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Xülas.ı
"Dada Qorqud кйаЬГшп nutnində yanlış oxunmuş sözlərə daha çox soylamalarda (mənzum parçalarda) rast gəlinir. Abidonin III vd X I boylarmda Beyrəyə və Qazan xana aid olan soylaınalar bclə qösurlu matn parçalarındandır. Naşrlərin bəzisinda bu mənzum parçalar ya oxuna
bilmadiyi üçün stıal işarəsi ila buraxılmış. ya da onlar haqqında dastanın matni va mazmunu ila
hcç bir alaqəsi olmayan mülahizalər irali sQrülmüşdQr. Bu xGsııslar diqqəta alınaraq həmin soy*
lamalardakı sözlarin dilzgün oxunuş varianilannın mQayyanlaşdirilmasinə. cümləbr arasındakı
struktur-mantiqi və qrammatik-üslubi baglarm bərpa olunnıasına cəhd göstərilmişdir.

Açtr sö/br: Dadə Qorqud kiıabı, soylama. yanlışlıqlar, düzaltınabr
ABOUT TW O FRAGMF.N I s W R ITT EN IN VERSF. IN TH E "BO O K O F DADA
gorc;udm
Summary
The words incorrcctly read in ihe text ot' the “ Book of Dada Gorgud" are met mainly in
the fragments written in verse. The fragments written in verse pertaining to Beyrek and Gazan
bey in the third and eleventh story of the epic monument may be estimated as defective parts of
a text of this type. In some publications, these fragments were replaced with a question mark, as
the researchers couldn’t read them correctly or the text was supplied with considerations not
having any relation with the text of the epos. Taking into account namely these factors, we have
endeavored to determine the correct reading versions of the words met in the aforementioned
fragments in verse and to restore the structural and logical, as well as the gramamtical and
stylistic relations.
kc\ words: Book of Dada Gorgud. fragment written in verse, errors, corrections.
О Д В У Х <Т И Х О Т В О Р Н Ы Х О Т Р Ы В К А Х В К Н И Г Е Д Е Д Е К О Р К У Т А »
Резюме
В тексте «Книге Деле Коркута», встречаются слова и некоторые отрывки, которые
ло сих пор являются объектом научных дискуссий. В особенности, они привлекают вни
мание в стихотворных отрывках (соГыама). В некоторых из этих полустиший, слова,
ввиду невозможности их доскональною изучения, обозначены вопросительным знаком, в
некоторых изданиях, несмотря на наличие искусственных поправок в тексте, точные
научные результаты не получены. Принимая во внимание »ти особенности, автор статьи
берет на себя смелость исправить имеющиеся в наличии описки, лает варианты правиль
ного прочтения слов, а так же. делает попытку восстановить логическую связь между
предложениями и дать более точное воспроизведение содержания них стихотворных
отрывок.
Клю чевы е слова: Кигаби Деде Коркут. сойлама. неточности, поправки
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Məsəbnin qoMiluşu. ‘’lbdə Qorqud kitabı"nın mükomməl clmi-lənqidi
motninin ha/ırlanması üçün abidə sö/bəsöz, səıirbəsətir araşdınlmalı, mətnin
ayrı-ayrı hissələri arasmdakı siruktur-məntiqi və qrammatik-üslubi olaqələr d.v
qiq şəkildə müəyyənləşdirilməlidir.
İşin m aqsadi. Tədqiqatın asas məqsədi abidənin III və XI boylarındakı
soylamalarda buraxılmış oxunuş və mnna yanlışlıqlannı düzəltmək. həmin soylamaların (mən/um parçalann) nəsr hissələrinin məzmunu ilə bağlılığını bərpa
ctməkdir.
“ Dədə Qorqud kitabfnm ilk dətə elm aləminə lanıdıldığı vaxtdan kcçən 2
əsr mtlddəi ərzind? dastanın mətni üzərində müxtəlif istiqamətlərdə səmərəli
tədqiqatlar aparılmışdır. Bu müddətdə abidənin bir neçə müəllif lərəfindən ayrıayrılıqda elmi-tənqidi motni ha/ırlanmış. sözlərin oxunuşu və qüsurlu motn parçalannın bərpası və bütövlukdə mətnin sirukiur-scmantik parametrbrinin dəqiqləşdirilməsi baxımından bir vox əhəmivyətli işlər görülmüşdür. I.akin bununla
bclə, abidənin mətnində oxunuşu vo mənası mübahisə doğuran bir sıra sö/.lərə
və qQsurlu məln parçalarına bu gün do təsadül* cdilməkdədir. Bu cəhəılor dasiandakı mənzum parçalarda (soylamalarda) xüsusilo nəzərə çarpır. Bəllidir ki.
nəzm hissələri çox lıallarda daslanın rüşeym kimi yarandığı ilkin dövrlərdə orlaya çıxır və sonralar bu nəzm parçalan ümumi mətn daxilində bir nö\ paylaşdınlır. Bununla olaq.xlar olaraq dasian mətnindəki mənzurn parçalar nəsr hissələrinə nisbəton daha qədim tarixi xüsusiyyətləri özündə əks ctdirir və onlann tərkibində arxaik sözlər v.*>qrammatik lormalar uzun müddət dəyişilməz şəkildə qorunub saxlana bilir. Bu qədinıliyi. ilkinlivi bilavasitə dastanın scmanlik-qrammatik strukturunu, ləhkiyə axarının spesifık xüsusiyyətlərinə maxsus qanunauvğunluqlan müəyyənləşdirməklə təsbiı ctmək mümkündür. Əks halda. istənilən
dasian mətnində, о cümlədən d.*>‘ Dədə Qorqud kitabı'Tıda yanlış oxunnnış sözlər və qrammatik formalarla yamaq vurulmuş nəzm parçalarının ortaya çıxması
qaçınılmazdır. Bu xüsuslar diqqətə almaraq məqalədə III və X I boylarda keçən
iki soylamadakı katib xətalarınm düzəldilməsino. sözbrin düzgün oxunuş variantlarının müəyyonbşdirilməsinə. cümlələr arasındakı məniiqi bağlılıgın bərpasına və soylamaların məzmununun dəqiqləşdirilməsinə cəhd gösiərilmişdir.
1. Dastanın mətnində oxunuşu mübahisələrə səbəb olan parçalardan biri 3cü boyda (Bamsı Beyrək boyunda) Bcyrəyin əsirlikdən qayıdıb oxatma yanşında iştirak edorknn öz yayına müraciəilə söylədiyi soylamanın məinidir. Həmin
soylamanın Drczdcn nüsxəsindəki varianıının bi/ aşagıdakı şəkildo oxunmasını
təklit cdirik:
( I )Tol tola x?rdİRüm,
( 2)Tola van ıloxıırlayı qoduğum
(3 )}</£/yurdt alunula qıl kişlıim.
(4)

Ayğır malı. ayğır veruh aldtığım
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(5) fAğJ lozlu qauyayum.
(6) Buğa veriib alduğum
( 7) Boğma kirişum.
( 8 ) Buyluyerd* qodum grfdiım
(9) Oiıız toquzyoldaşum, iki arğışum (I). 109)
Vatikan nüsxəsinin kaiibi qısaltma yolunu seçərək soylamada oxunuşu
mübalıisələrə səbəb olan ilk flç ınisranı mətndon çıxarmışdır:
Ayğır vt'riib alduğıım
Ağ lozlu qaiı yayum.
Bugu vcriih alduğıım
Burma kirişum.
Bıojlı ycrd? qodum grtdüm
Qırq yoldaşum. iki arğışum (Vat. 44).
Abicbnin nəşrləriııdə soylaınamn ilk misraları müxtəlif şəkillərdə oxıınmuş vo misralann hüdudlarının müəvyənbşdirilmasindd forqli üsullardan istifadə cdilınişdir.
V.V.Bartold soylamaıun ilk iki nıisrasını tərcüımsiz buraxmış. qeydlər
bölməsinda bu hissənin anlaşılma/ olduğunu. böyük bir ehtimalla həmin hissədə
Bcyrəyin əylənmək məqsədi ilə yüngül xasiyyətli qadınlann yanına girərkən
özünün burada olduğunu bildirmək üyUn yayını çadırın önünə qoymasındaıı söhboi getdiyini gösiornıişdir (4. 268).
M.Hrgin 2-ci misradakı jJljV jb yazılış şəklini 1-ci misranın. 3-cü misradakı yağı yıırdı ifadəsini isn 2-ci misranın sonuna artınnışdır:
Tııl tulara irdii»ıim lularurı / Dnxarlııyı koduğum yağı yıırdı Eliımdc
kıl kişlünı ııyğır ıtıalı Ayğır viriip alduğıım ağ tozlıt katı yayıım (9. 1, 143).
Tədqiqatçı əsərinin indcks-gramcr bolfimündə tul. tıılar. dııxarlu sö/lərina
ht\* bir izah vermədən onlann qarşısına sual işarəsi qoymuşdur.
0.Ş.Gökyay 1-ci misradakı
yazılış şəklini dognı olaraq gerdiigüm
kimi oxuınuş. ilk iki misrada sözlorin sırasını düzgün müəyyənləşdirmişdir:
Tııl tulara gerdügiim Tuladarı dulıarlayı koduğum Yağı yıırdu cliimdc
kıl kişliinı avğır malı Ayğır veriip aldıığnm ağ tozlıı kalı yayıım ( 12. 50).
Lakin buna baxmayaraq. sonrakı misralarda sözlərin sıralanmasında və
oxunuşunda yanlışlıqlara yol verdiyi Oçün ilk hissdnin mə/munıı haqqında
koııkrct bir fıkir söylayə bilmənıişdir.
H.Araslı soylamaya daha snrbəsi yanaşmış. artıq hesab ctdiyi sözləri məm*
dən v'ixararaq onu daha qilsurlu bir vəziyyətə salmışdır:
Tııl tıılara girdiyim Tııladarı ıloxarlıyı qovdugum Yağı yurdu Mimdo
qıl kişlitn Ayfiır verib aldığım. (aj>) tozlıı qatı yayım ( 1. 62).
1.
/eynalov və S. Əli/adə bu oxunuş variantını qəbııl clməklə yanaşı.yıı
dı sözünQ yordı kimi vermiş və .>-cü misrada И. Araslının rnətndən çıxardığı
ayğır malı itadəsini ycııidən mətnə əlavə clmişlər:
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Till tularu girdigim Tuladan, doxarlıyı ı/odığım Yağı yordı əlümda></ıl
kişlim, ayğIr mah Ayğır veriih alduğım, toz!и qati yayim (10, 63).
Məinlo bağlı qeydlərdə onlar Till tularu girdigim/ Tuladari, doxarhyi цпdığım şoklində oxuduqları misralara bclə bir şərlı vcrmişlər: "[in misralar “ Dədə
Qorqud kitabı’*nın çətin oxunan və d.->qiq anlaşılmayan yerlərindəndir... Bi/eə.
burada tııl ərəbco "u/шГ. to türk mənşəli tovlamaq teilinin kökü. Tuladari, doxarlıyı godığım isə ov ithrini saxlayanları. şahin (qı/ılqıış) quşlu ovçulan qovduğum deməkdir" (10. 238).
T.Tekin soylamanm ilk iki misrasım bclə oxumuş və i/ah cimişdir: Tol
tolııda girdüğiim tola deri Doharlayı kodııgum yağı yıırdı “Çuval gibi dolalarak içiııc girdiğim ham dcri Ihıiyarlayıp kaldığım yagı yurdf (30, 152) . Bu
oxunuş variannnda da sö/.torin ya/ılı* şəkillorin? kit’ayət qndor diqqət yctirilməmiş. mətnə ləsadüfı sos oxşariığı olan sözlorin məniiqi ilə yanaşılmışdır.
S.Tezcan soylaıııanın ilk misralarım "Г).чЬ Qorqud kiiabı’ nm bu günə qədnr çözülməmiş vo oxunması ən çox çətinlik yaradan qismi olaraq dəyərl.-Чинг
и з , qüsıırlu saydığı misraları aşagıdakı ^əkildə rckonstruksiya etmişdir:
Tııl tıılaz girdigiim toıjıız danu / Dıılıar gibi kodugum ytığı ytırdı / Eliimd e fil dişliım. Аф т а к ayğır veriib aldıığıım (32.183).
Bıı oxunuş variantında soylamanın ümumi məzmunu. misralarm bir-biri
ilə məntiqi baglılığı diqqəio alınmamış. ılulıar sö/ünə i/ah vcrilmnmişdir. Məmə
cdilmiş dtl/əlişlərin. rckonstruksiya edilmiş sö/lorin. demək olar ki. heç birisinin
soıırakı misralarla məna olaqəsi yoxdur.
Bıı məm parçası haqqında bir çox başqa (ədqiqatçılar da fıkir söyləmişbr.
Aşağıda bunların bə/.ilərinin qısa xülasosini vcrməklə kifayətlənirik:
Osman F. Scrtkaya: Tııl tııl ere g(e)rdüğiinı Tııl cr eri diiltcrleyii kovdıtğıım / ı Dıılıcrlcyü kovdugum) Yağı yıırdı iliimde Ayğır malı kıl kişliim
“(Benim) taraf taraf (saf saf) crc gerdiğiim Karçı taraftaki cr(kek) cri takip cttigim / (l)uha - Doha cr gibi takip ettiğim) / Dttşman yurdı halini alan ülkcmdc /
Aygır kıllarından yapılmış kıl oklukltım (oklugu olan)" (29, 155-156).
Aysu Ala: Tul tıılara girdügiim tıılaz evi Dıılıarlayı kodugum yıığı
yurdı "Yaşlı (ve) aciz girdigim aci/ler evi Aşağılayarak bıraktığım düşman
yurdı'* (2. 34).
Dursun Vıldmm: Tovıl tolada gerdügiim Toia deri \katı yayıtrn] l)olııızlay\ııban\ (veya dohurlayuban| kodıığıım Rağı\n\ yordı [kalı yayıımJ
“ Davul doladarak gerdiğim/ Işlemniş / dokunmuş deri jkatı yayım) /Dokuz kai
sarıp koduğum / bagını çözdü [katı yayım]** (35. 1974-1979).
Sadcttin ö/çclik 1-ci misranm oxunuşunun mümkün olmadığını bildirərok
2-ci misram Dıılıarlıyı kodugum yağı yıırdı ‘Duharlıyı bıraktığım (kaybettigim)
düşman yurdı" şəklində şarh ctmişdir (22. 166). Tədqiqatçı burada Beyrayin
Ağqoyunlulann Duharlu layfasına mənsub yoldaşlarmdan birini xaiırlaması
ehlimalı Qzərinda durur. Daha sonra S.Özçelik ayrıca bir m.xjaln ilə bu məsəlo
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üzərina ycnidən dönmayə ehıiyac duvmuş. ilk iki misranı Tut tulada girdiigiim,
tıılad/a/ eri dulıarlayı koduğum yağı yurdı “ lizun /aman /indana girdiğim. /.indanda savaşçıları savarak bıraktığım dtlşman yurdu" şəklində oxuınuşdur (24.
151).
M.S.kaçalitı: Dul dıtlaz /perişan/ (?) xirdiğiın domuz danu Dııluır (?)

liihi (?) koyduj'iım yağı yurdu Elimdc fil dişlinı Argmıak fsaf kan/ aygır
vcrip aldijjim Ak tozlıı Ikabzalı/ katı fsertfyayım ( 15. 69).
GörUndüyU kimi. bu günə qədər soylanıanın misralannın mənasının müəyyənləşdirilməməsindo dü/gün oxunuş variantlannın seçilməməsi və sö/lərin
misralarda yanlış şəkildə yerləşdirilməsi əhamiyyoili rol oynanıışdır.
Drezden nüsxəsində soylamamıı ilk misrasmm yazılış şəkli aşagıdakı kimidir:
ijiyo Jjb Fikrimizcə. nıisradakı ilk sö/
\to!\ “ uc, künc” kimi
oxunmalıdır. То! sö/ü liirk dilinin dialekllərindo ‘tarlanm kənarı. ucu” . aliaycada “ künc" mənalarında işlənmokdədir; C)l tolına кар bo lolma кар bolbadı
“ [Pişik siçaııı) cvin о küncüııdə. bu küncündə tutmaga çalışdı. anıma bacara bilmədi" (5. 136). Altaycada bu kökdən yaranmış tolık H toluk sözü **evin küncO"
mənasındadır (5. 255; 25. III.1.1196; 21.152). Iitimoloji cəhətdən to! sözüııün
to- I tıı- "kosmək. qarşısını alınaq; əngəl yaratmaq" fciliııdən yarannıasını düşünmək mümkündür: Kögnıən yolı bir ermiş tumiş H tomış icyin cşidip bu yoluıı
yorısar vararmaçı lcdim “ Kögmən volı bir imiş. (onun da) qarşısı kəsiimiş dcya
e$idib **Bu yolla yürüsək yaxşı olmavacak’* dedim** (Tonyukuk. 23) (31.10-11).
F.yni abidədə bu kökdən yaranıııış ttığ toğ 'əngəl. manco' sözü də işləıumkd.v
dir (31. 13). Əksərən tıı- şəklindəoxunmuş bu söziin arxciipini bəzi lədqiqatçılar
(məs.; ( i.Clauson) to- kimi müoyyonləşdimıişlər. I'ikrimizcə. bu fikir tarixi həqiqətə dalıa çox uvğundur.
vazılışını isə iki şəkildə qiymətləndirmək
mümkündür: I. Sözün yazılışıııda ra hissociyi artıqdır; kaiibin gözü sonrakı misrada işlanən lolararı yazılış şəklino sataşmış \ə avtomatik olaraq onu ləkrarla*
mışdır. Rıi hissəciyini mətndən çıxardıqda misra tol tola g.ırdigitm şəklinə
düşür. 2. Tolııra şəklində yazılaıı sözdə t*/// harll yanlışlıqla ycr almışdır; sözlin
yazılışı
vn >a
şəklində olmalı vo -ra hissəciyi **-ma, - -a doğru"
mənasında ba$a düşülmalidir. -ra (-rə) şəkilçisino cvni monada “ Dədə Qorqud
kitabfnda \ə XIV- XV I osrlən aid bir çox abidələrdə rastlanmaqdadır: Dcli bcğ
diledi ki Dcdcyi depere çala (I)cde Korkııt. XIV ); Kanat ile yiiziıre anı uram //
Kıynağım ilc gö/ünü çıkaram (Manlık- ut- Tayr. X IV ); Rcsul Ha/rcti höcresinc
girdi. di^i kcscğin. kim kafırlcr (igzırıı urduklan vaktın sındı idi... (Tuhfei- ülLctaif. XV ); Kılıcım çıkardım. saldım boynura. П1- lıal başı kcsildi. ardında
düştü (Cinan-ül-Cenan. XV); Bir kul kamçı ilc birkaç kcz başıra urdu (TezkirctÜl-Evliva lcrcümcsi. XV ); Ardıııca bir kinısc kodu kim kayış ilc ardından
etjsere ıırdu gidcrkcn (Tarihi - Ibni Kcsir Tcrciimcsi. XV); Hbubckri yüziıre vc
karnıra urııp bclirsiz cylcdilcr( larihi - Ibni Kcsir Tcrciimcsi. XV); Ki bir bi-
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çareyi karnıra muhkcm // Döğcrlcmıiş dcr imiş vay arkam (Güvahi, X V I) (20.
241-242). İkinci variantın qabil cdilməsi məinşünaslıq baxımından bir sıra çatinliklər lör.xlir. Bizcə. birinci variant daha məntiqidir və dasianın məmi ilə baglı
fakılarla izah olıına bilər. Bu tipli kaiib snhvlərinə bir neçə yerdə təsadüf cdilir.
Nbşrlərdə əksəriyyəilə girdigiim şəklində oxıınmuş sö/ü gərdigüm "gərdiyim" şoklində oxuduqda tol tola gardigüm misrası "Uc-uca gərdiyim" mənasında anlaşılır.
2-ci misranın ya/ılış şəkli bclədir:
jJJVy* Moiıub j j ’jVjb
tolaran şəklindn ya/ılmış söz j j ’j Vjb tola van kimi dü/oldilməlidir; tola vo
van sözləri sinonim nıənalı lcksik vahidlərdir. hər ikisi “ ıam, biltün” ıııənası
ifado cdir. Tola sözünə bıı mnnada V.V.Radlov, "Abuşka” , Pavct dc Courteille
lüğəilərində. orta əsrlərə aid cağaiay abidəlarində, ınüasir alias, uyğur. özbək.
qırgı/ (tolo), latar. dialckt. (tula), qaraqas (dolo) dillərində iııtcnsiv şəkildə rastlanmaqdadır (11, 111. 259). Tola sözUnün sinonomi olaıı van sözü əski türk və
uyğur abidəbriııdə ban “ bütün'* variantında kcçir [ I I . II. 63; 7. X4>: Karluk
lirigi barı lürgişkə kəlıi (Moyun Çor. 40): Bu ban xozinə bu altun kümUş / F.r
atka üləgükə tərdim üküş (Qutadgıı Bilig. 173). (,'ağdaş türkməncadə dn harı
sözıl "tanıam. büıün" mənasında işlənməkdədirr. Orta əsrlərda Anadoluda və
Azərbaycanda yazılmış əsərbrdə bu sözə van **iamam, blliiin. hamı” şəklində
təsadüf edilir: Van şchvei barmağından tökülür (Şcyyad Hamza. Yusuf vc
Zcliha - X III): Anda gcldi bunlar cümle varr, Kılayım zirü zcbcr nc kim varın
(M. Darir. Yusuf vc Zeliha - X IV ); Kul karavaş irdi her ne kim vw ı; Hamlc
kıldı koşun bir gezden varı (VusutMcddah. Varka vc Ciillşalı - X I V ) ; Bum çün
işilti Hcccac ol zaman. Ncvha kıldı varısı /arü fıgan (Ahmcdi Tebri/i. Ksrarname l crcümcsi - X V ); Yasadı halkını gördü çcrisin / Bir araya getirdiler varıvw (Şerifi. Şchnamc Tercümcsi XVI) v? s.

Doxurlavı fcili bağlamasınm köküııü tlokı- doxu- / tokı- / toxu- ‘‘bir birinə. iç-iç^ keçirmək" fcili təşkil cdir. Iiyni mənada bu fcilə "Müqəddimətülədəb” in Şüşdar nttsxdsinda və “ Sühcylü Növbahar’da rast gəlinir: Sokuşturdı
barmaklarını. ılokıuh barmaklannı (36. 47): Bela sÜQÜsini aıııııj tokıya // Ki
sunmadın aşa dua okıya (Sühcylö- Nev- Hahar. 362). Doku* toku- doxıt- feili
V.V.Radlov lügətində cağaiayca sözlükbro istinadən tok- "birləşdirmək. bir birinc keçirmek*’ şəkündə qcydə alınmışdır (25. III. I. 1145). I’ikrimizcə, dokııtokıı- doxu- (və ya tok- dok-) leilinə artırılan - r (və ya -ur) şəkilçisi fcildan
isim düzdldən leksik şəkilçi kimi vasiıo, abt mənası ifadə cdir: doxur ‘*iki əşyaııı
bir-biriııe kcçirmək üçün vasitə; kiriş". Müq. ct: tokurçı “ loxucu’( 33. 279) .
Tuvacada dukur- “ pərçimbmək" və dııkuruk ' pərçim” sözbri vardır (27. 159).
Ahaycadakı torkıır (< tokırır) “ pərçim** sözünün də eyni köko ba^lı oldugunu
chlimal eimək olar (26. 176). Bu lıalda doxur lı doxır (< tokıır tokır) sözü
“ yayın uclarını bir-birinə bağlayan vasitə; kiriş" mənası ifadə cdir. Beləliklə də.
sözüıı yaranmasını və qrammatik quruluşunu bu $akild;> izah etmək mümkündür:
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Doxu / doxı (< toku- II tokı- ) “ iki əşyanı bir-birinə kcçirmək" + - r (doxur II
doxır “porçim: kiriş” ) + - la {doxurla- “ kirişləmək; kirişlə baglamaq" ) + (y)u
(doxurlayı “ kirişləyib; hissələri bir- birino bağlayıb...*’).

3-cü misranın yazılış şokli bclodir:
. İndiyə q.xtor
bu misraya vcrilmiş izahlarm məniiqi cəhətdən lutarsızlığı cüınlədə 3-cÜ yerdə
işləıımiş
sözünün yanlış oxunması ilə ba£lıdır. Buradakı
ya/ılışmı
nəşrlərdəki kimi лИптЬ şəklində dcyil. alunıda şəklindo oxumaqla lıəmin məntiqsizliyi aradan qaldırmaq mümkündür: alu sözütıə “Ot-töhto”. V. V. Radlov
lügəti və bir vox başqa qaynaqlarda “alış, alış- veriş” mənasında rastlamr (25.
386-387: 33. X). (,'ox gUman ki. sözün ilkin şokli alığ kimi olmuş. sondakı g
samitinin düşməsi nəticəsiııdə ı>u ddyişməsi baş vcrmiş. yuvarlaq samitli uln
varianlı mcydana yıxmışdır. Müq. ct: V.\ .Radlov lügətində alığ-satığ *alı$-\criş“ (25. 386). Alıımda sözündəki -/// dementi 1şoxs monsubiyyət, *du tormanlı
çıxışlıq hal şəkilçisidir. -da şəkilçisinin ycrlik hal əvəzinə çıxışlıq hal şəkilv’isi
funksiyasında işlənməsinə əski türk və uyğur abidolərinin dilində, yakuteada.
Azərbaycan dilinin dialcktlərində rasi gəlmək mümkündür: Tabğaçda adırılu
“ liirk halkı l'abğaçdan ayırıldı" (Ton. 2): Ölümte ozmış “O ölümden kurtuldu'
(Irk Bilig. 75): Kırkızda yantımız ‘Kırgız ilinden geri döndUk" ( l on.. 29). Müasir Azərbaycan v.*>tilrk dillərində da ümumən yerlik hal şəkilçisi kimi işlənməkdədir. “ Dodə Qorqud kitabfnda da vəziyyot cyni şəkildədir. Lakin bununla birlikdo “ Dədə Qorqud*' dastanlarında -da şəkilçisinin çıxışlıq lıal şəkilçisi vozitəsində işlənməsinə aid də kitäyət qədər öməkbr vardır: Qaytabanda qızıl dəvə
sənüg gedər MənUm də içində yüklətüm var / Qomagum yoq qırq namərdə
Ağayıİda tümən qoyun sənüft gcdər Mənüm də içində şişlügüm var Qonıağum yoq qırq namərdə (D. 3 '): Ağ ban cvlor dikihndə yurdı qalmış / Qarıcuq
anam olurandıı ycri qalmış Oğlum üruz ox atanda puta qalmış, / Oğuz bəglori
at çapanda meydan qalnıış Qara mudbaq dikibtıd.ı ocaq qalmış... (I). 44):
Agayılum gmbmfo çobanum mısın? (D. 269): Aruz maga bu işi edəcəgüq bilsə
idiim Qura (/oçdu qazılıq atum binər idüm (D. 297).
4-cü misraıun yazılış şəkli belədir:
Л*. Misradakı
ayğır malı və ayğır sinonim stfzlər olub. hor ikisi “ ilxfmənasmı ifado cdir. Adələn bir neçə dişi aidan ibarəi olan kiçik ilxıda bir ayfcır saxlanırdı; ilxıda iki asğırın olınası hərc-mərclik yarada bilərdi. Buna gön dn bir neçə dişidən vo ayğırdan ibani olan kiçik ilxılar biri-birindən ayrı otlağa gxarılmalı idi. Rusiyanın
Sanki-Pctcrburq şəhərində mühali/ə cdilən X V I əsro aid **Oğuznamə‘‘dəki bir
atalar sözündə do açıq şəkildə buna işarə cdilir: Oyiir üyiiru ya w ? k ıh . ya
oğraqda “ llxı ilxını ya su içərkon göldə. ya da ümumi toplanma yerində (görər)
" (19. 59). Bir nevə atdan ibarəi olan kiçik ilxılarda bir aygırın ınövcudluğu
bütövlükdə kiçik ilxının (iiyurUn) ayğır termini ilə adlandırılmasına. sinekdoxa
hadisəsinə şərait yaratmışdır. Qavnaqlarda ayğtr sözünün “ crkək at" mənası ilə
yanaşı “ ilxı. bir aygırı olan kivik ilxı” mənası da əks olıınmu^dıır. V .V .Radlov
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İQgətində: Ayğırlığ malı murj polğan “Orada min ilxı vardı” ; Peş ayğırlu kiji
“bcş ilxısı olan adam"; Pisiitj malıbıs ayğırlu yurüp-yat "Bizim atlar ilxı şoklindo dolaşır” (25. 1. 1.15-16). L.Budaqov lügətində: alt. Üç ayğır mal “iiç ilxı
(hor ilxı bir aygırla otlağa çıxanldığı üçün ilxının sayı ayğırın sayı ilə müoyyonləşdirilir)" (6. 1. 198): müasir altav dilində: Bir ayğır mal “ bir ilxf* (hər ilxıda
bir ayğır olduğu üçün ilxının sayı ayğırın sayı ilə müəyyənləşdirilir) (21, 14).
Aydın olur ki. noşrlordə vcrildixi kimi ayğır malt və ayğır sö/ləriııi ayıraraq hərəsini bir misranın tərkibinə ycrloşdirmək düzgün deyil: bunların hər ikisi cyni
anlayışı - "kiçik ilxı (üyur)" mənasını ifadə edir. Bu da aydınlaşır ki. Bcyrək yayı almaq üçün bir ncçə dişi atdan və bir ayğırdan ibarət olan kiçik ilxı vermişdir.
Şübhəsiz ki. at bdiııdo qılınc çalıb igidiik göstərən Oğu/ boglori başqa ölkələrə
gcdib alış-verişlə moşğul olmağı özlərinə sıgışdırmazdılar. Bunun üçün onlar
xüsusi bazırgaıılar saxlayır. alış-vcrişi onların vasitosi ilo hoyaia kcçirir vo bazırgaıılarla özloriııin on qiymətli sərvətbri olan aı ilxıları ilo hcsablaşırdılar.
Öğuz igidlərinin hor birinin özlorinə məxsus xüsusi bazırganlarla olaqə saxladıqlarını dasianın motnindoki ifadələrdən do aydın şəkildə görmək mumkündür:
Ba\ Bora bog bıızırganlarım yanına oxudu, buynıq etdi (I). 69).
Yaıılış oxunmuş sözlorin düzəldilmosi. misralann torkibinin vo düz.gün söz
sırasının müəyyənləşdirilməsi soylamamn ilk misralarındakı məzmunun bilavasiio yaya aid olduğunu vo yayla baglı totərrüatlarm il'ado cdildiyini açıq $okildo gÖSlOrİr.

Ilk 4 misradakı yazılış və oxunuş xətalannı islah ctmoklə motn parçası
bUtövlUkdo aşağıdakı şəkildo vcrilo bilər:
( I )ToI tola RDrdigiim,
(2)Tola - van doxurlayı qoduğum
0)Yağı yurdı alumda qıl kişlimı.
(A)Ayğır malı. ayğır veriib alduğım
(5) [AğJ iozlu qanyayum.
(6 )Buğa verüb alduğum
(7)Boğma kirişum.
(&)Buqlu yerd* qodum galdiim
(9)Oiuz loquzyoldaşum, iki arğışum (1). 109)
“ Uc uca gərdiyim
Blisbülün hissolorini bir-birino kcçirib (kirişləyib) qoyduğum
Vağı yurdu ilo alış-verişimdən oldo cıdiyim
Qıldan toxunmuş oxqabılı fyayım)
Bir ayğır vo bir neçə dişi atdan ibarə! kiçik ilxı \crib aldığıın
Dostoyiııə ağ qayın ağacı qabığı sarılan sorı yayım
Buga verib aldıgım boğma kirişim
Sıxıntılı verdo qoydum gəldim
Oluz doqquz yoldaşımı, iki sarvanimi”.
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II. "Dədə Qorqud kiiabf'nın nəşrbrindoki qüsurlu mənzum parçalardan
biri də XI boyda kafırtarin əlində dusiaq olarkon Qa/an xanın dilindən söylonilmiş soylamanın məinidir. Bu boyda kafirlərin onları öyməsi təklifinə cavab olaraq Qazan xanın dilindən "Qazan bir d.ıxı soylamış. aydur" cümlosi ilə bir-birindən ayrılan silisilə soylamalar (6 mənzum parça) vcrilmişdir. Bu soylaınalarda
həm Qazan xanın ö/ü. həm də düşmənləri lıaqqında əirallı nıəlumatlar əks olunmuşdur. Soylamalar silsiləsində oxunuşu ən vox mübahisə doğuran məqamlar
III soylamadadır. Arqıc Qırda yayqımur umman ıbtjiztmh misrası ilə başlayan
m.wum parçaya sistemli yanaşılnıamış. katib xotaları kitavəı qədar həssaslıqla
diqqətə alınmamışdır. V.V.Bartold bu soylama haqqıııda ya/ır: “ Bu mətn parvası çox çətin tərcünıə olunur. çoxlu anlaşılma/ sö/lər işladilmişdir. Ola bilsin
ki. həmin sö/lər dastanın əlyazmasında təhrif olunmıışdur" (4. 278). V.V.Bartoldun qcydlərindn müoyyən həqiqət vardır: həmin parçadakı sözbrin vazılışında
bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. I .akin bu. mətnin aıılaşıqlığını zədətayən
ycgaııə amil dcyil. Naşirlərin yanlış oxunuş variantlan scçmələrini də bura əlavə
cimək lazımdır. IS misradan ibarəl olan soylanıanm daha v*ox l-IX misralarında
oxunıış xəialarına rastlamr. Bir sıra hallarda bu misralardakı sözlər oxuna
bilmədiyi üçün sual işarəsi ilə buraxılmış. bəzi nəşrlərdd məinə süni düzolişbr
cdilsə dD, dəqiq clmi nəiicələr əldə edilməmişdir. Məmin düzəlişbrin səmərali
nolicə vcrmoməsini məinin ümumi məzmununun diqqətə alınmamasu sözlorin
yanlış oxunması halları ilə izah cimək olar. Büiün bunlarla əlaqədar olaraq
sovlamanın lıar misrasını və bu misralardakı sözləri aynlıqda nəzərdən keçirərək
ümumi məzmunu müəyyənləşdirməyi daha münasib üsııl hcsab ctdik.
1. Arqıç (Jtnla yayqanur ümman (bıjizimh
Abidədə iki ycrdə işlənmiş arqıc
sözünün (Arqıc Qtrdu yayqanur
ümman dor)i/indo; Arqıc Qırda döndürdügüm. mərə kafır. sonüg babaıj) qarşısında M.F.rgin tədqiqatımn “ İndcks / Gramcr’*adlanan ikinci hissəsində hev bir
i/ah vcnnədəıı sual işarəsi qoymuş (9.II. 19). sadələşdirdıyi məində isə arkaç
şəklində oxuyaraq ona tərəddüdlə “ sürü yalağı. (bclki) kuzey’ kimi şərh vcrmişdir. O.Ş.Gökyay ınətnə əlavə ctdiyi IQğəidə sözü “ Yazın süriinün istirahat
eitiği yer" vo V.V.Radlov lüğətindəki arkaç sözünə islinadən “dağ yamacı. bir
dağın eicği. dağın yasiığı olan sırtı" (12.165-166), sadabşdirdiyi məində ‘’gcniş’’
və "cngin" şəklində i/ah cimişdir. H.Zcynalov va S.ƏIizadənin sadəbşdirdikbri
mətndə arqıc qır ifadəsi “qayalıq” və “dag-daş” kimi şərh olunmuşdur (10, 216).
M.S.Kaçalin M.Frgin nəşrində olduğu kimi arqıc sö/ünün “kuzcy” mənasında
işbnə biləcəyi ehtimalım dilə gətinııişdir (15. 171). “Arqıc Qırda yayqaııur ümman dərji/ində Sarp yerbrdə yapılmış kafır şəhri” və "Arqıc Qırda döndürdügüm. mərə katır. səıuiıj babag” misralarında işbnmiş arqıc sözü. Ilkrimizcə.
“ada" mənasındadır. Bu məna sonrakı misranın mə/munundan da anlaşılır: Ka
fir şəhori dəni/də salınmışdır. Lakin açıq dənizdə şəhər salmaq mümküıı dcyil:
bunun üçün dəni/.də müəyyən quru parçası. ada olmalı idi. l ürk dillərində **ada”
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anlayışı daha çox ada və aral stfzbri ilr» iladr» olıınur. L akin bu anlavışı bildir*
ınək üçün başqa leksik vahidlərdən do isiifadə edilir. V. V. Radlov lüğəiində
arğı və arıQ “ada" sö/.bri qeyd olunmuşdıır (25, 1. I. 272. 300). (iiiman cdirik
ki. “ Dədə (Jorqud kiUıbT'ndakı arqıc “ada” sözü mənşəcə arğı, arığ, aral "ada'
lcksik \ahidbri ilə cyni köklüdilr. A ral sözünün kökünü bir sıra tədqiqaiçılar ar“ayırmaq’Tcili və ara sözləri ib (MOq. et: aral *‘su arasında olan. su ib ayrılan
qurıı parçası” ) əlaqəlondirirlər (11. 1. 167). liyni şokildo arğı, arığ, arqtc "ada
stf/briııin də bu kökdon yarandıgım söybmək mUmkündiir. Qır sözüna qaynaqlarda əsas eiibarib “daglıq orazidə olan dilzəngah. çöl" nıənalannda rastlanır.
Y.V.Radlm lüğətində İrtış çayı ib Balxaş gölü arasındakı alçaq dağlarla örtillü
düzəngahın qırğızcada Kır adlandıgı qeyd olımur (25. И. I. 733). Bu faktı nəzorə
aldıqda “Dədə Qorqud kitabı ’ndakı Qır sözünü do xüsusi isim kimi qiynıoiləndirmok və bu sÖ/Un əvvəlinə artırılmış arqıc “ada ‘ sözünün digor Qır xQsusi ismindən fərqləndirmoyo xidmot cdon lcksik vahid olduğunu söylomək mümkün*
dilr. Hu halda Arqıc Qırda birloşmosi "Ada Qırında və уa adadakı Qırda’* mənası ifado cdir. XI boydakı soylamalar silsilosinin 5»cisində do bıına bonzor bir
ifado işbnmişdir: Aq qayanuq qaplanınuıj crkəgindo bir köküm var Ortac
Qırda si/ütj kcyikbrürjüz lurgurmaya (I). 2X0). 1ikrimizcə, buradakı ortac sö/ü
do “ada" monasındadır. Bu söz kuman və qıpvaq motnlorindo otraç "ada" $oklindo işlonmokdodir. Orta türkcodo "ada" monasında otrıığ sözünə do təsadüf
cdilir. Bozi türk dillərindo otruğ forması utraw otrau. oılrıı **ada“ şəklindo qalmışdır (Ercn. 2). Tədqiqalçılar orta türkcədoki otruğ “ada” sözünün ortuğ "ada"
fomıasından meiateza noticosindo yaraııdıgını göstorirlor. Orfuğ sözü isə. öz
növbosindo. orta/ortu ktfküno bağlanır: oritı ğ oriuğ “ortalıq: suyun ortasında
olan yer. su ortasında olan torpaq sahəsi". Maraqlıdır ki. M.Kaşğarlı lügolindo
hənı orta. hom do onım meiaiezaya uğramış otra toneiiк varianiı qcydə alınmışdır. Bıı fakia əsasəıı oski kuman vo qıpçaq motnlorindoki otraç "ada" sözüniin do
(“Əl-Töhfo'do: otraş < otraç) ortaç formasından metatcza noticəsində yarandıgım söyləmak mümkündür. Bu halda ornıc formasımn da ’‘ada" mənasıııda
işləndiyi ortaya çıxır. Başqa sözlə dcsok. *‘Dəda Qorqud kiiabr'ndakı (in/ıc və
ortuc sözbrinin hor ikisi “ada” mənasını, Arqıc Qır və Ortuc Qır cyni coğrafı
makantn adlarım ifadəcdir.
Misradakı ^ ^ ya/ılışını Azərbaycan naşirləri vıqmur ıll.Araslı: yıxamr,
F./eynalov vo S.ƏIizadə: yıqamr). türk naşirləri yaykanur kiıni oxumuşdur.
Tiirk ııaşirbrinin oxuııuş variantı daha dii/gündür. Yayka- Mvalxalamaq" feilindən yaranmış yaykan- oski uyğur yazılan. “Əl-ldrak‘M arama Sözlüğü. V. V.
Radlov lüğəli və başqa qaynaqlarda “çalxalanmaq, dalğalanmaq" mənasında
qeydə alınmışdır. Buradakı yaykanur sözü fcili sifət kimi “dal^alanan" mənasında qəbııl cdilmalidir. Dastanın başqa bir ycrindo də bıı sözə eyni mnnada
rastlaııır: Qara doıjiz kibi yayqanub golan kafıriiıj ləşkəridür (U. 128). Bıı
nümun.xbki qara ıhııiz birbşmosi kimi iinunan t!<vıizi birbşməsi do “doni/"
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mənası iladə cdir. Bozi nəşrlərdə ümman dəııizi birləşm əsi "okean’* v ə ya
“Əmnıan d ə n i/ i ' kinıi izah olunmuşdur. I'ikrimizcə. bu i/ahlar о qədər də aglahatan dcyil. Dastanın mətniııdə dəıjiz sözüııə həm “göl' (müq. et: Gökçə d.njiz).
həm də ‘dəniz' mənasında təsadüf cdilir. Görünür ki. thıjiz sözUnlin əw ə lin d o
işlənən ünm mn sözii təyinedici funksiya daşıyır. sözün " goP m ənasında dcyil.
bila\asiia “d ə n i/” mənasında işləndivini nəzərə çarpdırmaga xidnıət cdir.
Misramn ilmunıi mənası: “ Dalğalanan dənizdəki ada Qınnda"
2. Sarp yerhrdz yapılmış kafır şahri.
Bir sıra abidolərdo sarp sözüııün “çətin. bərk. m öhkəm . əlçam ıa/" mənasında işbn d iyi göstərilir (12. 276). Söziin “çəiin* m ənasına tiirk dilinin dialcktlərində do rast gəlinir: sarp adam “çctin kinısc*’ (l)erlcm c sözlüğü. 354«X). Bu
s ö / Azərbaycan dilinin Q a/ax dialckıində “scl yum uş yerlərdə əmolo gnlən uyurum" manasında qevdo alınmşdır (3. 355). Bu mənaların ham ısım motnə daxil
ctnıək münıkündür. Lakin sonuncu məna ıııətııin təhkiyo axarına daha çox uyğuıı gəlir. Bııradan anlaşılır ki. kaflrin şəhəri ətrafını su yııyaraq uçurum şəkliııo
dOşmüş. çoiin ycrdə sahnmışdır. Sarp sözü "çətiıT m ənasıııda dastamn giriş hissəsindo do işlənnıişdir: Sarp yürirkəıı qazılıq aia namord >igid binə bilm əz...
Misranın iimumi məzmunu: “Oirafı uçururn olan. vətin verdə salınnıışdır kafır
şohəri’\
3. Sağa-sola çırpmdı urur yöriikçibri yöziikçihri,
Buradakı
y a /ılışı Türkiyə nəşrlərində yilzgeçleri “yüzücOleri'.
Azərbaycan nəşrləriııdə yüzgih'il.ıri ,*Uzgüçüləri” şəklində oxunm uş vo buııa u>£un olaraq misra adamların "sağa-sola əl-qol aiaraq suda üzm əsi” kimi izah
olunmuşdur. B izcə. homin söz yöriikçiləri kimi oxunm alı və misra buddist kcşişlərin sağa-sola yırğalanaraq müqəddəs saydıqları sutraları oxum ası şəklində
$ər!ı edilm əlidir. Bizim yöriikçifori şəkliııdə oxuduğum u/ söziin kökü yör- **yozmaq. izah etmək" leilidir. Bu feil yazılı qaynaqlarda v ə müasir türk dillərində
daha
vor- şəklində işlənir. "Qutadğu bilig’4 b nə qədim ııygur yazılarında
tcilin yör- "yozm aq, izah eunək”tbnciik variantına təsadüf cdilir: Ttişüg edgti
y ö r “Yuxunu yaxşı y o z '; Tiişiiq yörm л yörsa bilig birl* y ö r “Ö z yuxulannı
yozm a. əgər yozsan bilərək y o z ” (7. 276). Bu fcildən yaranm ış yöriik sözü “yozum. şərh”. yöriikçi isə '\ozu cu . şərhçi”, d o la u sı ilo 'buddisı kcşiş” mənası ifadə cdir. Yöriik sözünə “yozum . şərh'* mənasında M. kaşgarlı divanı, “Qutadğu
bilig” \ o qədim uyğur yazılarmda təsadüt cdilir (7 , 277). S ö z yözükçil.ıri kimi
yazıldıgı üçün bu $okildə oxunuş variaııiını da istisna etmok olnıaz. Lakin abidələrdo y o r -/y o z - şəklindo paralclliyə təsadöf cdildiyi hald a. yör- /y ö z - paralclliyinə rası gəlinm ir. Buna görə d ə re hərfınin ü/ərindəki nöqtənin ariıq qoyuldu^uııu düşünərək. söziiıı yö riikçih ri "\ozuculari: buddist keşişlori" şəklində
transliterasiya cdiim əsini daha münasib hcsab cidik . Alta> diliııdə **kahin.

Sözü ydrgiicibri/ yözgücibri >əklində də iranslilerasıya ctmak mümkundur: yör*

gQ+çi.
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gəlocəkdən xəbər vcrən’* mənasında sudurçı sözü işlənir. Bu söz sudurçı “yozumçu, sutraları şərh edən; buddist kcşiş" sözündən semantik inkişaf nəticəsindo
yaranmışdır. Söz ö/ünlin ilkin mənasına görə ‘Dədə Qorqud kitabı' ndakı yüriikçi sözü ilə sinoninılik toşkil edir. Misranm ümumi məzmunu: Sağa-sola
V*ırpınaraq yırğalanır buddisi keşişləri.
4. Suv dibimb dönvr mücrimhri
Burada bizim suv ş^kliııdr» oxudugumuz 1-ci sö/ >-3yazılışına əsasəıı bütün nəşrlərda ли "su" kimi oxunmuşdur. S.Tezcan mətnə taklı sözünü də əlavo
edərək bıı misra haqqmda yazır: "S ıı dibimb (taklı)dönər h ıılırileri Su dibinde.
burada hcrhaldc bııgünkü aıılamıyla “suyun altında" olnrak değil. “stı kcnarında"
olarak yorumlanmalıdır: krş. Marzubannamc. Berlin nüshası 49b: fiir aliunt ev
orlasında bırakdı ve birin delик dibinde kodı. Başka bir olasılık bu sözcüklerin :
ли dibinde dcğil. ли debende *‘su vurdugunda. dalga vurduğunda" okunmasıdır.
Fakat ли dep- için bir vcri bulamadım"(32. 358). S. lezcanın bu oxunuş variantı
M.S.Kaçalin və S.Özçelik tərəfındən də qobul cdilmişdir (15. 171: 22, 880).
5.Tezcanın su dibiıub ifadəsindoki dib sözünii “kənar* kimi izah eiməsi
qotiyyən qobul oluna bilməz. Sö/ bu mənada hcç bir abidədə işlənməmişdir.
“ Mər2ubannanıə”dən gətirilən nümunodə də dib sözü miiasir lürk diliııdoki
mənadadır. Önun irəli siirdüxü ikinci chtimalı isə. özünün də etiraf etdiyi kimi.
hcç bir dolillə sübut etmok mümkiin deyil. Su dibiml? dötuır bahrileri misrasına
Su dibimb [taklı/dfinar balırileri şəklindəki düzəliş də ugurlu sayıla bilməz .
Ovvobn, əski türk və Anadolu mətnlərindn takla ttrta k la ktl-. taklu at- ”mayallaq aşmaq” ifadələri keçir, taklı ddn- ilad.^si isə hcç bir abidədn qeydə alııımamışdır. Ikincisi, onun oxunıışundan aydın olmur ki. kafirbr nə Oçün suyun
kənannda mayallaq aşırlar (“takla atırlar ) bu nəyə xidmot cdir.
>-э şəklində yazılmış sözü biz suv kimi oxuyur və “obelisk: ucu sivri
qəbirüstü daş abidə; büı (subarqan)- türkcə: dikilitaş" şəklində izah cdirik.
(Yazılışı ли və suvı şəkilbrindo də oxumaq mümkündür). Obelisk “yuxarı gcidikcə nazikləşən yonulmuş daş (və ya ağac)' slltundan ibarot qəbirüstü abid.Vdir. Buradan anlaşılır ki, kafirlor obcliskin . büt hcsab etdikləri uzun sivri
daşın və ya ağacın (subarqamn) dövrosinə dohınaraq btttporəstlik ayini icra edir*
lər. Bu sözüıı etimologiyası haqqında iki fərziyyə irəli sürmək mümkündür:
I.Söz lunqus-mancur dillərindəki subarqan "piramida (obelisk) şəklindəki
qəbirüsiü daş” stfzü ilə bağlıdır. Həmin söz buddizm termini kimi eyııi mənada
mancur dillərində subarxan. kalmık dilindn suvır/ıın. monqol dilində suvraqa
şəklində işlonir. Tədqiqatçılar sözün soğd dilindən alındığını güman edirlər. Bıı
elimologiyanın zoil cəhəti ondan ibamtdir ki. suban/an sözünn monqol və lunei:” Quiadğu bilig'do: yvrguçı “ yozucu. yuxu tnbirçisi" (7. 27-1).
: Silsibnin sonuncu soylamasında katlr büibrinin agacdan yonuldugu gftstarilir:h kibi gav-gə\
cdən virkin xarslı KQçicik loıju/ şölanli / B ir lorba saman döşəkli Yarım korpic yasdıqlı >
Yonma a£ac taqrılı / Köpagim kafır (I). 281)
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qus-mancur dillərində suv şəklində rastlanmır. 2. Sö/.Ü türk dillərində bəzi leksik
vahidlərin tərkibində qalmış *sub kökü ib alaqələndirmək olar. Bu fıkir daha
ağlabatandır. M. kaşgarlı divanında subı **u/un vc sivri ncsnc" (16.111. 217]
forması qcydə alınmışdır. B. Atalay M. Kaşgarlı lüğəıindəki bıı sözü öncə söbi
kimi oxuımış, sonra subt şəklindo düzəliş vermişdir (16. indeks, 532. 536). Divaııdakı sttzün sttbi 'söbi oxuııuş variantları da mümkündür. “ Dədə Qorqud
kitabf'nda y * şaklində л</<Ла yazıldıgı öçün bi/ suv oxunuş variantına üslünlük
vcririk. V.V.Radlov lügətində və türk dilinin dialekllərində bu sü/ə stibe. siibti.
söhe, siihii şəkillərində “ sivri" manasında təsadül'edilməkdədir (Dcrlcmc stfzliiğü. >673. >704). S iv ri sözüniin özünün do bu sö/.lərlə bağlı olduğunu düşünmək
olar.
Misnıdakı sonuncu söz təcrih ri şəklində oxunur. Dcınək olar ki. bütiin
nəşrlərdə bu söz b o h rib ri ‘dənizçiləri" şəklində oxunmuşdur. F.Zcynalov \ə
S.ƏIizadə əsas motndə tə c rib ri şəkildə oxuduqları sö/ü müasirləşdirdikləri
matndə “dnnizçiləri** kimi i/ah etmişlər. Lakin heç bir dildə bclə söz yoxdur.
Bizcə. sö/ün yazılışında yuxarıdakı və aşa£ıdakı qoşa nöqtələr yanlışlıqla qoyulnuışdur. Homin nöqtolər olnıadıqda qratık komplcksi çox asanlıqla
|mücrimlərij kimi oxumaq mümkündür. M iicrim "günahkar. cürın (qəbahət)
işləmiş adam" deməkdir. Növbəti misranın sonundakı asi **qarşı gələn. üsyançı,
Allahı daıutn'* sözii də ınəzmunca kafırlərin dini inancları haqqında öncəki ıııisrada ifada olunmuş tıkri tamamlayır. Misranın ümumi mə/munu: Obelisk şəklindəki daş büt (subarqan) dibində dolanır günahkarları.
5. "Tafjrı пшют - dey ü suv d ib im b çığrışur a sib ri.
Soylamanın bu misrasmda (“ Taıjrı mənəm'* dcytl suv dibind? çığrışur
asibri) üsyankarlann. Allaha asi olanların “ Tanrı mənəm'* dcdikləri gösiərilir.
Şamanlıqda allaha asilik idcologiyası yoxdur. Müqəddəs hcsab cdilən dağ, su və
ağac kultu var. Buddizmdə isə Buddanın allahlaşdınlınası. ona sitayiş cdilərək
clıkamlarma itaəikarcasma əməl olunması tələb olunur. Buna görə misranın
mə/mumınun şanıanlıqla əlaqələndirilməsi mümkUn dcyil. Buddisllor adoiən
müqəddos hcsab edilən şəxsiyyəilərin qəbirləri üzərində piraınida (obelisk) şəkliııdə uzun sivri daş (subarqan) qoyaraq onun ətrafında dini ayinlər icra edirlər.
Açıq şəkildə görüniir ki. burada ləsvir olunan və ətrafını suyun oyaraq sıldırım
\o alvaımaz qayaya yevirdiyi bir yerdə qurulmuş şəhərin kal'ırləri buddisidirlər.
Bəzi tədqiqalçılar (S. lezcan. S.Ozçclik) bu ınisradakı suv dihində (onlann oxunuşuna görə: su dibi/ıdə ) ifadəsinin yanlışlıqla təkrarlandığını iddia edirlər. Bizcə. burada ifadənin təkran iislubi xarakier daşıyır və mətnin anlaşıqlığını xcyli
dərəcəda asanlaşdırır. Misranın üınumi məzınunu: “ Tanrı mənəm'*. -deyə obe
lisk şəklindəki daş büt (subarqan) dibində çığrışır asiləri (Allahı dananlan).
"

6. O ıjın J i j ' (foyuh iprsin oqur qızı-galini

Dasiamn Azərbaycaıı vo Türkiyə nəşrlərinin. demak olar ki. hanıısında
misranın ilk sözü (itjin kimi oxunmuşdur. Yalnız O.Ş.üökya) 1938-ei ildəki ilk
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noşrdə harnin sözü oıj «sag tərəf» şdklindo vemıiş, daha sonrakı nəşrlərdə öıj
"qabaq’* şokiində düzoltmişdir. Əslində. misranın mə/.mununıın dü/.giin anlaşılmamasında bu səlıv oxuııuş həlledici rol oynamışdır. O.Ş.Gökyay dastanın F.Siimer. A.E.Uysal və V.S.Valkcr tərəfindən cdilnıiş ingiliscə tərcüməsindo itadənin orəb və laıın nlifoalarındakı sağdan və ya soldan oxunuş tar/i ilə baglanmasına ctira/ edərok ya/ır: “Tərcümə ilə bağlı verilıııiş i/ahlarda sağdan sola
doğrıı oxunan arəb yazısına alışmış olanlar üçün soldan saga doğrıı oxıınan latın
əlilbası tors görtinür devilir. "Dədə Qorqud kitabf'nda bəylərin oxuyub-yazmaları barədə məlumat vcrilmir. Valnız son boyda göstərilir ki. Лги/dan Bcyrəya
kimin ya/dıgı məlum olmavan məktub gəlir və o. mnktııbu oxuyur. v)gər voziyyət bcln isə. о halda Qazaıı bəyin kafirləri pislədiyi, alçaltdığı bir soylamada
ərob əlifbası ilo latın əlifbasının müqayisəsini aparması nə dərəcədə ağlabatandır? Digor tərəfdən. о dövrdə qadmların vazıb-oxuma bilənləri varmı idi? Bu
misrada isə kafırin qı/ı, gəlini tfnünii qoyub tərsinə oxuyur. \bnim fikrimca,
Qazan bay burada kafır qadınlanna pozgun damğası vurmaqdadır: Kafir qadınları önlərini qoyub arxalarım kişibrə loklif edirbr (13. 216). S.Tczcaıı
O.Ş.Gökyayın irəli sürdüvtl bu fıkri bir qədər do qətiləşdirərok və ön sözünün
mnnliqindən çıxış eiməklə misranı bclə izah cdir: “ötcki mctin yayınlarında
nasıl anlaşıldığı belli olmavan bıı cilmlcdc kadınla sapık cinscl ilişkiden sö/
cdildigi bdlidir: Ö niinii hırakıp arkasıyla çağırır kız gelint' (32. 359). Əgər bu
oxunuş \ə i/ah qabul cdilərsə, anlaşılan odur ki. bir türk boyunun tomsilçisi
digər türk boyunun (qeyri-mösolman qıpçaqlann və ya peçcncqlərin)' qız-golinini əxlaqsızlıqda günahlandırır. Bunu əsla qəbul ctmak olmaz. Bi/ cümlədəki ilk
sözü oıj “ düzgün. doğnTşoklində oxumağı daha məqbul hcsab cdirik. Müasir
lürkmən diliııdo ötj "qabaq'’ sözü ilə yanaşı oıj “ sağ. düzgün. ugurlu” sözü do
işlənməkdədir. “ Dədo Qorqud kitabf'nda o/j köküno bağlı o/j - “ dUzəlmək".
oı/ar - “düzəllmək", oyal - “ sağalmaq” . oıjat “ doğru. düzgün, yaxşf* sözlərino
təsadül' edilir: Allah-Allah dcməyincə işlər oymaz (D. 2); Xanum. oğlanug qırq
gündə yarası oıjaldı. sapa-sağ oldı (I). 29); Birligüij? sığındum. çoləbüm qadir
taqrı, m.xbd səndən. Qara tonlu kafırə at dəporəm. işümi son oıjar (D. 210);
Mərə, oıjat görüg. bu gələn Bəkil iso sizdən örjdin mən qaçaram, - dcdi (1).
246). Tiirk dilbrinin yazılı abidələrində vo əksər muasir türk dillərində (kırımtatar. karaim. karaçay-balkar. qırgız. qazax. noqay. qaraqalpaq. tatar. başğırd.

‘ Müq. et: "Dadə Qorqud hekayabri əslinda Oguzların Vaxın Şorq? galmamişdən dvvolki
hoyatlarına aid xatirələrinə dayanıtıaqdadır. Çox qadim dövrtordən bəri mövcud olan bu
xatirəbrin Ьз/i hadisələr .-vtrafında camlənməsi isə IX- XI asrl.vda Oğıızların Sir Daryanın
şimalındakı yurdlarında ko^ən Мл>аИап ilə olaqədar gürünməkd.xJir. Oğu/larııı btı dövrdə ^iınal
qonşuları olan ptçenek v» qıpçaqlarla davamlı şakildə milnaqişə v.ı mOcadiblordə olduqlan
bəllidir'* (F. Sümcr. Dcdc Korkut KiJabına Dair Ba/ı MUlahazalar. Türk Folklor Araşiırmaları.
Ocak 1952. sayı 30; M. Ergin. I. 55-56).
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özbok. uyğur. sari uygur. allay, xakas. yakut. luva, türk (dial.) - «sag ayaq» və
s.) otj sözü «sag (lərəl). dogru. düzgün» mənalarını ifad» cdir ( I I . I, 456-460).
M.Ka$ğarlı divanında və Oğuz Kağan dastanında da həmin sözə «sa£ (tərəf)»
mənasında tosadöf cdilir: on əlig «sag əl» çigilcə (16.1. 41); Otj çaıjakda Aliun
Kağan icgcn bir kağan bar irdi «Sağ lərəldə Altun Kağan dcyilən bir kagan var
idi» (IX. 33). lirkən dövrlərdə Uyğur hərlbri ib yazılmış «Səkiz yükmək» adlı
əsərdə **I)ədə Qorqıuf'da oldugu kimi. orj «dogru. düzgün» sö/il l?rs sö/ü ib
qarşılaşdırılır: Tersli - atjlı cdgüli - ayıglı iki türlüg qılınç qılsar «Əgər iki cür:
tərs və dü/gün. yaxşı və pis əməllər töroisə...» (7. 367). Azərbaycan dili
dialektbriııdə oıj - «sagalmaq. diizəlmək. do£rıı olmaq» teilinə baglı оциг «düzəltmək. yaxşı cimak. yoluna qoymaq» (Tovuz). otjatu «avand (üz), tərsin
aksi. düzgün» (Nlarneuli. ümanisi). onaiJi «uıtarlı. yaxşı» (üəncə) sözbri işlənmakdadir (3. 347).
Cümİədəki oqu stf/ii isə bir çox yazılı abidəbrdə, о с й т Ы э п də “ Dədə
Qorqud kitabı"nda bir neçə ycrdə öz əksini tapmış «çağırmaq» mənasıııdadır:
Naınərd layuj al eyləmiş. oqıyuban bizi aldılar. varduq (I). 300); Bay Bora bəg
bazırganlarıııı yaııına oxıclı (1). 69); Qalm Oğıı/ bəgləriııi həp oxnhlar , odalarına
gətürdilər (D. X I ); Ogul. qalın Oğuz bəglərini odamuza oxıyalum . nccə məsbhəi
görürlər isə aıja görə iş cdəlüm (D. 81) vn s. Bunları nə/ərə aldıqda sotrin ümumi mənası «Dogrusunu (dilzgününü) qoyub tərsini çağırır kafırin qız-gəlini»
şəklinda anlaşılır. Güman edirik ki. burada katir qız-gəlininə məxsus einoqrafık
səciyyəli bir xüsusiyyətdən - yalnız qadınlara aid olan danışıq və müraciət lormasından bəhs cdilir. T.->dqiqau;ılar qazax. qırgı/. altay və s. xalqlarda qadınlara
məxsus olan sözbrin, kişibrdən fərqli olaraq yalnız qadınların işbıdiyi xüsusi
lcksikanın möveudlugu lıaqqında məlumat verirlər. Bu, başlıca olaraq qadmın
ori lərəfındən ona qohıım sayılan kişi cinsindən olan şəxsbrin adlarmm birbaşa
(dü/gün) lələlYüz edilməsiııə qovulmuş qadagan (tabıı) ib baglıdır. Psixoloji qadagan nəticəsində qadınlar kişibrdan fərqli olaraq bir çox əşya və proscslərin
adlarını başqa şəkillərdə ifadə clməyə məcbur olmuşlar. Bu baradə A. İnan yazır: Qədiın patriarxai həyat tər/inin i/i olduğu şUbhə dogurmayan bir adət Sibir
lürklərində və Orta Asiya türklərindən qazax \ə qırğı/larda hələ də canlı şəkilda
yaşaınaqdadır. Bu adətə görə. golinbr ərbrinin ailəsinə. Iıətta qəbibsina mənsub
olan qohumlannın adlarını söyləməməlidirbr. Gəlinə təkco qayınanası \o
qayınatası tərofmdən qohum olan bütün şəxsbrin adlarını deyil. hətia bu adlara
bənzəyən bülün sözləri söybmək qadagandır. Məsələn. əgər ərinin qohumlarından biri Aytbmir adını daşıvırsa. qadın ay və ehtmir sözbrini stfybməməlidir. Halbuki belə adlara ^ərq türkbrində olduqca tcz-tcz rastlanır. Buna
görə do gəlinbr Oçün bullu. bıçaq. qoyun. ai, qılmc , qarial vo s. kimi gündəlik
məişətdə işlədilməsi vacib olan bir çox sözlərin təbllÜz cdilməsino qadağaıı
qoyulur. Qadınlar bu tipli sözbrin ycrinə onların sinonimləriııi və ya ııydurma
sözbr işlədirbr. Məsəbıı. uy >eriııə yoruk. chmir ycrinə polad. bulta yerinə
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çahai Uup- fcilindən). hıçaq yerinə fasar, qoyun yerinə mayгата. ai yerinə ulak
yaxud hinil, qıhnc ycrinə karu və başqa bunlara bənzər bir çox sözlor işlədirlər.
Məhz bunun noticəsində bu türk boylunnda yalnız qadınların işbtdiyi sözlərdən
ibarət olan xüsıısi lcksik tob;>qə yaranmışdır. Qır£ı/. altay vn saqay qadınlannın
qadağan cdilmiş sözləri ba^qa sözlorlə dəyişdirmək məharətləri heyrəl doğurmaya bilmir. Ən hoyəcanlı doqiqəbrdo beta qadınlar qada£aıı olunmuş söztari
sinonimləri və ya о sözün mə/mununıı ifadə edən başqa bir sözlə əvəz edo
hilirl.*>r (14. 359). Müəllifə göro, əsl adı Məhəmmod Гагакау olan Uluğbəyin bu
adla lanınınasına Əmir Teymurun atasının adının Ntahommod Гагакау olması
səbob olmuşdur. Qadınlar üçün çağınlınası yasaq olan Məhəmmod Гагакау adı
l /ıtğb'\v “böyük bəy" adı ilə əvoz olunmuşdur. A.N.Samoyloviç altay qadınlarıııın 42 fərqli söz iştatdiyini qevdə almışdır. Bir çox todqiqatçılar. о cümlədən
N.l.llminski. V.V .Radlov, N.İ’.Dırcnkova, A.N.Samoyloviç və b. qazax, qırgı/.
və altaylarda qurd. qoyun. çay. ağac və s. yasaq söztari birbaşa (düzgün) işlotm.xtan çayın о biri tərəllndə qurdıııı qoyuna hiicıım etdiyini qadının qayınatasına
necə bildirməsi ilə bağlı məşhur tatifənin müxtəlif variantlarını \azıya almışlar.
Hənıin lətifonin qazax variantını A. İnan bu şəkildə toqdim cdir: "hurt, koyun.
tiift'k. ırmak. orman. hıçak kclimclerini söylcmcsi yasak olan bir genç kadın ırmak yanında bir kıırdun koyunlardaıı birini yakaladığını gtfrmiiş vc sarkıramanııj (ırınağın) ölcki tarafında. gölgelinin (ormanm) bu yanında ulunıa (kııri)
maıjramuyı fkoyunu) yakalamış . Tars ederle (tüfcklc) keseri (bıçafiı) gctiriniz
dive bağırmış" (14. 359). Allay variantında isə qadın öz fıkrini beta ifadə edir:
Afcaçuıu] о yanında. çığaçınııj tözündə uluçu maraçınıq balazın yip-iuru "Аха
м и (çavın) о tərəfındə çıxumn (ağacm) dibində ulayaıı (qurd) mtfoytnin (qoyunun) balasını yeyir” (28. 161). Qazaxlarda gəlinin qayınatası və qaymanası
lərəfindən qoluımlarının adlarım və bu adlara bənzəyən adları çağırmasına qoyulmuş qadagan dalıa ciddi qonınurdu. Gəlinin əri tərəlındon qohumlarımn biriniıı adı Məhəınməd olarsa, kəlimeyi-şəhadəi söylərkən bclo həmin adı çağırma£a onun ixtiyan vox idi. onu başqa bir sözlə ovəz etmoli idi. Bütiln bunlar
kafir qız-gəlinlərinin tors çağırmalannın səbəbini aydınlaşdırmağa imkan vcrir.
Görünür ki. etnoqrafık hadisə kimi qadmların dilinə qoyulmuş tabu oğuzlarda о
qədər do yayılmamışdı. Buna göro də Qazan xan soylamasında bunu kalirtarin
(müsəlman olmayan qıpvaq və ya pcçenektarin) qız-gəlinlərinin mənfi cohəti
kimi xüsusi şəkildo nozərə çarpdırır.
7. Allun aşıq oynar sıncıl anıı/j bjgləri
Buradakı sıncıl anurj ifadosi mövcııd noşrlərdə SancıJanıtj Saııculanıııj
Snncnlanııj şokilləriııdo ycr adı kimi oxunmuş və indiyo qədər coğrafı
koordinatları müəyyənloşdirilməmişdir. Cüman cdirik ki. mətndə ^
şəklində verilıniş birləşmənin
sıncıd kimi oxunan I tərəfinin yazılışında
səhvə yol verilmişdir; qrafik komplcksin sonundakı r/л/ hərfı yerinə fom horfı
olmalıdır:
. Bu horflər yazılışca bir-birinə yaxındır. Qaynaq nüsxədə hm
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hərllnin yuxarıya dogru qalxaıı çıxıntısı kiçik oidugu üçün köçürmə /arnanı
katib l.mı'i tb l kimi oxunnış və bu şokildə do mətnə daxil ctınişdir. Əslində.
birləşmə ^
şoklində ya/ılmalı idi. “ D.xlə Qorqud kiiabı"mn əlya/ma
nüsxələrində sö/ sırası ita ba£lı müasir dildon forqli spcsifık bir xüsusiyyət də
diqqəti colb cdir. Dastanın bir sıra boylannda I tərəfı şəxs əvo/likləri ilə ifad?
olunmuş III tıöv ləyini sttz birləşməlorinin tərkibində işlənməli olan söz birləşməııin əvvolinə kcçirilir: keçmiş m?nüm güniim “mənim kt\*miş günüm” (I).
54); tutar m.vıüm jlhriinı “monim tuiar əllərim'* (I). 157); ştıhin bəniim quşum
**mənim şahin quşum" (П. 42); ağca m.minn köksiitn "mənim agca köksüm" (D.
162); tatlu m.müm сипит "monim dadlı canıııı" (I). 166); atlit batub çıqamaz
anınj halçığı “oıum ailı baiıb çıxa bilməvon palçığı" (I). 175). M.Ergin bunu
dastanın nə/m dilinə məxsus spcsifık xQsusiyyəi kimi dəyərlondirir (9. II. 471).
Həqiqəian do. bıı cür fərqli sintaktik sıralanmaya yalm/ soylamalarda təsadüf
cdilir. Sıru ıl sö/ünün kökü olan sııı sözünə “ Əı-töhfə"də “bin” monasında rasi
gəlinir (33. 2'50. V.V.Radlov İQğətində bu söz “daş bül” va “qəbirüsttt da$"
mənalarında qcydə alınmışdır (25.IV. I. 628). -cıl şəkilçisi lcksik formant kimi
adlara qoşularaq *’bir şcyə və ya əlamoiə mcyil cdən: vərdiş. adət. ГэаНууэГ
mənalarmda sitbı dü/əldir. Şəkilçiyə bu monada bir çox türk dillərində gcniş
şəkildə ləsadüt cdilir: azərb. hörmaicil. zarafalcıl. söhbalcil. ölumcül. ardıctl ;
türk. anacıl, habacıl, balıkçıl, lavşanal. akçıl. gdkçül: tUrkm. qayğıçd, uktçıl
“yuxucul’*; qırğ. arapçıl. jam çıl “ ycııilikçi”. jaan çıl “ yağışlı**; başğ. xucalıksıl
■
‘təsərrüfatcır. hönersel ; qazax. kwuzşıl. zanşıl “qanunpərəst” , тептещ П
“ monəm-monom dcyən” və s. M.Kaşğarlı divanında da bir ncçə sözdo bu şəkilV’iyə rast gəlmok mümkiindür: ııijK İl ycr “qasırğaya ıneyilli. qasırgalı ycr". igcil
“ xəstəliyo mcyilli. xosiə'və s. Bıı halda sıncıl sö/.ü **bülo mcyilli. büipərəsf
manası ilado cdir. Sın cıl anııtj b,?gl?ri ifadəsi yuxarıdakı nümunələrlə analoji
stf/ sırasma malikdir: sw c ıl anıııj haglpri - aııuıj sın cıl bəgfori. Misranın
tlmumi mə/nuınu: Altun aştq oynar onun bütpərəst bəyləri.
X. A lıı qaila Oğuz vardı. alımadı “Altı dələ Ogu/ bu şəhərin üzərinə
hücum ctdi. amma oııu ala bilmədi"
9-10. ()l q ?l 'ауэ a llı baş nrln man Qazan vardum / A ilı guna qomadum. am
aldum.

Bııradakı Л</>sözii bütlln nəşrlərdə numcrati\ söz kiıııi Mnəfor** mənasıııda
izah edilmişdir. Dastamn başqa bir yerində də bu sözə təsadül' edilir; Qırq baş
qul. qırq qımaq oğlu Umz başına azad cylədi (1). 65). Bu nümunədə baş sözünttn “ nəfər” məııasında işlənməsi hcç bir şübhə dogurmur. Lakin ultı baş ar “altı
nəfar ər*’ ifadəsi əıı azından bclo bir sual doğurur; Bütün O^uz tayfası igidlərinin
altı dəfə hücum edərək ala bilm.xliyi qalanı Qazan altı nəfərlə nccə lutmuşdur?
Doğrudur. bu. dastan mətnidir və burada şərtiiiklor. mUbaliğoli ifadə fomıası
mümkündür. Ancaq mübaliğənin do məntiqb izah oluna bilon bir ölçüsil olmalıdır. Digər ləroldən. müasir A/ərbavcan .xləbi dilində ha$ numcrativi yalnız
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hcyvanlara aid cdilir: be$ baş inak, on baş qoyun və s. "Tarama Sö/lüğü"nd.*> də
baş “tane“ sö/ü hcyvan və asir sözü ilə yanaşı işbnmişdir: dokuz baş esir. aliı
yuz yirtni beş koyun. Hcç bir abidodo /></>sözünün ar sözii ib birbşmə şəklində
işlonməsinə (beş baş ar%altı baş яг...) rasl gəlmədik. Buııa görə də nltı baş ,u
il'adəsindəki ba$ sö/.ünün “başçı" mənasında qəbul cdilməsinin doğru olacağı

qənaəiindəyik. Müq. ci: Anuıj ardınca biıj qövm başlan Dügər ycidi. Anuq ardmca big Bügdüz başları Əıııən yctdi (D. 151); Mərə qoyun buşları crkəc, bir
gəl keç, - dcdi (I). 227) və s. Kaş sözünün "başçf monasında işlənməsinə crkən
dövrə aid lürk yazılı abidələrində do ıcz-icz rasilanır (7. 86). “ Dədə Qorqud
kitabfnda
sözü bu mənada daha çox biıj sözii ilə yaııaşı işlənir. Bununla da
düşiinüb bilər ki. Qazan adadakı kalır $əhərinə 6 nəfərb dcyil. 6 tayfa başçısını
yanına alaraq 6 yüzlük (və ya 6 minlik) bir ordu ilə hilcum etmişdir. Misranın
ümumi mə/munu: 0 qalaya altı tavfa başçısı ib mən Qazan hücum çokdim / Al
ii günə qoymadım, onu aldım. Sonrakı misrada (Kalisasın yıqub, ycrina ınascid
yapdıın) işbnmiş kalisu sözü soylamanın ümumi məzmununa göro “bütpərəst
məbədi'* şəklində anlaşılmalıdır.
loqdim ctdiyimi/ ycni oxunuş variantlanm nozərə almaqla bQlövlükdə
soylamanın mətninin və məzmunuıuın aşağıdakı ^okıldo bərpa cdilməsini ləklif
edirik:
Qazaıı bıırada bir dəxi soylamış:
Arqıç Qırda yayqanur ümman daıjizimb
Sarp yerlarda yaptlmış kafir şahri.
Sağa-sola çtrpındı urur yöriikçilari
Suv dibinda dönar mHcrinıhri
Tınjrı тапат - deyıı suv dibinda çığrışttr asilari.
Оу in qoyub larsin oqur qızı-gəlini
Altun asıq oynar sıncıl anu/j bagbri
Altı qııiUı Oğuz vardı. alınıadı
O! qal .па ahı baş arb man Qazan vardum Ahı giina qomadum, anı al~
dwn.
Kalisasın yıqub. yerina mascid yapdım, bai) baıjlaıdını
Qızını- galinini ağ köksunıda oynaldım.
В а ф п п qul eıdim.
Anda daxi "Əram, baganı" - deyü ögiinmadim.
Ögiinan aranlari xoş görmadim.
Əluya girmişkan, тага kafir. öldur mani у iıiir mani!
(Jıhcııjdan saparım yoq!
Kandu aslim, kandi kökum sımağum yoq! - dcdi,
Qazan bıırada bir daha söylədi:
"Dalğalanan dənizdəki ada Qınnda
Əirafı uv'urum olan. çətin yerdə salınmışdır kafir şəhəri.

D?da Q o rq ıııl • 2015/1

21

Sağa-sola çırpınaraq yırğalanır buddist kcşişləri.
Obelisk şəklindəki daş biit (sııbarqan) dibində dolamr günahkarları.
‘■'Ianrı mənənT. - deyə obelisk şəklindəki daş büt (subarqanj dibində çığrışırasiləri (Allahı dananlan).
Düzgününü qoyub tərsini vağırır kallriıı qız-gəlini.
Altun aşıq oynaronun bütpərəst bəyləri.
Altı dəfə Oğuz bu şəlıərin üzorinə hücum ctdi. anıma oııu ala bilmədi.
О qalaya al(ı layfa başçısı ilə mən Qazan hücıım çəkdim, Altı günə qoymadım. oııu aldım.
Büipərost məbədiııi yıxıb, yerində məscid likdirdim.
Qızını-gəlinini ağuşuım aldım.
Bəylərini qul etdim.
Mən onda da “ tgidəm. bəyəm" - dcyə öyünmədinı.
Öyünən igidlərin aqibətini yaxşı görmədim!
Əlinə kcçmişkən, ey kalır. öldiir məni!
Qılıncından qorxum yoxdur,
Öz əsliınə, nəslimə qarşı çıxan deyiləm" - dedi.
İşin noticəsi. Tədqiqatçılar lərəflndən ‘*l).xlə Qorqud kitabfnın ən çətin
oxunan soylamalan kimi dəyərləndirilən III və XI boylardakı mənzunı parçalar
mntnşünaslıq baxımından yenidən nəzərdən kcçirilmiş və mövcud yaniışlıqlar
düzəldilmişdir.
Işin clmi ycniliyi. Maqalədə qorqudşünaslıq üçün xiisusi əlıəmiyyət kəsb
cdən iki soylamanın məzıııunu aydınlaşdırılmış, mətnin hissələri arasmdakı
məntiqi baglar bərpa edilmişdir.
İşin tatbiqi əhəmiyyoti. Araşdırnıanın nəticələri “ Dədə Qorqud kitabınm
daha mükəmnıəl clmi-təııqidi məininin hazırlanması və gələcəkdə dastanın mətni ilə bağh müxtəlif istiqamətlərdə aparılacaq tədqiqatlann düzgün məcraya yönəldilməsi üçün taydalı ola bilər.
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