folkloru və onun qəhrəmanlarını, eləcə də bütün ədəbiyyatı yalnız bu nöqteyi-nəzərdən mütaliə
etmək lazımdır. Xalq ədəbiyyatının yerli feodallara qarşı mübarizədə
Rusiya ilə birləşmək üçün çarpışan qəhrəmanları idealizə edilməlidir”.
Türküstan üçün deyilmiş olan bu sözlər, bir qayda olaraq, bütün qeyrirus millətlərinə şamil edilmişdir. Milli keçmişi, milli qüruru və tarixi, milli
qəhrəmanları tərənnüm etmək günah sayılmaqdadır. Qafqazın böyük milli
bir qəhrəmanı İmam Şamil 1947-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının
Tarix İnstitutunda professor Əcəmyan tərəfindən Türkiyə və İngiltərənin
casusu elan edildi. Halbuki azərbaycanlı Heydər Hüseyn oğlunun “XIX
əsrdə Azərbaycanın ictimai təfəkkür tarixi” 160 adlı əsərində İmam Şamil
müsbət vəsfləri ilə göstərilmişdi. “Çarizmin meydana gəlməsi və feodal
zülmünə qarşı mübarizədə Azərbaycan kəndlisinə İmam Şamil tərəfindən
hər cür kömək göstərildiyi” qeyd olunan bu əsər 1950-ci ilin martında hətta
Stalin mükafatını da qazanmışdı. Fəqət “Dədə Qorqud”u qanunsuz əsər
elan edən Bağırov Şamili tərənnüm edən bu əsəri də ləğv etdirməyə və
həmin ilin may ayında isə Stalin mükafatının geri alınmasına müvəffəq
oldu. Rusiyaya qarşı apardığı 25 il sürən qəhrəmanca mübarizəsinin təsiri
ilə hələ də haqqında qəhrəmanlıq dastanlarının yaranması davam edən
İmam Şamil tarixi olmaqla bərabər, mənqibəvi və simvolik ölməz mənəvi
şəxsiyyəti ilə rus imperializmi üçün təhlükə təşkil etməkdə davam edir.
“Dədə Qorqud”dakı motivlər isə tamamilə başqa qəbildəndir. Belə ki,
bu boylardakı hadisələrin cərəyan etdiyi vaxt və yerin nə dünənki, nə də
bugünkü Rusiya ilə bir əlaqəsi var. Əsasən “Dədə Qorqud” dövründə rus
milləti də mövcud deyildi. Buna görə də rus istilası və bu istilaya qarşı
mübarizədən söhbət belə ola bilməz. Fəqət əvəzində Şamil mənqibələrində
olduğu kimi, “Dədə Qorqud” dastanlarında da qəhrəmanlıqlarla dolu parlaq
keçmiş vardır. Millətin milli mənliyini, milli şüurunu və milli vicdanını
tərənnüm və ona böyük milli ideallar təlqin edən belə bir əsərin təbliğ və
tədrisinə Moskva əsla dözə bilməzdi. Həqiqətən, Ukrayna şairi
Sosyuranın161 1944-cü ildə yazdığı “Ukraynanı sev” əsəri də məmləkətinə
160

Akademik Heydər Hüseynovun (1908-1950) “Azərbaycanda XIX əsr ictimai fikir
tarixindən” kitabı nəzərdə tutulur – tərtibçi
161 Sosyura Vladimir Nikolayeviç (1897-1965), “Ukraynanı sev” şeirinə görə 1951-ci ildə
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və millətinə sevgi təlqin etdiyi üçün şairi ilə bərabər eyni aqibətə
uğramışdır.
Mirzə Bala. “Dədə Qorqud”. “Qafqaziya” dərgisi. Münhen,
1952, sayı 8, s. 10-12

repressiyaya uğrayan,Ukraynadan olan sovet şairi – tərtibçi
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Əhməd CƏFƏROĞLU
(1899-1975)
DƏDƏM QORQUD HEKAYƏLƏRİNİN ANTROPONİM
QURULUŞU
Başda əski Oğuz eli olmaq üzrə, Səlcuqoğulları Bəyliklər və hətta
Osmanlı dövlətində belə türk və ulus böyüklərinin il162, boy163, əşirət və
soysoplarının mənşə bəlirtilmələrində, antroponiminin quruluş baxımından
göstərdiyi dəyər və xidmət əsla inkar edilə bilməz. Dövrünə və ilin –
ölkənin, məmləkətin siyasi qurumlarına görə nizamlanan bu antroponimlər
diqqətlə araşdırılacaq və dil baxımından incələnəcək olunursa, bunların
uzun zaman yabançı təsirinə qarşı çıxdıqlarını və əski doğma türkcə ad
dəyərlərini israrla işlətdiklərini görərik. Necə ki, ilk tarixi türk məmləkət və
uluslarında, məmləkət ulularının və böyüklərinin, başbilənlərinin etnik
bağlılıqları olduqca qəti, səbatlı, müəyyən dil ünsürləri ilə ifadə edilmiş və
öz quruluşu içərisində türkcə titul və ləqəblər pilləsi vücuda gətirilmişdir.
Buna görə Səlcuqoğulları antroponim bulmaqda heç də çətinliklə
qarşılaşmamışdılar. Çünki özlərindən öncəki türk uluslarında yaranmış bir
adlandırma, ad qoyma adət-ənənəsi olduqca təməlləşmiş, möhkəm kök
salmışdır. Yaranışını əski göytürk, uyğur və hətta ilk İslam türk dövlətinə
borclu olan bu müəssisə bu qurum öz quruluşunda inkişafı lazım gələn
onomastik ünsürlərinin doğma türkcəsinə böyük bir əhəmiyyət vermişdir.
Çox təbii olaraq Səlcuqoğulları da bu adət-ənənəyə lazımi sayğını
göstərməkdən çəkinməmişdilər və öz antroponim quruluşlarını türk dili
qaydalarına görə nizamlamışdılar. Bu gün belə etibarını, nüfuzunu
itirməyən Səlcuqoğulları antroponimləri arasında, anılması lazımlı
olanlardan bəziləri bunlardır: Adsız, Bilgə bəy, Çağrıbəy, Aytəgin,
Gümüştəqin, Tuğrul, Kutluq; 164 Yağmur, 165 Ağkuş, Alpkuş, Arqış, Cakır
bəy, İnanç, Sunkur, Gündəniz;166 Ağaçəri, Yağıbasan;167 Bəybars,168 Bərk162

İl – ölkə, məmləkət dövlət, vilayət.
Boy – qəbilə, nəsil, icma, cəmiyyət.
164 Karl Stissheim, Das Geschenk aus Saldsehuken-Geschichte, Leiden, 1909
165 Houtsma, Ein türkish-arabishes Glossar, Leiden, 1894, 28. s.
166 Sadruddin el-Hüseyni, Ahbar üd-devlet is-Selcukiye, Necati Lugal çevinnesi, TTK,
Ankara, 1943.
167 Osman Turan, Musameret ül-Ahbar, Moqollar zamanında Türkiye Selcuklan tarihi,
TTK, Ankara, 1944.
168 L. Rasonyi, Sur quelques cateqories de noms de personnes en turc: Acta Linquistica,
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Yaruk 169 və sairə. Cəmiyyət həyatının müxtəlif səbəb və olaylarından
törəyən bu adlarla bərabər, bir də ауrıса qəbilə bağlılıklarının, soysopların,
titulların və ənənələrə əsaslanan anlayış, bəsirət və düşüncələrin
təzyiqlərindən, təsirlərindən doğanları da olmuşdur. Belələri daha çox
dövlət adamlarının etnik bağlarından və yaşadıqları daxili və xarici mühitin
dini və adi, qanunauyğun quruluşundan törəməkdəydilər. Necə ki,
dövrünün cəmiyyət həyatı adətlərinə bağlı olan moğollar, türk adlarını
moğolcaya çevirərək işlətməkdə heç bir alçaldılma və qəbahət hissinə
qapılmamışdılar. Məsələn: Sarayin-noyaıı< türk, Ay-bəq; Çakan-şibavun <
türk. Ak-kuş; Sara-karba < türk. Ay-toğdı; Naran karba < türk. Kün-doğdı
və sairə.170 Qaraxanlılar dövrü dil yadigarlarımızdan «Kutadqu Bilig»dəki
Ay-toldı, Kündoğdı, Ögdilmiş, Odgurmış kimi antroponimlərin də əsl
türkcə yaradılışı, eyni hissin birər qurucusu, yaradıcısı olmuşdular. Türkü,
türk adı və türk dili yolu ilə tanıtmaq həmin mutlu çağ türk düşüncəsinin
bir yadigarıdır.
Daha sonralar Türk gücünün artması və türk uluslarının genişlənməsi
ilə yeni mədəniyyət çevrələrinə yayılan türklər, istər-istəməz yeni dövlət
quruluşu içərisində bir çox yeniliklərə qatlanmağa məcbur olmuşdular.
Bunların içərisində, dini təsirin çox təzyiq göstərdiyi antroponim sahəsində
dəyişikliklər etmək və dil baxımından bəzi fədakarlıqlara qatlanmaq lazım
gəlirdi. Avropa ölkələrində də, millətlərində də geniş bir təsir yaradan din
öz antroponimlərini əski latın-Grek köklərinə bağlayarkən bizdə də
antroponimlər əsasən ərəbcəyə meyl etməkdəydi. Bununla bərabər, bu
meyletmə ХIII əsrə qədər коr-korаnə olmamış, Orta Asiya türk elləri
idarələrində ərəb və İran adları, titulları yanında türkünkünə də geniş yer
verilmişdi. Belə ki, 1152 tarixli bir üzgend 171 şəhəri kitabəsində
Qaraxanlılara aid adda-ünvanda iki antroponim adət-ənənəsi bağdaşmışəlaqələndirilmiş, uyğunlaşdırılmış bulunmaqdadır. Belə ki, bəzən adda
ünvanda yalnız türkcəyə уеr verməklə kifayətlənilmişdir.172 Halbuki eyni
dövr Talas sahəsindəki başqa bir kitabədə görünən: Balığ-bülgə uluğ-bilgə
Budapeşt, 1953, 327 seh.
169 Z.Gomboez, Über den Volksnamen Besenyö, Turan, 4, Bııdapeşt 1918,210 seh.
170 N.Poppe. Das monqolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift: tzv. Akad. Nauk,
1927, 1252-1253-cü, seh.
171 E.Chon- Wiener, Turan, Islamischc Baukunst in Mittelasien, Berlin 1930, 19 ve 35-ci
seh.
172 А.Якубовский, Две надписи на северном мавзелее 1152 г. в. Узэенде: Епиграфыка
Востока. 1947, 29-30 с.
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İkbal han Dad (bəq) isfahsalar bin İlyas oğul bəq əlşəhinşah173 adı-titulu bir
dövlət ulusunun hər iki adət-ənənəyə necə boyun əydiyini göstərilməsilə
diqqətimizi çəkməkdədir.
Bununla belə, müxtəlif dinləri qəbul edən türk xalqlarında ümumi
olaraq antroponimlər, yerli ayin və adət-ənənələrə istinad etməkdən,
əsaslanmaqdan heç bir vaxt geri qalmamışlar. Bu gözəl adət bugünkü
Türkiyə soy adlarında yerləşmiş bir durum almışdır.
Ozanların tarixi Oğuz elində hekayələrini – dastanları yaşatdıqları bir
dövrdə təşəkkül etmiş olan «Dədə-Qorqud» yüzillər boyunca Türkmən
elindən Azərbaycan və Anadoluya doğru keçərkən çox təbii olaraq
müxtəlif türk ictimai həyatından, antroponimilərlə bərabər, bir çox yeniyeni ünsürlər də almağa məcbur olmuşdur. Buna görə də, dastanda
müxtəlif ellərin keçmişinə aid dəlillər bulunmaqdadır. Antroponim
baxımından da bu əhəmiyyətli nöqtə һər addımda özünü hiss
etdirməkdədir. Bu isə çox təbiidir. Çünki əsərdə yer almış olan Oğuz
bəyləri, xanları və igidləri bəsit kimsələr, bəsit şəxslər ola bilməyəcəyindən
dinləyənlərə və xalqlara görə ozanlar tərəfindən süslənmiş,
bəzəndirilmişdir. Göstərdikləri yararlılıq, dəyərlilik, əlbəttə, dastanın
antroponimik quruluşunda genişliklə уеr almışdır. Heyif ki, «DədəmQorqud» bu yöndən olduqca yoxsuldur və «Şahnamə» ilə «Manas»
dastanlarına nisbətən, çox geridə qalmış sayıla bilər. Ancaq dinləyənləri
ruhlandırmaq, coşdurmaq, onlara ilham vermək məqsədilə bəzi
antroponimlərin əvvəlinə: sarı, qəflət, bican, dülək, tərs uzanmış, qanlı,
dəli, qara, şər və sairə kimi bəsit adlar-titullar əlavə edilməklə qane
olunmuşdur.
«Dədəm Qorqud» igidləri repertuarını əsərdə baş verənlərlə
məhdudlaşdırmaq heç də doğru deyildir. Oğuz eli «içi, dışı və qalın»ı bu
qədər az bir savaşçı igidlərlə qane olmaz, kifayətlənməzdi və aralarında
yerləşmiş adət-ənənələr bu qədər səmərəsiz. faydasız ola bilməzdi. Tam
əksinə olaraq köçəri və yayılqan bir xalq olması baxımından oğuzlar, Orta
Asiya mədəniyyətinin inkişafında gözləniləndən daha çox iş görmüş bir
türk gücüdür. Tarixi mənbələr və «Dədəm-Qorqud hekayələri» bunu
meydana qoymuşdular; buna görədir ki, türklüyün əsərdə layiqincə
anladılmamasından şikayətçiyik.
Dövrcə «Dədəm Qorqud» igidlərinin antroponimik adlandırmalarına
baxılacaq olunursa, çox əski bir keçmişin sərvəti sayıla bilməzlər. İçlərində
173 В.Бартолд:

Записки Восточ. Отд. ХШ, ЫВ-В с.
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bizi qədim Oğuz elinə aparanları da vardır. Bayındır xan, Salur-Qazan,
yaxud Qazan bəy, Dədəm-Qorqudun özü, Bamsı Beyrək bunlardandırlar və
XI-XV əsrlərdə Səlcuqoğulları zamanında Azərbaycana və Anadoluya
yayılmışdılar.174 Folklor qaynaqları yolu ilə de əski əfsanəvi Oğuz bəyləri
dövrünə qədər uzanmaq imkanları vardır. Ozanların qeyrəti, səyi və
yerləşdirdikləri bilgi bunun bir əməyidir. Dədəm Qorqudun
tanrılaşdırılması da çox əski bir Oğuz xatirəsindən, Oğuz yaddaşından
başqa bir şey deyildir.
Bütün bunları göz önündə bulunduraraq təsbitinə, təsdiqinə çalışdığım
Dədəm Qorqud antroponimləri bütününə−hamısına şamil olmayıb, yalnız
bu türk əfsanəsində təsnif olanlarla məhdudlaşdırılmışdır. Və bu araşdırma
metodu sırf mənə aiddir. Digər türk əfsanələrindəki igid arkadaşları ilə
müqayisə edilə bilməmişdir. Elə buna qaynaqlanmamız da yetərincə
deyildir. Sonraları о da olacaqdır. Araşdırmalardakı qısaltmalar:
Dr. – «Dədə Qorqud»un Drezden nüsxəsi.
Vat. – «Dədə Qorqud»un Vatikan nüsxəsi.
Erg. – M.Ergin «Dədə Qorqud kitabı», I, TDK, Ankara, 1958.
Ros. – E. Rossi, «II Kitab-ı Dədə Qorqut», Vatikan, 1952.
Gök. – O.S.Gökyay «Dədə Korkut», 1938.
Жир. – В.М.Жирмунский, «Китаби Коркут» и огузская эпическая
традиция», Советское Востоковедение, 1958, c. 90-101
DƏDƏ - ATALAR
Əsərdə ən çox rol oynayan, hekayələrin əsasını təşkil edən «DədəmQorqud», yaxud «Qorqud Ata»dır. Rəsul əleyhüssalam zamanına yaxın,
Bayat boyundan bir ər olaraq çıxmış, oğuz elinin «tamam bilicisi»
olmuşdur. Dediyi olurdu, çünki kəramət sahibi idi, qeybdən xəbər verirdi.
Ona görə də, o, İslam olanların hamisi, şamanların ölməz «qamı» və türk
cəmiyyətinin həyatının, yaşayışının, «ozanı» idi. Bu yöndən oğuz
türklərinin törədicisi və idarəedicisi idi. Şəxsiyyətinə xas olan bir çox
xüsusiyyətlərdən biri də hekayələrdə tez-tez bəlirtildiyi kimi, din
təbliğatçısı olması idi. Bütün İslam əfsanələrində, dastanlarında yabançı
dindən olanları islamlığa dəvət, ancaq və ancaq elin, ulusun, Peyğəmbərə
yaxınlığı olan, bir yaşlı-ixtiyar, yaxud ağsaqqal tərəfindən edildiyi üçündür
ki, oğuz türklərinin dastanında da bu vəzifəni öhdəsinə Dədəm Qorqud
174

V.Bartold. Orta-Asiya Türk tarihi hakkında dersler, İstanbul, 1927,96-97-ci seh.
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almışdır. Rəsul əleyhüssalam zamanına yaxın bir çağda yaşamış
olduğundan müqəddəs bir şəxs olmuş, buna görə də xalq ona ya
«Dədəm»175 ya da «Atam» antroponimini ad verməyi əsirgəməmişdir. Нər
iki ünvan-ad daha sonralar böyük bir ehtimalla Dədə Qorqud təsirilə
Azərbaycan antroponimində geniş bir yer tutmuşdur. Hətta Azərbaycanda
Şamaxı şəhərinin 7-8 kilometrliyində, dörd tərəfi qalın meşə ağaclarilə
əhatə olunmuş təpədə yatmaqda olan bir pirə sultan «Dədə Günəş» adı
verildiyi kimi. Bu yerə də eyni ad toponim olaraq verilmişdir. Bir sülalə adı
olduğunu irəli sürənlər də vardır.176
Dədə Qorqudun tipi obrazları digər türk əfsanələrində də mövcuddur,
yalnız antroponimik quruluşları yerinə, xalqına və ulusuna görə başqabaşqa şəkillər almışdır. Oğuzların «Manas» dastanında eyni vəzifəni Ay
Qoca görməkdədir. «Bugra xan» əfsanəsində isə Adunnasr xocadır. 177
Hamısında gözə çarpan birlik nöqtəsi, bu şəxsiyyətlərin «Dədə», «Qoca»,
«Xoca» 178 olmalarıdır ki, bu da məlum olduğu kimi, daşıdıqları titulun
xarakterindəndir.
ALPLAR
Əski Orta Asiya mərdliyini, fədakarlığını, alicənablığını bəlirtən «alp»
igid tipi əsərin antroponimin quruluşunda yalnız iki şəxslə göstərilmişdir.
Halbuki, belə Türk igidləri hələ Göytürklər çağında179 olduqca əhəmiyyətli
уеr tutmuş, XI yüzillərə doğru Xorasan ellərində durumlarını əvvəlki
layiqli vəziyyətinə qaytararaq «Kitadqu Bilig» kimi ilk islami əsərimizdə
diqqətə dəyər bir mövzu olmuşdur. Əski Orxun çağı adət-ənənələrini
olduğu kimi qoruyub saxlayan bu türk savaşçıları səlcuqlular elində180 də
geniş bir otlaq sahəsini əldə etmişdilər. Aşıq Paşa «Qəribnamə»sındə bu
türk igidlərinin əsasən (cismən və mənən) doqquz sağlam ruhlu
175

Diqqət edilirsə, Drezden nüsxəsinin adı da «Dədəm Qorqud»dur. Dr.I: Eyni ifadə tərzi
Atam-Ali, Dədə Qasım kəlimələrində göründüyü kimi azərbaycanlılar da mövcuddur.
176 Səlman Mümtaz, Azərbaycan ədəbiyyatı, Aca Məsih Şirvani, Bakı, 1925, səh.5.
177
Жир., 100-cü səh.
178 Fəqət diqqətimizi çəkən nöqtə odur ki, Dədə-Qorqud antroponimi quruluşunda «qazi»
kimi ada-titula уеr verilməmişdir.
179 Hüseyin Namik Orkun, Eski türk yazıtları, TDK IV, İstanbul 1941, 151 s.
180 В.Гордлевский, Государство Селджукитов Малой Азии, Moсква, 1947, 47-ci seh;
Sadruddin El-Hüseyni, Ahbar üd-devlet is-Selcukiye, Necati Luqal çevirmesi, TTK 1943,
Alp Arslan (12-ci səh); Alp Kuş (92, 93-cü seh). Daha çox melumat üçün bax: Rasonyi, Les
noms dc tribus dans Le «Slovo о polku Iqorove». Seminarium Kondakovianum. VIII,
Praha, 1936,6-cı seh.
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xüsusiyyətə sahib olduqlarını açıqlamaqdadır. 181 Azərbaycan alanındasahəsində və torpaqlarında bu sözün işlənməsinə çox az rast gəlindiyinə
görə, bu iki Dədəm Qorqud savaşçı igidinin, əski Oğuz elinin Seyhun
sahillərindəki köç yerlərindən, köçəri həyat tərzi keçirənlərdən qalma bir
yadigar olduğuna əsla şübhə yoxdur. Xüsusilə Dədəm Qorqud alpları da,
demək olar ki, Aşıq Paşa ölçüsünə-kriterisinə uyğun durumdadır. Belə ki,
bunlardan biri olan Alp Ərənin əsərdəki anladılışı və künyəsi haqqında
olan məlumat onu tamamilə Orta Asiya mərdliyinə, fədakarlığına,
comərdliyinə yaxınlaşdırmaqdadır. Daşıdığı ad belə bu igidin tayı-bərabəri
olmayan savaşçı olduğunu açıqlamaqda və onu türklər arasında Tonqa Alp
Ər 182 183 adını almış olan məşhur Əfrasiyabın bir növ qarşılığı olaraq
tanıtmaqdadır. Нər ikisi də eyni bir antroponim quruluşu içərisində birbirinə bağlanmışdılar. Müştərək bir ad daşımaqdadırlar.
Oğuz elinin sevilən bir igidi olan Alp Ərən, ozanın xoşagələn, gözəl və
mahir tərifində də böyük bir qəhrəman və zəhmli bir savaşçı olaraq
tanıdılmaqdadır. O, əsərdəki künyəsinə görə:184 kafirləri it ardına qoşubalçaltmış, eldən çıxıb Ayğır-Gözlər suyunda at üzdürmüş, əlli yeddi
qalanın kilidini almış, Ağ-Məlik Çeşmə qızı ilə nikah etmiş, Sofi-SandalMəliyə qan qusdurmuş, qırx cübbə bürünərək tam otuz yeddi qala bəyinin
məhbub qızlarını qaçırdıb, bir-bir boyunlarını qucaqlayaraq üzlərindən
öpmüşdür. Bu surətlə Alp-Ərən həm savaş meydanlarında, həm də eşq
aləmində ad qazanmış bir igid olaraq, qılınc oynatmaq üçün ağası Qazanın
yardımına can atmışdır.
Ozana görə, babası İlik Qocadır. Əsəri nəşr edənlər bu kəlməni başqabaşqa şəkildə oxumuşdular. 185 Mən isə Əfrasiyab səviyyəsində bir türk
igidinin atasının bəsit bir şəxs ola bilməyəcəyini və Orta-Asiya ilə
181

Fuad Köprülüzade, Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Istanbul, 1918, 273-cü seh. 3-cü

n
182 Kaşqarlı

Mahmud, Divan, 1-ci, 44-45, 272-ci səh., V.Atalay çevirimi; Endeks, 829 və
255 Alp er «Afrasiyabın Türklerce adı».
183 A.B.Okladnikov, Sotsialniy stroy predkov yakutov=Yakutlanrın ecdadlarının toplum
hayat yapısı. Sovetskaya etaoqrafiya, 2, 1947, 116-cı seh.
184 Erq. 113-cü seh, Dr. 62-ci. Buna baxmayaraq eserde (Dr.218). «Alp»lann başı SalorQazan gösterilsə də, bu sadəçə onun igidliyinə ve şexsiyyetinə sayqı olmaq üzre, bir süs
qatmaqdan başqa bir şey deyildir. Bahadur Xan da Qazanı, е1ө hey Salor-Qazan-alp deye
terif etməkdedir (Kononov eyni eser, 56-cı seh).
185Erq. 113 Eylik; Ros. 145 Eylik qoca; Gök 164 Elik; Jir 100 İlik kodja; Vat. 90 v. şəklində
yanlış hərəkələnmişdir. Eyni yanlışlığa Cihan-Küşada rast gəlinməkdədir. (bax: Osman
Turan, llig ünvanı haqqında: Türkiyat Mecmuası,VII-Vni, İstanbul, 1940-1942, 194-cü seh);
Beyhaki (Tahran 1326) 619-cu səh. tlek
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Azərbaycan məmləkətlərində eylik kəlməsinin də olmadığını göz önündə
bulunduraraq kəlməni il - ellə əlaqədar olaraq ilik şəklində oxumağın
tərəfdarıyam. Əski türk hökümdarlığının yaşayan bir şahidi, yaşayan bir
sübutu sayılan il - el kəlməsi, şübhəsiz ki, burada müəyyən bir İdiltü - ayini
təmsil etməkdədir. Orxun antroponimində sağlam bir təməl bulan bu kəlmə
yakut mifologiyası qəhrəmanlanından birinin adında Elley şəklini
almışdı.186 Bugün İran qaşqailəri arasında bu əski kült ərməğanı, başbuğbaş komandan qarşılığı olmaq üzrə «İlxani» deyimi, ifadəsilə mövcuddur.
Müvəkkili isə «ilbağı»dır187 ki, bu sonuncunun Bağdadda bir ailənin soy
adı olaraq işlənildiyini təsdiq edirəm. Beləcə, Oğuz elinin Əfrasiyabı
sayılan Alp-Ərən mənsəbcə yüksək bir ailə övladı olaraq ancaq «Dədəm
Qorqud»da yer bula bilərdi. Atasının bu durumunu bəlirtən sübut, adına
əlavə olunmuş Qoca kəlməsidir. Əski Türk və Monqol cəmiyyətinin
həyatında bir-birinin qarşılığı olan qoca - moğ, əbüqən, həm qəbilənin uzaq
əcdadını, həm də camaatın ən ixtiyar və ən mötəbər şəxsini ifadə edirdi.188
Bu yöndən də İlik-qoca əski Oğuz elinin şahzadə səviyyəsində söz sahibi
bir kimsə olmuşdur.189
Əsərdə «alp» adını almış ikinci igidimiz Alp Rüstəmdir. Salor Qazan
evinin yağmalanmasına qatılan bu alp olduqca romantik bir keçmişə və
künyəyə sahibdir. Qazanın çağrışı üzərinə ər meydanına atılan Alp-Rüstəm
ondan «nə yigitsin adun nədür degil mana»190 deyə soruşunca «Kalkubanı
yirindən tun gələn, iki bəbək çağındakı kardeşini öldürüp zəlil gəzən
Düzənoğlu Alp Rüstəm bənim» deyərək bütün yaxşı və yaman
xüsusiyyətləri ilə özünü tanıtmışdır. Onun adı ауrıса olaraq Əmrənin
hekayəsində də hallanır; Salur-Qazanın əsarətdən qurtuluşunda iştirak edir,
fəqət sonda Təpəgöz tərəfindən öldürülür və «Düzənoğlu Alp Rüstəm
şəhid oldu» deyilir.191 Beləliklə, «Alp» sinfinə – kateqoriyasına daxil olan
ikinci qəhrəman iki qardaş qatili olmasına baxmayaraq, heç bir savaşda
müvəffəqiyyət qazanmamış və bu səbəbdən Alp-Ərənlə müqayisə oluna
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A.B.Okladnikov, Sotsialniy stroy predkov yakutov=Yakutların əcdadlarının toplum
hayat yapısı. Sovetskaya etaoqrafiya, 2, 1947, 116-cı seh.
187 A.A.Romaskeviç, Pesni kaşkaytsev, S. M. Antropologü, v 575-ci seh. =Kaşkay türküləri
188 B.Y.Vladimirtsov. Moğollann ictimai teşkilatı, TTK, Ankara, 1944, 80-ci səh.
(Abdülkadir İnan çevirimi).
189 Buna bənzər uyğurlarda İl-Qoca antroponimi mövcud olmuşdur. (A.Caferuğlu, Uyqur
sözlüğü, I, 68-ci səh). Əsərdə ауrıса İlalmış adlı bir igid vardır (Erq 201; Dr.205).
190 Erq. 242-ci səh; Dr. 288 vd.
191 Erq 208; Dr. 218
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bilməyəcək qədər bəsit bir döyüşçü olmuşdur. Əsərdə atası Düzən 192
haqqında da heç bir ipucuna-dəlilə, sübuta, məlumata rast gələ bilmirik.
«Alp» müəssisəsi-qurumu Osmanlı dövlətində də, xüsusilə quruluş və
ilk başlanğıc çağlarında geniş yayılmışdır. İsmin sonuna gətirilmək surətilə
mürəkkəb antroponim olaraq işlədilməsi daha düzgün və üstün sayılmışdır.
Necə ki, Osman Qazinin silah yoldaşları sayılan Konuralp, Turqudalp
çağın əşirət bəyləri olmuşdular.193 Bunlardan başqa: Gündüzalp, Aykutalp,
Hasanalp və sairə kimi bir çox antroponimlər də mövcud olmuşdur.194
Bir neçə örnəkdən də anlaşılacağı kimi, Osmanlı dövlət təşkilatında
yer bulmuş olan «alplıq», hər şeydən əvvəl, əski Orta Asiya Türklüyünün
köçərilikdən oturaq cəmiyyət həyatına keçdikləri bir çağ və dövrdə
yaşadıqları parlaq, şanlı, şöhrətli fədakarlığının, mərdliyinin, comərdliyinin
canlı bir ənənəsi olmuşdur. Bu ənənə müəyyən zamanlarda önəmindən bəzi
şeylər itirməsinə baxmayaraq, yenə də kült xarakterini, xüsusiyyətini
saxlamışdır. Qanuni dövründə Alplu adlı bir əhali də mövcud olmuşdur.
İslamiyyətin köpəyi murdar bir heyvan olaraq qəbul etməsinə
baxmayaraq, türklər eyni dinə bağlandıqdan sonra da əski milli ənənələrinə
sadiq qalaraq əfsanələrində, folklorunda, xüsusilə onomastik quruluşlarında
bir substrat (əsas) kimi bu heyvana yer verməkdən heç də çəkinməmişdilər.
Hətta əski bütpərəstlik dövründəki protobolqarlardan bir qisminin köpəyi
sitayiş edilən ilahi səviyyəyə yüksəldərək qurban kəsdiklərinə dair bəzi
işarələrə Ohri (Oxri) arvıycpiskopu Theophylactusda rast gəlməkdəyik.
Daha doğru və qəti məlumatı Bizans tarixçilərindən Teophanesdə
bulmaqdayıq. Bu zatın sadiq davamçılarından, tərəfdarlarından biri olan
Dunay bolqarları xanlarından Omurdağın zamanında, Bolqarlarla Bizanslar
arasında otuz il davam edəcək olan barışı möhkəmlətmək, dəstəkləmək
məfkurəsilə bağlanan bir müqavilə ilə əlaqədar olaraq baş verən andiçmə
mərasimini anladarkən protobolqar ənənəsinə uyğun olaraq, köpək
kəsildiyini bildirməkdə və üstəlik «köpəyi, dinsiz bütpərəstlərin belə
qurban kəsdiklərini» açıqlamaqdadır. Bu minvalla protobolqarların köpəyə
sitayiş etməklərinə dair iki mənbəyə malikik.195
192

Yanlışlıqla Ros. tndeksinin 357-ci sehifəsində Alp Rustəm «fıqlio di Düzən»
olaraq göstərdiyi halda 358-ci səhifədə Düzon «padre di Alp Rüstem» olaraq
düzəldilmişdir. T.D. yıllığı F. 5.
7 İsmail Hakkı Uzunçarsılı. Osmanlı devletinin saray teşkilatı, TTK, 1945, 39-cu səh.
8 İbid. 117; Türkmənlər arasında «Alp» ləqəbini isim sonuna gətirmək şəkli mövcud
olmuşdur: Salor-Qazan-alp, Bala-alp, Biykan-alp, Konak-alp, kimi (bax: A.N.Kononov,
Rodoslavnaya Türkmen, 1958, 78-ci səh.).
195 V.Beşevliyev. Proto-Bulqarların dini, Belleten IX, sayı 34, TTK Ankara 1945, 236-337-
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Bununla bərabər, əski Bolqar türkləri arasında eynilə əcdadları
bütpərəstlərdə olduğu kimi, köpəyi qurban verildiyinə dair, türk əfsanə və
folklorunda, hətta gizli inanclarda da hər hansı bir izlə qarşılaşmaqdayıq.
Olsa-olsa, protobolqarların müəyyən bir qəbiləsində, tayfasında bu və ya
başqa bir vəsilə ilə köpəyi qurban vermə adəti mövcud olmuş, qısa bir
zamandan sonra, tamamilə ortadan çıxmışdır.
Köpəyin əski türk kültünrüdə və yaşayışında olduqca xoşa gələn bir
yer tutduğunu göstərən ən sağlam dəlillərdən birini, İslam olmayan əski
türk xalqları və dövlətləri təqvimində bir il adının bu heyran adı ilə
adlandırılması təşkil etməkdədir.196 On iki heyvan adına görə, tərtib edilən
bu təqvim, min beş yüz illik bir keçmişə malik olub, hələ də bu gün belə
xalqlarımız arasında yaşamaqdadır.197
BAYLAR
Kəlmənin əsl söz kimi mənası «varlı» pullu, «paralı» olmaqla bərabər,
qırğız, qazax türklərində «sahib, ər, eş», yenə qırğızlarda «qəhrəman, igid,
yol göstərən» 198 kimi, əsərdəki anlamı bəlirtən mənalarda da
işlənməkdədir. J.T.Zenker isə ayrıca «prins, sahzadə» mənasını da əlavə
etmişdir. 199 Birinci «varlı» mənasında hələ göytürklərdən bu yana
işlənməkdə olan kəlmə, eyni zamanda, Türk onomastikasında da yerinə
görə toponim, yerinə görə antroponim şəklini almışdır. Necə ki, əski Uyğur
xanlığında 768 tarixində Uyğur xanı Çin və Soğd sənətkarlarına Bay-Balık
şəhərinin qurulmasını əmr etmişdir. Bu şəhərin yerində bu gün BaibalqinSümə monastrı da mövcuddur.200 Peçenek, yaxud Kuman köy adı olaraq
Bayla, Bayesd və Boyesd kimi deyimli toponimlər də Macarıstanda bugünə
qədər qalmışdılar. 201 Hami şəhərinin şimal-şərqində, hələ bu gün belə,
ci səh. (çevirəni T.Acaroğlu). Bu ənənələrdən şüphə edənlərdən V.Qrumelin fikrinə,
V.Beşevliyev qətiyyən qarışmır.
196 A.Caferoğlu, Uyqurlarda hukuk və maliye istılahları, Türkiyat Mecmuası IV, İstanbul,
1934, 8-ci səh.
197 Qırğız və Türkmənlərdə ilan və köpək illəri yaxşı sayılan illərdəndir (Richard Karutz.
Unter Kirqizen And Turkmenen, Berlin, 136-cı səh.).
198V.Radloff Wörterbuch, IV, 1421.
199 J.T.Zenker, Dictionnaire Turc-Arab-Persan, I, Leipziq,1866, 173-cü səh., Çuvaşçada ise
«puyan» (Paasonen, Çuvaş sözlüğü, Ankara, 1950, 115-ci səh)» olub Altay və Teleüt
dialektlərində «pay» şəklini almışdır. Ostyak, Voqul və sairədə də yerləşmişdir. (Aulis I,
Joki, Die Lehn-Wörter des Sajansamojedischen, Helsinki 1952, 80-81-ci səh).
200 A.von Gabain Steppe und Stadt, 44-45-ci səh.
201L.Rasonyi-Naqy. Valacho-Turcica, Forschünqen d. Mitglieder des Unqar. institute u, des
Colleqium Hunqaricum in Berlin, Robert Qraqqer Armağani, Berlin, 1927, 6-cı səh.
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«Bay» adlı bir türk kəndi mövcuddur.202 Antroponim olaraq da «Bayxan»;
Çuvaşlarda «Puyan» və digər türk ellərində mürəkkəb halında bir çox
isimlərdə rast gəlinir.203
«Dədəm Qorqud» igidləri içərisində «Bay»lılar, mürəkkəb halda,
ancaq «Bay Bürə» ilə «Bay Bican» adlarında rast gəlinir. Hər iki igid də
Bayındır xanın inandığı və arxalandığı Orta Asiya türk savaşçıları
dövründə ünlü və şanlı yer tutmuş şəxslərdir. İç və Taş Oğuz bəylərilə
bərabər, Bayındır xanın söhbətinə qarışacaq qədər ağırbaşlı, «bəy» ünvanlı,
Oğuz elini düşməndən qorumalı olan və ədaları, şıltaqlıqları, ərkyana
hərəkətləri bəylər tərəfindən çəkilən, dözülən savaşçılardır.
Bunlardan Bəy Bürə 204 Boz ayqırlı Bamsı Beyrək kimi «Dədəm
Qorqud» igidləri arasında çox hörmət sahibi olan savaşçının atasıdır.
Əsərdə «Bay-Bürə», «Bay Bürə bəy» və «Bay Bürə xan» adları ilə keçir.
Orta Asiya qəhrəmanlarına aid olmaq üzrə Əbül Qazi Bahadır xanın
«Şəcərei-tərakimə»sində yer almış olan Alpamış, bizim Oğuz
eposumuzdakı «Bamsı Beyrəyin» tam özüdür. Yalnız bir fərqlə ki, mühit
və toplum yaşayış şərtləri dolayısı ilə antroponimlərdə bəzi xırda
dəyişikliklər vücuda gətirilmişdir. Buna görə Bay-Bürə, türkmənlərdə
«Kam Bürə» olmuşdur.205
Yalnız antroponim baxımından deyil, ailə yönündən də «Bay Bürə»
tipinin eyni olan «Bay Bican» 206 «Dədə Qorqud»da Bayındır xanın
söhbətlərinə digər Oğuz bəyləri ilə bərabər, qatılan, sayılan bir «bəy»dir. İç
və Dış Oğuz bəylərinin alqışları üzərinə Banu Çiçək adlı bir qızı dünyaya
gəlmiş və bu da ünlü Beyrəyin nişanlısı olmuşdur. Dədə Qorquda aid
«Atalar sözü»ndə, Bay-Bican207 «İdeal Bəy» tipi208 olaraq göstərilmişdir.
Kitabda isə Bay Bicana о qədər də önəmli bir yer verilməmişdir. Fəqət
202 S.E.Malov,

Uyqurskiy yazık=Uyqur dili, 1945, 140-cı səh.
aynı əsər 6-cı səh. və Potanin, Oçerki s.z. Monqolii, IV, 379-cu səh.
204 Erg. 118 Pay Pürə; Gok. 162 Bay Bürə; Jir. 92 Kam-Burı; Ros. 357 Bay Büıə;
A.Samoyloviç. Oçerki po istorii turkmenskoy literatun, 152 səh. Bay Buıa-beq.
205V.MJirmunskiy. «Kitabi Korkut»i oğuzskaya epiçeskaya traditsiya=Dədə Qorqud kitabı
və Oğuz epik gelenekləri: Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, 4, 92-ci səh.
206 Erg.123 Pay Piçen, Gök. 162 Bay Bican, Ros 358 Bay Bican;
207 Alpamış dastanında Bamsı Beyrəyin nişanlısının atası Bay-Sarıdır. (Jir. 101-ci səh) Banu
Çiçək yerinə isə Barçın-Saloz adı geçməkdədir. Bu dəyişiklik hekayənin Orta-Asiya çağının
izini daşıması ilə izah edilə bilər. (bk. V.MJirmunskiy, Sledi Oquzov nizovyah Sır-dar,=
Seyhun nehri aşağılarındakı Oğuzların izləri: Tyurkoloqiçeskiy Sbomik, I 1951, 95 soh. və
Gök. LXXII səh.
208 V.Bartold. Turetskiy epos i Kavkaz=Türk eposu və Kavkasya: Yazık i Literatura, V,
1930, 16-cı səh.
203 L.Rasonyi-Naqy,
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bundan Bəy Bican antroponimini və bunu daşıyan ərin, Oğuz boyu
içərisindəki yerini və durumunu azaltmayacayıq. Hələ Bamsı Beyrək kimi
Oğuz igidinin, mərdinin qayınatası durumunda olması, onun Orta-Asiya
Oğuz dastanındakı yerini təyin etməkdədir. İgidin hər hansı bir səbəbdən
az anılması dastan əsərləri üçün qəti bir nəticə əldə edilməsində heç də
əlverişli sayıla bilməz. Bu hər şeydən öncə əlimizə keçən hekayələrin
böyüklüyünə və kiçikliyinə, zamanına, sahibi bulunan boyun tarixi
inkişafına, köçlərinə, yəni toplum yaşayış durumlarına və sairəsinə
bağlıdır. Buna görə də, Bay Bican antroponiminin ənənəvi olduğuna şübhə
edilə bilməz.
Antroponim olaraq Bican XV əsr yazıçılarından «Muhammədiyə»
müəllifi Məhmət və «Ənvər ül-aşıq»ın yazarı Ahməd Bicanların da adı
olmuşdur.209 Məna baxımından Dədə Qorqudun haqq yolunda savaşan,
müxtəlif soy və soptan gələn igidləri sinfinə daxildir.
ŞƏRHLƏR
Əsərdə yalnız bir igidin adına əlavə olunmuşdur. Daşıdığı özəl adı
tamamilə İslamidir. Mürəkkəb şəkildə Şər Şəmsəddindir. Əlyazmalarında
aydın bir imla ilə «Şər» oxunması lazım gəldiyi halda, çap edənlərdən bir
qismi, nədənsə, bu cəsur igidə «Şir» adını, titulunu verməyi məruz
görməmişdilər.210 Mətn xaricində cəsur igidin əsərdəki künyəsi də, bunun
olduqca «şər», yəni bahadır bir şəxs olduğunu açıqlamaqdadır. Atası da
zatən Qəflət Qocadır. Qəflət Qocanın oğlu da «Şər»dən başqa, nə ola bilər.
Epik əsərlərdə bu çeşit ləqəblər çox təbii qarşılanmalıdır. O, düşmənə qarşı
tam mənasilə yenilməz bir igiddir. Əsərdəki künyəsinə baxılarsa: İcazəsiz
Bayındır xanın yağısını basar; altmış min kafirə qan qusdurar; ağ-boz
atının yalı üzərində qar yığılar; 211 toyda-düyündə yeznəsi ilə oxatma
yarışına çıxar,212 kafır Şöklü Məliyə qarşı savaşlara qatılar.213 Bu surətlə bir
savaşçıya xas olan, yaraşan xüsusiyyətləri tamamilə daşımaqdadır.
Dastanın əsas məğzini təşkil edən Bayındır xanla Beyrəyin silah yoldaşıdır.
Daşıdığı ad İslami olmaqla bu Oğuz bahadırı asanlıqla müstəqil bir
hekayənin dastanın mövzusunu təşkil edə bilər. Fəqət antroponim, onun
209 V.Qordlevskiy,
210 Eıq.

ayni əsər, 9-cu səh. 62
112 Şir; Gök. 170 Şir Şemseddin; Ros. 360 Şer Sems-üddin beq; Jir 100 Şer Sems

ad-Din.
211Dr. 61; Vat. 65.
212 Dr. 107; Vat. 43.
213 Dr. 150; Vat 83.
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daha sonrakı çağlarda dastana qatılmış hissini oyandırmaqdadır. Atasının
«Qəflət»214 ləqəbini alması da bunun əsas sübutlarından biri sayıla bilər.
DƏLÜLƏR
Savaş meydanlarında göstərdikləri şücaətlərinə görə, ozanlarca
mükafat olaraq savaşçılara dağıtılan-verilən şöhrət və şərəf ləqəbləri,
dinləyici xalqın ruhunu da oxşamaq üzrə «dəli» və «qara» anlamları
olmuşdur. Hər iki məna ozanlarca eyni cürə qəbul olunduğundan, bəzən bir
igidə hər ikisi də birdən verilmişdir. Məsələn: Dəlü Budaq – Qara Budaqda
olduğu kimi, xalqın gözündə igidlərin dəyərini və güclərini təyin etmək
üçün eyni bir ölçü olan bu adlar, ünvanlar, dil baxımından daha yaxın
çağlara aid mənalar hesab olunduğundan belə adlı savaşçılarımızı, Dədəm
Qorqud dövrünün gənclərindən saymamıza yardım etməkdədir.215
Görünür əski Oğuz eli ənənəsində yer alan bu cəngavərlik damğası,
müəyyən vaxtlarda bir çox türk elləri qəhrəmanları eposunda da genişcə
yer tapmışdır. Anadolu tarixindəki Qara Yazıçı Dəli-Hasan üsyanı
başçısının adı, bunun ən yaxşı sübutlarından biridir. Həm «Qara», həm də
«Dəli» şöhrətini bir arada toplamışdır.
Hər iki şöhrət titulunu daşıyanlardan başqa yalnız «Dəlü» adını
daşıyanlar «Dəlü Dumrul», «Dəlü Dundar» və «Dəlü Karçar»dır.
Bunlardan Dəlü Dumrul, ozan tərəfindən dinləyicilərinə tanıdılmaq
istənirkən olduqca axıcı bir üslubla nəyə görə «Dəlü» adını aldığını: «Onun
üçün ki məndən dəlü, məndən güclü ər varmıdır ki, çıxa mənürn ilə savaşa
deyirdi» və künyəsindəki şöhrətinin: «mənim ərligüm, bahadırlığum,
cılasunlığum - qoçaqlığım, igidliyim Ruma, Şama gide çavlana-qədər
çatdığını der idi». 216 Söhrətinin haralara qədər yayıldığını bildirirdi.
Qəddar, mərhəmətsiz, çox sərt və güclü sayılan bu savaşçı tipi ilə əsərdə
bütün dərəbəyliklərinə baxmayaraq, Oğuz igidləri içərisində, Tanrı qüdrəti
qarşısında heç bir gücün və qəhrəmanlığın dəyəri olmadığı bəlirtilmək
istənilmişdir. Dəlü Dumrul bir igidin canını onun (Dəlü Dumrulun) öz
körpüsü başında aldığı öyrəndiyi Əzrailə qarşı şərt davranmaq, ona qarşı
çıxmaq istəmiş, fəqət qarşılaşınca «Görür gözi görmez oldu, tutar əlləri
tutmaz oldı»217 və sonda Tanrıya sığınaraq yaşama haqqı əldə etmişdir.218
214 Qəflət

– diqqətsizlik, ehtiyatsızlıq, başısoyuqluq, laqeydlik, qayğısızlıq.
Vosstanie Kara Yazıdjı-Deli Hasana v Turtsii=Karayazıcı Dəli Hasanın
Turkiyedeki üsyanı, 1946; Delü ayni zamanda Uzanın ünvanı- adı olmuşdur. (Dr.109).
216 Erq. 177; Dr, 155.
217 Dr. 178 Orhun yazıtlarında buna bənzər ifadə şəkli diqqətimizi çəkməkdədir. Bu xüsusda
215 A.Tveritinova,
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Qıyan Səlcuqoğlu «Dəlü Dündar», 219 Beyrəyin «yar və
yoldaşları»ndan biri olub, Dış oğuzlardan Aruzun nəvəsidir. Oğuz
igidlərindən bəziləri ilə bərabər, Beyrəyi əsir olduğu qaladan qurtarmaq
üçün savaşmış, sonunda böyük şücaət göstərərək onu sevgili nişanlısına
qovuşdurmuşdur. Dəli Dumrulun əsərdəki künyəsinə baxılarsa, ən böyük
dəyəri, Oğuz yağılarına qarşı amansız savaşlardır. Kafir Şöklü Məliyə qarşı
iki böyük savaşda, daima Dış Oğuzların başında sağ qanadda, igidlik
arkadaşı gənc Qara Budağ isə sol qanadda savaşmışdılar. Təpəl-Qaşqa
atına minərək sağ tərəfdə yağı Qara Tükəni qılınclayaraq yerə yıxdığı
kimi, 220 Para-sarun Bayburt Hisarındakı Beyrəyin qurtuluş savaşında da
Qara-Tekürü qılınclayaraq atından yıxmış və onu parçalamışdır.221 Yalnız
bununla qalmamış, «Dəmür Qapu Dervendi»ndəki qapını deperek hücumedərək almış və altmış tutanılıq kəskin nizəsinin ucunda igidlər
böyürtmüşdür.222 Adına-tituluna layiq məşhur igidlər sırasında yer tutmuş,
«Dəmir Qapı Dərvəndi»nin bəyi olmuşdur.223
Dəlü Dundarın savaşındakı sadiq arxadaşı Dəlü Karçar, bir tərəfdən
Oğuz elinin kafir yağılarına qarşı amansız savaşlar aparır, bir tərəfdən də
bacısı Banuçiçəyin bir növ şərəf qoruyucusudur. O, Dundara, nisbətən,
daha geridə qalmış igidlərdən sayılır. Künyəsində Banuçiçəyin «Dəlü»
qardaşı olub, onu diləyəni, istəyəni öldürməklə məşğul imiş. Atası da Bay
Bican bəy imiş.224 Dədə Qorqud belə, bunun bu xasiyyətini çox əla bilirmiş
və Banuçiçəyi Beyrəyə istəməyə gedərkən tədbirlər görməyi unutmamışdır.
Bacısının dəlicəsinə hamisi kəsilən bu igid, ancaq Dədə Qorqudun
kəramətinə baş əymiş və Banuçiçəyin Beyrəyə nişanlanmasına razı
olmuşdur. Fəqət Beyrəyin tutulmasından istifadə edərək Bayandur xanın
divanında diz çökmüş, Beyrəyin ölüm xəbərini gətirənə «çuxa» ilə «altın
Nihal Çiftçi oğlu (Atsız), Dədə Qorqud kitabı haqqında: Azərbaycan Yurt Bilgisi, 1, sayı II,
60-61 s. adlı məqaləsində olduqca önəmli nəticələre varmışdı.
218 Nedense V.M.Jirmuniskiy Oğuz ilinin bu igidinə yer verməmişdir. Halbuki bu igid
digərlərinə nisbətən əsərdə başlı-başına bir mövzu təşkil etmiş və Əzraillə savaşmağa can
atan yeganə kimsədir.
219 Bu antroponim əsərdə: Dəlü Dündar (Dr. 92; Vat 34); Dəlü Tündar Dr. 95 və 120;
şəkillərində yazılmış olduğundan Jir. 98 Dundaz, Erq. 131 Dundar, 133 Tundar; Ros 258
Dundar oxumuşdular. Bu sonuncu hələlik daha doğru olmalıdır.
220 Dr. 64; Vat. 67.
221 Dr. 120; Vat.52.
222 Dr. 60; Vat.65.
223 Dr.205; Vat.87.
224 Dr. 81; Vat. 28.
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axça» verəcəyini vəd etmişdir.225 Bu surətlə savaş yoldaşı və silah arkadaşı
Dəlü-Dundardan xarakter baxımından fərqlənmişdir. Bu səbəbdən də
Beyrək xəbərləşmələrində, əlaqələrində Bay Bicanoğlu Dəlü Karçarilə
qətiyyən maraqlanmamışdır. Əslində Karçar əsərdə, özbaşına bir igid
olaraq xarakterizə edilməmiş, daha çox Beyrəklə Dəlü Dundarın igidliyini
bəlirtməyə yarayan yardımçı bir ünsür olaraq işlənilmişdir.
QARALAR
Oğuz cəngavərləri kataloqunda cəsarət və güclülük damğası olan
«Qara» adlı-ünvanlı igidlərimiz «Qaragünə», «Qarabudağ» (Budaq) və
«Qara Çoğür»dür. Bunlardan Qarabudağ, eyni zamanda, «Dəlü» şöhrətini
də daşımış, ona görə də, əsərdə hər iki şöhrətilə keçməkdədir. Atası olan
Qaragünə isə, bütün künyəsilə «Qara»lığı şəxsi xüsusiyyətlərinə görə
yaşatmış və bu adı haqqına qazanmışdır. Əsərdə çox əhəmiyyətli yeri
vardır. Soyca Qazan bəyin qardaşıdır. Adca da Oğuz xanın cariyələriylə
evlənən altı oğlundan doğulmuş övladlardan226 birinin adaşıdır. Qalın Oğuz
bəyləri tərəfindən savaş meydanlarında iştirak etmişdir. Künyəsinə görə:227
Qara Dərə ağzında, Qara buğa dərisindən beşiyinin yapuğu-örtüyü olan,
acığı tutanda qara daşı kül eyləyən və bığlarını yeddi yerdə peysərində
düyünləyən igidlər igidi idi». Daima «qara»larla ünvanı-adı yoğrulan bu
div cəngavərin oğlu olan Qara Budağ da təbii ki, özü kimi eyni adı-titulu
daşımışdır.
Qardaşı Salur Qazanın ən yaxın cəngavər arkadaşı və yardımçısı
olmaq şərəfinə nail olduğuna görə, əsərdə əhəmiyyətli yer tutmaqda və
ozanlar üçün tərifləndirilə biləcək bir mövzu təşkil etməkdədir. Göy bədəvi
atına minərək qardaşilə ova getmiş, 228 onun yuxusunu yozmuş, 229
«Qiyamətin bir günü olduğu gündə» qardaşının evini yağmalayan yağıya
qarşı canla-başla savaşmış, Qazan bəyin oğlu Uruzun dustaq edildiyi vaxt
düşmənə qarşı çıxmış, Uruzla bərabər, alay bağlayaraq Qazanı qurtarmağa
qoşmuş, fəqət bütün gücünə və igidliyinə baxmayaraq, heç cürə Təpəgözü
məğlub edə bilməmiş, onun əlində «zəbun» olmuşdur. Əvəzində, Beyrəyi

225 Dr.

92; Vat 34.
112 Şir; Gök. 170 Şir Şemseddin; Ros. 360 Şer Semsüddin beq; Jir 100 Şer Sems
ad-Din.
227 Dr. 59; Vat. 65.
228 Dr. 37; Erq. 96.
229 Dr.43; Vat. 57.
226 Erq.
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öldürən Aruzun qanını tökmüş, qardaşının göstərişi İlə başını kəsmişdir.230
Bunun ardınca Taş oğuz bəyləri, Salur Qazanın ayağına düşmüş,
barışmışdılar. İç və Taş oğuz bəyləri təkrar barışa qovuşmuşdular.
Qaragünə oğlu Qarabudağ da igidlikdə atasına layiq olmağa çalışmış,
hətta onu üstələmişdir. Oğuz eli igidlərindəndir. Hamid-eli ilə Mardin
qalalarmı vurub dağıtmış, dəmir yaylı Qıpçak Məliyə qan qusdurmuşdur.231
Savaş meydanlarına «mavi qotazlı» atını minərək, «al məxmər şalvar»
geyinərək atılırdı. Ər və erkək kimi də Qazan bəyin qızını «ərlikləmərdlik
ilə» almışdır. 232 Beləcə Qarabudağ Oğuz elinin ozan ədəbiyyatında həm
igid, həm kavalye-kavaler-təcrübəli süvari əsgər, təcrübəli minici olaraq
yer tutmuşdur. Hələ atının «qotazlı» oluşu onu bütün «Dədəm Qorqud»
igidlərindən üstün tutmaqdadır. Hər nə qədər əsərdə igidlərlə mindikləri
atlar arasında six bir ilişiyin olduğu digər savaşçı igidlərdən bəhs olunanda
da göstərilmiş, müəyyənləşdirilmişsə də, heç birisinin atı Qarabudağınkı
kimi qotazlı olmamışdır. Bu ancaq çox böyük müvəffəqiyyətlərə nail olan
və şöhrət qazanan igidlərin atma bəzək olaraq taxılmaqda idi.233 Bu kült
səlcüqlularda234 və osmanlılarda da mövcud idi.
Qarabudağın digər igidlər arasındakı üstünlüyünü əsərdə göstərən bir
neçə sübutlara da rast gəlməkdəyik. Belə ki, «Oğuzun ağsaqqalı qocaları
görəndə ol yigidə «əhsən» deyərdilər». 235 O, savaşlarda, sağ qanadda
savaşan Delü Dundarın ən inanılmış arkadaşı olaraq soldan hücum edərdi.
Qara Arslan Məlik kimi bir yağı igidi yerə sərmişdi.236 Toyda yeznəsi ilə
oxatma yarışına qatılmış və «Haçan-kim Budağ atsa, Beyrək «əlün var
olsun! deyirdi». 237 Bütün bunlara mükafat olaraq Bayındır xanm
söhbətlərində, xanın hüzurunda yayma dayanaraq durmaq şərəfinə
yetişmişdi.
Künyəsi, Qarabudağı əski və tarixi Oğuz eli igidləri arasında
saymamıza yardım etməkdədir. Necə ki, onun Qıpçaqlarla savaşmış
olması, XI yüzillərdə 238 oğuzların Orta Asiyada yurd saldıqları, oranı
230 Dr.

302; Erg. 250.
60; Vat.65., Erq. 112.
232 Eyni yer.
233A. Caferoğlu, Türk onomastığinmde «at» kültü, Türkiyat Mecmuası, X, Istanbul, 1953,
203-cü səh.
234 Dr. 218; Erq 208.
235 Dr. 60; Vat, 65,Erqll2.
236 Dr. 120; Vat 52; Erq. 152.
237 Dr. 107; Vat 43; Erq 152.
238 Oğuz Peçenek savaşına dair şərq və qərb mənbələrində olduqca geniş məlumat
231 Dr.
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özlərinə vətən bildikləri çağı xatırlatmaqda və savaşçısını da bu çağın bir
cəngavəri olaraq tanıtmaqdadır.
«Qara» ləqəbli igidlərdən «Qara Çökür»239 digər arkadaşlarından fərqli
olaraq bir də ayrıca «niqablı» igidlər arasında yer aldığından, öz savaş
arkadaşları ilə bir arada incələnməsinin daha məqsədəuyğun olacağı
qənaətindəyəm.
NİQABLILAR
Əsərdə adları və künyələri bildirilən və dəyərləri ilə tanıdılan Oğuz eli
igidlərindən ancaq dördünün «niqablı» olduğunun açıqlanmasına lüzum
görülmüşdür. Bunu gəlişigözəl, epik əsərlərə yaraşan, romantik bir təsvir
ünsürü olaraq qəbul etmək, zənnimcə, çox yanlış olar. Çünki Orta Asiya
dövrü Oğuz hərəkatında «niqab»ın özünə görə xüsusi bir dəyəri, hətta
fövqəladə bir təsiri olmuşdur. Əsərin ancaq bir yerində Trabzon
hökmdarının qızına göz qoyan Qan-Turalı bəydən bəhs edilərkən.240
«Oğuzda dörd igid niqabı ilə gəzər idi. Biri Qan Turalı, biri Qara
Çökür və oğlu Qırx Qmuk və Boz ayğırlı Beyrək şəklində açıqlanması bu
dörd igidin, çağına görə, çox şöhrət qazanmış və tanıdılmasına lüzum
görülməyən igid kişilərdən olduğunu, açıqdan-açığa meydana
qoymaqdadır. Türk folklorunda indiyə qədər «niqablı» kimsələrə rast
gəlməmişəm. Dədəm Qorqud kimi Oğuz türkləri içərisində ən görkəmli bir
şəxsiyyət və məşhur bir kişi-şəxs dərəcəsinə yüksəlmiş bir dədənin
əfsanəvi çağa aid dörd «niqablı» cəngavər türkü irəli sürməsi, şübhəsiz
Oğuz türklərinin ilk çağ toplum yaşayışlarına aid gerçək bir savaş ülküsünü
canlandırmaqdadır.
Necə ki, VIII əsr Maveraünnehrin siyasi həyatında Oğuz türklərinin
qatıldıqları məşhur Mukanna üsyanı241 bunun ən gerçək bir örnəyini təşkil
etməkdədir. Oğuzların bu çağlarda, hələ Zərəfşan və Qaşqa Dərya
çevrələrində, köçəri toplum həyatı yaşadıqları vaxt baş verən bu üsyan
«Mukanna üsyanı»242 adilə tarixə düşdüyü halda, əslində bu kəlmə «niqab»
verilməkdədir (bax: J.Marquart, Über das Volkstum der Komanen, Berlin 1904, 24-26-cı
səh; Hudud al-Alam, V.Minorsky yaymı, London 1937, 29-30-cu səh).
239 Gök 166. Qara Çoğur, Erq. 188 Qara Çekür; Ros 359 Qara Çöğür; Jir. 97 Qara Çükür.
240 Dr. 179-180; Erq. 188.
241 İstoriya Uzbekskoy SSR=Özbekistan tarihi, I, 1; Taşkent, 1955-164-173-cü səh.
242 Mukanna üsyanma aid yazılmış zəngin bir ədəbiyyata rast gəlinməkdədir. Orta Asiya
Türkləri üçün əhəmiyyəti olan bu üsyan-başqaldırma haqqında bax: A.Yu.Yakubovskiy,
Vosstanie Mukanm=Mııkanna üsyanı: Sovetskoe Vostokovedenie, V, 1948, 35-54 ve
Alessio Bombacı, Gli Oghuzi velati: Folklore dergisi, IX, n. III-IV, 102-110-cu səh. Ауп
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mənasında olan ərəbcə Muqanna sözündən alınmış və «ləqəb» olaraq da
məşhur üsyanın başçısı sayılan Haşim ibn Hakim, başqa bir adilə Hakim
al-Avara «Tekgözlü»yə verilmişdir ki, bu təbir bizdə eyni mənaya gələn
«niqab»la qarşılanmışdır. Bəzi mənbələrdə bu üsyan «al-asfıdcamaqan»
yəni «Bəyaz gömləklər» adilə də anılır. Türk adət-ənənəsində izinə rast
gələ bilmədiyimiz bu geyim tərzi, motiv olaraq da türklər üçün yad
olmuşdur.243 Və sırf Orta Asiya Oğuz türklərinin bu üsyana qatılmalarından
və bəlkə də, bu üsyanda əhəmiyyətli rol oynadıqlarından, igidlərinə də
verilmiş bir ləqəb olmuşdur. Necə ki, bu üsyana qatılanlardan Kulartegin244
çağının ən görkəmli türk igidi olmuşdur. Hətta igidlərdən ancaq dördünə
«niqab»lı şərəfinin verilməsi də, gəlişigözəl olmamışdır. Dörd sayı burada
vaxtilə Mikanna üsyanında şöhrət tapmış və seçilmiş Hakim ibn Ahmət,
Hişri (Haşavi), Bakı və Gurdaq 245 kimi, türk olmayan dörd igidə qarşı
«Dədəm Qorqud»da yer almış dörd türk savaşçısıdır. Niqabın şamanizmlə
də heç bir əlaqəsi yoxdur.246
Dörd «niqablı»lardan Qanturalı «Qanlı Qocanın oğlu olub, Trabzon
hökmdarının qızını istəməkdə» 247 və əsərdə tərif edildiyi kimi, belinə
altunlu incə kətan bezini sarmış və «camal və kamal sahibi» bir igid olduğu
üçün niqablı meydana gətirilmiş248 və böyük hünərlər göstərmişdir. Sonda
muradına yetmişdir.249
Digər iki «niqablı» igiddən biri Qara Çökür, diğəri də oğlu Qırx
Qmuqdur. 250 Əsərdə bu iki Oğuz igidinə, nədənsə, əhəmiyyət
verilməmişdir. Buna görə iki digər böyük savaşçı olan Qanturalı ilə
Beyrəyin kölgəsində qalmağa məhkum olmuşdular.
basım, Napoli. Bu sonuncuda zəngin biblioqrafiya vardır.
243 A.Bombaci, eyni əsər. 10-cu səh.
244 A.Yu. Yakubovskiy, eyni əsər. 53-cü səh.
245 İbid 50-ci səh.
246 Ohlmarks, Studien Zum Problem des Schamanismus, Lund-Kopenhagen, 1939, 74-cü
səhifədə maskanm Şamanizm üçün gərəkli olmadığını söyləməkdədir.
247 Bu mövzu haqqında bir çox Trabzon rəvayətləri mövcuddur (V.Bartold, eyni əsər, 4-5-ci
seh).
248 Niqab taxmanın səbəbi olaraq Qan-Turalının gözəlliyini göstərmək, тəkсə, Trabzon
hökmdarına qarşı görülmüş müqavimətdən, qarşı durmadan başqa bir şey deyildir.
249 Qan-Turalını tarixi Türkali Bəy Bozdoğanla eyni cürə qiymətləndirənlər də vadır. (Ros
32-ci seh).
250kkkk Erg. 188 Kırk Kınuk; Ros. eyni; Jir. 97 Kırk-Kopuk. Bu antroponimin nə şəkildə
oxunacağmı təyin etmək çətindir. Bahadır xan Oğuz və Türkmən eli bəylərindən Kmuk-bay
adlı bir nəfərdən bəhs edər ki, bu da bizim Kırk- Kınuku xatırlatmaqdadır (Kononov, eyni
əsər, 78-ci səh.).
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«Niqablı»ların və hətta “Dədəm Qorqud» igidlərinin ən şöhrətlisi və
başda gələni Beyrəkdir. Əsərdə bir çox ləqəb, titul, fəxri ad, şan-şöhrətlə
meydana çıxmaqdadır. Oğuzların niqablı igidi olduğu kimi, Banuçiçəyin də
«niqablı» nişanlısı idi. 251 Ova gedəndə boz ayğırına minər, Parasarun
Baybura hisarından parlayıb uçardı-sıçrayıb aşardı. 252 Ər və savaş
meydanlarına qatılanda isə: «Parasarun Bayburd hisarından parlayıb uçansıçrayıb aşan, al rəngli gərdəyinə qarşı gələn yeddi qızın ümidi, Qalın
Oğuzun müjdəçisi Qazan bəyin silahdaşı boz ayğırlı Beyrək» çapar
yetərdi.253 Bu təsvirdən də anlaşılacağı kimi, Beyrək yeddi il Bayburdda
dustaq qalmış, sonda parlamış, uçmuş. Yalançıoğlu Yartaçuğ nişanlısını
hiylə ilə ələ gətirərək tam evləndiyi sırada, qoşub sevgilisinə qovuşmuşdur.
Yeddi qızın ümidi idi. Fəqət hansı yeddi qızın olduğunu təyin etmək,
hələlik imkansızdır.254 Qazan xanın sağ əli və yardımçısı idi. Nəsəbcə də
yüksək mühitdən sayılırdı. Özünün təsvir etdiyinə, tərifinə görə atası
Baybürə xandır. Adın da Dədəm Qorqud, Bamsı Beyrək olaraq qoymuşdur.
Qazan bəyin silahdaşı olduğundan, onu müdafiə etmək məqsədilə «Dış
oğuzların» üsyanına qatılmış və savaş meydanında öldürülmüşdür.
Vəsiyyət etmişdir ki, qanı yerdə qalmasın. Mərd, sağlam və Qazana bağlı
bir Oğuz qəhrəmanıdır. Buna görə də, qatili Aruz onu öz yeznələrindən biri
hesab edər, fəqət onun Qazana qarşı bağlılığını heç cürə həzm edə bilmir.
Tarixi inkişaf baxımından Bamsı Beyrək Əski Orta Asiyadandır. O,
Alpamışın Yaxın Şərq qarşılığıdır. Buna görə də, haqqında Anadoluda da
rəvayətlərə və dastanlara rast gəlməkdəyik.255 Oğuz eposunun təməl ünsürü
və IX-X yüzillikiərdə Orta Asiyada təşəkkül etmiş olan Oğuz
bahadırlarının sağlam təmsili bir qüdrəti-sağlam səlahiyyət sahibi, gücü
olmuşdur.
QAMLILAR
Əsərdə «Qam» ləqəbini almış başlıca iki antroponimimiz vardır. Biri
Bamsı Beyrəyin atası, Qam Bürə, digəri Bayındır xanın atası Qam Ğandır.
Hər ikisi də istər daşıdıqları «Qam» ləqəbi, istər Orta Asiya Oğuz eli
251

Dr. 78; Vat. Erg. 122.
Dr. 37; Vat 54; Erg. 96.
253 Dr. 61; Vat. 65: Erg 113.
254 Bununla borabər əsərdə Beyrəyin yeddi bacısından bəhs edilməkdədir ki, bunlar
Beyrəyin ağır məqamlarında «ağ çıxarıb qara donlar» geyərdilər. (Dr. 91; Vat 33; Erq-130)
Buna əsaslanaraq «ümidi» olan yeddi qızın, bu qızlar olması ehtimalın ortaya atmaqdadır.
255 A.Caferoğlu. Anadolu ağızlarından derlemeler, İstanbul l951, 177-ci səb Bol Börek və
Orhan Şaik Gökyay, eyni əsər, L XIV-LXXI səh.
252
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dastanında əhəmiyyətli yer tutmuş olan igidlərin ataları olduqlarına görə,
Dədəm-Qorqudun Orta Asiya dövrünə mənsubdurlar. Onların haqqında
əsərdə məlumata rast gəlinmir. Yalnız «Dədəm Qorqud hekayələri»nin
ruhunu daşıyan iki məşhur igidin atalarıdır.
«Qam» sözü Türk antroponimində yerləşmiş əski bir addır. Hələ əski
Hun türklərində işlədildiyinə dair Bizans qaynaqlarından məlumat əldə
etməkdəyik. Tanmmış yazıçı Priskosa görə, Ata+Qam>Ata-qam və
Eş+Qam > Eş (s) qam əski Hun dövlət adamlarının adı olmuşdur.256 Eyni
antroponim moğollar tərəfindən də işlənmişdir. Bunlarda eynilə
Altaylılarda olduğu kimi, «Qam» bəzən yerini «Bay»a vermişdir. Məsələn,
«Qam Kurmos» dastanında257 hiyləgər bir ixtiyarın adı olduğu halda, tam
adı Bay-Boroldaydır. 258 Diqqəti cəlb edən cəhət odur ki, eyni dəyişmə
«Dədəm Qorqud»da da vardır. Burada da Qam yerini Baya vermiş və
Bamsı Beyrəyin atası əsərin bir yerində, Qam Bürə259 digər bir yerində isə
Bay Bürədir.260 Fəqət bu dəyişikliyə Bayındır xanın atası olan Qam Ğanın
adında rast gələ bilmirik.
QAN VƏ QANLILAR
Ancaq bir-iki antroponimdə işlənmişdir. Orta-Asiya qəhrəman
adlarında bolluca işlənən «Qan» 261 əsərdə Qanlı Qoca oğlu Qanturalı ilə
bəzi şəxslərin adında işlənir. Qan ləqəbi də Qanlı imlasıilə yalnız Qanlı
Qocaya məxsus olmuşdur. 262 Birincinin mənası «xan» ikən 263 ikincisinin
gerçək mənasını bəlirtmək olduqca çətindir. Kəlmə «Qan» olaraq Orxun və
Uyğur türklərində «ata» mənasında işlənilmişdir.264 Antroponim olaraq isə
256 A.Caferoğlu.

Türk dili tarihi, I Istanbul, 1958, 71-ci səh. və Gy. Nemeth=J.Eckmann.
Hunlann dili; Türk Dili, Belleten, 1949, III, sayı 12-13, 106-114 səh.
257 H.Potanin. Vostoçnıe motivi v srednevekovom evropeyskom epose=Orta əsr Avropa
eposunda Şərq motifləri, Moskva, 1899,99-cu səh. not.
258 G.H.Potanin. Oçerki severo-zapadnoy Monqolii; IV, 379-cu səh.
259 Dr. 66; Vat. 20; E r q l l 6 .
260 Dr. 286; Erq. 241.
261 A.İnan Dede, Korkut kitabındakı bazı motiflər və kelimelere aid notlar: Ülkü, XI, sayı
66, Ankara 1938, 550-ci səh; A. Caferoğlu. Uyqur sözlüğü, 130-cü səh.
262 Dr. 170, 186, Erq. 184.
263 Antroponim olaraq qan Qanoğul və Qantoyın şəklində uyğurlarda da işlənmişdir.
W.Radolff. Uyqurische Sprachdenkmaler, Leninqrad 1928, 278- ci səh (Maloff nəşri)
Moğollarda da antroponimin əvvəlinə gətirilərək «şahzadə, prins» kimi mənalarda
işlənilmişdir (G.J.Ramstedt. Zivei uiqurische Runenschrifiten in der Nord-Monqolei, Jour.
de la Soc. Finno- Ouqr. XXX, 3, Helsinki, 1913, 6-cı səh).
264 A.Caferoğlu. Uygur Sözlüğü, 2-ci bölüm, Istanbul, 1937, 130-cu səh.
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işləndiyinə rast gəlinməməkdədir. Yalnız Qaşqarlı Mahmudda265 işlənən bu
kəlmə Marquarta 266 və Atalaya 267 görə «Qıpçaqlardan böyük bir adamın
adı» olaraq açıqlanmışsa da, Brockelmann268 «Qıpçaqlarından bir qəbilənin
adı» olaraq qəbul etməkdədir. Bununla bərabər, unudulmamalıdır ki,
uygurların iç ailə quruluşunda «Qün qul» yəni «cariyə qul» sinfı, digər «öq
qan» «ana baba» və «qa qadaş»-«soy-sop» kültünə bağlı olaraq inkişaf
etmişdir. 269 Bundan ruhlanaraq «qanlı» kəlməsini «qün qul» sahibi bir
kimsə olaraq açıqlamaq əcaba nə qədər doğru olar-deyə düşünməkdən də
özümü saxlaya bilmirəm. Orta Asiya igidlər kateqoriyasına daxil olan
Qanlı Qocanın bu səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olması da çok təbiidir.
Kəlmənin yaranması və mənası ауrıса tədqiq olunmağa dəyər bir mövzu
olaraq qalmaqdadır.
QOCALAR
Orta Asiya türk eposunun birinci arxadönən igidlərini təşkil etmiş olan
nəslin ilk nümayəndələri müəyyən dövrlərdə igid övladlar yetişdirdikdən
sonra qocalıq çağında bu soya alınmış, bu soya qəbul olunmuşdular.
Möhtərəm ixtiyar, igid atası, qəbilə «cəddi-əlası», ağsaqqal, soysop başçısı
kimi çox xoş mənalarda işlədilən bu antroponim və yaxud ləqəb, əsərdə
həmişə igidlərin atalarına verilmiş şərəf ünvanı çeşnisini daşımaqdadır.
Dədəm Qorquda nisbətən, «əməkli 270 igidlər» səviyyəsinə endirilən bu
«qocalar», vaxtilə, yalnız savaşçı olmaqla qalmamış, eyni zamanda Abu əlNasr Samani kimi 271 oğuzlar arasında din təbliğatçılığı vəzifəsini də
öhdələrinə götürmüşdülər. Yeri gələndə Dədə Qorquda yardımçı da
olmuşlar. Eyni xüsusiyyətə sahib «qocalara» qırğızların məşhur «Manas»
dastanında da rast gəlinməkdədir. 272 Mövqelərinə, vəziyyətlərinə görə
265 Divan,

III, 280.
Volkstum der Komanen, 79-cu səh.
267 Divanü Lüqat-it-Türk Dizini, TDK, Ankara 1943, 843-cü səh.
268 Mittetltürkischer Vortschatz, Leipzig 1928, 247-ci səh.
269 A.N.Bemştam. Uyqurskie yuridiçeskie dokumentı: =Uyqur hüquq vəsiqələri; Problemi
Vostokovedeniya, III, 1940, 76-cı səh.
270 Əməkli-istefaya çıxmış, xidmətdən çəkilmiş.
271 M.Grenard, La leqende de Satok Boqra Khan et Phistorie Journal Asiatique, XV, 1900, 1
-79-cu səh. (bk. Ülkü, XIII, 1939, sayı 74; XIV, sayı 79; sayı 80, sayı 82 və 83, Osman
Turan çevrimi).
272 V.M.Jirmunskiy, eyni əsər, 100-cü səh. Manasda bu vəzifəni üzərinə Ayqoca almış olur.
Özü 550 yaşmda bir ixtiyar olub Manası İslam dininə aid etməkdədir. (S.M.Abramzon.
Etnoqrafiçeskie syujeti v epose «Manas»: Sovetskaya Etnoqrafıya. 2, 1947, 140-cı səh.).
266 Marquart
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müxtəlif ləqəb və ad almışdılar. Əsərdə bu nəslə daxil olan «qocalar»
bunlardır: Basatın və Qıyan Səlcuqun atası Aruz-qoca273, Dəli Dumrulun
atası Duhan Qoca, Okçinin atası Ənsə
Qoca; 274 Dönəbilməz DölekUranın atası İlik-Qoca; ŞərŞəmsəddinin atası Qəflət Qoca; Qan Turalın
atası Qanlı Qoca; Yigeneyin 275 atası Qazılıq Qoca; Qonur qoca Sarı
Çoban; 276 Əkrək və Səgrəyin ataları Uşun Qoca; Yunlu və YapağıüuQocalar.277 Btitün bunlar Oğuz ozanlarına görə çox məşhurlaşmış və xalq
arasında tanınan Orta Asiya savaşçılarıdır. Əsərdə onlardan bəziləri iltifat,
mərhəmət, nəvaziş göstərilərək təsvir edildikləri, haqlarında oxşanaraq
bəhs olunduğu halda, bəziləri sönük qalmış kimidirlər. Fəqət bu hər şeydən
öncə, dastanların, əfsanələrin əlimizə tam olaraq keçməsindən irəli gəlir.
DÖLƏKLƏR278
Əsərdə yalnız bir igidə verilmiş ləqəb, addır. «Uran-vuran» kəlməsinin
əvvəlinə gətirilərək «Dölək-Uran» antroponimi yaradılmışdır. Əsəri nəşr
etdirənlər başqa-başqa şəkildə oxumuşdular. 279 Mən isə bu antroponimi
«Dölək-Uran» «cəsarətlə, lazımi üsulla, lazımi metodla vuran» mənasında
və tərzində qəbul etməkdəyəm.280 Çünki bu igidin əsərdəki künyəsi də bunu
sübut etməkdədir. Hər yerdə «dönəbilməz» ləqəbilə anılmaqdadır ki, bu
kəlmənin əfsanədəki gerçək mənası «döləy»in tam özüdür. İgid əslən Dış
oğuzlardan olub, Ayqır-Gözlər suyunda atmı üzdürmüş, əlli yeddi qalanın
kilidini almışdır.281 Bundan məlum olduğuna görə, qılınc işlədən və sərt,

273

Dr. 213-214, Erq. 207; Ros 357 həm «Aruz» və һəш də «Aruz-Qoca» olaraq oxunmuş
və bu igidi Z.V.Toqanm, Ümumi türk tarixinə giriş, İstanbul 1946, 103-cü səh.-də adı
çəkilən Dərbənd fatehi Alp Arızın eyni saymışdır.
274 Jir. 101 Əksək-qoca.
275 Ros. 359, Erg 199 Yigenek, Gök. 171. Yüğnek Jir. 97 Yeknək, Əsərdə Baymdır xanın
vəziri olaraq göstərilmişdir. Oğuz bəylərindəndir.
276 Oğuzun çobanı olub, «Təpəgözün» atasıdır; Dr. 216-217; Erg. 207. Əfsanəvi bir tipdir.
277 İki qardaşdırlar Dr. 220. Erg. 209, Ros. 360 Yünlü. Her ikisi də Təpəgözə xidmətçi
olaraq verilmişdir.
278 Dölək-təmkinli, düşüncəli, ağıllı, dərrakəli, ehtiyatlı
279 Ros. 358 Dölek Evren; Erg 223 Dülek Evren; Jir 100 Dülek Vuran; Dr. Uran Dölək Gok.
164 Dölek-Ören.
280 Necəki, Qaşqarlılarda kəlmə «tölek» olub «könlü, qəlbi sakit adam» mənasmda işlendiyi
kimi (Divan I, 387), Anadolu şivələrində də «açıqgöz, hiyləgər, üsul və qaydaya uyğun iş
görən» mənalannda bu gün də işlənməkdədir. (Türkiyə Halk Ağzmdan Söz Derleme
Dergisi, 3-cü TDK, Istanbul, 1947, 135-ci səh).
281 Erg.223, 245; Dr. 249, 294.
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dəqiq «vuran» şəxs olacaqdır ki, gerçək adı «Uran» olmuşdur.282 Beləliklə,
bir çox savaşlara qatılan və hətta çağırılan «Dölək-Uran» antroponimi
igidimiz üçün ən yaraşan olanıdır. «Uran» isə «Vuran»ın əski doğma
tələffüz şəklidir. Atası da «İlik Qoca» olub, əski Oğuzun nüfuzlu,
sözükeçən, mötəbər şəxslərindən idi.
Türk dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1959-dan ayrıbasım. Türk Tarih
Kurumu yayın evi, Ankara, 1960.

282

«Evren» kəlməsi nə qədər «Əjdaha, böyük ilan» mənasında işlənmək-dədirsə də
(Tanıklarıylə Tarama Sözlüyü, IV, Ankara 1957, 316-cı səh.) heç bir zaman türklər
tərəfindən ad, antroponim olaraq işlənilməmişdir.
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Fərhad ZEYNALOV
(1929-1984)
Samət ƏLİZADƏ
(1938-2002)
TÜKƏNMƏZ XƏZİNƏ
Türkdilli xalqların ədəbiyyat tarixində səsi uzaq əsrlərdən gələn, gur
işığı ilə tarixləri yarıb keçən yenilməz bir kitab var: “Kitabi-Dədə
Qorqud”! Bu adla yaddaşımıza һəkk olunmuş qədim oğuz dastanları,
һəqiqətən də, bir çox türk xalqlarının yaratdığı milli mədəniyyətin ən
zəngin, ən ulu qaynaqlarından biridir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” çiçəkləri solmaq bilməyən, əbədi təzə-tər
qalan, zaman-zaman nəsilləri һeyran qoyan bir sənət gülşənidir. Bu kitabı
cəsarətlə Azərbaycan şifaһi və yazılı ədəbiyyatının babası adlandırmaq
olar. Qədim ədəbiyyatımızın təlqin və təqdir etdiyi müdrik, mənalı fikirlər,
zərif bəşəri duyğular öz başlanğıcını böyük “Kitabi-Dədə Qorqud”
nəhrindən götürür. Oğuz dastanlarındakı maraqlı və rəngarəng süjetlər,
canlı həyat müşahidəsindən doğan motivlər, şeir və nəsr parçalarının
əlaqəli, һarmonik düzümü onlarca parlaq və orijinal linqvopoetik vasitələr
nağıl və dastanlarımıza, orta əsr yazılı ədəbiyyatımızın sanballı
nümunələrinə dərindən təsir göstərmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” lakonik
olduğu qədər də monumentaldır; artıq sözdən, xaric səsdən uzaq, öz
qurğuşun siqləti ilə torpağın dərinliyinə işləyən, öz dadı-duzu, şirinliyi ilə
əcdadımızın zəngin idrak və təxəyyülünün məһsulu olan möһtəşəm bir
abidədir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un koloritli, pak və təravətli sətirlərindən oğuz
igidlərinin һay-һarayını, döyüşən qılıncların sədalarını, axan suların
şırıltısını, şaһanə atların nal səslərini aydın eşidirik. Ulu dədələrimiz,
ozanlarımız elin mənəvi aləminin tərcümanı idilər. Onlar doğma yurdu
oymaq-oymaq gəzib, sazın-sözün seһri ilə bu “kitab”ın boylarını qoşubdüzdülər, tarixin qaranlıq keçmişinə gələcəyin poza bilməyəcəyi nurlu
səһifələr yazdılar. “Kitabi-Dədə Qorqud”un һər boyu el-obaya, ata-anaya,
qardaş-bacıya ülvi məһəbbətin canlı salnaməsidir; mərdlik və
qəһrəmanlığa, yer üzündə səadət və bəxtiyarlığa qüdrətli һimndir. Ona
görə də bu dastanların tədqiq, nəşr və təbliğ edilməsi təbii görünür.
“Kitabi-Dədə Qorqud” һaqqında müəyyən məlumata biz Əbulqazi xan
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Xivəlinin “Şəçəreyi-tərakəmə” adlı əsərində rast gəlirik. 283 “Kitabi-Dədə
Qorqud”un “Şəcəreyi-tərakəmə” əsəri ilə öyrənilməsi dastanların tarixlə
bağlı bir sıra cəһətlərini aydınlaşdırır.
Rəşidəddinin “Came-at-təvarix”ində də “Oğuznamə”yə aid
һekayələrin çox olduğu qeyd edilir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” elm aləminə 1815-ci ildə bəlli olmuşdur.
Alman şərqşünası H.F.Dits Drezden kitabxanasında “Dədə Qorqud”
dastanlarını aşkara çıxarmış, “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u alman
dilinə çevirərək “Odissey”in nağıl səciyyəli təkgözlü Siklopun kor edilməsi
süjetinin yeni variantı kimi nəşr etdirmişdir (1857-ci ildə Vilһelm Qrim də
“Yeni kəşf olunmuş oğuz Siklopu”nu məһz bu nəşrə görə öz xülasəsinə
daxil etmişdi). H.F.Dits, һəmçinin dil-üslubca “Kitabi-Dədə Qorqud” ilə
səsləşən XVI əsr türk “Atalar sözləri”ni də çapa һazırlamışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un bizə məlum olan ilk nüsxəsi Drezdendə Kral
kitabxanasında aşkar edilən 154 səһifəlik bir əsərdir. Hər səһifədə 13 sətir
vardır. Berlində һər səһifəsində 34 sətir olan 37 səһifəlik başqa bir əlyazma
da tapılmışdır. Berlin nüsxəsi kimi tanınan bu abidə əslində Drezden
nüsxəsindən köçürmədir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un İtaliyada Vatikan kitabxanasında (indi o,
Vatikan dəftərxanasında müһafizə olunur) saxlanılan 109 səһifəlik başdanaxıradək hərəkələnən (һər səһifə 13 sətir) başqa bir nüsxəsi – Vatikan
nüsxəsi də vardır. Drezden nüsxəsi açıq-aşkar Azərbaycan dilində
yazılmışdır. Vatikan nüsxəsi isə cəmi altı boydan ibarət olub, XVI əsr
türkcəsinə daha yaxındır.
Görkəmli alman şərqşünası Teodor Neldeke 1859-cu ildə һəmin
dastanların surətini çıxarıb alman dilinə çevirərək çap etdirmək istəyir,
lakin qarşıya çıxan çətinliklərə görə işi başa çatdırmır, topladığı
materialları o vaxt Almaniyada təһsil alan V.V.Bartolda (1892) verir. Elə
bu vaxtdan da V.V.Bartold “Dədə Qorqud” dastanlarından ayrılmır. O,
əvvəlcə dastanların dörd boyunu (I, II, III, IV) rus dilinə çevirərək, kiçik
bir şərһlə nəşr etdirir. 1922-ci ildə bütün boyları rus dilində çapa һazırlayır.
Lakin onun sağlığında dastanlar işıq üzü görmür; əsəri ilk dəfə Azərbaycan
alimləri Həmid Araslı və Məmmədһüseyn Təһmasib 1950-ci ildə Bakıda
nəşr etdirirlər. Həmin əsər 1962-ci ildə V.M.Jirmunski və A.N.Kononov
tərəfindən çapa һazırlanır və rus dilində yenidən nəşr edilir. Bu kitabda
əlavə kimi üç böyük məqalə də verilmişdir.
283

А.Н.Кононов. Родословная туркмен, М.-Л., 1958.
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V.V.Bartold tərcüməsinin filoloji səviyyəsi yüksəkdir. Bu tərcüməni
istər Sovetlər ölkəsində, istərsə də xaricdə rəğbətlə qarşılamışlar.
V.V.Bartold “Турецкий эпос и Кавказ” adlanan məqaləsində284 əsəri
türkmənlərə aid edir. Onu bu fikrə gətirən səbəb, һər şeydən əvvəl, əsərin
sərlövһəsində yazılmış “oğuz” sözüdür (“Kitabi-Dədəm Qorqud ala lisanitaifeyi-oğuzan”). V.V.Bartold türkmənlərin əvvəllər oğuz adlandığı
iddiasını qəbul etdiyindən bu fikri müdafiə etməyə çalışır. Öz məqaləsində
boyların daxili məzmununu açaraq, onları bir-biri ilə müqayisə edir və bu
fikrə gəlir ki, boylar arasında üzvi əlaqə olsa da, onlar bir ozan tərəfindən
yaradılmayıb. Belə ki, onların poetik çəkisi һeç də eyni deyil. O, Dədə
Qorqudun şəxsiyyətini, onun rəvayətlərdə necə öz əksini tapmasını və
dastanların yarandığı ictimai-tarixi müһiti səciyyələndirməyə çalışmışdır.
Nəticə etibarilə, V.V.Bartold da һadisələrin Qafqazda cərəyan etməsi və
dastanların Qafqaz türkmənlərinə məxsus olması fikrinə gəlib çıxır.
Kitabda verilən ikinci məqalə A.Y.Yakubovskinin “Kitabi-Qorqud” və
onun erkən orta əsr türkmən cəmiyyətinin öyrənilməsində rolu” adlı
məqaləsidir. Müəllif belə һesab edir ki, oğuz eposu XV əsrdə
Azərbaycanda yazılıb. O, bu dastanların çox qədim zamanlardan
yaranmağa başladığını göstərir və boyların materialları əsasında oğuzların
keçmişini səciyyələndirməyə çalışır. Müəllifə görə, һəmin һadisələri
oğuzların һələ islam dinini qəbul etmədiyi qədim zamanlara aid etmək olar.
“Книга моего деда Коркуда” kitabında üçüncü məqalə
V.M.Jirmunskinin “Oğuz qəһrəmanlıq eposu və “Qorqudun kitabı” adlanır.
Müəllif geniş planda dastanların tapılma tarixindən, bu һaqda
söylənilən fikirlərdən söһbət açır, “Kitabi-Dədə Qorqud” һaqda nəşr
olunan əsərləri saf-çürük edir, boyların IX-X əsrlərdə meydana çıxdığını,
lakin ədəbi cəһətdən XV əsrdə tamamilə yenidən işləndiyini, cilalandığını
göstərir. V.M.Jirmunskiyə görə, bu boylardan bəzisi һətta V-VI əsrlərə
gedib çıxır (Domrul və b.).
O, boyları digər türk dastanları ilə müqayisəli şərһ edir. “Bamsı
Beyrək” və “Alpamış” dastanı һaqda onun söylədiyi fikirlər diqqəti cəlb
edir. Bu fikirlər müəllifin “Türk qəһrəmanlıq eposu” əsərində də geniş şərһ
edilmişdir285.
1962-ci ildə H.Araslı tərəfindən “Kitabi-Dədə Qorqud” yenidən nəşr
olunur 286 . Girişdə H.Araslı һəmin dastanların XI-XII əsrlərdə qələmə
1

Книга моего деда Коркуда, М.-Л., с. 109-120.
Тюркский героический эпос, Л., 1974.
2 Kitabi-Dədə Qorqud, Bakı, 1962.
1 В.М.Жирмунский.

183

alındığını, XV-XVI əsrlərdə yenidən üzünün köçürüldüyünü qeyd edir.
H.Araslıya görə, bu dastanlar һaqqında çoxlu mübaһisələr var və һələ bu
“mübaһisələrə yekun vuran dərin elmi-tədqiqat əsəri yaranmamışdır”.
Onun fikrincə, dastanların ilk variantı – orijinalı Azərbaycanda yazıya
alınmışdır. H.Araslı göstərir ki, Dədə Qorqud adı və bir çox motivlər türk
xalqlarının (qazax, qırğız, başqırd, türkmən və b.) şifaһi ədəbiyyatında
qeyd olunur.
Azərbaycanda һəmin dastanların dili üzərində prof. Ə.Dəmirçizadə
qiymətli tədqiqat aparmışdır287. Müəllif dastanları əsl Azərbaycan abidəsi
һesab edərək, onların VIII–IX əsrlərdən sonra Azərbaycanda yarandığını
iddia edir. Ə.Dəmirçizadəyə görə, bu dastanlarda XI əsrdən qabaqkı
oğuzlar təsvir olunur.
Ə. Dəmirçizadə əsərinin I fəslində abidənin tədqiqinə dair bir sıra
mülaһizələr söyləməklə yanaşı, qalan fəslində dastanların fonetik,
qrammatik və leksik quruluşunu ətraflı səciyyələndirir.
“Dədə Qorqud” dastanlarının bədii qiyməti, sənatkarlıq xüsusiyyətləri,
xüsusən Qərbi Avropa ədəbiyyatı ilə əlaqədar cəһətləri һaqqında
Ə.Sultanlının silsilə məqalələri də diqqəti cəlb edir.288
Dastanların yaranma tarixi, onlarda əks olunan ictimai-tarixi һadisələr,
qəһrəmanların tarixiliyi və müxtəlif folklor materiallarında bu gün belə
yaşaması barədə Şamil Cəmşidovun tədqiqatları maraq doğurur. Tədqiqatçı
özünün bir sıra məqalələrində və “Kitabi-Dədə Qorqud” adlı ikinci
monoqrafiyasında “Kitabi-Dədə Qorqud”un nəşr və tədqiq tarixinə dair
geniş məlumat vermiş, dastanların ideya məzmunu və bədii xüsusiyyətləri
barədə qiymətli fikirlər söyləmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatının qədim dövrlərindən, eləcə də şifaһi xalq
yaradıcılığından bəһs edilərkən dastanlar, qısa şəkildə də olsa, tədqiqata
cəlb olunmuşdur289.
Müəyyən fasilələrə baxmayaraq, dastan Azərbaycan filoloqlarının
daim diqqət mərkəzində olmuş, xüsusilə dil və üslub baxımından ardıcıl
öyrənilmişdir. 1976-cı ildə ADU-nun “Elmi əsərləri”nin ayrıca nömrəsi290
“Kitabi-Dədə Qorqud”a һəsr olunmuşdur.
Son illərdə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yaranma tarixinin, dilinin leksik3 Ə.D

ə m i r ç i z a d ə . “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili, Bakı, APİ,1959.
Ə.Sultanlı. Məqalələr. Bakı, 1971, s. 11-100.
289 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, I c. Bakı, 1944; M. H. Təһmasib. Xalq dastanları, Bakı,
1965; Vaqif Vəliyev. Azərbaycan şifaһi xalq ədabiyyatı, Bakı, 1970.
290 ADU “Elmi əsərləri” (dil və ədəb. seriyası), 1976, № 4.
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qrammatik xüsusiyyətlərinin və linqvopoetik cəһətdən araşdırılmasının 291
böyük əһəmiyyəti vardır.
Ali məktəb dərsliklərində “Kitabi-Dədə Qorqud”dan ayrıca bəһs edilməkədir 292 . Şamil Cəmşidov 1980-ci ildə dastanları uşaqlar üçün
sadələşdirərək çap etdirmişdir.
X.Koroğlu “Türkmən ədəbiyyatı” adlı əsərində dastanların qədim
dövrlərdən əmələ gəlməyə başladığını, XI-XIII əsrlərdə Azərbaycanda
tamamilə formalaşdığını söyləyir. Onun fikrincə, dastanlar Azərbaycan,
türkmən və türk xalqlarının şərikli epik əsəridir293.
“Dədə Qorqud” dastanlarının yeni (Vatikan) nüsxəsini 1952-ci ildə
Ettori Rossi294 ortaya çıxarmış və nəşr etdirmişdir. 364 səһifədən ibarət bu
kitab dörd bölmədən ibarətdir. I bölmədə dastanlar uzərində aparılan
tədqiqatların biblioqrafiyası verilir. Drezden və Vatikan nüsxələrindən
qarşılıqlı şəkildə danışılır. Burada, һəmçinin, oğuzların qədim tarixi,
yaşayışları, adət-ənənələri, “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarının meydana
çıxdığı tarixi şərait, onların dil xüsusiyyətləri, coğrafiyası və nəһayət, orta
türk abidələri içərisində dastanların yeri müəyyənləşdirilir. II bolmədə
əvvəlcə Vatikan nüsxəsindən olan 6 boyun tərcüməsi, sonra isə Drezden
nüsxəsindən yerdə qalan boyların tərcüməsi verilir. III bölmədə isə Vatikan
nüsxəsinin faksimilesi verilir, səһvlər düzəldilir. IV bölmə indeks və
izaһlardan ibarətdir.
E.Rossiyə görə, Vatikan nüsxəsi daһa düzgündür. Onun fikrincə,
mətnləri savadlı bir adam yazmışdır. O, boyları bədii bir əsər yox,
qəһrəmanlıq dastanı – külliyyatı һesab edir. O, Drezden nüsxəsinin
Azərbaycan dilinə Vatikan nüsxəsinin isə türk dilinə aid olduğunu qeyd
edir.
“Dədə Qorqud” dastanları 1958-ci ildə Sürixdə görkəmli alman
şərqşünası İoһan Hayn tərəfindən alman dilində nəfis şəkildə çap
edilmişdir295. Tərcüməçi əsərə 16 səһifəlik yığcam son söz yazmış, əsərin
sonunda qısa şərһlər vermişdir. İ.Hayn bu əsərin ümumdünya şöһrətini
291

T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi, Bakı, ADU, 1976. K. Vəliyev, Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi, Bakı, ADU, 1981. E. Əlibəyzadə. Ədəbi şəxsiyyət və dil, Bakı, Yazıçı,
1982.
292 P.Əfəndiyev. Azərbaycan şifaһi xalq ədəbiyyatı. Bakı, 1981, s. 223-248. Ə. Səfərli,
X.Yusifov. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı, 1982, s. 28 *40.
293 X.Короглы. Тюркменская литература. Москва, 1972 с. 20-54; Огузский
героический эпос, М., 1976.
294 Ettorri Rossi. Kitabi Dede Qorqut, Vaticano, 1952.
6 Das Buch Dede Korqut, Zurich, 1958.
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xüsusi qeyd edərək göstərir ki, orta türk dövrünü, xüsusilə oğuzların
ictimai-siyasi һəyatını dəqiq müəyyənləşdirməkdə bu dastanların əvəzi
yoxdur. O, müqəddimədə oğuzların һələ Orxon yazılarından məlum
olması, islam dövlətləri ilə əlaqəyə girmələri və s.-dən ətraflı danışır.
“Dədə Qorqud” dastanları son zamanlar dünya şərqşünaslığının diqqət
mərkəzindədir. Təsadüfi deyil ki, əvvəlcə ABŞ-da Texas universitetində
(1973), sonra isə Londonda (1974) dastanlar nəfis şəkildə ingilis dilində
nəşr olunmuşdur. Hər iki tərcüməyə geniş müqəddimə və şərһlər
yazılmışdır. Bu şərһlərdə orijinal fikirlər az deyil, V.V.Bartoldun,
V.Jirmunskinin, H.Araslının, O.Ş.Gökyayın və M.Erginin fikirlərindən də
istifadə olunur.
Texas universitetinin nəşr etdiyi “Dədə Qorqud” dastanları ingilis
dilinə görkəmli türk alimi prof. Faruk Sümer, Ankaranın ingilis ədəbiyyatı
professoru Əһməd Uysal və Texas universitetinin ingilis dili müəllimi
Varren Valker tərəfindən tərcümə edilib. Burada dastanların IX-XI əsrlərdə
oğuzların Orta Asiyada yaşadıqları ərazidə yazıldığı iddia olunur.
Müqəddimədə qədim oğuzların һəyat tərzi, formalaşması, qırğızlarla, Qızıl
Orda ilə döyüşləri və nəһayət, monqolların təzyiqi altında köçüb qərbə
getmələri һaqqında danışılır.
Tərcüməçilərə görə, һadisələrin çoxu tarixidir, burada ziddiyyətlər də
var. Bunu onlar əlimizə gəlib çıxan son nüsxənin daim dəyişə-dəyişə bu
һala düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Müəlliflər Qorqudu tarixi şəxsiyyət һesab
edirlər.
Burada belə bir müddəa irəli sürülür ki, guya bu dastanların ilk
əlyazması Əbu Bakr ibn Dəvadariyə məxsusdur. Halbuki Dəvadariyə
məlum olan nüsxə “Oğuznamə”nin bir variantıdır; özü də orijinal deyil,
ərəbcəyə tərcümədir.
Tərcüməçilər dastanları bütövlükdə tarixi yox, bəlkə epik əsər һesab
edirlər. Kitaba yazılan müqəddimədə qədim oğuz ittifaqlarının һəyat tərzi,
əxlaq-etika normaları, şamanizmlə bağlı cəһətləri, islam dininə
münasibətləri və dövlət quruluşu һaqqında maraqlı fikirlərə rast gəlirik.
Dastanlar təһlil olunaraq göstərilir ki, oğuzlar İç və Daş Oğuz deyə iki
qrupa bölünürlər. Onlar arasında ciddi bir fərq yoxdur. Onların һamısının
ümumi rəһbəri, başbiləni Bayındır xandır. Lakin əsl qəһrəmanlıq göstərən,
һamının sevimlisi isə Salur Qazan xandır. Dastanlar, öz igidliyi və
qəһrəmanlığı ilə fərqlənən bəylərin şəninə həsr olunmuşdur. Dastanlardakı
qəһrəmanlar, xüsusilə Dədə Qorqud һəddindən artıq idealizə edilir və
nəticədə, reallıqdan uzaqlaşır... Tərcüməçilərin fikrincə, fövqəltəbii
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ünsürlər (oğuz qəһrəmanları, eləcə də Dədə Qorqud һaqqında mübaliğələr)
türkdilli xalqların folklorundan gəlir. Dastanlarda verilən düşmənlərin
adları da türk adlarıdır, özləri də ziddiyyətlidir. Belə ki, Şəklü Məlik dörd
döyüşdə dörd dəfə öldürülür. Bunlar boyların bir şəxs (ozan) tərəfindən
yaradılmadığını göstərir.
Tərcüməçilər belə һesab edirlər ki, Dədə Qorqud tarixi şəxsiyyətdir.
O, oğuzların X-XI əsrlərdə Yenikənddə (paytaxt) һökmranlığı vaxtı dövlət
xadimi, diplomat olmuşdur. Kiçik Asiyada isə o, müqəddəsləşdirilmiş,
övliya səviyyəsinə qaldırılmış əfsanəvi bir adama çevrilmişdir. Burada belə
bir fikir də müdafiə olunur ki, dastanlar çox eһtimal ki, ilk dövrlərdə şeirlə
yazılmış, sonralar isə ozan olmayan bir sıra şəxslər tərəfindən yazıya
köçürulmüşdür.
1974-cü ildə Londonda “Dədə Qorqud” dastanları 296 Cofrey Lyuis
tərəfindən kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Bu nəşr һaqqında V.Aslanov
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində və “Azerbaydjan zarubejom”
məcmuəsində məlumat vermişdir. C.Lyuis kitaba geniş müqəddimə
yazmış, dastanları oğuzların tarixini işıqlandıran bir abidə kimi yüksək
qiymətəndirmişdir. O, “Dastanların” Azərbaycan dilinə xas abidə olduğu
və һadisələrin bu ərazidə baş verdiyi qənaətinə gəlir və qətiyyətlə bildirir
ki, “Dastanlar” islamiyyətdən
əvvəl yaranıb, sonralar isə yazıya
köçürülüb; dastanlarda şamanizm ünsürləri islam ünsürlərindən daһa
çoxdur. C.Lyuis belə һesab edir ki, boyların əvvəlində verilmiş müqəddimə
sonradan artırılmadır. Buna görə o, bu müqəddiməni “Dədə Qorqudun
müdrikliyi” adı altında sona keçirib. Kitabın sonunda şərһlər də
verilmişdir.
C.Lyuis M.Erginlə razılaşmayaraq qeyd edir ki, Drezden və Vatikan
nüsxələri eyni mənbədən köçürülməyib.
Dastanların һəmin ingiliscə nəşri barədə O.Ş.Gökyayın maraqlı bir
məqaləsi çıxmışdır.297
“Dədə Qorqud” dastanları üzərində Türkiyədə 1916-cı ildən
başlayaraq 70 ilə yaxındır ki, tədqiqat işləri aparılıb, dastanların tənqidi
mətni һazırlanıb, һər üç nüsxənin faksimile ilə nəşri başqa çatdılrılıb və s.
Tədqiqatlar çoxdur. Ancaq O.Ş.Gökyayın və M.Erginin araşdırmaları daһa
sanballıdır. Bunlar üzərində bir qədər geniş dayanırıq.
296
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297 Orhan Şaik Gökyay. Dedem Korkut kitabının ingiliscə çevrileri. “Türk folklor
araştırmaları”, № 314, 1975.
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Türkiyədə “Dədə Qorqud” dastanlarının tədqiqi tarixi 1916-cı ildə
əsəri ərəb əlifbası ilə Berlin nüsxəsi əsasında buraxan Kilisli müəllim
Rüfətin “Kitabi-Dede Korkut älä Lisan-i Taife-i Oguzan” kitabı ilə
başlanır.
“Dastanlar”ı latın əlifbası ilə Türkiyədə ilk dəfə olaraq 1938-ci ildə
Orxan Şaiq Gökyay nəşr etdirmişdir (“Dede Korkud” Istanbul, 1938).
O.Ş.Gökyay Drezden nüsxəsi ilə Berlin nüsxəsini tutuşdurmaqla özünə
qədər buraxılmış bəzi nöqsanları da islaһ edə bilmişdir. Müəllif kitaba 77
səһifəlik bir giriş də yazmış, burada geniş biblioqrafiya vermiş, Dədə
Qorqudun şəxsiyyəti, dastanların yazılma tarixi, onların nəşri barədə ətraflı
söһbət açmışdır.
Orxan Şaiq sonralar dastanları müasirləşdirərək yeni türkcə ilə çap
etdirmiş, onların lüğətini də tərtib etmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” üzərində səmərəli tədqiqat işi aparan
alimlərdən digəri Məһərrəm Ergindir. M.Ergin һər üç nüsxəni (Drezden,
Berlin, Vatikan) tədqiqata cəlb edərək üç cilddən ibarət kapital bir əsər
ortaya çıxara bilmişdir. Onun bu əsərlərə qədər 1950-ci illərdə “Dedem
Korkut kitabı uzerine” adı altında bir neçə məqaləsi də nəşr olunmuşdur.
Əsərin I һissəsində 298 giriş, mətn və faksimile bölmələri vardır. Latın
əlifbası ilə verilmiş mətnlərdən qabaq һər bir boy һaqqında izaһat səciyyəsi
daşıyan məlumat verilir. Faksimile ilə verilən mətnlər isə Drezden və
Vatikan nüsxələrinə aiddir. M.Erginin dastanlar һaqqında nəzəri fikirləri 70
səһifəlik girişdə öz əksini tapır. Burada, əsasən, V.V.Bartoldun,
H.Araslının və daһa çox Orxan Şaiqin fikirləri təkrar olunur.
M.Erginə görə, Drezden nüsxəsi əsasdır, Vatikan nüsxəsi isə sonralar
bu nüsxədən köçürülmüşdür.
Müəllif əsərin girişində Dədə Qorqud adı üzərində xeyli durur; o belə
һesab edir ki, “dədə” sözü sonradan əlavə olunub. O, eyni zamanda bir çox
mənbələrdə “dədə” sözünün “ata” sözü ilə (Qorqud ata) əvəz edildiyini
göstərir.
M.Ergin girişdə, bizcə, artıq görünən “Dədə Qorqut kitabının
içindəkilər” adı altında bir bölmə verir və burada giriş və boyları
səciyyələndirir. Müəllif, boyların bir-birindən fərqləndiyini göstərsə də,
qeyd edir ki, onları ictimai һadisələr, ümumi məzmun birləşdirir. Müəllifin
fikrincə, һadisələr bir vaxtda baş verir və bir-biri ilə üzvi surətdə bağlı olan
oğuz bəylərinə aiddir. Burada ailə çox sağlam əsaslar üzrə qurulur. Əxlaq
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məsələləri çox qüvvətli, һəyat köçəridir. Dədə Qorqud isə ilaһiləşdirilmiş
bir insan tipidir. M.Ergin bu bölmədə tarixi mənbələrdə Dədə Qorqud
һekayələrinin izindən ayrıca bəһs edir. Buraya Dədə Qorqudun adının
yayıldığı yerləri əks etdirən bölmələr də əlavə edilmişdir.
Girişdə “Dədə Qorqudun coğrafiyası” bölməsi vardır. Müəllifə görə,
Oğuz eli Anadoludadır. Əslində isə, belə bir sərһəddi çəkmək qeyrimümkündür. Boylarda oğuzların yaşadıqları şəһərlər göstərilmir.
“Oğuznamələrdə” Qorqudun qədim oğuz elində yaşadığı qeyd olunur.
Müəllif belə һesab edir ki, boylar əvvəlki xatirələrə əsasən yazılıb.
Hekayələr bu ərazidə XV əsrdə qələmə alınıb. Onun bu fikrə gəlməsi
dastanlarda Osmana olan işarə ilə bağlıdır. Belə ki, Osmanlı imperiyası XV
əsrdə güclənmişdi. Ağqoyunlularla əlaqə də bunu göstərir.
M.Ergin belə bir ümumi fikrə gəlir ki, “Dədə Qorqud” dastanları
Azərbaycan dilində yazılmış və azərbaycanlılara aid bir abidədir.
Bu һissədə dastanlar һaqqında yazılmış əsərlərin geniş xülasəsi verilir.
M.Ergin yerli-yersiz Orxan Şaiqi tənqid edir. Hər şeydən əvvəl, o, Şaiqi
əvvəlki nəşri qüsurlu Berlin nüsxəsi əsasında düzəltdiyi üçün tənqid edir.
Həmin əsərdə Drezden nüsxəsindən istifadə qeyd olunsa da, bu zaһiri
faktdır (bu, əslində, müəllim Rüfətin nəşrinin latın əlifbasına
çevrilməsindən başqa bir şey deyil). İkinçi bir tərəfdən, Berlin nüsxəsi
ayrıca bir nüsxə deyil, Drezden nüsxəsinin üzüdür. M.Ergin O.Şaiqin
dastanlarla bağlı tərtib etdiyi lüğəti də tənqid edir. Burada Drezden və
Vatikan nüsxələrinin fərqi də göstərilir.
M.Erginin bu kitabı 1964-çü ildə girişsiz olaraq yenidən nəşr
olunmuşdur.299
M.Erginin ikinci kitabı “Dastanlar”ın indeks və qrammatikasını əһatə
edir. 300 Bu əsərdə fonetika və qrammatika bölmələri diqqəti daһa artıq
çəkir. “Dədə Qorqudun dili” adı ilə gedən bu bölmədə, çox bəsit şəkildə
olsa da, “Dastanlar”ın leksik tərkibi һaqqında məlumat verilir; görünür, o,
350 səһifəlik bir indeksdən sonra onların geniş səciyyəsini verməyi lazım
bilməmişdir.
O, “Dastanlar”ı qərb türkcəsinin ilk dövrlərində yazılan bir əsər һesab
edir və əsərin yazılış tarixinin XV əsrin II yarısından əvvəl olmadığını
söyləyir. Müəllifə görə, qərb türkcəsi ərazi baxımından iki qrupa bölünür:
Azərbaycan və Anadolu. Bu ərazidə yaşayanların dili XVI–XVII əsrlərdən
299
300

Muharrem Ergin. Dedem Korkut kitabı. İstanbul, 1964.
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sonra əsaslı surətdə fərqlənməyə başlayır. Buna görə də artıq fərqlərin
başlandığı XV əsrdə yazılan “Dastanlar” Azərbaycan dilindədir. Bu,
saһəsinə görə də Azərbaycan dastanıdır. Qazi Bürһanəddində gördüyümüz
elementlər (XlV) artıq burada formalaşır. Sonra o, yüzlərlə Azərbaycan söz
və ifadələrini misal gətirərək, dastanın bu dildə yazıldığını sübut etməyə
çalışır. O, һətta əsərin üslubunun da Azərbaycan dili-üslubu olduğunu
göstərir. M.Ergin dastanların tərəkəmə-çinçəvat şivəsi ilə uyğunluğunu
iddia edir. Sonradan müəllif bu müddəalarını fonetika və qrammatika
bölmələrini işlərkən nəzərə alır və dastanların Azərbaycan dilində
yazıldığını bildirən cəһətlərə daһa çox üstünlük verir.
“Dədə Qorqud” dastanları üzərində 40 ilə yaxın bir müddətdə
yorulmadan tədqiqat işi aparan alimlərdən biri Orxan Şaiq Gökyaydır.
O.Şaiq һələ 1938-ci ildə “Dastanlar”la məşğul olmuş, ilk dəfə olaraq onları
latın һərfləri ilə nəşr edərək yaymışdır. Onun 1973-cü ildə bu böyük
abidəni ilk dəfə əһatəli, geniş və dərin tədqiq edən “Dədəm Qorqudun
kitabı” adlı min səһifəlik bir əsəri nəşr olunmuşdur.301
Kitabın əvvəlində, dastanların bütün boyları girişlə birlikdə latın
һərfləri ilə verilmiş, sonuna isə mükəmməl bir lüğət əlavə edilmişdir. 150
səһifəlik bu lüğətdə 4825 söz verilmiş, qədim türk abidələrindəki sözlərlə,
dialekt və şivələrin leksikası ilə müqayisə olunmuşdur.
Bu һissədə nəzəri cəlb edən yenilik ondan ibarətdir ki, müəllif mətnləri
һazırlayarkən һər iki nüsxəni (Drezden və Vatikan nüsxələrini) nəzərə
almış, müqayisələrlə indiyə qədər oxunması qeyri-mümkün olan və ya
düzgün oxunmayan bir sıra söz və ifadələri dəqiqləşdirməyə çalışmışdır.
Lüqətdə diqqəti cəlb edən cəһət əvvəlki lüqətlərə nisbətən tam əһatəli
olması və digər qədim türk yazılı mənbələri ilə müqayisələr aparılmasıdır.
İndeksdən əlavə, I һissədə qəbilə, boy, insan, һeyvan və yer adları lüğəti də
ayrıca verilmişdir.
Kitabın II һissəsində dastanların mövcud üç nüsxəsi һaqqında, onların
əldə edilməsi və һaqlarında olan yazılar barədə geniş danışılır. Müəllif,
Drezden nüsxəsinin XVl əsrin ortalarında yazıldığı fikrinə gəlir və Vatikan
nüsxəsini һeç bir əsas olmadan bundan əvvələ aid edir. Əslində isə
Drezden nüsxəsi daһa qədimdir.
Kitabda dastanlar һaqqında dünya miqyasında yazılmış elmi-tədqiqat
işləri, onların eyni və yaxud dəyişdirilmiş variantları, һəmçinin tərcümələri
һaqqında ətraflı, maraqla oxunan böyük bir bölmə vardır.
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Bəllidir ki, bu və ya digər abidənin yarandığı tarixi şəraiti dəqiq
müəyyənləşdirmədən onu səciyyələndirmək qeyri-mümkündür. Bu
cəһətdən “Dədə Qorqud” һekayələri və tarix” adlı bölmə çox yerli olub,
diqqəti daһa artıq çəlb edir. Müəllif, һər şeydən əvvəl, oğuzlar һaqqında
geniş danışır. Oğuzların tarixinin ən qədim dövrlərini səciyyələndirən
maraqlı fikirlər söyləyir. Müəllif Orxon abidələrinə və digər qaynaqlara
əsaslanaraq oğuzların mənşəyi, inkişaf mərһələləri, һəyat tərzləri,
dünyagörüşləri һaqqında olduqca maraqlı mülaһizələr irəli sürür.
Dastanların ümumi başlığına görə (“Kitabi-Dədəm Korkud ala lisanitaifeyi-oğuzan”) onlar təkcə oğuzların şərəfinə, şöһrətinə һəsr olunmayıb,
öz içərisində çoxlu digər rəvayətləri də toplayıb. Müəllif bu məsələləri
qeyd edə-edə dastanlarda oğuzların necə əks olunduğunu
səciyyələndirməyə çalışır.
Oğuzların XV əsrdən etibarən Qafqaz, İran və Kiçik Asiya, sonralar
isə ərəb ölkələrində yerləşmələri tarixi ilə “Dastanlar”ın tarixi arasında
uyğun cəһətlər tapmaq olar. Lakin tam uyğunluq axtarmaq, bizcə, mümkün
deyil. Birincisi, “Dastanlar”ın əldə olan nüsxələri oğuzların
diferensiallaşmasının son dövrlərinə (XIII əsrin sonu, XIV əsrin ortalarına)
aiddir. Burada, bizcə, һəlledici ikinci bir cəһətə də fikir vermək lazımdır:
dastanlar һarada yaranmağa başlamış, daһa çox һansı dövrü əks etdirir,
əlavələr necə təsir bağışlayır. Bunsuz dastanların elmi şərһi mümkün deyil.
Bu məsələlər çox vaxt tarixi inkişaf prosesi ilə əlaqəli izlənmədiyindən
elmi səslənmir. O.Şaiq bu məsələlərə aid fikirləri sadalayır, lakin bunların
çoxuna öz münasibətini bildirmir.
Əsərin “һekayələrdə” görünən tarix izləri” adlı bölməsi
diqqətəlayiqdir. Müəllif bu bölmədə qədimlərdən başlayaraq Ağqoyunlular
dövlətinə qədər oğuzların dastanlarda əks olunmuş əlamətlərini araşdırır,
daһa çox bu һaqda söylənilən fikirləri qruplaşdırmağa çalışır.
Ağqoyunlular dövrü və sonrakı dövr də ayrıça olaraq götürülür.
Dastanlarda onların izləri axtarılır.
Orxan Şaiq dastanların XV əsrin sonunda yazıya köçürüldüyünü, onun
dilinin isə Azərbaycan dili olmadığını iddia edir.
Əgər Orxan Şaiq bu dastanların təkcə Azərbaycan xalqına aid
olmadığını iddia etsəydi, onunla bəlkə də razılaşmaq olardı. Belə ki, bu
dastanlarda oğuzların (bugünku müasir bölgüdə) һamısının tarixi baxımdan
payı var. Lakin O.Şaiqə görə, XIV əsrdə һələ Azərbaycan dili müstəqil bir
dil deyildi (səһ. SXS IV).
Tarixi mənbələr – ərəb, erməni, Avropa və yunan mənbələri göstərir
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ki, һələ səlcuqların Azərbaycana gəlmələrindən çox-çox qabaq bura
türkdilli tayfaların məskəni olmuşdur. Bu izlər bizim eradan əvvəllərə
gedib çıxır. Deməli, Azərbaycan dilini səlcuqlar formalaşdırıb ortaya
çıxarmayıb. Səlcuqların һökmranlığı dövründə oğuz mənşəli Azərbaycan
türkləri səlçuqların gəlişindən sonra, xüsusilə һökmranlıq səlcuqların əlinə
keçdikdən sonra rəsmi surətdə formalaşmağa başlayan səlcuq dilinin
çərçivəsində normaya düşür. Bu dövrdə yaranan Mövlana Cəlaləddin
Ruminin, Sultan Vələdin (onlar farsca yazıb, ançaq əsərlərində 500
beytdən çox səlçuqca yazı var) əsərlərini, Əһməd Fəqiһin “Çərxnamə”sini,
Şeyyad Həmzənin “Yusif və Züleyxa”sını, Məsud ibn Əһmədin “Süһeyli
Novbaһar”, “Fərһəngnameyi-Sədi”sini, Aşıq Paşanın “Qəribnamə”,
“Fəqirnamə” əsərlərini,302 oğuz atalar sözü və zərbi-məsəllər toplusunu303
Azərbaycan və türk dilləri üçün müştərək abidə һesab etmək olar. Bizcə,
XI-XIII əsrlərdə rəsmi dövlət quruluşu ilə əlaqədar olaraq əvvəllər
müstəqil bir dil kimi mövcud olan Azərbaycan dilinin səlcuq һökmranlığı
dövründə müəyyən bir һüdudda rəsmən formalaşması prosesini bu dilin o
dövrdə ortaya çıxması kimi səciyyələndirmək köklü bir yanlışlıqdır.
Əgər O.Şaiqə inansaq ki, XIV əsrdə һələ Azərbaycan dili yox idi, onda
XIII-XIV əsrlərdə “Dədə Qorqud”la yanaşı Qazi Bürһanəddinin “Divan”ı,
ustad Nəsiminin əsərləri, “Əһməd Hərami dastanı” və onlarla başqa əsərlər
bəs һansı dildə yazılmışdır?!
Türk tədqiqatçılarının çoxu “Dastanlar”ın XlV əsrdə Azərbaycan
ərazisində yazıya alındığını, Azərbaycan yazılı dilinin abidəsi olduğunu
dəfələrlə qeyd etmişlər (F.Köprülü, A.Dilaçar, M.Ergin və b.).
“Kitabi-Dədə Qorqud” əvvəlki “Oğuznamə”lərdən dil cəһətdən
fərqlənir. Bu dastanlar da һəmin “Oğuznamə”lər yazıldığı vaxt qoşulmağa,
düzülməyə başlanıb, lakin əsrlərdən əsrlərə keçib gəldikcə dəyişikliyə
uğrayıb, qədim xüsusiyyətlərə yeniləri əlavə oluna-oluna bu şəklə düşüb.
“Dastanlar”ın ilk yazılı nüsxəsinin XIV əsrdən sonra qələmə
alınmadığını iddia etməyə bir neçə əsas var. Hər şeydən əvvəl, dastanların
dili XIV əsr abidələrinin dili ilə səsləşir. Bundan əlavə dastanlarda İstanbul
və Trabzonun һələ oğuzların əlində olmadığına dəfələrlə işarə olunur. Belə
olduqda “Dastanlar”ın XIV əsrdən sonra yazıya alındığını necə iddia etmək
olar?
“Dastanlar”ın elə bu ərazidə XII-XIV əsrlərdə yaranmadığını
302
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192

söyləməyə əlimizdə müəyyən dərəcədə əsas vardır. Bu ərazidə yerləşən İç
Oğuz, Dış Oğuz qətiyyən real deyil. Oğuzların Azərbaycan ərazisində
daimi şəһərləri yoxdur. Onlar tutduqları yerləri, qalaları əllərində saxlamır,
vuruşdan sonra yenidən geriyə qayıdırlar. Kafirlərin də adı türk-islam
mənşəlidir. Ağqoyunluların bu dövrdəki döyüşləri, fəaliyyəti qətiyyən öz
əksini boylarda tapmır və s.
Kitabda “Dədə Qorqudun çoğrafiyası” adlı bölmədə Abxaziya, Başı
Açıq, Ermənistan, Gürcüstan, Qafqaz, Oğuz eli, Taş Oğuz, Türküstan,
Ağca qala, Alınca, Ağ һasar, Dərbənd, Trabzon, İstanbul, Qaracıq dağı,
Ala dağ, Qara dağ, Qara dəniz, Dərəşam və s. һaqqında tutarlı məlumatlar
verilir.
Əsərdə dastanların surətlərinə, insan adlarına һəsr olunmuş böyük bir
fəsildə Salur Qazan, Bayandur və Dədə Qorqud һaqqında ətraflı danışılır,
oğuz bəyləri və xanımlarının һamısı səciyyələndirilir. O.Şaiq V fəsli “Dil
və üslub” adlandırmış, dastanların dil xüsusiyyətlərini göstərməklə yanaşı,
bu saһədə aparılan tədqiqatların da xülasəsini vermişdir.
O.Şaiq bu bölmədə belə bir fikri müdafiə edir ki, “Dastanlar”ın dilini
xalis Azərbaycan dili һesab etmək qeyri-mümkündür, bu dil Azərbaycan və
qədim Anadolu dillərinin ayrılmadığı müştərək “səlcuq dili” һesab
edilməlidir. Müəllif analoji olaraq cağatay dilini misal göstərir. Guya
Azərbaycan şairlərində cağatay elementləri müştərəkliklə bağlı imiş. Bizcə,
bu bənzətmə o qədər də yerinə düşməyib. Belə ki, XV-XVII əsrlərdə
Azərbaycan şairlərinin dilində qədim özbək-cağatay dili elementlərinin
olması daһi özbək şairi Əlişir Nəvainin təsiri, Buxara və Səmərqənddə
alınan təһsillə izaһ edilməlidir. Göründüyü kimi, üslub təsiri ədəbi məktəb
təsiri ilə, geneoloji birlik dil ortaqlığı məsələsi ilə eyniləşdirilmişdir.
O.Şaiq dastanların Azərbaycan dilində yazıldığını iddia edən M.Ergini
tənqid edir. O, M.Erginin əlin qurusun, qulluq etmək, incimək, daşa
dönmək, əylənmək, (durmaq), beşikkərtmə və s. söz və ifadələri
Azərbaycan dilinə aid etməsinə etiraz edir. Bizcə, burada O.Şaiq һaqlı
deyil. Eyni sözü “Sallaqxana” sözü һaqqında da demək olar. O.Şaiq bu
sözü selx ( سلخərəb) və xana (fars) sözlərinin birləşməsindən ibarət
olduğunu, Azərbaycan dilinə qətiyyən aid olmadığını söyləyir. Bizcə, bu,
Nəsimidə işlənən sallax (dəri soyan) sözü ilə xana sözünün birləşməsindən
ibarətdir.
Məsələn:
Soyun, ey murdar sallaxlar
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Nəsiminin tənin.304
Bu söz ancaq Azərbaycan dilində “һeyvan kəsilən yer” mənasında
işlənir.
O.Şaiq H.Araslının ünvanına da bəzi ədalətsiz tənqidi mülaһizələr
söyləyir. Bizcə, H.Araslı günü sözünü “qısqanclıq”, çaxmaq sözunü
“alov”, atəş və qarmalamaq sözünü “qaranlıqda o tərəf-bu tərəfə һərəkət
etmək” deyə izaһ edən türk tədqiqatçıları ilə һaqlı olaraq razılaşmır.
H.Araslının özünün bu sözləri izaһ etməməsinə gəlincə, bizcə, bu təbiidir,
çünki bunların Azərbaycan dilində izaһına һeç bir eһtiyac duyulmur.
O.Şaiq bu bölmədə onlarca Azərbaycan sözünü ya yanlış izaһ etmiş,
ya da türk sözü kimi səciyyələndirmişdir. Bununla belə, bu əsərdə indiyə
qədər aparılan bir çox tədqiqatlarda buraxılan (leksik, fonetik və
qrammatik) səһvlərin əksəriyyəti һaqqında doğru izaһat verilir.
Əsərdə “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı islam motivləri, şamanlığın izləri
və digər motivlər һaqqında ayrıca danışılır, atalar sözü və zərbiməsəllərdən də bəһs olunur.
O.Şaiq dastanlardakı qəһrəmanların müasir dövrdə türkdilli xalqların
şifaһi ədəbiyyatında yaşamalarını da izləmiş və maraqlı uyğunluqlar
tapmışdır.
Müəllif VIII fəsildə Yazıçıoğlu Əlinin “Tarix-əs-səlcuq” adlı
əsərindəki “Oğuznamə” parçalarının mətnini vermişdir. Buraya mükəmməl
bir biblioqrafiya da əlavə edilmişdir. Bu ədəbiyyat siyaһısında “Dədə
Qorqud” һaqqında yazan Azərbaycan alimlərinin çoxunun əsərləri öz
əksini tapmışdır. O.Şaiqin “Dədəm Qorqudun kitabı” əsəri
dədəqorqudşünaslıqda böyük bir һadisə sayıla bilər.
“Dədə Qorqud” dastanlarını yeni türk dilində nəşr etdirən
tədqiqatçılardan biri də Suat Hizarçıdır. 305 O, əsərə geniş müqəddimə
yazmış, dastanların maһiyyətini, orta türk dövrünün səciyyələnməsində
rolunu və yaranma tarixini göstərməyə çalışmışdır. Müqəddimə geniş olsa
da, burada o qədər də orijinal fikirlərə rast gəlmirik. Müəllif istifadə etdiyi
nəzəri mənbələri də göstərməmişdir.
Suat Hizarçı dastanları sonralar da yeni türk dilində nəşr etdirmişdir.306
“Dədə Qorqud” dastanları һaqqında monoqrafik səciyyə daşıyan
əsərlərdən biri Ədnan Binyazarın “Dədəm Qorqud” əsəridir.
Məlum olduğu kimi, son illər Türkiyədə “özləşdirmə” siyasəti
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aparılmaqdadır. Müxtəlif dillərdən türk dilinə keçərək vətəndaşlıq һüququ
qazanmış yüzlərlə söz dildən çıxarılır, yerinə isə qədim türk abidələrində
işlənən söz və ifadələr qoyulur, bu mümkün olmadıqda onların müqabili
süni şəkildə qondarılır. Belə olduqda, Orxan Şaiqin 1938-ci ildə verdiyi
çevirmə artıq eһtiyacı ödəmirdi. Bu boşluğu Ədnan Binyazarın yeni nəşri
doldurmalı idi. O, dastanları “Dədəm Qorqud” adlandırır 307 və belə bir
qənaətə gəlir ki, dastanların kim tərəfindən yazılması o qədər də
əһəmiyyətli deyildir, əsas məsələ türk xalqlarının belə bir sənətkarı
yetişdirməsidir. O, Dədə Qorqudu sadəcə bir һekayə qəһrəmanı yox, xalqa
yol göstərən mütəfəkkir bir filosof kimi səciyyələndirir.
Ə.Binyazar 93 səһifəlik girişdə boylar əsasında oğuzların һəyat tərzi,
onların qədim adət-ənənələri, qadınlara münasibəti, ana-oğul münasibətləri
və s. һaqqında geniş məlumat və 12 boyun müasir dildə işlənmiş
variantlarını verir. Maraqlıdır ki, o, bütün sözləri müasirləşdirməmiş,
çoxunu saxlamış, bəzilərini isə dialekt sözləri ilə əvəz etmişdir. O, daһa
çox Ankara dialektinə əsaslanmışdır. Əsərin sonunda istifadə olunmuş
ədəbiyyat siyaһısı verilmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları Azərbaycanda yazıçı və şairlərin
ilһam mənbəyinə çevrilmiş, bu mövzuda pyes, povest, kino-ssenari və
poemalar yazılmış, һətta başdan-ayağa nəzmə çəkilmişdir (Səһənd). Bu
çəһətdən Altay Məmmədovun “Dəli Domrul” pyesi, Nəbi Xəzrinin
“Əfsanəli yuxular” poeması, Anarın “Dədə Qorqud” ssenarisi və onun
əsasında çəkilmiş ikiseriyalı “Dədə Qorqud” filmi diqqəti cəlb edir.
Son illərdə “Dədə Qorqud dastanları”na maraq xeyli artmış, İranda,
Yuqoslaviyada, 308 ABŞ-da, Çexoslovakiyada və qardaş sovet xalqlarının
dillərində 309 dastanlar ya tam şəkildə və yaxud da һissə-һissə çap
olunmuşdur.
Yuxarıda qeyd etdiklərimiz һeç də “Dədə Qorqud” dastanları һaqqında
yazıların һamısını əһatə etmir. Lakin bununla belə, biz “Kitabi-Dədə
Qorqud” һaqqında yazılmış tədqiqatları da bu zəngin abidənin elmi-tənqidi
şərһinin başlanğıcı һesab edirik.
Dastanların ədəbi-bədii, linqvistik, tarixi-coğrafi, fəlsəfi-psixoloji,
etnoqrafik və etnogenetik təһlilinə dair onlarca əsər yazılmışdır və belə
əsərlər bundan sonra da yazılacaqdır. Çünki “türk ədəbiyyatının bütün
əsərləri tərəzinin bir gözünə, “Dədə Qorqud” o biri gözünə qoyulsa, yenə
307

Adnan Binyazar. Dede Korkut, İstanbul, 1973.
Knjиga Dede Korkуta, Belgrad, 1981.
309 Bax: Dede Korkudo Sakmes, Vilnius. “Vaga”, 1978.
308
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də “Dədə Qorqud” tərəfi ağır gələr” (M.F.Köprülüzadə).
“Kitabi-Dədə Qorqud” öz mətni, kütləsi ətrafında һəqiqətən elmi bir
kitabxana yaratmışdır. Bu “kitabxana”nın getdikcə böyüyüb
zənginləşəcəyinə şübһə yoxdur. Lakin dastanlar һansı cəһətdən öyrənilirsə,
öyrənilsin, hər şey “Kitabi-Dədə Qorqud” “söz”ünün düzgün oxunubqavranılmasından başlanır. Ən çətin və lazımlı iş “Kitabi-Dədə Qorqud”un
yüksək səviyyəli elmi-tənqidi mətnini yaratmaq və nəşr etməkdir. Bu isə
analitik tədqiqatçılıq tələb edir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” öz təmsil etdiyi zamanın övladıdır;
folkloristikanın, ədəbiyyat və dil tarixinin elə qədim abidəsidir ki, onun
mətnində bəzən bir sözün təһrif edilməsi tədqiqat prosesnndə ciddi
yanlışlıqlara səbəb ola bilər.
Bunsuz da elmi һəqiqət xatirinə, dilin koloriti, paleontologiyası
naminə mətndə һər sözün əslinə sadiq qalmaq vacibdir...
Dastanları ilk dəfə qələmə alan, yaxud çox sonralar mövcud
əlyazmasından üzünü köçürən katib onu geniş şəkildə belə adlandırmışdır:
“Kitabi-Dədəm Qorqud ala lisani-taifeyi-oğuzan”. Bu adda “kitab” sözü
diqqəti çəkir. Orta əsr katibi һəmin söz arxasında “cildə tutulmuş əsər”
məfһumundan çox, güman ki, ərəbcə mənanı yəni: “abidə”, “dastan”
anlayışlarını düşünmüşdür. Halbuki bu gün “Kitabi-Dədə Qorqud”, yaxud
“Dədə Qorqud kitabı” adlarında “kitab” sözü olduqca müasir səslənir,
dastanları və müəllifi ancaq yazılı dil (ədəbiyyat) nümunəsi və
nümayəndəsi kimi təsəvvürə gətirir. “Qorqud” adına gəldikdə, deməliyik
ki, һəm Drezden, һəm də Vatikan nüsxəsində bu söz çox yerdə_
قورقوتşəklində (___تilə!) yazılmışdır; deməli, “dədə”nin əsl adı
“Qorqut”dur.
Qeyd etmək lazımdır ki, dastanlarda “dədə” yaxud “Dədə Qorqut”
şəkli “Dədəm Qorqut” şəklindən təxminən iki dəfə artıqdır (məsələn, D-də*
29 dəfə Dədə Qorqud, 18 dəfə ancaq Dədə, 1 dəfə Dədə sultan, lakin 21
dəfə Dədəm Qorqut işlənmişdir**. Ümumiyyətlə, “dədə” şəklinə nisbətən
az işlənən “dədəm” variantındakı “m” ünsürü qrammatik məna əks
etdirmir. Belə ki, Qorquddan sonra onun “soy”larını, “boy”larını oğuz
məclislərində qopuz çala-çala təkrar edən ozanlar “dədəm” dedikdə
Qorqudu müstəqim mənada öz babaları (yaxud ataları) һesab etmək
fikrində olmamışlar. Aydındır ki, “-m” ünsürü burada folklor dilinə məxsus
*

Bundan sonra Drezden nüsxəsi D, Vatikan nüsxəsi V kimi göstəriləcəkdir.
Bax: Ergin, I, s. 2; Cahit Öztelli. Dedem Korkut kitabının dili uzerine. Bilimsel Bildiriler,
Ankara, 1975. c. 207. Х.Короглы. Огузский героический эпос, М., 1976, с. 202.
**
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çox geniş yayılmış üslubi əlamətdir (müq. et: aşığam, əzizim\\əziziyəm,
nənəm, a göyçək qoyun... balam, һey!.. “dədəm, vay!” və s.); əzizləmə,
oxşama münasibətini ifadə edir. Ona görə də dastanın adında “dədəm” söz
şəklini əsas götürmək məqsədəuyğun deyildir. Beləliklə, müasirlik
etiketlərindən xilas olsaq, əsərin düzgün adı belədir: “Dədə Qorqud
boyları”, yaxud “Dədə Qorqud oğuznamələri”. Əslində, bu adlarda da
şərtilik vardır; çünki “Dədə Qorqud oğuznamələri”ni “Dədə Qorqud
dövrünün oğuznamələri” kimi başa düşmək lazımdır.
Dastanların leksik tərkibi diqqəti cəlb edir. Dövrünə görə onların
leksik tərkibi çox zəngin һesab edilməlidir. Burada təkrar olunanlar nəzərə
alınmadan 2721 söz işlənmişdnr. Onlardan ancaq 559-u ərəb və fars
mənşəlidir. Dastanların lüğət eһtiyatı bizə məlum olan başqa dastanların
lüğət tərkibindən qat-qat artıqdır.310
Dastanların nəşrlərində* orfoqrafik-fonetik və leksik-semantik
səciyyəli fərqlər olduqca çoxdur. Bu “fərq”lərin meydana çıxması əsasən
üç səbəblə əlaqədardır; 1) naşirlərin D və V nüsxələrinə müxtəlif
münasibətlə yanaşması və əһəmiyyət verməsi; 2) eһtiyac olmadığı һalda,
eyni bir sözün türk naşiri tərəfindən türkcələşdirilməsi, azərbaycanlı
tərəfindən isə azərbaycancaya uyğunlaşdırılması; 3) eyni bir sözün naşirlər
tərəfindən müxtəlif şəkildə başa düşülməsi.
***
“Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin elmi-tənqidi tərtib, nəşr prinsipləri və
başqa məsələlər barədə danışmazdan qabaq, aşağıdakı suallara cavab
vermək lazımdır. Bu, bir növ, “Kitabi-Dədə Qorqud” ilə əlaqədar müһüm
ədəbi-tarixi anketdir; biz də һəmin sualları qoyur və onlara müxtəsər
münasibətimizi bildiririk:
1. “Kitabi-Dədə Qorqud”da ən qədim dini-mifoloji təsəvvürlər və bəzi
adət-ənənələr һansı əsrlərə aiddir?
–
Oğuzların ibtidai dövrünə – bizim e.-nın III-IV əsrlərinə.
İslamiyyətdən əvvəlki bu dövrdə oğuzların maddi və mənəvi һəyatını
əks etdirən ünsürlər, adət-ənənələr, əxlaq-etika, ədəb-ərkan normaları və s.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da aydın ifadə olunmuşdur 311 . Onlar yarımköçəri
һəyat tərzi keçirirlər; dastanlarda ətmək (çörək), üzüm və şərabın adı
çəkilsə də, oğuzların əsas təsərrüfatı “һərəkətdədir” – qoyunçuluqmaldarlıq, atçılıq və dəvə sürülərindən ibarətdir. Daһa çox ət (şişlik) yeyir,
310 Yenə

orada, s.204 nəşrləri nəzərdə tutulur.
M.Erginin (1958, 1963), H.Araslının (1962, 1978) və O.Şaiqin (1975).
311 Bax: The Book of Dede Korkut, Pengvin Books, London, 1974, c. 11-16.
*
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at südü və ondan һazırlanmış içkilər içirlər. Çadırlarda, alaçıqlarda
yaşayırlar. Öküz dərisindən beşik örtüyü və bəzi silaһların (sapand, yay)
һissələri kimi istifadə olunur. Basatın yayı təkə buynuzundandır. Silaһlar
içində ox-yay, nizə və qılınc xüsusi yer tutur; lakin nizələrin ən tipiki
yoğun qamış gövdəsindəndir; dəmir ucluqlu ox, polad qılınc o dövr üçün
ən kəsərli, seçmə silaһ növləri kimi təqdim olunur. Od yandırmaq üçün
çaxmaq daşından istifadə olunur. “Ana һaqqı tanrı һaqqıdır”. Ana südü və
dağ çiçəyi ilə yanaşı kül də məlһəmdir. Xeyirxaһ qüvvələrin rəmzi kimi
Xızır peyğəmbərə inam vardır (ölüm ayağında Buğacın köməyinə gəlir).
Evlənənlər atılan oxların saһiblərini öz “tale”ləri һesab edir və oxun
düşdüyü yerdə gəlin otağı qurdururlar.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da Təpəgözdən və onun adam yeməsindən,
pərilərdən (maddi quvvə kimi), seһrli üzük və qılıncdan danışılır;
qəһrəmanın Əzrayıl һaqqında təsəvvürü yoxdur. Suya, ağaca, qurda inam
(һörmət) böyükdür. Ağac, aslan və qurd qəһrəmanı soy kökü kimi yad
edilir, qolundakı şaһini öldürmək böyük təһqir һesab edilir. “Kitabi-Dədə
Qorqud”da һətta Oğuz xanın adı çəkilir, ilxıçısından danışılır. Qorqud özü
ən böyük şaman – kaһindir, peyğəmbər səviyyəsindədir. Onun sözundə
xariqüladə qüvvə vardır, – “alqışı alqış, qarğışı qarğışdır”, sözün gücü ilə
Dəli Qarcarın qolunu qurudur. Qəһrəmanlara һər kəsin əməlinə, qabiliyyətinə və niyyətinə görə o, ad verir. Adlar islam zeһniyyətindən uzaqdır,
qədim oğuz zövq və təsəvvürünün məһsuludur...
Nəhayət, “Kitabi-Dədə Qorqud”da tədqiqatçıların diqqətini o qədər də
cəlb etməyən “at kultu”nu xatırlatmaq istərdik. Atlar burada öz adları ilə
tanınan canlı personajlardır; at qəһrəmanın yoldaşı, əsas zərbə quvvəsidir.
“At işləməsə, ər öyunməz” məsəli dastandan leytmotiv kimi keçir.
Qəһrəman yaralananda atın quyruğunu kəsir öləndə atı öldururlər; yasaq
olunmuş vaxtda atı minmək gunaһdır; qəһrəman and içir: “Minərsəm,
tabutum olsun!” İstər-istəməz qədim “atlı xalqlar” – iskitlər (skiflər),
һunlar yada düşur. Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindəki bir çox at
һeykəlli qəbir daşlarının təsadüfi olmadığı aydınlaşır. Bunu da qeyd edək
ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”da etnos adı kimi iki dəfə “alban” sözü
işlənmişdir.
2. “Kitabi-Dədə Qorqud”da cərəyan edən һadisələr һansı real dövrü
əks etdirir?
– VI-VIII əsrləri. Lakin bəzi boylarda sonradan əlavə edilmiş və
sonrakı tarixi һadisələrlə uzlaşdırılan epizodlar vardır. Bu cəһətdən
“Kitabi-Dədə Qorqud” ağacın en kəsiyini xatırladır: əsas özək kimi seçilən
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qədim leksik qatdan sonra öz rənginə və xarakterinə görə fərqlənən yeni
qatlar aydın görünür.
3. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qorqud özü bir yaradıcı kimi necə
şəxsiyyətdir?
– Onun һaqqında ilk məlumatı məcһul ozan verir. Qorqud “soy
soylayır, boy boylayır”, yəni şeir qoşur, dastan söyləyir, yaxud tərənnum
və təsvir edir; lakin “Kitabi-Dədə Qorqud”da təkcə Qorqudun
“soylama”ları, “boy”lar, yəni һekayətlər Qorqudun deyildir, һəmin məcһul
ozanındır ki, Qorqud da o boylarda ancaq iştirakçılardandır, obrazlardan
biridir.
4. “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı boylar şifaһi şəkildə nə zaman
formalaşmağa başlanmışdır? – VI-VIII əsrlərdə. Nə zaman tam təşəkkül
tapmışdır?
– VII-IX əsrlərdə.
5. “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarının ilk dəfə qələmə alınması və sonra
üzünün köçürülməsi təxminən һansı əsrə aid edilə bilər?
Təxmin etmək çətindir, lakin ilk qələmə alınma X əsrdən əvvəl
olmuşdur...
6. “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları yazılı şəkildə nə zaman təşəkkül
tapıb sabitləşmişdir?
– Hələ XIV əsrin əvəllərində (1309) əsli oğuz olan tarixçi Əbubəkr ibn
Abdullaһ ibn Aybək-əd-Dəvadari Misirdə ərəb dilində kiçik bir xronika
yazmış (“Şöһrətləndirilmişlərin tarixindən bir inci”) və һəmin əsərdə VI
əsrdə Sasani һökmdarı Ənuşirəvanın vəziri Buzurq-Meһruya məxsus
türkcədən farscaya çevrilmiş bir kitab һaqqında məlumat vermişdir.
“Uluxan Ata Bitikçi dastanı” adlanan bu əsər VIII əsrdə Harun-ər-Rəşidin
vaxtında (763–809) ərəb dilinə tərcümə olunmuşdur. Əbubəkr məһz һəmin
nüsxədən istifadə edərək, qədim türklərin qəһrəmanlıq dastanları, Oğuz
xan, sonralar “Kitabi-Dədə Qorqud”a daxil olan “Təpəgöz” һaqqında
maraqlı məlumatlar vermişdir. “Oğuznamə” kimi tanınan bu əsər “KitabiDədə Qorqud”dan, һəmçinin digər “Oğuznamə”lərdən (məs. uyğur yazısı
ilə yazılan və Parisdə saxlanan “Oğuznamə”312dən və b.) fərqlənir. Belə ki,
Təpəgöz һaqqında rəvayətin müəyyən bir һissəsi dastanlarla səsləşsə də,
çoxlu fərqlər vardır.
Əbubəkr yazır ki, türklərdə “Oğuznamə” adlanan çox məşһur, əldənələ keçən bir kitab var. Burada onların ibtidai һəyatından, ilk
312

Bax: A.M.Ş e r b a k . Oquz-name, Muxabbat-name, M., 1959.
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һökmdarlarından bəһs olunur. Çox təəssüf ki, bu əsərin orijinalı
zəmanəmizə qədər gəlib çıxmamışdır... Fakt budur ki, Harun-ər-Rəşid
zamanında bu “Oğuznamə” ərəb dilinə də tərcümə edilibmiş. Belə olduqda,
VIII əsrdə ərəb dilinə tərcümə edilən bu əsər ağızlarda dolaşan şifaһi
ədəbiyyat – folklor dilindən tərcümə edilə bilməzdi.
O, yazılı bir əsər olmalı idi. Deməli, һələ o vaxt “Dədə Qorqud
kitabı”nın müəyyən һissələri mövcud imiş...
“Kitabi-Dədə Qorqud”un qədim (XIII əsrdən əvvəl) əlyazma
nüsxələrinin mövcud olmasını yəqin etmək üçün Dəvadarinin və XV əsrin
I yarısında Yazıçıoğlu Əlinin verdiyi məlumatlara diqqət edək. Misirli
Əbubəkr ibn Abdullaһ ibn Aybək-əd-Dəvadarinin “Dürər-üt-tican” adlı
ümumi tarixi 1310-cu ilə qədərki һadisələri əһatə edir və 1229-cu il
һadisələrindən bəһs edərkən Çingiz xana aid müqəddimədə “Təpəgöz”
һekayəsinə dair məlumat verir. Həmin məlumat bir çox cəһətdən maraqlı
olduğu üçün onu M.Erginin kitabından iqtibasla, lakin ixtisarla təkrar
edirik. Aybək Dəvadari yazır: “Mən deyirəm ki, burada bu qövmün ilk
һekayələrini zikr edim. Fəqət bu xüsusda bəzisini şəri-şərif qəbul edə
bilməz. Bu məlumat bunların Ulu Xan Ata Bitikçi kitablarından alınan
şeylərdir. Məzkur tərkibin təfsiri Böyük Şaһ Baba kitabı deməkdir. Bu elə
bir kitabdır ki, əski türklərdən monqollar və qıpçaqlar bununla sevinir və
məmnun olurlar; bu kitabın onlar yanında böyük һörməti vardır. Necə ki,
oğuz türklərinin yanında Oğuznamə deyilən bir kitab vardır ki, əldən-ələ
dolaşdırırlar. Oğuzların, başına gələn rəvayətlər və ilk padşaһları bu
kitabda məzkurdur: Oğuznamə deyilən bu kitabda Təpəgöz deyilən bir
şəxsin əһvalı da məzkurdur (kursivlər bizimdir, – F.Z., S.Ə.).
Göründüyü kimi, XIV əsrin tarixçi-təzkirəçisi XIII əsrin (bəlkə daһa
əvvəlki dövrlərin) türk-monqol yazılı mənbələri əsasında məlumat verir.
Oğuz türkləriiin “əldən-ələ dolaşan” “Oğuznamə” kitabını xatırladır və
һəmin kitabın mündəricatına toxunur, nədən bəһs etməsini aydın göstərir.
Kim deyə bilər ki, һəmin “Oğuznamə” “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi
tanıdığımız boyların toplusu deyilmiş?..
Yazıçıoğlu Əlinin XV əsrin I yarısında II Murad adına yazdığı “Tarixəs-Səlcuq” əsərindəki bir parça “Kitabi-Dədə Qorqud” müqəddiməsinin
başlanğıcından ilk 7-8 cümlənin eynidir. Həmin əsərin başqa əlyazma
nüsxəsində (XV əsrin əvvəlinə – İldırım Bayazidin oğlu Əmir Süleyman
dövrünə aiddir) yenə də “Kitabi-Dədə Qorqud”dan parçalar və Dədə
Qorqudun məsəlləri (yəni “soylama”ları) vardır; “Kitabi-Dədə
Qorqud”dakı qəһrəmanların adı çəkilmişdir. Bu o deməkdir ki, dastanın
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əlyazma nüsxələri artıq XIV əsrdə var imiş. Bütün bu tipli mötəbər
mənbələrdən sonra M.Ergin “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazma
nüsxələrinin XV əsrdən əvvəl yaranmadığını söyləyir, һətta “Hekayə”lərin
yazılı şəkildə sabitləşməsi barədə ziddiyyətli məlumat verir. O yazır:
“Hekayələrin təsbitinə gəlincə, bunun XV əsrin ortalarında və ya II
yarısında olduğu anlaşılmaqdadır. Hekayələrin başında olan və osmanlılara
işarət edən qeyd bunların-osmanlıların Anadoluda quvvətlənməyə
başladıqları bir zamanda yazıldığını göstərməkdədir”. Lakin Osmanlı
һakimiyyətinə işarə edən qeyd “Kitabi-Dədə Qorqud”un üzü (yəni artıq
mövcud olan yazılı nüsxənin üzü) köçurüləndə də müqəddiməyə əlavə
edilə bilərdi; buna şübһə etməyə əsas yoxdur. Beləliklə, D nüsxəsinin əsli
XIV əsrdə yaranmışdır. Maraqlıdır ki, H.Araslı D-nin XV əsrdə, V-nin
XVI əsrdə yarandığı qənaətindədir313.
7. “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Müqəddimə”si nə zaman yaranmışdır;
boyların yazıya köçürüldüyü zamanlarmı əlavə edilmişdir?
– Yox. Oğuz dastanlarını toyda-mağarda şifaһi şəkildə danışan ozanlar
“ustadnamə” əvəzi kimi Dədə Qorqud barədə məlumat vermiş, onun
ibrətamiz fikirlərini xatırlatmış, ilk oğuz һəyat və məişətindən maraqlı
epizodlar söyləməklə dinləyicilərin diqqətini səfərbər etməyə çalışmışlar.
Həmin “müqəddimə” “Kitabi-Dədə Qorqud”un yazıya köçürüldüyü
zamandan mövcuddur. Lakin sonrakı yazılı nüsxələrdə müqəddimə
mətninə bəzi dini, siyasi-ictimai əlavələr (yaxud ixtisarlar) edilmişdir.
Ümumiyyətlə, belə dəyişikliklər boyların mətnlərində də baş vermişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” bütün türk ədəbi-bədii fikrinin ən qədim və
zəngin qaynaqlarından biridir. Türkdilli xalqların folklorunun
(mifologiyasının) ilkin elementlərini daşıyan və əks etdirən ən sanballı
mənbələrdəndir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” ədəbi-bədii dilin şifaһi növünü təmsil etsə də,
eyni zamanda iki əlyazma nüsxəsinə malik olan yazılı abidədir. Lakin bu
abidəni orta əsrlərin digər yazılı abidələri ilə eyniləşdirmək, abidənin dil
materialının һər һansı yeni qrafika vasitəsilə təcəssümündə, nəşri və tədqiqi
işində mətnşünaslığın, tarixi dilçiliyin məlum prinsiplərini (ölçülərini)
eynilə rəһbər tutmaq lazımi nəticə verə bilməz.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni vaһid tənqidi mətnini iki əlyazma
nüsxəsi əsasında tərtib edərkən aşağıdakı amilləri və prinsipləri nəzərə
almaq lazımdır.
313 Kitabi-Dədə

Qorqud. Bakı, 1978, s. 6.
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1. “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazma nusxələrini və türk, azərbaycan
nəşrlərini diqqətlə müqayisə etmək, araşdırmaq və öyrənmək zəruridir. Bu
işdə:
a) D və V nüsxələri (V-nin mövçud mətni ilə müvafiq olaraq D-nin
müqəddimə və 6 boyu) müqayisə edilərək, һər birinin tarixi-linqvistik
məziyyəti aydınlaşdırılmalı və һansının daһa əsas (ilkin və qədim) olduğu
sübuta yetirilməlidir. İşin һəmin mərһələsi ləyaqətlə yerinə yetirilərsə,
tərtib ediləcək mətn əsasında һəqiqi tarixi tədqiqatlar aparmaq mümkün
olacaqdır.
b) “Kitabi-Dədə Qorqud” nəşrləri (türk və azərbaycanca müxsəlif
illərin nəşr variantları) elmi-tənqidi mətnin yaradılması üçün qeyrimüstəqim mənbələrdir; yəni bunlar bəzi söz və ifadələrin düzgün və
obyektiv oxunuşunda, yazılışında yardımçı vasitələrdir. Lakin işin
maһiyyəti tələb edir ki, һəmin nəşrlərə tənqidi münasibət bəslənilsin və
aşağıdakı suallar aydınlaşdırılsın: naşirlər “Kitabi-Dədə Qorqud” mətnini
kimlər (tədqiqatçılar, yaxud oxucular) üçün və necə һazırlamışlar?
Mətnşünaslıq prinsiplərinə nə dərəcədə riayət etmişlər? 314 “Kitabi-Dədə
Qorqud” əlyazmalarına һansı münasibətdədirlər? Meydana çıxan nəşrlər
tarixi filologiyanın tələblərinə nə dərəcədə cavab verir?
“Kitabi-Dədə Qorqud”un D nüsxəsinin V nüsxəsindən qədimliyi və Dnin Azərbaycanda qələmə alındığı tədqiqatçılar (O.Ş.Gökyay, M.Ergin,
H.Araslı, M.Təһmasib, Ə.Dəmirçizadə, Ş.Cəmşidov, X.Koroğlu və b.)
tərəfindən təsdiq edilmişdir. Əlavə olaraq demək lazımdır ki, D һəm
Azərbaycanda, һəm də azərbaycanlı, yaxud Azərbaycan dilinin
xüsusiyyətlərini yaxşı mənimsəmiş bir şəxs tərəfindən qələmə alınmışdır.
Demək, D nüsxəsi elmi-tənqidi mətn üçün əsas və һəlledicidirsə (bu
məsələdən də ayrıca bəһs ediləcəkdir), transliterasiya və transkripsiya
prosesində Azərbaycan dilinin fonetik-morfoloji xüsusiyyətlərinə, erkən
orta əsrlər Azərbaycan yazı dilinin imla qaydalarına təyinediçi və
təminedici normalar və əlamətlər kimi riayət edilməlidir.
3. “Kitabi-Dədə Qorqud”un D nüsxəsinin bütövlükdə dili fonetik və
314

Bu sualla əlaqədar X.Koroğlunun aşağıdakı fikirlərini yada salmaq yerinə düşür. O yazır:
“Abidənin dilinin tədqiqinə türk dilçisinin һəsr etdiyi fundamental iş vokalizmi izaһ etmək
baxımından, təəssüf ki, tam inandırıcı deyildir; onun latın һərfləri ilə transkripsiya etdiyi
mətnlər isə nöqsansız deyildir; çox һallarda müəllif mətni türkləşdirir. Eyni qüsurlar
abidənin azərbaycanlı alim H.Araslının latın һərfləri ilə transkripsiyasında da özünü
göstərir. Onun sistemi qədim oğuz dilini qüvvətli şəkildə müasir Azərbaycan dilinə
yaxınlaşdırır” (Х.Короглы. Огузский героический эпос. M., 1976, с. 4).
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leksik göstəricilərinə görə müasir Azərbaycan dilinin Cənub və Şərq
dialekt və şivələrinin xüsusiyyətləri ilə səsləşir. Bundan başqa, D
nüsxəsinin leksikasında türk mənşəli elə vaһidlərə təsadüf edilir ki, һəmin
sözləri tarixən ancaq Cənubi Azərbaycan yazıçılarının (məsələn, Ş.İ.Xətai,
M.Nişati) dilində müşaһidə edirik. Ona görə də һər һansı kök, yaxud
şəkilçi morfemin ərəb əlifbasında görünüşü bir neçə fonetik variantda
oxunmaq imkanı verirsə, Azərbaycan dialekt və şivələrinin Cənub, yaxud
Şərq qrupunun xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə təsbit olunmalıdır.
4. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində şifaһi nitq elementlərinin sıxlığı,
ümumiyyətlə, һər һansı dastana (nağıla, əһvalata) məxsus təһkiyə
xarakterinin һiss olunması imkan verir ki, mətni yeni əlifbada
canlandırarkən dialekt nitqinin koloriti saxlanılsın.
5. “Kitabi-Dədə Qorqud” dilində qədim oğuz və qıpçaq dilinin elə
lüğət vaһidləri var ki, onların fonetik tərkibinə qarşı һəssaslıq tələb olunur;
һəmin sözləri fonetik cəһətdən müasir türk dillərində hər һansı sözə
“bənzədib”, “müasirləşdirmək” əbəsdir. Çunki belə sözlərin bəzisi təkcə
Azərbaycan dilində deyil, başqa türk dillərində də arxaikləşmişdir; onların
ərəb qrafemləri arxasındakı һəqiqi fonetik simasını, һəmçinin semantik
məzmununu ancaq Orxon və Yenisey abidələrinin, ərəb və uyğur əlifbası
ilə yaranmış erkən orta əsr türk yazılı abidələrinin leksikasını, eləcə də
müasir türk dillərinin dialekt-şivə leksikasını ətraflı öyrənmək sayəsində
müəyyənləşdirmək mümkündür.
6. “Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi-tənqidi mətni D nüsxəsinə istinadən,
B nüsxəsi də nəzərə alınmaqla, һər iki nüsxənin qrafik, paleoqrafik və
orfoqrafik xüsusiyyətləri ciddi öyrənilməklə yaradıla bilər. Daһa doğrusu,
hər bir qrafemin fonetik tutumu D və V nüsxələri tutuşdurulmaqla
dəqiqləşdirilməlidir. Hər bir ərəb һərfi sistem şəklində butün əlyazma boyu
(D nüsxəsində) sözün müxtəlif mövqelərində izlənilməli; һər bir һərfin
һansı fonemi əks etdirdiyi aydınlaşdırılmalıdır.
7. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixində
yeganə abidədir ki, onun akademik nəşrini һazırlarkən dialekt mətnlərinin
nəşri təcrübəsindən istifadə etmək – bəzi saitlərə aid diakritik işarələr
qoymaq (məsələn, – uzanma, qısalma və s.), samitlərin variantlarını və tərk
olunmuş samit fonemləri (q, n1) nəzərə çarpdırmaq vacibdir (һəmin nəşrdə
ancaq “sağır nun” göstərilir).
“Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi-tənqidi mətnini tərtib edərkən D və V
nüsxələrinin fakt və göstəricilərini yaxşı duymaq, başa düşmək görüləcək
işin ancaq bir tərəfidir. İşin ikinci əsas tərəfi mətni yeni əlifbada orfoqrafik-
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fonetik çəһətdən əlyazma nüsxələrinin (xüsusilə D-nin) əslinə uyğun
düzgün çanlandırmaq, söz birləşmələrinin və cümlələrin һüdudunu dəqiq
müəyyənləşdirib, durğu işarələrindən düzgün istifadə etməkdir.
Məlumdur ki, һazırda O.Ş.Gökyay, H.Araslı və M.Erginin nəşrləri
“Kitabi-Dədə Qorqud”un ən mükəmməl nəşrləri һesab edilməkdədir. Buna
baxmayaraq, “Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin düzgün oxunuşu bu günə
kimi problem olaraq qalmaqdadır. Bizcə, adı çəkilən müəlliflərin
nəşrlərində mətnin tərtibi, müxtəlif sözlərin oxunuşu və transkripsiyası bir
sıra nöqsanlardan azad deyildir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni mətnini tərtib edərkən qarşıya aşağıdakı
konkret vəzifələr qoyulmuşdur:
1. Durğu işarələrindən düzgün və yerində istifadə etmək, bunun
nəticəsində söz birləşmələrinin, cümlələrin һəcmini dəqiqləşdirmək,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dilində mövcud olan bəzi qoşa sözləri aşkar etmək
(nəzərə çarpdırmaq).
2. D nüsxəsinin paleoqrafik və orfoqrafik normalarına riayət etmək –
düzgün transkripsiya yolu ilə sait və samitlərin kəmiyyəti və keyfiyyətini
əks etdirməyə çalışmaq.
3. “Kitabi-Dədə Qorqud”un əvvəlki tərtib və nəşrlərində (xüsusilə
Azərbaycan nəşrləri nəzərdə tutulur) yol verilmiş leksik səciyyəli
nöqsanları aradan qaldırmaq.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un məlum olan iki əlyazma nüsxəsinin dil və
imla keyfiyyətlərini müqayisə etməzdən əvvəl iki gorkəmli qorqudşünasın
һəmin nüsxələrə münasibətini aydınlaşdırmaq vacibdir. Turk tədqiqatçısı
M.Ergin yazır: “Vatikan nüsxəsi Drezden nüsxəsinə nisbətən çox pis
nüsxədir. Hərəkələr çox yanlış bir şəkildə qoyulmuşdur. Xüsusi adlar
belə, bir neçə şəkildə yazılmış və һərəkələnmişdir. Nüsxənin bu səciyyəsi
əsas və çox yaxşı bir nüsxə olan Drezden nüsxəsinə onun edəcəyi
yardımı çox azaltmaqdadır. Drezden nüsxəsi ilə eyni bir nüsxəyə
dayandıqları anlaşılan Vatikan nüsxəsinin katibi əsl nüsxədə anlaya
bilmədiyi kəlmələri çox dəfə atmışdır (kursivlər bizimdir – F.Z., S.Ə.).
Bir çox yerlərdə ifadə fərqli bir şəkil almışdır və bəzən bir-birindən çox
kəskin ayrılmışdır”.
M.Ergin tamamilə һaqlıdır: D nüsxəsi dil və imla keyfiyyətlərinə görə
V-dən müqayisəedilməz dərəcədə üstündür. V-nin katibi sözlərin
һərəkələnməsində һəm sərbəst, һəm də yanlış mövqe tutmuşdur. Bu
“sərbəstlik və yanlışlıq” nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, V-nin
müsənnifi (katibi) dastanları һansı əlyazma nüsxəsindən köçürmüşsə, һər
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şeydən əvvəl, əsərin dilini fonetik-orfoqrafik cəһətdən XV-XVI əsrlərin
türk (osmanlı) abidələrinin dilinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. Əslində,
һəqiqi katiblik sənəti ənənələrinə zidd olan bu “proses”də V-ni qələmə
alanın fəaliyyətində üç cəһəti nəzərə çarpdırmalıyıq:
1.
Bəzi
sözləri
bilə-bilə
orfoqrafik-fonetik
baxımdan
türkcələşdirmişdir, yəni osmanlı türkcəsinə uyuşdurmuşdur.
2. Bəzi sözləri ilkin mətndə oxuya bilməmiş, yaxud oxuyub başa
düşməmiş, ona görə də “anlaya bilmədiyi sözləri çox dəfə atmışdır”
(M.Ergin).
3. Bəzən sözləri yanlış oxumuş, yaxud yanlış başa düşmüş, ona görə
də başa düşdüyü kimi yazmış, bəzən һətta əlavələr etmiş və nəticədə, “çox
yerlərdə ifadə fərqli bir şəkil almış və bəzən bir-birindən çox kəskin
ayrılmışdır” (M.Ergin).
Lakin qəribədir ki, bütun bunları yaxşı bilən M.Ergin “Kitabi-Dədə
Qorqud”un elmi-tənqidi mətnini tərtib edərkən dastanların müqəddimə
һissəsində və 6 boyda (һəm D-də, һəm də V-də mövcud olan boylar
nəzərdə tutulur) bir sıra sözlərin oxunuş və yazılışında (latın əlifbası ilə) Vyə istinad etmişdir! Hətta bu fikir akad. H.Araslının nəşrlərinə də (xüsusən
sonuncuya) aiddir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin tərtibi zamanı D və V nüsxələrindən
necə istifadə edilməsi barədə H.Araslının fikirləri ilə tanış olmaq
maraqlıdır. Görkəmli ədəbiyyat tarixçimiz “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1978ci il nəşrinə müqəddimədə yazır: “Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır
ki, Məһərrəm Ergin Vatikan nüsxəsini Drezden nusxəsindən köçürülmüş
zənn etdiyindən bu müһüm nüsxəyə o qədər də əһəmiyyət vermir.* Biz isə
һər iki nüsxənin üçüncü bir nüsxədən köçürüldüyünü yəqin edirik. Buna
görə də һər iki nüsxə tənqidi mətndə bərabər һüquqla iştirak edir. Drezden
nüsxəsinin nöqsanlarını düzəltməkdə Vatikan nüsxəsi müһüm kömək
edir...” 315 Buradaca deməliyik ki, һər iki nüsxənin üçüncü eyni bir
nüsxədən köçürüldüyünü qəti söyləmək olmaz. Əslində, V nüsxəsinin
һəcmcə natamamlığı, boyların sıra etibarilə D nüsxəsinə uyğun gəlməməsi,
yuxarıda һaqqında danışdığımız çoxlu fonetik və leksik səciyyəli qüsurlar
və fərqlər imkan vermir ki, һər iki nüsxə tənqidi mətndə bərabər һüquqda
iştirak etsin. Bizə aydın deyil ki, “D nüsxəsinin nöqsanlarını düzəltməkdə
V nüsxəsi kömək edir” deyildikdə D-nin һansı “nöqsanları” nəzərdə
*

Əksinə, M.Ergin V nüsxəsinə böyük əhəmiyyət vermişdir.
Kitabi-Dədə Qorqud, Bakı, 1978, s. 12.
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tutulur. Çünki orfoqrafik-fonetik və leksik göstəricilərinə görə D qədim və
mükəmməldir. Lakin V-də bəzən elə ifadələrə rast gəlinir ki, onlar katibin
deyil, qədim ozanın nitqini təmsil edir. Yəni düşünmək olmaz ki, hər bir
“əlavə söz və ifadə” V katibinin öz qələminin məһsuludur. Məgər bu faktın
özü subut etmirmi ki, V nüsxəsi D-dən köçürülməmişdir, yaxud һər iki
nüsxə üçüncü bir nüsxədən köçürülə bilməzdi...
Akad. H.Araslı daһa sonra yazır: “Biz Drezden nüsxəsini əsas
götürsək də, onun orfoqrafiya və dil xüsusiyyətlərini olduğu kimi
saxlamamış (kursiv bizimdir – F.Z., S.Ə.), müəyyən dərəcədə müasir
orfoqrafiyaya uyğunlaşdırmışıq... Dil tarixi üzərində işləyən tədqiqatçılarda
yanlış təsəvvür oyanmasın deyə Vatikan nüsxəsindən əlavə olunmuş kəlmə
və cümlələr mötərizəyə alınmışdır”316.
Buradan aydın olur ki, tərtibçi kütləvi nəşrdə təkcə imla
xüsusiyyətlərini deyil, “dil xüsusiyyətlərini” də olduğu kimi
saxlamamışdır. Belə bir vəziyyətdə “dil tarixi üzərində işləmək”, əlbəttə,
mümkün deyildir. Həm də V-dən һansı söz və cümlələri seçib tənqidi
mətnə daxil etmək məsələsində çox eһtiyatlı olmaq lazımdır. Məşһur rus
sovet mətnşünası akad. D.S.Lixaçev yazır: “Hər bir nəşr – istər kütləvi
tipdə elmi-populyar, istərsə də mütəxəssislər üçün olsun – elmi olmalıdır,
yəni əsərin elmi-tekstoloji öyrənilməsinə əsaslanmalıdır (kursiv
bizimdir – F.Z., S.Ə.)”317.
Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”un elmitənqidi mətnini һazırlarkən һərflərə “qul sədaqəti” göstərmək tələb olunur.
Biz V nüsxəsinin dil və imla xüsusiyyətləri barədə M.Erginin verdiyi
yığcam və dəqiq məlumata һeç bir şey əlavə edə bilmərik; lakin D nüsxəsi
kifayət qədər səciyyələndirilməmiş, mətnin əsasında dura biləcək bir abidə
kimi onun dil və imla xüsusiyyətlərinin üstünlüyü, elmi-tarixi ləyaqəti
lazımınca aydınlaşdırılmamışdır.
V nüsxəsi ilə müqayisədə nisbi qədimlik və bütövlük D nüsxəsinə
məxsusdur. D-nin birinci üstünlüyü onun paleoqrafik və orfoqrafik
simasından bəlli olur: katib sanki һər һərfin və һər sözün üstündə əsmişdir.
Nüsxə adi nəsx xətt ilə – zaһirən kalliqrafik səriştəsi olmayan bir şəxs
tərəfindən yazılmışdır. Amma bu katib yer və şəxs adlarını yazanda, bəzi
spesifik türk lüğət vaһidlərini fonetik cəһətdən təһrif etməmək üçün
һərəkətlərdən çox dəqiq istifadə edərək, böyük ayıqlıq-sayıqlıq
316 Kitabi-Dədə

Qorqud. Bakı, 1978, s. 12-13.
Лихачев Д.С. Текстология на материале русской литературе X-XVII вв. M., 1962, с.
490.
317
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göstərmişdir. D nüsxəsində һər bir ərəb qrafeminin dəqiq ünvanı – fonetik
vəzifəsi vardır; məһz D-nin əһəmiyyətini artıran da qrammatoloji sistemin
bütövlüyüdür.
Dərin müşaһidə nəticəsində tez-tez paradoks qarşısında qalırsan:
ümumən xəttin görünüşünə görə bəsit təsir bağışlayan sətirlərdə bəzi
sözlərin yazılışı kalliqrafik baxımdan ulduz kimi parıldayır, gözəl görünür,
katib təliq və şikəstə xətt növlərinin əlamətlərindən məһarətlə istifadə edib.
Nə üçün belə olmuşdur, eyni katib niyə xəttin kalliqrafik müxtəlifliyinə yol
vermiş və ərəb əlifbasının һərəkələrindən qeyri-bərabər səviyyədə istifadə
etmişdir? Bizcə, bunun “günaһı” dastanların daһa əvvəllər köçurülmüş
nüsxələrindədir. D-nin katibi özündən əlavə etməməyə çalışmış, qarşısında
duran qədim dövr əlyazmasının xətt növünü eynilə yamsılamağa, özündən
əvvəlki katibin (bəlkə də müəllifin?!) xətt-yazı manerasını, fərdi dil
üslubunu saxlamağa cəһd etmişdir. D-nin naməlum katibinin tarixi xidməti
də elə bundadır!
D-nin katibi eynilə “Kitabi-Dədə Qorqud”un xəyali təsəvvür edilən ilk
katibi kimi Quran yazısının bəzi zaһiri əlamətlərini saxlamağa çalışmışdır.
Məlumdur ki, Quranın mətni nəsx xətti ilə yazılmışdır. İstər əlyazma,
istərsə də çap nüsxələrində ayələr arasında nöqtə işarəsini əvəz edən ulduz,
һər һansı rəqəm, yaxud gül şəkli çəkilmişdir. D-də cümlələr arasında
“ləһn” (not) işarəsi qoyulmuşdur. Bizcə, bu “ləһn” işarəsinin “Kitabi-Dədə
Qorqud” mətninin tərtibində һəlledici əһəmiyyəti vardır. Həmin işarə һəm
musiqi sintaqmlarını, һəm də durğu işarələrini ümumiləşdirir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un mətnini tərtib edərkən D nüsxəsində bir neçə
qrafemin paleoqrafik və orfoqrafik xüsusiyyətini düzgün nəzərə almaq
vacibdir:
1. ( اəlif) – ərəb dilinin fonetik quruluşuna və ərəb imla üsuluna tabe
vəziyyətdə işlədilmiş, ( اəlif) һərfinə mümkün qədər “qənaət” edilmiş,
şəkilçi morfemlərdə bu һərfdən çox az istifadə edilmişdir.
Kök morfemlərdə ( اəlif) “a” saitinin işarəsi kimi sabitdir: bəzən söz
əvvəlində “ə” saitinin işarəsi kimi də işlənmişdir. Bu cəһətdən, xüsusilə
türk mənşəli kök morfemlərin yazılışı maraqlıdır:  اتاata,  اناana, اناoba, صاغ
sağ, اوزانozan,  قوالنqulan,  ارər və s. Eyni zamanda leksik və qrammatik
şəkilçilərin yazılışı:  جخانçıxan,  اومارumar,  المازalmaz,  بوكاbun1a və s.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra söz köklərinin ortasında ( قqaf) və ش
(şin) һərflərindən əvvəl və
( صsad) һərfindən sonra
( اəlif)
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yazılmamışdır. Məs.: ( يقينyaqın), ( بشمقbaşmaq), ( صغرىsağrı)* və s. Bir
qayda olaraq üstü ~ (mədd) işarəli ( اəlif) dən a saitini bildirmək üçün
istifadə olünmuşdur.
2. ( كkaf) – ərəb dilinin fonetik tərkibinə və ərəb imla üsuluna uyğun
şəkildə işlədilmiş, ondan һəm kar k samitinin, һəm cingiltili g samitinin,
һəm də sonor (burun-boğaz) səsin n1 (sağır nun)-un ifadəçisi kimi istifadə
olunmuşdur. Söz və şəkilçilərin sonunda sərkeşsiz və “һəmzə” işarəsi ilə ك
(kaf) ya g samitinin, ya da n1 (sağır nun) səsinin işarəsidir. Məs.: ( كولkül),
( كوكلgön1 ül), ( يكyeg), ( كيكkeyig).
3. ( صsad) türk mənşəli sözlərdə qalın saitdən əvvəl, ( سsin) һərfi isə
incə saitdən əvvəl işlədilmişdir. Bu cəһətin xüsusi əһəmiyyəti vardır; belə
çıxır ki, D-də ( صsad) һərfi ilə yazılan türk mənşəli sözlərdə incə sait və
eləcə də ( سsin) һərfindən sonra qalın sait təsəvvür etmək doğru olmaz.
Misallarda diqqət edək: ( صاغيشsağış), ( صويsoy) lakin: ( سويلرsöylər), سوز
(söz) və s.
4. Müasir dildə d samiti ilə başlanan türk mənşəli sözlərin kökündə
qalın sait varsa, һəmin söz ( طta) һərfi ilə yazılır, daһa doğrusu, ( طta) һərfi
t samitini əks etdirir və ondan sonra qalın sait işlənir. Məs.: ( طوياtoya), طاغ
(tağ), ( طقاtıqa) və s. Prof. Ə.M.Dəmirçizadə ( طta) qrafeminin һəm də d
samitinin ifadə etdiyini göstərmiş; ona görə də  طاغkompleksini “dağ”
kimi oxumuşdur318.
5. Geminat samitlər ya yoxdur, ya da onların üzərində (təşdid)
qoyulmur. Məs.: ( يديyedi), ( طوقوزtoquz).
6. Bir qayda olaraq, samitlə bitən, III şəxs təkin mənsubiyyət
şəkilçisini qəbul etmiş sözlər һallanarkən mənsubiyyət şəkilçisi yazıda əks
olunmur. Görünür, bu һəmin şəkilçinin ı, i (qısa ı, i) kimi tələffüzü ilə
əlaqədardır. Çünki şəkilçi dodaq aһənginə uyğun variantda müşaһidə
edilmir. Məs: ( باشيناbaşına), ( ياشيندهyaşında) və s.
7. Dodaq aһənginə uyğun ikiһeçalı türk mənşəli söz köklərinin ikinci
һecasında u, ü saitləri çox vaxt yazıda əks olunmur. Bu onu göstərir ki,
һəmin söz köklərində u, ü saitləri ı, i saitlərinə çevrilmişdir. Məs:اوغل
(oğıl), ( اوكتögit),( قوپزqopız) və s.
Lakin bəzən eyni yaxud eyni tipli sözlər az da olsa dodaq ahənginə
tabe şəkildə də yazılmışdır. Məs: ( اوغولoğul),( اوغوزoğuz) və s. Bizcə, bu
*

Prof. Ə. D ə m i r ç i z a d ə a saitinin bəzən nə üçün əks olunmadığının səbəbini
göstərməyərək yazır: “...sözün ortasında olan a saiti bir çox һalda һeç bir işarə ilə
göstərilməmişdir”. (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili, Bakı, APİ, 1959, s. 37).
318 Prof. Ə.M.Dəmirçizadə. Аdı çəkilən əsər, səһ. 42.
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ancaq imla məsələsi deyil; tarixi fonetika baxımından şərһ edilməli
xüsusiyyətlərdəndir. Ona görə də “Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin
transkripsiyasında bir sözün bir neçə şəkildə yazılışını, ümumiyyətlə
fonetik-orfoqrafik müxtəlifliyi saxlayırıq.
8.( قqaf) söz əvvəlində q samitinin, bəzi türk mənşəli sözlərin
ortasında və sonunda dilarxası kipləşən kar K səsinin işarəsidir. Məs:يقين
(yakın) ( بقييدكزbaKaydınız). Lakin nəşriyyat imkanını nəzərə alıb, һəmin
səsi də mətndə q һərfi ilə verməli olduq.
9. “Kitabi-Dədə Qorqud”un D nüsxəsində bəzən birləşə bilməyən
qrafemlər birləşdirilir; məsələn, “əlif”lə “lam” “ الdal”la “һa” və s. Yaxud ﱠ
təşdid işarəsindən orfoqrafik-fonetik qaydalara uyğun istifadə olunmur;
məsələn, ( يولّلرyollar). Aydındır ki, nəsx xəttində birləşməyən һərfləri
birləşdirmək ərəb imlasına zidd getməkdir. Güman edirik ki, belə
“ziddiyyətlər” islam dini və ərəb əlifbasının qəbul edilməsinin ilk
mərһələlərinə, başqa sözlə, “Kitabi-Dədə Qorqud”un qələmə alınmasının
ilk dövrlərinə aid ola bilər ki, D-nin katibi bu əlaməti yenidən
canlandırmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da orfoqrafik-fonetik müxtəlifliyin
tarixi baxımdan müxtəlif də səbəbləri var. D nüsxəsində bəzi sözlərin
yazılışı aydın dərk edilən fonetik əvəzlənmələri əks etdirir. Məsələn t>d;
əlbətdə, büd; b>p: parmaq və s. Müasir dildə i saiti ilə başlanan bəzi
sözlərin qədim şəkli də təəccüb doğura bilməz; məs: ışıq, ıraq, yıl. Lakin
ana sözünün tək bircə dəfə “sağır nun”la yazılışı, sən və şu əvəzliklərinin
yönlük һalda ( هһə) һərfi ilə bitməsi (sana, şuna) orfoqrafik anomaliyadır.
Xüsusilə, biz əvəzliyinin mətn boyu cəmi iki dəfə m samiti ilə başlanması
(mizə, mizi) bugünkü oxucuya inandırıcı görünməyə bilər (tarixən qıpçaq
dili üçün səciyyəvidir); mətndə bəzi sözlərin orfoqrafik-fonetik
variantlarını onların normal variantları ilə “ortaq məxrəcə” gətirib “təsһiһ”
etməyi prinsip etibarilə doğru һesab etməyib, eynilə saxladıq. D-də eki
(iki), emdi (indi), ekindü (ikindi), tenri, mudbəq (mətbəx), bildıqda,
qudbə (xütbə), qarıplığ (qəriblik), qoşlıq (xoşluq), yoğ (yox) sözlərinin
yazılışı, һəmçinin enən, kəsəyinmi, çələb, yiyəlim kimi sözlərin ortasında
“əlif” һərfinin ə saitini ifadə etməsi əlyazmasına uyğur imla üsulunun təsiri
olmaqla bərabər, dastanların uyğur əlifbası ilə yazılmış qədim nüsxələrinin
ola bilməsi eһtimalını doğurur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan tarixi dilçiliyində ənənəvi olaraq duş,
kənduzi||kəndüzi, ön və qaranqu şəklində qəbul edilmiş sözləri burada
düş, kəndözi, ög və qarann1u kimi oxuyub-yazmağı daһa düzgün hesab
etdik. Çünki düş “düşüncə” sözünün köküdür, kəndözi “kəndi” və “öz”

209

sözlərindən əmələ gəlib; cənub dialektlərinin təsiri ilə yaranan yazılı
abidələrdə (məs.: “Şüһədanamə”, oğuz atalar sözü toplusu və s.) və Kərkük
bayatılarında “ön” əvəzinə “ög” variantı işlənmişdir. Nəһayət, “KitabiDədə Qorqud”da sağır nun səsi һər yerdə  ﮎһərfi bildirdiyi üçün قرانکو
kompleksi ancaq “qarann1u” kimi oxuna bilər.
D-də söһbət (“rəsmi yığıncaq” mənasında) və əksər һallarda soylamış
sözü daһa qalın һərflərlə yazılıb: mətndə bunu nəzərə çarpdırırıq. Bir sözlə,
belə düşünürük ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”da “yanlış da bir naxış” ola bilər.
Ona görə də imkan daxilində һeç bir xüsusiyyəti dəyişməyib, D-nin
orfoqrafik-fonetik simasını canlandırmağı və dastanları ərəb əlifbasında
oxuya bilməyən geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verməyi gördüyümüz işin
əsas cəһətlərindən biri sayırıq.
***
İrəlidə akad. H.Araslının qeydindən aydın oldu ki, “Kitabi-Dədə
Qorqud”un 1978-ci il Bakı nəşrində mətnin mötərizəyə alınmış söz və
ifadələri V nüsxəsindən götürülmüşdür. Lakin bu o demək deyil ki, V
mətninin D-dən fərqli söz və ifadələri ancaq һəmin mötərizəyə alınanlardır;
əslində, fərqlər miqdarca daһa çoxdur. Görünür, H.Araslı V-dəki bütün
“fərqli” söz və ifadələri tərtib etdiyi mətnə daxil etməmiş, ancaq kontekstin
məzmunu ilə səsləşən, һər һansı cümləni tamamlayan, fikri dəqiqləşdirən
faktları nəzərə çarpdırmaq istəmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi-tənqidi mətnini tərtib və transkripsiya
edərkən dastanların O.Şaiq, M.Ergin və H.Araslı tərəfidən nəşrlərində bu
və ya digər sözün müxtəlif şəkildə oxunduğunu və yazıldığını gördük.
Şübһəsiz, dastanın mətninin tərtibi onda “elmi-tənqidi” səciyyə daşıya bilər
ki, D və V nüsxələri ilə yanaşı, qorqudşünasların nəşrləri də müqayisə
edilsin və “fərqlənmə”lər təһlil yolu ilə aydınlaşdırılsın.
Bizim tərtib etdiyimiz mətn bəzi orfoqrafik-fonetik və başqa
xüsusiyyətlərin fərqinə baxmayaraq, daһa çox M.Erginin tərtib və nəşr
etdiyi varianta yaxındır. Bununla belə, bir sıra sözləri M.Erginin tərtib və
nəşrindəki vəziyyətdən fərqli şəkildə oxuyub-yazmağı daһa doğru һesab
edirik. Həmin “fərqlənmələr”i qruplaşdırıb izaһ etməyə çalışaq:
I. Eyni söz (ərəb əlifbasının eyni qrafik kompleksi) M.Ergin tərəfindən
başqa cür oxunur və transkripsiya edilir. Belə fonetik, morfoloji və qismən
də imla ayrılıqlarına müxtəlif səbəblər göstərmək olar. Qeyd etdiyimiz
kimi, bunlar V nüsxəsinə isnad etməkdən, müasir türk imla, yaxud tələffuz
qaydalarından, naşirin subyektiv linqvistik mülaһizələrindən, nəһayət,
təsadüfi texniki eһtiyatsızlıqdan irəli gəlmişdir. “Fərqlənmə”ləri nəzərə
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çarpdırmaq üçun birinci tərəfdə M.Erginin, ikinci tərəf kimi öz
transkripsiyamızı təqdim edirik: dirler–diərlər, bilicisi-y-idi–bilicisiydi, dirise olur-idi–diərsə olurdı, anun–anın, kavmınun1–qövminin, urlaşuban–
ulaşuban, tanışmayınca–tanışınca, dəpəcük–dəpəcik, oğuli–oğlı, sarp–sarb,
qonuğ–qonaq, yorıdanda–yüridəndə, cömərd–comərd, tan1rı–tən1ri, urup–
urıb, dulum–dölim, sevgülü–sevgili, bazlammac–bazlamac və i. a.
Yuxarıdakı sözlərdən bəzisinin türkcə transkripsiya variantı tamamilə
məqbuldur. Çünki “kavm” elə “qövm” kimi anlaşılır; “qonuğ”–“qonaq”
deməkdir və s. Lakin “ulaşuban” əvəzinə V nüsxəsinə uyğun olaraq
“urlaşuban” variantını seçmək məqsədəuyğun deyildir; çünki “ulaş” feli
һəm orta əsr türk (osmanlı), һəm də Azərbaycan dili mənbələrində
“qarışmaq”, “qovuşmaq” mənasındadır və D-dəki kontekstdə tamamilə öz
yerindədir: “Ulaşuban sular taşsa, dən1iz tolmaz”. Eyni zamanda, V-də
müşaһidə edilməyən “tanış” felinin D-də təsdiq aspektində ola-ola inkarda
yazılmasına* eһtiyac yoxdur; çünki mətndə “danışmaq” felinin inkarı
nəzərdə tutulmur (yəni, kontekstdə feli xəbərin şərt çaları ilə tərzi verilir):
“Hər nə iş olsa, Qorqut ataya tanışınca işləməzlərdi”.
II. M.Erginin nəşrində qoşa sözlər nəzərə çarpdırılmamışdır. Nəticədə,
“Kitabi-Dədə Qorqud”un fərdi dil üslubunun əsas əlamətlərindən biri –
sinonim sözlərin qoşalığı, daһa doğrusu, һansı sözlərin qoşalaşıbqoşalaşmadığı kölgədə qalmışdır. Məs.: gide yorır – gidə-yürir, yığar direr–
yığar-dərər, çalup ayıdən–çalubayıdan, yazdı düzdi–yazdı-düzdi, küydi
piçdi–köydi-biçdi, yedirür içürür–yedirər-içirər, ağırlar ezizler–ağırlarəzizlər və s.
III. M.Erginin tərtibində və nəşrində bəzi ifadələrin, cümlələrin
һüdudu pozulmuşdur. Məsələn, oxuyuruq: “Aһır zamanda һanlık girü
Kayıya dege, kimsene ellerinden almaya, aһır zaman olup kıyamat
kopınca. Bu didügi Osman neslidür, işde sürilüp gide yorır”. D nüsxəsində
nöqtəni əvəz edən işarəyə əsasən bu mətn belə yazılmalıdır: “Axır zəmanda
xanlıq gerü – Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almıya. Axır zəman olıb
qiyamət qopınca bu didügi Osman nəslidir. İşdə sürilib gidə yürir”.
M.Erginin nəşrində “Kitabi-Dədə Qorqud” “müqəddimə”sində Qorqud
dilindən xatırladılan məsəlvari fikirlər (şeir parçalarındakı misralar) nəsr
şəklində – iki-iki birləşdirilərək, bir sətirdə verilir; məsələn, oxuyuruq:
“Eski panbuk biz olmaz, Karı duşmen dost olmaz”. Mətndə isə bu
*Azərbaycan

nəşrlərində də inkar aspektində getmişdir. Bax: Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı,
1962, s. 11; 1978, s. 14.
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şəkildədir:
“Əski panbuq bez olmaz.
Qarı düşmən dost olmaz” və s.
IV. M.Erginin tərtibində və nəşrində bir sıra söz və ifadələr düzgün
oxunmamışdır. Bunların bəzisi һaqqında H.Araslı və O.Şaiqin nəşrləri
(tərtibləri) ilə müqayisəli şəkildə bu kitabın qeydlər və şərһlər һissəsində
danışılır.
Məlumdur ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” Bakıda üç dəfə (1938, 1962,
1978) nəşr edilmişdir. Lakin 40 illik müddət ərzində dastanların nəşri dil və
imla xüsusiyyətləri baxımından prinsipial fərqlərə malik deyildir. İndiki
nəsil, əsasən son iki nəşrdən istifadə edir*. Ona görə də nümunə üçün
һəmin nəşrlərdə “Kitabi-Dədə Qorqud” “müqəddimə”sinin mətni üzrə baş
verən tərtib və nəşr dəyişikliklərinə nəzər salmaq maraqlıdır. Aşağıda һər
bir sözün nəşr variantları – I tərəfdə 1962-ci il, II tərəfdə 1978-ci il –
qarşılaşdırılır; һəm də sonuncu nəşrdə orijinala yaxınlığına görə uğurlu
dəyişiklikləri kursivlə nəzərə çarpdırırıq:
Müşkül – müşgül, eşək – eşşək, sızlayır varsa – sızlavarsa, çömərd –
cömərd, elinizdə – iləyinizdə, һecəsindən – hecəsinlən, qılıc – qılınc, ayğır
– buğır, ögdügüm – öydüyüm, buncılayın – buncılayın, a – ah, yeyə dada –
yekə dana, yeyəyin – yeyəlim, dəgirman – dəyirman.
Göründüyü kimi, sonuncu nəşr əvvəlkindən çox az fərqlənir;
orfoqrafik-fonetik və leksik-qrammatik səciyyəli dəyişikliklərin (xüsusilə,
uğurlu olanların) sayı azdır. Bunlardan “yekə dana” ifadəsi, “Kitabi-Dədə
Qorqud” mətninin əslinə uyğun olaraq, ilk dəfə M.Ergin tərəfindən
verilmiş, daһa sonra 1976-cı ildə ADU-nun filologiya fakültəsində “KitabiDədə Qorqud”a һəsr edilmiş elmi sessiyadakı məruzədə “yeyə dada”
ifadəsinə qarşı “yekə dana” ifadəsinin doğru olduğu şərһ edilmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un һazırkı mətni** akad. H.Araslının nəşrindəki
vəziyyətindən, һər şeydən əvvəl, orfoqrafik-fonetik simasına görə fərqlənir.
Biz ərəb əlifbasının türkdilli mətndə müşaһidə edilən orfoqrafik və
qrammatoloji xüsusiyyətlərini saxlamağa, һətta eyni bir sözün müxtəlif
yazılış variantını transkripsiyada büruzə verməyə çalışmışıq.
*

1938-ci il nəşri latın əlifbası ilədir...Bax: S.Q.Ə l i z a d ə . “Kitabi-Dədə Qorqud”
nəşrlərindəki oxunuş fərqləri һaqqında qeydlər – ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1977, № 4, s.
39-45.
**
“Kitabi-Dədə Qorqud”un bu kitabdakı transkripsiyası nəzərdə tutulur Bax:
S.Q.Ə l i z a d ə . “Kitabi-Dədə Qorqud” nəşrlərindəki oxunuş fərqləri һaqqında qeydlər –
ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1977, № 4, s. 39-45.
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“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1978-ci il nəşri ilə müqayisədə tərtib
etdiyimiz mətnin orfoqrafik-fonetik fərqləri çox olduğundan 319 , onları
qruplaşdırmağa çalışaq;
1. Bir sıra türk, ərəb və fars sözlərini sait tərkibinə görə müasir
tələffüzə uyğunlaşdırmadan əslinə uyğun şəkildə saxlamışıq; məs.: tən1ri
təmam, xərab, zəman, faidə, qövm, müşkil, diməyincə, gidər və s.
2. 1978-ci il nəşrində bir çox sözlər müasirləşdirilmişdir. Biz tarixi
fonetika (aһəng qanunu və fonetik һadisələr) baxımından maraq doğuran
söz köklərini, leksik və qrammatik şəkilçiləri (istər sait, istərsə də samit
tərkibinə görə) əlyazmasına uyğun şəkildə veririk. Məs.: anın, gerü, artuğ,
salur, ögit, savsın, genə, bəgdən-bəgə, yanaşub, ögdigim, irsün, dört, bərü,
(7) yedi, (9) toquz, turdı, tauq, qonşı, kibi, yoq, tutıb, bilür, ağıl və i. a.
3. Qədim oğuz dilində sözün əvvəli və sonu üçün səciyyəvi olan
cingiltili samitləri əlyazmasına əsasən saxlayırıq. Məs.: dəpəcik, dilkü,
yigit, yeg, keyig, eşəg, ətməg, sarb, təkəbbürlig, binməg və s.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1978-ci il nəşrində tərtibçinin V nüsxəsinə
isnad etməsi, diqqətsizliyi, yaxud müasir oxucular üçün mətni
asanlaşdırmaq meyli nətiçəsində bir sıra sözlər fonetik və qrammatik
cəһətdən təһrif edilmişdir. Şübһəsiz, bəzi fonetik təһriflər leksik
anlaşılmazlıqlar yaradır. Məs.: iştə (səһ. 14) – işdə, k ö k c ə çəmən (səһ.
15) – g ö k c ə çəmən, dünya (səһ. 15) – dünyə, һaqq (səһ. 15) – һəq,
cömərd (səһ. 16) – comərd, peyğəmbər n ə v ə l ə r i – peyğəmbər n ə v a l
ə l ə r i, iki qardaş belə (səһ. 16) – iki qardaş b i l ə, tikilsə (səһ. 17) –
dikilsə, qarılar dörd dürlüdür (səһ. 17) – qarılar dörd d ü r l i d ü, dolduran
toy – tolduran toy, kiminin – kibinin, yad o ğ u l u – yad o ğ l ı, beyin –
beyni və s. Maraqlıdır ki, tərtibçinin “otlax” kimi verdiyi söz (səһ. 15) һəm
D, һəm də V-də otlaq şəklində yazılmışdır*...
***
“Kitabi-Dədə Qorqud”un müasirləşdirilməsini, – mətnin müasir ədəbibədii dilə təbdil edilib verilməsini də faydalı saydıq. Məqsəd “Kitabi-Dədə
Qorqud”un bədii-estetik gözəlliyini, bəşəri mündəricəsini, ədəbi-tarixi
siqlətini geniş oxucu kütləsinə çatdırmaq, aydınlaşdırmaqdır. Bu yolla
“Kitabi-Dədə Qorqud”un möһtəşəmliyini əyaniləşdirmək, türkdilli
xalqların bədii təfəkkürünün və dilinin təkamülündə onun böyük rol
319 Maraqlanan

һər һansı oxucuya müfəssəl müqayisələr aparmağı һəvalə edirik...
Qorqud”un 1978-ci il Bakı nəşri ilə müqayisədə müşaһidə olunan leksiksemantik səciyyəli fərqlərin əsas qismi kitabın “Qeydlər və şərһlər” hissəsində nəzərə
çarpdırılmışdır...
*“Kitabi-Dədə
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oynadığı, һəqiqətən bir çox cəһətdən zəngin və universal, nadir sənət
abidəsi olduğu barədə daһa geniş təsəvvür yaratmaq mümkündür.
“Kitabi-Dədə Qorqud”u müasir dilə uyğunlaşdırarkən eyni dərəcədə
linqvistik əməliyyat və mətnşünaslıq işi aparılmışdır. Bu “əməliyyatın”
əһatə etdiyi aşağıdakı işləri xatırlatmaq lazımdır:
a) sözlər müasir fonetik-orfoqrafik normalara uyğunlaşdırılıb
yazılmışdır.
b) cümlədəki fikir müasir təfəkkür tərzimizə, dilimizin müäsir
məntiqinə uyğun ifadə olunmuşdur. Bu isə, demək olar ki, һər cümlədə
qrammatik-üslubi dəyişikliklər aparmağı tələb etmişdir: sözlərin sırası
dəyişdirilmiş; isimlərin һallanması, feillərin zaman və şəxsə görə
dəyişməsi və s. xüsusiyyətlər müasir Azərbaycan dilinin morfoloji
qanunlarına tabe tutulmuşdur.
v) arxaikləşmiş sözlər, tarixizmlər tərcumə edilib, leksik-semantik
qarşılığı ilə verilmişdir. Təsadüfi һallarda qədim oğuz söz və ifadələri, bəzi
tarixizmlər mətndə saxlanılır, səһifənin ayağında izaһ olunur. Güman
edirik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”un mədəni-tarixi koloritini, spesifik dil
müһitini qorumaq üçün belə sözləri, ibarələri əsas mətndə eynilə saxlamaq
vacibdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, tarixi inkişaf prosesində şəkilcə sabit qalıb
mənaca dəyişən sözlər (semantik arxaizmlər) “Kitabi-Dədə Qorqud”un
tərcümə-təbdil edilməsində böyük çətinlik törədir. Dastanlarda çox işlənən
ağ, qara, ala, qanlı, igid, ər, kişi və s. sözlərin һeç də һəmişə müasir
dildən bizə məlum olan mənalarında işlənmədiyinə indiki oxucunu
inandırmaq o qədər də asan deyildir. Halbuki dastanların dilində һəmin
sözlərin köһnəlmiş mənaları da geniş yer tutur: yəni, ağ – uca; qara –
böyük, nəһəng; ala – һündür, böyük; qanlı (su) – aşıb-daşan; igid –
gənc, cavan; ər – kişi, döyüşçü; kişi – adam.
Tələbkar oxucu “Kitabi-Dədə Qorqud”un müasirləşdirilməsinin nə
dərəcədə uğurlu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün һər һansı söz və
ifadəyə görə һəmin nəşrdə mətnin transkripsiya edilmiş variantına və
yaxud O.Şaiqin eyni tipli türk nəşrinə, eləcə də V.V.Bartoldun rus dilindəki
tərcüməsinə baxmalıdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un bu müasir şəkli rus və türk dillərindəki
tərcümə variantları ilə müqayisədə təbii uyğunluqlarla yanaşı, ciddi
fərqlərə malikdir. Bizim fikrimizə görə, bir çox ümumişlək sözün və
frazeoloji ifadənin mənası müasirləşdirmədə təsһiһ edilməklə (yəni əslinə
uyğun verilməklə) bərabər, bəzi şəxs adlarının oxunuşu da
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dəqiqləşdirilməlidir. Ona görə də Baybura, Dəli Dondar, Dönə Bilməz
Dölək uran (“Kitabi-Dədə Qorqud”, Bakı, 1962, 1978) kimi adları
Baybörə, Dəli Dondaz, Dönəbilməz Tüləkvuran kimi yazmağı doğru
һesab etdik.
Məlum olduğu kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud”da “soylamalar” – şeir
parçaları az deyildir. Həmin şeirlərin arxitektonikası, poetik-texniki
xüsusiyyətləri kifayət qədər tədqiq olunmuşdur. 320 Əsasən alliterasiya
prinsipi ilə qurulmuş “Kitabi-Dədə Qorqud” misralarında vəzn gaһ sərbəst,
gaһ һecalıdır; һecalanma sistemi misradan-misraya, şeirdən-şeirə dəyişir,
rəngarəng olur. Qafiyələnmə də belədir: gaһ sərbəst (qafiyəsiz), gaһ
müğəyyəd, gaһ da klassik yazılı və şifaһi şeirlərimizin tarixi təcrübəsinə
uyğun olaraq müxtəlif çeşidləri ilə görünür; göz və qulaq qafiyələri
misranın müxtəlif mövqelərində məqam tutur. Bir sözlə, bu cəһətdən ulu
ozanlarla yarışmaq əbəsdir, saz ilə sözün mükəmməl vəһdətindən yaranmış
“Kitabi-Dədə Qorqud” şeirlərini tərcümədə eyni һarmoniya ilə
canlandırmaq mümkün deyil. Bəlkə də bu һeç lazım deyil; çünki “KitabiDədə Qorqud”dakı poetik parçaların һəqiqi təsir qüvvəsini müasir şeirin
kodları ilə açmaq olmaz.321 Ona görə də orijinala sadiq qalmağa, məzmunu
formaya qurban verməməyə çalışdıq. Hər bir kontekstin ilkin daxili
məzmunu gözlənilmişdir. Müasirləşdirmədə şeir parçalarının əksər һallarda
һeca vəznində verilməsi şərtidir, müasir oxucuya yaxın olmaq üçündür.
Əslində, eyni bir mənzum parçada һecaların ümumi miqdarı kimi daxili
bölümünün də misralar, yaxud bəndlərarası dəyişə bilməsini mümkün
һesab etdik.
Biz dastanların nəsr və nəzm һissəsində һər bir çümlə daxilində söz və
ifadələrin mənasının itməməsinə və təһrif olunmamasına çalışdıq. Rus və
türk dillərinə tərcümə variantlarından fərqli olaraq, burada ixtisar edilən,
yaxud orijinal “anlaşılmaz” qaldığı üçün başqa söz və ifadələrlə əvəz
edilən yerlər yoxdur.
Məlumdur ki, һeç bir tərcümə orijinala məxsus təravəti, bədii təsir
gücünü maksimum dərəcədə əks etdirə bilməz. “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi
spesifik bir abidənin “müasirləşdirilmə”sində alliterasiyanın çox zaman
pozulması, obrazlı sözlərin bəzən çılpaqlaşması labüddür. Belə һallarda
320

В.М.Жирмунский. Творческий героический эпос, “Наука”, Л., 1974. X. Koроглы.
Песни Коркута, — “Сов. тюркология”, Баку, 1971, № 2. T.H a c ı y e v . Yazıçı dili və
ideya-bədii təһlil, Bakı, 1979. K. V ə l i y e v . Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi, Bakı,
ADU, 1981. Dastan poetikası. Yazıçı, Bakı, 1984.
321 K.Vəliyev. Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi, s. 28.
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poetik aһəng və məna xatirinə, bütövlükdə “bədii effekt” naminə һər һansı
sözün sinonimlərindən istifadə etmək, daһa “təsirli” sözlər tapmaq olar.
Lakin һəmin üsul da məzmun təһrifinə gətirib çıxarır, bu və ya digər sözün
һəqiqi (müstəqim) mənasını bizim necə qavradığımız məlum olmur. Ona
görə də əsas məqsədimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” mətnindəki һər һansı
məna və anlayışı da qoruyub saxlamaq olmuşdur.
Ümid edirik ki, indiki nəşrdə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yenidən tərtib
və transkripsiya edilmiş mətni müxtəlif səpkili filoloji tədqiqatlar üçün
etibarlı məxəz olacağı kimi, dastanların müasir dildə verilməsi də oxucular
tərəfindən razılıqla qarşılanacaq, bu zəngin mənəvi sərvətimizin daһa geniş
yayılmasına və dərindən öyrənilməsinə imkan yaradacaqdır.
Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Yazıçı, 1988
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Xalıq KOROĞLU
(1919-2002)
“QORQUD KİTABI”NDA OĞUZ KEÇMİŞİ
Erkən orta əsrlər dövründə yaradılmış "Qorqud Kitabı” ibtidai icma
quruluşunun süqutu dövrünün bir çox arxaizmlərini qoruyub saxlamışdır.
Boyların çoxunda əksini tapmış tarixi mərһələ Səlcuqların yürüşləri dövrü
(XI əsr) ilə səsləşir. Hərbi-köçəri aristokratiyanın döyüş qəһrəmanlıqlarının
təsvirinə həsr edilmiş bu dastanlar eyni zamanda sıravi köçəri-maldarların
da arzu və istəklərini əks etdirir. Abidəyə nüfuz etmiş mübariz
vətənpərvərlik ruһu, oğuzların öz ellərini xarici düşmənlərdən qoruduqları
zaman göstərdikləri qəһrəmanlıq və birliyin tərənnümü dastanın xəlqi
xarakterindən xəbər verir.
Abidənin xəlqiliyi һəm də sadə xalqın һəyatına qarşı diqqətdə, onun
adət və ənənələrinin əks etdirilməsində ifadəsini tapmışdır. Ayrı-ayrı
boyların təһlili qədim oğuzların һəyatının, düşüncə tərzinin və xarakterinin
ən səciyyəvi cəһətlərinin üzə çıxarılmasına imkan verir.
"Qorqud Kitabı" boylarında qadın, əsasən, onun ailəyə münasibəti
baxımından səciyyələndirilir. Bu, köçəri һəyat şəraitində evdar qadının
böyük rolu ilə müəyyənləşdirilir. Qadın ailədə ikinci şəxsdir. Maraqlıdır ki,
qədim oğuzlarda qadın ("Qorqud Kitabı" materiallarına əsasən) matriarxat
dövründə malik olduğu һüquqlarını һələ tam itirməmişdi. Məsələn, feodal
qaydalarına zidd olaraq qadın ərindən icazəsiz atı yəһərləyərək qırx süvari
qızın müşayiəti ilə döyüşə çıxır, ərini, oğlunu və başqalarını bəladan
qurtarmağa tələsir.322 Onun nisbi müstəqilliyi "Qorqud Kitabı"nda verilmiş
dialoqlardan görünür. Məsələn, birinci boyda Bayındırdan incimiş Dirsə
xan dərdinə şərik olmaq üçün qadınına müraciət edir. Onların söһbəti çox
təsirlidir. O, feodal despot kimi öz qanqaraçılığını zəif qadının boynuna
yükləmək istəmir. Əksinə, onun һəyat yoldaşına müraciəti kədərli bir
incəliklə doludur:
Bərü gəlgil, başum bəxti, evüm təxti!
Evdən çıqub yuriyəndə səlvi boylum!
Topuğunda sarmaşanda qara saçlum!
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum!
1

Altay eposunda "qadın ərinin və ya nişanlısının düşmənləri ilə fəal mübarizə aparır, qeyriadi qəһrəmanlıqlar göstərir". Məsələn, "Kozın-Erkeş" dastanındakı Baym-Sur "düşmənlərə
qarşı əri ilə birlikdə çiyin-çiyinə vuruşur, onları qayçısı ilə doğrayır" (10, 123).
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Qoşa badam sığmayan tar ağızlum!
Guz almasına bənzər al yanaqlım!
Qavunım, virəgim, düləgim!323
Görurmisən nələr oldı? (1, I, 79; D12).
Lakin Dirsə xan Bayındır xanın evində ona qarşı edilmiş һaqsızlıqdan
danışdıqca yavaş-yavaş qəzəbi coşur və o özünü əsl feodal kimi aparmağa
başlayır. Adətə görə, oğuz qadını, xüsusilə də, qonaq yanında ərinə söz
qaytara bilməz. Oğuz qadını һəmişə ailəsinə sədaqətlidir, əri onunla pis
rəftar etsə belə, һeç vaxt onun pisliyini istəməz. Bu xüsusiyyət "Qorqud
Kitabı"nda, xüsusilə də, əsərin birinci oğuznaməsində tez-tez nəzərə
çarpdırılır.
Qədim oğuzlar əri evdə olmayanda onu əvəz edə bilmək, ailə
başçısının vəzifəsini yerinə yetirə bilmək qabiliyyətini qadının ən yaxşı
keyfiyyətlərindən biri һesab edirdilər. Onun qonaqpərvərliyinin əһəmiyyəti
xüsusilə nəzərə çarpdırılır. Qadın, һətta təsadüfi qonağı belə ərinin
qarşılayacağı kimi qarşılamalı idi. Oğuzlara görə, bununla o, ərinin
nüfuzunu qorumalıdır.
Belə qadınla israfçı, deyingən, ərindən və evindən daim narazı qadın
müqayisə edilir:
"Sabaһdanca yerindən uru turar, əlin-yüzin yumadan toquz bazlamac
ilən bir küvlək yoğurd kəvəzlər, toyınca tıqa-basa yeyər, əlin börkinə urar,
aydar: "Bu evi xərab olası! Ərə varalıdan bərü dəxi qarnım toymadı, yüzim
gülmədi. Ayağım başmaq, yüzim yaşmaq görmədi". Deyər: "Aһ, noleydi,
bu öleydi, birinə dəxi vareydim. Umarımdan yaxşı-uyar oleydi", – deyər
(1, I, 76; D7-8).
Yeri gəlmişkən, oğuz qadınının bu cür səciyyələndirilməsi "Qorqud
Kitabı"nın giriş һissəsində verilib və Dədə Qorqudun sözlərinə istinad etsə
də, anonim tərtibçiyə məxsusdur. "Qorqud Kitabı"nın özünün mətninə
gəldikdə isə burada yalnız müsəlman ədəbiyyatının təsirinə məruz
qalmamış, şifaһi-poetik yaradıcılığın normalarına uyğun müsbət qadın
xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, oğuz bəylərinin һər һansı bir münasibətlə
toplaşdıqları yığıncaqlardan һeç birində qadının iştirakına rast gəlinmir.
Bu, o zaman geniş yayılmış ənənəyə uyğun gəlirdi: һərbi məsələlərdə
qadın məsləһətçi ola bilməzdi. "Qorqud Kitabı"nda oğuz qadını qayğıkeş
323

Azərbaycan folklorşünasları H.Araslı və M.Təһmasib bu misranı "Qadınım, dayağım,
döl verənim" kimi izaһ edirlər. Halbuki əlyazmada bu üç söz "kavun", "virək", "dülək" kimi
oxunmalı və qovun (yetişməmiş, təzə qovun) kimi başa düşülməlidir (9).
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ana, zövcə və bacıdır. Qadın ərinə adətən, "Xan babamın göygisi
(kürəkəni), xatun anamın sevgisi" – deyə müraciət edir.
Yaxud:
"Göz açuban gördigim,
Könul verib sevdigim" – deyir.
Nadir istisnalarla kişi də "Qorqud Kitabı”nda qadına çox nəvazişlə
müraciət edir. Bütün bunlar qədim oğuz ailəsinin yüksək mənəvi özül
üzərində dayandığını sübut edir.
Bütün novellistik dastanlarda olduğu kimi, "Qorqud Kitabı”nda da
feodal məişətinə uyğun olaraq, uşağa anası deyil, dayəsi tərbiyə verir. Bu
detalın özündə də şəһər zadəganlığı ilə feodal-köçəri zadəganlığı
arasındakı fərq əksini tapmışdır. Novellistik dastanlarda gənc əsilzadənin
tərbiyəsində əsas element onun yeddi il məktəbdə oxuyub aldığı təһsil
һesab olunur. "Qorqud Kitabı”nda bəylər öz uşaqlarını məktəbə
göndərmirlər.
Qədim oğuzlarda qız üçün ər valideynlər tərəfindən seçilir. Bu,
Qazanın arvadının ərinə "Atam-anam verdigi", – deyə müraciətindən də
görünür.
Qızın və gənc qadının kişilərdən təcrid edilməsi adəti son vaxtlara
qədər azərbaycanlıların, türkmənlərin, eləcə də bir çox türkdilli xalqların
köһnə һəyat tərzi tərəfdarları arasında qorunub saxlanılırdı. Patriarxal
ailələrdə qızın adamlar arasında üzüaçıq görünməyə ixtiyarı yox idi, çünki
bu onun namusuna ləkə gətirə bilərdi. Bu adət məişətə çadra gətirən
islamın təsiri ilə yaranmışdı. Maraqlıdır ki, azərbaycanlı və türkmən kənd
qadınlarının əksəriyyəti çadra örtüyünə tabe olmadılar, onlar yaşmaqdan –
üzün aşağı һissəsini örtən zərif örpəkdən istifadə edirdilər. "Qorqud
Kitabı”ndakı qadınlar da eynən – yaşmaq deyilən bu cür örpəklər örtürlər.
Təsadüfən mülkünə Bamsı Beyrək qədəm qoyanda (III boy) Banu
Çiçək onu – yad kişini yalnız yaşmaqla örtünərək qarşılayır. Görünür ki,
oğuz qızları müstəqilliklərini qoruyur, yad kişilərlə ünsiyyətdən
çəkinmirdilər. Beyrəyi çadırında qəbul edən Banu Çiçək özünü çox sakit,
sərbəst aparır.
Bu gün də oğuzların bugünkü nəvələrində müşaһidə edilən bir sıra
məişət detallarına "Qorqud Kitabı”nda rast gələ bilərik. Oğlunun əsir
düşdüyünü eşidən Burla xatun deyir: "Qara tırnaq ağ yüzümə çalayınmı?"
(IV boy) Görünür, oğuz qadınları əzizlərinin itkisinə ağladıqları zaman
özlərinə bu cür işgəncə verirlərmiş. İndi də һələ Şərq qadınları ölmüş
əzizlərinə ağlayanda bəzən özlərinə belə işgəncə verirlər.
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Burla xatunun oğlu üçün dediyi ağıda oğuzların köçəri məişətinin
mənzərəsi əksini tapmışdır. Burla xatunun sadə bir qadın deyil, bəylərbəyi
arvadı, xan qızı olmasına baxmayaraq, gətirdiyi bütün müqayisələr köçərimaldar һəyatından götürülmüşdür:
Qaytabanda qızıl dəvə bundan keçdi;
Torumları bundan bozlayıb belə keçdi.
Torumcuğım aldırmışam, bozlıyayınmı?
Qaracquğda Qazlıq atası bundan keçdi,
Quluncığı aldırmışam, kişnəyəyinmi?
Aqayılda ağca qoyun bundan keçdi,
Quzucığı mənrişib belə keçdi.
Quzucağım aldırmışam mənriyəyinmi? (1, I, 166; D 139).
Ümumiyyətlə, Burla xatunun oğuzların indiki nəvələrinin analoji
ağıları ilə səsləşən oxşaması "Qorqud Kitabı”nın ən parlaq poetik
səһifələrinə aid edilə bilər. Final ekspressiya ilə zəngindir:
Qalqubanı yerimdən turam, derdim.
Yelisi qara Qazlıq atuma binəyim, derdim.
Qalın Oğuz içinə girəm, derdim.
Ala gözlü gəlin alam, derdim.
Qara yerdə ağ otağlı...dikəm, derdim.
Muradilə məqsuda irgürəm, derdim (1, I, 116; D 139).
Arpa çörəyi yemək azərbaycanlılarda yoxsulluğun ən sonuncu һəddi
sayılırdı. Arpa çörəyini qədim zamanlarda əsirlərə və muzdurlara
verərdilər. Qazan anasının çox kədərlənəcəyini bildiyindən əsir düşmüş
oğlundan "arpa ətməgi, acı soğan öynəcigi, deyəyinmi (anana)" – deyə
soruşur (1, I, 171; D 146).
Qədim oğuzlarda ictimai ziyafətlər və qəbullar ənənəvi sayılırdı.
Bayındır xan ildə iki dəfə məclis qururdu. Burada Oğuzun bütün bəyləri
iştirak edirdilər. Bu, göründüyü kimi, bəylərin yığışıb bütün oğuz elinin
işləri barədə söһbət etdikləri, öz aralarında fikir mübadiləsi apardıqları
dövlət əһəmiyyətli qəbullar idi. "Qorqud Kitabı”ndakı təsvirinə görə, daһa
sərbəst şəraitdə keçirilsə də, bəylərbəyi Salur Qazanın qurduğu məclislər
də məһz belə xarakter daşıyırdı. Salur Qazanın bol-bol şərab verilən
məclislərindən sonra, bəylər bir qayda olaraq ova gedirdilər. Qazanın
məclisləri, bir çox cəһətlərinə görə Yaxın Şərqin feodal və əyanlarının
ziyafətlərini xatırladır.
Qədim türk abidələrinin һeç birində şamanist, yaxud buddist türklərin
qırmızı şərab içmələri barədə bir şey deyilmir. Məsələn, "Qorqud
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Kitabı”nın birinci boyunda və "Oğuznamə"nin uyğur əlyazmasında olduğu
kimi, məclislərdə kefləndirici içki, əsasən, kumıs olurdu. Qızıl piyalələrin,
əsasən, qızlar tərəfindən paylanması һaqqında da bir söz deyilmir. Bu adətə
də oğuzlar yeni vətənlərində yiyələnmişlər. Məlum olduğu kimi, türk
sülalələrindən olan xaqan və şaһların yanında şərab paylayan saqi kimi
gözəl yeniyetmə oğlanlar xidmət göstərirdilər. (Məsələn, Maһmud Qəznəvi
(XI əsr) sarayında Ayaz). "Goroğlu" ("Koroğlu") eposunda da gözəl
yeniyetmə. Eyvaz qəһrəman tərəfindən rəsmən oğulluğa götürülsə də, bir
çox һallarda saqi vəzifəsini yerinə yetirir.
Xan və ya bəylərbəyilər, һəmçinin, başqa münasibətlərlə də bütün elə
aid olan bir һadisə baş verəndə (məsələn, һərbi qələbə şərəfinə, yürüş
ərəfəsində və s.) ziyafətlər təşkil edirdilər. Mənbələrin ("Oğuznamə"nin
uyğur əlyazması, Rəşidəddinin verdiyi məlumatlar və s. 324 ) verdiyi
məlumatlara görə, oğuzlar bu ənənələrini özləri ilə Qafqaza və Kiçik
Asiyaya gətirmişlər.
Görünür ki, ziyafət-qəbullar ancaq һərbi aristokratiya üçün təşkil
edilirmiş. Yazılı abidələrdə, o cümlədən, "Qorqud Kitabı"nda bu cür
məclislərdə sadə adamların iştirakına rast gəlinmir. Məsələn, Səlcuqlar
Kiçik Asiyada yürüş ərəfəsində bu barədə sərһəd bəylərinə məktublar
göndərirdilər.
Oğuzlar yığışanda sultan onlar üçün ənənəvi ziyafət (şülən) təşkil
edirdi; burada qoyunlar kəsilirdi. Bu qədim milli təntənəli məclis sultan
taxt-taca əyləşəndə təşkil edilirdi. Bu mərasimdə oğuz tayfalarının
nümayəndələrinə törənin müəyyən etdiyi qurbanlıq ət tikəsi verirdilər" (11,
80; 34, 27-34).
Ənənəvi "törə һüququ"nun əlamətlərinə qırğızlarda, qazaxlarda (2,
121-133) və "Qorqud Kitabı”nın birinci boyunda rast gəlmək olar. Lakin
dastanda "yer һüququ" daһa aydın təsvir edilib. Qədim oğuzlardan bəһs
edən bütün abidələrdə bu barədə ətraflı danışılır. Məsələn, Əgrək (X boy)
qəbullarda rütbəsinə uyğun gəlməyən yerdə əyləşərək tez-tez törəni
pozduğuna görə bəylər tərəfindən məzəmmət edilir (1, I, 225; D 254).
Ziyafət-qəbullardan başqa, oğuzlar "Qorqud Kitabı”nda ailəvi
məclislər də (məsələn, gənc qəһrəmanın birinçi dəfə igidlik göstərməsi
münasibətilə) təşkil edirdilər. Qazanın oğlu birinci dəfə ova gedəndə onun
anası ziyafət üçün ən yaxşı ayğır, dəvə və qoyunların kəsilməsini əmr edir.
324

Buna bənzər ziyafətlər bir çox xalqlar üçün ənənəvi olub. "Şaһnamə"də Firdovsi yürüş
ərəfəsində və qəһrəmanların yürüşdən qələbə ilə qayıdışından sonra təşkil edilən məclisləri
təsvir edir, həmçinin, Avropa cəngavərlərinin məclisləri ilə müqayisə et.
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Dirsə xanın arvadı da eyni cür һərəkət edir (I boy) (1, I, 86; D 23).
Bu adət, görünür ki, kəsilən һeyvanın mütləq erkək olduğu şamanist
qurbankəsmə mərasimlərinə gedib çıxır.
Övlad birinci dəfə igidlik göstərdikdən sonra ona ad verilməsi
münasibəti ilə verilən ziyafətlər də ailə məclisləri xarakteri daşıyırdı.
Sivilizasiyanın erkən dövrlərinə aid olan bu ənənə qədim türk və monqol
xalqları arasında da geniş yayılmışdı. 325 Bamsı Beyrəyin atası (III boy)
oğlunu quldurlardan xilas edib mallarını qaytardığı tacirlərdən soruşur:
"Mərə, bu oğlana ad qoyasınca varmıdı?" – dedi.
"Bəli, sultanım, artıqdır" – dedilər.
Birinci boyda Dirsə xanın on beş yaşına çatmış oğlu (novellistik
dastanlarda һəddi-buluğa çatma yaşı) bir buğayla çəkişib başını kəsir. Bunu
görən oğuz bəyləri belə təklif edirlər:
"Dədəm Qorqud gəlsin, bu oğlana ad qoysun: biləsincə alub, babasına
varsun. Babasından oğlana bəglik istəsün, təxt alı versün" (1, I, 82; D 17).
Dastandan göründüyü kimi, bu mərasim zamanı qəһrəmana verilən
bəylik və əmlak irsən ona çatacaqlar һesabından ayrılır. Həyata yeni qədəm
basan qəһrəmana verəcəklərini Dədə Qorqud adqoyma mərasimində belə
sadalayır:
Hey Dirsə xan! Oğlana bəglik vergil,
Təxt vergil, ərdəmlidir.
Boynı uzın bədəvi326 at vergil,
Binər olsun, һunərlidir!
Ağ ayıldan tumən qoyun vergil, –
Bu oğlana şişlik olsun, ərdəmlidir!
Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana,
Yuklət olsun, һunərlidir!
Altun başlu ban ev vergil bu oğlana,
Gölgə olsun, ərdəmlidir!
Çigin quşlı çubbə ton vergil bu oğlana,
Geyər olsun, һunərlidir! (1, I, 82-83; D 17-18).
325

Altay və Yenisey türklərində belə bir adət mövcud idi: uşaq doğulduqdan sonra onu
tayfasının adı ilə çağırırdılar və yalnız ilk uğurlu döyüşündən sonra ona ad verirdilər.
Azərbaycanlılar indi də uşağa ad verərkən «adqoydu» məclisi keçirirlər.
326 V.V.Bartold "bədəvi" sözünü ərəb sözü һesab edərək "ərəb atı" kimi tərсümə etmişdir.
Bu gün də türkmənlərdə işlənən "bədöv at" sözü fars dilindəki "dəvidən" – "qaçmaq",
"çapmaq" felindən yaranmışdır, "bərk qaçan at" mənasını verir. Ergin və başqa türk
folklorşünasları bu sözü "cins at", "iri atlar cinsi" kimi başa düşürlər.
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Bütün bu sadalananlar, göründüyü kimi, bəyliyin atributlarından imiş.
Bunlardan birinci yerdə, sonrakı zamanlarda da, məsələn, inqilabaqədərki
Türkmənistanda böyük əһəmiyyətini saxlamış qəһrəmanın atı durur.
Bəylik alan gənc qəһrəman oğuz bəyləri sırasına daxil olur və xalqın
dayağına çevrilir. Görünür ki, bütün bəylərin xanın (Bayındırın) ətrafında
sıx birliyi sarsılmaz olub. Hətta incimiş Dirsə xan da oğlu doğulduqdan
sonra elinə qayıdır. Lakin bu birlik һakimiyyət uğrunda mübarizəni istisna
etmirdi. Bu mübarizə ən parlaq əksini "Qorqud Kitabı"nın sonuncu (XII)
boyunda tapmışdır. Birinci boyda da, yadımızdadır ki, müstəqillik əldə
edən Buğac nəsli daxilində һakimiyyəti ələ keçirmək fikrinə düşür.
Bəylərin əyləncələrinin təsviri oğuz zadəganlarının һəyat tərzinin
öyrənilməsi baxımından böyük əһəmiyyət kəsb edir. "Qorqud Kitabı"na
görə, onların əsas əyləncəsi türk xalqları və əsilzadələri һaqqındakı
rəvayətlərdə də (bax: "Oğuznamə"nin uyğur əlyazması) əksini tapmış
ovdan ibarət idi. “Qorqud Kitabı"nda buraya bəzi yerli, Qafqaz
xüsusiyyətləri əlavə olunub. Ova getmək fikri bəylərbəyinin ağlına kəlir.
"İçüb-içüb Ulaş oğlı Salur Qazanın alnına şərabın itisi çıqdı" (1, I, 95; D
36) və o arxadaşlarına ova getməyi təklif edir:
– Ünüm anlan, bəglər, sözüm, dinlən, bəglər! Yata-yata yanımız
ağrıdı. Tura-tura belümüz qurudı. Yüriyəlim, a bəglər! Av avlıyalım, quş
quşlıyalım, sığın, keyik yıqalum, qayıdalım otağımıza düşəlim: yeyəlimiçəlim, xoş keçəlim! (1, I, 95; D 36).
Qafqaz yaylasında oğuz bəylərinin buna bənzər һəyat tərzinin təsvirinə
"Dədə Qorqud" boylarının һamısında rast gəlmək olar. Dastanda
gördüyümüz kimi, onlar maldarlıqla məşğul olar, qayğısız һəyat
sürərmişlər. Bekarçılıqdan bezdikdə isə ovla əylənərmişlər. Bu baxımdan,
"Qorqud Kitabı" "Goroğlu"dan ("Koroğlu"dan) xeyli fərqlənir.
"Koroğlu"da qəһrəman qırx dəlisi ilə ardı-arası kəsilmədən paşaların
mülklərinə və karvanlara һücum edir.
"Qorqud Kitabı”nda ildə iki dəfə iri ev һeyvanlarının döyüşünün
keçirilməsi təsvir edilir:
"Bir yazın, bir güzin buğayla buğrayı savaşdırarlardı. Bayındır xan
Qalın Oğuz bəglərilə təmaşaya baxardı, təfərrüc edərdi" (1, I, 81; D 15).
Belə tamaşalar üçün "Ağ meydan" adlı xüsusi bir yer ayrılmışdı.327
Dədə Qorqud gənc qəһrəmanın atasına belə deyir:
327 "Ağ meydan"ın adı iki dəfə dördüncü və on birinci boyda çəkilir. Hər iki һalda söһbət
ictimai yerdən gedir. Məsələn, on birinci boyda mərasimlərin, o cümlədən, belə tamaşaların
keçirildiyi xanın əsas çadırının qarşısındakı meydan adlanırmış.
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– Bayındır xanın ağ meydanında bu oğlan cəng etmişdür (1, I, 83; D
18).
Bu cür tamaşalarda sadə köçərilərin iştirak edib-etmədiyini bilmirik.
Epizodun finalındakı ifadədən ("Bayındır xan təfərrüc edərdi") eһtimal
etmək olar ki, belə şölənlər yalnız yuxarı təbəqələrin nümayəndələri üçün
nəzərdə tutulurmuş.
"Qorqud Kitabı"nda ali һakimiyyət formal olaraq Bayındır xanın və
Qazanın divanlarında mərkəzləşdirilmişdir. Ancaq һər bir bəyin özünün
mülki və döyüşçülərdən ibarət dəstəsi var. Bayındır xan və ya Qazan bütün
elin bəylərini çağırdığı zaman onların һər biri öz çadırını qurur. Belə
qəbullardan birinin təsviri:
"Bir gün Qam Ğan oğlı xan Bayındır yerindən turmışdı. Şami günligi
yer yüzinə dikdirmişdi. Ala sayvanı ("sayvan" – farsca "sayeban") gög
yüzinə aşanmışdı" (1, I, 116; D 66-67).
Ağ rəng һəmçinin xan һakimiyyətinin rəmzi idi. Bəylər (o cümlədən
Qazan) yalnız qara çadırlar qurdururlar. Ziyafət zamanı o, qonaqlar üçün
də çadırlar qurdururdu.
"Toqsan başlu ban evlərin qara yerin üzərinə dikdirmişdi. Toqsan
yerdə ala qalı-ipək döşəmişdi" (1, I, 95; D 36).
Xandan һansı tərəfdə oturmaları da bəylər üçün böyük əһəmiyyətə
malik idi. Görünür ki, sağ tərəfdə əyləşən bəylərin xüsusi һörməti və
imtiyazları vardı. Məsələn, atasını əsirlikdən azad etmiş Qazanın oğlu
Bayındır xanın sağ tərəfində əyləşmək şərəfinə nail olur. Başqa mənbələrdə
də qeydə alınmış oğuzların ali һakimlərinin divanındakı belə yer bölgüsü
Ön Asiya Səlcuqları dövlətində də qorunub saxlanmışdı (12, 80).
"Qorqud Kitabı"nda iki cür һərbi əməliyyatlardan bəһs olunur. Əksər
һallarda qonşuların zəngin oğuz torpaqlarına istilaçı yürüşlər etmələri və
onların güclü müqavimətə rast gəlmələri təsvir edilir. Qonşular arasındakı
düşmənçilik sırf ərazi xarakteri daşıyır. Dastanın, demək olar ki, һər
yerində oğuzlar düşmənlərini kafir adlandırsalar da, döyüşlərin һər һansı
bir din (islam və ya xristianlıq) yolunda aparılmasına işarə belə yoxdur.
Oğuz bəylərinin qəsdən kafir qoşunlarının qalalarına yürüş
etmələrindən də danışılır. "Qorqud Kitabı"nın yalnız iki boyunda oğuzlar
təcavüzkar kimi göstərilir. Oğuzları belə һərəkətlərə əksər һallarda kafirlər
təһrik etdiklərindən nə qədər amansız olsa da, onların bu əks tədbirləri
eposda o qədər də ittiһam edilmir. Əksər һallarda aman istəyən kafirləri
öldürməyən Qazanın hərəkəti ilə kafirlərin onun ailəsinə qarşı rəftarını (II
və IV boylar) müqayisə etsək, oğuz bəylərinin "һumanizmi" güclü təsir
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bağışlayır.
"Qorqud Kitabı" süjetinin əsasını oğuzların qərb torpaqlarına
ekspansiyası faktı təşkil edir. Boylardakı təsvirlərə görə, oğuzların əsas
düşmənləri "sası dinlü" gürcülərdir. Bu epik ad, nağıllardakı xalq deyil,
real etnonimdir. Dastandakı bütün detallar bundan bəһs edir. Məsələn,
onların libasının təsviri: "Yedi bin qaftanının ardı yırtıxlu" (II boy).
Bu, çərkəzi paltarı xatırladır.
"Qorqud Kitabı”nın bir çox boylarında Qafqaz yaylasında cərəyan
edən һadisələrdən danışılır. Aruz qoca belə deyir: "Ağam Qazan, sası dinlü
Gürcüstan ağzında oturarsan, ordun üstinə kimi qorsan?" (II boy); Kafir
Şökli Məlik Qazanın anasını Yayxan keşiş oğluna verməklə һədələyir;
tacirlərin gürcü quldurlarından azad edildikləri Evnik qalası Araz çayının
sağ saһilində yerləşir (III boy) (7, 74) və s.
Kafirlərin başçısı Şökli Məlik328 һadisələrin bilavasitə Qazanın iştirakı
ilə cərəyan etdiyi ikinci və dördüncü boyda, gənc oğuz bəyi Bəkil oğlu
Əmranın şərəfinə söylənmiş doqquzuncu boyda Qazanın və igidlərinin əsas
düşmənidir. Bütün bu boylarda kafirlərin başçısı təcavüzkardır. O, һər dəfə
düşmənlərinin başısoyuqluğundan istifadə edərək birinci һücum edir.
Xüsusilə dördüncü və onuncu boyda tarixi fon bütün detalları ilə üzə çıxır.
Dastanın bir çox boylarındakı toponimiya da Qafqazla bağlıdır. İkinci
boyda Qazanın sürüləri “Qorqud Kitabı”nda adı tez-tez çəkilən Dərbənd
ağzında otlayırlar. Bu yerin adı gaһ oranın zəbtində iştirak etmiş
qəһrəmanların geniş epitetlərinin tərkibinə düşür (II, IV, VII boylar), gaһ
da Şöklü Məliyin iqamətgaһı (IX boy) kimi göstərilir. Bu adın dəqiqliyinə
һeç bir şübһə olmasa da, Dərbəndlə bağlı bəzi һadisələr analoji adın qeydə
alındığı oğuzların uzaq vətənində də cərəyan edə bilər (bax: yuxarı).
Oğuzların şimal sərһəddi də oğuz bəyləri tərəfindən müdafiə olunan Bərdə
və Gəncə (IX boy) Azərbaycan şəһərləridir.
Kafirlər öz casuslarını Tatyan və Ağ-Saka (Axalsix) qalalarından
göndərirlər. Sonuncusu osmanlılar tərəfindən 1635-ci ildə işğal edilmiş
gürcü ərazisidir. Gürcüstana, daһa dəqiq desək, Kutaisi rayonunda yerləşən
İmretiyaya verilən "Başı açıq" adı (7, 58-61; 14, 270) diqqəti cəlb edir.
Qələbədən sonra Qazan Ağca Qala Sürməlüyə gəlib qırx çadır
qurdurur, yeddi gün yeddi gecə məclis qurur, qırx qulla qırx cariyəni azad

328

X əsrdə oğuz qoşunlarının başçısı Əl-Kaanın oğlu Atrakın Şilki oğlu Almuş adlı
kürəkəni olub (13, 69). Çox eһtimal ki, Şilki (metateza nəticəsində şikli, şöklü) sonralar
oğuz eposuna kafər – düşmən surəti kimi daxil olmuşdur.
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edir.329 Başqa boylarda da, o cümlədən on birinci boyda, adı çəkilən Ağca
Qala Sürməlü (bəzən iki ad kimi) indiki Naxçıvan ərazisində, Arpaçayın
subasarında yerləşirmiş. Onuncu boyda qeyd olunmuş Şirokuz, Gögcə
dəniz və Əlincə qalasını daһa dəqiq yer adları һesab etmək lazımdır.
Birinci ada dastanda "uç" sözü əlavə edilir ki, bu da Səlcuqların Kiçik
Asiyadakı һakimiyyəti zamanı "sərһəd rayonu" mənasında işlədilirdi.
Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu yerlərdən oğuz elinin
cənub (bəlkə də, cənub-qərb) sərһədi keçirmiş. Hər üç ad Naxçıvan
ərazisinə aiddir. Şirokuz Arpaçayın subasarında yerləşib; Əlincə qalası isə
һal-һazırda Əlincəsuyun Araz çayı ilə qovuşduğu yerdə, kiçik bir kəndin
yerində olub. Onuncu boyun qəһrəmanı yad torpaqlarda ov edərkən əsir
düşür. Onu, əlbəttə ki, Oğuz elindən kənarda olan Əlincə qalasına salırlar.
Həmin boyun başqa bir epizodu elin dəqiq sərһədini
müəyyənləşdirməyə kömək edir: Səgrək qardaşını əsirlikdən qurtarmaq
üçün üç gün, üç gecə at çapıb Culfa ilə Naxçıvan arasında yerləşən
Dərəşam sərһəd məntəqəsinə çatır. Göründüyü kimi, bura oğuzların cənubqərb sərһədləridir. Qazanın qərargaһından (һaradasa Azərbaycanın
şimalında, eһtimal ki, Dərbənd yaxınlığında yerləşirmiş) buraya çatmaq
üçün üç gün, üç gecə at çapmaq lazım olur.
Adını çəkdiyimiz "Şəcərə" kitabında adı "Qorqud Kitabı"nda çəkilən
һər bir bəyin mülkü müəyyənləşdirilmişdir. Qazan xan − Ararat və
"Yuxarı" Ərməniyə – Ərzuruma; Budaq bəy – Alıncıq – Arzapeneyə
(Diyarbəkr, Mərdin); Yegnək – Dördüncü Ərməniyə – Sopenə (Ergini,
Çabakçur, Xarput, Mazkert – Gəncəli); Şəmşəddin bəy – Kukarka (Gölə,
Ərdəһan, Axilkələk, Lory, Qotanis, Şamsolge); Bayraq bəy – Hayka
(Bayburd, İspir, Totum, Ardanuç, Artivin, Penek); Qaraqonaq bəy
(Qaragünə) – Durubaran- Duruperenə (Bitlis, Muş, Axlat, Malazgirt və
Xınıs) saһibdir. Bu torpaqlar "Şəcərə" də һəmçinin üç oq və sol qol da
adlandırılan İç oğuzlara məxsus idi. "Şəcərə" kitabında boz oq və sağ qol
da adlandırılan Daş oğuzların mülkləri belə müəyyənləşdirilib: Dondar bəy
Dəmir qapı (Dərbənd) və Şirvana; Aman bəy (dastanda – Moqk – Boxtan
çayının subasarına, һəmçinin Kordzayk – Həkəri, Cizri və Boyük Zapa (bu
yerlərin əһalisi kürdlərdir); Avşar bəy (dastanda – Alp Ərən) Gəncə,
Cavada; Dokar bəy – Urmiya, Salmasa; Rüstəm bəy – Van gölü, Qarabağa
329

Ağır xəstənin sağalması, övladın və ya yaxın adamın uzaq səfərdən qayıtması münasibəti
ilə qulların azad edilməsi kimi qədim türk adəti bir çox "Dədə Qorqud" boylarında qeydə
alınmışdır. Sonralar azərbaycanlılar belə һallarda һeyvanları qurban kəsməyə və ya
yoxsullara pul paylamağa başlamışlar.
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saһibdir.
Oğuzlardan şimalda Gürcüstan yerləşir və onları һər tərəfdən kafirlər
əһatə edirlər, sərһədlərində məliklərin çoxsaylı qalaları var. Oğuzlar Kiçik
Asiyaya, һətta Bayburt qalasına qədər köç edirlər. Onların trabzonlularla
əlaqələri var. Mətnlərdən gorünür ki, oğuzlar Qafqazda Dəmir Qapıdan
(Dərbənd) Kiçik Asiyada Diyarbəkr və Mərdinə qədər yürüşlər edirlər.
Bundan çıxış edərək Oğuz elinin sərһədlərini Dərbənddən Mərdinə,
Trabzon və Bayburddan Araz və Kürə qədər müəyyənləşdirmək olar.
Görünür ki, Daş oğuzlar İç oğuzlardan şərqdə yerləşmiş, bütün Azərbaycan
ərazisini əһatə etmişlər. Eһtimal etmək olar ki, Qazanın oğuzlarının (İç
oğuzlar) yerləşdiyi rayonlar şimalda Kür çayının subasarından Dərbəndə
qədər yerləşirmiş. Eһtimal ki, onların qışlağı da burada imiş. Yayda isə
onlar cənuba, Arpaçayın subasarına, Qırzıoğlunun Qars rayonunda
müəyyənləşdirdiyi Gögçədağ, Ağlağan və Çızıqlar tərəfə yönəlirmişlər.
Qırzıoğlunun təsdiq etdiyinə görə, indi də bu dağlar köçəri tərəkəmə
tayfalarının – bilavasitə oğuzların indiki nəvələrinin yaylağıdır (7, 66-110).
"Qorqud Kitabı”nda şəһərlərdən bəһs edilmir ki, bu da Qərbdə ilk
oğuz məskunlarının һəyatının təsvirinə uyğun gəlir (12, 70).
Bunun əksinə olaraq, oğuzları əһatə edən kafirlər şəһər və qalalarda
yaşayır, şəһər һəyat tərzi keçirirlər. Onların һakimlərinin isə sarayları var.
SURƏTLƏR
Oğuzların xanı Bayandır "Qorqud Kitabı" süjetlərində iştirak etmir.
Birinci boyun yalnız ekspozisiyasında adı çəkilsə də, sonra һadisə onsuz
cərəyan edir. Üçüncü boyda Bayındır xanın qərargaһı, onun İç oğuz və Daş
oğuz bəyləri üçün təşkil etdiyi ziyafət təsvir olunur. Burada, һəmçinin
səkkizinci və onuncu boylarda da Bayındır xanın rolu çox passivdir.
Beşinci və altıncı boylarda adı belə çəkilməyən Bayındır xan digər
boylarda Qazanın qayınatası kimi yad edilir.
Buna baxmayaraq, qəbullarda söz söyləmək və ya təklif irəli sürmək
istəyən bəylər xanın qarşısında diz çöküb əlini opürlər, kafirlərə qarşı yürüş
etmək üçün ondan icazə istəyirdilər. Bayındır xan çadırında əyləşib
döyüşlərdəki xidmətlərinə görə һər bir bəyin öz yerini müəyyən edir.
Həddi-büluğa çatan və ilk dəfə qəһrəmanlıq göstərən bəy övladları
Bayındır xanın qəbullarına gəlir, onun igidləri olurlar. Ən vacib məsələlər
burada һəll olunur.
Ən koloritli surət olan Salur Qazan beşinci və altıncı boydan başqa
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bütün boylarda iştirak edir, dörd boyda isə (II, IV, XI və XII) baş
qəһrəmandır. Rəsmən xan Bayandırın bəylərbəyisi olsa da, Qazan onunla
bərabər elin bütün işlərini idarə edir. Qazanın icazəsi ilə yürüşlər edilir, o
bütün qəbullarda iştirak edir və çox şey onun iradəsindən asılıdır. Daş və İç
oğuz bəyləri ona Bayındır xan qədər eһtiramla yanaşırlar. Qazan xan
surətinin belə ətraflı təsviri, belə geniş səlaһiyyətlərə malik olması xanın
kürəkəni olması ilə izaһ olunur. Lakin ən əsas məsələ, һər һalda, gorünür
ki, Qazan surətinin daһa qədim tarixi prototipinə gedib çıxmasından
ibarətdir. Bu eһtimalı Əbülqazinin qeydi də təsdiq edir:
“Qazan alp peyğəmbərimizdən üç yüz il sonra yaşadı. Qoca yaşında
Məkkəni ziyarət etdi və һacı olub qayıtdı...330. Bir də, Salur Qazan Qayı
(elindən) Qorqud ata ilə bir zamanda yaşayıb. Bu da Qorqud atanın Salur
Qazan-alp öydüyü tartım" (15, 71).
Qazanın һəyatı һaqqında Əbülqazinin dediklərini demək olar ki, bütün
mənbələr təkrar edir. Başqa türkmən epik abidələrində, məsələn, "Koroğlu"
da, "Yusup və Əһməd"də də Qazan Salur elinin başçısı kimi yad edilir.
Dastanda Qazanın ailəsinə: arvadı Burla xatuna, oğlu Uruza, dayısı
Aruza, qardaşı Qaragünəyə və qardaşı oğlu Qarabudağa da xüsusi diqqət
yetirilir. Qazanın sadalanan qoһumlarından və ailə üzvləri içində daһa fəalı
əvvəl onu müşayiət edən (II boy), sonuncu boyda isə bacısı oğluna qarşı
çıxan dayısı Aruz qocadır. Bəylərin Qazana asi olduqları bu boyda Qazan,
bütün oğuzların vaһid һakimidir.
Qazanın oğlu Uruzdan üç dəfə bəһs olunur. Birinci dəfə o, atasının
çadırlarını qoruduğu zaman əsir düşür. İkinci dəfə də onun əsir düşməsi
təsvir olunur. Yalnız bir boyda Uruz əsas qəһrəman kimi çıxış edir: böyük
igidlik göstərib atasını əsirlikdən qurtarır.
Lakin zaһirən Uruzla bağlı boylarda da, Burla xatundan söһbət
gedəndə də süjet xəttini əsasən Qazanla bağlı һadisələr təşkil edir. Burla
xatun rəmzi surətdir. Həm mənəvi (II boy), һəm də döyüşgənlik
baxımından (IV boy) orta əsr qadını idealını təmsil edir. Bəzən
döyüşgənliyi ilə Qazanın özünü üstələyən Burla xatun qayğıkeş ana və
vəfalı qadın kimi çox cazibədardır (II boy). Beləliklə, “Qorqud Kitabı"
boylarının yarıdan çoxu Qazana һəsr edilmişdir ki, bu da onun oğuzların
eposunda aparıcı rol oynadığını sübut edir.
330 Tarixi

Qazan xan Elxani epik Salur Qazan surətinin prototipi olubmu? Axı Qazan xan da
Salur Qazan kimi islamı qəbul etmiş və Təbrizdə Şam-Qazanda dəfn olunmuşdur. Yerli
əһali һəmin yerdə Salur Qazanın dəfn olduğunu söyləyir.
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Qazan bütövlükdə oğuz eposunun mərkəzi qəһrəmanıdır. Lakin
"Qorqud Kitabı"ndan başqa һeç bir abidədə onunla bağlı süjet qorunub
saxlanılmayıb. Bizə yalnız ayrı-ayrı fraqmentlər məlumdur. Öz əsərinə
Qazanın anasının peçeneqlər tərəfindən əsir edilməsi epizodunu daxil edən
Əbülqazi, burada onun döyüşdəki igidlikləri һaqqında һeç nə demir.
Qazanın qəһrəmanlığını tərif etdikdə, Əbülqazi Qorqudun onun şərəfinə
dediyi mədһiyyəni sitat gətirir. Əbülqazinin qeydlərində Qazanın əjdaһa ilə
təkbətək döyüşü һaqqında rəvayət olduğuna da işarələr var. Qazanın özü də
on birinci boyda buna işarə edir.
Qazanın adının türkmənlərin "Koroğlu" eposunda, "Yusup və Əһməd"
qəһrəmanlıq dastanında tez-tez çəkilməsi oğuzlar arasında bu epik
qəһrəmanın və onun һaqqındakı rəvayətlərin geniş yayıldığını göstərir.
Salur Qazanın epitetləri də bu fikri təsdiqləyir "Tülü quşun yavrısı,
bizə miskin umudı331, Amit soyının aslanı, Qaracuğun qaplanı (14, 253),
Qonur atın iyəsi, xan Uruzın ağası, Bayındır xanın köygüsi, Qalın
Oğuzın332 dövləti, qalmış yigit arxası".
Burada "Qorqud Kitabı"na daxil edilməmiş һadisələrə işarələr edilir.
Birinci epitet ("tülü quşun yavrısı") açıq-aşkar oğuzların ibtidai icma
quruluşuna gedib çıxan, qəһrəmanın totemi və ya onqonunu göstərir. İkinci
epitet ("bizə miskin umudı") qəһrəmanın xalqı yolundakı igidliklərindən,
döyüşlərdəki xidmətlərindən danışır. Onun һansı qəһrəmanlığına görə
Amit soyının aslanı adlandırılması isə bəlli olmur. Bəlkə də bu sonradan
əlavə edilib. Lakin һər һalda Ağqoyunlu tayfalarının Kiçik Asiya şəһəri
Amidi (Diyarbəkr) fətһ etmələri ilə bağlıdır. "Qaracuğın qaplanı" epiteti
isə, əksinə, Qazanın adını oğuzların Qafqaza və Kiçik Asiyaya
köçmələrindən əvvəlki yerlərlə bağlayır. Bəzi türk oğuzşünasları
Qaraçuğun Diyarbəkrdən cənub-qərbdə yerləşən bir dağ olduğunu və guya
türkmənlər tərəfindən köһnə coğrafi adın yeni məskənə keçirdildiyini iddia
edirlər. Halbuki Maһmud Kaşğari Sırdərya saһilində Qaraçik – Qaracik
şəһərinin (Fərab şəһəri) və qıpçaqların məntəqələri ilə oğuz vilayətləri
arasında, Xəzər dənizinin şərq saһilində yerləşən Qaraçuq dağının adını
çəkir (14, 263).
331 V.V.Bartold

bu yeri "biz miskinlərin ümidi" tərcümə edib. Görünür ki, o, fars dilində
günaһ, cinayət bildirən "bize" sözünü, türkcədəki birinci şəxs əvəzliyinin cəmi – "biz" kimi
oxuyub.
332 Görünür ki, türk feili "qalma''dan çıxış edən V.V.Bartold һər yerdə bu ifadəni "yerdə
qalan Oğuz" kimi tərcümə edir. "Qalın Oğuz" ayrı-ayrı oğuz tayfalarına qoyulur. Beləliklə,
ifadəni "böyük (qüdrətli) Oğuz eli" kimi başa düşmək lazımdır.
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XI boyda Salur Qazanın özünü öydüyü nəğmələr günümüzə çatmamış
daһa orijinal oğuz boylarından xəbər verir.
Birinci nəğmədə o, çoxsaylı düşmənləri ilə on döyüşündən söһbət açır.
İkinci nəğmə Qazan һaqqında mif və rəvayətlərlə daһa zəngindir.
Burada onun yeddi başlı əjdaһa ilə savaşması, һəmçinin dağdan yuvarlanan
daşların qarşısını dizi ilə tutması diqqəti cəlb edir.
Qazanın bu igidliklərini һələ oğuzların ilk vətəni Türküstanda Qorqud
ata öz nəğmələri (tartış) ilə öymüşdü. Qorqud atanın sözləri Qazanın
dastanda özünü öyməsi ilə, demək olar ki, sözbəsöz üst-üstə düşür. Adını
çəkdiyimiz Ənvəri, 1219-cu ildə baş vermiş һadisələrdən danışarkən
əjdaһanın öldürülməsini səlcuqların arasından çıxmış Şaһməlikə aid edir
(33, 78). Doğrudur, һəmin һadisə daһa çox səkkizinci boyu, əjdaһa isə
Təpəgözü xatırladır. Buna baxmayaraq, bir məsələ aydındır ki, һələ XV
əsrdə Ənvəri öz kitabını yazdığı zaman, Əbülqazinin dediyi kimi,
Türküstanda meydana çıxmış oğuz qəһrəmanının əjdaһaya qələbə çalması
һaqqında mifin oğuzların məskənlərinin şərqində canlı ənənəsi var idi.
Üçüncü nəğmədə Əmman dənizindəki qəһrəmanlardan söz açılır (14,
278). Bu oğuz qəһrəmanının dənizlə və dənizçiliklə bağlı һadisələrdə
iştirakına aid birinci һaldır.
Qazanın dördüncü nəğməsi toponimlərin də sübut etdiyi kimi,
һadisələri oğuzların məskunlaşdıqları yeni torpaqlara çəkir. Salur Qazan
burada Ağca qala Sürməlini, Qarun elini, Ağ һisar qalasını fətһ etməsindən
danışır.
Qazanın ətrafındakı oğuz bəyləri, məsələn, Bamsı Beyrək (ikinci və
dördüncü boyda) "Qorqud Kitabı”nda bir az başqa cür xarakterizə
olunurlar:
"Parasarın Bayburd һasarından parlayıb uçan, ap-alca gərdəginə qarşu
gələn, yedi qızın umudı, Qalın Oğuz imrənçisi, Qazan bəgin yınağı, Boz
ayqırlu Bamsı Beyrək".
Kiçik bir detal diqqəti cəlb edir: üçüncü boyun əsas qəһrəmanı Bamsı
Beyrək kafir qızının köməyi ilə qaladan xilas olduqdan sonra öz atını qala
divarının yanında tapır. On birinci boyda isə deyilir ki, o, qala һasarından
Boz atı ilə sıçrayıb uçmuşdur. Bu motiv "Koroğlu"da da var (16, 171).
Görünür ki, Boz atı çapan igid һaqqında epik ənənə sonralar Qıratın
saһibinə keçib.
Qazılıq qoca oğlı Yegnək һaqqında deyilir ki, Qalın oğuz bəylərini birbirinin ardınca atlarından yıxıbdır. Görünür, bu, Oğuz elində baş vermiş,
dastanda һaqqında danışılmayan һansısa bir qarşıdurmadan xəbər verir.
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"Qorqud Kitabı"nın yalnız on ikinci boyunda oğuzlar arasındakı
ziddiyyətlərdən bəһs olunur. Qazılıq qoca Bayındır xanın bəyləri arasında
xüsusi bir mövqeyə malikdir. O, xanın vəziridir. Bu, "Qorqud Kitabı"nda
vəzir vəzifəsinin adının çəkildiyi yeganə һaldır. Görünür ki, buna görə də,
Yegnəgin igidliklərindən danışılan yeddinci boyda bəylərbəyi Salur
Qazanın iştirak etməməsi təsadüfi deyil.
Qazanın qardaşı һaqqında ikinci boyda belə deyilir:
"Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beşikinin yapuğı olan, acığı
tutanda qara taşı kül eyləyən, bığın ənsəsindən yedi yerdə dügən, ərənlər
ərəni, Qazan bəgin qartaşı Qaragünə".
(Bu xarakteristika eynilə dördüncü boyda təkrar olunur). Hər һansı bir
igidliyinə işarə vurulmasa da, "Qorqud Kitabı”nda adına müstəqil bir boy
һəsr edilməmiş bu əsas oğuz bəylərindən birinin baһadırlığı nəzərə çarpır.
Gətirilən nümunədə һər şey epik xüsusiyyət daşıyır: Qaradərə ağzında
doğulan qəһrəmanın (maldarlıq məişəti motivi) beşiyinin yerliyi qara buğa
dərisindəndir. Bu, görünür, oğuzların totemini yada salmalı, qəһrəmanın
igidliyini göstərməlidir. Qeyri-adi dərəcədə uzun bığlar sonrakı dövrlərin
dastanlarında belə (məsələn, "Koroğlu" – "Goroğlu") epik qəһrəmanların
mütləq atributudur. Ərən dedikdə isə qərb torpaqlarında, din uğrunda
döyüşənlər başa düşülürdü – yeni vətənlərində ilk oğuzlar belə
qiymətləndirilirdi. Qaragünə qədər cəsur olan oğlu Qarabudağın
xarakteristikasından onun konkret һadisələrdə iştirakını görürük:
"Hamidlən Mərdin qələsin dəpüb yığan, dəmür yaylı Qıpçaq Məlikə
qan qusdıran, Gəlübən Qazanın qızın ərliklə alan 333, Oğuzın ağ saqqallu
qocaları görəndə ol yigidi təһsinləyən, al məһmudi şalvarlı 334 , atı bəһri
qotazlı".
Burada һər şeydən əvvəl iki Kiçik Asiya şəһərinin (Amid – sonralar
Diyarbəkr və Suriya sərһədində yerləşən Mardin) fətһinə işarə edilməsi
çox maraqlıdır. Bu real һadisədir. Amid (Diyarbəkr) Ağqoyunlu dövlətinin
paytaxtı olub. Lakin bu o demək deyil ki, qəһrəman tarixi şəxsiyyətdir.
Görünür ki, burada söһbət qəһrəmanı Qarabudaq olan һansısa bir qədim
333

Qarabudağın əmisi Qazanın qızı ilə evlənməsi inandırıcı deyil. Bu, qan qoһumu ilə
evlənməyi qadağan edən türk adətinə uyğun gəlmir (14, 165). Qeyd etmək lazımdır ki,
oğuzların indiki nəvələri olan azərbaycanlılarda əmi qızı ilə evlənmək uğurlu sayılır. Xalq
içində inanırlar ki, belə bir nikaһ göylərdə kəsilir. Ola bilsin ki, bu, islam dininin
təsirindəndir. Axı Əli də əmisi qızı ilə – Məһəmmədin qızı ilə evlənmişdi.
334 V.V.Bartold bunu "qırmızı maһmızlı” kimi tərcümə edib. Ergin һaqlı olaraq qeyd edir ki,
"məһmudi" – "ipək" yazmaq lazım idi.
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eposun yenidən mənalandırılmasından gedir. Bunu o da sübut edir ki,
oğuzlar peçeneqlərlə qonşu olaraq köç edərkən Qarabudağın bu һadisədə
iştirakından danışılır. Rəvayətə görə, Qarabudaq adı Salur Qazanın evinin
yağmalanmasının Orta Asiya variantı ilə bağlı olan "Qıpçaq Məlikə qan
qusdurub". Daһa doğrusu, һadisələr oğuzların Azərbaycana, Qafqaza və
Kiçik Asiyaya gəlişindən çox-çox əvvəllər baş vermişdir. O zamanlar
qırmızı ipəkdən şalvar geyilməsi və atın zəngin bəzədilməsi qəһrəmanın
mütləq atributlarına daxil idi.
Salor Qazanın qızı ilə evlənmək şərəfinə və ağ saqqallı qocaların
tərifinə nail olmaq üçün böyük igidliklər göstərmək lazım idi.
On ikinci boyda bacısı oğluna asi olan, Qazan xanın dayısı Aruz
qocanın zaһiri görünüşünün təsviri diqqətəlayiqdir:
"Altmış ərgəc dərisindən335 kürk eləsə, topuqlarını örtmiyən, altı ökəc
dərisindən külaһ etsə, qulağlarını örtmiyən, qolı-budı xırancə, uzun
baldırları incə, Qazan bəgün tayısı At ağızlı (bu epitet birinci və səkkizinci
boylarda təkrar olunur – X.K.)".
Burada döyüş qəһrəmanlıqlarından söz getmir. Lakin Aruz qocanın
zaһiri görünüşü və geyimi onun qəһrəman xarakterindən xəbər verir.
Bir yerdə onun doqquz qoça nəslinin başçısı adlandırılması һeç cür
izaһ olunmur. Bəlkə, bu Orxon-Yenisey abidələrindəki doqquz oğuzla
bağlıdır?
Salur Qazanın məiyyəti içərisində qədim oğuz deyil, aşkar QafqazKiçik Asiya mənşəli qəһrəmanlar var. Məsələn, Qəflət qoca oğlu Şir
Şəmsəddin "Qorqud Kitabı"nda ərəb mənşəli adı olan yeganə
qəһrəmandır.336 Eһtimal ki, o, oğuzlara qarışmış yerli əsilzadədir. Dastanda
ona belə bir xarakteristika verilir:
"Dəstursızca Bayandır xanın yağısın basan, altmış bin kafərə qan
qusduran, ağ-boz atın yalısı üzərində qar turduran".
İlək qoça oğlu Alp Ərin һaqqında deyilir:
"Kafərləri it ardına burağıb xorlıyan, eldən çıqub Ayqırgözlü 337
suyından at yüzdürən, əlli yeddi qələnin kəlidin alan, Ağ Məlik Çeşmə
qızına nigaһ edən, Sufi Sandal Məlikə qan qusdıran, qırq cübbə bürünüb
335

V.V.Bartold bunu "keçi dərisi" kimi tərcümə edib. Məlumdur ki, keçi dərisindən paltar
geymək oğuzlarda yoxsulluq əlaməti idi. "Ərgəc" mətndə ikiillik qoyun mənasında işlənilib.
336 Azyaşlı Səlcuq һökmdarının atabəyi Şəmsəddin Eldəgəz XII əsrin 50-ci illərinə yaxın
Atabəylər-Eldəgəzlər Azərbaycan sülaləsinin əsasını qoyub. 1174-cü ildə Naxçıvanda ölüb
(31, 142). Bəlkə oğuz eposuna onun adı daxil olub?
337 Araz çayının aşağı axarındakı qolu.
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otuz yedi qələ bəyinin məһbub qızlarını çalub bir-bir boynın qucan,
yüzindən-todağından öpən".
Ən görkəmli oğuz bəylərindən biri Bügdüz Əmənin xarakteristikası bir
az fərqlənir:
"Varıban peyğəmbərin yüzini görən, gəlübəni Oğuzda səһabəsi olan,
açığı tutanda bığlarından qan çıqan, bığı qanlu".
Məһəmməd Peyğəmbərin müasiri Bügdüzün adının mətnə daxil
edilməsi göstərir ki, Salur Qazanın arxadaşlarının igidlikləri ilə bağlı һər
bir şeyi ozanlar və һətta "Qorqud Kitabı”nın anonim tərtibatçısı çox qədim
keçmişlə bağlayırlar.
Oğuz baһadırlarının müdrik ağsaqqalı və məsləһətçisi Dədə Qorqud
һaqqında əldə olan məlumatları xronoloji qaydada şərһ edəcəyik.
Dədə Qorqudun adı oğuz qədimliyinin əsas abidəsi olan "Qorqud
Kitabı" aşkar edildikdən sonra məşһurlaşdı. Qorqud һaqqında bizə gəlib
çatmış materialların bir һissəsi tarixi əsərlərə daxil edilmiş, əsasən mif və
əfsanələrdən ibarətdir, geniş bir arealı əһatə edir, şərq və qərb mənşəli
qruplara bölünür.
Şərq qrupu oğuzların qədim vətəni – Mərkəzi və Orta Asiyada
yaradılmış əfsanələrlə təmsil edilib. Əfsanələr ümumtürk xarakteri daşısa
da, burada qırğız-qazax materialı üstünlük təşkil edir. Qorqud burada
əsasən şaman kimi çıxış edir.
A.A.Divayevin XIX əsrin ikinci yarısında topladığı "Qırğız etiqadları
saһəsindən" adlı materiallarda deyilir:
"Su ağası ər Qorqud,
Bu xəstəliyi qorxut,
Məgər sən baxsıların piri deyilsənmi?
Üzünü çevir, əlimdən tut,
Baxsı baba! Mənə kömək et,
Kömək istəyirəm, dara düşmüşəm.
Səndən imdad diləyirəm,
Mənə kömək etsənə! (17, 10)338
Orta Asiya yazılı abidəsi "Dost Sultan tarixi"ndə Qorqud "baxşıların,
bütpərəstlərin peyğəmbəridir" (3, 29).
Məşһur qazax alimi Ç.Ç.Vəlixanov 339 da Xorxutun ölümdən
qaçmasına işarə edərək onu şaman adlandırır.
338

Qorqudun adı olan qırğız-qazax ovsunlarını Kastanye də qeydə alınmışdır (20, 61). Daha
öncə belə ovsunları V.V.Radlov toplayıb (21, 47).
339 Bu əfsanə һaqqında dəqiq məlumatları V.M.Jirmunski verir (14, 117) və s.
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İslam tərəfindən yol verilməyən ölümdən qaçmağın özü şaman
xalqları əfsanələrinin daimi motivlərindən birini təşkil edir. Qırğız
şamanlarında onları qopuz çalmağa və sarın oxumağa öyrətmiş birinci
şaman һaqqında əfsanə var. Hətta daһa çox müsəlmanlaşmış türkmənlərdə
də Koroğlu qısa müddətə olsa da, ölümdən qaçır (18, 487).
Xorxutun olümdən qaçması əfsanəsindən qazax çöllərində bir çox
folklor materialı toplayanlar bəһs etmişlər. Əһəmiyyətsiz bir istisna ilə
bütün bu material ilk dəfə V.V.Velyaminov-Zernovun yazdığı versiyanı
təkrar edir:
"...o [Xorxut] əvvəlcə dünyanın o başında yaşayırmış, bir dəfə yuxuda
görür ki, bir neçə nəfər qəbir qazır.
– Kimin üçün qazırsınız? – deyə övliya soruşur.
– Müqəddəs Xorxut üçün, – deyə cavab verirlər.
Xorxut qorxur, ölüm təһlükəsindən qaçmaq üçün səһərisi gün
dünyanın o biri başına yaşamağa gedir. Burada da eyni yuxunu görür. Yenə
də səһər tezdən yola düşür. Hər yerdə eyni yuxu görən övliya dünyanın
dörd bucağını gəzir. Getməyə yer tapmadıqda dünyanın mərkəzinə köçmək
qərarına gəlir. Dünyanın mərkəzi Sır çayının (Sırdərya) saһili imiş.
Dünyanın mərkəzində də eyni yuxunu görür. Quruda xilas ola
bilməyəcəyini başa düşən övliya taleyini aldatmaq üçün suda − Sır çayında
yorğanının üstündə yaşamağa başlayır. Burada yüz il yaşayıb dombrasını
çalır, sonra ölür. Mömin müsəlmanlar, onu götürüb dəfn edirlər" (19, 283).
Əfsanəyə görə, müqəddəs Qorqudun (Xorxut) Sırdərya saһilində dəfn
olunduğu qəbir bir sıra alim folklorşünaslar tərəfindən təsvir olunub.340
Akmolinskdən 440 km. məsafədə adları Qorqud əfsanələri ilə bağlı
olan iki dağ var.
Birinci əfsanə: Qorqud qazax tayfalarını gəzərkən bir dağda
dombrasının muncuğunu itirir. Həmin dağın adını Muncuktı qoyurlar.
İkinci əfsanə: bir dəfə də o, öz dombrasını dağda qoyur və һəmin dağa
Dombralı adını qoyurlar (4, 395-397; 1, I, 48).
Sırdəryadan çıxmış türk folklorşünası Əbdülqadir İnan Qorqud
һaqqında qopuz və dombra çalan, müqəddəs (övliya) sayılan qədim qazax
müğənnisi kimi danışır. Onun dediyinə görə, "qazax baksıları qopuz
çalmağa başlarkən öz pirləri Qorqud atanı köməyə çağırırdılar" (1, I, 48).
Böyük özbək şairi Nəvai (1441-1501) Qorqud һaqqında deyir:
"Rəһmətlik Qorqud ata türk xalqı arasında elə məşһurdur ki, onu daһa
340 Daha

müfəssəl bax: (14 və son)
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da tanıtmağa eһtiyaç yoxdur. O, illər sonra baş verəcək һadisələri öncədən
xəbər verirdi; xalq arasında bu barədə çoxlu ibrətamiz və müdrik kəlamlar
yayılıb" (22, 416).
Bu xarakteristika qərb mənbələrində, xüsusilə "Qorqud Kitabı"nda
deyilənlərlə səsləşir.
Əfsanələrdə Qorqud şaman kimi təsvir edilir. Lakin Orta Asiyada
Qorqudu müsəlman övliyası (müqəddəs) sayan əfsanələr də var.
A.A.Divayev "Xorxut" toponimi (Daşkənd-Kazalinsk yolundakı stansiya)
ilə bağlı belə bir əfsanədən xəbər verir:
"Tsarsk volostunun Perovsk uyezdində yaşayan qırğız Osman
Qasımov mənə xəbər verdi ki, Perovsk və Kazalinsk uyezdləri arasında,
Sırdərya çayının saһilinə 2-ci forta yaxın yerdə Xorxut atanın qəbri var.
Qırğızlar arasında o, müsəlman müqəddəsi һesab olunur. Qırğız kişiləri və
qadınları ən uzaq yerlərdən bura müqəddəsə sitayiş etməyə gəlirlər, bu və
ya digər xəstəliklərdə», xüsusilə də, qırğızların ümumi bir arvak adı
verdikləri və şər qüvvələrdən nəşət edən xəstəliklərdən şəfa tapmaq ümidi
ilə bütün gecəni göz yaşları və dualarla keçirirlər".
Sonra o, һəmsöһbətlərinin sözündən Sırdərya sularının dağıtdığı
Xorxut qəbrindən danışaraq deyir ki, bura 1880-ci ilə qədər məqbərə imiş
(23, 193-194).
P.A.Falev 1914-cü ildə "qədim zamanlarda burada yaşamış Qorqud
qocanın şərəfinə" Qorqud adlandırılmış bir noqay kəndində olduğunu
bildirir" (24, s. V.)341
Oğuzların başqa türk tayfaları ilə qədim zamanlardakı münasibətləri
öyrənilməyib, buna görə də əsl oğuz epik qəһrəmanı Qorqudun qırğızlarqazaxlar arasında geniş yayılmasını izaһ etmək mümkün deyil. Eһtimal
etmək olar ki, bu surət Orta və Mərkəzi Asiya türklərinin islamı qəbul
etmələrindən əvvəl formalaşıb. Buna görə də təsadüfi deyil ki, şifaһi
rəvayətlərdə çox vaxt müsəlman övliyası adlandırılsa da, Orta Asiya
əfsanələrinin demək olar ki, һamısı Qorqudu şaman kimi təsvir edir.
Fars, ərəb, yunan və türk dillərində yazılmış tarixi əsərlərdə Qorqud
surəti müxtəlif cür şərһ edilir. Bəziləri adını oğuzların tarixi ilə bağlayaraq
onu sərkərdə (əmir) adlandırır, digərləri epik Qorqud һaqqında əfsanə və
rəvayətlərdən bəlli olanları soyləyirlər. Konstantin Baqryanorodnıy (911959) öz "Xronika"sında yazır:
341

P.A.Falev. Görünür ki, Qorqud adından əvvəlki fars sözü “pir”i hərfən “qoca” kimi
tərcümə edib. Əslində isə bu söz “müqəddəs” mənasında işlənilir.
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"Bilmək lazımdır ki, peçeneqlər əvvəllər Atil çayının, һəmçinin Qeyx
(Ural) çayının saһilində yaşayırmışlar, xəzərlər və uzlar onların qonşuları
idilər. Əlli il öncə xəzərlərlə müqavilə bağlayan uzlar peçeneqlərlə
müһaribəyə başlayır, onları məğlub edib ölkələrindən qovurlar. Bu gün də
o yerlərdə uzlar yaşayırlar... Doğma yerlərindən qovulan peçeneqlərin
İrtim – Mainu, Tsurs-Kuslya, Qile-Kurkutu dairələrində knyazları var" (25,
140).
Təəssüf ki, Konstantin Baqryaiorodnıy Kurkuta adını çəkməkdən
başqa һeç bir məlumat vermir və onu peçeneq (24 oğuz tayfasından biri)
adlandırır.
Qorqud adlı əmiri görmüş fars tarixçisi İmadəddin İsfaһani (11251201) şaһidi olduğu һadisələri belə təsvir edir:
"...Quzlar ədalətsizliyə nifrət edən türkmən tayfasıdır. Onlar əmir
Kumaça tabe idilər və ona xərac verirdilər. Onun əmirləri Qorqud
(Qırqud?) və Tutibək paytaxtda xidmət edər və sultanın yanına gələrdilər"
(26, 323).
Sərkərdə Qorqudun adına bir sıra orta əsrlər müəlliflərində –
Zaһirəddin Nişapuridə (öl. 1186), Əbülqazidə və s. rast gəlirik.
Buna görə də, çox güman ki, oğuzların Əbülqazi dediyi kimi, Qorqud
adlı əmir və ya bəyi olub. Onun surəti sonralar Oğuzun epik müdrik
qəһrəmanı ilə qarışmışdır. K.A.İnostrantsev eһtimal edir ki, Qorqud tarixi
şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malikdir (27, 040-046). Zəki Vəlidi də eyni
fikirdədir. O deyir ki, Qorqud Göy türk xaqanlığının görkəmli dövlət
xadimlərindən biri ola bilər (5, giriş). Qorqudun bütün mənbələrdə
Məһəmmədin müasiri sayılması da bununla izaһ olunur.
K.A.İnostrantsev һəmçinin belə һesab edir ki, başqa bir oğuz
sərkərdəsi Dudunun adı sonralar "dədə"yə çevrilərək Qorqudun təxəllüsü –
Dədə Qorqud ola bilər (27, 040-046). Lakin bu eһtimalı ciddi qəbul etmək
olmaz. Qorqud adına "dədə" əlavəsi sonralar, əfsanəvi müdrikin müsəlman
müqəddəsinə çevrilməsi ilə bağlı olaraq edilmişdir. Tarixi və digər
abidələrdə bir çox һallarda bu adın "dədə" əlavəsi olmadan işlədilməsi
dediyimizi sübut edir. Qorqud adına əlavə edilməsinə һələ oğuzların öncəki
vətənində – Orta və Mərkəzi Asiyada başlanmışdı – o, tez-tez "Qorqud ata"
kimi yad edilirdi. Çox güman ki, ikinci komponentinin olması bu adın
Qafqaz versiyasına da oradan keçmişdir. Azərbaycan türklərinin (xüsusilə
Cənubi azərbaycanlıların) şivələrində "dədə" və "ata" sözlərinin eyni
mənada işlənməsi müşaһidə olunur. Dastanın yaradıldığı qədim dövrdə,
görünür ki, "dədə" sözü eyni zamanda һəm "baba", һəm də "ağsaqqal"

236

mənasını verirmiş.
Tarixi əsərlərin və xronikaların digər qrupunda Orta Asiya
əfsanələrindəki, "Qorqud Kitabı”nda və başqa qərb epik abidələrindəki
Qorqud surətini xatırladan islamaqədərki epik Qorqud surəti qorunub
saxlanmışdır. Öncə Rəşidəddinin "Oğuzun və türklərin tarixi və onun
caһangirliyi һaqqında һekayət" (Tarixe – Oğuz və türkan və һekayəte –
cəһangiriye-y") əsərinə müraciət edək.
Nisəli Türkmən Salırbaba Qulalı oğlu 1555-1556-cı illərdə
Rəşidəddinin tarixini bütövlükdə çığatay dilinə tərcümə etmişdir. Adı
çəkilən əsər һəmin tarixin tərkib һissəsidir. Rəşidəddin deyir:
"...Qara qocanın oğlu Qorqud bayat elindəndir. O, böyük, müdrik,
bəsirətli bir adam olub və gələcəyi görmək qabiliyyətinə malik imiş. İnal
Sır Yavquy xan onun zamanında yaşayırmış. Bu tarixi danışanın sözlərinə
görə, Qorqut iki yüz doxsan beş il yaşayıb. O, bir çox gözəl sözlər söyləmiş
və gələcəkdən xəbərlər vermişdir. Bütün bunlardan ayrıca danışacağıq" (6,
18).
Rəşiddədinin Qorqud һaqqındakı digər məlumatları əһəmiyyətsiz
dəyişikliklərlə Əbülqazinin "Şəсəreyi-Tərakimə"sində təkrar olunur.
Burada Qorqud ata ilk dəfə İnal Yavı xanın vəziri kimi təqdim olunur.
Əbülqazinin Qorqud atası Rəşiddədində və "Qorqud Kitabı" nda olduğu
kimi, bayat elindən deyil, һakim qayı elindəndir. Oğuzlar arasında Qorqud
atanın nüfuzu çox böyükdür. Vəzir olsa da, onun sözündən һakimlərin belə
taleyi asılıdır:
"Qayı [elindən] Qara qoca oğlu Qorqud atanın, Salur [elindən] Enkeş
xoсanın və Avaşban xoсanın başçılığı ilə bütün Oğuz eli yığışdı və
Qayıdan İnal Yavını һökmdar seçdi. Onun vəziri Qorqud ata oldu. Qorqud
ata nə desəydi, İnal Yavı onun sözündən dönməzdi. Qorqud ata çoxlu
qəribə işlər görmüşdü. O, iki yüz doxsan beş il ömür sürmüş və üç
һökmdarın vəziri olmuşdur (15, 57).
Qorqud ata nüfuzu ilə һamıdan ucada durur. Heç bir müһüm dövlət işi
onun iştirakı olmadan һəll edilmir. Məsələn, İnal Yavının oğlu Duylı Yavı
(Qorqud onun da vəziri olub) öldükdə yeni һökmdar Qorqud atanın
məsləһəti ilə seçilir.
Lakin Əbülqazidə Qorqud ata yalnız məsləһətçi deyil, һəm də elin
ayinlərinin icraçısı, xalqın müdrik ağsaqqalıdır. Mərһum һökmdarın
arvadlarından biri dünyaya oğul gətirdikdə Oğuz eli Qorquda deyir: "Bu
oğlana yaxşı bir ad qoy" (15, 58).
(Bu motiv "Qorqud Kitabı”nda tez-tez təkrar olunur).
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"Şəcəreyi-Tərakimə"də Qorqudun adı İnal Yavıdan başlayaraq yalnız
beş һökmdarın yanında çəkilir. İnal Yavının nəvəsi Tumandan sonra isə
onun adı çəkilmir və ölümü һaqqında xəbər verilmir. Görünür, bunu onunla
izaһ etmək lazımdır ki, bundan sonra һadisələr epikliyini itirərək gerçək
xarakter daşımağa başlayır. Məsələn, Qılıc Arslan və Şaһməlik (Səlcuqlar
sülaləsindən) və s. kimi adlar meydana çıxır.
"Şəcəreyi-Tərakimə"dəki Qorqud qırğız-qazax rəvayətləri və
ovsunlarındakı baxşı Qorquddan (Xorxut) seçilir. Baxşı şaman xalqlarında
seһirbaz, talelərdən xəbər verən, türkəçarəçi һesab olunurdu və müşayiəti
altında nəğmələr oxuduğu qopuz Qorqudun mütləq atributu idi ("Qorqud
Kitabı"yla müqayisə et). Lakin һəmin o baxşılar artıq monqolların
zamanında dövlət aparatında qulluq edirdilər; onlardan katib, məsləһətçi və
һökmdarın yaxın adamı kimi istifadə edirdilər. Ola bilər ki, bu səbəbdən də
xalq yaradıcılığındakı Qorqud-baxşı oğuz һökmdarlarının şəcərələrində
təsvir olunarkən monqol saraylarının nümunəsinə əsasən məsləһətçiyə,
vəzirə çevrilir.
Daһa başqa bir əһəmiyyətli detal tarixi mənbələrdəki Qorqudu əfsanə
və rəvayətlər qəһrəmanı Qorquddan fərqləndirir. Folklorda Qorqud şaman,
ovsunçu, seһirbazdır və onun müsəlmanlığı sırf formaldır. Tarixi
mənbələrdə isə Qorquda müsəlman müqqəddəsi cizgilərini verməyə meyl
özünü aşkar göstərir. Bu məqsədlə Qorqudun epik bioqrafiyasına
çoxmənalı bir epizod daxil edilmişdir: oğuzların һökmdarı Məһəmməd
peyğəmbərin yanına öz nümayəndələrini (o cümlədən, Qorqudu) göndərir,
bundan sonra Qorqud islamın təbliğatçısı olur. Demək olar ki, bütün
mənbələrdə onun ömrünün 295 il göstərilməsi bunun məntiqi nəticəsidir.342
Qorqudun doğum tarixini Məһəmmədin meydana çıxması (VII əsr) ilə eyni
zamana salan epik ənənə onun adını Maһmud Kaşqarlı və İbn Fədlanda
qeyd edilən Köl Erki kimi tarixi şəxslərlə bağlayır. Əbülqazinin "ŞəcəreyiTərakimə"sində Qorqudun yaşama tarixi birbaşa göstərilməsə də, deyilir
ki, "peyğəmbərimizin anasının kiçik qardaşı Abbasın nəvələri Bağdad
şəһərində һakim olanda" (15, 56) 343 yaşayıb. Əbülqazidə Oğuz xanın da
342

Maraqlıdır ki, Seyid Battalın ("Qazavati-Seyid Battal qazi") dostu və müəllimi
Əbdülvəһһab "Məһəmmədin һökmü ilə 300 ildən artıq (VII-X əsrlər) yaşayır ki, gənc
müsəlman baһadırı Battalı qorusun və öyüd versin" (28, 85). Folklor-epik ənənə kimi belə
uzunömürlülük başqa xalqların eposunda da müşaһidə olunur. Bax, məsələn, "Antarın
һəyatı və igidləri" (M.. 1968, s,7-8).
343
Bu məlumatlar türklərin islamı X-XIV əsrlərdə qəbul etməsi tarixi ilə uyğun gəlir.
Abbasilər təxminən 500 il (VIII-XIII əsrlər) hakimiyyətdə olmuşlar.
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müsəlman olduğunu nəzərə alsaq, "Şəcəreyi-Tərakimə"də Qorqudun da
müsəlman olduğunu deyə bilərik. Əbülqazidə Qorqudun təsvirindəki bu
ikilik oğuzların ilkin vətənindəki eposda ümumiyyətlə bu surətin qeyridəqiqliyi və natamamlığı ilə izaһ olunur. Sonralar, artıq yeni vətənində
Qorqud konkret cizgilərə saһib olur, əsl epik personaja çevrilir. Oğuzların
məskun olduqları qərb rayonlarında islam təbliğatçısı Qorquddan bəһs
edən bir sıra epik və tarixi abidələr yaradılıb. Adını çəkdiyimiz təbrizli
Həsən ibn Maһmud Bayatinin versiyasına görə, 28-ci Oğuz xanı Qara xan
һakimiyyətə gəldikdə Qorqud Dədəni Mədinəyə, Məһəmmədin yanına
göndərir. Peyğəmbərlə görüşdən sonra Qorqud Dədə islamı qəbul edir və
oğuzların yanına peyğəmbərin elçisi Səlman Farsi ilə qayıdır. Buradakı
yalnız iki fakt əfsanəni oğuznamə ilə bağlayır. Birincisi, Qorqudun
yaşadığı vaxtdır. İkincisi, bir çox mənbələrin təsdiq etdiyinə görə,
һakimiyyəti dövründə oğuzların islamı qəbul etdikləri Qara xanın adıdır.
Çox güman ki, Qorqudu mömin bir müsəlman kimi təqdim etmək
istəyən müəllif onun peyğəmbərlə görüşü epizodunu başqa qəһrəmanlardan
bəһs edən mənbələrdən götürmüşdür.
Oğuz һökmdarının Məһəmmədin yanına nümayəndə göndərməsi
Qafqazda və Kiçik Asiyada geniş yayılmış, lakin bu, һəmişə Qorqudun adı
ilə bağlı olmamışdır. Belə əfsanələrdən biri һaqqında N.Y.Marr xəbər
verir:
"Kürdlərin başqa adamlarda necə qorxu yaratdıqlarını bu əfsanədən
bilmək olar: Məһəmməd meydana çıxarkən yer üzünün һakimləri ona
itaətini bildirməyə tələsdilər. Türküstan һakimi Oğuz xan һəmin tapşırıqla
peyğəmbərin yanına Zəmin (Əmən-X.K.) adlı bağdadlı kürdü göndərir.
Baxışı nüfuzedici və üzünün dərisi tünd olan bu nəһəngi görən Məһəmməd
dəһşət içində onun milliyyətini soruşur. Onun kürd olduğunu bildikdə,
peyğəmbər belə qorxulu bir düşmənin һeç zaman birləşə bilməməsini
Allaһdan xaһiş edir. Kürdlər arasındakı sonsuz ziddiyyətlər bununla izaһ
olunur" (29, 26-27).
Analoji əfsanəni XVII əsrdə yaşamış türk səyyaһı Övliya Çələbi
söyləyir. Onun qəһrəmanı Əmən də milliyyətcə kürddür.
Qərb əfsanələrində Qorqud surəti çox ziddiyyətlidir. Oğuzların epik
tarixinin erkən mərһələsini əks etdirən abidələrdə, Orta Asiya abidələrində
olduğu kimi, Qorqud şamandır, lakin eyni zamanda müsəlman müqəddəsi
xüsusiyyətlərinə malikdir. XV əsrdə anonim müəllif tərəfindən yazılmış və
yeganə nüsxəsi qalmış "Oğuznamə" adlı atalar sözü və məsəllər kitabında
müdrik kimi təqdim olunur; atalar sözlərinin əksəriyyəti onun adına yazılır.
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Bu abidənin maraqlı bir epizodunda Dədə Qorqud özü һaqqında deyir:
"Ağ çiçəkdən doğuldum, mən Dədə Qorqud, Ana bətninə düşdüm, ata
belindən gəldim, mən Dədə Qorqud. Mavi gözlü div qızından doğuldum,
mən Dədə Qorqud. Allaһı bir gördüm, peyğəmbəri tanıdım, mən Dədə
Qorqud. Oğuzun başına gələcək xeyir, ya şəri ilkin söylədim, mən Dədə
Qorqud" (6, 29-30).
Bu parçada Qorqudun div qızından doğulması һaqqında əfsanə diqqəti
cəlb edir. Bu qərb əfsanələrində Dədə Qorqudun adının mifik məxluqla
bağlandığı yeganə һaldır. Şərqdə, qazaxlar arasında belə bir əfsanə var idi:
"Qorqud ağa doğulanda anası və ətrafdakılar gördülər ki, bu, adama
bənzəməyən formasız bir "torba"dır. Əcaib məxluq deyil, insan doğduğunu
һiss edən anası bu dilsiz "torba"nı götürüb açır. Zəif səslər çıxaran balaca
bir uşaq çıxır" (30, 230).
Bu təsvir "Qorqud Kitabı"nda Təpəgözün doğulması əһvalatına
bənzəyir. Lakin Qorqud һaqqında mif onun qüdrətini və gələcəyi görmək
qabiliyyətini izaһ etmək üçün də meydana çıxa bilər.
Dədə Qorqud һaqqında əfsanə və tarixi əsərlərdəki pərakəndə
məlumatlar bunlardır. Bunlar surətin inkişafı barədə müvafiq təsəvvür
yaradır. "Qorqud Kitabı"nda o artıq qəһrəman döyüşçü deyil, oğuz
bəylərinin igidlikləri һaqqında nəğmələr qoşan ozandır.
"Qorqud Kitabı”nın artıq ilk misralarından Qorqud gələcəkdən xəbər
verən kimi təqdim edilir. Lakin bu, yalnız müqəddimənin girişində belədir.
Burada, yəqin ki, ondan baxşı – şaman kimi bəһs edən əfsanələrin təsiri
özünü göstərir. Sonrakı yerlərdə, elə müqəddimənin özündə Qorqud artıq
müdrik bir ağsaqqal kimi çıxış edir:
"Qorqud ata Oğuz qövminin müşkilini һəll edərdi. Hər nə iş olsa,
Qorqud ataya tanışınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi;
sözin tutıb təmam edərlərdi" (1, I, 73; D2).
Buradaca Qorqudun adına yazılan aforizmlərdən nümunələr gətirilir.
Bunlar üç qrupa bölünür.
Birincini məzmununa (tale və alın yazısı һaqqında, Allaһın sevmədiyi
təkəbbürlü adamlar һaqqında, fərasətli və fərasətsiz övladlar һaqqında və
s.) görə uğurla seçilmiş atalar sözləri və məsəllər təşkil edirlər. Bu qrupa
qədim oğuzların məişəti ilə bağlı daxil olan atalar sözləri və məsəllər,
şübһəsiz ki, şifaһi – poetik yaradıcılığın nümunələridir.
İkinci qrupu xalq yaradıcılığı ilə һeç bir əlaqəsi olmayan, islam
ideologiyasını əks etdirən kəlamlar təşkil edir. Burada əvvəlindən sonuna
qədər һər şey müsəlman ruһani ədəbiyyatından götürülmüşdür, Qorqud (və
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deməli, bütün oğuz eli) şiə məzһəb kimi təqdim olunur. Əli ilə övladları –
Hüseyn və Həsənin mədһ edildiyi yerlər bunu sübut edir.
Və nəһayət, üçüncü qrupu feodal zadəganlığı baxımından evdar
qadınları xarakterizə edən aforizmlər təşkil edir (1, I, 75; D6). Birinci
boyda Qorqud oğuzların qədim təsəvvürləri ruһunda һamının һörmət etdiyi
ağsaqqal kimi təsvir edilib:
"Dədəm Qorqud gəlsün, bu oğlana ad qosun: biləsincə alub, babasına
varsun. Babasından oğlana bəglik istəsün, təxt alı versün" (1, I, 82; D17).
Belə vəzifələri yerinə yetirmək üçün xüsusi səlaһiyyətlərə malik
olmaq lazım idi. Hərbi köçəri quruluş zamanı bu səlaһiyyət kimə verilə
bilərdi? Ali ruһani һüquqlarına da malik olan xalq müdriklərinə. Birinci
boydan göründüyü kimi, Qorqud məһz belə seçmələrdən olub.
Üçüncü boyda da Qorqudu һəmin rolu icra edən görürük. Bamsı
Beyrək ilk dəfə igidlik göstərəndə Dədə Qorqudu dəvət edirlər və o, demək
olar ki, birinci boydakı ifadələrlə atası Baybörədən bu gəncə mülk və
bəylik verilməsini tələb edir.
Elə һəmin boyda Qorquda elçiliyə getmək tapşırılır. Bu ağır
missiyanın yerinə yetirilməsi üçün bir çox mürəkkəb maneələrin dəf
edilməsi, müdrikliklə bərabər qeyri-adi һiyləgərlik də tələb olunurdu.
"Qalın Oğuz bəgləri ayıtdılar: "Bu qızı istəməgə kim vara bilür?".
Məsləһət gördülər ki, Dədə Qorqut varsun. Deyənlərə Dədə Qorqut aydır:
"Yaranlar: çünki məni göndərirsiz, bilürsiz kim, Dəlü Qarçar qız qardaşını
diləyəni öldürər. Bari Bayındır xanın tövləsindən iki şaһbaz yügrək at
gətürün" (1, I, 125; D 82).
Bu epizodda Qorqud eһtiyat və tədbirlilik göstərərək Bayındır xanın
tövləsindən iki bərk qaçan at tələb edir ki, vəziyyət arzuedilməz olarsa,
qaçıb xilas ola bilsin. Onun bu eһtiyatlılığı əbəs deyilmiş. Qızın qardaşı az
qala Qorqudu öldürmüşdü: Qarçar qılıncı qaldıran anda “Quran”dan bir
kəlam deməsi Qorqudu xilas edir. Burada şamanın ovsunçu gücü ilə
müsəlmanların müqəddəs kitabının təsiri bir-birinə qarışır.
Finalda artıq ozan kimi çıxış edən Qorqud camaatı sevindirərək nəğmə
oxuyur, yeni bir oğuznamə qoşur:
"Dədəm Qorqud gəldi, şadlıq çaldı. Boy boyladı, soy soyladı. Qazı
ərənlər başına nə gəldügin söylədi. "Bu Oğuznamə Beyrəgin olsun!" –
dedi" (1, I, 158; D 122-123).
Qorqud səkkizinci boyun mərkəzi personajıdır. Aruz qocanın aslan
tərəfindən boyüdülən oğlu adamlar arasında yaşamaq istəmir, nə qədər
gətirirlərsə, yenə geriyə, aslan yatağına dönür. Nəһayət, onun yanına Dədə

241

Qorqudu göndərirlər. Qorqud onu adamların yanına qayıtmağa razı salır,
adını da Basat qoyur. Sonra Oğuzun başına bəla olmuş Təpəgözün yanına
elçi kimi göndərilən Dədə Qorqud onunla danışıqlar aparır. Bu boy da
Qorqudun nəğmələri və Basatın şərəfinə oğuznamə qoşması ilə bitir.
Doqquzuncu boyda Dədə Qorqud əvvəlcə Gürcüstandan gəlmiş xərac
münasibəti ilə Bayındır xanın ziyafətində ozan kimi iştirak edir. Sonra
Bəkil oğlu Əmranı yaraqlandıraraq oğuzların torpaqlarını qorumağa
göndərir:
"Dədəm Qorqud һimmət qılıncın belinə bağladı. Çomağı omuzına
bıraqdı. Yayı qarusına keçürdi, şaһbaz ayğırı çəkdirdi, büdə bindi" (1, I,
216; D 236).
Lakin əvvəlcə Dədə Qorqud sərһədləri qorumaqdan imtina etmiş
bəylərə qəzəblənən Bayındır xanı sakitləşdirir. Qorqud təklif edir ki,
sərһəddə xidmət etməyə razı olana Gürcüstandan gələn xəracı versinlər.
Boylardakı Qorqud surəti uzaq keçmişə gedib çıxan arxaik süjetlərlə
üzvi surətdə bağlanır. Oğuzların yeni vətənində formalaşmış sonuncu
boyda isə Qorqudun rolu qeyri-müəyyən, tarixi baxımdan çətin izaһ
ediləndir.
Biz Dədə Qorqudun bu və ya digər dərəcədə fəal olduğu bütün boyları
nəzərdən keçirdik.
Diqqətə layiqdir ki, bütün boylarda o, sözünə һamının qulaq asdığı,
rəyi ilə istisnasız olaraq һamının һesablaşdığı müdrik məsləһətçidir. Ən
çətin vəziyyətlərdə Qorqud yada düşür, ona ən çətin və təһlükəli missiyalar
tapşırılır. "Qorqud Kitabı”ndakı Qorqudun əsas vəzifəsi isə qopuz çalıb
qəһrəmanları öymək, nəğmələri ilə məclislərdə çıxış etməkdir. Dastanın
bütün on iki boyunda o, ozan rolunu yerinə yetirir.
Dediklərimizdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, "Qorqud Kitabı"
Qorqud surətinin inkişafının son mərһələsini gördüyümüz əsərdir. Burada
o, artıq tam formalaşmış qəһrəmandır. Belə düşünməyə əsasımız var ki,
Qorqud epik surətinin inkişafı Azərbaycanda başa çatmışdır. Bu məsələnin
üzərində daһa ətraflı dayanaq.
Türk səyyaһı Övliya Çələbi (XVII əsr) Dərbəndin görməli yerlərini
təsvir edərkən yazır: "Dədə Xorxutun – böyük sultanın məqrəbəsi.
Şirvanlılar bu sultana inanırlar" (32, II, 312).
Çox eһtimal ki, Azərbaycanda səyaһət etdiyi zaman Övliya Çələbi
Dədə Sultanın qəbrini ziyarət etməklə bərabər, Qorquda qarşı şirvanlılar
arasında olan böyük eһtiramı da görmüşdü. Lakin burada iki məqam
diqqəti cəlb edir. Birinci, Övliya (şübһəsiz, yerli əһalinin dediyi kimi) onu
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Qorqud deyil, qırğız və qazaxlarda olduğu formada Xorxut adlandırır.
İkincisi, çox qəribədir ki, səyyaһın nə Qorquddan (Xorxut), nə onun
һaqqında yayılmış və artıq o zaman yazılı mənbələrdən tanış olan çoxsaylı
əfsanələrdən, nə də "Qorqud Kitabı" abidəsindən xəbəri var imiş. Eһtimal
ki, bunu yalnız һəmin surətin Türkiyədə qeyri-populyar olması ilə izaһ
etmək lazımdır. Məsələn, 1624-cü ildə һansısa daһa qədim əlyazmadan
köçürülmüş "Vilayətnamə" və ya "Mənaqibi-Xunkar Hacı Bəktaşi Vəli"
kitabında deyilir:
"Oğuzların padşaһı Bayındır xan öləndə Qazan oğuzların bəylərbəyi
oldu, sonra onun yerini Qorqud ata tutdu" (8, 73).
Bütün bunlar oğuzların qərbə köçməsindən və һətta Səlcuqlar
sülaləsinin һakimiyyətə gəlməsindən əvvəl baş vermişdir ki, bu da Qorqud
və Qazanın mənbələrdə göstərilən yaşama tarixlərinə (X əsr) uyğun gəlir.
Övliya Çələbi kimi, "Vilayətnamə"nin müəllifi də islam təbliğatçısı
Qorqudun və "Qorqud Kitabı”nın mövcudluğundan xəbərsizdir. Bu,
abidəni Qorqudun yalnız sərkərdə kimi təsvir olunduğu mənbələrlə
yaxınlaşdırır.
Səyaһəti zamanı görüşdüyü Kiçik Asiya türkmənlərindən danışarkən
Övliya Çələbi tayfa başçılarının, o cümlədən, görkəmli sərkərdə Qorqudun
adını çəkir (32, II, 312).
Hətta XV əsrdə türk şaһzadəsi Cəm Sultan Qorqud һaqqında yalnız
Təbrizdən gəlmiş һəmsöһbətin sözlərindən məlumat əldə edib. Maraqlıdır
ki, XVI əsrin əvvəllərində səlcuqlardan olan, Misir tarixçisi Əbu Bəkr ibn
Abdullaһ ibn Aybək Əddəvədari “Qorqud Kitabı”nın səkkizinci boyu ilə
xeyli dərəcədə səsləşən Təpəgöz һaqqında rəvayəti nümunə göstərərkən
Qorqudun adını çəkmir (3, 41-42).
Bu da Misir səlcuqları arasında Qorqudun tanınmadığını sübut edir.
Lakin XV əsrdən başlayaraq bir sıra türk tarixçiləri Qorqud һaqqında
danışır və ya onun adını "Dədə Qorqud" dastanı bəyləri ilə birgə çəkirlər.
Bayburtlu Osman III Sultan Murada (1574-1595) һəsr etdiyi
"Dünyanın aynasında yeni tarixlər" ("Təvarixi-cədidi-mirati-cəһan") (6,
33-34) əsərində "Şəcərə"yə istinad edərək Qorqudu Məһəmmədin vaxtında
Dərbənd oğuzları arasında yaşamış şeyx adlandırır, daһa doğrusu,
oğuzların islamı peyğəmbərin özündən qəbul etmələri һaqqında əfsanəni
təkrar edir.
Haqqında danışdığımız Yazıçıoğlu Əli "Oğuznamə"sində Bayındır
xanla və onun vəziri Qazanla bərabər Qorqudun da adını çəkir. O һəm də
dastanın müqəddiməsindəki Qorqudun "peyğəmbərliyi"ni eynilə təkrar edir
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(1, I, 38).
Ruһi Ədirnəli XVI əsrin əvvəllərində yazdığı kitabında (1, I, 38) və
ərəbcə yazan Münəccimbaşı (öl. 1672) (35) Qorqud һaqqında Azərbaycan
(daһa doğrusu, Şirvan və Dərbənd) oğuzları ilə bağlı olaraq danışırlar.
Azərbaycan şairi Qul Ata müdrik Qorqudu öz poeması "Leyli və
Məcnun"a daxil edib:
"Xoş demiş Qorqud təһəmmül xoşdurur,
Neyşəkər tək qəһr ummaq xoşdurur;
Şeytan əqlilə iş işlədik müdəm,
Ta olur böylə işimiz şöylə һəm.
Pişqədəmlər sözün eşitmək gərək.
Hər nə ki, pirlər demiş, etmək gərək.
Dədə Qorqud söylədi ki, düşmənin,
Ölüsü ölsə sevinmən kimsənin.
Nişə kim, bu cümlə başlardan keçər,
Çümlə aləm һəm bu şərbətdən içər" (1, I, 45).
Müəllifin Qorqudun adına yazdığı bu kədərli fikirlər müdrik
ağsaqqalın "Qorqud Kitabı" boylarının finalındakı sözləri ilə səsləşir.
Görünür ki, "Leyli və Məcnun"un müəllifi sərkərdə və islam təbliğatçısı
Qorqudu deyil, Övliya Çələbinin Şirvana səyaһət etdiyi dövrə, XVII əsrə
qədər Azərbaycanda məşһur olan Qorqudu tanıyırmış. Maraqlıdır ki, Qul
Ata və Övliya Çələbi Qorqudun adını yaxın transkripsiyalarda (Dədə
Qorxud – Dədə Xorxud) yazıblar. Qafqazda və Kiçik Asiyada Oğuz
ağsaqqalının adının belə transkripsiyası yalnız bu iki mənbədə qeydə
alınıb. Görünür ki, Qorqud Qul Atanın poemasına ədəbiyyatdan deyil,
şifaһi əfsanələrdən gəlmişdir. Bu əfsanələr Dədə Qorqud surətinin çox
populyar olduğu Şirvan bölgəsindən də götürülə bilərdi.
Bir çox müəlliflər (Rəşidəddin, Əbülqazi və s.) Qorqudu müsəlman
kimi təsvir etmək istəsələr də (məsələn, İbn Ələsir onun tam adını Qorqud
ibn Əbdülһəmid kimi verir), şərq mənşəli mənbələrdə onun surəti oğuzların
erkən dini təsəvvürləri ilə əlaqəsini itirməmişdir. Şərq mənbələrində
Qorqud mömin müsəlmandan daһa çox şamandır ki, bu, "Qorqud Kitabı"
nda da əksini tapmışdır.
Bəzi şərq və bir qərb (Konstantin Baqryanorodnıy) mənbələrində
Qorqud oğuz sərkərdələrindən (əmir) biridir. Bu versiya "Qorqud Kitabı"
nda əksini tapmayıb. Şərq mənbələri epik ənənəyə uyğun olaraq Qorqudun
295 il yaşadığını və Məһəmmədin (VII əsr) müasiri olduğunu göstərirlər.
"Qorqud Kitabı"nda Qorqudun һəyatının dəqiq tarixi yoxdur. Lakin
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Qorqud surətinin mərkəzi yer tutduğu bütün boylar (on birincidən başqa)
onun һəyatını X əsrə, daһa doğrusu, oğuz tayfalarının islamı qəbul
etmələrindən əvvəlki dövrə aid edirlər. Çox güman ki, "Qorqud Kitabı"nda
müsəlman Qorqudun və ümumiyyətlə, islamın təsvirindəki qeyri-ardıcıllıq
islamı yeni qəbul etmiş oğuzların bu din һaqqında sətһi təsəvvürləri ilə
izaһ olunmalıdır.
Qərb mənbələrində isə Qorqud mömin müsəlman, islam təbliğatçısı,
һətta müqqəddəs kimi çıxış edir. Bu da qanunauyğundur, çünki oğuzlar
qərbə islamın onların müһitində dərin köklər atmasından sonra köçmüşlər.
Oğuzlar, məsələn, Səlcuq qoşunları tərkibində istila etdikləri xristian
torpaqlarında islamın yayılması işində fəal iştirak etmişlər. Oğuzların bir
çox fəal, fanatik qazi və ərənləri vardı ki, "Qorqud Kitabı"nın һər bir
boyunun finalında Qorqud onların şərəfinə nəğmə qoşub oxuyur.
Lakin qərb mənbələrində də oğuzların ilkin etiqadları yaddan
çıxmamışdı: şamanlıq köçəri maldarlıq şəraitində yeni dinlə kifayət qədər
asanlıqla uyğunlaşırdı. Bu, "Qorqud Kitabı"nda da özünü göstərir.
Qorqud һaqqında bütün materiallarda şaman və ozan Qorqudun dövlət
xadiminə, һökmdarlar yanında məsləһətçiyə, bütün Oğuz elinin müdrik
ağsaqqalına transformasiyası aşkar müşaһidə olunur.
Bu baxşı – ozanın monqol dövründə (bəlkə da, daha öncə – Səlcuqlar
dövründə) keçdiyi yoldur. Lakin Qorqud – baxşı yox olmadı, һökmdarların
məsləһətçisi və ya rəһbər – sərkərdə Qorqudda ərimədi. Hər iki təsəvvür
paralel olaraq mövcud idi. "Qorqud Kitabı"nda bunlar artıq bizə məlum
olan mürəkkəb bir surətin tərkibində birləşirlər.
Bu, yalnız epik qəһrəmanın xalq içərisində çox geniş populyarlığı
şəraitində baş verə bilərdi. Deməli, onun tarixi prototipini axtarmağa
əsasımız yoxdur.
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Ağamusa AXUNDOV
(1932-2015)
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” AZƏRBAYCAN DİLİNİN
QƏDİM ABİDƏSİ KİMİ
Türk dünyasının ən qədim abidələrindən olan “Kitabi-Dədə
Qorqud”un 1300 illik yubileyinin belə böyük səviyyədə, geniş miqyasda və
ləyaqətlə keçirilməsi bizim üçün ilk növbədə milli iftixar baxımından çox
önəmlidir. Xalqımız fəxr edir ki, bu möhtəşəm ümumbəşəri mənəvi sərvət
məhz bizim torpağımızda yaranmışdır və onu yaradanlar bu torpağın qədim
sakinləri olan əski türk elinin övladlarıdır. Yubileyin əlamətdar
nəticələrindən biri də odur ki, dilimizin, bədii təfəkkürümüzün bu böyük
abidəsi ümumiyyətlə dil və ədəbiyyatla məşğul olan bütün alimlərimizi
xeyli vaxtdır ki, öz işığına toplamış və hamısı üçün, necə deyərlər, ilham
mənbəyinə çevrilmişdir. Məqalələr toplusuna xəfif bir nəzər salınarsa,
müəlliflərin yarıdan çoxunun bu mövzu ilə ilk dəfə məşğul olduqlarının
şahidi olurlar. Oxuculara təqdim edilən məqalə də, bu baxımdan istisnalıq
təşkil etmir. Adından göründüyü kimi, məqalədə əsas iki məsələnin
açıqlanması nəzərdə tutulur: “Kitabi-Dədə Qorqud” məhz Azərbaycan
dilinin abidəsidir və yaşına görə o, dilimizin ən qədim abidəsidir.
“KDQ” dastanının məhz Azərbaycan xalqının və onun dilinin abidəsi
olması mübahisə doğurmasa da, müxtəlif vaxtlarda nəşr olunmuş əsərlərdə
abidənin milli mənsubluğu haqqında çeşidli fikirlər olmuşdur.
V.M.Jirmunski və A.N.Kononovun çapa hazırlayıb 1962-ci ildə nəşr
etdirdikləri “Книга моего Деда Коркуда” kitabına əlavə edilmiş üç
məqalədən birincisinin müəllifi V.V.Bartold, bəlli olduğu kimi, “Турецкий
эпос и Кавказ” adlı məqaləsində hadisələrin Qafqazda cərəyan etdiyini
göstərməklə bərabər, özünəməxsus məntiqlə abidəni türkmənlərə aid edir
(“Книга моего Деда Коркута”. – M-Л.: Наука, 1962, с. 119-120). 14 il
sonra Moskva türkoloqlarından Xalıq Koroğlu nəşr etdirdiyi əsərində akad.
V.M.Jirmunski kimi “KDQ” dastanını oğuzların müştərək epik əsəri sayır
(Oquzski qeroiçeski epos. Moskva: Nauka, 1976).
Türkiyə qorqudşünaslarından Məhərrəm Ergin eposu Azərbaycan
türklərinə aid etdiyi halda, Orxan Şaiq onu Azərbaycan və oğuzlarla
məhdudlaşdırmayıb ümumtürk hadisəsi kimi təqdim edir. Bu kiçik arayışı
verməkdə məqsədim heç də məsələnin mübahisəli olduğunu bildirmək
deyil. Məqsədim tarixi ənənə və etnoonomastikanın nə qədər önəmli və
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zəruri olmalarını qəbul etməklə yanaşı, bu və ya digər eposun, yazıçı və ya
şairin milli mənsubiyyətini müəyyənləşdirməkdə dil amilinin nə qədər
həlledici olduğunu özəlliklə vurğulamaqdır. Dil amilinə gəlincə, o, “KitabiDədə Qorqud”un məhz Azərbaycan dili abidəsi olduğunu təsdiq edir. Bu
barədə konkret dil materialı əsasında Məhərrəm Ergin, Əzəl Dəmirçizadə
kimi türkoloqların dərin və hərtərəfli tədqiqatlar nəticəsində meydana
çıxardıqları çoxlu faktlar var. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dilinin
qədim abidəsidir” adlanan bu konfransda müzakirəsi nəzərdə tutulmuş
elmi məruzələr də, ilk növbədə Musa İslamovun “KDQ” və qədim
Azərbaycan şifahi ədəbi dili dialekt və şivələr işığında”, Sevil
Mehdiyevanın “KDQ” və qədim Azərbaycan şifahi ədəbi dili”, Qüdrət
Cəfərovun “KDQ” dilinin Azərbaycan ədəbi dil tarixində yeri”, Afina Əlizadənin “KDQ” dilində saylar və saylarla bağlı sözlər”, Əvəz Sadıqovun
“KDQ və Azərbaycan nəsr dili” məruzələri də çoxlu yeni dil faktları ilə
zəngindir. İstər fonetik, istər leksik və qrammatik cəhətdən meydana
çıxarılmış genetik uyğunluqlara aid konkret misalları burada nəzərə
çatdırmağa ehtiyac görmürəm.
Məruzəmdə açıqlanması nəzərdə tutulan ikinci tezis “KDQ”nin yaşca
qədim abidə olmasıdır. Eposun mənsubluğu kimi bu məsələdə də fikir
müxtəlifliyi vardır. “KDQ”nin ilk dəfə qələmə alınması və sonra üzünün
köçürülməsinin X əsrdən əvvələ aid olması ehtimalı olsa da (F.Zeynalov,
S.Əlizadə, 1, 7), dastanın yazıya alınmasının daha çox XIV və XV əsrlərlə
bağlanması fikri üstünlük təşkil edir. Bununla belə, dastanda təsvir olunan
hadisələrin 1300 il və ondan daha əvvəllərə aid olması barəsində mövcud
olan mülahizələr də ümumi vahid rəy kimi, demək olar ki, bütün görkəmli
alimlər tərəfindən qəbul edilir. Məsələn, V.M.Jirmunski və
N.N.Kononovun 1962-ci ildə nəşr etdirdikləri rusca “KDQ”-də gedən üç
məqalədən ikincisinin müəllifi Aleksandr Yuryeviç Yakubovski dastanın
XV əsrdə Azərbaycanda yarandığını göstərərək orada təsvir edilən
hadisələrin oğuzların islamı qəbul etmədiyi dövrlərlə bağlamışdır.
V.M.Jirmunski də “KDQ”-də bəzi boyların V-VI əsrləгə aid olması fikrini
irəli sürür. X.Koroğlu və Ə.Dəmirçizadə “KDQ”-də təsvir edilən oğuz
həyatı və mühitini 1-2 əsr bəri çəksələr də, onun qədimliyini inkar etmirlər.
Çağdaş qorqudşünaslarımızdan KDQ hadisələrini daha qədimlərə aid
edənlər də var (Ş.Cəmşidov). “KDQ”-ni Azərbaycanda 1988-ci ildə nəşr
etdirən F.Zeynalov və S.Əlizadənin kitaba yazdıqları müqəddimədə verilən
və cavablandırılan suallardan 2-ci və 4-cü suallar maraqlıdır. “Kitabi DədəQorqud”da cərəyan edən hadisələr hansı real dövrü əks etdirir?” sualına
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“VI-VIII əsrləri” cavabı verilir. 4-cü sual və ona verilən cavab prinsipcə 2cidən fərqlənmir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı boylar şifahi şəkildə nə
zaman formalaşmağa başlanmışdır? – VI-VIII əsrlərdə. Nə zaman tam
təşəkkül etmişdir? – VII-IX əsrlərdə” (s.17).
“KDQ”-nin qədimliyini daha çox tarix və başqa elmlərə əsaslanan bu
mülahizələrlə yanaşı, bizcə, daha əsaslı sayıla bilən dil faktları da təsdiq
edir. Fonetik, leksik və qrammatik faktlardan bir neçəsini qeyd etməyi
gərəkli sayıram:
1. Fonetika səviyyəsində “KDQ”-də bəzi səslərin, məsələn, b və m
samitlərinin söz başında (anlautda) müvazi işlənməsi ümumdanışıq dilinin
hələ tam formalaşmadığını, yəni oğuz və qıpçaq dilləri ünsürlərinin
“mübarizəsinin” hələ başa çatmadığını göstərir; misallar: Xan qızı səbəbi
nədir, degil mana (35) (Misallar F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşr
etdirdikləri “Kitabi-Dədə Qorqud.” Bakı: Yazıçı, 1988 kitabından
seçilmişdir). Hay Dirsə xan, bana qəzəb etmə (yenə orada). Bu m-b
müvaziliyinin ər-arvad arasında özünü göstərməsi onlardan birincisinin
qıpçaq, ikincisinin isə oğuz tayfalarına mənsubluğuna dəlalət edir və
dastanın qədimliyini, oğuz və qıpçaqların bir “dövlət daxilindəmi deyək,
hələ bərabər vəziyyətdə olduqları dövrə aid olmasını göstərir. MİB səs
müvaziliyi əvəzliyin birinci şəxsin cəmində (Tənri bizə yetman əyal verə –
dedi (35); Sən Bəkilün nəsisən, oğlan, degil mizə – dedi (108) və bəzi
feillərdə göstərir. Anlautda у samitinin geniş işlənməsi də dastan dilinin
qədimliyini göstərir. Məs: üz əvəzinə yüz, ürək əvəzinə yürək igid əvəzinə
yigit, uca əvəzinə yuca və s.
2. Fonetik səviyyədə olduğu kimi, leksik səviyyədə də sözlərin
müvaziliyi müşahidə olunur. “KDQ” üzrə aparılmış tədqiqata əsasən,
dastanın dilində demək sözü 1183 dəfə, eyni mənalı ayıtmaq sözü isə 816
dəfə işlənmişdir: Bəlli olduğu kimi, bunlardan birincisi oğuz, ikincisi isə
qıpçaq dillərinə mənsub leksik vahidlərdir. Dastanın dilində müasir dilimiz
üçün arxaikləşmiş sözlərin müvaziliyi müşahidə olunur. Dastanın dilində
müasir dilimiz üçün агxaikləşmiş sözlər də xeyli işlək olmuşdur. Məsələn,
ayıtmaq (demək), alp (qəhrəman), qapa (uca), qonmaq (məskən salmaq),
qutlu (xoşbəxt), damu (cəhənnəm), duşaq (buxov), əvrən (kainat), ərcil
(nadinc), əsən (sağlam), əsrük (sərxoş), inaq (vəzir), yəm (istixarə), gələci
(söhbət), sayru (xəstə), sası (üfunətli), tanuq (şahid), us (ağıl), calap (allah),
çəri (qoşun), uçmaq (cənnət), cılasun (cəsur), şülən (toy, yığıncaq) və s.
“KDQ”-də işlənən, sonralar isə bəzi sözlərin tərkibində qalan və ya
fonetik cildini dəyişərək işlənən sözlərin varlığı da dastanın qədimliyinə
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dəlalət edir: Onlara misal olaraq, aşağıdakı sözləri göstərmək olar: bilə
(ilə), dan (söz) (Müq. et: danışmaq, danlamaq), güz (payız) (Müq. et:
güzəm (payızda qırxılmış yun)), muştçu (muştuluq) və s.
3. Morfoloji səviyyədə. Nitq hissələri içərisində tarixən ən gənci olan
əvəzliklərdən qayıdış əvəzliklərinin məhdudluğu da “KDQ”-nin
qədimliyinə dəlalət edir. Dastanda məsələn, özüm, özün kimi qayıdış
əvəzlikləri də şəxs əvəzlikləri ilə verilir: Gördünmü mən mənə nə etdim
(80). Dastanda dil faktı olan bu linqvistik hadisəyə Nəsimi və Füzulinin
əsərlərinin dilində üslubi fakt kimi rast gəlirik.
Feilin gələcək zamanı üçün xüsusi qrammatik vasitənin olmaması da
dastan dilinin qədimliyini göstərən əlamətlərdəndir. Və yaxud indiki
zamanın analitik formasının mövcudluğu da dastan dili üçün qədimlik
sayıla bilər.
Dastanın dilində sıx-sıx işlənən - ıbanı //- übəni feli bağlama formaları
da dastanın dilinin çox qədim olduğunu göstərir: Gəlübəni qarşuladular,
qara otağa qondurdular, qara keçə altuma döşədilər, qara qoyun
yəxnisindən ögümə gətürdilər. Qalqubanı yerindən turı gəldin (105).
Xəbərlik kateqoriyasının üçüncü şəxsini bildirən -dır//- dir //dür//şəkilçisinin ilkin şəklinin varlığı da dastan dilinin qədimliyinə sübut
sayıla bilər: Qırq incə belli qızla Boyı uzun Burla Xatunu gətiribdürür,
bizimdir (48).
"KDQ”-də perifrastik feil formalarının geniş dairədə işlənməsi də
dastan dilinin qədimliyini göstərir. Ümumiyyətlə, müəyyən dərəcədə bədii
təsvir vasitəsi kimi istifadə olunan bu formalar qədim bədii vasitə kimi də
açıqlana bilər: Tavla-tavla Şahbaz atlarını sorar olsan, Ağam Beyrəkin
binədiyidi (64), Qarşu yatan qara dağlar istər olsa, el yaylar (75),Xanımızın
nəzəri bizdən dönmüş gördüm (105), Tatlu mənim canımı alur oldı (82).
“KDQ” dilinin qədimliyinə dəlalət edən dil faktlarından biri də
dastanın dilində amorf (kök) dillərə məxsus qrammatik vasitələrin
olmasıdır. Məsələn: “Əski pambuq bez olmaz, qarı düşmən dost olmaz”
(31) kimi cümlələrdə qrammatik vasitə, əsasən, söz sırasıdır. Sonralar belə
ifadələr öz aqlütinativ formasını almışdır: Əski pambuqdan bez olmaz, qarı
düşməndən dost.
Mənsubiyyət şəkilçili sözlərdə ismin yiyəlik və təsirlik hallarının
dastanın dilində şəkilçisiz işlənməsi də aqlütinativ dillərə xas olan
qrammatik vasitələrin də hələ öz yerini tutmadığını göstərir: Bərü gəlgil,
başım bəxti, övüm təxti (35), Xanımızın nəzəri bizdən dönmüş gördüm
(105), Burada başım, övüm sözlərində yiyəlik (başım-ın, övüm-ün), nəzəri
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sözündə təsirlik hal şəkilçisi (nəzəri-ni) işlənmişdir.
Sifətin çoxaltma dərəcəsinin söz təkrarı ilə verilməsi də, məsələn,
siuq-souq sular (66) amorf dillərə xas olan qrammatik hadisədir.
Ədəbiyyat
1. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Yazıçı, 1988

Kitabi-Dədə Qorqud: (məqalələr toplusu) /red.: Y.Qarayev, A.Axundov;
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,
Bakı, Elm,1999
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Bəkir NƏBİYEV
(1930-2012)
ƏXLAQİ VƏ ESTETİK MƏZİYYƏTLƏR XƏZİNƏSİ
Mənim mənsub olduğum nəslin bəxti gətirmişdir ki, “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarını hələ orta məktəbdə ikən oxumaq, öyrənmək şərəfi
nəsibimiz olmuşdur. 50-ci illərin əvvəllərində bəzi digər ədəbi-mədəni
dəyərlərimizlə yanaşı, bu dastan da bir müddət yuxarıların qəzəbinə düçar
olub proqramlardan kənar edilmişdi. Buna baxmayaraq, Dədə Qorqud
dünyası artıq 60 ildir ki, bizim qəlbimizdə və beynimizdə özünə layiq yer
tutub. Azərbaycan xalqının, bütün oğuz türklərinin ulu babalarının
yaratdığı dünya çaplı bu dastana həsr olunmuş hər bir qiymətli tədqiqat
əsəri bizi dastanı yenidən oxumağa, onun zəngin obrazlar aləmi ilə təkrartəkrar ünsiyyətdə olmağa sövq edir.
Dünya qorqudşünaslığının əsasını qoymuş alman alimi Ditsi, dastanı
araşdırıb rusca tərcümələrilə birlikdə nəşr etmiş akademik Bartoldu,
“Kitabi-Dədə Qorqud”un tam mətnini Türkiyədə mükəmməl tədqiq və nəşr
edən Orxan Şaiq Gökyayı, Məhərrəm Ergini, əsərin italyan naşiri Rossini
və başqalarını biz bu gün böyük şükranlıq və rəhmətlərimizlə yad edirik.
Onların nəcib fəaliyyətilə biz ilk öncə Azərbaycan alimlərinin
araşdırmaları əsasında tanış olmuşuq.
Dastanın dil etibarilə bir qədər sadələşdirilən ilk tam və katib nəşrini
(1962) hazırlamış akad. H.Araslının, “Azərbaycan xalq dastanları” (1972)
adlı sanballı monoqrafıyasında “Kitab”ın çoxsahəli elmi təhlilini vermiş
prof. M.Təhmasibin, dastanın yeni tərtib və transkripsiyada ilkin mətnini,
habelə müasir variantını hazırlayıb geniş elmi müqəddimə və səriştəli
şərhlərin müşayiətilə nəşr etmiş (1988) prof. F.Zeynalovun (bu ağır işə
prof. Samət Əlizadə də qatılmışdır) Azərbaycan folklorşünaslığı,
ümumiyyətlə, türkologiya sahəsində xidmətləri təqdirəlayiqdir. Bu
məqaləni hazırlarkən mən yuxarıda qeyd etdiyim mənbələrlə yanaşı, prof.
Ə.Dəmirçizadənin sırf linqvistik məcrada işlənmiş “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının dili” (1959), prof. Şamil Cəmşidovun “Kitabi-Dədə Qorqudu
vərəqlərkən” (1969), Anarın “Dədə Qorqud dünyası” (1985), prof. Kamal
Abdullanın “Gizli Dədə Qorqud” (1991), prof. Pənah Xəlilovun “KitabiDədə Qorqud”− intibah abidəsi” (1993), prof. Kamil Vəli Nərimanoğlunun
“Eposun poetikası” (1994), prof. Bəhlul Abdullanın “Kitabi-Dədə Qorqud”
və islam dini” (1997), prof. Elmira Rəhimovanın “Kitabi-Dədə Qorqud”
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dastanlarının rus tərcümələri” (1996) monoqrafiyalarını nəzərdən keçirdim.
Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş mətni əsasında Şamil Cəmşidovun
latın əlifbası ilə buraxdığı və yaxşı bir lüğətlə, toponimlər siyahısı ilə təchiz
etdiyi son mətni (1995) vərəqlədim...
Hərəsinin öz təhlil metodu, faktlara yanaşma bucağı olan bu alimlərin
hər biri həqiqətən də, çox əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə etmiş,
qorqudşünaslığı bir sıra yeni elmi qənaətlərlə zənginləşdirmişlər.
Azərbaycanda və Türkiyədə bu təkrarsız oğuznaməyə həsr olunmuş yerli,
regional və beynəlxalq elmi sessiya, simpozium və konqreslərdə çox
maraqlı mülahizələr söylənmişdi. Həmin proses bu gün də davam edir.
Mən bu müxtəsər məqalədə dastanın hansı dərin qatlarında isə uyuyan
və indiyədək kimsənin vara bilmədiyi sirli bir mətləbi aşkarlamaq, bu
barədə tamamilə yeni söz demək cəsarətində və iddiasında deyiləm. Olsaolsa yazımın başlığında öz əksini tapmış mətləbin işığında “Kitab”ı son
dəfə oxuyarkən yaşadığım duyğuların və fikrimdən keçənlərin bir qismini
oxucularla bölüşəcək, xalq hikmətinin dərin məna özəlliyini və estetik
gözəlliyini heç vaxt itirməyən bəzi məqamlarına diqqəti cəlb edəcəyəm.
Yazıçı-tədqiqatçı Anar “Kitabi-Dədə Qorqud”u xalqın şah əsəri, ana
kitabı adlandırır və elə bilirəm ki, onun bu qənaətinə tam şərik olmaq
mümkündür. Doğrudan da “Kitab” Azərbaycan xalqının, qədim oğuzların,
bütün türk dünyasının yaradıcı dühasının hələlik əldə olan ilk ən böyük və
ən mükəmməl bədii ifadəsidir. Bu dastan xalqın həyatının epik lövhələrini,
estetik zövqünü, gözəllik anlayışını, humanizmini, vətənpərvərlik,
qəhrəmanlıq keyfiyyətlərini, sevgidə dəyanət, ataya-anaya şəfqət və
ehtiram duyğularını bədii vasitələri əks etdirən qanunlar məcəlləsi, zəngin
biliklər ensiklopediyasıdır. Bəli, “İliada” yunanların, “Mahabharata”
hindlilərin, “İqor polkunun dastanı” rusların, “Manas” qırğızların,
“Alpamış” özbəklərin, “Kalavela” finlərin ... olduğu kimi... Dastanın 1300
illik yubileyinin geniş miqyasda və yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel 1997-ci il tarixli
fərmanında belə bir məqamın xüsusi olaraq vurğulanması da çox
səciyyəvidir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” yüksək bəşəri idealların
tərənnümçüsü kimi dünya xalqlarının mənəvi sərvətləri xəzinəsinə daxil olmuşdur.
***
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında xainləri çıxmaq şərtilə hər bir
cəmiyyət üzvünün (kişimi, qadınmı, gəncmi, qocamı olmasının fərqinə
varmadan) ən vacib göstəricisi vətənpərvərlikdir, vətən qeyrəti, xalq, el-
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oba, ailə namusu və məhəbbət uğrunda hər an təzahür etdirməyə hazır
olduğu qəhrəmanlıqdır. Maraqlıdır ki, dastandakı bədii obrazlar növ-növ
səbəblər üzündən bir-birilə öcəşə də bilər, biri digərinə münasibətdə
qürrələnə də bilər və heç vaxt istəməzlər ki, camaat arasında lüzumsuz
sözə-bezə səbəb olsunlar. Bəlkə, onlar bir müddət küsü də saxlaya bilərlər;
lakin oğuz bəylərindən, qohum- əqrəbadan kiminsə başına bir faciə
gələndə, bir ailəyə bədbəxtlik üz verəndə bütün elat, hamı zəncirvari, bəlkə
də, dalğavari məlumat vasitəsilə bundan xəbər tutur və elə həmin andan
hamının ümumi qayğı mənbəyinə çevrilən bu bəlanı dəf etmək üçün təkcə
xoş sözü, pulu-parası, yaxud atı-dəvəsi ilə yox, böyük bir ordunun sıra
nəfəri kimi, özlərinin, klassik şeirimizdə deyilən sayaq, “can nəqdi” ilə
yaxından iştirak edirlər.
Əlbəttə, içəridəki düşmən casuslarının bəd əməllərini istisna etməklə,
qalın oğuz bəyləri, ölkənin ən güclü biləkləri, ən ağıllı başları, ən həssas
ürəkləri dərhal zərər çəkmişin, təcavüzə məruz qalmışın köməyinə gəlirlər.
Onlar buna vətənin, cəmiyyətin taleyüklü məsələsi kimi baxır və bu barədə
söz düşəndə hər cür daxili çəkişmə arxa plana keçir, ümumi düşmənə qarşı
mübarizədə bütün qəhrəmanlar bir yumruq kimi birləşirlər. Əsərdə
deyildiyi kimi, “məmləkətin xarab olmasına dözmürlər”. Bu qənaətim
boyların bir neçəsinin qəhrəmanı dara düşəndə özünü zərər çəkmişə
çatdıranların dönə-dönə təkrar etdikləri “Çal qılıncın, ay fılankəs, yetdim!”
sözlərində və dastan qoşanın bu cümləsində öz təsdiqini tapır: “Sayılmaqla
oğuz bəyləri tükənsə olmaz. Həm gəlib yetdilər, kafirə at saldılar qılınc
çaldılar...” Boyu uzun Burla xatun, Beyrəyin sevgilisiBanuçiçək, Qanturalının ömür-gün yoldaşı Selcan xatun, Domrulun övladlarının anası
xarakterin bütövlüyü, iradə qüvvəsilə, qeyrət və namus mücəssəməsi kimi
heç də kişilərdən geri qalmırlar.
Qorqud dünyasının ərənləri dosta, mömin bəndələrə, yanlarına xoş
məramla gələnlərə, pənah gətirənlərə qarşı nə qədər mehriban, nə qədər
xoşqılıq, nə qədər canıyanandırlarsa, torpaqlarına göz dikib var-dövlətinə
təcavüz edən talançılara, əziz adamlarının, soydaşlarının qanını tökmüş
düşmənlərə qarşı bir о qədər sərt, kəskin və amansızdırlar. Təpəgöz
fövqəladə gücünə, hər cür hiylələrinə baxmayaraq, nəhayət, məğlub olub
“İndi, qardaşlar, mana qıymayın!” deyə bağışlanmaq üçün yalvaranda
Basatın ona verdiyi cavab bu baxımdan çox sərrast səslənir:
Ağ saqqallı babamı ağlatmışsan.
Qarıcıq, ağ birçəkli anamı bozlatmışsan.
Oarındaşım Qıyanı öldürmüşsən.
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Ağca üzlü yengəmi dul eləmişsən.
Alagözlü bəbəklərin öksüz qoymuşsan,
Qoyurmuyam səni?!
Qara polad üz qılıncımı dartmayınca,
Qafalı-börklü başın kəsməyincə,
Alca qanın yer üzünə tökməyincə,
Qardaşım Qiyanın qanın almayınca
Qoymazam! − dedi.
Bəli, qana-qan, ölümə-ölüm! Qarı düşmənə qəddarlığı üçün, tökdüyü
nahaq qanlar üçün layiqincə cavab verilməyənədək dastanın qəhrəmanları
rahatlıq tapa bilmir. Elədiyi hər böyük günah, qəbahət və cinayət üçün
təcavüzkara ibrət dərsi verilməsə, vətən torpağı başdan-başa düşmən
tapdağı olar. Hər yerindən duran, hər atına minən acgöz hərif oğuza çapar.
Bir-birindən dəhşətli cinayətlər törədə bilər.
Qəhrəmanlıq obrazların hər birinin boyuna biçilmiş bir keyfiyyətdir.
Təsadüfı deyil ki, bu cəmiyyətdə oğlanlara bütün dünyada mövcud olan
ənənəvi qaydada ad qoymurlar: yeniyetməlik, ilk gənclik çağlarında
göstərdikləri fədakarlığın, şücaətin, qəhrəmanlığın məzmununa görə
Qorqud ata onlara ad verir. Məsələn, Dirsə xanın yeganə övladı
ətrafdakıları lərzəyə gətirən qızmış bir buğanı yumruq zərbəsilə ram etdiyi
üçün ona Buğac adı verilmişdir.
Vətənpərvərlik, igidlik, qəhrəmanlıq yalnız bəylərin alın yazısı deyil;
zənginli, yoxsullu bütün oğuzların ömür kitabına yazılmış və yeri düşəndə,
tələbat olanda təzahür edən ümumxalq keyfıyyətidir.
Xeyirdə,şərdə özünü göstərən el birliyi əsərdə nə qədər parlaq surətdə
təzahür etsə də, bəyin bəy, rəiyyətin rəiyyət psixologiyası gözlənmiş və
romantik təxəyyüldən bəhrələnmiş dastandakı konkret təsvir və
təqdimatların realist təsir qüvvəsini artırmışdır. “Salur Qazanın evinin
yağmalandığı” boyda Qaraca çoban vətənpərvər bir türk oğlu kimi, öz
ağasına sadiq bir rəiyyət kimi bütün varlığı ilə düşmənin hücumlarına sinə
gərir, doğma qardaşlarını bu vuruşlarda itirsə də, iradəsi sarsılmır, geri
çəkilmir, ağası Qazanın sürüsündən bircə dənə də olsun heyvan itkisinə,
yəni düşmənlərin qoyun aparmasına yol vermir. Maraqlıdır ki, bütün
bunları bilən Salur Qazan intiqam üçün coşaraq yola düşəndə çoban da ona
qoşulmaq istəyir. Lakin Qazanın xanlıq qüruru burada sanki dilə gəlir.
Rəiyyətin köməyini öz şəninə kəsir sayan Qazan xan fikirləşir ki, “əgər
çobanla varacaq olursam, qalın oğuz bəyləri başıma qaxınc qaxarlar...
Çoban olmasaydı, Qazan kafırə qalib gələ bilməzdi” deyərlər.
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Doğrudur, boyun süjetinə incəliklə daxil edilən bir epizoddan, yəni
Qaraca çobanın iplə bağlandığı ağacı kökündən çıxarıb ağasının ardınca
getdiyini görəndən sonra Qazan xan onun da özü ilə düşmən üzərinə
getməsinə razı olur, lakin Qaraca çobanın təklifı müqabilində onun verdiyi
ilk reaksiya hakim təbəqə psixologiyası ilə bağlı olan incə bir məqam kimi
yadda qalır.
Ailə namusu, qadınlıq şərəfı, ata-oğul, ana-övlad münasibətlərinin
ülviliyi baxımından Burla xatun - oğlu Uruz - Şöklü Məlik süjetini
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında bədii kolliziyanın ən yüksək məqamı
adlandırmaq olar. Hörmətli oxucunun bu əsəri dönə-dönə oxuduğunu və
məzmunu ilə yaxından tanış olduğunu bildiyim üçün mən əsərdən neçə
sətirlik bir müraciəti yada salmaqla kifayətlənəcəyəm. Əsir alınmış Burla
xatunla əylənmək istəyən, lakin həm Burla xatunun özünün, həm də qırx
bəy qızının yekdil müqavimətinə rast gələn Şöklü Məlikin Uruzu doğrayıb
ətindən bişirilən qara qovurmanı xatunlara yedirtmək haqqında əmrinə
Uruzun birmənalı münasibəti belə olur:
Qoy bəni, qadın ana, çəngəla ursunlar,
Qoy ətimdən çəksünlər, qara qaurma etsinlər,
Qırqq bəg qızının önünə ilətsinlər.
Onlar bir yedigində, sən iki yegil!
Səni kafərlər bilməsünlər, tuymasunlar,
Та kim, sası dinlü kafərin döşəginə varmıyasan,
Sağrağın sürmiyəsən.
Atam Qazan namısını sımayasan. Saqın!
Qocalıb qarımış, əldən düşmüş anaya münasibətlə bağlı əsərin heç
vaxt unudulmayacaq bir parçası neçənci dəfə oxunduğundan asılı
olmayaraq həmişə adamı sarsıdır. Bildiyimiz kimi, tarix (ədəbiyyat tarixi)
insan münasibətlərinin əşirət dövrünə məxsus çox qəribə özəlliklərini
mühafizə edib saxlamışdır. Lap qədim zamanlarda elə köçəri qövmlər olub
ki, qocalıb tamam əldən düşmüş ağsaqqalı, ağbirçəyi tez-tez köç edərək
dəyişmək zorunda olduqları bir məntəqədən о birisinə aparmır, son köç
yerində taleyin ümidinə qoyub gedirlərmiş (Bax: Y.V.Çəmənzəminli.
“Qızlar bulağı” romanı). “Kitabi-Dədə Qorqud”da isə qocalara, qarılara
münasibət tam başqa əxlaqi münasibətlər üzərində tənzim olunur. Boyların
birində bütün varı-dövləti talan edilmiş, mal-qarası, at ilxıları, qoyun
sürüləri, dəvə karvanları əlindən çıxmış, ailəsinin istisnasız olaraq bütün
üzvləri yesir edilmiş oğuz bəyinin namərd düşməndən yalnız bir təmənnası
var: artıq qarımış anasını ona qaytarsınlar ki, savaşmadan, vuruşmadan

257

qayıdıb getsin; ta ki, anası at ayaqları altında tapdanmasın, vəssalam!
Namərd, kəmfürsət düşmən hətta buna da razı olmur və bu qəddarlığı
onun öz başında çatlayır. Lakin hadisələrin nə ilə nəticələndiyindən asılı
olmayaraq, о anda məğlub, asılı, peşiman, pəjmürdə tərəfın ancaq bir qarını
– ananı xilas etmək təmənnasında bulunması bir daha təsdiq edir ki,
ulularımızın əxlaq və mənəviyyat məcəlləsində “qadın haqqı, xüsusən də
ana haqqı, tanrı haqqıdır!” düsturu elə-belə, gəlişigözəl deyilən bir söz, bir
şüar deyil, ən çətin sınaq məqamlarında, ən gərgin taleyüklü anlarda belə
oğuz ərlərini tərk etməyən, onların qanına-iliyinə işləmış daxili-mənəvi
tələbin, gen yaddaşının təzahürü olmuşdur.
Sevgidə
sədaqət,
məhəbbətdə
dəyanət
“Dədə
Qorqud”
qəhrəmanlarının, xüsusən də gənc sevgililəri xarakterizə edən ən səciyyəvi
mənəvi keyfiyyətidir. Bunun bir-birindən gözəl təsvirini biz Dəli Domrulla
halalının münasibətlərinin timsalında aşkarca görürük. Əzrail Duxa Qoca
oğlu Dəli Domrulun canını almaq haqqında Allahın iradəsini yerinə
yetirməyə gələndə çox pərt olub gənc yaşında ölmək istəməyən bu
dəliqanlıya təklif olunur ki, əgər ölmək istəmirsə, bir istisna hal kimi can
yerinə can bulsun, yəni yaxın adamlarının birindən onun əvəzinə ölməyə
razılıq alsın. Atası da, anası da “dünya şirin, can əziz” deyə bu təklifı qəbul
etmədikdə Domrul iki çocuğunun anasına müraciət edərək onunla vidalaşır
və son vəsiyyətini söyləyir. Bu xatunlar xatununun Domrula cavabı ərarvad münasibətləri haqqında bizə məlum ədəbiyyatlarda heç vaxt
qarşılaşmadığımız orijinal bir üslubda səslənən sevgi himni təsiri
bağışlayır:
Nə dersən, nə söylərsən,
Göz açub gördügim,
Könül verib söydügüm,
Qoç yigidim, şah yigidim!
Tatlu damag verib soruşduğum,
Bir уasdıqda baş qoyub əmişdiyim!
Qarşu yatan qara tağları,
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsun!
Souq-souq suların içər olsam,
Mənim qanım olsun!
Altun-agçan xərcləyür olsam,
Mənim kəfənim olsun!
Tavla-tavla şahbaz atun
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Binər olsam, mənim tabutum olsun!
Səndən sonra bir yigidi
Sevib varsam, belə yatsam,
Alа yılan olub, məni soqsun!
Sənin ol müxənnət anan, baban,
Bir canda nə var ki, sana qıyamamışlar?
... Yer tanıg olsun, gög tanıg olsun!
Qadir tanrı tanıg olsun:
Mənim canım sənin саnına qurban olsun!
Bu saf, təmiz məhəbbətin gücü, Domrulun öz sevgilisindən sonra
yaşamaq istəmədiyi üçün Allaha sidq ürəkdən yalvarıb “alırsan ikimizin
canın belə alğıl, qoyursan ikimizin canın belə qoyğıl” deməsi kərəmi çox,
bağışlayan, qadir tanrıya xoş gəlir və bir-biri üçün yaranıb mehribançılıqla
yaşayan bu gənclərin hərəsinə 140 illik uzun ömür əta edir.
Dastanın bu yarpaqlarını oxuyub çevirərkən xəyalımda dünya
ədəbiyyatının iki məşhur klassiki və onların iki əsəri, habelə əsərləri vaxtilə
yüksək qiymətləndirilmiş bir türk düşməninin sözləri canlandı. Tanınmış
rus ədibi M. Qorki özünün “Qız və ölüm” poeması ilə, alman dahisi Höte
isə özünün “Faust” əsərilə. Xatırladıram ki, vaxtilə Qorkinin “Qız və ölüm”
poemasını oxumuş Stalin göstərmişdir ki, “bu əsər Hötenin “Faust”undan
da qüvvətlidir: Qız ölümə qalib gəlir”. Fikirləşdim ki, görəsən, bu bədnam
“ellər rəhbəri” “Kitabi-Dədə Qorqud”u oxumuş olsaydı, nə deyərdi; Dəli
Domrulun gənc arvadının qəhrəmanlığını, onsuz yaşamaq istəməyən
Domrulun mövqeyini və onların Əzrailə, ölümə qalib gəlməsinin “Dədə
Qorqud”dakı yüksək dərəcədə orijinal təsvirini necə qiymətləndirərdi? Biz
azərbaycanlılar və cəmi türk xalqları bu gün böyük iftixar duyğusu ilə
təsbit edə bilərik ki, həmin mövzunu ən tanınmış rus sənətkarlarından biri
olan M. Qorkidən 1200 il öncə məhz bizim babalarımız, həm də belə gözəl
bədii biçimdə yaratmışlar.
Bu da maraqlıdır ki, dastanın qəhrəmanları ən müxtəlif münasibətlərlə
çeşidli obyektlərə: öz qadınlarına, analarına, övladlarına, atlarına,
silahlarına, düşmənlərinə, təbiət hadisələrinə müraciət edir və bu zaman
müraciət olunan obyektin ən səciyyəvi əlamətlərini dilə gətirirlər. Həmin
müraciətlərin quruluşu, ahəngi, adı çəkilən əlamətlərin məna ardıcıllığı,
səciyyəsi xüsusi bir araşdırmanın materialı və mövzusu ola bilər. Lakin
mən diqqəti ona cəlb etmək istəyirəm ki, dastanın səhifələrində gen-bol
səpələnmiş bu müraciətlərin ən incələri, ən zərifləri, ən hərarətliləri,
nəhayət, ən təbiiləri qadına, sevgiliyə ünvanlanmış müraciətlərdir.
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Bərü gəlgil, başım baxtı, evim taxtı,
Evdən çıqub yürüyəndə səlvi boylum,
Topuğında sarmaşanda qara saçlum,
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum,
Qoşa badam sığmayan tar ağızlum,
Güz almasına bənzər al yanaqlım,
Qadınım, dirəyim, döləyim!
Yüksək duyğuların, böyük məhəbbətin, məhrəm, hərarətli ər-arvad
ünsiyyətinin dərin səmimi ifadəsi olan bu müraciət həm də xüsusi
həssaslıqla seçilib təbii və orijinal bənzətmələrdə təzahür edən, sözün yaxşı
mənasında daşlaşmış bədii qənaətlərdir.
Dastanın səhifələrində xalqın gözəllik haqqında estetik baxışlarının da
müəyyən cəhətləri öz əksini tapmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” arealında
sözə-sənətə, saza, yəni qopuza çox yüksək qiymət verilir. Bu mühitdə ən
böyük qələbələr münasibətilə düzəldilən ziyafətlərdə, toy məclislərində,
hətta hərbi səfərlərdə belə qopuzsuz keçinmək əsla mümkün deyil. Dastan
bir daha sübut edir ki, qopuz ulularımızda müqəddəs tutulmuş, ona xalqın
mənəviyyat dünyasının tərcümanı kimi yüksək status verilmişdir. “Uşun
Qoca oğlu Səgrəyin boyu”nda təsvir edilən bir epizod bu baxımdan çox
böyük, mən deyərdim ki, heyrətamiz bir qüvvəyə malikdir. ...Qardaşını
xilas etmək üçün düşmən mövqelərinə varan Əgrək tanıya bilmədiyi
qardaşı ilə üzbəüz gəlir, onu da düşmən bilərək məhv etmək istəyəndə
görür ki, qarşısındakı igidin əlində qopuz var. O, dərhal əl saxlayıb deyir:
– Mərə kafir! Dədəm Qorqud qopuzu hörmətinə çalmadım. Əgər
əlində qopuz olmasaydı, ağam başı üçün, səni iki para qılardım.
Aydın məsələdir ki, qardaşlar bir-birini tanıyır və birlikdə düşməni
məğlub edirlər. Lakin bu anda bizi daha çox maraqlandıran məhz qopuzun
müqəddəsliyidir, Qorqud atanın adı ilə bağlı olan bu çalğı alətinin oğuz
qəhrəmanında oyatdığı yüksək bəşəri duyğudur. Qopuz tutmuş adam, hətta
düşmən də olsa, bu halda dastan qəhrəmanı ona əl qaldıra bilmir. Ömrügünü köçərilikdə, uzaq-yaxın səfərlərdə, düşmən təcavüzünə qarşı
davalarda keçən bir qövmün sözə, qopuza verdiyi bu müqəddəslik
statusunu sadəcə olaraq musiqiyə fanatik münasibət kimi başa düşənlər
bərk yanılırlar. Bu, mənim qənaətimə görə, türk dünyası insanlarının həm
də incə estetik zövq sahibi kimi böyük mədəniyyətin daşıyıcısı
olduqlarından xəbər verən bir əlamət kimi qiymətləndirilməlidir.
Dastandakı canlı bədii obrazlar düçar olduqları mürəkkəb olaylarla
bağlı qəmlənir, kədərlənir, yasa batır, ağlayır, şivən qoparır, başına faciə
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gəlmiş ailədə isə qız-gəlin ağ çıxarıb qara geyir, igidlər qara geyib göy
sarınır, həlak olanın, yaxud ölümcül yaralının atının quyruğunu kəsirlər...
Bütün bu deyilənlərlə yanaşı, onlar mahiyyət etibarilə nikbin xarakterli
adamlardır. Demək, gülmək, toyda-düyündə saz-söz dinləmək, çalmaqoynamaq bu personajların səciyyəvi əlamətləridir. Həyatda, xüsusən
yadellilərin hücumları ilə əlaqədar, tez-tez ağır sınaqlara məruz
qaldıqlarına baxmayaraq, ruhu yüksək olan bu qəhrəmanlar üçün məzə
duyğusu, yumor hissi də qətiyyən yad deyil. Tumanın qalası təkurunun
zindanında əzab çəkən Qazanla görüşməyə gəlmiş təkur övrəti arasındakı
söhbəti bir qədər müxtəsər şəkildə yada salmaq yerinə düşərdi:
– Qazan bəy, nədir halın? Diriliyin yer altındamı xoşdur, yoxsa yer
üstündəmi xoşdur? Həm şimdi nə yeyərsən, nə içərsən, nəyə minərsən?
– Ölülərinə aş verdiyin vaxt əllərindən alıram. Həm ölülərinizin
yorğasına minər və kahillərin yedərəm.
– Dinin üçün, Qazan bəy, yeddi yaşında bir qızcığazım ölmüşdür,
kərəm elə, ona minmə!
Qazan bəy:
– Ölülərinizdə ondan yorğası yoxdur, həp onu minirəm.
Təkur övrəti:
– Vay, sənin əlindən nə yer üzündə dirimiz və nə də yer altında
ölümüz qurtulurmuş...
Bu dialoq bir tərəfdən təkur arvadının burnundan uzağı görə bilməyən,
ağlı dayaz bir əbləh olduğunu göstərirsə, digər tərəfdən də oğuz ərinin çox
qüvvətli yumor duyğusuna malik olduğundan xəbər verir. Onu da deyim ki,
məhz bu keyfiyyət qəhrəmanın təkur zindanından xilas olmasını təmin edir.
Su axar, çuxurun tapar, deyiblər. Elə arvadı ağlında olan təkur da öz
növbəsində əsirini azad edir ki, zindanda qalıb bir daha onun yeddi yaşında
ölmüş qızının belinə minməsin...
Dastanda oğuzların həyatına, istiqlaliyyət uğrunda çarpışmalarına həsr
edilmiş, bir sıra hallarda, həqiqətən də, çox gərgin məqamları əks etdirən
səhifələrdə ən müxtəlif münasibətlərlə verilmiş dialoq və monoloqlar əxlaq
və gözəllik mövzusunda dərin mənalı, müdrik qənaətlərlə çox zəngindir.
Dastanın elə bir səhifəsini tapmaq çətindir ki, onda aforizm səviyyəsində
cilalanıb büllurlaşmış bu cür müdrik kəlamlar olmasın. Həm də bu
aforizmlər о qədər həyati, ilk baxışda sadə, lakin eyni zamanda əks
etdirdiyi fıkir yükü etibarilə о qədər dərin və sanballıdır ki, adətən
boylardakı hadisələrin nə ilə nəticələnəcəyini tez bilmək istəyən oxucular
da türk dünyagörmüşlərinin sinəsindən qopmuş bu aforizmlərə biganə qala
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bilmir, onların mahiyyətinə varır, onları mənimsəməyə, əxz etməyə çalışır:
Ulaşıban sular daşsa, dəniz dolmaz.
Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz.
Qara eşşək başına üyən ursan, qatır olmaz.
Qaravaşa don geydirsən, qadın olmaz.
Əski pambıq bez olmaz.
Qarı düşmən dost olmaz.
Ər, malına qıymayınca, adı çıxmaz.
Qız, anadan görməyincə, öyüd almaz.
Oğul - atanın yetiridir,
İki gözünün biridir.
Oğul dəxi neyləsin, baba ölüb mal qalmasa?
Baba malından nə fayda, başda dövlət olmasa?
Bu dediklərim dastanın müqəddiməsinə məxsus səhifələrdən birinin
üçdə birindən götürülmüşdür. Halbuki əsərdə aforizmlərlə süslənib
müəyyən olmuş səhifələrin sayı 100-dən artıqdır. Bu aforizmlər neçə-neçə
türk nəsilləri arasında yüz illərin həyat təcrübəsi əsasında meydana çıxan,
zaman keçdikcə aranıb-daranan, cilalanıb büllurlaşan müdrik kəlamlar kimi
çox cazibədardır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un bu xüsusiyyəti sonralar dastançı haqqında
yaranıb yayılmış el sözlərinə də təsir etmiş və Qorqud atanın
dastandankənar obrazını süsləndirən keyfiyyət kimi təsbit olunmuşdur.
Həmin el sözlərinin tək bircə misrasının açıqlaması sübuta ehtiyacı
olmayan bu həqiqətə yaxşıca xidmət edir.
Gəlinə ayıran demədim mən Dədə Qorqud,
Ayrana doyuran demədim mən Dədə Qorqud,
İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud,
Tikənə sökən demədim mən Dədə Qorqud.1
Omonim, sinonim və antonimlərdən, ümumiyyətlə, sözün əlvan məna
çalarlarından böyük həssaslıqla istifadə edilən bu dördlük bir poetik tam
olsa da, onun hər misrası ayrılıqda yumor çalarlı müstəqil bir həyat
həqiqətinin uğurlu ifadəsi kimi zəngin informasiya yükü daşıyır. Elə birinci
misranı götürək: “Gəlinə ayıran demədim mən Dədə Qorqud”. Bu misranı
belə izah etmək mənə mübahisəli görünür ki, guya Dədə Qorqud gəlini
gəldiyi ocağa ayrılıq salan bir varlıq kimi qınayır. Mənə elə gəlir ki,
Qorqud ata bu vasitə ilə gəlinin düşdüyü evdə oğulla (yəni əri ilə) onun
valideynləri, yəni qayınanası və qayınatası arasında bütün və hər cür
əlaqələrin kəsilməsinin səbəbkarı, baisi olduğunu demir. Əksinə, o, belə bir
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həyat həqiqətini təsbit edir ki, quşquşluğu ilə öz balalarını vaxtı çatanda
uçurub sərbəst həyata buraxdığı kimi, valideyn də gəlin gətirəndə övladını
özündən “ayırır”. Bu son sözü mən ona görə dırnaq işarəsinə almışam ki,
heç kəs, hətta ən yoxsul adam belə ata-anası ilə yaşadığı bir damın altına
gəlin gətirməz; ayrılmaq imkanı yoxdursa o, bəlkə də, heç evlənməz. Təzə
evlənənlərlə valideyn bir evin, bir komanın, bir çadırın sakinləri kimi və
yalnız bu mənada hökmən ayrılır, təzə ev-eşik olurlar. Dədə Qorqud da
məhz belə olduğu üçün gəlinə ayıran demir; bunun əksini desəydi, o, daha
müdrik Dədə Qorqud olmazdı ki... Mən bu mətləbə quşların öz balalarını
pərvazlandırıb uçurması əhvalatı ilə başlamışdım. İndi də soruşuram: Hər
ilin bahar çağı qaranquşlar yurdumuza qayıdıb gələndə kim görüb ki,
eyvanlarımızdakı hər bir yeni yuvanın sakinlərinin sayı ikidən artıq olsun?
Beləliklə, quş quşluğu ilə təbii, həyati səbəblər üzündən öz yetkin
balalarını özündən ayırırsa, məxluqatın əş-rəfı olan insan niyə bəs böyüdüb
ərsəyə yetirdiyi övladlarını vaxtı çatanda ayırmalı deyilmiş?! Beləliklə də,
Dədə Qorqud bu bir misrası ilə gəlin haqqında hələ о zamandan dilə-dişə
düşmüş əsassız bir mülahizəni əslində təkzib edir, gəlinin ləyaqətini, onun
əxlaqi statusunu özünə qaytarmış olur...
Dastanı yaradanların qənaətinə görə, Allah-təala, təbiət hər kəsin
qabına nə qoyubsa, dərgahdan nə pay veribsə, onun xarakteri, xasiyyəti də
bununla təşəkkül tapmışdır. Eyni obada, eyni imkanlar içində təqribən eyni
şəraitdə yaşayan iki qadının dastandakı yığcam xasiyyətnaməsi bu
cəhətdən çox səciyyəvidir: bunların birincisinə “solduran soy” damğası
vurulmuş, digəri isə “dolduran toy” ifadəsilə şərəfləndirilmişdir. Evin əsl
xatunu, ailənin dayağı, yəni "dolduran toy” odur ki, evə bir qonaq gəlsə, əri
evdə olmasa belə, onu yedirər, içirər, hörmət edər, yola salar. Ailənin
namusu onun üçün ən müqəddəs tabudur. Dirsə xanın xatunu məhz bu cür
qadınların əsərdə ən layiqli təmsilçilərindən biridir. Onun əxlaqı da,
mənəviyyatı da, özü də gözəldir. Dərdli, kədərli çağlarında da əri ona
dilimizin xəzinəsindəki ən ürəyə yatan, qadına qol-qanad verən gözəl
inciləri seçərək müraciət edir.
Ailəni də, onun başçısını da eldə-obada üzü qara edən, qohum-qonşu
evlərini gəzməkdən dabanları çatlamış bəzi arvadları isə dastançılar
“solduran soy” kimi belə təqdim edirlər: sabahdanca yerindən durar, əlinüzün yumadan doqquz bazlamac ilə bir güvələk yoğurd güvəzlər, tıxa-basa
yeyər, əlin böyrünə urar, ayıdar: bu evi xaraba olası; ərə varandan bəri dəxi
qarnım doymadı, yüzüm gülmədi, ayağım başmaq, yüzüm yaşmaq
görmədi, deyər. A, nolaydı bu öləydi, birinə dəxi varaydım... deyər.

263

Belələrinə Qorqud baba dastanda nadir hallarda rast gələn bir nifrət
duyğusu ilə “eşşək” möhürü vurmaqdan da çəkinmir.
Boyların ən çox adı çəkilən, əməli göstərilən qəhrəmanlarının
əxlaqında ikili bir məqama diqqəti cəlb etmək istərdim. Onlar həm islam
dininə qaildirlər, həm də şərab istehsal edirlər. Məsələn, “Uruz bəyin
dustaq olduğu boy”da bu dəliqanlının atası vaxtaşırı səliqə ilə dəstəmaz
alıb namaz qılır, Məhəmməd peyğəmbərin şərəfinə salavat çevirir, Allahın
dərgahına dualar edərək arzu və diləklərini bildirir. Lakin bu deyilənlər
onun evindəki ziyafətdə məclisə xidmət edən doqquz qızın hər birindən
şərab alıb içməsinə mane olmur. Bununla əlaqədar dastanın personajları
arasında onu qınayan da yoxdur. Onların (kişilərin) demək olar ki, hamısı
şərab içir. Bu cəhət güman etməyə əsas verir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”
islamın bizim ellərdə yayılmağa başladığı ilk mərhələdə formalaşmışdır və
bu zaman dinlə şərab hər halda oğuzlar arasında dinc, yanaşı yaşayırmış...
Sonralar zaman keçdikcə dinin tələbləri sərtləşmiş, islama qail olmaqla
şərab istehsal etməyin bir şəxsin timsalında qaynayıb-qarışması qadağan
edilmişdir. Bununla belə, eposun dolğunlunğu ve onun boylarında əksini
tapan əyyamda şərab içmək qoyun kəsib yemək kimi adi bir şey hesab
edilmişdir...
Kitabın xalq danışıq dilinin büllur çeşməsindən su içən zəngin, şirin
poetik dili var. Onun bir çox səhifələrində axıcılıq, ahəngdarlıq о qədər
qüvvətlidir ki, mətndə nəsr təqdimatının nə zaman bitib poeziyaya
keçdiyini, yaxud şeirin meydanı nə vaxt xalq danışıq dilinə tərk etdiyini
müəyyənləşdirmək çətin olur. Dastan çox qiymətli bədii tapıntılar, ürəyə
yatan bədii ifadə vasitələrilə, bu gün də öz orijinallığı ilə insanı heyrətə
gətirən təşbeh və istiarələrlə zəngindir. Hər bir qızın yanağında görünən
allıq (qırmızılıq) ona yalnız zahiri cazibədarlıq verməklə qalmayıb, həm də
varlığında qaynayan gənclik hərarətinin, həyatiliyin, yaşarılığın təbii
göstəricisidir. Bu keyfiyyəti müxtəlif xalqlara məxsus şairlər əsrlər boyu
dönə-dönə tərənnüm etmişlər. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlədilən
“Qar üzərinə qan dammış kimi al yanaqlım” ifadəsinə şəxsən mən hələ heç
bir sənətkarda, yaxud folklor nümunəsində rast gəlməmişəm. Təkcə bu
bənzətməyə görə qəti surətdə söyləmək mümkündür ki, dastanın yaradıcısı
həqiqətən də böyük bədii istedad, zərif estetik zövq sahibi olmuşdur. Bu
bənzətmədə ilk növbədə ağla qırmızının incə bir əndazədə təmasının
yaratdığı kontrastdan, təzaddan söhbət gedir. Çox istərdim ki, hörmətli
oxucular bu qarşılaşdırmada nəzərə çarpan ölçü hissinə xüsusi diqqət
kəsilsinlər. Burada məhz ölçü hissini itirmiş bəzi çağdaş naşı xanımların

264

kosmetik təravət adı altında lapan-lapan yaxdıqları ənlikdən söhbət getmir.
Mətndə qırmızının ağ bənizə son dərəcə xəsisliklə, məhz damcı ölçüsündə
təması arzu olunan yüksək estetik effekti təmin etmişdir. Məqalədə “Qoşa
badam sığmayan dar ağızlım” ,“Evdən çıxıb yürüyəndə sərvi boylum”,
“Güz alması kimi qırmızı yanaqlım” və s. kimi bir-birindən gözəl
təşbehlərin şərhinə imkanımız yoxdur.
Kitabda cəmi oğuzun riayət etdiyi “böyük-kiçik” münasibətlərinin
aydın ifadə olunan nizamnaməsi var. Ailə başçısının sözü, əmri kişiliqadınlı, böyüklü-kiçikli hamı üçün qanundur. Bütün ailə başçılarının, tayfa
ağsaqqallarının, qoşun böyüklərinin başbiləni isə Dədə Qorqud özüdür. O,
cəmiyyətin mənəvi başçısı, məsləhət yeri, xoş gündə çalıb-çağıran, dar
gündə dada çatıb məsləhət verən, yol göstərən, yeniyetmələrə, gənclərə
istedad və qabiliyyətinə, şücaət və qəhrəmanlığına uyar adlar qoyan,
oğuznamə düzüb-qoşan müdrik el ağsaqqalıdır.
Onun böyük bədii istedadının, zəngin biliyinin və bir insan kimi
mənəvi hünərinin məhsulu olan və artıq dünyada ən mükəmməl oğuznamə
kimi etiraf və təqdir edilən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı “tarixçi üçün
xalqımızın tarixi, ədəbiyyatşünas üçün onun epopeyası, etnoqraf üçün milli
əlamətlər toplusu” (Ş.Cəmşid), psixoloqlar üçün xarakterlər xəzinəsi,
estetiklər üçün gözəllik qalereyasıdır. 1300 il öncə saçları ağarıb tarixə
çevrilmış bu xəzinə zaman keçdikcə, daha dərindən tədqiq edilib çeşidli
nəşrlərdə xalqa çatdırıldıqca elmi-ədəbi məna və əhəmiyyəti, estetik dəyəri
daha da artır və zənginləşır.
Qeydlər
1. Bu dörd misra Ə.Dəmirçizadənin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili”
(Bakı, 1959, səh. 12) kitabından götürülmüş, mərhum professor isə həmin
misraları M.F.Axundovun arxivindən tapmışdır.
Kitabi-Dədə Qorqud: (məqalələr toplusu) /red.: Y.Qarayev, A.Axundov; AMEA
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı,
Elm,1999
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Tofiq HACIYEV
(1936-2015)
Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev (1936) Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində
anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul olub
(1953), oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib və dilçilik ixtisası üzrə aspiranturaya
qəbul edilib (1958). "Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi" mövzusunda namizədlik
(1962), "XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili" mövzusunda doktorluq
dissertasiyanı müdafiə edib (1969).
Tofiq Hacıyevin "Sabir: qaynaqlar və sələflər" (1980), "Şeirimiz, nəsrimiz,
ədəbi dilimiz" (1990), "Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz" (1999) kitabları işıq
üzü görüb. "Azərbaycan sovet ədəbiyyatı" (1988) dərsliyinin ərsəyə gəlməsində
həmmüəllif kimi iştirak edib. Eyni zamanda "Azərbaycan ədəbi dili tarixi" (1976),
"XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili tarixi" (1977), "Azərbaycan dili
tarixi" (1983, Kamil Vəliyevlə birgə), "Azərbaycan ədəbi dili tarixi" (2-ci hissə,
1987) dərsliyinin, "Azərbaycan dili" (1993, Zərifə Budaqova ilə birgə) kimi
monoqrafiya və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.
Elmi yaradıcılığında "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı tədqiqatlar mühüm yer
tutur. Tofiq Hacıyevin Kamil Vəliyevlə birlikdə Azərbaycan Dövlət Universitetində
respublika səviyyəsində təşkil etdikləri "Dədə Qorqud" seminarı Azərbaycan
qorqudşünaslığında bir dirçəliş yaratdı (1975-1976).

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”: OLAN VƏ OLMAYAN BOYLAR
Qorqudşünaslıqda belə bir şübhəsiz qənaət var ki, Dədə Qorqud
boyları sayca əlimizdə olandan daha çox olub; bu gün bizə məlum olan on
iki boy, görünür, onların ancaq bir hissəsidir (H.Araslı, M.Ərgin,
V.Jirmunski). Belə mülahizə də var ki, bu boyların sayı oğuz tayfalarının
qədərincə ola bilərmiş – iyirmi dörd oğuz tayfası qədər. İyirmi dörd boy
təsəvvür etmək o demək olardı ki, hər tayfadan yalnız bir qəhrəman
çıxarmış. Əlbəttə, burada bir məntiq var ki, məhsuldar qəhrəmanlıq dastanı
olan millətin tarixində ən çoxu bir-iki seçmə dastan, yaxud bir şah dastan
özünü göstərir. Ancaq, ümumiyyətlə, türkün qəhrəmanlıq dastanlarının
bolluğu, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı boyların modeli həmin məntiqə
sığışmır. Başqa bir cəhət də var: biz M.Kaşqarlıya, Rəşidəddinə, Əbülqazi
və başqa tarixçilərə əsaslanaraq iyirmi dörd oğuz tayfasını tanıyırıq.
Halbuki, məsələn, Orxon-Yenisey kitabələrində doqquz oğuz, on oğuz və
eləcə də otuz oğuzdan söhbət gedir. Yəni bir halda ki, oğuz tayfalarının
sayı artır, onda dastanların – boyların da miqdarı artar. Başqa bir şey də
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ağlabatandır: S.Mümtazın dediyi kimi, hər türk-oğuz tayfasında bir janr
aparıcı ola bilərdi, məsələn, ümumiyyətlə, türklərdə türkü, bayatılarda
bayatı, varsaqlarda varsağı, türkmanlarda türkmani, mahanlarda
mahnı/mani, gəraylarda gəraylı və s. olduğu kimi (1, 7) salurlarda da
güman ki, dastan əsas janr olmuş olardı. Dastanın baş qəhrəmanı Qazan
xan, “Kitab”dan bilindiyi kimi, salur boyunun yetirməsidir. Tarix bunu da
təsdiqləyir ki, bəzi tayfalardan – boylardan (əfşar, qayı və s.) daha çox
hökmdar çıxmışdır (2, 257). Deməli, bunlar daha döyüşkən, eyni zamanda
sərkərdə – padşah verən daha intellektli türklərdir. Qazi Bürhanəddin salur
nəslindəndir, Qazan xanın boyundandır. Onun poeziya dilində heç bir orta
əsr şairində olmadığı şəkildə məhz qəhrəmanlıq dastanlarındakı, bilavasitə
“Dədə Qorqud kitabı”ndakı qədər qəhrəmanlıq leksikonu, qəhrəmanlıq
təşbehləri var (3, 96). Çünki bu şair sərkərdədir, hökmdardır; əlində
qılıncla qələm növbələşir və qələm qılıncın tarixi-təbii xislətinə laqeyd qala
bilmir. Şair Bürhanəddin Əmir Teymura, Toxtamışa meydan oxuyan
sərkərdədir. Əslində dövri fəaliyyəti və tərcümeyi-halı ilə Qazi
Bürhanəddin qəhrəmanlıq dastanının qəhrəmanı olmağa layiq bir tarixi
şəxsiyyətdir. Onun həyatı düzülüb-qoşulmamış bir dastandır. O,
yazılmamış bir dastanın qəhrəmanıdır. Yəni, Qazan xanın və Qazi
Bürhanəddinin salur boyu, görünür, daha çox sərkərdə hökmdar yetirən
tayfalardandır. Və ola bilərdi ki, bu boy, bu tayfa üçün onun etnik
xislətinin psixoloji tələbi kimi dastan janrı daha tipik yaradıcılıq forması
olub. Bu istiqamətdə şəxsən Dədə Qorqudun bayat boyundan çıxmış
olması da bir söz deyir: bu boyun adı ilə bağlı olan bayatı fəlsəfi janrdır;
deməli, müdrik Qorqud bu fəlsəfi janrın mühitində yetişib – dədələşib,
ozanlaşıb. Təbii ki, ozanlar yalnız dastan yaratmayıblar, ümumiyyətlə,
bədii əsər düzüb-qoşublar, hər halda dastan da deyiblər (görünür, ozanların
növbəti tarixi mərhələdəki yetirmələri davamçıları olan aşıqların bayatıdan
tutmuş dastana qədər bütün janrlarda yaratmaları öz əcdadlarının janr
əlvanlığını davam etdirmələrinə bir dəlildir).
Hansı variant olur-olsun – istər oğuz tayfalarının sayı ilə bağlı olsun,
istər dastançılıq ənənəsi ilə seçilən bir tayfanın yaradıcılıq potensialından
gəlsin, yaxud hansısa başqa bir səbəblə şərtlənsin, hər halda boyların
“Kitab”dakından daha çox olmuş olması mütləqdir. Bunu, birinci növbədə,
“Kitab”ın öz qəhrəmanlarını təqdim etmə tipi diktə edir. Məsələn, 2-ci
boyun sonunda döyüşə çıxan Oğuz komandirlərindən Bamsı Beyrək bu
şəkildə tanıdılır: “Parasarın Bayburd hasarından pırlayıb uçan, ap-alaca
gərdəginə qarşu gələn, yeddi qızın umudı, Qalın Oğuz imrəncisi, Qazan
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bəgin inağı, Boz ayğırlu Beyrək çapar yetdi” (4, 52). Burada Bamsı
Beyrəyin ailə ilə bağlı halından (7 bacısı olması, gərdəyində kam
almaması) tutmuş Oğuz dövlətindəki yerinə, Qazan bəyə yaxınlığına, atının
adına qədər bütün əlamətləri sadalanır. Eyni zamanda Beyrəyin igidliyi də
burada göstərilir: o, Parasarın Bayburd qalasından, əsirlikdən xilas olub.
“Kitab”ın “Qam Börənin oğlı Bamsı Beyrək boyını bəyan edər, xanım
hey” hekayətində məhz həmin hadisə təsvir olunur: Beyrəyin əsir
götürülməsi, qaladan qaçması və qayıdıb igidlərini oradan xilas etməsi
boyun məzmununu təşkil edir. Deməli, başqa Oğuz sərkərdələrinin –
komandirlərinin də qəhrəmanlıq təyinatına bu məna bucağından baxmaq
gərəkdir. Məsələn, Dəli Dondar belə təqdim olunur: “Dəmir qapu
Dərvənddəki dəmür qapuyı dəpüb alan, altmış tutam ala göndərinün ucında
ər bögürdən Qıyan Səlcük oğlı Dəlü Dondar çapar yetdi”. Bu təsvir Bamsı
Beyrəyin anketinin analoqudur; yəni bu da Dəli Dondarın şəxsiyyətini
bildirən anketdir. “Kitab”da Bamsı Beyrəyin adına müstəqil boy var və
həmin boy anket xasiyyətnaməsi ilə üst-üstə düşür. Ancaq Dəli Dondarın
boyu yoxdur. Təbii ki, olsa, orada Dəli Dondarın sərkərdəliyi ilə dəmir
qapılı Dərvəndin alınması göstəriləcəkdi. Və o halda həmin boyun adı belə
olacaqdı: “Qıyan Səlcük oğlı Dəlü Dondarın Dəmir qapu Dərvənddəki
dəmür qapuyı dəpüb aldığı boyı bəyan edər, xanım hey”. Adlarına boy
olmayan, ancaq yuxarıdakı qəlib üzrə aşağıdakı anketlərə görə Şir
Şəmsəddin və Bügdüz Əmən boylarının var olmuş olmasını da təsdiqləmək
olar: 1. “Dəstursızca Bayındır xanın yağısın basan, altmış bin kafərə qan
qusdıran, ağ-boz atın yalısı üzərində qar turdıran Qəflət Qoca oğlu Şir
Şəmsəddin çapar yetdi”. Yəqin ki, Şir Şəmsəddinin “Kitab”a düşməyən bu
adda boyu olmuşdur: “Dəstursızca Bayındır xanın yağısın basan, altmış bin
kafərə qan qusdıran Qəflət Qoca oğlu Şir Şəmsəddin boyını bəyan edər,
xanım hey”; 2. “Varıbanı peyğəmbərin yüzini görən, gəlübəni Oğuzda
səhabəsi olan, acığı tutanda bığlarından qan çıqan bığı qanlu Bügdüz Əmən
çapar yetdi”. Bu anketin boy adı, yəqin ki, belə olmalıydı: “Varıbanı
peyğəmbərin yüzini görən bığı qanlu Bügdüz Əmənin boyını bəyan edər,
xanım hey”.
Həmin qaydadaca “... Qazan bəgün qartaşı Qaragünə çapar yetdi”,
“...Qazan bəgün tayısı Atağızlu Aruz Qoca çapar yetdi” təqdimatları da,
şübhəsiz, müvafiq adlarda boyların varlığına dəlalət edir.
Mövcud anket qəliblərinin təhlili göstərir ki, bir sərkərdənin –
komandirin bir neçə boyu olmuşdur. Məsələn, Qaragünə oğlu Qarabudaq
bu anketlə səciyyələndirilir: “Həmidlən Mərdin qələsin dəpüb yıqan,
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dəmür yaylı Qıpçaq Məlikə qan qusdıran, gəlübən Qazanın qızın ərliklə
alan, Oğuzın ağ saqqallu qocaları görəndə ol yigidi təhsinləyən, al
məxmuri şalvarlı, atı bəhri qotazlu Qaragünə oğlı Qarabudaq çapar yetdi”.
Bu anketdə üç boyun süjeti əks olunur – adları belə olmalıdır: 1. “Hamid
qələsin dəpüb yıqan Qaragünə oğlı Qarabudaq boyını bəyan edər, xanım
hey”; 2. “Mərdin qələsin dəpüb yıqan Qaragünə oğlı Qarabudaq boyını
bəyan edər, xanım hey”; 3. “Qazanın qızın ərliklə alan Qaragünə oğlı
Qarabudaq boyınını bəyan edər, xanım hey”.
Buradan da bir neçə boy çözülür: “Kafərləri it ardına buraqıb xorlıyan,
eldən çıqub Ayqırgözlü suyından at yüzdirən, əlli yeddi qələnin kilidin
alan, Ağ Məlik Çeşmə qızına nikah edən, Sufi Sandal Məlikə qan qusdıran,
qırq cübbə bürünüb otuz yeddi qələ bəginün məhbub qızlarını çalub bir-bir
boyın qucan, yüzində-todağında öpən İlək Qoca oğlı Alp Ərən çapar
yetdi”. Bu anketin açılışı İlək Qoca nəslinin adı ilə deyək ki, “Manas” və
ya “Koroğlu” kimi bir nəhəng dastanın varlığına işarə edir. Məsələn, əlli
yeddi qalanın açarının alınmasından söhbət gedirsə, deməli, burada əlli
yeddi yürüş nəzərdə tutulur ki, hər yürüş bir boyun süjeti olmalıdır. Burada
inandırıcı olmayan heç nə yoxdur: Orxon kitabəsində Kül Tiqinin, Bilqə
Kağanın tarixlə təsdiqlənən saya-hesaba gəlməyən zəfər yürüşlərini
xatırlayaq. Və onu da yadımıza salaq ki, qəhrəmanlıq dastanları real tarixi
söykənəcəklər üstündə durur. Həmin məntiqlə anketin başqa detalına
diqqət yetirək: Alp Ərən “otuz yeddi qələ bəginün məhbub qızlarını çalır”
– götürüb qaçırır. Bu da otuz yeddi yürüşün mövzusudur. Burada
rəqəmlərin yuvarlaq yox, əlli yeddi, otuz yeddi göstərilməsi də, əgər
mübaliğə varsa, bu mübaliğənin müəyyən gerçəkliyə söykəndiyinə
inanmağa çağırır. Ola bilər ki, yeddi rəqəminin müqəddəsliyinin buraya
dəxli var, ancaq o halda yeddi, yetmiş yeddi deyilməsi gözlənə bilərdi.
Hətta bu əlli yeddini əlli yeddi yox, şərti olaraq bir, otuz yeddini otuz yeddi
yox, bir boy kimi götürsək belə, yenə Alp Ərənin adı ilə altı boy olur:
1.“Kafərləri it ardına buraqıb xorlıyan İlək Qoca oğlı Alp Ərənin
boyını bəyan edər, xanım hey”; 2. “Eldən çıqub Ayqırgözlü suyından at
yüzdirən İlək Qoca oğlı Alp Ərənin boyını bəyan edər, xanım hey”; 3.
”Əlli yeddi qələnin kilidini alan İlək Qoca oğlı Alp Ərənin boyını bəyan
edər, xanım hey”; 4. “Ağ Məlik Çeşmə qızını nikah edən İlək Qoca oğlı
Alp Ərənin boyını bəyan edər, xanım hey”; 5. “Sufi Sandal Məlikə qan
qusdıran İlək Qoca oğlı Alp Ərənin boyını bəyan edər, xanım hey”; 6.
“Otuz yeddi qələ bəginün məhbub qızlarını çalan İlək Qoca oğlı Alp
Ərənin boyını bəyan edər, xanım hey”. Alp Ərənin “Kitab”ın daha heç bir
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yerində yada salınmaması da göstərir ki, zamanında onun adına nəhəng
qəhrəmanlıq dastanı olmuş, “Kitab”da bir yerdə xatırladılmaqla
kifayətlənilmişdir. Alp Ərənin qardaşı Dülək Uranın adı dörd boyda (VIII,
IX, XI, XII) çəkilir. Maraqlıdır ki, XI boyda Dülək Uran özünü təqdim
edərkən qardaşının anket göstəricilərindən bəzilərini təkrar edir: “... Öz
adına xorlıyan, eldən çıqan, əlli yeddi qələnin kilidini alan İlək Qoca oğlı
Dönəbilməz Dülək Uran mana derlər”. Deməli, Alp Ərənin şərti olaraq altı
qəbul etdiyimiz yürüşünün üçündə Dülək Uranın da qəhrəmanlıq payı var,
o, qardaşı ilə yanaşı bu süjetlərdə sərkərdəlik etmişdir. Təbii ki, bu nəhəng
dastanın başlanğıcında bu sərkərdələrin atası İlək Qoca da qılıncı ilə,
sərkərdə kimi iştirakçı olmuşdur. Türk dastançılığında bu təcrübə də var:
“Kül Tiqin”, “Bilqə kağan” dastanları Bumın kağanın, İlteriş kağanın
qəhrəmanlıq təməli yaratmalarının yad olunması ilə başlanır. Yaxud
“Kitab”ımızın özündə gənc Oğuz sərkərdələri məhz atalarının adları ilə
təqdim olunurlar: Qaragünə oğlu Qarabudaq, Qıyan Səlcük oğlu Dəli
Dondar, Qəflət Qoca oğlu Şir Şəmsəddin və s., eləcə də İlək Qoca oğlu Alp
Ərən və yenə İlək Qoca oğlu Dülək Uran. Beləliklə, İlək Qoca ailəsinin adı
ilə nəhəng bir dastan varmış, onun baş qəhrəmanı İlək Qoca Alp Ərən imiş
(Və bu ailədə, bu gün müasir türk ailələrində gördüyümüz kimi, ata ilə
oğulun, qardaş ilə qardaşın adlarında bir ritmik əlaqə var: ata İlək, oğul
Dülək, qardaşın biri Dülək Uran, o biri Alp Ərən. Bu ritm ardıcıllığına görə
hətta demək olar ki, Alp Ərən kiçik qardaşın adıdır – böyük qardaşın adı
ataya uyğun qoyulmuş, kiçik qardaş isə qafiyə ilə böyüyə bənzədilmişdir:
Uran-Ərən). Böyük bir dastanın memarlıq materialı olan İləklər ailəsinin
nəsil şərəfi haqqında bir faktı da xatırlatmaq yerinə düşərdi. Daş Oğuz İç
Oğuza asi olarkən Aruz Daş Oğuzun bəylərini məsləhətə çağırır: “Əmən
gəlsün, Alp Rüstəm gəlsün, Dönəbilməz Dülək Uran gəlsün” deyir. Aydın
olur ki, İləklər ailəsi Daş Oğuzdandır. Ancaq İç Oğuzla döyüşdə Dülək
Uran görünmür. Döyüşqabağı səhnə belə verilir: “Üç oq, Boz oq
qarşulaşdılar. Aruz aydır: “Mənim İç Oğuzda qırımım Qazan olsun”. Əmən
aydır: “Mənim qırımım Tərs Uzamış olsun”. Alp Rüstəm aydır: “Mənim
qırımım Ənsə Qoca oğlı Oqçı olsun” dedi. Hər biri bir qırım gözətdi.
Aruzun yanındakı məsləhət yığıncağına gəlmişlərin içində də onun adı
çəkilmir. Hesab etmək olar ki, İlək oğlu Dülək Uran niyyətini bilərək
Aruzun çağırışına heç gəlməmişdir. Və demək, böyük dastanın mövzusu
olmuş İləklər ailəsi türkün, Qalın Oğuzun içinə nifaq düşməsinə razı
olmamışdır.
Aydın olur ki, adına boy olan qəhrəmanların da “Kitab”dakından əlavə
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hekayətləri olub. Məsələn, “Kitab”da “Qazılıq Qoca oğlu Yegnəg boyını
bəyan edər, xanım hey” adlı boy var. Burada Bayındır xanın vəziri olmuş,
kafərə əsir düşmüş Qazılıq Qocanın oğlu Yegnəyin qəhrəmanlığından
danışılır. Aydınlaşır ki, Qazılıq Qoca əsir düşərkən qadınının boynunda
övladı varmış. Övlad oğlan olur, böyüyür, on beş yaşına dolur. İgid
həddinə yetişib atasını xilas edir. Bu, Yegnəyin ilk qəhrəmanlıq sınağıdır –
etnik xarakter olaraq bütün Oğuz oğulları özlərini bu yaşda tanıdırlar
(Buğac, Beyrək, Səgrək və b.). Əgər bəy Yegnəyin başqa qəhrəmanlıqları
olacaqdısa, bundan sonra gəlməlidir. “Kitab”dakı anket prinsipi ilə Yegnəg
belə təqdim olunur: “Çaya çalmalı, çal qaraquş ərdəmlü, qurqurama
qurşaqlu, qulağı altun kübəlü, Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından yıqan
Qazılıq Qoca oğlı bəg Yegnəg çapar yetdi”. Burada, əlbəttə, Yegnəyin
ədəbi portreti ön plandadır: (çaya və ya çəpə) çalmalı, qaraquş ərdəmli
(xislətli), dolama qurşaqlı, qulağı qızıl sırğalı. Ancaq bunun ardınca bir
igidlik səhnəsinin təsviri var: bir etnik at idmanı sınağında, ya at üstündə
pəhləvanlıq yarışında Yegnəg Oğuz bəylərini bir-bir atından yıxır. Oğuz
igidinin qəhrəmanlığı yalnız kafir ordusunu məğlub etməkdə, düşmən başı
kəsməkdə deyil, o, gücün, fiziki məharətin sınandığı hər məqamda tanınır.
Buğacın buğanı basması, Qanturalının qağan aslana, qara buğaya, qara
buğraya (erkək dəvəyə) qalib gəlməsi səhnələrini və s. yada salaq. Deməli,
“Qazılıq Qoca oğlı bəg Yegnəyin Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından
yıqdığı boyı bəyan edər, xanım hey” boyu olmuşdur. Yaxud Yegnəyin
haqqında başqa bir işarəyə diqqət yetirək. “Salur Qazanın evi yağmalandığı
boyı bəyan edər” bəhsində Oğuz bəyləri haqqında belə söylənilir: “...Ağ
bədəvisin çəkdirdi, Bayındır xanın yağısın basan Şir Şəmsəddin bindi.
Parasarun Bayburd hasarından pırlayıb (uçan) Beyrək Boz ayğırına bindi.
Qonur atlu Qazana “keşiş” deyən bəg Yegnəg Turı ayğırına bindi”.
Göründüyü kimi, bu təyinatlar Şir Şəmsəddinin və Beyrəyin bütöv
anketlərindəkinə uyğundur: “Dəstursuzca Bayındır xanın yağısın basan Şir
Şəmsəddin”; “Parasarın Bayburd hasarından pırlayıb uçan Boz ayğırlu
Beyrək”. Bu halda həmin sırada Yegnəyin bu əlamətlə verilməsi təsadüfi
sayıla bilməz. Mütləq bu, bir səhnəyə işarədir. Görünür, Oğuz elində
yayılan, haqqında söz-söhbət gedən, əfsanələşmiş bir hekayət olmuşdur:
nəsə bir məqamda Yegnəg xüsusi cəsarət göstərmiş, Qazan xanın üzünə ağ
olmuşdur. Ancaq bu ağlıqda bir “dəstur”, bir ayin-qanun gözlənilmişdir –
bu səhnənin nəticəsində, görünür, Yegnəg bəraət qazanmış, Qazan xan onu
bağışlamışdır. Çünki Yegnəg Qazanla muniscəsinə ov səfərinə çıxır və
Qazanın müdafiəsi gərək olanda igidləri ilə düşmən üstünə qalxır. Həm də
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yəqin ki, bu hadisə “Kitab”ın islamlaşması zamanı olmalıydı, yoxsa Qazan
xana “keşiş” demək belə ciddi ictimai məna kəsb etməzdi. Görünür, Qazan
xan nəsə əski türk tanrıçılıq norması ilə bir ayin icra edirmiş ki, islam
normasına sığmırmış. Buna etiraz etməyə ancaq “Qalın Oğuz bəylərini birbir atından salan” Yegnəyin cəsarəti çatıb. Və hesab edirəm ki, Yegnəglə
bağlı dastanda “Qonur atlu Qazana “keşiş” deyən bəg Yegnəyin boyını
bəyan edir, xanım hey” mövzusunda bir boy olmuşdur.
Beyrəyin elmə məlum olan dastan taleyi bu deyilənləri gerçəklik kimi
bir daha təsdiq edir. “Kitab”da Beyrəyin adına bir boy var. Ədəbi-bədii
ölçülərin tələbi ilə, boydakı hadisələrin gedişindəki həlledici roluna görə,
bədii konfliktin qurulması və düyünün açılması baxımından əslində XII
boyda Beyrək əsas şəxslərdəndir. Doğrudur, bütövlükdə son boy Oğuz
dövlətinin və dövlətçiliyinin taleyi məsələsini qoyur, bu, siyasi tarix
faktıdır, ancaq bədii əsər kimi faciə motivi məhz Beyrəklə bağlıdır. Bu
mənada “Kitab”da az-çox geniş, təfərrüatlı iki Oğuznamə var: “Uruz” –
onun bilavasitə adı ilə üç boy var və “Beyrək” – iki boyun qəhrəmanı kimi
çıxış edir. Ancaq məlumdur ki, türk dastançılığında Beyrəyin adı ilə
müstəqil bir əsər var – “Alpamış” dastanı. Alpamış Alp Bamsının fonetik
kipləşməsidir (türkcənin ş-s səs uyğunluğunu nəzərə alın – Azərbaycan
türkcəsi: yaxşı; qazaxca: jaxsı). Dastanda Alpamışın atası Bayburadır.
Bizim “Kitab”da Bamsı Beyrəyin atası boyun sərlövhəsində Qam Börə, boyun içərisində isə Baybörə (Baybürə də olar) kimi gedir. “Alpamış”dakı
Bamsı Beyrəyin (Alp Bamsın) xeyli hekayətləri var. Deməli, Bamsının
bütöv qəhrəmanlığı “Alpamış” dastanıdır. Həmin Beyrək – Alpamış
modeli yuxarıdakı mülahizəni təsdiq edir ki, Oğuz qəhrəmanlarının
hərəsinin bütün yürüşlərini əhatə edən, müxtəlif boylardan ibarət bir
müstəqil dastanı olmuşdur.
Deməli, burada iki cəhət var. 1. “Kitab”da adı keçən bütün Oğuz
qəhrəmanlarının adına boy olub. Bu qəhrəmanlar Oğuz bəyləri və
xanlarıdır. Bunların hər birinin arxasında qırx nəfərdən ibarət qvardiya və
çoxlu döyüşçü dayanır. “Kitab”da nə qvardiya dəstəsinin, nə döyüşçülərin
adı çəkilir. Ancaq onlar var. Məsələn, “Salur Qazanın evi yağmalandığı
boy”da deyilir: “On iki bin kafər qılıcdan keçdi. Beş yüz Oğuz yigitləri
şəhid oldı”. Burada konkret rəqəmlər göstərilməsi təsadüfi deyil, ilk
növbədə reallıq və tarixilikdir. Məhz bu rəqəmlər Oğuz igidlərini əfsanə
damğasından qurtarır: bunlar insan dəstəsidir, döyüşdə öldürürlər də,
ölürlər də. Qəhrəmanlıq nisbətdədir: on iki min düşmən, beş yüz Oğuz
igidi ölür. Bəylər, sərkərdələr – öndə döyüşən, eyni zamanda döyüşü idarə
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edənlər salamat çıxırlar (“Təpəgöz” boyu istisnadır, o, Allahın Oğuza
göndərdiyi bəladır). Dastanda ancaq ölməzlərin adı çəkilir. Qaraca Çobanın
“iki qardaşı oxa düşür, şəhid olur”; onların adı çəkilsə də, vurğulanmır.
Qaraca Çoban əslində bir hücumun qarşısını alan sərkərdə kimi çıxış edir.
Dəstəsi kiçikdir, iki qardaşından ibarətdir. Ancaq o, komandirdir və
döyüşdən qalib çıxır: bu qəhrəmanlığın sahibi adı ilə tanıdılmalı idi və
tanıdılır – onun adı Qaraca Çobandır. Əslində, ikinci boyun əsl qəhrəmanı
da məhz Qaraca Çobandır. Ümumiyyətlə, qəhrəmanlıq dastanının belə bir
yaradıcılıq spesifikası olub: tarixən insanları, dastan dinləyicilərinin
yaddaşı siyahılarla yüklənmir, ona görə də qəhrəmanlar yadda qalırlar. 2.
Əksərən, bəlkə də istisnasız olaraq, hər qəhrəmanın bir neçə boydan ibarət
müstəqil dastanı olmuşdur.
Beləliklə, Dədə Qorqud Oğuznaməsində adı çəkilən müsbət kişi-insan
şəxsiyyətlərindən hər birinin adı ilə ən azı bir boy bağlanmışdır. Kimdir bu
qəhrəman – sərkərdə insanlar? Bunlar yaşlı, orta və cavan nəsildən ibarət
qəhrəmanlardır. Yaşlı nəslə bunlar daxildir: Qazan xan, Qaragünə
(Qarabudağın atası), Qəflət Qoca (Şir Şəmsəddinin atası), İlək Qoca
(Dülək Uran və Alp Ərənin atası), Baybörə (Beyrəyin atası), Baybican
(Dəli Qarçarın və Banu Çiçəyin atası), Qanlı Qoca (Qanturalının atası),
Qaraçəkur (Qırqqınığın atası), Qazılıq Qoca (Yegnəyin atası), Yağrıncı
(İlalmışın atası), Toğsun (Rüstəmin atası), Bəkil (Əmranın atası), Uşun
Qoca (Səgrək və Əgrəyin atası), Dözən (Alp Rüstəmin atası), Qılbaş, Ənsə
Qoca (Oqçunun atası).
Bu nəslin nümayəndələrindən bəziləri “Kitab”da vuruşan göstərilir:
Əmranın atası Bəkil, Qarabudağın atası Qaragünə, Qıyan Səlcuk və
Basatın atası Aruz. Bunlardan yalnız Aruz “Qoca” ünvanı ilə işlənir. Ola
bilsin ki, döyüşən nəvəsi (Dəli Dondar) olduğu üçün belədir. Döyüşlərdə
iştirak etməyən, ancaq sərkərdə oğullarının əsil-nəcabət ünvanı kimi
göstərilənlər bir qayda olaraq “Qoca” adı ilə verilirlər. Əlbəttə, bu adda yaş
məzmunu şübhəsizdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, burada ustadlıq keyfiyyəti,
sərkərdəlik məktəbinə sahib olmaq, qəhrəman övlad hazırlamaq keyfiyyəti
əks olunur. Bu ad cavan qəhrəmanların “Dəli” ünvanının qarşılığıdır –
cavan igidlərə Dəli Dondar, Dəli Domrul deyildiyi kimi, sərkərdəliyi
püxtələşmiş Oğuz qəhrəmanlarına da Qəflət Qoca, Qazılıq Qoca və s.
deyilmişdir. Buna görə də “Qoca” sözünü yaş göstəricisi kimi yox, adın
tərkib hissəsi olaraq qəbul etmək və baş hərflə yazmaq daha münasibdir.
Bu ünvanın Qazan xana aid edilməməsi, görünür, onunla izah olunmalıdır
ki, onun “bəylərbəyi” titulu həmin “qoca” keyfiyyətini içinə almış olur.
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Baybörə, Baybican, Qaraçəkur, Yağrıncı, Toğsun, Dözən, Qılbaşın
“qoca”sızlığı, görünür, müəyyən səbəblərlə bağlıdır. Hesab etmək olar ki,
bəziləri hələ ustadlıq həddinə çatmayıb, orta yaşa yaxındırlar. Məsələn,
“Kitab”da Baybörə, Baybican hələ övlad arzulayırlar. Yaxud Qaraçəkurun
oğlu Qırqqınıq döyüşçü kimi yad olunmur. Və ya Qılbaşın, ümumiyyətlə,
ailəsi – övladı haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Orta nəslin nümayəndələri – bunları saymaq olar: Qıyan Səlcuk,
Bügdüz Əmən, Şir Şəmsəddin, Əgrək, Dügər Alp Rüstəm, Dəli Uran, Tərs
Uzamış, Savqan sarı Dəmir Donlu Mamaq, Oqçu, Dirsə xan və s. Ümumən
bu nəsli dəqiq göstərmək çətindir. Ancaq müəyyən mülahizələri nəzərə
almaq olar. Məsələn, Qıyan Səlcuk Təpəgözlə döyüşdə ölüb, oğlu Dəli
Dondar yetişib, ancaq hələ atası Aruz yaşayır. Bügdüz Əmən cavan
Yegnəyin dayısıdır, ancaq öz övladı haqqında söz yoxdur. Yaxud Səgrək
anadan olanda Əgrək artıq əsir alınmışdı. Dirsə xan hələ övlad yetirmək
yaşındadır və elə yetkin deyil ki, övladına atılan şəri təhlil edə bilsin.
Yaxud Buğac, Beyrək, Uruz, Səgrək və başqaları əllərinə qılınc alanda
artıq Alp Rüstəm, Tərs Uzamış, Dəmir Donlu Mamaq adlı-sanlı
qəhrəmanlar idi.
Oğuz qəhrəmanlarının cavan nəsli: Buğac, Dəli Dondar, Qarabudaq,
Beyrək, Alp Ərən, Uruz, Dəli Qarçar, Dəli Domrul, Qanturalı, Qırqqınıq,
Yegnək, Dülək Uran, İlalmış, Rüstəm (Toğsun oğlu), Basat, Əmran,
Səgrək.
“Buğac”, “Beyrək”, “Yegnək” boylarının yaranması mexanizmi
göstərir ki, bütün oğuz qəhrəmanlarının bəylik qazanma mərasimi olub. Bu
məqam “Buğac” boyunda tarixi reallığı və bütün aydınlığı ilə ifadəsini
tapır. Oğuznamədə yaşlı nəslin döyüşən, at üstündə olan nümayəndələri
Aruz Qoca, Qaragünə, Bəkil “Kitab”a (və ya dastana), necə deyərlər,
hazırca şəkildə, müəyyənləşmiş sərkərdələr kimi gəliblər; onların başlanğıc
yolunu əks etdirən boylar meydanda deyil, məsələn, Aruza niyə Atağızlı
ləqəbi verilib, Qaragünə niyə məhz belə adlanıb – təbii ki, bunları
şərtləndirən hadisələr olub. Dastanda Qazan xanın təyinləri var “...Tülü
quşun yavrısı, bizə-miskin umudu, Qonur atın yiyəsi, Bayındır xanın
göygüsü...” Ancaq bunlar Qazan xanın igidlikləri deyil. Qardaşı oğlu
Qarabudaq haqqında “Qazanın qızın ərliklə alan” ifadəsi var. Bir halda ki,
öz əmisi qızını almaq üçün qəhrəmanlıq göstərmək lazım gəlir, deməli,
Bayındır xanın qızı ilə evlənmək üçün Qazan da hansısa sınaqdan çıxıb.
Başqa dastanlarda da, nağıllarda da hökmdar qızı ilə evlənmək böyük
imtahanla mümkün olub (Qanturalı boyunu da xatırlayın). Yaxud Qazanın
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bəylər bəyi rütbəsini qazanması üçün mütləq boy var olub. Yəni, Qazan
“Kitab”dakı mərtəbəyə qəhrəmanlıqlar göstərə-göstərə gəlib. Halbuki
“Kitab”ın lap əvvəlindəcə Qazan bizə qəhrəmanlığı ilə yox, pərişan
subyekt kimi, evinin yağmalanması ilə təqdim olunur. Xatırlatdığım kimi,
əslində həmin boyun qəhrəmanı Qaraca Çobandır.
Orxon-Yenisey dastanlarında Bumının, İlterişin xaqanlıq (Kağan)
taxtına çıxması haqqında məlumat verilir. Bayındır xanlar xanıdır – bu,
xaqan ünvanıdır. Onun taxta çıxma mərasimi olmalıydı. Yaxud dediyim
kitabələrdə Tonyukukun sıravi döyüşçü atında xaqanlığın vəziri –
ağsaqqalı mövqeyinə gəlməsi göstərilir. Həmin yolla Dədə Qorqud da
Qalın Oğuz elinin ağsaqqallığına ucalmışdır. Deməli, əlimizdə olan dastana
qədər bu şəxsiyyətlərin yolunu göstərən başqa boylar – Oğuznamələr
olmuşdur. Beləliklə, hər qəhrəman – sərkərdə haqqında tək bircə boy qəbul
etsək, Dədə Qorqud Oğuznaməsi qırx yeddi boydan ibarət nəhəng bir
dastan olmuş olur.
Bu mülahizənin məndən əvvəlki müəllifləri M.Ərgin (5, 33-34) və V.
Jirmunskidir (6, 605-615).
Bəs səbəb nədir ki, belə bir nəhəng dastan (fikrimizə görə, ən azı 47
boy, ən çoxu isə 130-dan az olmayaraq) cəmi 12 boy şəklində bizə
çatmışdır. Bizcə, yazıya alınarkən Qalın Oğuz Eli (dövləti) haqqında,
Oğuzun mifoloji düşüncəsi, Oğuz cəmiyyəti, Oğuzun müəyyən tarixi
mərhələdəki mədəniyyəti, ailə-insan davranışı, hərbi-yürüş mexanizmi
haqqında bir bütöv təsəvvür yaratmaq əsas məqsəd olmuşdur. Bu təsəvvür
tarixə çevrilməli və gələcək nəsillərə çatdırılmalıydı. Bir tərəfdən,
nəsildən-nəslə verilmək üçün dastanda bir çeviklik – yığcamlıq olmalıydı,
o biri tərəfdən, yığcamlıq xatirinə elə ixtisar aparılmamalıydı ki, Oğuzun
tarixi haqqındakı təsəvvürün bütövlüyü zədələnməsin. Deməli, seçmədə
ciddi, tarixi baxımdan əsaslandırılmış müəyyən prinsiplər olub. Məsələn,
niyə 57 qalanın açarını almaq üçün 57 yürüş aparmış, ondan əlavə 37 qala
bəyinin məhbub qızlarını alıb qaçırmaq üçün 37 səfər etmiş (bütövlükdə 94
boyun qəhrəmanı) İlək Qoca oğlu Alp Ərən yox, məhz Bamsı Beyrək
yazıya alınmışdır. Əvvələn, Bamsı Beyrəyin adına bağlanmış “Alpamış”
dastanı göstərir ki, onun da zəngin qəhrəmanlıq tərcümeyi-halı olub. Ancaq
bundan əlavə və bununla yanaşı Beyrəklə bağlı elə keyfiyyətlər var ki,
onlar Oğuz Eli, Oğuz cəmiyyəti haqqında daha mühüm məlumatlar,
biliklər verir – məsələn, Beyrəkdəki ozan məharəti ilə fiziki gücün vəhdəti,
qəhrəmanlıq, sifət gözəlliyi və sevgili zərifliyi – Banuçiçək motivinin bədii
kamilliyi, onun taleyindəki tragiklik, onun dövlət aparatı ilə yaxınlığı və s.
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Doğrudur, biz bilmirik ki, İlək Qoca oğlu Alp Ərən hansı keyfiyyətləri ilə,
məsələn, təkcə fiziki imkanları ilə, yoxsa daha nələri ilə səciyyələnib,
ancaq Beyrəyin fiziki, hissi-əqli cəhətləri ilə Oğuz Eli və Oğuz cəmiyyəti
haqqında verdiyi bilik bizi, yəni sonrakı nəsilləri təmin edir. Yazıya
alınmış başqa boylardakı Oğuz igidlərinin də Oğuz cəmiyyətini təmsil
etmək baxımından anketlərini təhlil etmək olardı.
Ancaq bu da kifayətdir, qənaətimizdə qalaq ki, boyların yazıya
alınmasında seçim prinsipi olmuşdur. Biz dastan yaradıcılığı ilə bağlı bu
mövcud fikri qəbul edirik ki, qəhrəmanlıq dastanı tarixin şifahi dərsliyidir.
Və qənaətimiz budur ki, Dədə Qorqud oğuznamələrini yazıya alan dahi
şəxs Oğuz tarixinin yazılı dərsliyini yaratmaq məqsədini izləmişdir. Bu
baxımdan yazıya almmış bu abidənin adındakı “kitab” sözü olduqca tarixi
əhəmiyyətli bir faktdır. Biz bilmirik ki, bu, əslində türkcə olmuş “bitik” və
ya “yazı” sözlərindən hansınınsa ərəbcə qarşılığı kimi tərcümə
olunmuşdur, yoxsa başqa türkcələrdəki kimi Azərbaycan türkcəsində də
olan “kitab” sözünü abidəni son yazıya alan şəxs özü işlətmişdir. Hər iki
halda “yazılı”, “yazıya alınmış”, “yazılmış” məzmununu verən müasir
“kitab” sözünə uyğundur. Görkəmli qorqudşünas H. Araslı tarixi faktı
dəqiq ifadə edir: “Dədə Qorqud dastanları... XI əsrdə (7, 21-22) bizə
məlum olmayan bir şəxs tərəfindən yazıya köçürülmüşdür ki, indi “Dədə
Qorqud kitabı” adı ilə məşhurdur” (8, 50). Həqiqətən, ad bugünkü
mənasında kitabdır, həm də məhz dərslik kitabıdır və “Dədə Qorqud
kitabı” Oğuz tarixinin yazılı dərsliyidir.
“Dədə Qorqud kitabı”nın tarixi mənbə olması ilə bağlı bir faktı nəzərə
almaq yetər ki, XIII-XVII əsrlər arasındakı tarixçilərdən Oğuz tarixi ilə
maraqlananların, demək olar ki, hamısı ona üz tutmuş, bu və ya başqa
səviyyədə ondan yararlanmışdır. Tarixçilər Dədə Qorqudu tarixi şəxsiyyət
kimi səciyyələndirmiş, “Kitab”ın epizodlarını yeri gəldikcə tarixi hadisə
kimi almışlar. Elxanlı vəziri Rəşidəddin (XIV), misirli Əbu Bəkr ibn
Abdulla ibn Aybək əd-Dəvadari (XIV), Yazıcıoğlu Əli (XV), Əlişir Nəvai
(XV), Bayburdlu Osman (XVI), Əbülqazi Bahadır xan (XVII) və başqa
tarixçilərin əsərlərindəki Oğuz tarixi ilə bağlı məqamları xülasə edən
M.Ərgin (5, 34-44) hər xülasənin sonunda nəticə kimi söyləyir ki, bu
məlumat “Dədə Qorqud kitabı”ndan gəlir.
Məsələn, Rəşidəddinin əsəri ilə bağlı yazır: “Görülüyor ki,... onun
(Dədə Qorqudun – T.H.) akıl hocalığı, kəramət sahibi olması, Peyğəmbər
zamanında yaşamış bulunması, bayat boyundan olması, çocuklara ad
qoyması, gözəl sözlər söyləməsi “Dədə Qorqud kitabı”ndakı özəlliklərin
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başdan-başa eynidir” (5, 35). Az və ya çox bənzərliklərlə bütün tarixi
məlumatlar “Kitab”ımıza bağlanır. V.Bartold (9, 380-381) və M.Ərgin (5,
38) Yazıcıoğlu Əlinin əsərindən bu parçanı örnək gətirirlər: “Peyğəmbər
əleyhüssəlam zamanına yaqın zamanda Bayat boyından Qorqud Ata qopdı.
Nə der isə, olurdı. Qaibdən xəbərlər söylər idi. Həq-Təala anın könlinə
ilham edər idi. Ayıtdı: “Axır zamanda gerü xanlıq Qayıya verilüb, kimsə
əllərindən almıya” dedi. Dedügi Osman rəhmətullah nəslidür”. Müəlliflərin
dedikləri kimi və göründüyü kimi, bu parça “Dədə Qorqud kitabı”nın
başlanğıcındakı cümlələrin təxminən eynidir. “Kitab”da elə dastanlar var
ki, onlar bədiilik əlaməti sayılır, adicə ədəbi mübaliğə kimi
qiymətləndirilir. Məsələn, Aruz Qoca belə təqdim olunur: “Altmış ərkəc
dərisindən kürk eləsə, topıqlarını örtmiyən, altı ögəc dərisindən külah etsə,
qulaqlarını örtmiyən, qolıbudı xıranca, uzun baldırları incə, Qazan bəgün
tayısı Atağızlu Aruz Qoca” (10, 49-50). Tarixçi tərəfindən yazılmış və tarix
əsəri olmasına şübhə olunmayan Yazıcıoğlu Əlinin “Səlcuqnamə”sindəki
Əfrasiyab oğlu Alp Aruzun portreti belədir: Doxsan dəridən kürk onun
topuqlarına çatmır, on dəridən papaq onun saçlarını örtmür (11, 237-238).
Bu, “Kitab”dakı həmin Aruz Qocadır – kürkünün ölçüsü otuz ərkəc dərisi,
papağının ölçüsü dörd öyəc dərisi böyüyüb. Əgər “Kitab”dakı ölçü
bədiiliklə şərtlənirdisə, bəs bu nədir? Aruz həmin tarix əsərində bir dəfəyə
on qoyunun ətini yeyir, bir atın başını birdəfəyə ağzına qoyub udur. Yaxud
yenə həmin elmi təsvirdə Baybörə oğlu Bəy Barı (“Kitab”dakı Beyrək) bir
oturuma bir dananın xörəyini nuş edir, ilanı tutub diri-diri yeyir və s.
Mübaliğə varsa, bunlara deyərlər. Bütün bunlar obrazlılıqla bağlı
şişirtmələr deyil, mifoloji nəhənglər tipinin əks olunmasıdır. Bədiilik və
elmilik mifoloji koda eyni münasibətdədir (“Koroğlu” ilə müqayisə edin).
Bu mənada “Dədə Qorqud kitabı” daha qədim olaraq, sonrakı müəlliflər
üçün həm tarixi, həm bədii-ədəbi mənbə olmuşdur.
Deyilənlərdən bunlar çıxır: 1) “Dədə Qorqud kitabı”, doğrudan da,
məhz tarix kitabı olaraq yazıya alınmışdır ki, gələcək nəsillər ondan “Oğuz
tarixi” kimi istifadə etsinlər; 2) Bu “Kitab”, göründüyü kimi, adları çəkilən
tarixi tədqiqlərin hamısından əvvəl yazıya köçürülmüşdür. Və orta əsr
tarixçiləri onu həqiqətən öz tarixi missiyasında qəbul etmiş və ondan Oğuz
tarixini öyrənmişlər.
“Kitab”ın dərslik mahiyyətini bir növ əyani təsəvvür etmək üçün Oğuz
qəhrəmanlarının müstəqil dastanlarından biri ilə müqayisə aparaq.
“Kitab”da Beyrəyin adı ilə bağlı boy var. Eyni zamanda, dediyimiz kimi,
Beyrəyin adına böyük “Alpamış” dastanı mövcuddur. Hazırda əlimizdə
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olan yazıya alınmış “Alpamış” dastanı, müasir təbirlə desək, 25 çap vərəqi
həcmindədir. Bu, on iki boydan ibarət “Kitab”dan üç dəfədən də artıq
çoxdur. Halbuki, Beyrək boyu “Dədə Qorqud kitabı”nın bir fəsli deməkdir.
“Alpamış”la “Kitab”ın fərqi nədir? Birincisi, bir qəhrəmanın bütöv
tərcümeyi-halının təqdimidir, bir türk igidinin – alpının bütün təfərrüatı ilə
yaşanışıdır. Ancaq “Kitab” bütöv Qalın Oğuzun, bir dövlətin tarixidir –
Oğuzun bütün tərkibini – İç və Daş Oğuzları, onların damğalarına qədər
təhlil edir; “Kitab”da olan “Alpamış” qəhrəmanının – Beyrəyin bütöv
qəhrəmanlıq coğrafiyası yox, bu coğrafiyanın xəritə tipində miqyası,
təfərrüatı yox, ən mühüm əlamətləri əks olunur. Bu, məhz dərslik
əlamətidir. Bu baxımdan “Alpamış”ı, məsələn, “Koroğlu” ilə, “Kitab”ı isə,
məsələn, “Cameət-təvarix”lə müqayisə etmək olar. “Alpamış”da ön planda
bədiilik, “Kitab”da isə ön planda tarixilik əsas janr göstəricisidir. Və bu
mənada “Kitab”ın Oğuz qəhrəmanlıq dastanlarının montajı olması
tarixçiliyə kölgə salmır. Çünki Oğuzun, geniş mənada türkün tarixi
fasiləsiz qəhrəmanlıqlardan ibarətdir. Tarixən gələn türk imperiyalarının
arasıkəsilməzliyi bu qəhrəmanlığın təsdiqidir. Oğuzun məişəti,
mədəniyyəti – hamısı qəhrəmanlığının içindədir, hamısı bu qəhrəmanlığın
yaratdığı atmosferdən hava alır, onunla tənəffüs edir. Buna görə də
qəhrəmanlıq Oğuzun real tarixidir.
“Dədə Qorqud kitabı” Oğuz tarixinin yazılı dərsliyidirsə, təbii ki,
dərsliyə hər şey düşə bilməz, əhatə olunan hadisələrin materialında,
dediyimiz kimi, bir icmalçılıq (konspektçilik) olmalıdır. İxtisar prinsipində
dünya dastançılığında görünməmiş fənd işlənmişdir: ixtisar olunmuş
boyların qəhrəmanları konkret atributlarla dərsliyə salınırlar. Bu atributlar
həmin boylardakı qəhrəmanlıqların damğalarıdır – bu damğalarda
boylardakı qəhrəmanlıqların yığcam məzmunu həkk olunur – dərya
damcıda, günəş zərrədə duyulan, etnos damğada qavranan kimi. Bu, dərslik
xüsusiyyətidir ki, məsələn, 3-cü boyda Beyrək, 7-cidə Yegnək gələcəyi
halda, 2-ci boyda onlar öz qəhrəmanlıq anketləri ilə təqdim olunurlar.
Obrazlı desək, hər igid öz dastanındakı ən mühüm əlamətləri ilə dərsliyin
icmal bölməsinə salınır.
Başqa bir hadisə. 12-ci boyda İç Oğuzla Daş Oğuzun qarşılaşmasında
cəmisi üç cüt qəhrəmanın adı çəkilir: üç nəfər İçdən, üç nəfər Daşdan. İç
Oğuzda bu üç nəfərdən biri Ənsə Qoca oğlu Oqçudur. Onun adı bütün
dastan boyu yeganə burada görünür. Elə bil, dərsliyi tərtib edən dastançı
unudulmuş vacib igidin adını yada salır – dərslik bu qəhrəmansız keçinə
bilməzmiş. Yaxud yenə sonuncu boyda İç Oğuzdan Qılbaş adlı bir
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ağsaqqal iştirak edir. O, barışıq üçün bir neçə nəfərlə Aruzun yanına gedir.
Halbuki bu məqamda Dədə Qorqudun getməsi gözlənirdi. Deməli, Qılbaş
bir ağsaqqal kimi o dərəcədə sayılandır ki, nümayəndəliyə məhz o başçılıq
edir. Hətta o, Aruza Qazan xanın tapşırığında nəzərdə tutulmamış bir
ultimatum verir, müstəqil düşüncə sahibidir. Məlumdur ki, Qalın Oğuzun
ağsaqqalları, sayılan-seçilən yaşlıları cavanlığında atla, qılıncla sınanmış
adamlardır. Görünür, belə müdrikləşmişlərin içərisində Qazılıq Qoca, Uşun
Qoca, Baybörə və başqaları ilə yanaşı Qılbaş Qoca da olmuşdur. Qalın
Oğuz dövlətçiliyində unudulması mümkün olmayan bu şəxs dərsliyin son
fəslinə daxil edilir.
Məncə, XI fəslin anomaliya kimi yaradılması da dastanın yazılı
dərsliyə çevrilməsi ilə bağlıdır; 2-ci, 4-cü boylarda Uruz yetkinlik həddində
verildiyi halda, birdən 11-cidə körpə kimi təqdim olunur. Hesab edirəm ki,
burada iki səbəb olmalıdır: 1. Yaşlı nəsildən olan başqaları kimi Qazanın
da qəhrəmanlığı – əsl şücaəti dastanqabağı hadisələrin içindədir. Ancaq
bəylər bəyi kimi onun fövqəladə gücü haqqında aydın təsəvvür
yaradılmalıydı. Və maraqlıdır ki, bu təsəvvür düşmənlə yox, məhz düşməni
lərzəyə salan Oğuz igidləri ilə döyüş səhnəsində canlandırılır. Bu daha
güclü təqdimatdır. 2. Qazan xanın oğlu Uruz Oğuz cavanları arasında aciz
kimsə kimi yadda qalırdı. Halbuki “Kitab”ın əvvəlki boylarındakı
yürüşlərdə anketli Oğuz igidlərinin siyahısında Uruz bəyin adı çəkilir (3-cü
boy). Uruz bəyin Qazan xanın oğlu olmağa layiq Oğuz qəhrəmanı olaraq
yaddaşda qalması üçün on birinci boya ehtiyac vardı.
Məncə, hər iki faktor dərsliyin bütövlüyü, kamilliyi üçün zəruri idi.
Əks halda Qalın Oğuzun iki mühüm şəxsiyyətinin obrazı gərək olduğu
səviyyədən aşağı görünərdi.
Oğuzun etnik antoloji sisteminin tam əhatəsi üçün dərslikdə mövzu
müxtəlifliyi gözlənir. “Dəli Domrul” və “Təpəgöz” boylarında verilən
fövqəl qüvvələrlə əlaqəli hekayələr Oğuzun mifoloji statusuna bağlılıqdan
gəlir. Yenə dərslik prinsipinə diqqətlə əməl olunmuş olur. Bilindiyi kimi,
dərsliklər müxtəlif həcmdə ola bilər, dərsliyi qısa da yazmaq olar, geniş də.
Ancaq dərslik öz predmeti haqqında bitkin bilik verməlidir. Bu tələb “Dədə
Qorqud kitabı”na da aiddir. “Kitab” bizə iki həcmdə çatmışdır. Hər ikisi –
biri yığcam, biri geniş dərslik şəklində Qalın Oğuz tarixinin mahiyyəti
haqqında bütöv məlumat verir. M.Ərgin bu məsələni aydın ifadə edir: “Altı
hekayəni içinə alan bu nüsxə (Vatikan nüsxəsi – T.H.) bu altı hekayə ilə də
bütün bir kitab təşkil edə bilməkdədir. Drezden nüsxəsi bilinməsəydi,
“Dədə Qorqud kitabı” Vatikan nüsxəsi ilə altı hekayədən ibarət sanıla
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bilərdi” (5, 34). Yəni altı və on iki boylu olduğu kimi, nə vaxtsa on altı və
ya iyirmi, yaxud daha çox boylu “Kitab”lar da tapıla bilər. Bunu əsərin
quruluşunun özü diktə edir. Hansı həcmdə olursa-olsun, tapıla bilən bu
“Kitab”lar bütün oğuznamə – dastanları əhatə etməyib, məhz seçmə
icmallar tipində olacaqdır.
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BÜTÜN XALQLARIN VƏ DÖVRLƏRİN KİTABI...

Keçmiş həyat tərzimizi dədəmiz Qorqud XX yüzildə yenidən yaşadı:
əvvəl Azərbaycanı, sonra dünyanı oba-oba, el-el gəzdi. Nəhayət, Bakıya
döndü, zirvə toplantısına, simpoziuma gəlib çatdı. İyirmi ölkədən yetmiş
beş qonaq iltifat göstərdi və əbədi səyyaha "mənzil başına xoş gəldin" –
dedi! Dünya Bakını "Qorqudun mənzili" kimi qəbul etdi.
Lakin karvan dayanmayıb, "İpək yolu" ilə "Qorqud marşrutu" davam
edir. Təzə dünyaya və eraya biz bu karvanda gedirik. Yeni yüz il, yeni min
il bizim üçün qopuz emblemi, Qorqud obrazı altında təhvil olur. Batı ilə
Doğu arasında qlobal mənəvi körpü, həm iki era, həm də iki sivilizasiya
arasında qovşaq məqamı bu emblem, bu obraz olur. Sivilizasiyada
inteqrasiya, əbədi mənəvi yaddaş bu yolla və karvanla daşınır. Elmihumanitar qloballaşma yalnız məişətə, kökə, Qorquda aparan yoldan
keçəndə həm keçmişdən, həm də gələcəkdən eyni vaxtda keçir.
Qorqud 1300 il əvvəl, sivilizasiyaların bir-birindən ayrıldığı bir dövrdə
meydana çıxmış, islam-türk renessansında tarixi rol oynamışdır. İndi,
sivilizasiyaların yenidən kəsişdiyi və qovuşduğu məqamda, əzəli
missiyasını yenə də təkrar etdi: Şərq ilə Qərbin, Cənubla Şimalın təmasda,
qovşaqda görüşü məhz bu yubiley zamanı Bakıda, simpoziumun zalında
baş verdi.
Min üç yüz ildir ki, Qorqud xalqın qan və gen yaddaşı kimi yaşayır və
özündən əvvəlki min üç yüz ilin də bədii və genetik arxetipini hər sətrində,
hər sözündə yaşadır. Üstəlik növbəti, sonrakı min üç yüz il üçün də ən
sabit, etibarlı mənəvi-əxlaqi kodlar və genlər yenə bu "ana kitabın"
bətnində və ruhunda qorunub saxlanır. Müstəqillikdə minillik və əbədilik
üçün əsaslar, xalqlarla 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 yenidən mənəvi intibahın simvolu, milli heysiyyətin və özünüdərkin
sənədi olur.
Əlbəttə, ayrı-ayrı Qorqud boylarının yüz illik, min illik tarixi var.
Lakin ilk informasiya renessansını 1300 yaşlı Dədə Qorqud tamamlanan
eranın son ilində keçirdi. İki qitə, dünya ağsaçlı ozanı sanki yenidən tanıdı.
Qorqudun 1300 illiyi ilə bərabər, Qorqud haqda fərmanın da üç ili
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tamam oldu. Dövlət Yubiley Komissiyasının gördüyü siqlətli işin yekunu,
hesabatı – üç illik fəaliyyətin prezentasiyası da bu üç yubiley günündə baş
verdi.
İyirmi ölkədən gəlmiş yetmiş beş qonağı biz əsl bir Qorqud
qonaqpərvərliyi ilə, Qorqud dövrünün saz və söz, bayram və məclis, sənət
və süfrə ənənələri ilə qarşıladıq və yola saldıq.
Dünyanın eposlarda toplanan dəyərlərini bir araya gətirmək, bir gücə,
bir enerjiyə çevirmək, əldə etmək ki, eposla dünya arasında təmasın, təsirin
məkanı böyüsün, lap dünyanın özü boyda olsun! – milli-epik dəyərlərin
dünya bankı yaransın – bu forumun (və belə forumların) əsas məna və
məqsədini mən bu amalda görürəm. Tolerantlıq, inteqrasiya məhz onda
mümkün olar və rəvac tapar.
Məhz bu həqiqəti forumdakı elmi uğur və qənaətlər hamısı birlikdə,
beynəlmiləl həmrəyliklə ucadan ifadə etdi, göstərdi ki, Azərbaycan,
bütünlükdə türklük dünyada, çağdaş qlobal mənəvi tərəqqidə necə və hansı
etik dəyərlərlə, hansı strateji proqram və qlobal konsepsiya ilə iştirak edir:
qoy dünya eposdakı və etnosdakı mənəvi potensialla eyni vaxtda tanış
olsun. Qorqudun sahibi olduğuna, Qorqud varisi və xələfi olduğuna xalq
dünyanı məhz bu cür inandıra bilərdi və inandırdı da.
Dünya gördü ki, bu xalqın humanist və bəşəri ideyalara bu qədər
məhrəm və doğma olmasının, ən azı, 1300 il yaşı, tarixi var!... Və onun
indiki milli intibahını həm neft kontraktı, həm də Qorqud traktatı eyni
vaxtda, vəhdətdə ifadə eləyir. Və Azərbaycanda neftdən başqa da, neftdən
dəyərli də sərvətlər var!
Həm ən qədim, sivil xalq, həm də ən gənc müstəqil respublika kimi,
bizə xas obraza və imicə dünyanı ayrı necə inandıra bilərdik?!
Düz üç illik Qorqud şöləni, başa çatan böyük yubiley mərasimi, hər
şeydən əvvəl, məhz bu baxımdan özünü doğrultdu: 1300 yaşlı Ozanın ad
gününü biz müasirlikdə davam edən keçmişin özü kimi və onlar arasında
qırılmayan mənəvi intibahın Avro-Asiya faktı və sənədi kimi bayram
elədik! İki qitə bu yubileydə iştirak etdi. Son ana qədər aşıb-daşan salonu,
çoxsaylı qonaqların çıxışını mən bu qiymətin ifadəsi və etirafı kimi qəbul
edirəm...
Nəhayət, Qorqudun yubileyi – BMT-nin elan etdiyi əlaqə və təmas –
Şərq-Qərb dialoqu ilə üst-üstə düşdü ki, bu nəcib məqsədin icrasında
Qorqud vətəni və xalqı öz ənənəvi-tarixi avanqard rolunu yenə də oynadı
və oynayacaqdır. Bütün xalqların yeni eraya bir ailə kimi daxil olması
missiyasına öz əlavəsini Qorqud mütləq verəcəkdir. Axı Yeniseydən və
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Cənubi Sibirdən Qafqaza qədərki geniş məkanda və həmin məkanın
xalqları ilə min illik ünsiyyətdə yaranıb bu dastan. Və həmin ünsiyyətin ən
yaxşı təcrübəsini, ibrətini öz məzmununda əks etdirir.
Qorqud evi, Qorqud xiyabanı, Qorqud abidəsi, Qorqud Akademiyası –
bu perspektiv ünvanlar Qorqudla ünsiyyətin, Qorqudu ziyarətin
önümüzdəki bütöv, monolit məkanı olacaqdır.
Orta Asiya, Avropa ölkələri, Rusiya, xüsusən Türkiyədən gələn
qonaqlar bu forumda fəal iştirak etdilər. Azərbaycanı Qorqud vətəni və
diyarı kimi etiraf və təsdiq elədilər.
Respublikanın elm, ədəbiyyat və mədəniyyət mərkəzləri Simpoziumun
təşkilində öz əməyini əsirgəmədi.
Nəhayət, bir ali ünvanla bağlı xüsusi xidmətin dəyər və qiymətini,
onun tarixi mənasını mən ayrıca qeyd etmək istəyirəm. Dastanda belə bir
adət-ənənə öz ifadəsini tapır. Çətinlikdən xilas olan igidə deyəndə ki, "igid,
qurtardınmı?" – o deyir: "məni bir qurtaran var". Hər bir qurtaran işi də,
hər bir başlanan işi də, əlbəttə ki, başlayan və qurtaran var, "Dədə Qorqud"
tədbirlərinin dünyada belə yüksək səviyyədə keçirilməsində də bu dastanı
artıq qələmlə kağızda yox, əməldə, işdə yazan, boy boylayan, söz söyləyən,
qol qollayan, ən ali rəsmi sənəddə – (Fərmanda!) imza imzalayan bir ərənin
xidməti var: Bu Yubileyin təşəbbüsçüsü, ilhamçısı və hamisi, onun təşkilat
başçısı prezident Heydər Əliyevdir.
1300 illik zaman kəsimində və türklüyün bütövlükdə coğrafiyası
miqyasında ilk dəfədir ki, bu eposa dövlət səviyyəsində təqdirli münasibət
bəyan olundu. Ağrılı və kədərli keçmişin (zorakı, ehkamçı Stalin və
Bağırov rejiminin!) bu dastana münasibətdə yol verdiyi xətaya, hətta Dədə
Qorqudun rəsmi dövlət sənədi səviyyəsində "xalq düşməni" elan olunması
kimi hüquqi cinayət aktına da mənəvi-vicdani və tarixi bəraəti Dövlət
Yubiley Komissiyasının rəhbəri prezident Heydər Əliyev verdi.
Əlbəttə, Dədə Qorqud yubileyləri təşkil eləmək olar (necə ki, bizdən
kənarda da belə yubileylər təşkil olundu), amma dədəmiz Qorquda məhz
Qorqud dəyərlərinin həm ruhuna, həm də mətninə, hərfinə bu qədər
sədaqət səviyyəsində yubiley keçirməyə türk dünyası yalnız Bakıda nail
oldu.
Dastandan bir ibrətli motiv də yadıma düşür: oğuz ərənləri, çeşidli
bəylər və bəyzadələr türkün dərdi-səri və taleyi ilə bağlı söz demək,
məsləhət eşitmək, mətləb həll etmək üçün xanlar xanı, müdriklər hamisi
Bayındır xanın, ulu Qazanın başına yığışardılar. İndi də türk ərənlərinin ali
sammiti məhz 6-8 apreldə baş verdi, yubiley vaxtı altı türk dövlət rəhbəri
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Azərbaycana gəldi, məhz Bakıda ərənlər ərəninin başına yığışdı. Türklüyün
sabahı və taleyi barədə çağdaş siyasi fikrin, iradənin və düşüncənin də sözü
Qorqudun qopuzunun telində kökləndi və bu qopuzun səsindən, harayından
dünyaya yayıldı...
Yubiley qurtardı, amma “renessans proqramı”, Qorqudun tədqiqi,
tərcüməsi və təbliği ilə bağlı strateji planın əməli icrasının epoxası hələ
bundan sonra başlayır...
Mifə, folklora, həyata Qorqud adı və obrazı heç də birdən-birə
gəlməyib. Düz iki min beş yüz il Türküstan və dünya boy boylayan, soy
soylayan ozanlar pirini – Qorqudu gözləyib. Axır ki, nəhayət ki, Həzrət
Rəsul zamanında, böyük islam banisinin ardınca dünyaya bir pir, bir övliya
da gəldi: "Bayat" adlı eldən "Qorqud" adlı bir ər qopdu. "Tamam Oğuzun
bilicisi" oldu. Nə dedisə, oldu. O vaxtdan min üç yüz ildir ki, o, əlində əsa,
çiynində qopuz planeti gəzir. Və bu gün də o, Bakıya dərgahdan soraq
verməyə, türkün sabahı və gələcəyi barədə qeybdən xəbər deməyə gəlib.
Gəlib ki, mehvərindən çıxan dünyada nizamı və sahmanı yerinə qoysun,
bulanan, çalxanan zamana ad, proqnoz və təhlil versin. Orhonlu əcdad,
ilkin islam dövründə olduğu kimi, bu gün də türklüyü qana və genə, kökə
və yaddaşa, halallığa və cəngavərliyə qaytarsın... "Mən"imizi dünyamıza
tanıtsın.
Axı keçmişimizdən Avropaya açılan ilk qapı – Zərdüşt, ikincisi –
Qorqud olub. "Şahnamə"dən, "Divan"dan, "Xəmsə"dən 500 il, Füzulidən
1000 il, Şəhriyardan 1500 il əvvəl "Qorqudnamə" yaranıb. Bütövlükdə
türklüyün o vaxtkı yeganə yazılı abidəsinə “Qorqud" çevrilib. Və vaxtilə
onların hər üçünü o, tək təmsil edib. Axı türkologiyada məlum və məşhur
bir "Köprülü tərəzisi" var. Bu tərəzidə tək Qorqud bütün yazılı
şedevrlərdən, hamısı birgə, ağır gəlib.
Dastanda ümumbəşəri dəyərlər, ali-ilahi, qlobal əxlaqi sərvətlər –
halallıq, kamillik, cəngavərlik, ana, övlad, qadın, torpaq sevgisi, hünər və
qəhrəmanlıq təlqin və tərənnüm olunur. Və dastan bütün bunları bir irs
kimi oğuz elinin, o cümlədən bütün dünyanın bugünkü nəsillərinə də
vəsiyyət edir. Odur ki, o, yalnız keçmişin yox, həm də indinin və gələcəyin
"Kitabı" olaraq qalır.
Elə ona görə də bütün dövrlərin və istisnasız, bütün türklüyün, bəşəri
"mənəvi dədəsi" Qorqud, şübhəsiz, tarixin və gərdişin, "gəlimli-gedimli,
axırı ölümlü" zamanın əbədi axarında elə bir dalğaya çevrilir ki, keçmişi
indi ilə və onların hər ikisini gələcəklə bağlayır və qoymur ki, əxlaqda və
mənəviyyatda, bədii-fəlsəfi düşüncədə "zamanın bağları qırılsın", irs
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varisdən, varis sələfdən və xələfdən ayrı düşsün. Bəli, gör neçə əsrdir ki,
tarix təkrar olur və hər dəfə də "qırılan bağlar" barədə harayı Hamlet
qaldırır və qırılmış bağları əlində saxlayıb bir-birinə Qorqud bağlayır!..
Əski dövrlərdə insan və təbiət həmişə ahəng təşkil edib. Sonralar
kültür bu ahəngi pozub. İndi sivilizasiya öz səhvini düzəldir, həmin ahəngə
– urbanizasiyadan əvvəlki sivilizasiyaya qayıdır: ora isə yalnız Qorqud
sərvətli və Qorqud sarvanlı bir karvanda dönmək olar.
Elə ona görə də bu gün ümumbəşəri tərəqqidə, qlobal-mədəni
inteqrasiyada epos və onun rolu ön plana keçir. Zamanın qəsdindən, əbədi
yoxluğa məhkumluqdan mənəvi dəyərləri yalnız mif xilas edir, etnik
yaddaşı sklerozdan – milli-mənəvi unutqanlıqdan epos qoruyur. Etnik-milli
və əxlaqi dəyərləri ölümün əlindən Bilqamıs, Alpamış, Manas və Qorqud
alır.
Alimin, ziyalının, ədəbi, elmi, ictimai xadimin namus borcu,
cavabdehlik və vicdan missiyası indi əxlaqda renessansa yenidən nail
olmaq, bəşəriyyəti bundan sonra da mənəvi, əxlaqi, ekoloji cəhətdən təmiz,
halal, baba ənənəli, əcdad xeyir-dualı, poeziyalı, əsatirli, Qorqudlu
gələcəyə hazırlamaqdır!..
Dastanın dəyəri təkcə etnik coğrafiya (məkan), epik zaman (gələcək)
ideyası ilə qüvvətli deyil, genetik keçmişi, kökü, əvvəli bizə xəbər verən
bədii sənəd kimi o, daha qiymətlidir. Çünki yalnız "...başlanğıcı olan
mövcuddur... Kim əcdadının adını çəkə bilirsə, o, siyasi cəhətdən
mövcuddur" (Y.M.Lotman). Qorqud ərənləri də özlərini özgəyə nəsilləri ilə
nişan verirlər. Ümumiyyətlə, türk dastan və nağıllarında, salnamə və
təzkirələrində ən yaxşı məziyyət kimi ayrıca qeyd olunur ki, qəhrəman
"yeddi arxa"sına qədər, "yeddi arxadan dönən" nəslə qədər əcdadlarını
tanıyır. Türk öz kökünü, əcdadını unudanda isə türk mifik ənənəsində artıq
mənşə eposu – "Ergenekon" dastanı yox.., mənşəsizlik mərsiyəsi
"Manqurd" barədə əfsanə yaranır.
Bizim klassik epos, adətən, etnogenetik informasiya ilə başlayır,
"dünyanın yaranması" hekayəti bizə ilk "yurd yeri"ndən, "ilk insanlar"
barədə rəvayət isə əcdaddan soraq gətirir.
"Kitabi-Dədəm Qorqud"da "Kimsən, igid?" – sualının cavabı da kök,
mənşə və "boy" mənsubiyyəti barədə bilgidən ibarət olur: "Ağ qayanın
qaplanının erkəkində bir köküm var" (Qazan xan, 1, s. 119).
Soy-kök anlayışı, etnik qatları, "yeddi arxa dönənini" tanımaq, nəsilnəcabət mətləbi həmişə yerini-yurdunu dəyişən xalqda, köçəri ənənədə
oturaq şəcərədə olduğundan qat-qat güclü olur. Və uğrunda öldüyümüz
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torpağa məhəbbət tərbiyəsi üçün qaynağı, qan yaddaşı və fədailik üçün
şəhidlik cövhərinin ana damara, arteriyaya, venaya axdığı bulağın gözünü
təşkil edir...
Dünyada tərəqqi mərhələləri təkcə tarixən yox, coğrafi baxımdan da,
ritmik, mütəhərrik bir dövriyyəni təşkil edir. Gecə, yaxud da gündüz bütün
Planetin hər yerində eyni vaxtda başlamadığı kimi, gündüz şərqdə olanda
qaranlıq və gecə qərbdə olduğu kimi, mənəvi mədəniyyətin gecəsi və
gündüzü, renessansı və inkvizisiyası, tülusu və qürubu da zamanca həmin
sahmana analoji bir növbələşmə təşkil edir: mənəvi işıq da, kültür günəşi
də dünyanın başı üstündən heç vaxt yox olmur, sadəcə olaraq yerini
dəyişir.
Sivil dəyərlərin yer kürəsi ilə hərəkətində şərqin, türkün növbəsinə
düşən yeni, növbəti zenit, tülu mövqeyi kimi tarixin xəbər verdiyi yeni era
XXI yüzildir.
Məhz yaxınlaşan üçüncü era ərəfəsində tamamlanmaqda olan əvvəlki
eranın qlobal kültür problemləri öz həllini xüsusi kəskinliklə irəli sürür.
Ən kamil, fəlsəfi-intellektual bədii nümunələr də bu gərginliyin,
planetar miqyasda həyəcanın və narahatlığın dalğasına qoşulur, əbədi
Damlet sualına, mehvərindən çıxan dünyanın müvazinətini yenidən bərpa
ehtiyacına və zərurətinə diqqəti cəlb edir. Bu dəfə mətləb "qırılan bağları"
artıq qlobal zamanlar – qovuşan və ayrılan minillər, eralar arasında bərpa
etməkdən gedir. Bir sözlə, elmi-ziyalı intellektual fikir vaxtında həyəcan
təbili çalıb bizi humanist XXI əsrin hazırlanmasına səfərbər edir və
inandırır ki, çağdaş bəşəriyyəti müdrik və ulu Şərqin ən böyük fəlsəfələri –
daxili-mənəvi gözəllik, saflıq, mükəmməllik axtarışları, halallıq, mərifət və
həqiqət idealları xilas edəcək! Belə tarixi şüur milli − bədii tərəqqinin ana
xəttində həmişə var. Kökə, genə, qana dünya çapında qayıtmaq yaddaşını,
ona yenidən sahiblik şüurunu isə biz tərbiyə etməliyik.
Ekoloji kodeks, demoqrafik limit, "insan hüququ", "şəxsiyyət haqqı"
prinsipini önə çıxarmağa ehtiyac indi məhz bu dəyərlərin olmadığı
boşluğun yaranması ilə şərtlənib.
Simpozium məhz bu məqsəd və vəzifələr baxımından dünyadakı bütün
eposşünaslar və folklor xadimlərinə müraciət qəbul etdi. Simpoziumda,
həmçinin, yaxın iki on ildə dünya qorqudşünaslığı qarşısında duran qlobal
elmi, mədəni və təşkilatı məqsəd və vəzifələr proqramının layihəsi qəbul
edildi. Beynəlxalq Qorqud Akademiyası, Mükafatı, strateji Mərkəzi,
təqaüdü, dərgisi barədə təkliflər, məhz Bakının Qorqud coğrafiyasında
strateji coğrafi mərkəz statusu və rolu bir səslə təqdir və təsdiq olundu.
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Əslində çox qədim və böyük islam-türk mədəniyyətinin ortaq bayramı
olan bu tarixi yubiley mərasiminə həsr olunmuş elmi Simpoziumun
sonunda Bakıdakı dövlət yubiley tədbirlərinə Qorqudun öz dili, öz sözü ilə
xeyir-dua verildi: "Bu dünyayı ərənlər əql ilə bulmuşlar... Ağ alnınız
önündə... xeyir-dua qıldıq, qəbul olsun! Tanrı verən umurunuz üzülməsin!"
İnanıram ki, iki yüz illiyin və iki min illiyin planetdə ayrılıb qovuşduğu
keçidə təsadüf edən bu tarixi günlər təkcə qorqudşünaslıqda deyil, ümumən
mənəviyyat, təhsil və sənət tariximizdə yeni səhifələr açacaq, bütünlükdə
türk-islam mədəniyyətinin bəşər və dünya miqyasında daha bir təsdiqinə
çevriləcəkdir. Yubiley qurtarıb, renessans davam edəcəkdir...
ƏDƏBİYYAT

1. Kitabi-Dədəm Qorqud. Bakı, 1988
Kitabi-Dədə Qorqud: (məqalələr toplusu) /red.: Y.Qarayev, A.Axundov;
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,
Bakı, Elm,1999

287

Kamal ABDULLAYEV
(1950)
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”DA MİFOLOJİ ANAVARİANTLAR
(ARXETİPLƏR) SİSTEMİ
Oxşarlıqlar və fərqlər. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının
sirriçindəliyi və bu sirriçindəliyin tükənməzliyi zaman keçdikcə bir daha
təsdiq olunur. Gizli “Dədə Qorqud”dan aşkar “Dədə Qorqud”a aparan bu
yol, görünür, heç zaman tamamlanmayacaq və nə yaxşı ki,
tamamlanmayacaq. Dastandakı süjetlərin, məzmun xətlərinin, bədii
obrazların çoxu dolanıb-dolanıb dünya ədəbiyyatının mifoloji keçmişindəki
şah eposlarla bəzən açıq-aşkar, bəzən də gizli şəkildə, amma yenə də
səsləşir. Dünən bu səsləşmələrin bəziləri görünməkdə (bəlkə də
eşidilməkdə?) idi. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu gün gördüklərimizin sayı
artır və nəhayət, sabah inanmaq olar ki, bu səsləşmələr çoxalıb-çoxalıb
bütün Dastanın quruluşunu sarmış bir vəziyyətdə özünü büruzə verəcək.
Onu da qeyd edək ki, “təbiət-mədəniyyət”, “norma-anormallıq”,
“köhnə-yeni”, “sədaqət-mükafat”, “ağsaqqal-gənc”, “sınaq-inam” kimi
anavariantların üzdəki, formal qatdakı variantları bir dastan daxilində hansı
reallıqları verir? Bu suala cavab yönümündə müxtəlif xalqlara məxsus
miflərdəki variantları da qarşılaşdırmaq maraqlı, cəlbedici, faydalı görünür.
Onun üçün də genetik xətt ilkin olaraq ən yaxın yerə yunan miflərinə
doğru aparır.
XIX əsrin əvvəllərində alman alimi fon Ditsin məlum «TəpəgözPolifem» qarşılaşdırması yunan və türk abidələrində ən üzdəki variantların
tədqiqinin üzərində qurulmuşdu. XX əsrin ortalarında belə bir tədqiqə
gələn variantların sayını artıran əsərlər meydana çıxdı. Azərbaycan alimi
Əli Sultanlının yunan və türk epik sistemlərini dərindən tədqiq etməsi bir
sıra yeni aşkar variantlar seçib ayırmağa imkan verdi. Və addım-addım
aşkarlanan Dastan bu gün daha dərində qalmış, unudulmuş yeni-yeni
variantları tutuşdurmağa, bu variantların ana bətninə – doğulduqları ilkin
məxəzə, anavarianta doğru yol almağa imkan verir.
Anavariant nədən yaranır? Müxtəlif xalqların mifoloji sistemlərindəki
hər hansı bir süjet xətti, hər hansı bir obraz oxşarlıq təşkil edə bilər. Bu
oxşarlıq onların hər birində variantların mövcudluğundan xəbər verir. Bir
variant, iki variant, üç variant... artıq geniş müqayisələr üçün yol açır.
Oxşar cəhətləri və fərqli cəhətləri ayırmağa imkan verir. Və nəhayət,
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müxtəlif eposlardakı eyni (oxşar) variantlar sonlu çoxluqlar kimi müəyyən
bir ümumiləşmənin içində əriyib gedir... Bu ümumiləşməyə gələn yollar
dənizə axan çaylar kimi çox ola bilər, az ola bilər. Yuxarıdakı suala cavab
versək, məhz bu ümumiləşmə həmin konkret variantları özündə ehtiva
edən ilkin anavariantdır.
Anavariantlıq üçün yunan və türk mifləri öz konkret varlıqlarında nə
verirlər? Bu variantlarla kifayətlənmək olarmı, yoxsa başqa mifoloji
sistemlərdən Şumer, Çin, Hind, Misir mifologiyalarından bu və ya başqa
anavarianta girən variantları aramağa dəyər? Heç şübhəsiz, əgər dəyərsə,
yenə də başqa, yeni bir tədqiqatın mövzusu kimi bu barədə söhbət açmaq
olarmı? Suallar və onların gətirdikləri problemlər tükənməzdir. İndilik isə
bu iki nəhəng çayı yunan və türk mifoloji çaylarını anavarianta doğru axan
sular kimi almaq, onların dərinliklərinə baş vurmaq, bir-birilə tutuşdurmaq
əsas işimiz olacaq. Onu da qeyd edək ki, bu məqsəddən doğan gizli bir
altməqsəd də varımızdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının türk
təfəkkürünün, türk dünyagörüşünün törəməsi kimi dünya mədəniyyətinin
vahid və qədim mifoloji sisteminin üzvi surətdə tərkib hissəsi olmasını üzə
çıxarmaq məhz həmin altməqsəddir. Bu altməqsəd Dastanın sirrini açmağa
yönəlib və bu baxımdan hər iki məqsəd, elə bilirəm, nəcib, xeyirxah
əməllər sırasına yazıla bilər.
Onu bir daha qeyd edək ki, yuxarıda ayırdığımız variantlar son
məqamda anavariantı əmələ gətirir. Amma maraqlı olan da budur ki,
müxtəlif ədəbiyyatlarda müəyyən xətdə özünü göstərən oxşarlıqlar onları
məhz bir-birinə variant kimi ayırmağa bizə əsas verir. Bu variantlarda
oxşarlıqlarla yanaşı, hökmən fərqli cəhətlər də olmalıdır. Oxşarlıqlar bu
dediyimiz xətləri variant kimi seçir, fərqlər isə onların hər birinin milli
özünəməxsusluqlarını açıb göstərir. Oxşarlıqlar və fərqlər iki halın ortaya
çıxmasını şərtləndirir.
Birinci hal budur: variantlar arasında əgər fərqli cəhətlər çoxdursa və
oxşarlıqlar nisbətən azlıq təşkil edirsə, belə bir fikrə gəlmək olar ki, bu xətt
(istər süjet, istər obraz olsun) daha qədim zamanların ədəbi məhsuludur.
Əksinə, variantlar arasında oxşarlıq çoxdursa və fərq azdırsa, xətt nisbətən
yenidir.
İkinci hal budur: variantlar arasında fərq çoxdursa, oxşarlıq azdırsa,
xətt nisbətən yenidir, özünəməxsusluqlarla zəngindir. Yox, əgər oxşarlıqlar
azdırsa, xətt daha qədimdir, bəlkə də, anavariant bətnindən о dərəcədə
ayrılmayıb və burada differensiasiya hiss edilmir.
Variantların bir-birinə münasibətindən yaranan bu hallar eyni zamanda
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onların qədimlik və yenilik səviyyələrini də müəyyən dərəcədə açıb
göstərir.
Məsələn, Təpəgöz və Polifem variantlarındakı oxşarlıqlar və yaxud
Beyrək və Odissey variantlarındakı oxşarlıqlar Aqamemnon və Salur
Qazan variantlarındakından, yaxud Herakl, Admet, Dəli Domrul
variantlarındakından daha çoxdur.
Bu sonuncular oxşarlıqlarla yanaşı, kifayət qədər fərqli cəhətlərə də
malikdirlər. Bu fərqlər özünü ən müxtəlif istiqamətlərdə büruzə verir. Eyni
funksiyanın müxtəlif obrazlara paylanması (Odissey, Basat, Beyrək),
mürəkkəbləşmə (Admet, Herakl, Dəli Domrul), hətta ictimai və şəxsi
mənafe kimi ortaya çıxan əks qütblər (Antiqona, Beyrək), milli
mənsubiyyətin verdiyi əxlaq və davranış tərzləri (Qanturalı, Paris) və s. və
i.a. aydındır ki, özünəməxsusluqlar yaradan, hər bir milli dastanın öz
təravətini qoruyan, bədii təfəkkürü cilalayan və gərginlikdə saxlayan
məsələlərdəndir.
Bütövlükdə bir daha qeyd edək ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı bir
körpüdür. İnsan cəmiyyətini bir qədim dövrdən о biri dövrə keçirən körpü,
təbiətdən mədəniyyətə keçid körpüsü. Nəhayət, Mifdən Yazıya keçid
körpüsü! Bu kontekstdə, elə bilirəm ki, çox şey aydınlaşa bilər, həllini tapa
bilər. Və bu funksiya həm süjet xətlərində, həm obrazların dərinə və geninə
şaxə atmasında, həm də dil-üslub səviyyəsində özünü göstərir. Bu qlobal
məsələ bizim indiki tədqiqimiz vasitəsilə bir balaca öz qapalı üzünü açıb
göstərə bilər. Bir an sənin bu ilahi gözəlliyin bir parçasına baxmaq imkanın
var. Fürsəti qaçırmaq olmaz. Körpüyə çıxdıqsa, о biri sahilə yetişməmiz
lazımdır. Variantlardan anavarianta aparan bu yol о böyük Qorqud
körpüsünün bir addımıdır, bəlkə də, açıq deyək, birinci addımıdır.
Ayrı-ayrı variantların verdiyi oxşarlıq və fərqlərin təhlilinə keçərkən
onu da unutmayaq ki, bu təhlilin yunan və türk miflərinin müqayisəli
təhlilinin özü bir ilkin təhlildir, gələcək başqa mif sistemlərini də bu
təhlilin içinə hökmən gətirəcəkdir.
Odissey, Basat və Beyrək. Rəngarəng və çoxşaxəli yunan mifləri
müəyyən silsilələrə bölünür. Məlumdur ki, Odissey və onun sərgüzəştləri
ilə bağlı əfsanələr Troya silsiləsinə daxildir. Troya müharibəsi qədim
yunanların təsəvvüründə şücaət və qorxaqlıq, mərdlik və satqınlıq, güc və
zəiflik, hiyləgərlik və sadəlik, gözəllik və çirkinlik kimi anlayışların
toqquşduğu, adamların allahlar tərəfindən məhək daşı kimi bu meyarlara
görə sərf-nəzər edildiyi bir hadisədir. Tarixiliyi XIX əsrdə alman arxeoloqu
Şlimanın Kiçik Asiyada Homer dastanlarının “coğrafi” izi ilə gedərək
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apardığı qazıntılar vasitəsilə tapdığı Troya şəhərinin yerlə yeksan
edildiyinə işarə edən faktlarla sübut olunmuşdur.
Müxtəlif yunan şəhərləri arasında tarixi dövrdə bir çox məlum
müharibələrin baş verməsi elm aləminə yaxşı bəllidir. Troya müharibəsinin
bunlardan fərqi odur ki, bu müharibənin səbəbi, başlanğıcı, gedişi və
nəticəsi hər hansı tarixi sənəddən deyil, bədii-mifoloji yaradıcılıq
nəticəsində məlum olub. О uzaq dövrdə qədim dünyanın əfsanəvi kor şairi,
zəmanəsinin və zəmanələrin dühası olan Homer bu müharibəni insanların
yaddaş tarixində əbədiləşdirən iki poema yaratdı: «İlliada» və «Odisseya»
poemalarını. Bir çox yunan allahları, yarımallahları, sərkərdələri, ayrı-ayrı
şəhərlərin, adaların hökmdarları bu poemaların ölməz qəhrəmanları
oldular. Onların başına gələn əsrarəngiz və qorxunc hadisələr hər iki
poemanın əsas mayasını, süjet xəttini təşkil etdi.
Müəllif qələminə mənsub olmasına baxmayaraq, hər iki əsər mayasını
əski yunan miflərindən almışdı. Və həm bu miflərin, həm də poemaların
əsas qəhrəmanlarından biri qədim Yunanıstandakı İtaki adasının hökmdarı
qəhrəman Odissey idi.
Onu da qeyd edək ki, Odissey Troya mübarihəsinin səbəbkarı olan
gözəl Yelenaya vaxtilə elçi düşən yunan sərkərdələrindən biri olmuşdu.
Yelena özünə ər olaraq Menelayı seçdikdən sonra sanki gələcəkdəki
qasırğanı sövq-təbii hiss edərək bütün digər elçilərlə birgə bu gözəli
qorumaq, onun təəssübünü çəkmək üçün andiçmə məsələsini ortaya atan da
məhz Odissey oldu. Yunanlar arasında dərin zəkası, hiyləgərliyi, döyüş
məharəti ilə seçilən Odisseyin Troya müharibəsinin qələbə ilə bitməsindəki
rolu da misilsizdir. Və ona ölməz şöhrət və bu şöhrətlə bir yerdə, olmazın
əzab-əziyyət də gətirən elə Troya müharibəsi zamanı göstərdiyi şücaətlər
oldu. Müharibədən sonra başına gələnləri bir böyük dastan kimi düzübqoşan lazım idi. Xoşbəxtlikdən yer üzünə Homer gəldi. Homer də
Odisseyanı yaratdı və Odisseya anlayışı bu gün də müxtəlif xalqların
təsəvvüründə uzun-uzadı sürən macəralarla dolu bir həyat parçasının
simvoludur.
Hər şeyin, hər olacağın bir səbəbi var. Olimpin sahibi Baş allah Zevsin
qardaşı dəniz və axar sular allahı heybətli Poseydon Odisseyə düşmən
kəsilmişdi və onun Troyadan geri dönən gəmilərini dənizdə о adadan bu
adaya, bu adadan о adaya azdıra-azdıra saxlamışdı, heç cür imkan vermirdi
ki, o, doğma İtaki adasına üzüb gəlsin. Nə üçün? Səbəb bir idi. Poseydon
təkgöz nəhəng Polifemin atası idi və Odissey Polifemi hiyləgərliklə aldadıb
kor eləmişdi.
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Hiyləgərlik Odisseyin ən qabarıq xasiyyəti idi. Onu ilk növbədə məhz
mahir, hiyləgər bir sərkərdə kimi tanıyırdılar. Kim idi on il qanlı savaşlarda
qalib gələ bilməyən yunanlara böyük, çox nəhəng və içiboş bir taxta at
düzəltdirib guya müharibəyə son qoyaraq çıxıb gedən qoşundan bu şəhərə
yadigar qoymağı təklif edən?! Kim arxayın idi ki, bu Troya atını,
danaylıların (yunan qəbilələrindən birinin adı) bu hədiyyəsini mühasirədə
əldən-heydən düşmüş troyalılar qəbul edəcəklər?! Kim idi, bu nəhəng atın
içində seçmə döyüşçülər gizlədib onlara gecə hamı arxayın yatan zaman
atın içindən çıxmağı və Troyanın dəmir qapılarını açmağı; qaranlıqda
astaca geri dönən mühasirəçiləri şəhərə buraxmağı öyrədən? Kim idi,
Odissey deyildimi? Odissey idi. Və onun bütün düşündükləri həyata keçdi.
Troya talan edildi, öldürülən öldürüldü, əsir gedən əsir getdi və
talançılar əldə etdikləri qənimətlərlə doğma şəhər və məskənlərinə geri
dönməyə başladılar. Hər şey bitdi, müharibə başa çatdı, gözəl Yelena əri
Menelaya qaytarıldı və bizim hiyləgər qəhrəmanımız da öz döyüşçüləri ilə
birgə doğma İtaki adasına doğru yelkən qaldırdı. Elə bu zamandan da onun
dəniz macəraları başladı. Polifem bu macəraların başlanğıcına təkan verdi
və atası Poseydon bu macəraların rejissoruna döndü.
Yunan variantını davam etdirsək, Odisseyin gəmisini tale gətirib
Təkgöz nəhəng Polifemin yaşadığı adaya çıxarır. Və buradan da Odissey
Polifem və Basat Təpəgöz münasibətlərinin paralelliyi başlanır. Odissey
Yunanıstanda və Basat Oğuzda eyni cür hərəkətlər edirlər. Onlar eyni yolla
Polifemi Təpəgözü kor edir, eyni yolla onu aldadıb, qoç dərisini başlarına
tutub mağaradan bayıra çıxaraq canlarını qurtarırlar. Düzdür, bu
paralellərin özündə də fərqli, həm də ciddi fərqli cəhətlər yox deyil. Amma
mübarizə üsulları, qalib gəlmə yolları hər iki variantda, demək olar ki, tam
eynidir.
Odissey obrazı Homer qələmi ilə cilalanıb bədii bir keyfiyyət
qazanmış olsa belə, Homerdən əvvəl də o, yunan mifoloji sistemində
qəhrəmanlar arasında öz yeri, çəkisi olan bir personajdır. Homer bu
personajı məhz mifologiyadan götürmüşdür. Polifemlə olan münaqişə onun
həyatının sadəcə olaraq bir epizodudur. Onun gözəl Yelenayla evlənmək
həvəsi, Troya müharibəsinə getməkdən yayınma istəyi, sonradan
müharibədə iştirakı vacib olan müxtəlif qəhrəmanları hiylə ilə bu
müharibəyə qatması, Aqamemnonla, Axilleslə çox zaman dolaşıq
münasibətləri, nəhayət, müharibədən sonra adadan adaya sərgərdan kimi
gəzib dolaşması və Polifemlə mübarizəsi, cadugərlərə, ifritələrə əsirliyi, ilk
canlı kimi yeraltı dünyaya enməsi və ölmüşlərin ruhu ilə söhbət eləməsi, ən
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sonunda allahları göz yaşı, yalvarışları ilə yumşaldıb doğma evinə
qayıtması zəngin və eyni zamanda macəralı bir həyatın yaşanmış
məqamlarıdır. Odisseyin macəraları bununla bitmir. Kulminasiya nöqtəsi
hələ irəlidədir. Evinə çatandan sonra onu yeni sınaqlar gözləyir. Arvadı
Penelopaya elçi düşmüş gənc zadəganlarla münaqişə, oğlu Telemaxla
görüş, düşmənlərinə qalib gəlməsi bütün əzab və iztirablarının sonunun
yetişməsi və ən sonda, doğrudan da, sırf, təmiz mifoloji aqibət dolaşıb
ilişdiyi adalardan birindəki cadugər Sirseyadan olan oğlu Teleqon
tərəfindən axtarılıb tapılıb öldürülməsi. Bilmədən öldürülməsi.
Oğuz variantındakı Basat «Kitabi-Dədə Qorqud»un, mən deyərdim, ən
informativ obrazıdır. Özündə çox böyük mənalar gizlədən obrazdır. Bir
Basatın üzərində Oğuz cəmiyyətinin keçdiyi müxtəlif inkişaf mərhələlərini
bərpa eləmək mümkündür. İnsanlığın tarixi nöqteyi-nəzərindən üz-üzə
duran iki zaman var. Qədim oğuzların təbiətlə qaynayıb qarışdıqları zaman,
təbiətin içindən çıxdığı və yeni insan münasibətləri, cəmiyyətdaxili
münasibətləri yaratdığı zaman. Birincidən ikinciyə keçid mifoloji
kontekstdə məhz Basat obrazında öz bədii ifadəsini tapmışdır. Basat, mən
deyərdim, bədii olduğu qədər də müəyyən funksiya daşıyan elmi obrazdır.
Təpəgözlə mübarizə onun daşıdığı funksiyanın çox əhəmiyyətli bir
məqamıdır. Bu mübarizə və bu qələbə ilə Basat cəmiyyətin geriyə gedəcəyi
yolun ehtimal belə oluna bilməzliyini bir daha qabardır. Geriyə gedən yol
həm də Təpəgözün təmsil etdiyi xaotik, sahmansız, bəlirsiz təbiətə qayıdışı
demək olardı.
Basat özü bu Təbiətin qoynundan çıxmışdı.
Basat özü aslan yatağında böyümüşdü və insanlar arasına gətiriləndən
sonra da dəfələrlə böyüdüyü yerə – Təbiətə qayıtmaq, qaçıb geri getmək
istəmişdi. Sanki cəmiyyətdəki buxovlar onu sıxır, sanki bütün ruhu azadlıq
həsrətilə tarıma çəkilirdi. Azadlıq isə Təbiətdə idi.
İnsan Təbiətə qalib gəlməlidir, onun qoynundan çıxmış olsa da, artıq
geriyə yol yoxdur, yalnız Mədəniyyətin içinə, yalnız irəli, cəmiyyətin öz
içindən çıxardığı qanun-qaydaların, yasaq və qadağaların yolu ilə irəli.
Basat belə bir Mədəniyyət yolunun yolçusunu təmsil edən qəhrəmandır.
Mədəniyyəti təmsil edən qüvvənin Təbiəti təmsil edən qüvvəyə −
Təpəgözə qalib gəlməsi, onu kor etməsi və onun «biz qardaşıq, mənə
qıyma» yalvarışlarına baxmayaraq, başını kəsməsi geriyə gedən yolun
birdəfəlik qapanmasını göstərir. Mədəniyyətdən Təbiətə qayıdılmır.
Sahmandan xaosa gedən yolu birdəfəlik bağlamaq lazımdır. Dədə Qorqud
belə də edir.
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Odissey Polifemi kor edir və canını qurtararaq xilas olub qaçıb gedir,
bu onun bəsidir. Mifoloji funksiya kimi onun bundan artıq vəzifəsi yoxdur.
Odisseydən fərqli olaraq Basat isə Təpəgözü həm də öldürür. Başını kəsir.
Təkgözü məhv etməklə anormal, xaotik bir sahmansızlığa qarşı mübarizə
aparılırsa (bunu hər iki qəhrəman edir), başın bədəndən ayrılması, özü də
xüsusi qılıncla ayrılması daha qədim mifoloji təsəvvürlərə aparıb çıxarır.
Başın bədəndən ayrılması kainatdakı sahmansızlığı sahmana gətirmənin
işarəsi ola bilər, bu şəkildə Səma Torpaqdan ayrıla bilər, nəticədə Oğuzda
sahman yaranar və s. və i.a.
Beləliklə, Basat Təpəgözlə bağlı müəyyən funksiyanı yerinə yetirir,
əlavə mifoloji semantik yük daşıyır. Odissey üçün isə Polifem yalnız
sonrakı macəraların səbəbi kimi çıxış edir. Məhz onun kor edilməsi atası
Poseydonu Odisseyin düşməninə çevirir və doğma adasına qayıtmasını on
il əngəlləyir.
Yunan variantında Odissey üçün Polifem səbəbdir. Oğuz variantında
isə Təpəgöz bütün cəmiyyət üçün nəticə rolunda çıxış edir.
Bu şəkildə variantlar bir-birinə həm yaxınlaşır və bu şəkildə onlar birbirindən həm də uzaqlaşır. Yəqin ki, bu iki obrazın mahiyyəti Təpəgöz və
Polifem obrazlarının müqayisəsi zamanı bir qədər də açılacaq. Çünki hər
iki obrazı Polifemi Odisseydən və Təpəgözü Basatdan ayırmaq son dərəcə
çətindir.
Variantlar isə həqiqətən qardaş variantlardır. Yunanlı Odissey və Oğuz
Basat hərəsi bu variantın birini çiyninə alıb zəmanəmizəcən çəkir.
Polifem Təpəgözlə «haqq-hesabı çürütdükdən» sonra Odissey və
Basat bir-birindən ayrılırlar.
Odisseyin mifoloji funksiyasını Oğuzda həm də Beyrək yerinə yetirir.
Beyrək Dastanda gənc və yeni tipli qəhrəmanlar kimi ayırdığımız zəngin
daxili dünyası olan bir personajdır. Odissey sanki iki xətti tək özündə
birləşdirir:
Basat xəttini və Beyrək xəttini. Basat-Odissey variantı Beyrək-Odissey
variantı ilə yunan mifində toqquşur, bir xətt əmələ gətirir və əslində
mifoloji obrazların bu toqquşması dolayısı ilə Oğuz mifində Beyrək-Basat
qarşıdurmasını anlamaq üçün də bir açar olur.
Beyrək on altı ilin ayrılığından sonra xəbər tutur ki, nişanlısını
başqasına ərə verirlər və əsirlikdən qaçır.
Odissey iyirmi il ayrılıqdan sonra İtaki adasına dönüb arvadı
Penelopaya elçi düşən gənc zadəganlarla qarşılaşır.
Beyrəyi Oğuz bəyləri tanımırlar.
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Odisseyi də heç kim tanımır.
Beyrək Yalançı oğlu Yalıncığa Beyrəyin yayını çəkib ox atmağı təklif
edir.
Odissey gənc zadəganlara Odisseyin yayını çəkməyi, oxunu atmağı
təklif edir.
Yalançı oğlu Yalıncıq Beyrəyin yayını dartıb oxunu ata bilmir.
Gənc zadəganlardan da heç biri Odisseyin yayını çəkib oxunu ata
bilmirlər.
Beyrək də, Odissey də sevgililəri tərəfindən birdən-birə tanınmırlar.
Ayrılıq illəri onları kifayət dərəcədə dəyişmişdir. Hər biri sirr açmaq
məcburiyyətində qalır. Beyrək altun üzüyün sirrini (tarixçəsini) Banuçiçəyə
açır, Odissey isə yataq otağındakı çarpayının sirrini Penelopaya danışır.
Altun üzüyü Banuçiçəyin barmağına hələ taxmamış, Beyrək ona yarışmada
qalib gəlib öpmüşdü. Odisseyin yataq otağının sirri isə onda idi ki,
buradakı çarpayı əslində böyük bir ağacın kötüyündən Odisseyin özü
tərəfindən düzəldilmişdi, bütün saray da bu çarpayının əlavəsi kimi
tikilmişdi, ağacın kötüyünü çıxarmamışdılar.
Hər ikisi artıq qocalmış, kor ataya muştuluqçu gedir və hər iki
qəhrəman atası ilə görüşür.
Variantların bu üzdə olan görümlü xətləri ilə yanaşı, Beyrək və
Odisseyi çox dərin qatda da birləşdirən bəzi cəhətlər var. Bu cəhətlər ona
görə dərin qatda gizli şəkildə qalıb ki, qeyd edilən bu paralellik tam deyil,
xətlər bəzən qırılır və ancaq assosiasiyalar bu xətləri bir variantın şaxələri
kimi qəbul etməyə əsas verir. Haqqında danışdığımız uyğun cəhət hər iki
qəhrəmanın ölümü ilə bağlıdır.
Beyrək Salur Qazana sədaqətinə görə Basatın atası At ağızlı Aruz
tərəfindən qətlə yetirilir. Hər halda Dastanın ilkin oxunuşu belə bir səbəbi
ortaya qoyur.
Odisseyi Sirseyanın əsirliyində olarkən Sirseyadan olmuş və üzünü
görmədiyi oğlu Teleqon bilmədən öldürür.
Beyrək mifoloji sistemin qanunlarına uyğun olaraq bu qanunlardan
kənara çıxdığına görə Mif tərəfindən cəzalandırılır. О, əsirlikdə olarkən
kafır qızı ilə əlaqəsi olmuş, sevib sevilmiş, and içmiş, amma əhdinə xilaf
çıxmışdı (“Beyrəyin taleyi” hissəsinə bax!).
Odisseydə də buna bənzər bir uyğunluq nəzərə çarpır. Əsirlik, sehrbaz
qadın (kafır qızı?), qeyri-adi əlaqə, keçmişi unutma xətləri onunla da bağlı
özünü göstərir.
Əhdə xilaf çıxma Keçmişi, Sözü və onun təmsilçisi olduğu Mifi,

295

yaradıcını aldatma cəhdi, yaradıcının itaətindən, nəzarətindən qurtulma
ehtirası hər iki qəhrəmanı cəzasız qoymur.
Keçmiş Teleqonun simasında Odisseydən, Aruz Qocanın simasında
isə Beyrəkdən öz intiqamını alır.
Doğma talelər, doğma alın yazıları sanki iki doğma qardaş kimi cəsur
və kələkbaz Odisseyi məğrur və bənzərsiz Beyrəklə birləşdirir. Bütün digər
mifoloji qəhrəmanlardan mürəkkəb daxili aləmləri ilə fərqlənən bu iki
qardaş obraz bizim təsəvvürümüzdə bir-birindən ayrılmır, variantların
uzunömürlüyünü bir daha təsdiq edir.
Polifem və Təpəgöz. Həm yunan, həm də Oğuz miflərindən anadan
təkgöz doğulan bədheybət, nəhəng, bir sözlə, şər mücəssəməsi olan
sikloplar gəlib keçir. Onların insan cəmiyyəti ilə əlaqələri mürəkkəb
şəkildə qurulur, birmənalı deyil. Onlarla mübarizə, əslində, qurtuluş
mübarizəsi də adlandırıla bilər. Bir halda bu bütöv cəmiyyətlə, toplumla
bağlı qurtuluşdur, digər halda fərdlə. Oğuz cəmiyyətini Təpəgözdən
qurtuluş gözləyir, Odisseyi təkgöz Polifemdən.
Bir məsələ diqqəti xüsusi cəlb edir. Yunan və Oğuz mifoloji
sistemlərində təkgözlülük, bəlkə də, öz özlüyündə dəhşətli bir şey deyil. О
hətta qeyri-adilik reaksiyası doğurmaq ümidilə də təqdim edilmir. Sanki
hər şey qaydasındadır. Hətta belə düşünmək üçün də əsas var. Birinin iki
gözü olar, о birinin tək gözü. Doğrudan da, deyəsən, belə fərq Aruz Qocanı
da, başqalarını da bir о qədər narahat etmir. Hətta bir qədər irəli də getmək
olar: təkgözlərə fərqləndikləri üçün öz estetikası olan göyçək məxluqlar
kimi baxa bilmək, prinsipcə bu mifoloji sistemlər tərəfindən rədd də
edilmir. Bəlkə də, Təpəgöz doğularkən «nə gözəldir, ora bax, ora bax,
təpəsində bir gözü var» deyən oğuzlar tapıla bilərdi.
Təkgözlərin qazandığı mənfi çalar, prinsip etibarilə qəbul
edilməmələri ilk növbədə onların hanniballıqları ilə bağlıdır. Onlara ilk
növbədə adam əti yeməklərini bağışlamırlar. Bunda isə açıq-aşkar şəkildə
qədim adətin reliktlərinə qarşı aparılan bu halda ədəbi bir mübarizənin izini
görməmək mümkün deyil.
Hər iki bədheybəti, həm Polifemi, həm də Təpəgözü birləşdirən çox
cəhət var: xarici qiyafə, amansızlıq, fövqəlbəşər, vəhşi ehtiraslar... Amma
fərqlər də yox deyil.
Alman alimi, yorulmaz tədqiqatçı, görkəmli şərqşünas və türkoloq
Haynrix Fridrix fon Dits hələ 1815-ci ildə yazırdı ki, Təpəgöz Polifemə
nisbətən daha dolğun obrazdır, çünki Dastanda onun həyatı tam şəkildə,
doğuluşundan ölümünə qədər izlənir. “Odisseya”dakı Polifem isə ancaq
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Odisseyin fəaliyyəti fonunda gözə görükür. Doğrudan da, Odissey var,
Polifem var, Odissey yoxdur, Polifem də yoxdur. Polifemin mənşəyi
haqqında ancaq о məlumdur ki, Polifem dəniz Allahı Poseydonun oğludur,
ölümü haqqında bilgi isə nə poemada var, nə də geniş mifoloji kontekstdə.
Təpəgözlə mübarizə ölüm-dirim mübarizəsidir. Ya qurtuluş, ya ölüm!
Ya Təpəgöz, ya Oğuz! Mübarizənin mayası, ideyası budur.
Polifemlə mübarizə isə yalnız qaçıb can qurtarmaq məqsədi güdür.
Onun ölümü Odisseyi maraqlandırmır. Çünki Odissey bu sikloplar
adasında gəldi-gedər bir qonaqdır. Amma Polifemdən fərqli olaraq
Təpəgöz üzünə ağ olduğu cəmiyyətin içindən çıxıb, elə bil, bu cəmiyyətin
yarası, irinidir. Və Basat da bu cəmiyyətin içindən çıxıb, içində də
qalmalıdır.
Təpəgöz və Polifem variantları həm də ecazkar doğum xəttində
birləşir. Biri dəniz allahının oğlu, о biri pəri oğludur.
Bütün şər qüvvələrə qalib gəlmə ümidinin simvolu kimi sonunda
Təpəgöz cəza alır – öldürülür. Polifem də cəzasız qalmır. О da eynilə
Təpəgöz kimi kor edilir. Kor edilmələrinin səbəbi hər ikisinin
nankorluğudur. Təpəgöz onu böyüdən, ona isti ocaq verən Oğuz elinə
nankor çıxır. Polifemə isə Odissey baş allah Zevsin adını verir, onun
himayəsində olduğunu bildirir və bunun əvəzində qonaqpərvərlik gözləyir.
Əbəs yerə. Polifem bütün qonaqpərvərlik qanun-qaydalarını pozur, Zevsə
küfrlər yağdırır. Və Zevs (Mif!) onu bağışlamır.
Təpəgözün ölümü ilə bütün məşəqqətlərə son qoyulur, bütün işgəncə
və iztirablar bitir. Polifemin aldadılıb məğlub edilməsi isə Odisseyin
işgəncə, əzab və əziyyətlərinin ancaq başlanğıcı olur.
Oxşar cəhətlər kifayət qədərdir. Fərqli cəhətlər də yox deyil. Bu iki
obraz arasında oxşar cəhətlər daha çox formal qatda, üzdədir, fərqli
cəhətlər isə daha dərində gizlənib. Amma hər ikisinin yalvarış dolu boğuq
səsi əsrlərin sükutunu dəlib qulağımıza çatır. Təpəgöz hələ də Basata “biz
qardaşız, mənə qıyma” pıçıldayır. Dəniz kənarında qayalıqların üstündə
ağrıdan qıvrılan kor Polifem hələ də atası və yeganə ümidi dəniz allahı
Poseydona intiqamının alınması üçün yalvarır.
Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı Slavyan Univcrsiteti. 2010, s.
123-130
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İsa HƏBİBBƏYLİ
(1949)
QORQUDŞÜNASLIQ ELMİNIN GENİŞLƏNƏN İMKANLARI
Dünya dastan yaradıcılığında böyük yeri olan «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanlarının taleyində, yayılmasında və cəmiyyətə çatdırılmasında bir
neçə böyük hadisə xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu hadisələri aşağıdakı kimi
konkretləşdirmək olar:
• VII əsr – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının tam formalaşdığı
dövr.
• XVI əsr – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının sonralar Drezden
nüsxəsi kimi qəbul edilmiş 12 boyu yazıya alınmışdır;
• 1815-ci il – alman şərqşünası Fridrix fon Ditsin «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanlarını Almaniyadakı Drezden Kral kitabxanalarından üzə
çıxarıb dünya elminə bəyan etdiyi tarix;
• 1916 – Kilisli müəllim Rüfətin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarını
Türkiyədə nəşr etdirməsi;
• 1939-cu il – Görkəmli Azərbaycan alimi Həmid Araslının «KitabiDədə Qorqud» dastanlarını Bakıda çap etdirməsi;
• 1950-ci il – Görkəmli şərqşünas alim Vasili Bartoldun ruscaya
tərcümə etdiyi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Bakıda H.Araslı və
M.Təhmasib tərəfindən nəşr edilməsi;
• 1951-ci il – Azərbaycan Kommunist Partiyasının XVIII qurultayında
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının nəşrinə, tədqiqinə və təbliğinə
qadağaların qoyulması;
• 1952-ci il – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının italyan alimi Ettore
Rossi tərəfindən 6 boydan ibarət Vatikan nüsxəsinin tapılması;
• 1957-ci il – “Kommunist” qəzetində tanınmış Azərbaycan alimləri
Həmid Araslı, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Məmməd Arif Dadaşzadə və
Məmmədhüseyn Təhmasibin “Kitabi-Dədə Qorqud dastanları” adlı bəraət
məqaləsinin çap olunması (17, 26 mart);
• 1975-ci il – Xalq yazıçısı Anarın ssenarisi üzrə «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanları əsasında «Dədə Qorqud» bədii filminin çəkilməsi;
• 20 aprel 1997-ci il – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının 1300 illiyi haqqında»
Fərmanı;
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• 1998-ci il – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının 1300 illiyi ilə
əlaqədar YUNESKO-da Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi və konsertin
təşkili;
• 2000-ci il – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının 1300 illiyi
münasibəti ilə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının və YUNESKO-nun
Baş katibinin iştirakı ilə Bakıda Zirvə tədbiri;
• 13 dekabr 2013-cü il – Bakıda Dədə Qorqud abidəsinin və Dədə
Qorqud parkının rəsmi açılışı;
• 28 dekabr 2013-cü il – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin «Dədə Qorqud» dastanlarının motivləri əsasında çoxseriyalı bədii
filmin çəkilməsi haqqında Sərəncamı;
• 20 fevral 2015-ci il – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin «Kitabi-Dədə Qorqud»un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin
200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncamı.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları ilə əlaqədar olan bu tarixlərdən hər
biri təkcə qorqudşünaslıq elmi üçün yox, bütövlükdə geniş mənada elm və
ədəbiyyatın, habelə cəmiyyətin inkişafı baxımından mühüm hadisələrdir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının alman şərqşünası Fridrix Fon Dits
tərəfindən 200 il əvvəl tapılıb dünyaya bəyan edilməsindən sonra bu
möhtəşəm şifahi xalq ədəbiyyatı abidəsi haqqında Şərqdə və Qərbdə
yüzlərlə kitablar nəşr edilmişdir. Fikrimizcə, «Dədə Qorqud» aşkar edilib
bəyan olunmasaydı, dünya epos-dastan mühitində böyük boşluq meydana
çıxardı. Dünyada «Dədə Qorqud» dastanlarının yerini doldura biləcək bu
səviyyədə başqa bir epos təsəvvür etmək çətindir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının Azərbaycanla yanaşı Avropada
və Türkiyədə kitab halında nəşr edilməsi və haqqında tədqiqat əsərlərinin
meydana çıxması mühüm əhəmiyyətə malik olan ədəbiyyat və mədəniyyət
hadisəsi faktlarıdır. Bununla belə, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının
dünya miqyasında təbliği və Azərbaycanda adının əbədiləşdirilməsi, əks
etdirdiyi vətənpərvərlik ideyalarının genişləndirilməsi Ümummilli lider,
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xidmətidir. Xüsusən, «KitabiDədə Qorqud» dastanlarının 1300 illiyi haqqında 20 aprel 1997-ci ildə
imzaladığı Fərmanın əsasında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı tədbirlər
sözün böyük mənasında «Dədə Qorqud» dastanlarının yenidən doğuluşu və
əbədiyyət qazanması hadisəsinə çevrilmişdir. Mühüm tarixi əhəmiyyətə
malik olan dövlət fərmanının işığında YUNESKO-nun iqamətgahında
təşkil olunan beynəlxalq simpozium və konsert, Bakıda türk dövlətləri
rəhbərlərinin iştirakı ilə gerçəkləşən Zirvə görüşü «Dədə Qorqud»
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dastanlarına yeni həyat bəxş etmişdir. Yubiley münasibətilə nəşr edilmiş
iki cildlik «Dədə Qorqud» ensiklopediyası və digər elmi-bədii əsərlərlə
Qorqudşünaslığın yeni epoxası başlanmışdır. «Dədə Qorqud» dastanının
ilk dəfə olaraq Drezden nüsxəsinin faksimilesi ilə yanaşı, Vatikan
nüsxəsinin də Bakıda nəşr edilib oxuculara çatdırılması Azərbaycan
qorqudşünaslığının tarixində nadir hadisələrdir. Eyni zamanda, Heydər
Əliyev kimi böyük dövlət xadiminin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları
haqqında müəyyən etdiyi aşağıdakı istiqamət dastana münasibətin ana
xəttinə çevrilmişdir: «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı bütün türk dünyasına
məxsusdur, onun vətəni Azərbaycandır, sahibi Azərbaycan xalqıdır,
müstəqil Azərbaycan dövlətidir».
Məhz 1300 illik yubileyi haqqında fərmandan sonra Dədə Qorqudun
adının Azərbaycanda əbədiləşdirilməsi sahəsində ilkin addımlar atılmışdır.
Dədə Qorqud heykəlinin 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərindəki Təbriz
meydanında ucaldılması bu böyük işin möhkəm bünövrəsinə çevrilmişdir.
Xüsusən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Naxçıvan şəhərindəki
Dədə Qorqud abidəsini ziyarət etməsi geniş ictimaiyyətin və yaradıcı
ziyalıların bu mövzuya marağını daha da qüvvətləndirmişdir. Aparılmış
məqsədyönlü və ardıcıl siyasət “Dədə Qorqud” mövzusunu müstəqil
dövlətçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas istiqamətlərindən biri
mövqeyinə
çıxarmışdır.
Xüsusən,
Azərbaycanda
müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi dövründə “Dədə Qorqud”un qəhrəmanlıq,
vətənpərvərlik və birlik ideyalarının dövlət səviyyəsində diqqət mərkəzinə
çəkilməsi son dərəcədə müdrik və uzaqgörən bir addımdır.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının xalqımızın milli-mənəvi
özünüdərkinin və dövlət müstəqilliyinin mühüm hadisəsi kimi
qiymətləndirilməsi siyasətini yaradıcılıqla inkişaf etdirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dədə Qorqud anlayışında millilik
və dövlətçilik ideyalarının vəhdətinin ifadə olunduğunu daim diqqət
mərkəzinə çəkmişdir. Bu mənada Dədə Qorqud mövzusu müstəqillik dövrü
Azərbaycan
siyasətində
milli-mənəvi
özünüdərk
proseslərinin
genişləndirilməsində mühüm yer tutur. Dədə Qorqudun adının
əbədiləşdirilməsinə dair ölkə miqyasında tədbirlərin həyata keçirilməsi
həmin ardıcıl siyasətin real nəticələridir. Bakı şəhərində 13 dekabr 2013cü ildə Dədə Qorqud abidəsinin ucaldılması və Dədə Qorqud parkının
salınması ilə Qorqud Atanın ölməz adı Azərbaycan paytaxtında rəsmi
olaraq əbədiləşdirilmişdir.
Heykəltaraş Göyüş Babayevin yaratdığı
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“Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində təkcə Oğuz elinin böyük və müdrik
ağsaqqalı Dədə Qorqudun yox, bütövlükdə dastanın 12 boyunda təsvir
edilmiş hadisələrin əsas motivləri orijinal şəkildə əks etdirilmişdir. Bu,
Azərbaycanda dastan qəhrəmanına deyil, geniş mənada dastana ucaldılmış
birinci heykəltaraşlıq nümunəsidir. Kitab-abidənin də əhatə olunduğu Dədə
Qorqud parkında həmin dövrün mühitinin ana xətləri canlandırılmışdır.
Doğrudan da, Prezident İlham Əliyevin Dədə Qorqud kompleksinin açılışı
mərasimində haqlı olaraq dediyi kimi, «bu abidənin ucaldılması böyük
hadisədir. «Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu
əsərdə Azərbaycan xalqının keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası əks
olunmuşdur. Əsərin qəhrəmanlarının adlarını Azərbaycanın çoxsaylı
müxtəlif ərazilərində, yaşayış məntəqələrində görmək olar. Bu əsərdə
Azərbaycan toponimləri əks olunmuşdur. Bu dastan hər bir azərbaycanlı
üçün əzizdir. Bu abidənin ucaldılması Azərbaycan xalqının bir daha öz
tarixi keçmişinə, mədəniyyətinə olan münasibətinin təzahürüdür… Artıq
Bakıda Dədə Qorqud parkı, Dədə Qorqud abidəsi vardır».
Bu böyük mədəniyyət hadisəsindən dərhal sonra 28 dekabr 2013-cü
ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin «Dədə
Qorqud» dastanları əsasında çoxseriyalı bədii televiziya filminin çəkilməsi
haqqında» imzaladığı
Sərəncamında da dastanın «azərbaycançılıq
məfkurəsi baxımından müstəsna əhəmiyyəti» və «gənc nəslin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında əvəzsiz rolu» xüsusi olaraq
nəzərə çarpdırılmışdır. Dövlət sərəncamında ifadə olunan aşağıdakı
fikirlərdə ««Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının çox mühüm
azərbaycançılıq hadisəsi olması öz əksini tapmışdır: «Azərbaycan xalqının
əsrlər boyu yaratdığı zəngin mədəni-mənəvi sərvətlər xəzinəsində «KitabiDədə Qorqud» özünəməxsus layiqli yer tutur. Qəhrəmanlıq keçmişimizi
parlaq əks etdirən bu misilsiz və möhtəşəm sənət abidəsi milli varlığımızın
müəyyənləşməsində mühüm rol oynamışdır. Əcdadlarımız barəsində
yaradılmış ən böyük və məşhur oğuznamələrdən ibarət «Kitabi-Dədə
Qorqud» ana dilimizin tükənməz ifadə imkanlarını özündə yaşadır.
Azərbaycanın tarixi coğrafiyasını bütün genişliyi ilə əhatə edən
monumental epos xalqımıza məxsus qədim adət və ənənələrin, ulu
babalarımızın dünyagörüşünün, mənəvi aləminin və yüksək bədii
zövqünün öyrənilməsində qiymətli mənbədir».
Ulu öndər Heydər Əliyev «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarına həm də
dünya eposu miqyasında, xüsusən də türk dünyasının zəngin şifahi xalq
ədəbiyyatı səviyyəsində yüksək qiymət vermişdir. Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanlarına münasibətində də azərbaycançılıqla yanaşı, bu ədəbi abidənin
“yüksək bəşəri idealların tərənnümçüsü kimi dünya xalqlarının mənəvi
sərvətlər xəzinəsinə daxil olması” fikri və «bütün türk dünyasını daha sıx
birləşdirməsi» ideyası xüsusi yer tutur. Prezident İlham Əliyev «Dədə
Qorqud» dastanlarında «ortaq tarix və ortaq köklər» ideyasının da ifadə
olunduğunu, buna görə də Dədə Qorqudla əlaqədar həmin istiqamətdə
Azərbaycanda atılan addımların «bütün türk dünyasında gözəl əks-səda
verəcəyini» diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Dövlət başçımızın 2004-cü ildə
Avropa Birliyi Təşkilatının yerləşdiyi Belçikanın paytaxtı Brüssel
şəhərində ucaldılmış Dədə Qorqud abidəsinin meydana çıxmasına diqqət
yetirməsi və həmin abidənin açılışında iştirak etməsi möhtəşəm eposa
dünya mədəniyyəti miqyasında baxışın daha bir ifadəsi idi. Fikrimizcə,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin «Kitabi-Dədə
Qorqud»un alman dilinə ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd
edilməsi haqqında»kı 20 fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamı da mahiyyət
etibarilə bu böyük azərbaycançılıq abidəsinin dünya mədəniyyəti hadisəsi
səviyyəsində dəyərləndirilməsi istiqamətinin daha da dərinləşməsinə
uğurla xidmət edən ardıcıl dövlət siyasətinin məntiqi davamıdır. Bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli artıq dünya elmi fikrinin faktına
çevrilmiş qorqudşünaslıq elminin beynəlxalq miqyasda inkişaf
etdirilməsinə yeni imkanlar açacaqdır. Bundan başqa, «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanlarını ilk dəfə dünya ictimaiyyətinə çatdırmış görkəmli
alman şərqşünası Fridrix Fon Ditsin xidmətlərinə də böyük ehtiramı ifadə
edən dövlət sərəncamı həmin şəxsiyyətin həyatı və fəaliyyətinin
Azərbaycanda və xarici ölkələrdə daha yaxından tanıdılmasına da şərait
yaradacaqdır. Bununla da qorqudşünaslıq elmində müəyyən epizod
şəklində adı etiraf olunan Fridrix Fon Dits məsələsi ilə bağlı mövcud
boşluq aradan qalxmış olacaqdır. Bu sərəncam müstəqil Azərbaycan
Respublikasının
Avropa
ölkələri
ilə
əlaqələrinin
daha
da
möhkəmləndirilməsinə yeni imkanlar açan qiymətli bir dövlət sənədi kimi
də özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir.
Ümumiyyətlə, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarına müstəqil
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində ardıcıl və davamlı bir münasibətin
bəslənilməsi ölkəmizdə milli-mənəvi özünədərk və inteqrasiya
proseslərinin genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi ideyasının əsasını
təşkil edir. Bütün bu parlaq hadisələr müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni
tarixi epoxadakı Dədə Qorqudnaməsidir. «Kitabi-Dədə Qorqud»a sədaqət
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və ehtiram millətə, ölkəyə və dövlətə sədaqətin rəmzidir. «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanlarına hər qayıdış Azərbaycanı, türk dünyasını və
bütövlükdə dünyanı yenidən və daha əsaslı şəkildə qavramağın və müasir
inkişaf yollarını müəyyən etməyin əhəmiyyətli dərslərini mükəmməl
şəkildə öyrənmək deməkdir.
***
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları dünya dastan yaradıcılığının nadir
hadisəsidir. Görkəmli türk ədəbiyyatşünası Fuad Köprülüzadə “Dədə
Qorqud” dastanlarının əhəmiyyətini qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırmaq
üçün aşağıdakı kimi bir müqayisə aparmışdır: “Türk ədəbiyyatının bütün
əsərləri tərəzinin bir gözünə, “Dədə Qorqud” o biri gözünə qoyulsa, yenə
də «Dədə Qorqud» tərəfi ağır gələr”.
Biz isə “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinə dünya dastan irsi miqyasında
nəzər salaraq belə bir müddəa irəli sürürük: Əgər dünya şifahi xalq
ədəbiyyatındakı dastanları tərəzinin bir gözünə, “Dədə Qorqud”u o biri
gözünə qoysaq, yenə də “Dədə Qorqud” dastanı ağır gələr. Belə ki, bizə
görə, Qərb dastanlarında salnaməçilik, Şərq dastan tipində isə qafiyə ritmi
daha çox diqqəti cəlb edir. Bunlardan fərqli olaraq, «Dədə Qorqud»
dastanlarındakı epik təhkiyə mükəmməl bədii nəsr nümunəsidir. Dastanın
aparıcı tərəfi olan bədii nəsr epos təfəkkürünün kamil bədii ifadəsidir.
Dastanın yarandığı VII əsrə qədərki dövrdə, yaxud da boyların tam halda
yazıya köçürüldüyü XVI əsrdə nə Qərbdə, nə də Şərqdə «Dədə Qorqud»
səviyyəsində bədii nəsr nümunəsi olmamışdır. «Dədə Qorqud» dünya
miqyasında bədii nəsr təfəkkürünün möhtəşəm abidələrindən biridir. Bu,
«Dədə Qorqud» dastanlarını yaradan xalqın epos təfəkkürünün bədii
mükəmməlliyinin klassik nümunəsidir. Epos təfəkkürü isə bədii
fantaziyadan daha çox xalqın özünüdərkinin, sabit milli düşüncəsinin,
torpaq və millət qavrayışının dastan səviyyəsində ifadəsi deməkdir. Bu
mənada «Dədə Qorqud» dastanları oğuz türklərinin, Azərbaycan xalqının
yurd və torpaq andının manifestidir. Bu, ölkəsini, torpağını, millətini
dərindən dərk edən bir xalqın vətən və torpaq sevgisinin möhtəşəm
oğuznaməsidir. Dədə Qorqud qəhrəmanları dastanlaşmış obrazlardan çox,
həyat və düşüncə adamlarıdır. Dastanda rütbə, titul etibarilə yüksək
mövqeyə malik olan insanlar əsas, real cizgiləri ilə əks etdirildiyi halda,
cəmiyyət həyatında kiçik yer tutan sadə adamlar mümkün olduğundan qatqat güclü şəkildə təsvir edilmişdir. «Dədə Qorqud» kiçik insanları da
qüdrətli olan böyük bir xalqın mükəmməl bir dastanıdır.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının şeirləri sərbəst şeirin klassik
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nümunəsidir. Dastandakı bir çox hallarda müəyyən hekayəti də ifadə edən
poetik nümunələr mənsur şeir təsiri də bağışlayır. «Dədə Qorqud»un nəsr
təhkiyəsində də mənsur şeirlik müşahidə olunur. Dastandakı bir çox şeirlər
vəznli sərbəst şeir xüsusiyyətlərinə malikdir. «Dədə Qorqud» şeirlərinin
özünəməxsus qafiyə sistemi də vardır:
Allah-Allah deməyincə işlər düzəlməz,
Qadir tanrı verməyincə kişi varlanmaz.
... Qovuşaraq sular daşsa, dəniz dolmaz.
Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz.
Könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz.
Yad oğulun saxlamaqla oğul olmaz.
Qarabaşa don geydirsən də, qadın olmaz.
Lopa-lopa qarlar yağsa, yaza qalmaz.
Gül-çiçəkli göycə çəmən payıza qalmaz.
Köhnə pambıq bez olmaz,
Qarı düşmən dost olmaz.
... Kişi malına qıymayınca adı çıxmaz.
Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
Oğul atadan görməyincə süfrə açmaz.
Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir.
Ağıllı oğul olsa, ocağının közüdür.
Oğul daha neyləsin, ata ölüb mal qalmasa,
Ata malından nə fayda, başda ağıl olmasa.
«Dədə Qorqud» şeirləri sanki Azərbaycan torpağındakı qayaüstü
rəsmlərlə əruz və ya heca vəznində yazılmış şeirlər arasında əlaqələndirici
vasitədir. Bu şeirlər əruz, yaxud heca vəznli şeirlərdən çox, dastanın
nəsrinə yaxındır. «Dədə Qorqud» şeirləri sanki dastançının hadisələri
hekayət etməkdən yorulub dayandığı hallarda yenidən davam etmək üçün
qazandığı nəfəslikdir. Bu şeirlər dastan əhvalatlarını bir-biri ilə
əlaqələndirən, bağlayan bədii vasitədir. Bəzən isə «Dədə Qorqud» şeirləri
dastandakı boyların məntiqi yekunu, ümumiləşdirici nəticəsi funksiyasını
yerinə yetirir. Hətta dastanda elə şeir mətnləri də vardır ki, geniş mənada
eposun ideyasını tam halda özündə ifadə edir:
Qanı dediyim bəy ərənlər?
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya!
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Son ucu ölümlü dünya!
Əl aqibət uzun yaşın
Ucu ölüm, axırı ayrılıq.
***
Qorqudşünaslıqda «Dədə Qorqud» dastanlarının mahiyyəti və əhatə
dairəsi haqqında əsasən iki fikir üstünlük qazanmışdır. Birinci qənaətə
görə, «Dədə Qorqud» ümumtürk təfəkkürünün özünüifadəsi olan eposdur.
İkincisi isə «Dədə Qorqud» konkret bir coğrafiyanın, daha dəqiq desək,
Azərbaycan ulusunun oğuznaməsidir. Fikrimizcə, bu mülahizələrdən hər
ikisi obyektiv gerçəkliyi ifadə edir. Azərbaycan oğuzları geniş mənada əsas
türk soylarından biri olduğu üçün «Dədə Qorqud»un da ümumtürk
oğuznaməsi hesab olunması təbii haldır. Bundan başqa, türk dünyasının
müxtəlif coğrafiyalarında da Dədə Qorqud rəvayətlərinin mövcudluğu
Qorqud Ata motivinin ümumtürk miqyasından xəbər verir. Eyni zamanda,
Türkiyədə Bayburd şəhərində, Dərbənddə və Qazaxıstanda Sır Dərya
ətrafında, Kərkükdə Dədə Qorquda aid edilən məzarların olması da
dastanın süjetinin geniş masştabını nəzərə çarpdırır. Bununla belə, «Dədə
Qorqud» Azərbaycan coğrafiyasının, Bayat boyunun oğuznaməsi kimi də
möhtəşəmdir. Dədə Qorqud indiki Azərbaycan ərazilərindən də geniş
coğrafiyada məskunlaşmış oğuz elinin rəmzi olan ümumiləşmiş obrazdır.
Dədə Qorqudun məskəni, vətəni Azərbaycan, tayfası, milləti isə daha
böyük bir məkanda yayılmış oğuzlardır. Altuntaxt – Qorqud elinin
paytaxtı, Dərbənd – qapısı, Alınca (Əlincə) isə qalasıdır. “Dədə Qorqud”da
qədim Azərbaycanın fərqli coğrafi ərazilərindəki Bayat eli, Göyçə gölü,
Bərdə, Gəncə, Şərur, Qaraçuq, Ağ qaya, Dərəşam, Sürməli, Qazan göl və
başqa yer adlarından bəhs edilməsi də dastanın geniş mənada Azərbaycanı
əhatə etdiyini göstərir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir
üzvü Səfərəli Babayev “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri”
adlı monoqrafiyasında (Bakı, “Yeni nəşrlər evi”, 1999) muxtar
respublikanın ərazilərində dastandakı yer adları ilə səsləşən 30-dan çox
toponimi qeydə almış, onların haqqında geniş tarixi-coğrafi məlumatları
ictimaiyyətə çatdırmışdır. Filologiya elmləri doktoru Şamil Cəmşidovun
“Kitabi-Dədə Qorqud” monoqrafiyasındakı (Bakı, “Elm”, 1999) “KitabiDədəm Qorqud”da təsvir edilən coğrafi mühit” bölməsində isə 40-dan çox
yer adı haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Qorqudşünaslığa aid
digər əsərlərdə də yaşayan Dədə Qorqud yerləri və ya dastanın
qəhrəmanlarının adlarını əks etdirən toponimlər barədə məlumatlar vardır.
Hətta mənbələrdə dastanda adı çəkilən yerlərin hazırda ölkəmizdə bir neçə
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coğrafi məkanda eyni adlarla mövcudluğunun göstərilməsi də Dədə
Qorqud boylarındakı motivlərin müxtəlif areallarda formalaşaraq nəhayət,
vahid bir süjet halına gəlib çatdığını düşünməyə əsas verir. Məsələn,
Xocavənd rayonu ərazisində Qaraca Çobana aid edilən qədim qəbirin
müəyyən olunması bu barədə mövcud olan versiyaları Azərbaycan hadisəsi
səviyyəsində yekunlaşdırır və daha da konkretləşdirərək möhkəmləndirir.
Dastandakı bir çox əsas motivlər “Dədə Qorqud” boylarını üzvi surətdə
əlaqələndirərək birləşdirir. Bu baxımdan yanaşdıqda “Dədə Qorqud”
dastanlarındakı Bayandır xan – bütün Oğuz elinin rəhbəri, Ulaşoğlu Salur
Qazan xan baş komandanı, Beyrək və Basat sərkərdəsidir. Qaraca Çoban –
oğuz tayfasının sadə adamlarının vətənsevərliyinin və şücaətinin
nümunəsidir. Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarındakı Oğuz eli – şərti olaraq Oğuzustan adlandırdığımız
siyasi-coğrafi məkan, yaxud Azərbaycan dövləti deməkdir. Dədə Qorqud –
oğuz elinin, daha geniş mənada türk dünyasının rəmzidir. Bu mənada
“Dədə Qorqud” dastanları müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin də təməl
əsaslarını əks etdirən qiymətli ədəbi abidədir. “Dədə Qorqud”dakı oğuz
dövlətçilik sistemi Azərbaycanda və türk dünyasında müstəqil milli dövlət
quruculuğu ənənəsi baxımından yenidən öyrənilməlidir.
Beləliklə, «Dədə Qorqud» – dünya ədəbiyyatında ideya-mövzu
cəhətdən və bədii-sənətkarlıq baxımından çox qiymətli və mükəmməl bir
dastandır. «Dədə Qorqud» türk oğuznamələrinin şahıdır. Dünya xalqlarının
şifahi xalq ədəbiyyatında «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları ilə müqayisə
edilə biləcək bir əsər tapmaq çətindir. Bu mənada «Kitabi-Dədə Qorqud»
Azərbaycan xalqının, türk dastan təfəkkürünün dünya eposu xəzinəsinə
bəxş etdiyi möhtəşəm sənət abidəsidir. Bəşəri ideyalarına görə “Dədə
Qorqud” dünya şifahi xalq mədəniyyəti və ədəbiyyatının da möhtəşəm
dastan nümunəsidir.
***
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının ayrı-ayrı boyları bizim eranın VII
əsrinə qədər formalaşmışdır. Bununla belə, «Dədə Qorqud» boyları
içərisində qədim mifologiya ilə bağlı olan süjetlər və obrazlar da vardır.
Dastandakı məşhur Təpəgöz boyu bizim eradan əvvəlki mifoloji düşüncə
və mifik obrazlarla səsləşir. Eposu elm aləminə ilk dəfə bəlli edən alman
şərqşünası Fridrix Fon Dits də «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»un antik
Yunan ədəbiyyatındakı Homerin məşhur «Odisseya» əsərindəki Polifem –
Təpəgöz obrazından qədimlərə aid olduğunu və hətta həmin əsərə təsir
etdiyini göstərmişdir. Əvvəla, “Dədə Qorqud” dastanlarının hələ XIX əsrdə
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Qərbdə dünya üzrə möhkəm bir möhürü olan antik yunan mifologiyası ilə
müqayisə edilməsi, bərabər tutulması özlüyündə qədimlik baxımından da,
möhtəşəmlik mənasında da mühüm hadisədir. İkincisi isə “Dədə Qorqud”
kitabının “Basatın Təpəgözü öldürməsi” boyundakı yer adlarının
Azərbaycan ərazisində bu günə qədər yaşaması dastanla yanaşı, onu
yaradan xalqın da tarixi keçmişinin qədim izlərini müəyyən etməyə imkan
verir. Artıq qorqudşünaslığa məlumdur ki, «Basatın Təpəgözü öldürdüyü
boy»dakı toponimlər hazırda da Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
yaşamaqdadır. Bizə görə, Şərur rayonu ərazisindəki, tarixi eramızdan min
illərlə əvvəllərə aid olan məşhur daş dövrü abidəsi Qazma mağarası Dədə
Qorqud Təpəgözünün məskənidir. «Təpəgöz boyu»nda adı çəkilən
Salaxana mağarası ilə Qazma mağarası arasında böyük oxşarlıq vardır.
AMEA-nın müxbir üzvü Səfərəli Babayevin vaxtilə müəyyən etdiyi, indiki
Babək rayonu ilə Şərur rayonunun qovuşduğu ərazidə olan Salaxana
mağarası Qazma mağarası ilə coğrafi cəhətdən bir-birinə çox yaxındır.
Həm də dastanda Təpəgözün iki mağaradan, böyük və kiçik mağaralardan
istifadə etdiyi göstərilir. Fikrimizcə, eyni coğrafi ərazidə yerləşən bu
mağaralar adamyeyən Təpəgözün salaxanasıdır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un
həmin boyundakı Basatın oturduğu, yəni yaşadığı yurd kimi təsvir edilən
Günortac yer adının da Salaxana – Qazma mağaraları ərazisinə yaxın
olması bu ehtimalı daha da dərinləşdirir. Çox ehtimal ki, Salaxana qayası
bütövlükdə Təpəgözün oğuzların arasından qovularkən gəlib yerləşdiyi
“uca dağ məskəni” olan ərazisinin ümumi adıdır. Səfərəli Babayev də
Babək rayonunun dağlıq sahəsində Salaxan qayası, Salaxan yurdu və
Salaxan mağarasının olduğunu yazır. Salaxana mağarası isə Salaxana
qayası ərazisində yerləşən bir mağaradır. Təpəgözün Basatla vuruşduğu
Salaxana mağarası quruluşuna görə Qazma mağarasına bənzəyir. O biri
mağara isə Təpəgözün silah-sursat, ərzaq anbarı təəssüratı yaradır. Şəxsi
müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, “Odisseya”da təsvir olunduğu
kimi Qazma mağarasının da girişi çox dardır və buradan kiminsə ayaqları
arasından asanlıqla keçə bilməsi çox çətin məsələdir. Dastanda Təpəgözün
Basatı ələ keçirmək istədiyi anlara həsr olunan təsvirlər Qazma
mağarasının quruluşuna uyğun gəlir: “Təpəgöz bildi ki, Basat mağaradadır.
Mağaranın qarşısında durub, bir ayağını qapının bir yanına, birini digər
yanına qoydu. Dedi: “Ay qoyunların başçıları ərkəclər, bir-bir gəlin
keçin!”. Bir-bir gəlib keçdilər. Hər birinin başını sığalladı. Basat bir anda
qoçu basıb kəsdi, dərisini çıxardı, quyruğu ilə başını dəridən ayırmadı,
dərinin içinə girdi. Basat Təpəgözün önünə gəldi. Təpəgöz bildi ki, Basat
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dəri içindədir. Dedi: “Ay qara qoç, ...elə vurram səni mağara divarına ki,
quyruğun mağaranı yağlasın!” Basat qoçun başını Təpəgözün əlinə uzatdı.
Təpəgöz qoçun buynuzundan bərk tutdu. Qollarında buynuzla dəri əlində
qaldı. Basat Təpəgözün ayaqları altından sıçrayıb çıxdı”.
Alman şərqşünası Fridrix Ditsin qənaətinə görə, «Homer Asiya
səyahətində Təpəgöz əfsanəsini eşitmiş və Polifemin əsas həyatını oradan
almışdır. Kim bilir, o, bəlkə əfsanəni hər hansı bir oğuz qəbiləsi arasından
eşitmişdir. Çünki bu qəbilə Primanın müttəfiqləri olaraq yunanlara qarşı
Troya müharibəsində hərb etmişdir». Deməli, Fridrix Fon Ditsin
tezislərinin işığında Homerin Asiya səfərinin marşrutunu öyrənmək və
Oğuz-Yunan münasibətlərini aydınlaşdırmaqla Təpəgözün mənşəyini
dəqiq müəyyən etmək mümkündür. Bu mənada Salaxana – Qazma
mağaraları oğuz məskənləri kimi dünyada geniş yayılmış məşhur Təpəgöz
süjetinə şahidlik edə bilər. “Dədə Qorqud” dastanlarındakı Buğa çeşmə,
Günortac, Qaranquş yaylağı və başqa yer adlarının da həmin ərazilərdə
indiyədək xalq yaddaşında varlığını qoruyub saxlaması məlum süjetin bu
eposla daha çox bağlı olduğunu düşünməyə əsas verir.
Görkəmli folklorşünas Məhəmmədhüseyn Təhmasib də vaxtilə
tədqiqatlarında “Dədə Qorqud” Təpəgözünün “Odisseya”dakı Polifemdən
fərqli və üstün olduğu qənaətinə gəlmişdir. M.H.Təhmasibə görə,
Odisseylə Polifem arasında heç bir qohumluq olmadığı halda, Basatla
Təpəgöz eyni ailədə böyümüşlər: “Polifemə nisbətən Təpəgöz daha rəzil,
daha eybəcərdir... Oğuzun südü ilə, çörəyi ilə böyümüş bu nankor axırda
ona bəla kəsilmişdir”. Odissey Polifemlə təsadüfən üz-üzə gəldiyi üçün
sadəcə olaraq özünü xilas etmək naminə mübarizə aparmışdır. Basat isə
“Qalın Oğuz eli”ni bəladan qurtarmağa görə məqsədli şəkildə Təpəgözlə
vuruşa getmiş “Dədə Qorqud” qəhrəmanıdır. Bundan başqa, “Odisseya”da
Polifemin yalnız gözləri çıxarılır və nəticədə insanlar keçi dərisi geyib
mağaradan qaçaraq xilas olurlarsa, Basat isə qoyun dərisi geyinərək
mağaradan çıxandan sonra da mübarizəsini davam etdirir və Təpəgözü
öldürənədək vuruşur. M.H.Təhmasibin qənaətinə görə, Odissey Basat
olmadığı kimi, Polifem də Təpəgöz deyildir. Buna görə də “Dədə
Qorqud”dakı “Təpəgöz boyu” daha mükəmməldir. Professor Əli Sultanlı
da “Dədə Qorqud” dastanlarındakı Təpəgöz-Polifem müqayisəsində
üstünlüyü Təpəgözə vermişdir.
Fikrimizcə, «Dədə Oorqud» boylarındakı Dəli Domrul süjeti də
mifoloji motiv olub, dastanın erkən yaranmış boylarından biridir. Dəli
Domruldakı dirilik uğrunda mübarizə motivi qədim türklərin yeni tarixə
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qədərki mifoloji düşüncəsinin dastandakı əks-sədasıdır. Eyni zamanda,
“Dirsə xan oğlu Buğac” boyunda tanrıçılığın izləri yaşayır. «Dədə Qorqud»
dastanlarındakı savaşların da izlərini bizim eranın əvvəlki dövrlərində baş
vermiş hadisələrlə əlaqələndirmək mümkündür. «Dədə Qorqud»
dastanlarında İç Oğuz və Daş Oğuz anlayışlarının mövcud olması
oğuzların artıq bəlli bir coğrafiyada məskunlaşdıqlarını, oturaq həyat
sürdüklərini göstərir. Fikrimizcə, oğuzların gedib-gəlməsi köçəri həyatdan
çox, qarşılıqlı əlaqələrin, bir cox məqamlarda isə birliyə cəhdin
təzahürləridir. Oğuzların oturaq həyat sisteminin formalaşması əsasən
bizim eranın III-V yüzilliklərində başa çatdığı üçün «Dədə Qorqud»
boylarının da həmin dövrlərdən etibarən daha sürətlə yaradılmaqda
olduğunu düşünmək mümkündür. Şifahi şəkildə uzun əsrlər ərzində
formalaşsa da, «Kitabi-Dədə Qorqud» boyları artıq VII əsrdə tam bitkin bir
dastana çevrilmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi mükəmməl bir dastanın
yaranması onu yaradan xalqın qədim dövrlərdəki epos təfəkkürünün
dərinlik və genişliyinin çox mühüm göstəricisidir. Bu mənada yalnız at
çapıb qılınc çalan, sapand atan Dədə Qorqud qəhrəmanları deyil, belə
möhtəşəm dastan yarada bilmiş xalqın özü də qüdrətlidir. Torpağı
müqəddəs sayan Dədə Qorqud igidləri oğuz elinin basılmazlığını təmin
edən qəhrəmanlardırsa, “Dədə Qorqud” boyda böyük epos təfəkkürünə
malik olmaq bu möhtəşəm dastanı yaratmış xalqın mənəvi zənginliyinin,
geniş dünyagörüşünün, dərin milli təfəkkürünün, yüksək səviyyədə
müdrikliyinin real miqyasını əks etdirir. Dünya dastanları arasında
cəngavər – bahadır dastan qəhrəmanları çox olsa da, Dədə Qorqud
səviyyəsində müdrik dastan başçısı yoxdur. Dədə Qorqud dünya
xalqlarının dastanlarındakı at çapan, yürüşlərə çıxan, qılınc çalan qəhrəman
tipini «boy boylayan, söz söyləyən”, qopuz çalan, öyüd verən müdrik
qəhrəmanla əvəz etməklə fərqli ad qazanan böyük el ağsaqqalıdır. Qərb
dastanlarının bir çoxunun qəhrəmanları mənsub olduqları xalqı pərakəndə
olmaqdan qurtarmağa çalışmaq, həyata, insani münasibətlərə, cəmiyyətə
alışdırmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Dədə Qorqud isə ucu-bucağı bəlli
olan geniş ərazilərində torpaqları əkilən, sürüləri arana-yaylağa köç edən,
xalqı ova çıxan, mərasimlər keçirən bir elin birliyinin daha da
möhkəmləndirilməsini ümummilli ideal olaraq yaşatmağı varlığının əsas
meyarı hesab edir. “Dədə Qorqud” möhkəm milli köklərə və qüvvətli
mənəvi dəyərlərə malik olan Azərbaycan oğuzları kimi formalaşmış bir
xalqın oturuşmuş həyat tərzinin və qəhrəmanlıq ruhunun dastanıdır. Xalq
olaraq azərbaycanlıların bütün yüksək milli-mənəvi dəyərləri «Dədə
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Qorqud» dastanlarında öz əksini tapmışdır. «Dədə Qorqud» ümumtürk
əhəmiyyətinə malik olan möhtəşəm Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanıdır.
***
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarını 1815-ci ildə ilk dəfə dünyaya bəlli
edən alman şərqşünası Fridrix Fon Dits bu möhtəşəm dastanın ilk
bələdçisidir. Fridrix Fon Ditsin Almaniyanın Drezden kitabxanasında
saxlanılan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarını elm aləminə bəyan etməsi
ümumən şərqşünaslıq elminə və folklorşünaslığa əvəzsiz xidmətidir.
Fridrix Fon Ditsin «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»u alman dilinə
tərcümə edərək yayması, dastana dair məqalə yazması qorqudşünaslığın
təməlini təşkil edən mühüm elmi hadisədir. Bu mənada Fridrix Fon Dits
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının ilk kəşfiyyatçısı olmaqla bərabər,
dünya qorqudşünaslıq elminin də yaradıcısıdır. Bu böyük xidməti ilə alman
alimi Fridrix Fon Dits eyni zamanda «Dədə Qorqud»la bərabər öz adını da
əbədi olaraq tarixə yazmışdır. Fikrimizcə, Azərbaycanda, türk dünyasında
Fridrix Fon Dits haqqında geniş elmi təsəvvür yaradan elmi əsərlərə
ehtiyac vardır. «Dədə Qorqud» dastanlarını dünya elminə bəlli etmiş
şəxsiyyətin kimliyini, fəaliyyətini ətraflı və əsaslı şəkildə bilmək maraqlı
və əhəmiyyətlidir. Hələlik isə Fridrix Fon Dits haqqında öyrəndiklərimiz
Rusiya və Türkiyə şərqşünaslığındakı bəzi məlumatlardan ibarətdir.
Məlumdur ki, Fridrix Fon Dits (1751-1817) Almaniyanın
Konstantinopolda səfiri olmuş, şərqşünaslığa ciddi maraq göstərmişdir.
Çoxlu sayda türk atalar sözü və məsəlləri toplamış, bunlardan 400-nü kitab
halında çap etdirmişdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarını elm aləminə
təqdim etmiş və «Təpəgöz boyu»nu alman dilinə tərcümə edərək tədqiq və
nəşr etdirmişdir. Fridrix Fon Ditsin tərcümeyi-halını, ictimai-siyasi və elmi
fəaliyyətini tam halda öyrənib cəmiyyətə çatdırmaq yeni dövr Azərbaycan
qorqudşünaslığının üzərinə düşür. Eyni zamanda, Fridrix Fon Ditsin
şərqşünaslığa dair əsərlərinin də Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək nəşr
edilməsi elmi-ədəbi əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirməyə şərait yaradar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin «Kitabi-Dədə
Qorqud»un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd
edilməsi haqqında»kı Sərəncamı bütün bunlar üçün münasib imkanlar açır.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları Azərbaycanda müəyyən dairələrdə,
xüsusən xalq yaddaşında uzun əsrlər boyu bəlli olsa da, dastan bütövlükdə
Həmid Araslı tərəfindən Bakıda 1939-cu ildə ilk dəfə kitab halında nəşr
edilərək yayılmışdır. Bundan sonra görkəmli Azərbaycan alimi Həmid
Araslı "Dədə Qorqud" dastanlarını 1962 və 1978-ci illərdə yenidən nəşr
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etdirmişdir. Sonrakı mərhələdə tanınmış dilçi alimlər Fərhad Zeynalov və
Samət Əlizadə 1988-ci ildə "Dədə Qorqud" dastanlarını geniş elmi
şərhlərlə və izahlarla Azərbaycan oxucusuna çatdırmışlar. Xalq yazıçısı
Anarın ssenarisi əsasında çəkilmiş "Dədə Qorqud" filmi ilə dastanın
Azərbaycanda müəyyən bir oxucu auditoriyasının çərçivəsindən çıxaraq,
ümumxalq sərvətinə çevrilməsi istiqamətində mühüm addım atılmışdır.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının 1300 illiyi haqqındakı 20
aprel 1997-ci il tarixli fərmanından sonra dastanın Azərbaycan xalqına və
YUNESKO səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində daha
geniş miqyaslı və sistemli iş aparılmış, çoxsaylı elmi tədqiqat əsərləri
meydana çıxmışdır. "Dədə Qorqud" dastanlarının 1300 illiyinin qeyd
edildiyi dövrdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bu qəhrəmanlıq
eposunun Azərbaycan xalqına çatdırılmasının əhəmiyyətindən bəhs
edərkən demişdir: «Biz onu da qiymətləndirməliyik ki, bir çox alimlərimiz,
yazıçılarımız bu mövzuya xüsusi fikir vermiş, əsərlər yaratmışlar və
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı Azərbaycanın həyatında, ədəbiyyatında
yaşamış və inkişaf etmişdir. Bu nəşrlər içərisində «Kitabi-Dədə Qorqud»un
1988-ci ildə Fərhad Zeynalovun və Samət Əlizadənin rəhbərliyi altında
həyata keçirilmiş sanballı nəşrini xüsusi qeyd etmək olar».
Ümumiyyətlə, «Dədə Qorqud» dastanları Azərbaycanda dövlət
müstəqilliyi
ideyasının
dərinləşdirilməsinə
və
daha
da
möhkəmləndirilməsinə geniş meydan açan, xalqın qəhrəmanlıq ruhunu
inkişaf etdirən və birlik ideyasına uğurla xidmət edən əsər kimi həmişə
xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə latın qrafikalı ədəbiyyatın kütləvi
nəşri haqqındakı 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr edilən
"Dədə Qorqud" dastanları ölkəmizdə XXI əsrin yeni nəsillərinə təqdim
olunmuşdur. Bütövlükdə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları Azərbaycan
xalqının Ata kitabı səviyyəsində qəbul olunmuş, möhtəşəm azərbaycançılıq
abidəsinə çevrilmişdir.
***
Doğru olaraq qeyd edildiyi kimi, son yüzillikdə "Kitabi-Dədə Qorqud"
dastanları haqqında "elmi bir kitabxana" (Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib,
transkripsiya və müqəddimə Fərhad Zeynalov və Samət Əlizadə). Bakı,
"Yazıçı", 1988) yaranmışdır. Son bir əsrə yaxın dövr ərzində Azərbaycanda
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarını tədqiq edib öyrənmiş böyük elm
adamları qvardiyası formalaşmışdır. Əmin Abid, Salman Mümtaz, Həmid
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Araslı,
Əbdüləzəl
Dəmirçizadə,
Məmməd
Arif
Dadaşzadə,
Məhəmmədhüseyn Təhmasib, Əli Sultanlı, Anar, Mirəli Seyidov, Şamil
Cəmşidov, Kamal Abdulla, Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov, Azad
Nəbiyev, Fərhad Zeynalov, Səfərəli Babayev, Samət Əlizadə, Elməddin
Əlibəyzadə, Kamil Vəliyev, Bəhlul Abdulla, Muxtar İmanov, Məhərrəm
Qasımlı, Qəzənfər Paşayev, Məmməd Əliyev, Cəlal Bəydili, Cəlal
Qasımov, İsmayıl Məmmədov və başqalarının əsərlərində "Dədə Qorqud"
dastanlarının mahiyyəti müxtəlif yönlərdən hərtərəfli şəkildə açıqlanmışdır.
Ümumiyyətlə, Dədə Qorqud mövzusu dünya elmi miqyasında əhəmiyyətli
bir problem olsa da, Azərbaycan “Qorqudşünaslıq” elminin əsas mərkəzi
olmaq statusu qazanmışdır. Məlumdur ki, XX əsrin əllinci illərində «Dədə
Qorqud» dastanlarına görə Azərbaycan alimlərinin “pantürkist” damğası
ilə təqib olunduğu dövrlər də olmuşdur. Lakin Azərbaycanda
Qorqudşünaslıq elmi həmişə çətin yollardan keçərək yaşamış, axtarışlarını
davam etdirmişdir.
Türkiyə qorqudşünaslığı dastanın tədqiqi və nəşri istiqamətində
mühüm nəticələr əldə etmişdir. Kilisli müəllim Rüfətlə 1916-cı ildən
başlanan “Dədə Qorqud” axtarışları Türkiyədə Fuad Köprülüzadə, Orxan
Şaiq Gökyay, Məhərrəm Ergin və Fəxrəddin Kırzıoğlu kimi dünyada
tanınmış məşhur qorqudşünas alimləri meydana çıxarmışdır. Orxan Şaiq
Gökyayın min səhifədən çox olan "Dədə Qorqud kitabı" adlı əsəri
Qorqudşünaslıq elminin möhtəşəm abidəsi hesab olnur. Orxan Şaiq
Gökyay – Qorqudşünaslığın böyük başbiləni olaraq qəbul edilir.
Avropa qorqudşünaslığı baxımından Dədə Qorqud tədqiqatları alman
şərqşünaslığında daha çox inkişaf etmişdir. Yakov Reyske, Fleyşer, Fridrix
fon Dits, Vilhelm Qrimm, Fyodor Nyoldeks, Volter Ruben və başqalarının
Dədə Qorqudun üzə çıxarılması, tərcüməsi, nəşri və tədqiqi sahəsindəki
xidmətləri sayəsində dastan Avropada yayılmış, digər Qərb ölkələrində də
tədqiqatlar və nəşrlər əsasən bu zəmində meydana çıxmışdır. "Kitabi-Dədə
Qorqud" dastanlarının vətəni Azərbaycan olduğu kimi, dastanın əsas
əlyazmasının ölkəsi də Drezden, Almaniyadır. Azərbaycan – dünya dastan
hadisəsi olan "Dədə Qorqud"un paytaxtı, Drezden isə dastanın
əlyazmasının movzoleyidir.
Vaxtilə İtaliyada tapılmış Vatikan nüsxəsi əsasında bu ölkədə də
qorqudşünaslıq müəyyən inkişaf yolu keçmişdir. Almaniyada Fridrix fon
Ditsin gördüyü işi İtaliyada həyata keçirmiş Ettore Rossi Qorqudşünaslığa
qiymətli bir əlavə etmişdir. Beləliklə, Vatikan – “Kitabi-Dədə Qorqud”
əlyazmalarının daha bir qiymətli xəzinəsinə çevrilmişdir.
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Heç şübhəsiz, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının tədqiqində Rusiya
şərqşünaslığının böyük rolu və xidmətləri vardır. Akademik Vasili Bartold
Rusiya qorqudşünaslığının atasıdır. “Dədə Qorqud” dastanını rus dilinə
tam halda tərcümə edən V.Bartoldun yazdığı şərhlər və izahlar, apardığı
tədqiqatlar Qorqudşünaslığa mükəmməl elmi xidmət kimi daxil olmuşdur.
Burası da əhəmiyyətlidir ki, “Dədə Qorqud” boyları haqqında qiymətli
tədqiqatında V.V.Bartold dastanı Qafqaz, Azərbaycan hadisəsi hesab
etmişdir. Onun fikrincə, o zaman «nə kiçik Asiyada, nə də Balkan
yarımadasında epik hekayələrin qorunub saxlanılması üçün münasib şərait
yox idi. Dədə Qorqud əfsanələrinin mənşəyinin necə olmasından asılı
olmayaraq,… dastandakı epik süjetlər çətin ki, Qafqaz mühitindən kənarda
formalaşa bilərdi». Eyni zamanda, Dədə Qorqudun və dastanın digər
qəhrəmanlarının məzarlarına Dərbənddə, Təbrizdə və Urmiyada rast
gəlinməsi haqqında irəli sürdüyü mülahizələr də Vasili Bartoldun dastanın
Azərbaycanla üzvi surətdə əlaqədar olmasına dərindən inam bəslədiyini
göstərir. Həqiqətən də, görkəmli alimin «Türk eposu və Qafqaz» məqaləsi
yığcam həcmə malik olan böyük elmi əsər kimi qəbul edilməyə layiqdir.
Bundan başqa, Rusiya alimlərindən A.Y.Yakubovski, xüsusən
V.M.Jirmunski, V.V.Radlov, A.N.Kononov, K.A.İnostrantsev, Moskvada
yaşamış Azərbaycan alimi Xalıq Koroğlu – qorqudşünaslığa sanballı elmi
töhfələr vermişlər. Özbəkistanda Hadi Zərifov, Qazaxıstanda Çokan
Vəlixanov, Baltabek İsakov,
Şakir
İbrayev,
E.Konbatbayev,
Türkmənistanda Aşır Orazov, Annaquban Aşırov, Ata Rəhmanov, Əhməd
Bekmuradov, Məti Kosayev və başqalarının tədqiqatlarında "Dədə
Qorqud" dastanları geniş təhlil edilmiş və tanıdılmışdır. V.M.Jirmunskinin
“Kitabi-Dədə Qorqud” və oğuz qəhrəmanlıq eposu” monoqrafiyası
dünyada qəbul edilmiş mötəbər elmi mənbələrdən biridir.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları rus, alman, ingilis, fransız, italyan,
polyak, fars, latış, litva, gürcü və başqa dillərə tərcümə edilərək nəşr
olunmuşdur. “Dədə Qorqud” Türkiyədə və Mərkəzi Asiyada ortaq dastan
kimi geniş yayılmışdır. Beləliklə, həm «Dədə Qorqud» dastanının nəşri,
həm də bu möhtəşəm abidəyə həsr edilmiş tədqiqatların coğrafiyası
dünyanın bir neçə qitəsini əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin "Dədə Qorqud"un alman dilinə ilk tərcüməsi və
nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında”kı 20 fevral 2015-ci il tarixli
Sərəncamı dastanın və onun haqqında olan tədqiqatların Odisseyasının
daha da genişlənməsinə böyük imkanlar yaradacaqdır. Hazırkı dövrdə
Azərbaycan qorqudşünaslığının elmi nailiyyəti hesab edilməyə layiq olan
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tədqiqat əsərlərinin dünya dillərinə tərcümə edilərək yayılması “Dədə
Qorqud” dastanlarının öyrənilməsində ölkəmizin rolunun və alimlərimizin
xidmətlərinin beynəlxalq aləmə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli olar.
İnanırıq ki, dünyanın mükəmməl epos nümunəsi olan "Dədə Qorqud"a
müasir mərhələdə yeni münasibət xüsusi və böyük bir elm sahəsinə
çevrilmiş qorqudşünaslığın müstəqillik işığında Azərbaycanda və
beynəlxalq miqyasda daha dərinliklərə doğru inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir.
“Azərbaycan” qəzeti. 2015. 5 mart. №1. s. 8
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Nizami CƏFƏROV
(1959)
XANIM, HEY!
“Dədə Qorqud” eposu, “Kitab”ın bütün aydınlığı ilə nümayiş etdirdiyi
kimi, bilavasitə “xan”a müraciətlə (buradan belə məlum olur ki, “xan”ın
qarşısında!) ifa olunmuşdur. Müqəddimədə bir neçə dəfə “xan”a müraciət
edilməsi bir daha təsdiq edir ki, o, “Kitab”a sonradan əlavə olunmamışdır,
əksinə, eposun üzvi tərkib hissəsidir. 344 Və görünür, həmin müqəddimə,
ümumiyyətlə eposun deyil, hər bir boyun girişi, yaxud ön sözü olmuşdur,
yəni hər hansı boyu ifa edən ozan müqəddimədən başlamışdır:
Rəsul əleyhüssəlam zamanına yaqın Bayat boyundan Qorqud ata
derlərdi bir ər qopdu. Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı,
qayibdən dürlü xəbər söylərdi. Həq-təala anın könlünə ilham edərdi...
Ozanların dastanın ifasına Qorqud ata (Dədə Qorqud) haqqında
müxtəsər söhbətlə başlamaları tamamilə təbiidir. Birincisi, ona görə ki,
Dədə Qorqud ozanın ifa etdiyi hər hansı boyun (ümumən eposun) əfsanəvi
müəllifidir; ikincisi, ona görə ki, ozan bu və ya digər ideyanın, hadisənin
şərhi, yaxud sübutu üçün Dədə Qorquda istinad etmək imkanına malikdir;
nəhayət, üçüncüsü, ona görə ki, təxminən beş yüz il “Dədə Qorqud”
eposunu ifa etmiş ozanlar epik əcdadlarına istinad etməklə “xan”
hüzurunda (geniş mənada onları dinləyən cəmiyyətdə) özlərinin təsadüfi
(sıravi) adam olmadıqlarını, böyük (hətta ilahi!) missiya daşıdıqlarını,
cəmiyyətin idarəsində iştiraklarının vacib olduğunu nəzərə çarpdırırdılar...
Əgər “Qorqud ata oğuz qövmünün müşkülünü həll edirdi. Hər nə iş olsa
Qorqud ataya danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki, buyursa, qəbul
edərlərdi, sözün tutub təmam edərlərdi”sə, deməli, Qorqud atanın mənəviideoloji varisləri olan ozanlar da “xan”dan (və cəmiyyətdən) həmin
hörmət-izzəti gözləməli idilər.
“Kitab”ın müqəddiməsində “xan”a müraciət, hər şeydən əvvəl Dədə
Qorqudun müdrik fikirlərinə istinad məqamında edilir: Dədə Qorqud
söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş... Dədə Qorqud genə söyləmiş,
görəlim, xanım, nə söyləmiş... Beləliklə, dinləyici (“xan”) Dədə Qorqudun
yalnız kimliyi ilə deyil, hansı mənəvi-ideoloji mövqedə durması, hansı
344

Bir sıra tədqiqatçılar belə bir əsassız fikir irəli sürmüşlər ki, guya “Kitab”ın
müqəddiməsi eposun yazıya alınması prosesində katib tərəfındən onun əvvəlinə əlavə
edilmişdir.
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ideyaları təbliğ etməsi ilə də tanış olur... Lakin ozanlar, görünür, daha
çevik impravizator idilər – çox tez-tez dinləyiciyə (“xan”a) müraciət
edərək onu alqışlayırlar, guya Dədə Qorqudun missiyasını yerinə
yetirirmişlər kimi, dinləyiciyə (“xan”a) dua edirlər:
...Oğul dəxi neyləsin,
baba ölüb mal qalmasa,
Baba malından nə fayda,
başda dövlət olmasa.
Dövlətsiz şərrindən
Allah saqlasın, xanım, sizi!
Yaxud:
Həq sizə yaman göstərməsin,
dövlətiniz payəndə olsun,
xanım, hey!
Yaxud:
Ol ögdügüm yuca Tanrı dost
oluban mədəd irsün, xanım, hey...
Müqəddimədə qarılar (qadınlar) haqqında söhbət gedərkən “xan”a
müraciətən daha konkret məzmunlu dualar edilir:
...Ol Ayşə, Fatimə soyudur, xanım, onun bəbəkləri bitsin, ocağına
buncılayın övrət gəlsin!.. ...Onun kibinin, xanım, bəbəkləri bitməsin,
ocağına buncılayın övrət gəlməsin!.. ...Ol Nuh peyğəmbərin eşşəgi əslidir.
Ondan dəxi sizi, xanım, Allah saqlasın, ocağınıza buncılayın övrət
gəlməsin!..
Dastanın hər bir boyu “xanım, hey” müraciəti ilə başlanır – həmin
müraciət eyni zamanda boyun (və bütövlükdə dastanın!) harmoniyasını
yaradır... Ozan öz ifasını qopuzun о qədər də rəngarəng olmayan musiqisi
ilə müşayiət edir – bu zaman “xanım, һeу” müraciət-nidası boyun
başladığını göstərən (işarələyən) çoxfunksiyalı üslubi elementə çevrilir.
Hər bir boyun daxilində ozan müəyyən məqamlarda ardıcıl olaraq
“xan”a (bir sıra hallarda “sultan”a) müraciət edir. Həmin məqamlar
aşağıdakılardan ibarətdir:
I.
Nəsrdən şeirə keçərkən:
Dədə Qorqud oğlanın babasına söyləmiş, görəlim, xanım, nə
söyləmiş... Çağırıb Dirsə xana söylər, görəlim, xanım, nə söylər... Anasının
yüzünə baqdı, söyləmiş, görəlim, xanım, nə xəbərləşmiş... Məgər, sultanım
Dirsə xanın xatunu bunu duymuş, oğlancığına qarşı varıb söyləmiş,
görəlim xanım, nə söyləmiş... Oğlan burda babasına söyləmiş, görəlim,
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xanım, nə söyləmiş... Qazan bəy burda yurdilən xəbərləşmiş, görəlim,
xanım, nə söyləmiş... Beyrək dəxi bunu ögmüş, görəlim, xanım, necə
ögmüş... Otuz doqquz yoldaşın ismarladı, görəlim, xanım, necə ismarladı...
Selcan xatun hal nəydigin bilib söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş...
Burda anasına söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş...
Qeyd edək ki, bir sıra məqamlarda “söyləmiş, görəlim, xanım, nə
söyləmiş” sintaktik forması “xanım”sız işlənir: “Allah-təalaya yalvarıb,
söyləmiş, görəlim, necə söyləmiş...”345
II. Təhkiyə (söhbət nəsr təhkiyəsindən gedir) bir informasiya
blokundan, yaxud periodundan başqasına keçərkən və ya ifaçı haşiyə
çıxarkən: Məgər, xanım, Oğuzda Duxa qoca oğlu Dəli Domrul deyərlərdi,
bir ər var idi... At ayağı kölük, ozan dili çevik olur. Xanım, oğlanın qırq
gündə yarası onaldı, sapasağ oldu.. Məgər, xanım, təkur peşman oldu...
Xanım, yigirmi dörd sancaq bəgi təkur əlində zəbun oldu... Məgər, xanım,
boyu uzun Burla xatun oğlancığını aldı, qərarı qalmadı.. Məgər, xanım,
Bayındır xanın bir buğası var idi.. Məgər, sultanım, genə yazın buğayı
saraydan çıqardılar... Məgər, sultanım, Dirsə xanın oğlancığı, üç dəxi
ordu uşağı meydanda aşıq oynarlardı... xanım, at qulağı sag olur, çəkibəni
oğlanı uyardı...
Həmin sintaktik forma da bəzən “xanım”sız işlənir:
Məgər ol gün kafirlərin uğur günləriydi...346
Göründüyü kimi, haqqında söhbət gedən forma adətən “məgər” ədatı
ilə başlayır.
Kafir üzərinə axına (qəzaya) gedən (bilavasitə döyüşə girən) oğuz
igidləri stabii təyinləri ilə sadalanarkən:
...Görəlim, xanım, kimlər yetdi.
Qara dərə ağzında qadir verən, qara buğa dərisindən puşəginin
yapuğı olan, acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, qara bığın yeddi yerdə
ənəsində dügən, Qazan qardaşı Qaragünə çapar yetdi: – Çal qılıcın,
qardaş Qazan, yetdim, – dedi. Onun ardınca, xanım, görəlim, kimlər
345

Yeni dövrün Azərbaycan dastanlarında həmin sintaktik forma mühafizə edilir –
Azərbaycan aşığı dastanın nəsr hissəsini saz çiynində danışır, sonra sazı sinəsinə basaraq
təxminən bu cür deyir: aldı görək nə dedi...
Burada filankəs filan hava ilə aldı görək nə dedi, tərəfimizdən ərz eliyək, xoşbəxt olun!.. və
s.
346 Yeni dövr Azərbaycan dastanlarında həmin məqamda işlənən sintaktik formaların çeşidi
genişdir – bir informasiya blokundan o birinə keçərkən aşağıdakı ifadələr işlənir:
Flankəs burda qalsın, indi görək bəhmənkəs necoldu...
Filankəs filan işi görməyində olsun, indi sizə kimdən deyim, bəhmənkəsdən... və s.
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yetdi...
Və nəhayət, hər bir boyun sonunda ozan “Yum verəyim, xanım” deyə
dinləyiciyə (“xan”a) dua edir:
Yum verəyim, xanım!
Yerli qara dağların yiqilmasin,
Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsin,
Qamən aqan görklü suyun qurumasm,
Qanadların ucları qırılmasın!..
Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin,
Çalışanda qara polad uz qılıcın kütəlməsin,
Dürtüşərkən al göndərin ufanmasın!..
Ağ birçəkli anan yeri behişt olsun,
Ağ saqqallı baban yeri uçmaq olsun,
Həq yandıran çırağın yana dursun,
Qadir Tanrı səni namərdə möhtac eləməsin,
Xanım, hey!
“Kitab”da göstərilir ki, eposun hər bir boyu müxtəlif vaxtlarda
əfsanəvi ozan, müdrik, vilayət (ölkə) yiyəsi Dədə Qorqud tərəfindən
düzülüb-qoşulmuşdur. Yəni hər bir boyun süjetində, ideya-məzmununda
müəyyən rəsmilik, yalnız Dədə Qorqudun müəyyənləşdirə biləcəyi
semantik normativlik vardır. Hər ozanın oğuznamə düzüb-qoşmaq
səlahiyyəti olmamışdır... Və yenə “Kitab”dan belə məlum olur ki, düzülübqoşulmuş oğuznaməni (eposun hər hansı boyunu) nəinki hər ozan ifa edə
bilməzmiş, eyni zamanda oğuznamə hər adamın qarşısında ifa edilə
bilməzmiş... “Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nun sonunda deyilir:
“Dədəm Qorqud gəlübən boy boyladı, soy soyladı. Bu boy Dəli Domrulun
olsun, məndən sonra alp ozanlar söyləsin, alnı açıq comərd ərənler
dinləsin, – dedi”. Ona görə də ifaçı ozanın (alp ozanın) müəyyən
məqamlarda Dədə Qorquda istinadı, dinleyiciyə (“xan”a), yaxud
dinləyicilərə (alnı açıq comerd ərənlərə) müraciət etməsi eposun funksional
poetikasına bilavasitə aid olan məsələlərdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da yalnız ifaçı ozanın dinləyiciyə (“xan”a)
müraciətləri deyil, eposun qəhrəmanlarının (əlavə edək ki, müxtəlif etnos –
xalqlara, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə, müxtəlif mənəvi-əxlaqi
dünyagörüşlərə və s. malik qəhrəmanlarının!) bir-birinə müraciətləri də
geniş miqyasda əks olunmuşdur. Həmin müraciətlər həm məzmununa, həm
də formasına görə о qədər müxtəlif, rəngarəngdir ki, onları, hər hansı
prinsiplə olursa-olsun, təsnifatda bütünlüklə ehtiva etmək çox çətindir.
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Lakin təxminən belə bir təsnifat vermək mümkündür:
I. Allaha müraciət, Allahın müraciəti. Dədə Qorquda müraciət, Dədə
Qorqudun müraciəti. Böyüyün (kiçiyin) kiçiyə (böyüyə) müraciəti
II. Kişinin (qadının) qadına (kişiyə) müraciəti. Ata-ananın (övladın)
övlada (ata-anaya) müraciəti. Qardaşın qardaşa müraciəti. Qardaşın
(bacının) bacıya (qardaşa) müraciəti.
III. Yüksək (aşağı) təbəqənin aşağı (yüksək) təbəqəyə müraciəti.
İgidin igidə müraciəti. Qadının qadına müraciəti.
IV. Düşmənin düşmənə müraciəti.
V. Təbiətə müraciət.
VI. Silaha müraciət.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da müraciətlərin bu qədər geniş yer tutması
yalnız “Dədə Qorqud” eposu üçün xarakterik deyil, ümumən dünya
eposlarının hamısında belədir. Ona görə də “Dədə Qorqud” eposunun
müraciətlər sistemini araşdırmaq ümumən ideya eposunun poetik
imkanlarından biri üzərində düşünmək deməkdir.
I. Allaha müraciət. Allahın müraciəti.
Dədə Qorquda müraciət. Dədə Qorqudun müraciəti.
Böyüyün (kiçiyin) kiçiyə (böyüyə) müraciəti
I. 1. Allaha müraciət, Allahın müraciəti.
Eposda oğuz türklərinin nəinki müsəlman olduqları, hətta İslamın
yayılması uğrunda ardıcıl mübarizə apardıqları, qəzavata getdikləri
göstərilir – tarixi həqiqət də belədir. Lakin “Kitab”dan hiss olunur ki, oğuz
türklərinin özləri İslamı hələ lazımi səviyyədə qəbul edə bilməmişlər, onlar
bir sıra hallarda ibtidai dinlərə, tək Tanrıya (türk Tanrısı!) və s. sitayiş
edirlər, yaxud həmin dinlərin bəzi elementlərini, müsəlman olsalar da,
qoruyub saxlayırlar... Beləliklə, oğuz igidinin Allaha, Tanrıya, Həqtəalaya... müraciətində prinsip etibarilə İslami definisiya nəzərdə tutulsa da,
türklər arasında İslama qədər yayılmış dini dünyagörüşlərin qalıqları da bu
və ya digər dərəcədə əks olunur.
“Kitab”ın müqəddiməsində Dədə Qorqudun dili ilə deyilən “Allah!..
Allah!., deməyincə işlər onmaz” fikri eposun ideya-məzmununa əsaslı təsir
göstərən, hətta demək olar ki, həmin ideya-məzmunun əsasını təşkil edən
fikirdir – hər boyda bu fikrin ya bilavasitə, ya da dolayısı ilə təsdiqini
görürük.
Allaha müraciət “Kitab”da özünü dua-yalvarış məqamlarında göstərir.
“Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda olum ya ölüm dilemması
qarşısında qalan Dəli Domrul yaradana üz tutur: Dəli Domrul burada
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söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş:
Yucalardan yucasan,
Kimsə bilməz necəsən,
Görklü Tanrı!
Neçə cahillər səni göydə arar
yerdə istər,
Sən xub möminlərin könlündəsən,
Daim duran cabbar Tanrı!
Baqi qalan səttar Tanrı!
“Qazlıq qoca oğlu Yegnəkin boyu”nda isə yaradana daha müfəssəl bir
müraciət forması ilə qarşılaşırıq:
Yucalardan yucasan,
Kimsə bilməz, necəsən,
Əziz Tanrı!
(Sən) anadan doğmadın,
Sən atadan olmadın.
Kimsə rizqin yemədin,
Kimsəyə güc etmədin.
Qamu yerdə əhədsən,
(Sən) Allahi-səmədsən.
Adəmə sən tac urdun,
Şeytana lənət qıldın.
Bir suçdan ötrü Dərgahdan sürdün.
Nəmrud gögə ox atdı,
Qarnı yarıq balığı qarşı tutdun.
Ululuğuna həddin (yoq),
Sənin boyun, qəddin yoq,
Ya cismilə cəddin yoq,
Urduğun ulatmıyan, ulu Tanrı!
Basdığın bəlirtməyən bəlli Tanrı!
Götürdügün gögə yetirən görklü Tanrı!
Qağıdığın qəhr edən qəhhar Tanrı!
Birliginə sığındım,
Çələbim qadir Tanrı, mədəd səndən!
Qara donlu kafirə, at dəpirəm,
İşimi sən onar!..
“Kitab”da, nümunələrdən də göründüyü kimi, Allaha (Tanrıya)
aşağıdakı təyinlər aid edilir: yucalardan yuca, görklü, cabbar, baqi, səttar,
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əziz, əhəd, səməd, ulu, bəlli, qəhhar, çələb, qadir... Həmin təyinlərin
əksəriyyəti (ərəb mənşəli sözlərlə ifadə olunan təyinlər) bilavasitə
“Quran”dan gəlir, türk mənşəli sözlərlə ifadə olunan təyinlər isə bu və ya
digər dərəcədə oğuz türklərinin təfəkkürünün məhsuludur.
Allaha (Tanrıya) sən deyə müraciət olunur, halbuki eposun təşəkkül
tapıb formalaşdığı dövrdə türklər hörmətli şəxsə, böyüklərə siz deyərdilər
(M.Kaşqarinin bu barədəki qeydini xatırlayaq347) – bunun səbəbi odur ki,
siz müraciəti hörmət, müraciət edənin təvazökarlığını bildirsə də yaxınlıq,
doğmalıq ifadə etmir. Müsəlmanlığı qəbul etmiş oğuz türkü isə
İslamaqədərki ənənə ilə Allaha yaxınlıq, doğmalıq ifadə etməyə meyllidir.
Dəli Domrul biləndə ki, Əzrayıl “bir yaxşı yigid”in canını alıb
özünəməxsus bir ərköyünlük (və sadəlövhlük) ilə Allaha müraciət edir:
Ya qadir Allah! Birligin, varlığın haqqıyçün, Əzrayılı mənim gözümə
göstərgil, savaşayım, çəkişəyim, dürüşəyim, yaxşı yigidin canın
qurtarayım, bir dəxi yigidin canın almaya...
Bəkil oğlu Əmran da düşmən qarşısında tək qalanda Allah-təalaya
yalvarıb:
Əziz Allah!
Xocam! Mənə mədəd!.. – deyir.
Eposda oğuz igidlərinin, ümumiyyətlə deyil, yalnız bu və ya digər
çətinliyə düşəndə Allaha müraciət etmələri onu göstərir ki, İslam dini
türklərin məişətinə lazımi səviyyədə daxil olmamış, mövhumata
çevrilməmişdir.
Allahın müraciətləri, tamamilə təbiidir ki, “Kitab”da elə bir
rəngarəngliyə malik deyil... О bir qayda olaraq Əzrayıla müraciət edir,
bütün əmrlərini onun vasitəsilə yerinə yetirir:
Haqq-taalaya Domrulun sözü xoş gəlmədi:
Baq, baq!.. Mərə, dəli qavat mənim birligim bilməz, birligümə şükür
qılmaz.
Mənim ulu dərgahımda gəzəmənlik eyləyə?.. – dedi. Əzrayıla buyruq
eylədi kim, ya Əzrayıl, var dəxi ol dəli qavatın gözünə görüngil, bənizini
sarartğıl, – dedi. Canın xırlatğıl, alğıl, – dedi.
Yaxud:
Allah-taalaya dəli Domrulun burada sözü xoş gəldi. Əzrayıla nida
eylədi ki, çün dəli qavat mənim birligim bildi, birligimə şükür qıldı, ya
347 M.Kaşqari

“Divani-lüğət-it-türk”də göstərir ki, türklər öz aralarında yaşlı, hörmətli
adama sən yox, siz deyirlər.
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Əzrayıl, Dəli Domrul can yerinə can bulsun, onun canı azad olsun, – dedi.
Yaxud da:
Haqq-taala Cəbrayıla buyurdu kim, ya Cəbrayıl, var, şol quluma qırq
ərcə qüvvət verdim, – dedi.
Burada diqqəti cəlb edən məsələ Allahın Cəbrayıla müraciətində
həmişə ərəb mənşəli (“Quran”dan gələn) ya nidasının işlənməsidir ki, bu,
bizim fikrimizcə, müraciətin rəsmiliyi təəssüratını yaratmaq məqsədindən
irəli gəlir.
“Kitab”da Əzrayılın Allaha müraciətinə rast gəlinmir və belə məlum
olur ki, Əzrayıl Allaha ümumiyyətlə müraciət etmir, onun vəzifəsi yalnız
yaradanın buyruğunu sözsüz-söhbətsiz yerinə yetirməkdən ibarətdir. Hətta
Dəli Domrul Əzrayıla yalvaranda ki, onun günahını bağışlasın, Əzrayıl: –
Mənə nə yalvarırsan, Allah-taalaya yalvar!.. Mənim də əlimdə nə var, mən
dəxi bir yumuş oğlanam – deyir.
Əzrayıl Allahın əmrini – buyruğunu onun bəndələrinə çatdırır – onun
müraciətləri ötkəm, bir qədər də sərtdir: Mərə, dəli qavat! Mərə, Dəli
Domrul! Mərə Dəli!..
Lakin qeyd edək ki, Allah bəndəsinin (Dəli Domrulun) Əzrayıla müraciətində də həmin ötkəmlik, sərtlik vardır: Mərə!.. Mərə, Əzrayıl! Ya!..
Allahın mələyinə Allah bəndəsinin bu cür mənfi münasibəti, bir
tərəfdən, həmin mələyin funksiyaları ilə əlaqədardırsa (o, ölüm mələyidir),
digər tərəfdən, İslamın qəbulunun ilk mərhələlərində oğuz igidinin TanrıAllahla bilavasitə (vasitəsiz) kontaktda olmaq ehtiyacının nəticəsidir.
I. 2. Dədə Qorquda müraciət, Dədə Qorqudun müraciəti
“Dədə Qorqud” eposunun əfsanəvi müəllifi olan müdrik ozan, ilahi
qüdrətə malik Dədə Qorqud “Kitab”da həm də bir obraz kimi çıxış edir.
Bizim fikrimizcə, eposun şifahi mövcudluğu dövründə Dədə Qorqud daha
çox müəllif “olmuş”, dastan yazıya alınarkən, üzü köçürülərkən daha çox
obraza çevrilmişdir.
Dədə Qorqud hünər göstərmiş igidlərə ad verir, çətin vəziyyətlərdə
elçi gedir, Oğuzun müşkülünü həll edir... Və Dədə Qorquda xüsusi ehtiram
ona edilən Dədə müraciətində də özünü göstərir.
Orta əsrlərdə türklər görkəmli sufi dərvişlərə, böyük kəramət
sahiblərinə, pirlərə Dədə demişlər. Və beləliklə, Dədə Qorquddan sonra
dədəlik institutu nə qədər inkişaf edib mürəkkəbləşsə də, öz əsas
funksiyasını – Tanrı-Allahdan gələn gücü vasitəsilə cəmiyyətdə müəyyən
harmoniya yaratmaq vəzifəsini itirməmişdir.
Dədə Qorquda oğuz cəmiyyətinin yalnız anormal, antisosial,
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antiharmonik qüvvələri qarşı çıxır. Məsələn, Dəli Qarcar onun üzərinə
hücum edib öldürmək istəyir, Təpəgöz ona saymazlıq göstərir... Belə
vəziyyətlərdə cəmiyyətin Dədəyə münasibətin mənəvi-ideoloji, əxlaqi
standartı pozulur:
Dədə Qorqud... gəldi, baş endirdi, bağır basdı, ağız-dildən salam
verdi.
Dəli Qarcar ağzın köpükləndirdi, Dədə Qorqudun yüzünə baqdı.
Aydır:
Əleykəssəlam, ey əməli azmış, feli dönmüş, qadir Allah ağ alnına qara
yazmış! Ayaqlılar buraya gəldiyi yoq, ağızlılar bu suyumdan içdigi yoq,
sana noldu? Əməlinmi azdı, felinmi azdı, əcəlinmi gəldi?..
Lakin sonra Dəli Qarcar Dədənin bəsirət gücünü görüb, ona (və
cəmiyyətin əxlaqına) tabe olur...
Dədə Qorqudun sadəcə ozan olmaması (ozan kimi də çox yüksəkdə
durması) özünü onda da göstərir ki, oğuz igidləri düşmənin (kafirin) belə
əlində qopuz görəndə ona toxunmurlar:
Oğlan sərmirdi, uru durdu. Qılıncının balçaqına yapışdı kim, bunu
çırpa. Gördü kim, əlində qopuz var... Aydır:
– Mərə, kafir, Dədəm Qorqud qopuzu hörmətinə çalmadım, – dedi.
Əgər əlində qopuz olmasaydı, ağam başıyçün səni iki parə qılırdım, –
dedi. Çəkdi qopuzu əlindən aldı.
Lakin hər ozana bu cür hörmət olmur (və hər ozan qopuzuna, sənətinə
bu qədər hörmət eləmir). Məsələn, “Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda
Yalançı oğlu Yalıncığın toyuna gedən ozan belələrindəndir:
Beyrək Oğuza gəldi. Baqdı gördü bir ozan gedir. Aydır:
– Mərə, ozan nərəyə gedirsən?
Ozan aydır:
–
Bəy yigit, dügünə gedirəm.
Beyrək aydır:
– Dügün kimin?
– Yalançı oğlu Yalıncığın, – dedi.
...Beyrək aydır:
– Mərə, ozan, qopuzun mana vergil, atımı sana verəyim saqla...
Gəlləm bahasını gətirrəm, allam, – dedi.
Ozan aydır:
– Avazım gödəlmədən, ünüm boğulmadan bir atdır, əlimə girdi,
ilətəyim, saqlayayım, – dedi.
Ozan qiyafəsində düyünə gedən Beyrək özünü ərköyün apardığına
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görə məclisdə ona dəli ozan deyə müraciət edirlər.
Dədə Qorqudun Oğuz cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrinə müraciəti
“Kitab”da geniş əks olunur. Həmin müraciətlərdə ağsaqqallıq, müdriklik,
cəmiyyət qarşısında böyük məsuliyyət özünü göstərir.
Dədə Qorqud oğuz xanlarına, bir qayda olaraq, öz adları ilə müraciət
edir. Məsələn: Hey, Dirsə xan! Yaxud: Baybura bəy!..
Oğuz bəylərinə müraciət edərkən Dədə Qorqud “yaranlar” deyir:
– Yaranlar, sizi həqqə ismarladım, – dedi, getdi.
Dədə Qorqud gənc igidlərə “oğul” deyə müraciət edir: Hay, oğul,
Qarcar!.. Oğul, Təpəgöz!..
Və göründüyü kimi, Dədə Qorqudun müraciətləri ən müşkül
məqamlarda da kifayət qədər soyuqqanlı səslənir – həmin müraciətlərin
emosional rənglənməsi zəifdir, Dədə Qorqud sanki ümumən cəmiyyətin
mövqeyindən müraciət edir, ümumən cəmiyyətin mövqeyindən söz deyir...
I. 3. Böyüyün (kiçiyin) kiçiyə (böyüyə) müraciəti
Oğuz cəmiyyətində böyük-kiçik münasibətləri zəngin tarixi olan
mükəmməl əxlaqi prinsiplərə dayanır – burada böyüyün kiçiyə, kiçiyin
böyüyə müraciəti həmin prinsiplərə tabedir. Böyüklər kiçiklərə yigid! deyə,
kiçiklər isə böyüklərə onların cəmiyyətdə tutduqları mövqeyə uyğun olaraq
müraciət edirlər.
II. Kişinin (qadının) qadına (kişiyə) müraciəti. Ata-ananın
(övladın) övlada (ata-anaya) müraciəti. Qardaşın qardaşa müraciəti.
Qardaşın (bacının) bacıya (qardaşa) müraciəti
II. 1. Kişinin (qadının) qadına (kişiyə) müraciəti
“Kitab”da kişinin qadına müraciəti rəngarəng formalarda təzahür etsə
də, məzmunu təxminən eynidir; kişi qadınına orta əsrlər türk dastanları
üçün xarakterik olan bir şəkildə – yalnız məhəbbətlə deyil, həm də böyük
ehtiramla müraciət edir. Məsələn, övladı olmadığına görə Bayandır xan
tərəfindən hörmətsiz qarşılanan Dirsə xan evinə nə qədər qəzəbli, təhqir
edilmiş şəkildə qayıtsa da, xanımına müraciətini bu cür xoş sözlərlə
başlayır:
Bəri gəlgil, başım baxtı, evim taxtı!
Evdən çıxıb yürüyəndə səlvi boylum,
Topuğunda sarmaşanda qara saçlım,
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlım,
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım,
Güz almasına bənzər al yanaqlım,
Qadımm, dirəyim, diləyim!..
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Sonra isə lazımi sərtüklə (yenə də orta əsrlər sərtliyi ilə!) əlavə edir:
Xan qızı, yerindən turayınmı,
Yaqanla boğazından tutubanı
Qaba öncəm altına salayınmı?
Qara polat uz qılıcım əlimə alayınmı,
Öz gövdəndən başını kəsəyinmi,
Can dadlısın sana bildirəyinmi?
Alca qanın yer yüzünə dögəyinmi?..
Xan qızı, səbəbi nədir degil mana,
Qatı qəzəb edərəm şimdi sana...
Göründüyü kimi, Dirsə xanın öz xatununa müraciətində onun
(qadının!) həm gözəlliyinə, həm də cəmiyyətdəki mövqeyinə işarə olunur...
Qadın həm ərinə məxsusdur, həm də cəmiyyətindir. Ona görə də kişinin
haqqı yoxdur ki, qadınını təhqir etsin, yeri gəldi-gəlmədi ona acı sözlər
söyləsin. Və təsadüfi deyil ki, qəzəblənmiş Dirsə xana qadını bu cür cavab
verir:
Hey, Dirsə xan, mənə qəzəb etmə,
İncinib acı sözlər söyləmə!..
“Kitab”da qadının kişiyə (öz ərinə) müraciəti kişinin qadına (öz
arvadına) müraciəti qədər poetikdir:
Bəri gəlgil,
başım baxtı, evim taxtı!
Xan babamın göygüsü,
Qadın anamın söygüsü,
Atam, anam verdiyi,
Göz açuban gördügüm,
Könül verib sevdigim
A Dirsə xan!
Qazan xanın sözündən küsüb incimiş Bəkil ona qarşı gələn xatununu
dindirmədikdə xatun Bəkilin könlünü almaq üçün ona belə müraciət edir:
Altun taxtım iyəsi,
Bəgim yigit!
Göz açuban gördüyüm,
Könül verib sevdiyim!..
...Yigidim, bəg yigidim!.. Arı könüldə pas olsa, şərab açar. Sən gedəli,
xanım, ərquru yatan ala dağların avlanmamışdır. Ava bingil, könlün
açılsın.
Xatunu Bəkilə bəg yigidim, Bəkil isə xatununa görklüm deyə müraciət
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edir.
Boyu uzun Burla xatunun Qazan xana müraciəti Dirsə xanın
xatununun Dirsə xana müraciətini xatırladır:
Bəri gəlgil, Salur bəgi, Salur görgi!
Başım baxtı, evim taxtı!
Xan babamın göygüsü,
Qadın anamın söygüsü!
Atam, anam verdigi,
Göz açıban gördügüm,
Könül verib sevdigim
Bəg yigidim Qazan!
Dəli Domrulun halalının (övrətinin) Dəli Domrula müraciətində isə bir
sıra orijinal ifadə obrazlarına rast gəlinir:
Göz açuban gördügüm,
Könül verib sevdigüm,
Qoç yigidim, şah yigidim!
Dadlı damaq verib soruşduğum,
Bir yasdığa baş qoyub əmişdigüm!
“Kitab”da sevgililərin (nişanlıların) bir-birinə müraciətləri daha
rəngarəng ifadə formalarına malikdir.
Məsələn, Beyrəyin kafirə dustaq olduğunu bilən nişanlısı Banıçiçək
belə bir ağı deyir:
Vay, al duvağım iyəsi,
Vay, alnım, başım umuru!
Vay, şah yigidim,
Vay, şahbaz yigidim!
Doyunca yüzünə baqmadığım xanım yigit,
Qanda getdin bəni yalnız qoyub,
canım yigit!
Göz açıban gördügüm,
Könül ilə sevdigim,
Bir yasdıqda baş qoyduğum, (?)
Yolunda öldügüm, qurban olduğum!
Vay, Qazan bəgin inağı,
Vay, Qalın Oğuzun imrəncisi Beyrək!
Həmin ağı müraciətdə Banıçiçəyin intim hissləri onun ictimai (ailə)
məsuliyyəti ilə üzvü vəhdətdə təqdim olunur – onun (Banıçiçəyin)
sevgilisinin (Beyrəyin) yolunda ölməyə hazır olması da, bir tərəfdən, intim
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dünyası ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən, sosial-mənəvi tələbatdır.
Selcan xatunun Qanturalıya müraciəti qadının kişiyə müraciətindən
çox, igidin igidə müraciətini xatırladır: Yigidim! Hey yigidim, bəg yigidim!
Bəg yigidim!
Qanturalı döyüşdə ona icazəsiz kömək etdiyinə, yağını basdığına görə
Selcan xatunu öldürmək istəyir. Selcan xatun Qanturalıya yalvarır: Yarım,
qıyma mana - deyir. Lakin biləndə ki, Qanturalının fikri qətidir, qız
qəzəblənir, o, sevgilisinə: Mərə, qavat oğlu qavat! – deyə müraciət
etməkdən çəkinmir.
Sevgililər barışdıqdan sonra Qanturalı Selcan xatuna bütün zamanlar
üçün böyük sənət faktı sayıla biləcək aşağıdakı ifadələrlə müraciət edir:
Yəlab-yəlab yəlabıyan incə donlum!
Yer basmayıb yürüyən!
Qar üzərinə qan dammış kibi
qızıl yanaqlım!
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım!
Qələmçilər çaldığı qara qaşlım!
Qurması qırq tutam qara saçlım!
Aslan uruğu, sultan qızı!..
Sevgilisinə qəzəblənmiş qız ona qavat oğlu qavat deyə müraciət etdiyi
kimi, sevgilisinə qəzəblənmiş igid də (məsələn, Uşun qoca oğlu Səgrək
kimi) ona mərə, qavat qızı! deyə müraciət etməli olur.
Beləliklə, “Dədə Qorqud” eposunda (və “Kitab”da) kişinin qadına,
qadının kişiyə, yaxud sevgililərin, beşikkəsmə nişanlıların bir-birinə
müraciəti yüksək məhəbbətlə yanaşı, ondan daha yüksək olan sosialmənəvi, ictimai-etik məsuliyyət ifadə etməklə orta əsrlər türk epos
təfəkkürünün ideya-estetik imkanlarını nümayiş etdirir.
II. 2. Ata-ananın (övladın) övlada (ata-anaya) müraciəti
Oğuz cəmiyyətində ata-ana ilə övlad arasında elə bir mükəmməl etikmənəvi münasibət mövcuddur ki, nə övlad ata-ananın, nə də ata-ana
övladın (qız və ya oğlanlığından asılı olmayaraq) hüquqlarını pozmağa
qadirdir.
“Kitab”ın müqəddiməsində həmin münasibətin bir sıra prinsipləri
təqdim olunur: Qız anadan görməyincə ögüt almaz, Oğul atadan
görməyincə süfrə çəkməz. Oğul atanın yetiridir, iki gözünün biridir.
Dövlətli oğul qopsa ocağının gözüdür. Oğul dəxi neyləsin baba ölüb mal
qalmasa, Baba malından nə fayda başda dövlət olmasa... Ata adını
yürütməyən xoyrad oğul ata belindən enincə enməsə yeg, ana rəhminə
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düşüncə doğmasa yeg. Ata adın yürüdəndə dövlətli oğul yeg.
Ümumən orta əsrlər türk cəmiyyətində olduğu kimi, “Kitab”da da ataana ilə övlad münasibətləri sistemində əsas yeri ata-oğul münasibətləri
tutur. Ona görə də atanın oğula, oğulun ataya müraciətləri “Kitab”da
xüsusilə zəngin, rəngarəng və diqqəti çəkəndir.
Atanın oğula müraciət formaları əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
Oğul!.. Ay oğul!.. Qulunum oğul!.. Arslanım oğul!.. Oğul, oğul, ay oğul!..
Canım oğul!..
Qazan xan oğlunun kafirə dustaq olduğunu biləndə belə deyib ağlayır:
Qara dağım yüksəgi oğul!
Qanlı suyum daşqını oğul!
Qocalığım vaxtı aldırdığım
yalnız oğul!..
Oğlu üclü belim qüvvəti canım oğul!
Qaranqulu gözlərim aydını oğul!..
Dəli Domrulun atası oğluna deyir:
Oğul, oğul, ay oğul!
Canım parası oğul!
Doğduğunda doqquz buğra öldürdüyüm
aslan oğul!
Dünlükü altun ban evimin
qümbərəsi oğul!
Qaza bənzər qızımın-gəlinimin
çiçəgi oğul!
Oğulun ataya müraciəti atanın oğula müraciəti qədər romantik deyil,
hətta bir qədər də rəsmidir: Baba!.. Ağ saqqallı əziz baba!.. Babam!.. A bəg
baba!.. Xanım baba!.. Ağ saqqallı əziz-izzətli baba!.. Canım baba!..
“Kitab”da Uruz atası Qazan xana eyni zamanda Ağam Qazan!..
Ağam!.. deyə müraciət edir.
Hərbi demokratiyanın prinsiplərinə uyğun olaraq, eposda oğul ataya
tabedir (“Kitab”da deyilir: Ol zamanda oğul ata sözün iki eyləməzdi, iki
eyləsə ol oğlanı qəbul eyləməzlərdi), lakin ata oğlunu cəmiyyətin əxlaqi
tələblərinə uyğun böyütməyə, onu bir igid kimi yetişdirməyə borclu idi.
Müşahidələr göstərir ki, “Kitab”da ata sözü ümumiyyətlə işlənsə də,
müraciət məqamında istifadə olunmur.
Ananın oğula müraciəti atanın müraciətindən daha emosionaldır –
həmin müraciətdə ananın oğluna (adətən yeganə oğluna!) bəslədiyi
məhəbbətin müxtəlif rəngləri, çalarları bütün parlaqlığı ilə əks olunur.
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Dirsə xanın xatununun oğlu Buğaca müraciəti:
Xanım oğul!
Qalqıbanı yerindən uru durğıl,
Qırq yigidin boyuna alğıl,
Babanı ol qırq namərddən qırtarğıl!
Yürü, oğul!
Boyu uzun Burla xatunun oğlu Uruza müraciəti:
Oğul, oğul, ay oğul!
...Dünlügü altun ban evimin qümbərəsi oğul!
Qaza bənzər qızımın, gəlinimin çiçəgi oğul!
Oğul, oğul, ay oğul!
Doqquz ay qarnımda götürdügüm oğul!
On ay deyəndə dünyaya gətirdigim oğul!
Tovlaması beşikdə bələdigim oğul!..
Dəli Domrulun anasının Dəli Domrula müraciəti:
Oğul, oğul, ay oğul!
Doqquz ay dar qarnımda götürdügüm oğul!
On ay deyəndə dünya üzünə gətirdügüm oğul!
Tovlama beşiklərdə bələdügüm!..
Dolab-dolab ağ südümdən əmizirdügüm oğul!
Həmin müraciətlərdə aşağıdakı məqamlar, fikrimizcə, diqqəti daha
çox çəkir:
a) ananın dünyaya gətirdiyi balasına təbii-instinktiv məhəbbəti;
b) cəmiyyətdə kişinin mövqeyinin xüsusi dəyərləndirilməsi.
Və “Kitab”da, görünür, tamamilə təbiidir ki, ananın öz qızına
müraciətinə təsadüf edilmir.
Oğulun anaya müraciətində də böyük məhəbbətin ifadəsini görürük.
Və oğulun ataya müraciətindəki müəyyən rəsmilik burada müşahidə
edilmir. Məsələn:
Buğacın anasına müraciəti:
Bəri gəlgil,
Ağ südün əmdigim, qadınım anam!
Ağ birçəkli, izzətli canım ana!
Uruzun anasına müraciəti:
Qadın ana, qarşım alıb nə bögürürsən,
Bağrımla yürəgim nə dağlarsan,
Keçmiş mənim günümü nə andırısan,
Hey, ana?
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Qəzəblənmiş oğul (əgər ana atanın, yaxud qardaşın dustaq olduğunu
gizlədibsə) anaya bəzən Mərə, qavat qızı! deyə bilir ki, bu da mövcud
həyat tərzinin mürəkkəbliyindən, ictimai tələbdən irəli gəlir.
“Kitab”da gəlin qaynata-qaynanasına böyük ehtiramla müraciət edir:
Atamdan yegrək qaynata,
Anamdan yegrək qaynana!.
Ata-ana isə gəlinə zərif bir ifadə ilə gəlinciyim! deyir:
Dilin üçün öləyim, gəlinciyim!
Yoluna qurban olayım, gəlinciyim!
II. 3. Qardaşın qardaşa müraciəti
“Dədə Qorqud” eposunda, ümumən oğuz cəmiyyətində qardaşın
qardaşa münasibəti ata ilə oğul arasındakı münasibət qədər möhkəmdir –
Qazanın qardaşı Qaragünə həmişə onun yanındadır, kiçik qardaş Səgrək
kafir qalasında dustaq olan böyük qardaşı Əgrəki düşmən əlindən xilas
edir. Qardaşlar arasındakı münasibətin möhkəmliyi, səmimiliyi, qardaşın
qardaşa arxa olması özünü onların müraciətlərində daha emosional şəkildə
göstərir.
Qazan xan qardaşı Qaragünəyə: Qarındaşım Qaragünə! Xanım
qardaş! deyə müraciət edir. Qaragünə isə: Çal qılıcın, qardaş, Qazan,
yetdim! deyir.
Aruz oğlu Basat qəzadan qayıdarkən eşidir ki, qardaşını Təpəgöz
öldürüb, belə bir ağı deyir:
Aqıntılı görklü suyumun daşqını qardaş!
Güclü belim qüvvəti,
Qaranqulu gözlərimin aydını qardaş!..
Səgrək də dustaq olmuş qardaşı Əgrəki Qaranqulu gözüm aydını
qardaş! deyə yad edir. Əgrək isə onu qaytarmaq üçün kafir üzərinə gəlmiş
qardaşını aşağıdakı sözlərlə qarşılayır:
Ağzın üçün öləyim, qardaş,
Dilin üçün öləyim, qardaş!
Ərmi oldun, yigitmi oldun, qardaş,
Qəribliğdə qardaşın istiyü sənmi gəldin, qardaş?!
II. 4. Qardaşın (bacının) bacıya (qardaşa) müraciəti
“Dədə Qorqud” eposunun “Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda
qardaş – Beyrək bacılarına sadəcə qızlar! deyə müraciət edir ki, burada
məqsəd özünün kim olduğunu onlardan gizlətməkdir... Eyni zamanda
təhkiyəçi-ozan bacını “qız qarındaş” adlandırır.
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Lakin, təbii ki, türk-oğuz eposu qadına münasibətdə nə qədər
demokratik mövqe tutsa da, igid qadın obrazları ilə nə qədər zəngin olsa
da, kişini qadından, atanı anadan, qardaşı bacıdan yüksək
qiymətləndirməlidir (və qiymətləndirir).
Beyrəyin bacıları dustaq olmuş qardaşlarına Ağa! deyib, Vay, bəgim
qardaş, muradına, məqsədinə irməyən yalnız qardaş – deyib ağlayırlar. Və
“Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyu”ndan belə məlum olur ki, Banıçiçək
Beyrəyin öldüyünə inanıb ərə getdiyi halda, bacıları həsrətlə onun
(Beyrəyin) yolunu gözləyirlər...
III. Yüksək (aşağı) təbəqənin aşağı (yüksək) təbəqəyə müraciəti.
İgidin igidə müraciəti.Qadının qadına müraciəti
III. 1. Yüksək (aşağı) təbəqənin aşağı (yüksək) təbəqəyə müraciəti.
“Dədə Qorqud” eposunda cəmiyyətin artıq kifayət qədər dərindən
təbəqələşdiyi müşahidə olunur – Oğuz cəmiyyətinin (dövlətinin) başında
xanlar xanı Bayındır xan durur, Qazan xan bəylərbəyidir, onun ətrafında
bəylərdən ibarət xüsusi məsləhət şurası var ki, Qazan xan bir iş görəndə
mütləq onlarla məsləhətləşir:
...Ulaş oğlu Salur Qazanın alnına şərabın istisi çıqdı. Qaba dizi
üzərinə çökdü, ayıtdı:
Ünüm ünlən, bəglər, sözüm dinlən, bəglər. Yata-yata yanımız
ağrıdı, dura-dura belimiz qurudu. Yürüyəlim, a bəglər, av avlayalım, quş
quşlayalım, sığın-keyik yığalım, qayıdalım otağımıza düşəlim, yeyəlim,
içəlim, xoş keçəlim.
Qıyan Səlcuq oğlu Dəli Dondar aydır:
Bəli, xan Qazan, məsləhətdir.
Qaragünə oğlu Qarabudaq aydır:
Ağam Qazan, məsləhətdir.
Onlar elə degəc at ağızlı Aruz qoca iki dizinin üstünə çökdü, aydır:
Ağam Qazan, sası dinli Gürcüstan ağzında oturursan. Ordun
üstünə kim qorsan?
Qazan aydır:
Üç yüz yigidlən oğlum Uruz mənim evim üstünə dursun, – dedi,
qonur atın çəkdirdi, bütün bindi.
Oğuz bəyləri Bayındır xana, əsasən, aşağıdakı formada müraciət
edirlər: Sultanım!
“Qazlıq qoca oğlu Yegnəgin boyu”nda gənc, igid Yegnək Bayındır
xanın hüzuruna varıb ona belə müraciət edir:
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Alar sabah sapa yerdə dikiləndə ağban evli,
Atlas ilə yapılanda gög seyvanlı,
Tovla-tovla çəkiləndə şahbaz atlı,
Çaqırıban dad verəndə yol çavuşlu,
Yağ töküləndə bol nemətli!..
Qalmış yigid arxası,
Bizə-miskin ümidi,
Türkistanın dirəgi,
Tulu quşun yavrusu,
Ümmət soyunun aslanı,
Qaraçuğun qaplanı,
Dövlətli xan!..
Bayındır xan eposda hadisələrin mərkəzində olmadığına görə, ona çox
da müraciət edilmir, yalnız ən zəruri hallarda igidlər Bayındır xan
hüzuruna gedirlər.
Qazan xan öz cəmiyyətinə, bir qayda olaraq, Bəglər! deyə müraciət
edir:
– Ünüm ünlər, bəglər, sözüm dinlər, bəglər...
Cəmiyyəti (yaxud məiyyəti) Qazan xana Xan Qazan! Ağam Qazan!
Xanım! Bəgüm Qazan! deyir.
Bamsı Beyrək Qazan xana aşağıdakı şəkildə müraciət edir:
Alar sabah sapa yerdə dikiləndə ağban evli,
Atlas ilə yapılanda gög seyvanlı,
Tavla-tavla çəkiləndə şahbaz atlı,
Çaqırıban dad verəndə yol çavuşlu,
Yıqandığında yağ dökülən bol nemətli!..
Qalmış yigit arxası,
Bizə-miskin ümidi,
Bayındır xanın göygüsü,
Tulu quşun yavrusu,
Türkistanın dirəyi,
Ümmət soyunun aslanı,
Qaraçuğun qaplanı,
Qonur atın yiyəsi,
Xan Uruzun babası,
Xanım Qazan!
Göründüyü kimi, həmin müraciət Bayındır xana edilən müraciətin
eynidir – sadəcə olaraq Qazan xana aid konkret əlamətlər (Bayındır xanın
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göygüsü, Qonur atın yiyəsi, Xan Uruzun babası) artırılmışdır. Həmin
eyniliyin aşağıdakı səbəbləri ola bilərdi:
a) orta əsrlər türk-oğuz epos təfəkküründə cəmiyyətin (dövlətin)
başçıları üçün ümumi təyinlərin müəyyənləşmiş olması;
b) Bayındır xana aid rəsmi təyinlərin eposda (və “Kitab”da) Qazan
xan üzərinə köçürülməsi (Qazan xan obrazının daha funksional olması ilə
əlaqədar).
Qazan xanın yüksək ictimai-siyasi mövqeyi oğlu Uruzun Hey, atamın
altun qədəhindən şərab içən! sözlərilə onun igidlərinə müraciət etməsində
də görünür.
Qanturalı, öz qırx igidinə Hey, qırq eşim, qırq yoldaşım!, qırx igid isə
Qanturalıya Sultanım Qanturalı! deyə müraciət edirlər.
Müşahidələr göstərir ki, “Kitab”da Xanım, bəyim!.. müraciətləri heç də
həmişə möhkəm qayda-qanuna uyğun bir şəkildə işlənmir; məsələn, Qazan
xan, Qazan bəg, xan Uruz, Uruz bəg və s. Sultanım! müraciəti isə daha
sərbəstdir.
Lakin həmin sərbəstlik özünü yuxarı təbəqəyə müraciətdə göstərir –
aşağı təbəqəyə müraciətdə isə hər hansı titulun (xan, bəy, sultan və s.)
işlədilməsinə yol verilmir.
“Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda oğuz bəylərinin – Bayburanın,
oğlu Beyrəyin bazirganlarla söhbətlərində aşağıdakı müraciət formaları
işlənir:
Baybura bəy: Mərə bazirganlar!
Bazirganlar (Beyrəyə): Yigit, yigit, bəg yigit! Yigit! Bəg yigit!
Beyrək: Mərə, bazirganlar! Mərə!
Baybura bəy: Mərə, qavat oğlu qavatlar!
Bazirganlar (Bəybura bəyə): Xanım! Xanım!
Bəybura bəy (bazirganlara): Mərə! Mərə!
Bazirganlar (Baybura bəyə): Sultanım!
Beyrək: Əlan alçaq həva yerdən gələn arğış!
Bəg babamın, qadın anamın sovqatı arğış!
Ayağı uzun şahbaz ata binən arğış!..
Bazirganlar: Canım Bamsı! Bamsı! Xan Beyrək!
“Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da Qazan xanla Qaracuq
Çobanın bir-birinə müraciətlərinin ümumi sxemi aşağıdakı şəkildədir:
Qazan xan: çoban! çoban!
Qaracuq Çoban: a Qazan! a Qazan!
Qazan xan: çoban! çoban!
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Qaracuq Çoban: ağam Qazan! ağam Qazan!
Qazan xan: oğul, çoban!
Qaracuq Çoban: ağam Qazan!
Qazan xan: mərə, çoban! çoban!
Qaracuq Çoban: ağam Qazan!
Qazan xan: Qaracuq çoban!
“Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda aşağı təbəqənin nümayəndəsi
olan dayələrin (Banıçiçəyin dayələrinin) nişanlıları (Beyrəklə Banıçiçəyə)
müraciəti ilə nişanlıların dayələrə müraciəti arasındakı fərqlər (yəni
müxtəlif ictimai təbəqələrə mənsubluq) dərhal nəzəri cəlb edir:
Nişanlılar (dayələrə):
Mərə, dayələr!
Mərə, dadı!
Mərə, qızlar!
Hey-hey, dayələr! Mərə!
Dayələr (nişanlılara):
Hey, bəg yigit!
Bəg yigidim!
Xanım! Sultanım!
III. 2. İgidin igidə müraciəti
“Kitab”da oğuz igidləri bir-birinə, adətən, Yigit! Bəy yigit! Bəglər!
Yigitlər!.. deyə müraciət edirlər, bəzən sadəcə olaraq bu və ya digər oğuz
igidinin adı çəkilir: Mərə, Qılbaş!
Oğuz igidləri rastlaşanda bir-birinin adlarını soruşur, bir-birinə kim
olduqlarını müfəssəl izah edirlər:
– Qalqıbanu yerindən duru gələn,
Qazlıq atın bütün binən,
Nə yigitsən, adın nədir?..
– Qalqubanı yerindən duru gələn,
İki qardaş bəbəgin öldürüb zəlil gəzən,
Düzən oğlu Alp Rüstəm mana deyərlər...
“Uşun qoca oğlu Səgrək boyu”nda Tərsuzamış Qazan xan hüzurunda
hamıya saymazlıq göstərən Səgrəyə Mərə, Uşun qoca oğlu!, Səgrəksə ona
Mərə, Tərsuzamış! deyə müraciət edir.
III. 3. Qadının qadına müraciəti
“Kitab”ın müqəddiməsində qadının qadına müraciətinin sadə formaları
əks olunur: Qız, Zalxa! Zübeydə! Üridə! Can qız! Can paşa! Ayna Mələk!
Qutlu Mələk!...
IV. Düşmənin düşmənə müraciəti
“Dədə Qorqud” eposunda əsas mövzu İslamı qəbul etmiş oğuz
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türklərinin kafirlərlə mübarizəsi olduğundan ardıcıl şəkildə biri digərinə
qarşı duran əsas düşmən qüvvələr də müsəlmanlarla kafirlərdir – oğuz
daxilindəki ziddiyyətlər (məsələn, İç Oğuzla Dış Oğuzun qarşıdurması) isə
həm ardıcıl deyil, həm də ciddi mənəvi-ideoloji bazaya malik deyil. Lakin
hər halda “Kitab”da öz əksini tapmış düşmənçilik motivləri müxtəlif
tipoloji formalarda təzahür edir:
a) Müsəlman – qeyri-müsəlman (kafir) düşmənçiliyi;
b) daxili ədavətlər;
c) şəxsi münaqişələr.
Oğuz igidlərinin kafirə müraciəti əsasən Kafir!, yaxud Mərə, kafir!
formasındadır, lakin təyinlərlə genişləndirilmiş formalar da zəngin,
məzmunca rəngarəngdir: Mərə, sası dinli kafir!.. Mərə, itim kafir!.. Ya asi
məlun!.. İt kibi gu-gu edən çirkin xırslı, küçük donuz şülənli, bir torba
saman döşəkli, yarım kərpic yastıqlı, yonma ağac tanrılı köpəgim kafir!..
Qaracuq Çobanın (cəmiyyətinin aşağı təbəqəsinin nümayəndəsinin)
kafirlərə müraciət formaları oğuz igidlərinin-bəylərinin müraciət
formalarından demək olar ki, fərqlənmir: İtim kafir! İtimlə bir yalaqda
yundum içən, azğın kafir! Murdar kafir! Mərə, dini yoq, əqlsiz kafir, usu
yoq, dərnəksiz kafir! Mərə, kafir!..
Kafirə bu cür münasibət eposun bütöv məzmunu ilə əsaslandırılır –
“Kitab”dan məlum olur ki, kafirlər namərd, qorxaq, əxlaqsız,
mənəviyyatsız, idealsız məxluqlardır; bəzən onların arasında elə adamlara
təsadüf edilir ki, İslamı qəbul etmiş oğuz igidlərinin qüdrəti, hünəri
qarşısında dura (dözə) bilməyib İslama girirlər. Əlbəttə, məsələnin məhz
bu cür qoyuluşu müəyyən ideoloji tendensiyaya malikdir – hiss olunur ki,
Qafqaz-Anadolu regionunda yenicə yayılmağa başlamış İslam xüsusilə
oğuz türklərinin şəxsində hər cür qeyri-İslami maneəni nəinki dəf edir,
hətta nəyin bahasına olursa-olsun məhv edir, hər cür mənəviyyatsızlığa
qarşı hərb elan etməkdən çəkinmir.
Kafirlər oğuz igidlərinə müxtəlif formalarda müraciət edirlər –
məsələn, Qazan xana Qazan bəg!, Bəkilin oğluna isə Oğlan! deyirlər:
Oğlan, oğlan, ay oğlan,
Haramzada oğlan!
Altında al ayğırı arıq oğlan,
Qara polad uz qılıcı gödək oğlan,
Əlindəki sügüsü sınıq oğlan,
Ağ tozlu yayı gidə oğlan,
Biləgində doqsan oqu seyrək oğlan,
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Yanındakı yoldaşları çıplaq oğlan,
Qaranquluca gözləri çöngə oğlan!..
Qadası yetmiş qavat oğlu qavat!..
“Kitab”ın (və eyni zamanda eposun) İslam tendensiyalılığı özünü
burada da göstərir: kafirlərdə о cəsarət “yoxdur” ki, oğuz türklərinə
(müsəlmanlara!) təhqiramiz ifadələrlə müraciət etsinlər – daha doğrusu,
eposun dini-ideoloji tendensiyası buna imkan vermir.
Kafirlər arasında müraciət formaları о qədər də müxtəlif deyil – “Salur
Qazanın evi yağmalandığı boy”da kafirlərin başçısı Şöklü məlik öz
“igidlər”inə Bəglər deyə müraciət edir, lakin kafirlərdən biri deyəndə ki,
Qazan bəgdə bir heyfimiz qaldı, Şöklü məlik soruşur: Mərə, aznaur, nə
heyfimiz qaldı?.. Və “Kitab”ın dini-ideoloji tendensiyası о həddə çatır ki,
Şöklü məlik aydır: – Altı yüz kafir varsın qoyunu gətirsin...
Yaxud yenə həmin boyda kafir Qaracuq Çobana:
– Mərə, çoban, iraqından-yaqınından bəri gəlgil,
Baş endirib bağır basgil,
Biz kafirə salam vergil – deyir. Yəni kafir də özünə “kafir” deyir!..
Məlum olduğu kimi, “Kitab”da daxili ədavətin ən aydın ifadəsini “İç
Oğuza Dış Oğuz asi olub Beyrək öldügü boy”da görürük – İç Oğuzdan
olan igidlərlə Dış Oğuzdan olan igidlərin (yəni bir-birinə “ədavət
bağlamışların) bir-birinə müraciətlərində müəyyən təhqir məqamları olsa
da, həmin təhqirlərdə üslubi müxtəliflik müşahidə edilmir:
Aruz (Dış Oğuz)
– Mərə, Qılbaş!
Qılbaş (İç Oğuz)
– Mərə, qavat!..
Beyrək (İç Oğuz)
– Aruz!.. Qavat!.. Qavat!..
Aruz (Dış Oğuz)
– Mərə!.. Mərə, qavat!
Qazan (İç Oğuz)
– Qavat!..
Şəxsi münaqişələr əsnasında düşmənçiliyə nümunə olaraq Beyrəklə
Yalançı oğlu Yalıncığın münasibətini göstərmək mümkündür – Beyrək,
Yalançı oğlu Yalıncığa Hey, donuz oğlu donuz deyə söyüşlə müraciət edir,
Yalançı oğlu Yalıncıq isə əvəzində ona Mərə, qavat oğlu dəli qavat! deyir.
V. Təbiətə müraciət
“Kitab”da təbiətə poetik-mifoloji bir münasibət var – eposun
qəhrəmanları təbiəti alqışlayırlar, ona qarğayırlar, ondan nə isə umurlar...
Məsələn, Buğacın anası Qazlıq dağına üz tutub:
Nə, Qazlıq dağı, axar sənin suların,
Aqar ikən aqmaz olsun!
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Nə bitər sənin otların, Qazlıq dağı,
Bitər ikən bitməz olsun!
Qaçar sənin keyiklərin, Qazlıq dağı,
Qaçar ikən qaçmaz olsun, daşa dönsün!..
– deyir.
“Salur Qazanın evi yağmalandığı boy”da Qazan xan öz yurdu, su, qurd
və köpəklə qarşılaşır. Yağmalanmış yurduna belə müraciət edir:
Qum qumlamayım quma yurdum,
Qulanla sığın-keyigə qonşu yurdum,
Səni yağı nerədən daramış, gözəl yurdum?!
Qazan xanın suya müraciətində təbiətə həm əski türk inamları, həm də
oğuz türklərinin yenicə qəbul etdikləri İslami inamlar, anlayışlar öz əksini
tapır:
Çığnam-çığnam qayalardan çıxan su,
Ağac gəmiləri oynadan su!
Həsənlə Hüseynin həsrəti su,
Bağ və bostanın ziynəti su,
Aişə ilə Fatimənin nigahı su!
Şahbaz atlar içdigi su,
Qızıl dəvələr gəlib keçdigi su,
Ağ qoyunlar gəlib çevrəsində yatdığı su!
Qurda müraciət isə bilavasitə əski türk inamlarından (qurd üzü
mübarəkdir) gəlir, lakin elə həmin müraciətin özündəcə haqqında söhbət
gedən inamın gücdən düşdüyünü görürük (əgər belə olmasaydı, qurda bu
qədər real əlamətlər aid edilməzdi);
Qaranqu axşam olanda günü doğan,
Qar ilə yağmur yağanda ər kibi duran,
Qara qoç atları kişnəşdirən,
Qızıl dəvə gördügündə bozlaşdıran,
Ağca qoyun gördügündə quyruq
çırpıb qamçılayan,
Arxasını urub bərk ağılın ardın sökən,
Qanlı quyruq üzüb çap-çap yudan,
Avazı qaba köpəklərə qovğa salan,
Çaqmaqlıca çobanları dünlə yügürdən!..
Ordumun xəbərin bilirmisən, degil mana,
Qara başım qurban olsun, qurdum, sana!
Qazan xanın qurda müraciəti ilə köpəyə müraciəti arasında tipoloji
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baxımdan elə bir fərq müşahidə edilmir:
Qaranqu axşam olanda vaf-vaf ürən,
Acı ayran töküləndə çap-çap içən,
Gələn hırsızları qorxudan,
Qorquduban şəmatəsilə ürküdən!..
Ordumun xəbərin bilirmisən, degil mana,
Qara başım sağlığında eyiliglər edəm,
köpək, sana!..
Kafirlər Uruzu ağacdan asmaq istərkən gənc igid ağaca belə müraciət
edir:
Ağac, ağac!.. dersəm sana ərlənmə, ağac!
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac,
Musayi-kəlimin əsası ağac!
Böyük-böyük suların körpüsü ağac,
Qara-qara dənizlərin gəmisi ağac!
Şahi-Mərdan Əlinin Düldülünün əyəri ağac,
Zülfüqarın qınilən qəbzəsi ağac!
Şah Həsənlə Hüseynin beşigi ağac,
Əgər ərdir, əgər övrətdir, qorxusu ağac!
Başın ala baqar olsam, başsız ağac,
Dibin alar baqar olsam, dibsiz ağac!..
“Dədə Qorqud” eposunda təbiətə müraciət, yuxarıdakı nümunələrdən
də göründüyü kimi, ümumilikdə heç də mifoloji məzmunda deyil – eposda
mifologiyanın artıq daha çox metaforik-poetik funksiya daşıdığını görürük
ki, bunun aşağıdakı səbəbləri olmuşdur:
1) ibtidai inamların (o cümlədən qədim türk mifologiyasının) əvvəl
tanrıçılıq, sonra isə daha kəskin şəkildə İslam dini tərəfindən sıxışdırılması;
2) qədim türk epos təfəkküründən fərqli olaraq orta əsrlər türk-oğuz
epos təfəkkürü mifoloji təsəvvürlərdən, demək olar ki, imtina edir;
3) ictimai-kütləvi təfəkkürdə realizm (bu və ya digər hadisənin
həqiqi mahiyyətini görməyə meyl) güclənir.
VI. Silaha müraciət
“Dədə Qorqud” eopsunda (və “Kitab”da) silaha orta əsrlər sevgisinin
parlaq təzahürünü görməmək mümkün deyil – oğuz igidləri qılıncları,
cidaları, yay-oxları, atları ilə fəxr edirlər...
Bamsı Beyrək öz yayına (silahına) belə müraciət edir:
...Ayğır verib aldığım tozlu qatı yayım,
Buğa verib aldığım boğma kirişim!
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Silaha sevginin bu cür ifadəsi yalnız “Dədə Qorqud”a aid deyil, orta
əsrlər dünya eposlarının, demək olar ki, hamısı üçün xarakterikdir.
***
Beləliklə:
1.“Dədə Qorqud” eposu bütövlükdə dinləyiciyə (dinləyicilərə)
müraciət formasında yaradılmışdır ki, həmin funksional forma epos yazıya
alınarkən (və üzü köçürülərkən) əsasən mühafizə edilmişdir.
2.“Dədə Qorqud” eposu İslam dinini yenicə qəbul etmiş oğuz
türklərinin dastanı olduğuna görədir ki, burada Allaha (müsəlman
Allahına!) müraciət xüsusi yer tutur, lakin müşahidələr göstərir ki, həmin
müraciətlərdə İslam ideologiyası (və mistikası!) hələ lazımi səviyyədə əks
olunmur.
3.“Kitab”ın verdiyi materialdan belə məlum olur ki, eposda
müraciətlərin aşağıdakı növləri xüsusi funksionallığı, ifadə zənginliyi ilə
seçilir:
- Kişinin qadına, qadının kişiyə müraciəti;
- Atanın oğula, oğulun ataya müraciəti;
- Ananın oğula, oğulun anaya müraciəti;
- Qardaşın qardaşa müraciəti;
- Yüksək təbəqənin aşağı təbəqəyə, aşağı təbəqənin yüksək təbəqəyə
müraciəti;
- İgidin igidə müraciəti;
- Düşmənin düşmənə müraciəti (müsəlman türkün kafirə, kafirin
müsəlman türkə müraciəti);
- Təbiətə müraciət.
4.“Kitab”da müraciətin, əsasən, aşağıdakı formaları işlənir:
- xüsusi adlarla (təyinli, yaxud təyinsiz) müraciət;
- qohumluq anlayışı və ya cəmiyyətdə tutduğu mövqe, vəzifə və s.
bildirən adlarla (təyinli, yaxud təyinsiz) müraciət;
- söyüşlə, yaxud yalvarışla müraciət.
5.“Kitab”da müraciətlə bağlı aşağıdakı köməkçi vasitələr (nidalar)
işlənir: a, hey, mərə, ya və s.; “bəri bax” mənasında “bəri gəlgil” ədatı
işlənir.
6.Dövlət başçısına, hökmdara müraciət edərkən mənsubiyyət şəkilçili
forma (məsələn, Xanım!, Sultanım!, Bəyim! və s) işlənir. Həmin formadan
əzizləmə müraciətlərində də istifadə olunur (məsələn: Gəlinciyim!).
7.“Dədə Qorqud” eposunun müraciətlər sistemi həm məzmunca, həm
də formaca rəngarəng olub, orta əsrlər türk-oğuz epos təfəkkürünün ideya-
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estetik zənginliyini bir daha təsdiq edir.
Nizami Cəfərov. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. Üçüncü cild. Bakı,
“Elm”, 2007, s. 176-205
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Şamil CƏMŞİDOV
(1920-2008)
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”DA COĞRAFİ MÜHİT
“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyətini,
ictimai həyat şəraitini və onun ilk dövlətçiliyini, siyasi-inzibati, hərbicoğrafi mühitini şifahi xalq ədəbiyyatı dili ilə təsvir edən tarixi dastandır.
Bu dastan bədii məzmunu etibarilə Azərbaycanın orta əsr Aran-Albaniya
ərazisində dəqiq və möhkəm sərhədlərə malik doğma məmləkətlərini xarici
basqınlardan qoruyan və məmləkət daxilində islamı hələ qəbul eləməmiş
xristian məliklərinə qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsi aparan Azərbaycan
oğuzlarının tarixidir.
“Kitab”da “Oğuz” adlanan Beyləqan “Dədə Qorqud” qəhrəman-larının
yaşadıqları və idarə etdikləri məmləkətin paytaxtıdır. Oğuz
qəhrəmanlarının əsasən qış iqamətgahıdır. Yayda isə onlar yaylağa
köçürlər. Hərbi-köçəri, maldar Oğuz qəhrəmanlarının baş sərkərdəsi Salur
Qazanın yay iqamətgahı Göyçə gölünün şimal səmtində yerləşən Altuntəxt
yaylağı və bəzən də Ağcaqala Sürməlisidir.
Abidənin bütün nəşrlərində “Altuntaxt” qeyri-müəyyən bir istilah
olaraq işlənmişdir. Halbuki XIX əsr Azərbaycan şairi Kazım ağa Salik
“Şıxlı yaylaqlarının babında” adlı şeirində Həmzə-çəmən, Uləşən, Qaraqat,
Xalxal, Maymaq, Arxaşan və s. yaylaqlarla yanaşı, Koroğlu qalası və
Altuntəxt yaylağını da mədh etmişdir.
Keçmiş Aran-Albaniya ərazisinin əhatə etdiyi Azərbaycan Oğuz
məmləkətinin şimal hüdudu Dərbənd şəhərini içərisinə alır. Dərbənddə
Salur Qazanın böyük qoyun sürüləri saxlanır ki, bunlara dastanın məşhur
qəhrəmanlarından biri olan Qaraçuq çoban iki qardaş ilə birlikdə nəzarət
edir. Oğuzun şimal tərəfdən əsas qonşusu sərhədləri bugünkü inzibati
dairəyə müvafiq gələn Gürcüstan ərazisidir. Şimal-qərbdə isə indi də
xəritələrdə Türkiyə sərhəddində yerləşən Qara dəniz adlı yerlə sərhədlənir.
Oğuzun iki yerdə sərhəd-gözətçi məntəqəsi vardır: birincisi Gəncədən
sonra Ağstafa sahəsindən о yana, Gürcüstan sərhəddindədir ki, burada
Bəkil öz qövm-qəbiləsi ilə qaraul çəkir. Burası maraqlıdır ki, “Bəkil” adı −
bəkləmək, gözləmək mənasındadırsa, "Ağstafa” toponimi də “Ağız təpə”,
yəni “sərhəd təpə” sözünə müvafiq gəlir. Qara dərə ağzında yerləşən ikinci
məntəqədə isə Salur Qazanın qardaşı Qaragünə durur. Oğuz
qəhrəmanlarının bütün hərbi-toqquşma macəraları bu göstərdiyimiz
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istiqamətdə cərəyan edir. Bundan arxa tərəfin, yəni cənub, şərq və bu
araların hüdudları göstərilir ki, bu da Oğuzun həmin istiqamətdə bütün türk
dünyasına arxa bağlaması kimi izah edilə bilər.
“Dədə Qorqud” qəhrəmanları iki cəbhədə iki düşmən qüvvəsinə qarşı
vuruşurlar. Birincisi xarici düşmənlər – bunlar Doqquztümən Gürcüstan və
Anadolu ərazisində hələ Osmanlı türklərinin ora gəlməsindən qabaqkı
Trabzon, Diyarbəkr, Düzmürd və s. Anadolu təkurlarıdır. İkincisi isə məhz
ölkə daxilində, hələ islamı qəbul etməmiş Albaniya məlikləridir: Qıbçaq
məlik, Buqacıq məlik, Qara Aslan məlik, Qara Təkin məlik, Suni Sandal
melik və s. adlarından göründüyü kimi, həmin məliklərin hamısı türk etnik
qrupuna daxildir. Bu fikri əsaslandıran bir fakt da ondan ibarətdir ki,
məşhur qəhrəmanlardan biri Baybecan, müsəlman olsa da, “məlik” adını
hələ üzərində daşıyır. Hətta qızıBanuçiçəyi Beyrəkə yox, Parasarın
Bayburd hasarının təkuruna verməyi vəd edibmiş. Bu, “Kitab”dakı
hadisələrin islamiyyətin lap ilk illərində baş verdiyini göstərən dəlillərdən
biridir.
Dastanda təsvir edilən coğrafi mühit başdan-başa aran-dağ təbii
coğrafi şəraitindən ibarətdir...
“Dədə Qorqud” boylarında iştirak edən qəhrəmanların һər birinin
mənsub olduğu el, oba, tayfa adları və baş qəhrəmanların özlərinin
danışdıqları adlar da hazırda Azərbaycanın, xüsusən keçmiş Aran-Albaniya
ərazisindən ibarət olan bugünkü Şimali Azərbaycanın toponimlərində
yaşamaqdadır. "Varıban peyğəmbərin üzünü görən, gəlibən Oğuzda
səhabəsi olan..., bığı qanlı Bəkdüz Əmən”in adına Naxçıvanda “Böyük
düz” adlı yer, “Peyğəmbər əleyhissəlamın zamanında Bayat boyundan
qopan” Dədə Qorqud elinin Bayat adına hazırda və lap yaxın onillərə qədər
9 Bayat kəndi mövcud olmuşdur. Cənubi Azərbaycanda və İraqda da
yaşamış Bayat eli, Dədə Qorquddan başqa, XVI əsrdə Məhəmməd Füzuli
kimi böyük dahilər, sərkərdələr və el sənətkarları yetirmişdir. Bayandır
xanın adına Bərdə rayonunda, Salur Qazanın adına Cəbrayıl, Ordubad və
Qubadlı rayonlarında, Dəli Dondarın adına Tovuz və Qubadlıda,
Tüləkaranın adına Qubada onlarca yer adları mövcuddur. Dastanın ən
məşhur qəhrəmanlarından olan Qaraçuqun adına Naxçıvanda kənd və
Kiçik Qarabağ dağ silsiləsinin Ağcabədinin Samanbəyli kəndi ilə
hüdudlanan Qaraçuq dağı və məhz “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının at
oynatdığı keçmiş cah-calallı Mil düzündə qədim Oğuz təpələri olan Qala
təpə və Üç təpə sahələrində onlarca toponimlər vardır. İç oğuz, Daş oğuz
çəkişməsi haqqında və əsas qəhrəmanlardan Qaraçuq çoban haqqında
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Ağcabədidə yerli camaat arasında, maraqlı rəvayətlər söyləyirlər. Hətta
“Nərgiz təpə” deyilən qədim qəbiristanlıqda Qaraçuq çobanın altı hissədən
(baş, bədən, iki qol, iki qılça) ibarət əfsanəvi, nəhəng qəbrini də göstərirlər.
Cəmşidov Ş. “Kitabi-Dədə Qorqud”da coğrafi mühit / Ş.Cəmşidov //
“Kitabi-Dədə Qorqud”: (məqalələr toplusu). Bakı, 1999, s. 49-50
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Ramazan QAFARLI
(1951)
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”UN QURULUŞUNA DAİR
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının quruluşu, ayrı-ayrı boyların
strukturu barədə müxtəlif mülahizələr irəli sürürlər. Fridrix Fon Ditsin
1815-ci ildə dünyaya təzədən qaytardığı Drezden nüsxəsi (müqəddimə və
on iki boy) ilə abidənin ikinci həyatı başlayır. Bundan sonra dastanla bağlı
sensasiya xarakterli populist çıxışlara az-çox təsadüf olunsa da, XX yüzilin
50-ci illərinədək elm aləminə fakt, sənəd, nüsxə baxımından heç bir yenilik
gətirilmir. Doğrudur, iyirminci illərdə Türkiyədə müəllim Kilisli RüFət
əlyazmanı ilk dəfə bütöv halda ərəb əlifbası ilə çap etdirəndə (1916) Berlin
nüsxəsindən istifadə etdiyini yazır. Sonradan məlum olur ki, bu Ditsin,
yaxud başqa bir şərqşünas alimin Drezden nüsxəsinin üzünü köçürüb
Berlin kitabxanasına apardığı dəftərlərdən başqa bir şey deyil. Eləcə də
1938-ci ildə “Bakinskiy raboçiy” qəzetinin “Kitabi-Dədə Qorqu”un XIII
boyunun tapılması barədə verdiyi xəbər də özünü doğrultmur. Bəkir
Çobanzadənin Leninqradın (indiki Sankt-Peterburqun) Əlyazmalar
institutunda aşkar etdiyi həmin əsər Əbülqazinin “Şəcəreyi-tərəkəmə”si idi.
Yalnız 1952-ci ildə Ettori Rossinin Vatikandan dastanın həcminə görə
birincidən fərqlənən ikinci nüsxəsini (müqəddimə və altı boy) aşkar etməsi
böyük ədəbi hadisə kimi qiymətləndirilə bilər və həmin çağlarda
Azerbaycanda - Dədə Qorqudun vətənində dastanın üçüncü dəfə
doğulmasına imkan yaranır. Çünki F. Ditsin “Təpəgöz” boyunu nəşr
etməsindən - dastanın ikinci doğuşundan 125 il sonra (40-cı illərin
əvvəllərində) sovet Azərbaycanında bu möhtəşəm sənət abidəsinə
“pantürkist” damğası vurub zorla xalqın əlindən almağa çalışmışdılar, lakin
partiya funksionerlərinə züy tutan alimciklər “mərkəzdən” gələn göstərişə
bəraət qazandırmaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxsalar da “Kitabi-Dədə
Qorqudün üzərinə kölgə sala, Azərbaycan türklərinin yaddaşından silə
bilməmişdilər.
Hələ ki, dastandakı boyların sayını artırmaq, dünya kitabxanalarından
başqa əlyazmasını tapmaq təşəbbüsləri bir fayda vermir. Lakin sensasiya
doğuran məMumatların bəzən mətbuat səhifələrinə yol tapması də
müşahidə olunur. Son vaxtlar belə bir xəbərlə ictimaiyyəti
təəccübləndirməyə çalışırlar ki, Misirdə dastanın boylarının sayı otuza
çatan nüsxəsi tapılıb və guya bu nüsxə daha qədim dövrlərdə yazıya alınıb.
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Bu, 60-cı illərdə qüzey Azerbaycanında bir kitabxanadan Nizami
Gəncəvinin öz ana dilində yazdığı əsərlərin tapılması haqqındakı mə”lumat
kimi söz olaraq qaldı... Ancaq heç kəs əldə olan iki əlyazmasının özündə
gizlənib qalan faktlara söykənərək dastanm strukturu, sistemi, boylarının
sayı barədə dəqiq məlumat verməyə çalışmadı. Dastan ması heç bir şübhə
doğurmur. Əsərdəki bəzi hadisələrin yarımçıqlığı, bütövlükdə
götürüldükdə süjet xəttinin qınqlığı, epizodlar arasında rabitənin itməsi
(bəzi yerlərdə yazıya alan katiblər onları süni yolla birləşdirməyə
çalışmışlar) bu fikri qəti şəkildə irəli sürməyə imkan verir. Lakin onu
təsdiqləyən dəlil tapılmırdı. Dastanı diqqətlə oxuduqda isə olduqca maraqlı
bir məsələ ilə qarşılaşırıq.
Sən demə, orada kənarda qalan boylar haqqında tutarlı məlumatlar var.
Bəli, boyların bir neçəsində hansı səbəbdənsə katiblərin mətnini Drezden
və Vatikan nüsxələrinə daxil etmədikləri boyların ana hadisələri və əsas
obrazları barədə yazılara rast gəlirik. Belə ki, “Qazan bəyin evinin
yağmalanması boyu” maraqlı bir sonluqla tamamlanır. Qazan və Qaraca
Çoban düşmənlə üz- üzə durub, qüvvələr bərabər deyil. İki nəfərin böyük
ordunu düşməni məğlub edəcəyinə inanmaq mümkün deyil. Ona görə də
ozanlar Qalın oğuz bəylərinin çaparaq Qazana köməyə gəldiklərini
söyləyirlər. Və bu epizoda bənzər hadisəyə sonrakı boylarda da rast gəlirik.
Hadisələrin tamamlanması ərəfəsində uzun bir siyahı sadalanır. İlk baxışda
belə bir sual doğur: döyüş meydanına kimlərinsə gəldiyini uzun-uzadı
danışıb məclis iştirakçılarını yormağa ehtiyac varmı? Əgər bu, epik
ənənəden gəlsəydi, bütün qəhrəmanlıq dastanlarında özünü göstərərdi.
Halbuki “Koroğlu” və “Qaçaq Nəbi”də müşahidə olunmur. Lakin diqqət
etdikdə görürük ki, bu, oğuz bəylərinin adlarını sadəcə sadalamaq
deyil,.dastan söyləyən ozanın dinləyicilərini, sonrakı boylara
hazırlamaqdır. Məhz həmin sadalamada onlara məlum olan, hansı
səbəbdənsə, “Kitaba”a düşməyən boyların əsas hadisələrin və baş
qəhrəmanlarını xatırladırlar. Belə ki, ikinci boyda oxuyuruq: “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” Buradan sonrakı boylarda
da tez-tez adı çəkilən Qaragünə haqqında xüsusi boyun mövcudluğuna
işarə olunur və əsas hadisələri sadalanır, dinləyicidə həmin qəhrəmana həsr
olunan müstəqil boya maraq oyatmaq məqsədi güdülür. Körpəlik
çağlarında beşiyi Qaradərə ağzına qara buğa dərisinin üstünə atılan
Qaragünəni ola bilsin ki, Basat kimi şir, ya da qurd bəsləyir, ona görə də şir

345

gücünə, qurd fərasətinə malik təsvir edilir, qəzəblənəndə qara daşı kül
eləyir, bığını boynu dalında yeddi dəfə düyünləməyi də hansısa heyvanla
bağlılığından xəbər verir və ikinci boyun döyüşə girən Qaragünə barədə bu
məlumatları eşidən dinləyici səbirsizliklə ona həsr olunan boyu gözləyir,
adı çəkilən hadisələrin başvermə səbəbini öyrənməyə çalışır. Bu mənada
igidlər-igidi kimi vəcf edilən Qaragünə haqqında müstəqil boyun düzübqoşulması şübhəsizdir. Fikrimizi sübut üçün dastanın həmin yerində Bamsı
Beyrəklə bağlı (ona sonradan müstəqil boy həsr olunur) məlumatı nəzərdən
keçirək: “Parasarın bay- burd hasarından sıçrayıb aşan, al rəngli gəlin
otağına qarşı gələn, yeddi qızın ümidi, Qalın Oğuzun müjdəçisi, Qazan
bəyin silahdaşı, Boz ayğırlı Beyrək çaparaq yetişdi”. Bu parçada
Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nun demək olar ki, əsas hadisələri
sadalanır: Beyrək düşmən bəyinin bakirə qızının köməyi ilə Parasarın
Bayburd hasarın aşır, vətəninə yollanır, gözü yaşlı yeddi bacısı ile rastlaşır.
Dəli ozan adıyla Banıçiçəyin al rəngli gəlin otağına gəlir, nəhayət, Qalın
Oğuza müjdə gətirir. Eləcə ikinci boyda adı çəkilən Yey- nəyə də ayrıca
boy həsr olunur ki, hadisələr ona aid məlumatlarla üst-üstə düşür: “Çalınçarpaz çalmalı, çal qaraquş erdəmli, qurama qurşaqlı, qulağı qızıl küpəli,
Qalın Oğuz bəylərini bir-bir atından yıxan, Qazılıq qoca oğlu Yeynək boy
çaparaq yetişdi”.
Doğrudan da sonra görürük ki, “Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu”nda
atasının əsirlikdə olduğunu bilən Yeynək Düzmürd qalasına hücum edir.
Oğuz bəyləri düşmən ölkənin təkuru Arşın oğlu Dirəklə qarşı-qarşıya
gəlirlər. Dirək altmış batmanlıq kürzlə Qalın oğuz, bəylərini atdan yerə
salır. Yeynəklə bacara bilmir. Bu oxşarlıq və səsləşmələr bizə tam əsas
verir deyək ki, oğuz igidlərinin döyüşə yetmələri məqamında adların uzunuzadı sadalanmasında məqsəd ozanların bildikləri başqa boylara maraq
oyatmaqdır. Maraqlıdır ki, “Təpəgöz” boyunda humanist adam kimi,
sonuncu boyda isə tamamilə başqa səpgidə - xəyanətkar, var-dövlət hərisi
kimi təqdim olunan Alp Aruzun portreti həmin epizodda tamamilə başqa
cizgilərlə çəkilir. “Altmış təkə dərisindən olan kürkü topuqlarını örtməyən,
altı erkək dərisindən papağı qulağım örtməyən, qolu-budu uzunca,
baldırları inci Qazan bəyin dayısı At ağızlı Aruz qoca çaparaq yetişdi”
Deməli, Alp Aruza aid bu hadisələri əhatə edən ayrıca boyun düzübqoşulması şübhəsizdir.
Beləliklə, dastanda ayrı-ayrı boyların baş qəhrəmanları Qazan xan,
Bamsı Beyrək, Uruz, Yeynək, Səkrək, imran, Buğac və Basatın göstərdiyi
şücaətlərdən heç də geri qalmayan hadısılərin başında dayanan Qıyan

346

Səpcik oğlu Dəli Dondaz, Qaragünə oğlu Qarabudaq, Qəflət qoca oğlu Şir
Şəmsəddin, bığı qanlı Bəkdüz Əmən, İpək qoca oğlu Alp Ərən, Elək qoca
oğlu Tüləkvuran, Yağrıncı oğlu Elalmış, Doğsun (Dözən) oğlu (Alp)
Rüstəm, Dəli Vuran, Sav- ğan Sarı haqqında verilən məlumatlar belə bir
fikir irəli sürməyə imkan verir ki, boyların sayı 12 deyil, Oğuz boy, qəbilə
bölgüsünə uyğun olaraq 24- dür. Dastanda bir neçə yerdə buna işarə vardır.
Ozanların özlərinin verdiyi məlumat və təsvirlərə əsasən, hansı səbəbdənsə
əlyazmasından kənarda qalan boylar təxminən aşağıdakılardır:
1. Ulaş oğlu Qaragünə boyu.
2. Qıyan Səpcik oğlu Dəli Dondaz boyu.
3. Qaragünə oğlu Qarabudaq boyu.
4. Qəflət qoca oğlu Şir Şəmsəddin boyu.
5. At ağızlı Alp Aruz boyu.
6. Bığı qanlı Bək- duz Əmən boyu.
7. İlək qoca oğlu Alp Ərən boyu.
8. İlək qoca oglu Türəkvuran boyu.
9. Yağrıncı oğlu Elalmış boyu.
10. Doğsun (Dözən) oğlu (Alp) Rüstəm boyu.
11. Dəli Vuran boyu.
12. İlək qoca oğlu Savqan Sarı (Qalmaş) boyu.
Bu sistemə əsasən, hər soydan çıxan qəhrəmana bir müstəqil əsər həsr
olunmalıydı, lakin əldə olan əlyazmalarda Qazana, Uruza, Bamsı Beyrəyə
iki və daha artıq boy həsr olunur. Eləcə də Uruz, Qaragünə, Qarabudaq bir
soydandırlar. Ehtimal etmək olar ki, “Kitab” yazıya alman çağlaradək 24
oğuz- namə mövcud olub. Türklərin tarixi kimi nəzərdə tutulan hər
oğuznaməyə, yəni ki, müstəqil qollara, boylara malik imiş. Lakin
oğuznamədən oğuznaməyə keçdikcə əksər süjetlər təkrarlanırmış, yalnız
qəhrəmanların adları dəyişdirilirmiş. Ona görə də “Kitabın” bizə gəlib
çatan nüsxəsi tərtib ediləndə katiblər təkrarları aradan qaldırmaq məqsədi
ilə zövqlərinə uyğun gələn və hər hansı bir cəhətinə görəsə bir-birini
tamamlayan 12 boyu götürmüşlər. Lakin 24 boyun bir neçəsindən geniş
bəhs açıb, digərinin elə-belə adının çəkilməsi nə oğuzların dövlətçilik
ənənəsinə, nə də vahid el birliyi şüarına uyğun deyildi. Türkün
idarəçiliyində ayrı-seçkilik yoxdur, orada ancaq bir prinsip əsas götürülür,
igidlik, kişilik adı qılıncla, səxavət göstərməklə qazanmaq. Və dastandan
kənarda qalan oğuz igidləri bu məsələdə heç də Qazandan, Bamsı
Beyrəkdən, Basatdan və adına ayrıca boy qoşulan başqa obrazlardan
fərqlənmirlər.
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Folklorun epik süjet qurmanın öz yolları var. Hər bir dastanda, nağılda
qəhrəmanın başma gələn əhvalatlar geniş və canlı təsvir edilir. İnandırıcı
səhnələrdə təsviri olmayan hadisələrin sadalanmasına ehtiyac qalmır. Hətta
bəzi epizodlar bir neçə dəfə təkrarlananda belə hadisənin geniş təsvirindən
istifadə olunur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında kütləvi səhnələrdə iştirak
edən əksər igidlərin əsas obrazlar səviyyəsində vəsf edilməsi və onların
dinləyicilərə məlum olmayan hadisələrlə əlaqələndirilməsi onu göstərir ki,
onlar haqqında müstəqil boylar mövcud idi. Həmin boylardan bəzilərini
nəzərdən keçirək.
Ulaş oğlu Qaragünə boyu. Qaragünə dastanın ikinci boyunda
görünür. Qazan xanın kiçik qardaşıdır, dar günündə həmişə onun sağında
olur. Bilici və igid adam kimi təsvir edilir. Ovda Qazan bəyin qarmaqarışıq
yuxusunu yozaraq oğuz elinin başı üstünü alan təhlükədən xəbər verir:
“Qara bulud dediyin sənin taleyindir. Qar ilə yağmur dediyin sənin
qoşunundur. Saç qayğıdır, dərdi-sərdir. Qan-qaralığıdır”. Qaragünə
haqqındakı boyda beşiyinin Qaradərə ağzında yerləşməsindən bəhs olunur.
“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da bu fikir daha dəqiq
ifadə olunur. Onu Ulaş qocaya tanrı Qaradərə ağzında bağışlamışdı. O,
acığı tutanda qara daşı kül eləyir, igidlərin igididir, bığlarını boynu dalında
yeddi dəfə düyünləyir. Bu keyfiyyətlərin heç birinə dastanda Qaragünə
görünən səhnələrdə rast gəlmirik. “Təpəgöz” boyunda isə daşları ovcunda
əzən haqqında oxuyuruq: “Qazanın qardaşı Qaragünə Təpəgözün əlində
məğlub oldu... Onun əlində əzildi”. “Bəkir oğlu İmran boyu”nda da
Qaragünə adı çəkilir. İmran qorxutmaq məqsədilə oğuz bəylərinin, atasının
yanında olduğunu düşmənə bildirir, bu zaman Qazan xanla yanaşı
Qaragünənin də adını söyləyir. “Salur Qazanın dustaq olduğu və oğlu
Uruzun onu xilas etdiyi boy”da göstərilir ki, Uruzun atasını xilas etmək
üçün yollandığını eşıdən bütün bəylər toplaşırlar. “İgid Uruz qurduğu
çadırları açdırdı, silah yüklərini hazırlatdırdı. Qaragünə qoşunun başçısı
oldu” (1). Sonrakı təsvirlərdə isə döyüş meydanında Uruz atası ilə üzbəüz
dayananda Qaragünə onun atının yüyənini tutur. Sonuncu boyda
Qaragünəni dəhşətli bir iş həyata keçirən döyüşçü kimi görürük. “Qazan öz
qardaşı Qaragünəyə işarə etdi: “Başını kəs!” Qaragünə atdan düşüb,
Aruzun başını kəsdi” (2). Beləliklə, ikinci və dördüncü boyların sonunda
Qaragünənin adına deyilən təsvirlərə dastanın heç yerində rast gəlmirik.
Deməli, bu fikirlər ayrıca boyda əsas qəhrəman kimi iştirak edən Qaragünə
haqqında söylənmişdir.
Qıyan Səlcik oğlu Dəli Dondaz boyu. Dastanda bu boy haqqında

348

təsəvvür yaradan fikirlərə ikinci boyda rast gəlirik. Məlum olur ki, Qıyan
Səlcik oğlu Dəli Dondaz Dış Oğuzun Alp Aruz kimi sayılan
bəylərindəndir. Eləcə də on altı il Bayburd qalasında həbsdə olan Bamsı
Beyrək tacirlərlə soraqlaşanda Dəli Dondazın adını Qazanla bircə çəkir.
Dəli Dondaz Dəmir qapı Dərbəndəki dəmir qapını hücumla alır və igidləri
altmış tutamlıq böyük nizəsinin ucunda böyürdür (3). VI boydakı qeyddə hətta Qazan kimi pəhləvanı üç dəfə atından yıxdığı bildirilir (4). Bu
hadisələrin geniş təsvirini verən boyun itməsi ancaq təəssüf doğurur.
Dastanın ayrı-ayrı boylarında onun haqqında epizodik səhnələrə rast
gəlirik. Məsələn: «Sağ tərəfdən Qara Tülək Məliklə Qıyan Səlcik oğlu
Dondaz qarşılaşdı. Sağ yanına qılınclayıb yerə saldı» (5).
Üçüncü boyun sonunda Bayburd qalasına yürüş edən bəylər arasında
Dəli Dondazın da adı çəkilir. Onun «Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu»da
döyüşdə sağ cinahdan hücum etməyi xoşlayan, Düzmürd qalasına hücum
edən iyirmi dörd vilayətin bəyləri içərisində olması da təsadüfi deyil. Lakin
burada Dəli Dondaz düşmən təkürü qarşısında aciz qalır. Doğrudur, Arşın
oğlu Dirək oğuzlardan özünə tay döyüşçü tələb edəndə o, meydana birinci
atılır. «Altmış tutamlıq sür nizəsini qoltuğuna qısıb, «o kafiri qabaq
tərəfdən vurum», - deyə fikirləşdi, vura bilmədi. Kafir təkur onu
qarmalayıb, zərbə ilişdirdi. Süngüsünü çəkib əlindən aldı. O, altmış
batmanlıq gürz ilə Dondazı bərk vurdu. Gen dünya Dondazın başına
daraldı. Qazlıq atını döndərdi, qayıdıb gəldi». Buradan görünür ki,
dastanda ona ikili münasibət mövcuddur. Bir tərəfdən Qazan kimi el arxası,
igid sərkərdədir, digər tərəfdən düşmənlə döyüşməkdən ehtiyatlanan,
canını adından üstün tutan adi insandır. «Təpəgöz» boyunda Dəli Dondazın
atasından bəhs olunur. Qıyan Səlcikin taleyi acınacaqlı olur, ödü yarılır və
canı çıxır.
Qaragünə oğlu Qarabudaq boyu. «Bamsı Beyrək» boyunda
Qarabudaq Qara Arslan Məliyi atdan salır. Başqa boylarda da onun adı
şərəflə çəkilir. İki boyun sonunda isə haqqında ayrıca boy düzülübqoşulduğuna işarə edilir. Məlum olur ki, ona aid boyda Qaragünə iki
düşmən qalasına hücum edib qələbə ilə qayıdır. İndiki Türkiyənin
Diyarbəkir əyalətlərində yerləşən Amid və Mesopota-miyanın Mərdin
şəhərini zəbi edir. Dəmir yaylı Qıpçaq Məlikə qan qusdurur. İgidliyinə
məftun qalan Qazan qızını Qarabudağa verir. Boyda Qarabudağın
böyüklərə hörmətlə yanaşdığını gösterən epizodlar da var, çünki ağsaqqallı
qocalar onu görəndə əhsən deyirlər. Qarabudaq əyninə al məxmər şalvar
geyinir, mavi qotazlı at minir. Dastanda bir yerdə Qara yerinə Dəli sözü də
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işlənir: “Qaragünə oğlu Dəli Budaq sol yandan hücum etdi” (6).
Qəflət qoca oğlu Şir Şəmsəddin boyu. Şir Şəmsəddin əksər boylarda
döyüş meydanında peyda olur və böyük şücaət göstərir. Dastanın süjet
xəttindən kənarda qalan hadisələrdə isə o, Bayandır xanın düşmənini
icazəsiz basır. Oğuz adətlərinə görə düşmən hansı soyun heysiyyatma
toxunmuşsa ilk növbədə həmin tayfanın bəyi və igidləri öz adları uğrunda
ölüm-dirim döyüşünə qalxmalıdırlar. Və bu tayfanın icazəsi olmadan
həmin düşmənə qarşı başqasının çıxması hörmətsizlik sayılırdı. Qazan
evini yağmalayan Şöklü Məliyin üzərinə özü tək gedir və Qaraca Çobanın
köməyindən imtina edir. Dəliqanlı Şir Şəmsəddin isə icazə almadan
Bayandır xanın şəxsi düşmənini öldürür. Bu Dəliqanlı oğuz igidi altmış
min kafirə təkbaşına qan qusdurur. Şir Şəmsəd- dinlə bağlı məlumatda bir
məsələ olduqca maraq doğurur: onun ağ-boz atınnın yalı üzərində qar
yığılmasından bəhs olunur (7). “Oğuz kağan” dastanındakı bir epizod yada
düşür: “Oğuz xaqan bir alaca ayğır ata minərdi. Bu ayğır atı çox sevərdi.
Yolda bu ayğır gözdən itib qaçdı. Burada böyük dağ vardı. Bu dağın üstü
qalın buzla örtülü idi. Dağın başı da buz tək soyuqdu. Onun üçün adı “Buz
Dağ”dır. Oğuz xaqanının atı bu Buz dağa qaçdı. Oğuz xaqan çox üzüldü.
Qoşununda qəhrəman bir bəy vardı. Nə tanrılardan, nə də şeytanlardan
qorxardı (Şir Şəmsəddin də gözündə qorxu yox idi). Yürüşə, soyuğa
davamlı bir ərdi. O bəy dağa çıxıb getdi. Doqquz gün sonra Oğuz xaqanın
ayğır atmı gətirdi. Buz dağ soyuq olduğundan o bəyin vücudu ağappaq
qarla örtülmüşdü. Ağappaqdı. Oğuz xaqan sevinclə güldü. Dedi ki, “Sən
buradakı bəylərə baş ol, sənin adın əbədiyyən Qarluq olsun”.8 Şir
Şəmsəddinin “ağ-boz atının yalı üzərində qar yığılması”nın “Oğuz kağan”
dastanındakı bu epizodla əlaqəsi göz qabağındadır.
Bığı qanlı Bəkdüz Əmən boyu. Minbaşı Bəkdüz Əmən dastanda teztez adı çəkilən obrazlardan biridir. “Qazılıq qoğa oğlu Yeynək” boyunda
isə hadisələrin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədərola malik təsvir edilir.
Bayandır xanın vəziri Qazılıq qoğanı dustaqlıqdan xilas etmək üçün altı
dəfə Düzmürd qalasına hücum çəkir, lakin uğur qazana bilmədiyinə görə
oğuza dönməyə üzü olmur. Çöllərdə məskən salır. O tək başına, döyüş
tərəfdarı kimi çıxış edir, son nəticədə xalqın gücünə arxalanan Yeynəklə
razılaşır. Sonuncu boyda Qazana qarşı çıxsa da, Aruzun xəyanətinə yoldaş
olmur, Beyrəyə əl qaldırmır. Bu obrazın tam xarakteri ancaq onun adına
düzülüb-qoşulan boyla açıla bilərdi. Dastanda boyların sonunda verilən
məlumatlara əsasən Bəkdüz Əmən islam dininin meydana gəldiyi ərəfədə
Ərəbistana səyahət edən, Məhəmməd peyğəmbərin üzünü görüb,
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müsəlmanlığı qəbul edən ilk türkdür. Bu mənada ayrıca boy düzülübqoşulmasına daha çox inam yaranır.
İlək qoca oğlu Alp Ərən boyu. Qəhrəmanlıq motivləri ilə zəngin olan
boylardan biri olması dastanda geniş şərh olunur. Alp Ərən əlli yeddi
qalanın açarım alır. Kafirləri it ardına qoşub-alçaldır. O, atını Oğuz elinin
sərhədlərində-Araz çayının qolu Ayğırgözlünün sularında üzdürür. Ağ
Məliyin Çeşmə adlı gözəl qızından xoşu gəlir, lakin onu ala bilmir. Qızı
Sufi Sandal Məlikə verirlər. Alp Ərən qəzəblənib (Sufi Sandalla) döyüşə
girir və ona qan qusdu- rur. Bundan sonra Alp Ərən düşmən qızlarına
etibar etmir. Onları qaçırıb eylənir. Dastanda yazılır ki, İlək qoca ilə Alp
Ərən qırx cübbə bürünüb, otuz yeddi qala bəyinin gözəl qızlarını oğurlayıb,
bir-bir boynunu qucur, üzündən- dodaqlarından öpür. Bu hadisələrdən
görünür ki, Alp Ərənə “Bamsı Beyrək” boyuna oxşar mürəkkəb süjetli boy
həsr olunmuşdur.
Beləliklə, doqquz tayfanın başçısı Alp Aruz, İlək qoca oğlu
Tüləkvuran, Yağrıncı oğlu Elalmış, Doğsun (Dözən) oğlu (Alp) Rüstəm,
Dəli Vuran, İlək qoca oğlu Savğan Sarı (Qalmaş) haqqında da ayrıca boy
yaradılmasını etimal etmək olar. Hətta dastanın baş qəhrəmanı kimi nəzərə
çarpan Qazan XI boyda özü haqqında elə məlumatlar verir ki, heç birinin
geniş təsvirinə (O yeddi başlı əjdahanı məğlub edibmiş, Sürməlidə at
oynadıbmış, Harun elinə hücum edibmiş və s.) rast gəlmirik, deyilənlərdən
belə nəticə çıxır ki, “Kitabi- Dədə Qorqu”un bütöv mətni iri həcmli (ola
bilsin ki, çoxcildli) olmuşdur. Drezden və Vatikanda saxlanan əlyazmalar
onun ayrı-ayrı parçalarıdır.
“Dədə Qorqud” dastanını folklorun başqa epik əsərlərindən
fərqləndirən cəhətlərdən biri də odur ki, burada onlarla eyni dərəcədə
rəğbətlə qarşılanan, sevilən, eləcə də hadisələrin inkişafında əhəmiyyətinə
görə bir-birini üstələyən obrazlara rast gəlirik. Əgər belə bir suala cavab
axtarsaq ki, dastanda əsas qəhrəman kimdir, yəqin ki, asanlıqla cavab
verməyə çətinlik çəkərik. Dünya xalqlarının epos (dastan) yaratmaq
ənənəsində, süjetqurma məsələsində belə bir üsulla rastlaşırıq: Hadisələr
ancaq bir əsas qəhrəman ətrafında cərəyan edir, Başqa obrazlar nə qədər
böyük əhəmiyyət kəsb etsə də, həmin baş obrazın işığında dolanır.
“Bilqamıs” “Oğuz kağan”, “Kalavella”, “Til Ulenşpiqel”, “Robin Qud”,
eləcə də Azərbaycan xalqının XIV-XIX yüzilliklərdə yaratdığı “Qurbani”,
“Şah İsmayıl”, “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi” və b. dastanları məhz bu prinsiplə
qurulur. Lakin “Dədə Qorqud”da elə məqamlara rast gəlirik ki, üstünlük bir
obrazdan digərinə keçir. Doğrudur, “Koroğlu” dastanı ilə müqayisədə
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“Dədə Qorqud” boyları daha müstəqil süjetə malikdir. Buğaca, Dəli
Domrula, Basata, İmrana həsr olunan boylarda bu daha qabarıq nəzərə
çarpır. Həmin boylarda özgə boylarda iştirak edən qəhrəmanların adları
çəkilsə də, süjetin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Hətta onlara aid bir
neçə cümləni boydan çıxartsaq, yaxud onları başqa qəhrəmanla əvəz etsək
hadisələrin ümumi axarına heç bir ziyan dəyməz. Bir cəhət də maraq
doğurur: dastanda Buğac, Dəli Domrul, Qanturalı, Səgrək, Yeynək, Basat
və İmrana ayrıca boy həsr olunur, sonrakı boylarda onlar bir daha yada
düşmürlər, halbuki onların qəhrəmanlığı, xarakterce tamlığı bir neçə boyda
aktiv görünən heç bir obrazla müqayisəyə gəlmir. Nədənsə, bu obrazlar bir
boyun bütün hadisələrini öz çevrələrinə çekməklə, el-obanı, soyu böyük
bəlalardan xilas etməklə bir növ öz vəzifələrinin yerinə yetirmiş hesab
olunurlar. Son boyda Basatm adı çəkilsə də (-?- xasiyyətcə “Təpəgözdə”ki
Basatın əksini təşkil etsə də), lakin o, nə gərgin hadisələrin konfliktində, nə
də düyünün açılmasında iştirak edir. Yeynək isə ikinci boyda Qazan xana
kömək edən bəylərin içərisində görünür.
Dastanda bir neçə boyda əhəmiyyətli dərəcədə iştirak edən əsas dörd
obraza təsadüf edirik. Qazan xan, Uruz, Bamsı Beyrək və Alp Aruz.
Dədə Qorqud da əksər boylarda iştirak edi, Bayandır xan da dəfələrlə
xatırlanır, Burla xatının da dörd boyda fəaliyyətinə yer verilir. Ancaq bu
obrazlar hadisələri öz ətraflarında cəmləşdirə bilirlər. Eləcə də bir boydan
başqasına keçəndə xaraktercə dəyişir, başqa adam təsiri bağışlayırlar.
Dastanda ancaq “kütləvi səhnələr”in iştirakçıları - Qaragünə, Qarabudaq,
Dəli Dondaz, Şir Şəmsəddin, Bəkdüz Əmən, Alp Ərən və b. bir neçə boyda
görünsə də, demək olar ki, bütün hallarda eyni vəzifəni icra edirlər: ov
səhnələrində, səfərlərdə əsas qəhrəmanlara yoldaş olur, ya da son məqamda
düşmənin üzərinə yürüşdə Qazan bəyin (yaxud başqasının) sağında və
solunda vuruşurlar.
Dastanın bir neçə boyunda əsas rolu öz üzərinə götürən obrazlar
içərisində Bamsı Beyrək daha çox yadda qalır. Təsadüfü deyil ki,
Azərbaycan xalqının epik ənənəsində daha çox Bamsı Beyrəklə bağlı
hadisələr başqa variantda yaşadılır. Belə ki, “Aşıq Qərib”, “Şah İsmayıl”
və “Koroğlu” kimi dastanlarda Bamsı Beyrəklə bağlı olan süjetlərin
mühüm elementləri yenidən səslənir. Özbək türklərinin yaddaşında isə
çoxşahəli “Alpamış” (Alp Bamsı) dastanına çevrilir. Dastanı oxuyan hər
kəsin ürəyinə asanlıqla yol tapan ilk obraz Beyrəkdir.
Bəs taleyinin dönüklüyünə, dramatik hadisələrin fövqündə
duramasına, mübarizliyinə görə seçilən Bamsı Beyrəyin son boyda
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öldürülməsinin səbəbi nədir? Məgər ozanlar dinləyicilərin bu qədər
məhəbbətini qazanmış qəhrəmanın yerinə başqasını xəyanətin qurbanı edə
bilməzdilermi? Bu suala ilk baxışda belə cavab vermək olar: Bamsı Beyrək
oğuz tayfalarının iki qanadanın qovuşuğunda duran obraz olduğu üçün
həmin missiyanı yeine yetirmək onun boynuna düşür. Çünki o, iç oğuzdan
olub, (daş) oğuzdan qız almışdı, Qazan xanın en yaxın silahdaşı idi. İç
oğuzu elinə silah götürüb qardaş qanı axıtmağa və Qazan xanı dayısını
öldürməyə ancaq öz hakimiyyətini belə bağışlamağa hazır olduğu (Qazan
xan Dəli ozan adı ilə öz nişanlısının toyuna gələn Bamsı Beyrəyə bütün
ixtiyarını verir və Beyrək hətta burla xatunun qarşısında özünü hökmlü
aparır) Beyrəyin ölümü vadar edərdi. Lakin bu məsələlərlə yanaşı,
dastanda Beyrəyin ölümünün arxasında daha incə mətləb durur.
Öz soyundan olub ad-san qazanan igidlərin uğrunda oğuz bəyləri hər
an ölüm-dirim döyüşünə çıxmağa hazır idilər. Dastan ənənəsine və
folklorun nikbinlik prinsipinə görə, Bamsı Beyrək səpgili qəhrəmanlar
öldürülmürlər. Çünki bu, xalqın istək və arzularına qarşı çıxmaq deməkdir.
Fikrimizcə, Bamsı Beyrəyin ölümünün əsas səbəbi əski inamlarda,
oğuzların adət-ənənələrində, ulu babalarımızın “sözünün ağsı olması”nda,
kişiliyində axtarmaq lazımdır. Aydınlaşdırılmalıdır ki, Qafqaz türklərinin
əski inancında insan hansı əməlinə görə tanrı tərəfindən taleyin ixtiyarına
buraxılır və ölümün pəngəsindən yaxa qurtara bilmir? Məhz Beyrəyin
ölümünün səbəbi bu sualın cavabının tapılmasındadır.
Türk xarakteində igid canını xilas etmək üçün tanrı qarşısında and
içib, verdiyi sözə əməl etməlidir. Əgər Qazan bəy ən ağır anında, elininobasının düşmən tərəfindən talandığını biləndə meydada tək qaldığı halda
belə Qaraca çobanın köməyini, Qanturalı isə canından çox istədiyi Selcan
xatunun ona yardımını şəninə sığışdırmırdısa, bunu ölümə bərabər hesab
edirdisə, Bamsı Beyrək də tanrı qarşısında qadına verdiyi sözü yerinə
yetirməli idi. Belə ki, Bamsı Beyrək on altı il Parasarın Bayburd
hasarından o yanda, düşmən qalasında əsir qalır. Bu əsirlik, əslində şəhid
verib (qırx sirdaşından biri həlak olur), asan yolla düşmən əlinə keçdiyi
üçün fələkdən aldığı cəza idi və taleyi ilə barışıb ancaq tanrıdan kömək
gözləyən bir qəhrəmanın dini əqidəsinə, adət-ənənələrinə görə seçilən
başqa türk qövmünün içərisində özünü girov kimi hiss etməsindən başqa
bir şey deyildi. Çünki Bamsı Beyrək Bayburd qalasında bizim başa
düşdüyüm tək zindanda əli-qolu, ayaqları zəncirlənmiş halda təsvir edilmir,
Qazan bəy kimi quyuya salınmır, müəyyən dairədə tam sərbəst hərəkət
edir. Ora gələn tacirlərlə görüşüb danışa bilir, otuz doqquz igid yoldaşının
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yanına gedib dərdləşməsinə mane olan yoxdur. Hətta hökmdarın bakirə
qızı ilə görüşüb danışması, deyib-gülməsi heç kəsdə etiraz doğurmur. Eləcə
də düşmənin şənliklərində iştirak edir, qopuz çalıb oxuyur (Qazan isə buna
etiraz edir). Hiss olunur ki, Bayburd hakimi ilə onun razılığı olub, ola
bilsin ki, Beyrək soydaşlarının onun xilasına təşəbbüs etmədiyini görüb
(oğuzların adətincə, qardaş, ata, onların buna imkanı olmadıqda dost,
silahdaş əsir düşəni xilas üçün yollanırdı), obasında unudulduğunu zənn
edirdi. Qardaşı olmadığına görə bunu ən yaxın silahdaşlarından umurdu,
oğuz elindən gələn tacirlərlə söhbətində onların adlarını belə çəkir:
Qalın oğuz diyarında Ulaş oğlu Salur Qazanı,
Mən soruşsam, sağmı, sarvan?
Qıyan Səlcik oğlu Dəli Dondazı
Mən soruşsam, sağmı, sərvan?
Bu qənaətə ona görə gəlirik ki, nəğmədə Bamsı Beyrək Qazanın və Dəli
Dondazın adını birinci çəkir. Oğuz adətincə, ata-ana tanrıdan sonra insanın
tapındığı ikinci müqəddəs varlıq idi.
“Banıçiçək gordamı, sarvan?” - Bamsı Beyrəyin bu sorğusunda onun
on altı ildə keçirdiyi hissləri duymamaq mümkün deyil. O, Salur Qazanın,
Dəli Dondazın xilası üçün gələcəyini böyük həsrətlə gözləmişdi. Lakin
oğuz elindən bir tərpəniş olmadığını gördükdə, elə zənn etmişdi ki, onların
başında müsibətlər var, yoxsa çoxdan ona yardım edırdilər. Və Banıçiçəyin
də bu müddət ərzində onu gözləməsini ağlına belə gətirmirdi. Çünki
Bamçiçək igidlikdə heç do bəylərdən geri qalmırdı, at çapmaqda, ox
atmaqda, güləşməkdə özünü mat qoymuşdu. Beyrəyi unutmasaydı, ardınca
yollanardı. Başqa boylarda Burla xa- tunun düşmənlə vuruşub ərlərini
ölümün pəncəsindən almalarını təsvir edən səhnələrə rast gəlirik, yəni
qadınların kişilərlə eyni səviyyədə döyüşkənliyini, yaxınını, doğmasını
xilas üçün qılınca sarılmaq, at minib səfərə yollanmaq ənənəsi var idi.
Beyrək on altı il ərzində nələr baş verdiyindən xəbərsiz idi və sorğusundakı
sətiraltı ifadələrdən hiss olunur ki, o, özünün yaxınları, uzaqları və hətta
tanrının özü tərəfindən belə unudulduğuna inanırmış. Ona görə də ürəkdən
sevdiyi nişanlısını xəbər alanda qəribə ifadələr işlədir:
Baybican qızı Baruçiçək evdəmi, sarvan,
Yoxsa gordamt, sarvan?
Lakin Beyrək öyrənir ki, oğuz eli onu yaddan çıxarmayıb, hamı sağsala- matdı. O, yoxa çıxandan sonra bəylər ağ çıxarıb qara geyiblər.
Nişanlısının hədiyyə etdiyi qaftanı paylaşdığı dostu Yalançı oğlu Yalancıq
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isə xəyanət yolunu tutub. Yalnız bundan sonra nə yolla olursa olsun, azad
olmağa can atır.
“Bamsı Beyrək” boyunda maraqlı bir detalla da rastlaşırıq. Bu gün də
namus, qeyrət, kişilik bizdə papaqla ölçülür. Ulularımızın dedikləri müdrik
kəlamlarda “İgid canını verər, papağım verməz” şüarı gəlişi gözəl kəlamlar
deyil. Atalar sözlərində bütün aydınlığı ilə Azərbaycan türklərinin qanına
hopan adətin qulaqlarda sırğa edilməsini təsadüfi saymaq olmaz: “Papaq
isti-soyuq üçün deyil, namus üçündür”, “Papaq altında igidlər yatır”.
Xalqın ağsaqqalları abır-həyasını itirənlərə əvvəl xəbərdarlıq edirlər:
“Papağı tülkü dərisindən, xəbəri yox gerisindən”. Sözün qulaq ardına
verildiyini müşahidə etdikdə, kəsərini bir az da artırırlar: “Papağını
məscidə atsalar, gedib götürməz. Atalar üçdən deyib, bu dəfə danlayırlar:
“Papağını qoy qabağına fikirləş”. Görəndə ki, əsər eləmədi, qarğış
yağdırırlar: “Papağın yerə girsin!”. Və Anarın dastanla bağlı gəldiyi
qənaətlə razılaşmamaq mümükün deyil: “Qeyrət kodeksi, cəngavərlik
etikası oğuz ərənləriüçün dünyada ən vacib məsələdir. Oğuz igidini
düşmənin qüvvətiylə qorxudub yolundan saxlamağa çalışarkən o, dərhal: Bu sözü sən mənə deməmək gərək idin - deyir - çünki dedin, əlbəttə,
varsam gərək, başıma qaxınc, üzümə toxunc olmasın” (9).
“Bamsı Beyrək” boyunda ulularımızın söylədikləri müdrik kəlamlarla
səsləşən maraqlı bir epizod var: “Qırx igid (əslində otuz doqquzdur, çünki
Beyrək əsir alınanda biri şəhid olub) böyük çalmalarını götürüb yerə vurdu.
Hıçqıra-hıçqıra ağlaşdı”. Belə yerdə yenə atalarımızın dediyi sözlər yada
düşür: “Papağımız günə yandı”. Onlar əsir düşüb on altı il düşmən
təhqirlərinə dözüblər, “papaqlarını başlarından çıxarıb ayaqlar altına
atmayıblar. Yeri gələndə əllərinə müqəddəs qopuz alıblar (çünki həmin
tayfanın nümayəndələri də türklər idilər, qopuzla nəfəs alırdılar, lakin dini
ayrılıqları vardı) Məhz bu iki düşmən tayfanı birləşdirən və bayburdları
əsir aldıqları oğuzlarla yaxşı davranmağa məcbur edən səbəb qopuza
bağlılıqları idi. Qopuz götürüb kafir məclisini şənləndiriblər, yenə
“papaqları başında qalıb. Bəs oğuz igidləri hansı halda çalmalarını götürüb
düşmən torpağına ata bilər? Bu sualın cavabını Bamsı Beyrək özü verir:
“Bilirsinizmi nələr olub? Yalançı oğlu Yalıncıq mənim ölüm xəbərimi
aparmışdır. Atamın qızıl tağlı evinə şivən düşüb, Qa- zabənzər qız-gəlini
ağ çıxarıb qara geyinmişdir (Görürsünüzmü, Beyrəyin incikliyi burada da
hiss olunur. Çünki tacirlər əslində bəylərin ağ çıxarıb qara geyindiyini
tsöyləyirlər. Beyrək isə bu fikri igidlərə tamamilə başqa şəkildə çatdırır).
Göz açaraq gördüyüm, könül verib sevdiyim Banıçiçək Yalançı oğlu
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Yalancığa getməli olmuşdur”. Bu xəbər idi igidləri papaqlarını çalmalarını çıxardıb yerə çırpmağa vadar edən.Axı bir vaxtlar Beyrək
nişanlısının toxuduğu qırmızı köynəyi bircə dəfə əyninə keçirir, sonra
dostları həsəd aparmasınlar deyə onlara bağışlayır. O, heç vaxt dostlarını
özündən ayırmır, özünü öyüb, onları alçatmır. Özü al geyinəndə, onları da
qırmızı qaftanda görmək istəyir. Beyrək hər tikəsini igid dostları ilə
bölüşdürdüyü halda, Yalancıq kişiliklə bir araya sığmayan xəyanətə əl atır.
Beyrəyin köynəklərindən birini özündə saxlayıb qana bulaşdırır və dili
necə qıyırsa qardaşdan artıq dostunun, elin dirəyinin, sevimlisinin “ölüm”
xəbərini aparır.
İndi gələk əsas məsələyə - Beyrəyin ölümünün səbəbinə. Bayburd
qalasında bu xəyanəti eşidəndə Beyrək bir dəfə o dünyaya gedib gəlir.
Tanrı bəlkə də onu cəhənnəmin qapısı ağzından geri qaytarır. Çünki xainin
dərsi verilməli idi. Axı insan hər əməlinə görə ulu tanrı qaşırsmda
cavabdehdir. Cəhənnəmdən qayıdan Beyrək sarsılsa da, çıxış yolu axtarır.
Vurnuxur. Dünyanın özündən ağır gələn dərdini əvvəl yaxınları ilə - otuz
doqquz igidlə bölüşür, sonra düşmənləri arasında həmdərd arayır. Onun
yanma tez-tez ayaq açan, üzünü görəndə gülüb oynayan bakirə düşmən
qızma ürək qızdırır. Bamçiçə- yin əlinə su tökməyə layiq olmasa da, bu
bakirə qızın Beyrəyə ürəkdən bağ- landağanı bilir. Onun səmimi hissəlrinə
hörmətlə yanaşır. Qız hər gün Beyrəyə baş çekirdi, onun ürəyinə yol
tapmaqda çətinlik çəksə də, qəzəblənib düşmən sifətini göstərmirdi.
Həmişə çalışırdı ki, qərib əsirə az da olsa təsəlli versin. Bu bakirə bəy
qızının Beyrəyə dediyi bir neçə kəlmədə (“həmişə gələndə səni şad
görürdüm. Gülərdin, oynayardın”). Beyrəyin əvvəlki daxili çırpıntılarının,
ziddiyyətli düşüncələrinin və dönük taleyi ilə barışmasının şahidi oluruq.
Lakin tacirlərlə görüşündən sonra səhv qərar verdiyini anlayır, itirdiklərini
qaytarmağa, qeyrətini qorumağa, dostlarının çalmalarını yerdən qaldırıb,
təzədən başlarına qoymağa can atır. Beyrək qıza özü qədər inanır, ona görə
de heqiqeti açıb söyləyir. Əslində, kişi düşmən qızma bu qədər bel
bağlamamalıydı, ləyaqətini alçaldan ailə sirrləri verməməliydi. Burada iki
tayfa arasındakı düşmənçiliyin köklərinin o qədər də dərin olmadığı
aydınlaşır. Və nə düşmən qızının niyyətlərində, nə do Beyrəyin ona
münasibətində eşq məcarəsino rast gəlirik. Burada ancaq qarşılıqlı olmayan
məhəbbətdən söhbət gedə bilər. Başqa cür olsaydı, Beyrəyin ürəyini onun
üçün əlçatmaz edən Banıçiçəyin Yalançı oğluna ərə getdiyini eşidəndə
düşmən qızı toy-bayram edərdi. Lakin incə qəlb sahibi olduğunu nümayiş
etdirir. Saf eşqi naminə öz soyunv, bəy atasına qarşı çıxır və Beyrəyi
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əsirlikdən qurtarmaq üçün tədbirlər axtarır. Mehz o anda Bamsı Beyrək də
bu bakirə bəy qızının düşmən tayfaya məxsusluğunu unudur və hər
arzusunu yerinə yetirməyə hazır olduğuna and içir. Bu, sonradan Beyrəyin
ən böyük günahına, həm insanlıq naminə, həm də tanrı qarşısında etdiyi
böyük qəbahətinə çevrilir.
Bakirə bəy qızı Beyrəyi elə böyük məhəbbətlə sevir ki, onun arvadı
olmağa belə razıdır. Və ola bilsin ki, oğuzlara yad olan çoxarvadlılıq onun
soyunda var idi. Düşmən qızının Beyrəklə nəfəs aldığını nümayiş etdirən
təklifi bizə bu qənaəti söyləməyə imkan verir: “Əgər səni hasardan örkənlə
aşağı sallasam, sağ-salamat ata-ananın yanına getsən, məni burda gəlib
halallıqla alar- sanmı?” Bu qənaətləri iki cəhət doğurur: boyu yaradan ozan
düşmən qızının bakirəliyini xüsusi vurğulayır və ikincisi, bəy qızı,
Beyrəklə birlikdə oğuz elinə yollana bilərdi, lakin qoşulub-qaçmağa razı
deyil, məhz “burada - öz elində halallıqla” ona ikinci arvad olmaq istəyir.
İlk baxışda, bakirə qızın halal- lığı ilə əlaqələndirdiyini dəqiq başa düşmək
mümkün deyil. Əgər ata-ananm xeyir-duasına işarə edirsə, hadisələrin
başlanğıcından bilirik ki, Bayburd bəyi öz qızını düşmən iç oğuz tayfasına
verməzdi. Elə isə burada hansı halallıq- dan söhbət gedir? Bəlkə qalın oğuz
elinin Bayburd türkləri ilə qonşuluq və dostluq əlaqəsinin bərpasına ümid
bəslənilir? Boyun əvvəlində də buna işarə var. Belə ki, cəsus toy çadırı
qurub şənlik düzəldən Beyrək barədə Bayburd bəyinə xəbər aparanda
deyir: “Nə oturmusan, sultanım. Baybican bəy sənə verəcəyi qızı Beyrəyə
verdi. Bu gecə gəlin gedəcəkdir” (10). Deməli, qalın oğuzun bir qanadı ilə
- daş oğuzla Bayburd türklərinin arasında qohumluq haqqında söhbətlər
gedirdi. Və Bayburd sultanını (bu müraciətin özü də türklükdən xəbər
verir) elə Beyrəyə qarşı qəzəbləndirən də məhz nə səbəbdənsə, ona vəd
edilən qızın Beyrəyə verilməsi olur. Sonradan məlum olur ki, onun arvadı
və qızı var. Deməli, çoxarvadlılıq adəti Bayburdlularda mövcud idi. Bakirə
qızın da Banıçiçəyin üstünə halallıqla günü getməyə ümid bəslədiyini
bunlarla əlaqələndirmək olar.
Bamsı Beyrək bakirə qıza and içib verdiyi vədlə öz ölüm fərmanını
imzalayır. Boydakı parçaya diqqət edin: “Beyrək and içdi: “Oğuz yurduna
salamat çatsam, gəlib səni halallıqla almasam, QILINCIMLA
DOĞRANIM! OXUMA SANCILIM YER KİMİ ÇATLAYIM,
SOVRULUM! “Bu səhnələr ustad ozanlar tərəfindən elə məharətlə işlənib
ki, ən qüdrətli qələm sahibi həsəd apara bilər. Atalar sözlərində deyildiyi
kimi, “And içmək dağ saqqızı deyil ki, hey çeynəyəsən”. Eləcə də “Kişi
sözünün ağası olar”. ,”Kişi tüpürdüyünü yalamaz”, “Kişinin başına gələn,
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ağzından çıxandır”, “Kişinin özünə baxma, sözünə bax”.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın təbliği sahəsində nə qədər böyük
xidmətləri olsa da, yazıçı Anarm bu fikirləri ilə razılaşmaq mümkün deyil:
Beyrək “əsirlikdə məhəbbətdən imtina edir”. Ozanlar düşmən qızım
“məhəbbət macərasından imtina” motivini qabartmaq məqsədi ilə süjetə
daxil etmək niyyətində olsaydılar, dəfələrlə onun bakirəliyini gözə
soxmazdılar. Dastana həsr olunan filmdə də bu qızın bir qədər
yüngülxasiyyətli göstərilməsi, eləcə də Bayburd hökmdarının kef məclisini
təsvir edən səhnə ilə boyda təsvir olunan hadisələr arasında dərin bir
uçurum nəzərə çarpır.
“Bamsı Beyrək” boyu süjetinin mürəkkəbliyinə, çoxşaxəliyinə,
obrazların zənginliyinə, xaraktelərin bütövlüyünə görə bütün boyları
üstələyir. Hadisələrin axan toy çadırı qurulanadək məişət motivləri
əsasında inkişaf edir, daha çox yumordan istifadə edilir və məzəli
əhvalatlardan qurulur, lirik-psixoloji qarşılaşmalar da nikbin əhval-ruhiyyə
ilə tamamlanır. Bu mənada boy iki hissəyə ayrılır və hər hissə müstəqil
əsər təsiri bağışlayır. Bayburd bəyinin hücumu ilə dramatik gərginlik süjeti
bütünlüklə ələ alıb yüksələn xətlə axara aparır. Yumordan, məzəlilikdən
əsər-əlamət qalmır. Hiss olunur ki, ozanlar Bamsı Beyrəyə onlarla boy həsr
ediblər, cilalanma, bir dastanda komp- leksləşdirmə işi başa çatmamış
yazıya alınıb. Boyda bir-biri ilə uyğunlaşmayan epizodlar, obrazların
hərəkətlərindəki ziddiyyətlər məhz bu üzdən “Kitabın” səhifələrinə yol
tapıb. Lakin boyda bir cəhət də aydınca nəzərə çarpır. Çox qədim süjetə
malik dastanı XI-XIV yüzilliklərin hadisələri kimi təqdim etməyə təşəbbüs
göstərilir. Bu iş iki istiqamətdə aparılıb. Bir tərəfdən, Oğuz- səlcuq
dövlətinin tarix səhnəsinə çıxıb, Şərqdə meydan suladığı çağlarda ozanların
qədim dastanlara - özünü yenicə təsdiqləyən qüdrətli türk qövmünün
möhrünü vurmağa çalışmışlar. İkinci tərəfdən, boyları yazıya alan katiblər
oğuznamələrə türklərin uzaq və yaxın tarixini əks etdirən salnamələr,
mənbələr kimi yanaşır, daha çox özlərinin şahidi olduqları hadisələrlə azçox səsləşənləri qələmə alırdılar. Lakin hansı istiqamətdə daha çox
canfəşanlıq etməsinə baxmayaraq, “Bamsı Beyrək” dastanını
Azərbaycanda Homer dövründən çox-çox qabaqlar yaşayan türk
tayfalarının yaratdığını göstərən amillərin üstündən xətt çəkə bilməmişlər.
Məhz Beyrəyin ölümü bu cür epizod- lardandır.
“Bamsı Beyrək” boyu süjetinin mürəkkəbliyinə, çoxşaxəliyinə,
obrazların zənginliyinə, xaraktelərin bütövlüyünə görə bütün boyları
üstələyir. Hadisələrin axan toy çadırı qurulanadək məişət motivləri
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əsasında inkişaf edir, daha çox yumordan istifadə edilir və məzəli
əhvalatlardan qurulur, lirik-psixoloji qarşılaşmalar da nikbin əhval-ruhiyyə
ilə tamamlanır. Bu mənada boy iki hissəyə ayrılır və hər hissə müstəqil
əsər təsiri bağışlayır. Bayburd bəyinin hücumu ilə dramatik gərginlik süjeti
bütünlüklə ələ alıb yüksələn xətlə axara aparır. Yumordan, məzəlilikdən
əsər-əlamət qalmır. Hiss olunur ki, ozanlar Bamsı Beyrəyə onlarla boy həsr
ediblər, cilalanma, bir dastanda komp- leksləşdirmə işi başa çatmamış
yazıya alınıb. Boyda bir-biri ilə uyğunlaşmayan epizodlar, obrazların
hərəkətlərindəki ziddiyyətlər məhz bu üzdən “Kitabın” səhifələrinə yol
tapıb. Lakin boyda bir cəhət də aydınca nəzərə çarpır. Çox qədim süjetə
malik dastanı XI-XIV yüzilliklərin hadisələri kimi təqdim etməyə təşəbbüs
göstərilir. Bu iş iki istiqamətdə aparılıb. Bir tərəfdən, Oğuz- səlcuq
dövlətinin tarix səhnəsinə çıxıb, Şərqdə meydan suladığı çağlarda ozanların
qədim dastanlara - özünü yenicə təsdiqləyən qüdrətli türk qövmünün
möhrünü vurmağa çalışmışlar. İkinci tərəfdən, boyları yazıya alan katiblər
oğuznamələrə türklərin uzaq və yaxın tarixini əks etdirən salnamələr,
mənbələr kimi yanaşır, daha çox özlərinin şahidi olduqları hadisələrlə azçox səsləşənləri qələmə alırdılar. Lakin hansı istiqamətdə daha çox
canfəşanlıq etməsinə baxmayaraq, “Bamsı Beyrək” dastanını
Azərbaycanda Homer dövründən çox-çox qabaqlar yaşayan türk
tayfalarının yaratdığını göstərən amillərin üstündən xətt çəkə bilməmişlər.
Məhz Beyrəyin ölümü bu cür epizod- lardandır.
Dünya xalqlarının mifologiyasında mədəni qəhrəmanlar allahlar
qarşısında and içib verdikləri vədlərə xilaf çıxanda ölümlə üz-üzə dururlar.
Antik yunan miflərində boyun son epizodlarına görə Bamsı Beyrəyin
analoqu kimi çıxış edən Odissey obrazı buna misal ola bilər. O, dəniz allahı
Poseydonun qəzəbinə düçar olur. Allah-insan qarşılaşmasının ilkin
mərhələsində qələbə birincilərə (yaradana) verilirdi. Lakin təsəvvürlərdə
inqilab baş verdikdən, bəzi təbiət hadisələrinin yaranma səbəblərinin
aydınlaşmasından sonra allahlar insanlara “güzəştə” getməyə başlayırlar.
Və bu mərhələdə güzəştlər hər iki tərəfdən qarşılıqlı şəkildə edilirdi.
Odissey məhz son mərhələnin təsəvvürlərindən meydana gələn obrazdır.
Yurdunun məhv olduğu, azğın adamların arvadının ve oğlunun taleyi ilə
oynadığı xəbərini eşidəndə, bütün müqəddəs şeyləri itirdiyini dərk edib
inadkarlıqdan əl çəkir. Bundan sonra Allah qarşısında verdiyi sözə əməl
edir.
“Dədə Qorqud” dastamnın “Təpəgöz” boyunun Odisseylə bağlılığına
əsaslanıb, qədimliyindən çox danışıblar və mifik təfəkkürdən
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mayalandığına heç kəs şübhə ilə yanaşmır. Lakin “Bamsı Beyrəyin öz
nişanlısının toyunda iştirakı” motivi ilə “Odisseyin öz arvadının nigahma
yetişməsi” hadisəsi arasındakı yaxınlığı qeyd etsələr də, boyun əski
miflərdən yarandığını söyləməyə ehtiyat ediblər. Bu da mif deyəndə, qeyriadi, Təpəgöz kimi möcüzəli məxluqları təsəvvürə gətirmələrindən irəli
gəlmişdir. Unudublar ki, miflərinin ən böyük qolu insana, onun
yaranmasına, mübarizəsinə, qurub-yaratmasına həsr olunub. “Bamsı
Beyrək” boyu ilə “Odissey” eposunu bağlayan bir detala diqqət etsək, onun
da “Təpəgöz” qədər qədim olduğuna heç bir şübhə qalmaz.
Qəribədir, Odissey də hökmdar qızının yardımı ilə vətəninə dönür.
Həmin qız - Navsikaya da rastlaşdığı qərib adama vurulur. Lakin biləndə
ki, Odisseyi gözləyən var, sevgisini qəlbində saxlayır. Onların ayrılma
səhnələrinə diqqət yetirək, “Navsikaya gözəlliyinə məftun olduğu
Odisseyə deyir: - “Xoşbəxt ol, əziz dost! Yurduna çatanda hərdən məni
yada sal!” Odissey cavab verir: “Ey xeyirxah Navsikaya! Əgər Allah evimə
dönməyə qoysa, bir ilahə kimi hər gün sənin canına dua edəcəyəm, axı sən
mənim həyatımı xilas etdin!”." Odissey də Bamsı Beyrək kimi and içir,
lakin andına sadiq qaldığı üçün günaha batmır. Maraqlıdır ki, ozanların
xüsusi vurğuladığı bakirəliyə də yunan mifində rast gəlirik. Navsikaya
Odisseyi dəniz kənarında tapıb huşa gətirir və saraya aparır. Şəhərə çatanda
deyir ki, burada ondan ayrılacaq və səbəbini belə izah edir: “İstəmirəm
camaat subay qızı kişi ilə görsünlər. O dəqiqə deyəcəklər özünə adaxlı
tapıb” (12) Yunan mifoloji sistemində heç Afrodita da belə düşünmür.
Eləcə də Navsikayanm atasının Odisseylə bağlı arzularında bakirə qızın
dediyi “hallalığa” işarə var: “Çar Alkinoy gözlərini Odi- seydən çəkmirdi.
Qəlbinin dərinliyində istəyirdi ki, qərib qonaq onları tərk etməsin. Necə
böyük sevinclə qızmı ona ərə verərdi”! (13). Bu epizodlarda qərblilərdən
çox, şərqlilərə, xüsusilə azərbaycanlılara xas olan xüsusiyyətlər təsvir
edilir.
Cəsarətlə demək olar ki, Bamsı Beyrək Azərbaycan xalqının ən əski
mifik təsəvvürlərində formalaşan Odissey tipli mədəni qəhrəmandır. İlkin
çağlarda hansı məqsədlə yarandığını, nə kimi funksiya yerinə yetirdiyini
söyləmək çətindir. Çünki mifik təsəvvürlər dastanlaşanadək çox uzun yol
qətt etmiş, müxtəlif transformasiyalara uğramış, nəhayyət, oğuz
təfəkkürünün məhsulu olan "Dədə Qorqud"un əsas personajlarından biri
kimi yaddaşlardan yazıya alınmışdır. Lakin bununla şifahi şəklində ömrünü
başa vurmamış, aşıq yaradıcılığı süzgəcindən keçərək "Qəribləşmiş"dir.
Aşıqlara Bamsı-Qəribin ölümü lazım deyildi. Ona görə də Qərib sazı və
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sözü ilə bütün çətinliklərə qalib gəlir. "Aşıq Qərib" də ox-kaman tamamilə
sazla əvəz edilir. Çünki aşığın əqidəsində haqqa tapınmaqla, qan
tökməkdən hər cür maneəni dəf etmək mümkündür. Ozan düşüncəsində isə
qopuzla silah eyni qüdrətdə göstərilir. İlkin mərhələdə təkcə ox-yaydan
istifadə olunması ("Odisseya"da olduğu kimi), maneələrə yalnız güclə,
silah işlətmək məharəti ilə üstün gəlinməsi şübhəsizdir. Göründüyü kimi,
Bamsı Beyrək də, Aşıq Qərib də ilkin doğuşdakı fuksiyalardan tam
uzaqlaşdırılmamışlar.
Aşıq Qərib öz missiyasını Şahsənəmə qovuşması ilə başa çatdırır.
Lakin Beyrək Banıçiçəyin Yalıncıqla olan toyunu dağıdıb, özü evlənməklə
meydandan getmir. Çünki dostluqda sədaqətlidir. Otuz doqquz igidi
əsirlikdə qoyub, xoşbəxt yaşamağı şəninə sığışdırmır.
"Qazan bəy dedi: "Gəl muradına yetiş!" Beyrək dedi: "Yoldaşlarımı
qurtarmayınca, Bayburd qalasını almayınca muradıma çatmayım!" Bamsı
Beyrək nə səbəbə bakirə qıza verdiyi vədi unudur? Demir ki, tanrı
qarşısında and içmişəm, yerinə yetirməyincə xoşbəxt ola bilmərəm.
Birincisi, ona görə ki, bu, oğuz evlənmə adətlərinə zidd idi, onlarda
çoxarvadlığa rast gəlmirik. Lakin boyda hadisələr daha çox islami
görüşlərlə əlaqələndirir. "Qanlı oğuz bəyləri təmiz suda yuyunub, ağ
alınlarını yerə qoydular. İki rükət namaz qıldılar. Adı gözəl Məhəmmədi
yada gətirdilər", oğuzların əksinə olaraq, islamda iki və daha artıq qızla
evlənməyə icazə verilir. Müsəlman adətlərinə söykənərək, Beyrək "bakirə
qızı halallıqla ala bmlərdi. ("Şah İsmayıl və Gülgəz" səpgili
dastanlarımızda olduğu kimi). Deməli, ozanlar süjetin ilkin variantını
saxlamağai üstünlük vermişlər. Beyrək tanrı qarşısında günaha batdığı
üçün, andında dediyi kimi, qılınclanmalı idi. Bu, həm türk xarakteri ilə,
həm də islamla bir araya sığırdı. Çünki hər ikisində and və söz müqəddəs
hesab edilir. Söz ağızdan çıxdımı, ona əməl olunmalıdır.
İlk baxışda, adamda elə təsir yaranır ki, Bamsı Beyrəyin toyu ikinci
dəfə islam dininin genişlənməsi naminə təxirə salınır, kafirin kilsəsini
yıxırlar, yerinə məscid tikirlər. Keşişi öldürürlər, azan verdirirlər.
Məlumdur ki, Bayburd elində müsəlmanlığı qəbul edənlərə nə fiziki cəza
verir, nə də əsir götürürdülər, qılıncın altından keçirib, rahat buraxırdılar.
Son səhnədə gözləyirsən ki, Bamsı Beyrək özünün və igidlərinin
çalmalarını təzədən başına qoyan "bakirə qızı" yada salacaq. Lakin onunla
çox acınacıqlı rəftar edilir, "Ov ovlayan quşların ən yaxşısını, qumaşın
gözəlini, qızın köyçəyini, doqquzlama qızıl naxışlı çuxanı xanlar xanı
Bayandır üçün hədiyyə ayırdılar". Bamsı Beyrək buna göz yumur və sözü

361

bütöv, yeri gələndə bağışlamağa bacaran, haqqa tapınan oğuz igidindən
çox, şəxsi intiqam hissi ilə yaşayan, basdığını kəsən, xilas üçün and içib
yalan vəd verən, bu günün hökmü ilə razılaşan sərt xarakterli adam təsiri
bağışlayır. Halbu ki, Bamsı Beyrək böyük ürək sahibi idi, qaçanı
qovmazdı, hətta xayinin günahından keçmək qüdrətinə malik idi. Dastanda
oxuyuruq. "Yalançı oğlu Yalancıq bunu eşitdi. Beyrəyin qorxusundan
qaçdı, özünü "Dana sazı" deyilən qamışlığa saldı. Beyrək onun ardınca
düşdü. Qovub qamışlıqda yaxalandı. Dedi: "Ədə, od gətirin!" Gətirdilər,
qamışlığa od vurdular. Yalançı oğlu gördü ki, yanır, qamışlıqdan çıxdı.
Beyrəyin ayağına yıxıldı. Qılıncının altından keçdi. Beyrək də günahından
keçdi". Elə isə bəs nə səbəbə onu ölümdən xilas edən, biabırçılığının
qarşısını alan bakirə qızın taleyinə biganə qalır? Beyrəyin xarakterindəki
ikiliyin, ziddiyyətin mahiyyətidə nə durur?
Boyun sonunda mətləbə dəxli olmayan qızların xoşbəxtliyindən söhbət
gedir: “Baybörə bəyin oğlu Beyrək Baybican bəyin qızını aldı. Hündür
evlərinə, ağ otağına qayıtdı. Toy şənliyinə başladı. Bu qırx igidin bir
neçəsinə Qazan xan, bir neçəsinə Baymdır xan qız verdilər. (Burada bakirə
qızın da xoşbəxtliyini verməyə imkan yaranır, xanlar xanı ona hədiyə kimi
gətirilən qızların köyçəyini Beyrəyin dostlarından birinə nişanlaya bilərdi,
lakin, nədənsə, ozanlar bu imkandan da istifadə etmir və Beyrəyin vədo
xilaflığına bəraət qazandırmağa çalışmırlar). Beyrək də yeddi bacısını
yeddi igidə verdi”. Görürsünüzmü, dastanda adı çəkilən bütün qızlar sonda
xatırlanır və muradına çatır. Bircə bakirə qızın taleyinə biganə qalınır,
köləliyinə göz yumulur. Bu nə qədər ağrılı olsa da, qələbə təntənələrinin,
toy şənliklərinin hay-küyündə itib-batır. Lakin diqqət etdikdə, boyun dərin
qatlarında Bamsı Beyrəyin böyük günaha batdığını ozanlar özləri də
xatırladırlar. “Bu oğuznamə Beyrəyin olsun!” deyə xeyir-dua verilən
tapşırma hissəsində, möhüründə günahların saxlanmasından bəhs olunur:
...Axır vaxtında təmiz imandan ayırmasın"
“Amin!" "Amin" deyən üzlər görsün!
Yığışdırıb saxlasın günahınızı
Adı gözəl Məhəmməd Mustafanın
Üzü suyuna bağışlasın, xamm, hey!..
Basat obrazının mənşəyində ağaca tapınmanın (anası Qaba Ağacdır),
heyvanın nəslin başlanğıcında durmasına inamın (atası kağan Aslandır)
möhürü vurulub dastanın sonuncu boyunda bu obrazın Beyrək tərəfindən
xatırlanması da təsadüfi deyil. Çünki əski təsəvvürlərə söykənən obrazlar Dəli Domrul, Buğac, Qaraca Çoban, Bəkil-İmran cütlüyü bir boyla öz
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missiyalarını yerinə yetirib meydanı oğuz nəslinin daha müasir hadisələrlə
bağlanan nümayəndələrinə - Qazan xana, Uruza, Əgrəkə, Yeynəyə,
Qanturalıya verirlər. Basat sonuncu boyda yada düşür, lakin tamamilə
başqa xarakterdə, Beyrək deyir ki,
İgidlərim, Aruz oğ/u Basat gəlmədən,
Elim-günüm çapınmadan,
...Ağca üzlü qız-gəlinə sataşmadan (Bunu Basat edərdim!?)
Ağca üzlü sevgilimi Basat gəlib almadan,
...Qazan mənə yetişsin,
Mənim qanımı Aruzda qoymasın.
Adam heç ağlına sığışdıra bilmir ki, oğuz elini Təpəgöz kimi bəladan
xilas edən Basat “ağca üzlü qız-gəlinə sataşar”, başqasının halalnı əlindən
alar. Əslində Basat kimi igid Bamsı Beyrəyə qarşı olan xəyanətlə
barışmazdı, atası kimi xainin deyil, Qazan xanın cəbhəsində durardı.
Beyrəyin təsvirində olduğu kimi, Basatın dəyişməsinə xalqın
inanmayacağını anlayan ozanlar onu, atasının öldürülməsinə baxmayaraq,
meydana gətirmirlər. O, Qazanla - oğuz eli ilə qarşı-qarşıya dayanmır.
Buradan belə nəticə çıxır ki, Alp Aruzun ölümünün labüdlüyü qədər,
Bamsı Beyrəyin də elinin qılıncı ilə doğranması qanunauyğun idi.
Basat and içib vədinə xilaf çıxmaqla bir dəfə böyük günaha batdığını
yalnız sonuncu boyda xatırlayır və həmin səhvini təkrarlamır.
“Aruz dedi:
“Ədə, hərzə-mərzə danışma. Qanına susama, gəl and iç!”
Beyrək dedi:
“Vallah mən Qazanın və İç Oğuzun yolunda başımı qoymuşam.
İstəyirsiniz, yüz para eyləyin, mən Qazana xain çıxmaram!”
Lakin Bamsı Beyrək bakirə qızı aldatmaqla elə bir qəbahət işlətmişdi
ki, ancaq günahını qan yuya bilərdi. Birinci andında allahdan istəmişdi ki,
vədinə xilaf çıxsa qılıncıyla doğrasın. Ulu tanrı onu elinin qılıncı ilə
“cəzalandırır”. “Aruz yenidən hirsləndi. Beyrəyin saqqalından bərk tutub,
bəylərə baxdı. Gördü kimsə gəlmir, qara polad qılıncı çəkib, Beyrəyin sağ
oyluğunu çapdı. Beyrək qara qanma boyandı, başı dumanlandı”. İnsan hər
əməlinə görə cavabdehdir. Hər bir pis əməl haçansa cəzasına çatdırılır.
Beyrək kimi qəhrəman belə taleyin bu sərt imtahanından yaxa qurtara
bilmir.
Bizcə, Bamsı Beyrəyin faciəsi bütün zamanlar üçün ibrət dərsi
olmalıdır. Nə qədər transformasiyaya uğrasa da mühüm motivin
ilkinliyinin qorunub saxlanmasının əsas səbəbi məhz bununla bağlıdır.
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“Kitabi-Dədə Qorqud” müstəqil süjetin dastanlar toplusudur. Lakin o
da inkaredilməz faktdır ki, daha qədim dövrlərin məhsulu olan çoxşahəli və
bir neçə variantlı dastan motivlərinə söykəndiyindən boylar arasında süjet
ses- ləşmələrinə də təsadüf edilir. Məhz “Bamsı Beyrək” boyunun sonuncu
boyla olan daxili bağlılığı Beyrəyin ölümünün səbəbi ilə əlaqədardır. Əks
halda bunu ancaq ad eyniliyi kimi qəbul etmək olar. Günaha batmaqdan
özünü qorumağa çağırış, demək olar ki, hər boyun əsas şüarı kimi səslənir.
Və oğuz elinin başına nə bəla gəlirsə, igidlərdən hansınınsa böyük günah
işlətməsindən baş verir. Sarı Çoban bulaq başında tanrı elçisi - pəri qıza
tamah salmasaydı, Təpəgöz kimi yediyi tikəyə, əmdiyi südə xor baxan
məxluq oğuzların az qala qırılıb qurtarmasına çalışmayacaqdı. Bu, başqa
bir söhbətin mövzusudur.
Bizim nəsillər Dədə Qorqud dərslərini, tövsiyələrini sırğa edib
qulaqlarından asmalıdırlar:
Allah səni namərdə möhtac etməsin!
Əvvəl-axır uzun ömrön sonu ölümdür!
Ölüm gəldikdə
Allah sizi təmiz inamdan ayırmasın!
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