
ƏSKİ TÜRK DASTANLARI 

 

ƏSKİ TÜRK DASTANLARI – Türk xalqlarının və ümumən türk dünyasının ortaq 

dəyərləri hər bir türk xalqı üçün doğmadır. Orta Asiyada qələmə alınan Kaşqarlı “Divan”ı 

Azərbaycan türkcəsi, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün nə qədər dəyərlidirsə, Azərbaycan 

coğrafiyasında formalaşan DQ oğuznamələri də bütün türk xalqları üçün o qədər əziz və 

doğmadır. Və bu gün özbək, türkmən, tatar, qırğız, qazax, Azərbaycan... türklərinin ortaq 

dəyərləri deyərkən ortaq mifologiya, dastan ədəbiyyatı, folklor, ortaq yazılı abidələri əhatə edən 

sözdə, dində reallaşan mədəniyyət sisteminin bütövlüyü nəzərdə tutulur. 

Milli özünüidrakda epos mədəniyyəti önəmli bir yerə, rola malikdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü (V-X əsrlər) prosesi qədim (ümumi) türk 

ədəbiyyatının son dövrünə düşür – bu isə o deməkdir ki, qədim (ümumi) türk ədəbiyyatı 

Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusilə eposunun genetik (və bundan irəli gələn tipoloji!) əsasında 

dayanır. Ona görə də qədim türk təfəkkürünün ən müxtəlif sahələrini, inkişaf səviyyəsini, 

xarakterini bilavasitə əks etdirən qədim (ümumi) türk eposunu mövcud mənbələr əsasında bu və 

ya digər dərəcədə öyrənmədən Azərbaycan ədəbiyyatının nə təşəkkül, nə də formalaşma tarixini 

düzgün metodologiya ilə araşdırmaq mümkün deyil; təkcə onu demək kifayətdir ki, KDQ-dən 

“Koroğlu”ya, Nəsimi, M.Füzulidən S.Vurğuna, R.Rzaya, Ç.Hüseynov və Anara qədər 

Azərbaycan ədəbi-estetik təfəkkürünün ən mühüm məhsulları ya birbaşa, ya da dolayı şəkildə 

qədim (ümumi) türk epos təfəkkürünün bu və ya digər şəkildə təzahürüdür. Əgər qədim (ümumi) 

türk eposu və onun əsasında sonrakı (təxminən X-XV) əsrlərdə müəyyənləşən regional (gələ-gələ 

milli) türk eposları olmasa idi, heç şübhəsiz, dünya ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus 

keyfiyyətləri ilə seçilən mükəmməl türk, özbək, qazax... və o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı 

da olmazdı. 

“Epos” sözü ədəbiyyatşünaslıqda həm dar – “dastan” mənasında, həm də geniş mənada 

işlənir ki, sonuncusu (geniş mənası) bu və ya digər xalqın, yaxud xalqların qədim ədəbiyyatından 

danışanda özünü daha çox doğruldur – hər şeydən əvvəl ona görə ki, qədim dövrlərdən qalmış, 

müxtəlif yazılı mənbələrdə mühafizə edilmiş “əsərlər” nə qədər müstəqil olsalar da, vahid bir 

əsərin – eposun hissələri təsəvvürünü yaradır. Qədim (ümumi) türk eposu da belədir... Və bu 

mənada “epos” sadəcə dastan deyil, müxtəlif dastanlar, süjet137 lər, motivlər verə biləcək, 

şaxələnmək imkanı olan, mənsub olduğu xalqın ictimai-estetik təfəkkürünü bütövlükdə ifadə 

edən möhtəşəm əsər-potensiyadır ki, onu tam halında əldə etmək yox, mövcud mənbələr əsasında 

təxminən təsəvvür, yaxud rekonstruksiya eləmək mümkündür: həmin təsəvvür ideya-estetik, 

poetexnoloji, linqvopoetik və s. komponentlərin yaratdığı üzvi sistemdən ibarətdir. 

Qədim türk eposunun ideya-estetik, poetexnoloji, linqvopoetik və s. potensialı istər 

Azərbaycan eposu, istərsə də yazılı ədəbiyyatı üçün elə bir zəngin mənbədir ki, həmin potensial 

müxtəlif dövrlərdə, mərhələlərdə olduğu kimi, bu gün də ədəbiyyatın estetik- poetik əsasında 

durmaqda davam edir və müasir türk xalqları ədəbiyyatlarını vahid bir kökə, genotipə bağlayır. 

Qədim türk eposu, ümumiyyətlə türk etnik-estetik təfəkkürü, müxtəlif tədqiqatçıların 

araşdırmalarında gəldikləri nəticələri ümumiləşdirəsi olsaq, təxminən e.ə. I minilliyin ortalarında 

formalaşmışdır. Həmin dövrdən etibarən türklüyün müxtəlif mənbələrdə təzahür edən bilavasitə 

tarixi başlayır ki, bu dövrə qədər türk eposunun hansı tarixi dövrlərdən, mərhələlərdən keçib 

gəldiyi, eposu, ədəbi-bədii təfəkkürü, ictimai-kulturoloji həyatı barədə məlumatlar ya çox azdır, 

ya da demək olar ki, yoxdur. Lakin bir mülahizə elə bir ciddi tənqidə məruz qalmır (və getgedə 

daha tez-tez eşidilir) ki, türk mədəniyyəti e.ə. V minillikdən başlayaraq gələn Turan-Altay 

mədəniyyətinin varisidir – türk, monqol və tunqus-mancur eposları kimi, tarixi bir 

differensiasiyanın nəticəsi olduğunu göstərir. Ona görə də orta əsrlər Azərbaycan eposunda 

qədim (ümumi) türk eposunun motivləri, ünsürləri mühafizə edilir. 

E.ə. I minilliyin ortalarında formalaşan qədim türk epos təfəkkürü, həmin dövrdən I 

minilliyin ortalarına qədər inkişaf etmiş, təkmilləşmiş, zənginləşmişdir, kifayət qədər mürəkkəb 

olan bu prosesi bütün miqyası ilə təsəvvür etmək nə qədər çətin olsa da, hər halda mümkündür: 

xüsusilə ona görə ki, qədim türk epos təfəkkürünün təkamülünü əks etdirən müxtəlif mənbələr 

mövcuddur (lakin həmin mənbələrin sistemli öyrənilməsi təcrübəsi, demək olar ki, 

müəyyənləşməmişdir). 

Qədim (ümumi) türk eposunun mənşəyi barədə danışarkən, heç şübhəsiz, qədim (ümumi) 

türk mifologiyasına, eləcə də türk differensiasiyasına qədərki Altay, daha əvvəlki Turan 

mifologiyasına diqqət yetirmək lazımdır – bu barədə mükəmməl araşdırmalar mövcuddur, həmin 



araşdırmalar belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, protürk-türk-Hün-türk dövləti türk 

etnosunun ətrafında birləşmiş müxtəlif etnosların bir növ konfederasionu, boytayfa ittifaqı idi. 

Kağan həmişə türklərdən seçilir, dövlətin ən mühüm məsələlərini törə (ənənəvi olaraq 

müəyyənləşmiş qanun-qaydalar) və genəşik (müxtəlif boy-tayfaları təmsil edən ağsaqqallarla 

məsləhətləşmələr) əsasında Tanrı adından həll edirdi. Hakimiyyətin ilahi mənbəyə malik 

olmasını Metenin Çin hökmdarına yazdığı məktubda aşağıdakı ifadə bir daha sübut etməkdədir: 

“Tanrı tərəfindən taxta çıxarılmış, hunların böyük xaqanı...”. 

Hun-türklər III-V əsrlərdə Qərbi Avropaya çıxmış, xüsusilə hökmdar Atillanın dövründə 

yaranmış, təkamül enerjisini itirmiş Qərbi Avropanı dağıdıb, yeni xalqların, dövlətlərin, 

mədəniyyətlərin təşəkkülü prosesinə güclü təkan vermişlər. 

I minilliyin ortalarında Hun-türk dövləti dağılır. Şərqdə oğuzların Göy türk (Tanrı türk), 

Qərbdə isə qıpçaqların müxtəlif dövlətləri yaranır. Məhz bu dövrdən başlayaraq türklərin 

differensiasiyası münbit coğrafi-sosial mühitə düşüb güclənir. I minilliyin ikinci yarısında bir-

birindən həm iqtisadiekoloji həyat tərzinə, həm də müəyyən qədər dünyagörüşünə görə fərqlənən 

oğuz, qıpçaq və karluq-uyğur birlikləri formalaşır. Qıpçaqlar, əsasən, Qərb, oğuzlarla karluq-

uyğurlar isə, əsasən Şərq dünyası ilə bağlı olurlar, lakin haqqında söhbət gedən differensiasiya 

türklüyün daxili kontaktlarının aktivliyini heç də tamamilə sarsıtmır. 

Qərbdə əvvəl xristianlığın, sonra islamın, Şərqdə islamın (oğuzlar arasında), buddizmin və 

manixeyizmin (karluq-uyğurlar arasında) yayılması qədim (ümumi) türk eposuna həmin dinlər – 

dünyagörüşləri ilə əlaqədar müəyyən motivlər, ideyalar gətirir. 

IX-XI əsrlərdə aşağıdakı türk etnik-kulturoloji regionları formalaşır ki, bu qədim (ümumi) 

türk eposunun differensiasiyası üçün etnik-ictimai şərt olur: Sibir, Türküstan (yaxud Mərkəzi 

Asiya), Ural-Volqaboyu, Şərqi Avropa, Qafqaz – Kiçik Asiya. 

Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında “Dastan dövrü” və ya “Türk dastanları” kimi verilən şifahi 

xalq ədəbiyyatı dövrü də miflərlə qırılmaz şəkildə bağlıdır. 

Əvvəla onu qeyd edək ki, istər törənişlə, ilkin dünyagörüşlə bağlı mifdastanlar, istərsə də 

nisbətən sonrakı dövrlərdə formalaşan dastanlar (“Kitabi- Dədə Qorqud”, “Manas”, “Alpamış”, 

“Koroğlu” və s.) mifoloji obrazlarla, ünsür və motivlərlə çox zəngindir. 

Mif – dastanların milli, bədii və tarixi dəyəri böyükdür. Bu mif – dastanlar “xalq gözüylə 

görülən, xalq ruhuyla duyulan və xalq xəyalında nağıllaşdırılan tarixlərdir (N.S.Banarlı). 

Yaradılış (törəniş), Saka, Alp Ər Tonqa, Şu, Oğuz Kağan, Siyenpi, Göytürk, Uyğur... 

əsatiri dastanları əsasən Sibir, Altay, Orta Asiya, Qafqaz türklərinin folklorundan toplansa da, 

ayrıayrı türk xalqlarının ortaq qaynağıdır. Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatının kökünü, bu 

əsatiri dastanlarsız təsəvvür etmək olmaz. Bu əsatir-dastanların bir neçəsini təqdim etməkdə 

məqsəd, diqqəti Azərbaycan türklərinin dominant mənəvi qaynaqlarına çəkməkdir. 

Buraya qədər deyilənlərdən belə bir nəticə hasil olur ki, qədim (ümumi) türk eposunun 

zənginliyi, ideya-estetik mükəmməlliyi, əsasən, aşağıdakı səbəblərlə bağlıdır: 

1. Qədim türk (burada prototürk də ehtiva olunur) mifologiyası və onun təkamülünün 

nəticəsində təşəkkül tapmış tanrıçılığın fəlsəfi idrak imkanlarının genişliyi. 

2. Türklərin tarixinin (və həmin tarix barədə təsəvvürlərinin), iqtisadi, ictimai və siyasi 

həyatlarının zənginliyi, çoxtərəfliliyi, fəallığı. 

3. Nəhayət, Altaydan Avropanın içərilərinə qədər geniş bir coğrafiyada, müxtəlif xalqlar, 

etnoslarla aktiv əlaqədə olub ümumdünya proseslərində ardıcıl iştirak etmələri. 

Qədim (ümumi) türk epos təfəkkürünün zənginliyi, ideya-estetik mükəmməlliyinin 

nəticəsidir ki, o həm Şərq, həm də Qərb xalqlarının epos təfəkkürünə, ədəbiyyatına, 

mədəniyyətinə təsir göstərməklə yanaşı, xüsusilə I minillikdə Şərq epik-mədəni ənənələrinin 

Qərbə daşınmasında çox mühüm rol oynamış, təxminən min il ərzində Şərqlə Qərb arasında əsas 

mənəvi-kulturoloji ötürücü olmuşdur. 

Qədim türk epos təfəkkürünün müxtəlif mənbələrdə zəmanəmizə qə139 dər gəlib çıxmış 

əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Yaradılış”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Gök türk”, 

“Ərgənəkon”, “Şu”, “Siyenpi”, “Köç” dastanları, qədim türk (runik) yazılı abidələri, müəyyən 

dərəcədə bir sıra uyğur abidələri. 

Həmin əsərlər tekstoloji xarakterinə, mühafizə olunma üsuluna görə bir-birlərindən 

fərqlənirlər – onların çox az bir hissəsi uzun zaman şifahi şəkildə xalq arasında dolaşmış, son 

dövrlərdə yazıya alınmışdır, əksər hissəsi isə orta əsrlərdə türk və ya qeyri-türk dillərində 

müxtəlif mənbələrə səpələnmişdir ki, tədqiqatçıların qarşısında həmin mənbələrdə ya bilavasitə 

əks olunmuş, ya da mətndə “gizlədilmiş” (məsələn, Ə.Firdovsinin “Şahnaməsində olduğu kimi) 



türk epos təfəkkürünü, onun mətnlərini bərpa etmək işi həmişə dayanmışdır, bu gün də 

dayanmaqdadır. Elə əsərlər var ki, hələlik bir mənbədə, elə əsərlər də var ki, bir neçə mənbədə 

(təbii ki, müxtəlif variantlarda) mühafizə olunmuşdur. 

Müşahidələr göstərir ki, qədim türk eposunun bilavasitə əsərləri (ənənəvi olaraq, onlara 

“qədim türk dastanları” deyilir) həmin eposu bu və ya digər dərəcədə əks etdirən əsərlərdən 

(qədim türk yazılı abidələrindən) daha əvvəl formalaşdığı kimi, daha az stilizasiyaya – “fərdi 

üslub”un təzyiqinə məruz qalmışdır. 

Qədim türk epos təfəkkürünün bilavasitə ifadəsi olan qədim türk dastanları, əsasən, e.ə. I 

minilliyin ortalarına qədərki dövrdə meydana çıxmışdır. Lakin bir daha təkrar edirik ki, həmin 

dastanlarda epos ənənəsinə uyğun olaraq, daha qədim dövrlərin hadisələri, ictimai, etnik-estetik 

əhvali-ruhiyyəsi də öz əksini tapmışdır. Bununla belə, aparıcı ovqat, dünyagörüşü, etnik-ictimai 

emosiya məhz dastanların formalaşdığı dövrə aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “qədim türk dastanları” anlayışı şərtidir, hər şeydən əvvəl ona 

görə ki, haqqında söhbət gedən əsərlərin həcmi, mənzum, yaxud mənsur formada olması, dil-

üslub xüsusiyyətləri barədə konkret məlumat yoxdur – mənbələrdə həmin əsərlərin əsasən, əgər 

belə demək mümkünsə, “qısa məzmunu” və ya “süjet”i mühafizə olunmuşdur, o da bir sıra 

hallarda ya tam deyil, ya da zamanzaman “müasirləşdirilmiş”, yaxud müəyyən məqamları təhrifə 

məruz qalmışdır. Çin və ya İran mənbələrində mühafizə olunmuş qədim türk dastanlarında 

(əslində, dastan süjetlərində) nəinki bir sıra motivlər, hətta adlar belə dəyişikliyə məruz qalmış, 

türk adları Çin və ya İran adları ilə əvəz edilmişdir... Ancaq fakt faktlığında qalır ki, qədim türk 

dastanları qədim (ümumi) türk eposunu rekonstruksiya etmək üçün, bilavasitə əsaslanmalı olan 

ən mühüm mənbələrdir ki, onların hər biri üzərində, ötəri də olsa, ayrıca dayanmaq lazım gəlir. 

Qədim türk epos təfəkkürünün dəyərli məhsullarından biri V.Radlovun Altaydan yazıya 

aldığı “Yaradılış” dastanıdır. Yarandığı dövrdən min illər sonra yazıya alınmasına baxmayaraq, 

dastan qədim məzmununu mühafizə etmişdir ki, bu da Altay türklərinin XIX əsrdə hələ qədim 

dövrlərin “əhvaliruhiyə” si ilə yaşamaları ilə əlaqədar olmuşdur. 

“Yaradılış” dastanında dünyanın yaranması barədə qədim türklərin epik təsəvvürü əks 

olunmuşdur – “xaosdan kosmosa” məntiqinə əsaslanan həmin təsəvvürə bu və ya digər şəkildə 

dünya xalqlarının çoxunun eposlarında təsadüf olunur. Qədim türk eposu dünyanın mənşəyində 

ideya ilə materiyanın eyni zamanda dayandığına inanır; ideya – Tanrı Qara xan materiyadan – 

sudan (əslində, Ağ Ana obrazı göstərir ki, materiya da haradasa ideya kimi dərk olunur!) asılı 

olmayaraq mövcuddur və həyatın təşəkkülündə də Tanrı Qara xanın rolu aparıcıdır. Ancaq, 

görünür, o, dünyanı ancaq xeyirxah hisslər, düşüncələr və əməllər dünyası kimi yaratmaq 

iqtidarında deyil – qədim türklər yalnız xeyirxahlığı Tanrı ilə bağlamış, bədxahlığın isə Tanrı 

iradəsindən kənar olduğuna inanmışlar. Lakin “Yaradılış” dastanı onu da qeyd etməyə əsas verir 

ki, türk Tanrısı yalnız xeyirxahlığın deyil, bədxahlığın da mövcudluğuna müəyyən qədər rəvac 

verir, ancaq o halda işə qarışır, tədbir görür ki, bədxahlıq xeyirxahlıqdan yüksəyə qalxmaq, 

dünyanı idarə eləmək, “kosmos”a hökm etmək iddiasına düşür. 

Qədim türk inanır ki, dünya bütünlükdə Tanrının iradəsinə tabedir, elə bir qüvvə yoxdur ki, 

onunla müqayisəyə gəlsin. 

“Alp Ər Tonqa” dastanı ən geci e.ə. I minilliyin ortalarında formalaşmış olsa da, həmin 

dastandan türkcə çox az şey – M.Kaşqarlı “Divan”ında qeydə alınmış “ağı” qalmışdır. Ancaq 

güman edilir ki, Turan hökmdarı Alp Ər Tonqa (Assuriya mənbələrində Maduva, Herodotun 

“Tarix”ində Madyes, İran mənbələrində Əfrasiyab həm turanlılar (əslində, türklər), həm də 

iranlılar arasında xüsusi dastan təşkil edəcək qədər əfsanələr, rəvayətlər dolaşmış, Ə.Firdovsi 

“Şahnamə” ni yazarkən İran mənbələri ilə yanaşı, türk mənbələrindən də istifadə etmişdir. 

“Alp Ər Torqa” dastanı “Şahnamə” müəllifi tərəfindən “təhrif edilsə” də, burada türk 

hökmdarı Alp Ər Tonqanın cahangirlik ehtirasları, vətənpərvərliyi, haqq-ədalət (dünya-nizamı!) 

uğrunda mübarizəsi və s. heç də tamamilə itirilməmişdir. Tanrının iradəsi ilə hərəkət edən 

hökmdar məqsədinə nail olmasa da, həmin obrazı yaradan epik təfəkkür öz məqsədinə tamamilə 

nail olur; hökmdar taledən qaça bilmir, bədxahlıqla öldürülür və “dünya yiyəsiz, sahibsiz qalır”. 

Dastanda qədim türklərin geniş coğrafi təfəkkürü, dünyada gedən miqyaslı ictimai-siyasi 

proseslərə nəzarət edə bilmə bacarığı, dövlətçilik təsəvvürləri və s. əks olunur. 

M.Kaşqarlı “Divan”ındakı parçalar göstərir ki, “Alp Ər Tonqa” dastanı iri həcmli mənzum 

bir əsər imiş, I minilliyin sonu – II minilliyin əvvəllərinə qədər türklər arasında onun müəyyən 

hissələrini, yaxud hamısını əzbər bilən ozanlar olmuşdur. 

“Oğuz kağan” dastanı qədim türk eposunun ən mükəmməl təzahürlərindən biri, bəlkə də, 



birincisidir. Dastanın e.ə. I minilliyin sonlarında formalaşdığını güman etmək olar. Eramızın 

birinci minilliyində türklər arasında geniş yayılmış, təxminən həmin minilliyin sonu – II 

minilliyin əvvəllərindən etibarən daha çox oğuz türklərinin epik tarixi funksiyasında çıxış etsə də, 

mənşəyi, tipologiyası baxımından ümumtürk miqyaslı hadisədir. 

“Oğuz kağan” dastanın ideya-məzmunu, poetik xüsusiyyətləri barədə kifayət qədər 

təsəvvür yaradan əsas yazılı mənbələr içərisində təxminən XIII əsrdə uyğur əlifbası ilə 

Türkistanda yazılmış kiçik bir mətn (əvvəldən də, sondan da naqisdir), F.Rəşidəddinin XIV əsrə 

aid farsca “Came ət-təvarix” kitabında böyük bir hissə, bizə gəlib çıxan nüsxəsi XVI əsrə aid (XI 

əsr mənbəsindən üzü müəyyən redaktə ilə kö- çürülən) “Kitabi-Dədə Qorqud”, XVII əsrdə 

Əbülqazi xan Xivəlinin yazdığı “Şəcəreyi-tərakimə” və s. mövcuddur. 

“Oğuz kağan” dastanının türk epik ənənəsində həm ideya-estetik, həm də forma-poetik 

baxımdan möhkəm yer tutması dastandan bəhs edən, demək olar ki, bütün araşdırmalarda qeyd 

olunmuşdur. Türk epos təfəkkürünü, görünür, “Oğuz kağan” dastanı (yaxud dastanları) qədər 

sistemli əks etdirən, bu dərəcədə mükəmməl bir əsərə təsadüf etmək çətindir. 

“Şu” dastanı Makedoniyalı İskəndərin Türkistana yürüş etdiyi dövrün hadisələrindən bəhs 

edən, görünür, I minilliyin əvvəllərində ümumi türk eposu əsasında formalaşmış bir əsərdir ki, 

ondan rəvayətlər şəklində müəyyən əhvalatlar M.Kaşqarlı “Divan”ında öz əksini tapmışdır. 

Qədim türk dəstanlarında, əfsanələrində Makedoniyalı İskəndərlə bağlı əhvalatlara təsadüf 

olunması dünyanın böyük cahangirinin yürüşlərinə, yəni konkret tarixi hadisələrə türk epos 

təfəkkürünün reaksiyasını göstərir; həmin reaksiyanın məzmununu bu cür ümumiləşdirmək olar 

ki, Makedoniyalı İskəndər nə qədər məğlubedilməz sərkərdə, nə qədər müdrik hökmdar olsa da, 

türk dünyası üçün “gəldi gedərdir”, ona görə də “Şu dastanı”nın qəhrəmanı İskəndərin gəlişini 

laqeyd qarşılayır, xüsusi bir tədbir görməyi mənasız sayır. 

“Ərgənəkon” dastanı təxminən I minilliyin ortalarında müxtəlif qədim rəvayətlər əsasında 

formalaşmışdır. Dastanın məzmunu barədə XIV əsrdə F.Rəşidəddin, XVII əsrdə isə Əbül Qazi 

Xan məlumat verir. 

...”Ərgənəkon” dastanında əsas qəhrəman bu və ya digər konkret şəxs – insan yox, eyni 

soydan olan müxtəlif boyları öz ətrafına toplayıb güclü ittifaq yaratmağa çalışan tayfa-xalqdır – 

bu xalqın iradəsi qırılsa da, Tanrı onu xilas edib yenidən əvvəlki tarixi ehtişamına qaytarır. 

Türklərin cəmiyyət tarixində diqqəti cəlb edən ən mühüm məsələlərdən biri, müxtəlif 

boyların ictimai-siyasi münasibətləri olduğundan, türk epos təfəkkürü həmin məsələyə biganə 

qalmamış, haqqında söhbət gedən münasibətlər xalqın epik yaddaşında özünəməxsus bir şəkildə 

faktlaşaraq mühafizə olunmuşdur. “Ərgənəkon” dastanında türk tayfalarından olan moğolların 

Tanrı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş hakimiyyət səlahiyyətləri uğrunda mübarizələri, çəkdikləri 

böyük etnikmənəvi əziyyətlər, pozulmuş tarixi harmoniyanın bərpa olunması konkret hadisələr 

əsasında, kifayət qədər obrazlı şəkildə göstərildiyindən epos burada həm tarixi interpretasiya 

etmək, həm də mənsub olduğu cəmiyyətə mənəvi-estetik zövq vermək, onun ruhunu oxşamaq, 

səfərbər etmək funksiyasını uğurla yerinə yetirir. 

Görünür, ölən və dirilən təbiət, eləcə də bunun transformları olan ölən və dirilən insan, 

cəmiyyət barədəki qədim təsəvvürlər də dastanın ideyasına təsir göstərmişdir (ümumiyyətlə, 

qədim türk eposunda xalqın, demək olar ki, tamamilə məhv olub, yenidən yaranması, əvvəlki 

vəziyyətinə qayıtması ideyası möhkəm yer tutur); tanrıçılıq həmin təsəvvürləri müəyyən qədər 

məhdudlaşdırıb onları yeni məna-məzmunla zənginləşdirsə də, “Ərgənəkon” dastanından 

göründüyü kimi, bütövlükdə aradan qaldırmır. Etnosun (cəmiyyətin) yenidən (“rüşeym”dən!) 

canlanmasının mağara-təbiətlə (ekoloji mühitlə) bağlanması da qədim türk epos təfəkküründə 

naturtəsəvvürün əhəmiyyətli yer tutmasından irəli gəlir. “Ərgənəkon” (“Ərgənəkona girmək”, 

“Ərgənəkonda yaşayıb artmaq”, nəhayət, “Ərgənəkondan çıxmaq” və s.) obrazı elə bir müqəddəs 

imkan obrazıdır ki, burada ən zəif bir həyat işartısının güc142 lənməsi, artması üçün münbit 

ekoloji şərait mövcuddur. 

“Ərgənəkon” dastanının əsas ideyası “Gök türk” dastanında özünəməxsus şəkildə davam 

etdirilir. “Gök türk” dastanının məzmunu barədə məlumata Çin mənbələrində təsadüf edilir. 

Göy türklərin törəyib artmasından bəhs edən bu dastana (dastanlara) eyni zamanda “Boz 

qurd” dastanı, yaxud dastanları da deyilir ki, bu da, şübhəsiz, türklərin öz köklərini Boz qurdla 

bağlamalarından irəli gəlir. “Göy türk” dastanının məzmununu mühafizə edən ikinci mənbədən 

fərqli olaraq, birinci mənbədə göy türklərin Boz qurddan törəməsi barədəki təsəvvür təfsilatı ilə 

verilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tamamilə məhv olub, yenidən törəyib artan cəmiyyət-etnos 



ideyası, haqqında söhbət gedən dastan-əhvalatda öz əksini tapmışdır. Düşmən tərəfindən məhv 

edilən türk boyu yalnız bir türk uşağının qalması nəticəsində yenidən dirçəlir (bu dəfə, sözün ən 

geniş mənasında, mühafizəçi işini dişi Boz qurd görür). Qədim türk epos təfəkküründə xalqın öz 

mənşəyini canlı, yaxud cansız təbiətlə bu qədər sıx bağlaması, görünür, həmin xalqın bilavasitə 

təbiətin-ekoloji mühitin övladı olması ilə əlaqədardır. Və təsadüfi deyil ki, qədim türk tarixinin 

müqayisəyə gəlməz mütəxəssisi L.N.Qumilyovun etnos nəzəriyyəsində təbiətin-coğrafiyanın bu 

və ya digər xalqın, tayfanın, qəbilənin tarixində, davranış stereotiplərinin formalaşmasında roluna 

xüsusi diqqət verilir. L.N.Qumilyov yazır: “Artıq sübut edilmişdir ki, HOMO SAPIENS növünün 

mövcudluq forması – etnosdur və etnosların bir-birindən fərqi nə irq, nə dil, nə din, nə də 

savadlılığına görə deyil, ancaq davranış stereotipinə görə müəyyənləşir ki, bu da insanın 

landşafta fəal uyğunlaşmasının yüksək formasından ibarətdir. 

Təbiətdən-Tanrıdan doğulmaq, sonra mədəni qəhrəmana, hökmdara çevrilmək ideyası 

qədim türk eposunun təzahürü olan daha bir sıra dastanlarda ifadə edilmişdir ki, onlardan biri də 

naqis “Siyenpi dastanı”dır. 

“Siyenpi” dastanının qeyri-adi şəraitdə (göydən düşmüş dolu dənəsindən) doğulmuş 

qəhrəmanı barədə müfəssəl söhbət getmir – onun ancaq yağma çılarla çarpışıb böyük ad 

qazanması və ətrafına bir çox igidləri toplaması barədə deyilir, bununla qadir olmasına, epik 

potensiyasını təsəvvür etməyə imkan verir. 

“Törəyiş” dastanı da, əslində, “Boz qurd” dastanları silsiləsinə daxildir. Qədim türk 

eposunda Qurd obrazı ilə Tanrı obrazı arasında kifayət qədər mürəkkəb olan əlaqə özünü 

“Törəyiş” dastanında bütün aydınlığı ilə hiss elətdirir. “Törəyiş” kimi “Köç” dastanı da uyğur 

türklərinin dastanıdır; dastan həm Çin, həm də İran mənbələrində əks olunmuşdur. 

Dastanın hər iki variantında əsas məsələ uyğur türklərinin öz qədim vətənlərindən Beş 

Balığa köçmələrinin mifik-epik səbəbini izah etməkdir – birinci variantda “səbəb” düşmənin 

hiylə işlədərək ölkənin müqəddəs qoruyucusu olan qayanı parçalayıb özləri ilə aparmaları, ikinci 

variantda isə müqəddəs daş parçasının itirilməsidir. Qədim türk epik təfəkküründə daşın, 

qayanın, dağın ilahi gücə malik olduğunu göstərən külli miqdarda nümunələr vardır ki, həmin 

təsəvvür sonrakı dövrün türk xalqları eposlarında da yaşamaqda davam edir. 

Lakin haqqında söhbət gedən “Köç” dastanında qədim türk eposunun diqqəti cəlb edən 

daha bir sıra obrazları, ideyaları və motivləri də, əsas məsələ ilə o qədər əlaqədar olmadan 

mövcuddur: Dağ, öz mənbəyini Dağdan götürən iki Çay, Dağdakı (əsasən, tənha) Ağac, Tanrı 

işığı (ümumiyyətlə, İşıq), iki Ağac arasından Dağın peyda olması, Dağın, yaxud Ağacın göydən 

düşən İşıqdan (Tanrı işığından) hamilə olması və s. 

Bir qismini nəzərdən keçirdiyimiz bu əsatir – dastanlar, mifik əfsanələr bir tərəfdən 

təkallahlığa gələn uzaq yollar, yolağalar, digər tərəfdən, söz sənətinin dolambac yollarının 

bəlirtisidir. Zaman keçəcək, dini-fəlsəfi və bədii-estetik dünyagörüşün bu zəngin qaynağı 

“Avesta”, “Atropaten-Alban”, “Midiya” və “Qafqaz” mifoloji dünyagörüşünü əks etdirən 

qaynaqlarla qaynayıb qarışacaq və Azərbaycan söz sənəti, Azərbaycan ədəbiyyatı adlı 

özünəməxsus bir sərvətin mayası, cövhəri olacaqdır. 

Türk xalqlarının tarixini və mədəniyyətini əks etdirən qaynaqlar daha çox şifahi yaddaşla – 

ağızdan-ağıza keçə-keçə yaşayan söz sənəti örnəkləri ilə bağlıdır. Yandırılan salnamələr, yasalar, 

kitabələr, bitiklər, unudulan qayaüstü cizgilər və rəsmlər, damğa və yazı gələnəyi folklorla çiyin-

çiyinə yaşayaraq xalqın tarixini, mənəviyyatını yaşatmışdır. Bu abidələrin sırasında oğuznamələr 

ayrıca bir yer tutur. Oğuznamələr – türk xalqının həyatını, mübarizəsini, mənəviyyatını obrazlar, 

bədii lövhələrlə əks etdirən ədəbi-tarixi qaynaqlardır. 

Türk mifoloji düzümünü zaman-zaman saxlayan oğuznamələr türk epik ənənəsinin, 

etnomədəni sisteminin daşıyıcısı kimi istər Şərq (Türkistan, Sibir), istərsə də Qərb (Azərbaycan, 

Ön Asiya) variantlarında Mete haqqında verilən yarıtarixi, yarıəfsanəvi yadigarları, “Oğuz 

Kağan” dastanını, eləcə də Rəşidəddinin (XIV əsr), Yazıçıoğlu Əlinin (XV əsr), Hafiz Abrunun 

(XV əsr), Həsən Bayatlının (XV əsr), Salır Babanın (XVI əsr), Əbül Qazinin (XVII əsr) 

əsərlərindəki ayrı-ayrı hissələr, qeydlər, eləcə də Çin, ərəb və fars dillərindəki mənqəbələr, 

qaynaqlar oğuznamələrə işıq salan ədəbi-tarixi mənbələrdir. 

Bu oğuznamələrin rəmzə çevrilmiş örnəyi KDQ dastanlarıdır. 

Bu günümüzə gəlib çatan bir müqəddimə, on iki boy – on iki oğuznamə böyük oğuznamə 

mədəniyyətini əks etdirən ensiklopedik səciyyəli çoxlaylı, çoxqatlı nadir bir ədəbi-tarixi 

qaynaqdır. Dastanların əlyazması üzərində yazılmış “Kitabi-Dədəm Qorqud əlalisani- taifeyi-

oğuzan” (Oğuz tayfalarının dilində olan “Dədəm Qorqud kitabı”) adı oğuznamələrin etnik-



mədəni mənsubiyyətini dəqiq ifadə edir. 

Şübhəsiz ki, oğuznamələr çox olmuş, Türkistanda, Qafqazda, Sibirdə, Ön Asiyada dildən-

dilə gəzmişdir. Fəqət bizə Drezden və Vatikan əlyazmalarında gəlib çatan, XV əsrdə başqa 

əlyazmalarından köçürülməsi təxmin edilən KDQ Azərbaycan ərazisində formalaşan və 

coğrafiya, dil-üslub baxımından daha çox əhatəli olan bu böyük abidə oğuz yazılı və şifahi 

ədəbiyyat ənənəsinin yadigarıdır. 

Çoxlaylı, çoxqatlı abidə olan KDQ-də: 

1. Mifik qat; 

2. Yazıyaqədərki inkişaf və formalaşma qatları; 

3. Yazıyaalınma qatı. 

Bu mənada Qazax türkləri arasında Qorqudun küyləri (nəğmələri) bu günəcən dolaşırsa, 

türkmən türkcəsi KDQ-nin məğzini ifadə edən deyimlərlə, dil-üslub özəllikləri ilə zəngindirsə, 

Sibir türklərində şaman-qam institutundan KDQ-nin adı keçirsə, Kiçik Asiya – Türkiyə 

ərazisində yüzlərlə KDQ motivlərini, süjetlərini əks etdirən folklor örnəkləri yaşayırsa, özbək, 

qırğız, tatar dastanları KDQ ruhunu birbaşa və dolayı şəkildə saxlayırsa bu böyük abidəni 

məhdud coğrafiyada anlamağa heç bir elmi əsas tapmaq olmaz. Əslində buna ehtiyac da yoxdur. 

Çünki KDQ-nin dilcə, coğrafiyaca Azərbaycan ağırlığı onun ümumtürk, ümumoğuz sanbalını 

inkar etmir, əksinə təsdiq edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz çoxlaylılığı və oğuznamələrin bizə gəlib çatmayan onlarla, 

yüzlərlə örnəyinin olması KDQ-nin zaman və məkan kontekstini dinamik və dialektik şəkildə 

götürüb qavramağa yardım edir. 

Görkəmli qorqudşünas X.Koroğlu “Oğuz qəhrəmanlıq eposu” adlı dəyərli əsərində, hər 

boyun təxmini tarixini və boyların yaranma xronolojisini müəyyən edir ki, bəzi mübahisəli 

məqamları olsa da, bu prinsip elmi baxımdan tamamilə obyektiv və məqbuldur. 

Abidənin kitab adlandırılması əsərin ozan-aşıq ağzından deyil, yazıdan (dəfələrlə) 

köçürüldüyünü sübut edir. Məsələn, Dədə Qorqud obrazında şamanlıq, ozanlıq, el ağsaqqalının 

müdriklik kimi xüsusiyyətləri ayrı-ayrı funksional göstəricilər kimi vahid obrazın semantik 

çoxşaxəliliyini ifadə edir. Üstəlik Dədə Qorqud bu boyların yazarı-müəllifi, eyni zamanda 

hadisələrin iştirakçısıdır. Bu cəhət KDQ-nin mifik zamanı ilə real zamanı arasındakı məsafəni 

dərk etməyə, yardım etməklə yanaşı, oğuznamələrin yazıyaqədərki və yazıdan sonrakı taleyini 

əks etdirir. Dastanların kitablaşma – yazıya alınma prosesi diqqətdən kənarda qala bilməz. 

KDQ-nin etnomədəni sistemi, dastanlarda ifadə olunan ictimai-siyasi baxışlar, hüquq və 

dövlətçilik prinsipləri, dini baxışlar, ailə tərbiyəsi, etik, estetik psixoloji baxışların ardıcıl inikası 

abidənin tarixi rolunu açıqlayır. Bu mənada görkəmli ədəbiyyatşünas F.Köprülünün KDQ-ni 

tərəzinin bir gözünə, bütün türk ədəbiyyatını o biri gözünə qoysan yenə də “Dədə Qorqud” tərəfi 

ağır gələr fikri tamamilə təbii və dəqiq təsir bağışlayır. 

Ədəbiyyatımızda Ana abidə kimi dəyərləndirilən KDQ Azərbaycan ədəbiyyatının ictimai-

sosioloji, estetikpoetik özəlliklərini incələmək, izləmək üçün əvəzsiz örnəkdir. Xalq həyatının, 

düşüncəsinin, təfəkkür tərzinin ilkin aydın ifadə forması kimi diqqətəşayandır. Total döyüş-savaş 

səhnələri, məhrəm insani duyğular, etnik düşüncə ilə bağlı detal və təfərrüat, Vətənə, yurda 

bağlılıq, qəhrəmanlıq və sədaqət, nifrət və məhəbbət, sevgi və ayrılıq, ölüm və olum fəlsəfəsini 

dürüst və aydın şəkildə ifadə edən qiymətli söz sənəti abidəsidir. Xalqımızın incə yumor hissini, 

kinayə tərzini, qədim adət-ənənəsini, mifik fəlsəfəsini, dürlü-dürlü mərasimlərini parlaq və 

dolğun boyalarla ifadə edən KDQ ölümsüz bir əsərdir. 

KDQ zəngin bədii-poetik palitrası ilə də fenomendir. KDQ-də poetik əhvali- ruhiyyə elə 

qurulub ki, hər şey iç- içədir, daşıyıcı bədii vasitələr yalnız bir-birini izləmir, tamamlamır, eyni 

zamanda birgə gəlir, bütöv, monolit təsir bağışlayır. Bədii təəssüratın ifadə vasitələri dəqiqliyi, 

şəffaflığı ilə seçilir. KDQ sadəlik və aydınlıq poeziyasıdır, dinamik üslub, dərin, tutarlı bədii dil 

nümunəsidir. 

Dastanların dilinə başdan-başa hopan özünəməxsus nəfəs – ritm və intonasiya, təkrarlar 

sistemi, səslərin, sözlərin, sintaktik biçimlərin ardıcıl təkrarı, xüsusilə alliterasiya və paralellik, 

bədii formulalar, özünəməxsus metaforalar və bədii təşbehlər elə bir hava, mühit, istilik yaradır 

ki, KDQ dünyasına daxil olan hər kəs üçün unudulmaz təsir bağışlayır. Bu bədii-poetik 

vasitələrin yaratdığı kosmos zamansız mif ölçüsü ilə ən real bəşəri duyğuları, münasibətləri 

fantastik bir dəqiqliklə ifadə edir. 

Qədim türklərin sözə inamı, sözün magik qüvvəsi şeiri, yəni xüsusi sırası ilə, deyim tərzi 

ilə adi danışıqdan seçilən söz düzümünü yaratmışdır. KDQdən gəlib çatan on iki dastan və 



ustadnamələrin qədim şəkli olan müqəddimə – atalar sözləri ona görə süjetin ayrılmaz hissəsidir, 

informativ-semantik yük daşıyır ki, sonrakı hissələrlə onun sistemi eyni olub, sadəcə yazıya 

alınana qədərki dövrəcən adi təhkiyə süjetin müəyyən hissələrini daha çox özününküləşdirmişdir. 

Bu, məzmun planı ilə bağlıdır. Yəni o yerdə ki, şeir səviyyəsində məqamlar var (intizar, təlaş, 

sevgi, sevinc, kədər, qəriblik...), orada ozanı şeir kökündən aşağı salmaq mümkün olmayıb. 

Qopuzun nümunəsində musiqi də burada öz rolunu oynayıb, sonrakı dastanlarımızda da, məsələn 

“Koroğlu”da yalnız şeirlər musiqi ilə – sazla oxunur, digər hissələr isə şeir səviyyəsində təqdim 

olunur. 

KDQ boylarının vaxtilə başdanbaşa şeir olması fikri hipotezdir. Mövcud mətndə yalnız 

səcli nəsrdən və ya özünəməxsus Qorqud şerindən söhbət gedə bilər. Müasir ağ şeir, səirbəst şeir 

anlayışından fərqli olaraq bu şeir öz poetik ölçüləri olan (ritm, ahəng, vurğu, qafiyə, 

alliterasiya...) şeirdir. Öz ifadə və məzmun planı, müstəvisi olan KDQ şeiri yalnız “Qilqamış”, 

“İncil”, “Avesta”, “Quran” ilə tipoloji-poetik müqayisəyə gələn nadir söz sənəti örnəyidir. 

Artıq rus, alman, ingilis, fars, gürcü, latış, serb... dillərinə tərcümə olunmuş və dünya 

türkologiyasının tədqiqat predmeti kimi geniş şəkildə öyrənilməkdə olan KDQ milli hüdudları 

aşaraq beynəlmiləl ölçü və vüsət qazanmışdır. Bu baxımdan Avropa və rus alimlərindən 

V.Bartold, K.İnostransev, A.Samoylovi ç, P.Spiridonov, İ.Aniçkov, V.Velyaminov-Zernov, 

A.Yakubovski, V.Jirmunski, A.Kononov, E.Rossi, F.Babinger, L.Bazen, V.Eberhard, Y.Kunoş, 

V.Minorski; Türkiyə alimlərindən Kilisli Müəllim Rifət, O.Ş.Gökyay, M.Ergin, F.Kırzıoğlu, 

P.M.Boratav, C.Öztelli, N.S.Banarlı, B.Ögəl, Ə.B.Ərcilasun, O.Sərtqaya, F.Türkmən; 

Azərbaycan alimlərindən B.Çobanzadə, Ə.Abid, Ə.Dəmirçizadə, Ə.Sultanlı, H.Araslı, 

M.Təhmasib, M.Seyidov, H.Mirzəzadə, X.Koroğlu, Ş.Cəmşidov, T.Hacıyev, S.Əliyarlı, 

V.Aslanov, F.Zeynalov, P.Xəlilov, S.Əlizadə, C.Heyət, K.Abdullayev, H.Məmmədov, 

N.Mehdiyev, R.Bədəlov, B.Abdulla, M.Əlizadə, İ.Məmmədov və b. KDQ-nin müxtəlif 

problemlərinə həsr olunmuş əsərləri bir kitabxana təşkil edəcək qədər zəngindir. Yazı çı Anarın 

“Dədə Qorqud dünyası” adlı esse-traktatı araşdırma və bədii emosional tutumu ilə seçilən ciddi 

əsərdir. 

“Dədə Qorqud”un rus dilinə bədii tərcüməsi kimi A.Axundovanın nəşri diqqəti cəlb edir. 

“Dədə Qorqud” mövzusu bədii ədəbiyyatda özü ayrıca bir mövzudur. Z.Göyalp, Səhənd, 

M.Təhmasib, Ə.Dəmirçizadə, Anar, N.Xəzri, Ə.Muğanlı bu mövzuda maraqlı bədii əsərlərin 

müəllifləridir. 

Qədim türk dastanlarının dili Avrasiyanın mərkəzində Şərqdən Qərbə doğru geniş ərazidə 

nəinki türklər, hətta qeyri-türklər tərəfindən də anlaşılan qədim türk dili olmuşdur ki, dastanlar 

həmin dilin yüksək inkişaf etmiş, zəngin obrazlılığa, dərin fəlsəfi mündəricəyə malik mükəmməl 

bir dil olduğunu söyləməyə imkan verir. 

I minilliyin ortalarından başlayaraq əvvəl qədim türk (runik), sonra uyğur, daha sonra ərəb 

əlifbası ilə yazılmış ümumtürk abidələri qədim türk epos təfəkkürünün bilavasitə “təzyiqi” 

altında yaranmışdır. 

Həmin abidələrdə (xüsusilə runik abidələrdə) nə qədər konkret tarixi şəxsiyyətlər, 

hadisələr barəsində danışılırsa danışılsın, mütləq həmin şəxsiyyət və ya hadisələrin qeyri-konkret 

epik mənşəyindən çıxış edilir, “tarixə qədərki” təsəvvürə istinad olunur. 

Bu baxımdan Kül tiginin şərəfinə yazılmış abidə diqqəti xüsusilə cəlb edir. VIII əsrin I 

yarısına (732 il) aid həmin abidədə Göy türk dövlətinin yaranması və formalaşması tarixi barədə 

söhbət getsə də, bu söhbət qədim türk dastanlarının epik təhkiyəsini, intonasiyasını mühafizə 

edir. 

Azərbaycanın mürəkkəb tarixi etnokulturoloji şəraiti onun həm şifahi xalq ədəbiyyatına 

(birinci növbədə epos təfəkkürünə), həm də yazılı ədəbiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Həmin mürəkkəblik, əsasən, aşağıdakı səbəblərlə şərtlənir: 

I. Əvvəl (ən geci III-V əsrlərdə) qıpçaq türklərinin, bunun ardınca (IX-XI əsrlərdə) oğuz 

türklərinin Azərbaycanda faktik olaraq məskunlaşması ilə II minilliyin əvvəllərindən etibarən bu 

ərazidə ümumi türk sistemi kontekstində (və həmin sistemlə genetik əlaqəsini heç zaman 

itirməyən, vaxtaşırı həmin ümumi sistemdən “qidalanan”) yerli faktorlara (coğrafiyaya, landşafta, 

ekologiyaya) əsaslanan özünəməxsus etnik-mədəni yarımsistem formalaşır. “Yerli” qıpçaqların 

“gəlmə” oğuzlarla sözün geniş mənasında anlaşmasının nəticəsi olan həmin yarımsistemin ilk 

epik məhsulu, heç şübhəsiz, KDQ dastanlarıdır. Lakin “gəlmə” oğuzlar “yerli” qıpçaqlarla 

müqayisədə həm çoxsayllıq, həm də passionarlıq (termin L.N.Qumilyova məxsusdur) 

baxımından aktiv olduqlarına görə istər Azərbaycan xalqının, istər Azərbaycan etnik-mədəni 



sisteminin, istərsə də Azərbaycan epos təfəkkürünün təşəkkülündə daha böyük rol oynamışlar ki, 

bunu sonrakı dövrlərin ən müxtəlif (dil, mədəniyyət, ictimai təfəkkür və s.) fakt-əlamətləri təsdiq 

edir. 

II. Azərbaycanda türklərlə yanaşı qeyri-türk mənşəli müxtəlif etnosların fəal etnik-mədəni 

kontaktlarının, qarşılıqlı təsirlərinin mövcudluğu, VII-IX əsrlərdən başlayaraq Azərbaycanda 

yayılan İslam dininin bütün yerli mədəniyyətlərə, o cümlədən epos mədəniyyətinə mənfi və ya 

müsbətliyindən asılı olmayaraq təxminən eyni şəkildə münasibəti, bu və ya digər mədəniyyətə 

xüsusi üstünlük verməməsi, türk mənşəli Azərbaycan eposunun bir sıra qeyri-türk (əsasən, İran) 

ünsürləri ilə zənginləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan türk xalqının mədəni-mənəvi 

üstünlüyü ilə yerli etnoslar öz mifoloji baxışlarını, epik təfəkkür mədəniyyətlərini, 

mentalitetlərini ya qismən, ya da əsasən İslama uyğunlaşdırmağa çalışmaqla onları bu və ya digər 

şəkildə yaşatmağa cəhd etmiş, bir sıra hallarda isə gizli, ya açıq oppozisiyaya girmişlər. 

Haqqında söhbət gedən dövrdə türk mənşəli Azərbaycan eposuna, görünür, ən çox zərdüştlük – 

“Avesta” ideyaları təsir göstərmiş, işığa, oda türklərin tarixi inamı atəşpərəstliyin Azərbaycanda 

müəyyən idraki-estetik mövqe qazanmasına imkan vermişdir. 

III. İslam mifologiyası, İslam dini IX-XI əsrlərdə müəyyən ictimai-qnoseoloji çətinliklərlə, 

XI-XIII əsrlərdə isə daha inamla (və yerli etnik-mədəni sistemin reaksiyasından irəli gələn 

“güzəştlər” lə, bəzən “diplomatik” deformasiyalarla) Azərbaycan epos təfəkkürünə əsaslı təsir 

göstərir. İslam dini tarixi tərkibi etibarilə zəngin olduğuna, iudaizmin, xristianlığın epik 

mədəniyyətini özündə ehtiva etdiyinə görə Azərbaycan eposuna bir sıra ideyalar, süjetlər, 

obrazlar gətirir. Xüsusilə İslam sufizmi XIII-XVI əsrlərdə bilavasitə həm yazılı, həm də şifahi 

ədəbiyyata, eyni zamanda yazılı ədəbiyyat vasitəsilə şifahi ədəbiyyata, şifahi ədəbiyyat vasitəsilə 

yazılı ədəbiyyata nüfuz edir. Azərbaycan türk eposu ilə İslam sufizminin əlaqəsi XVI əsrdə 

mükəmməl bir sənət sahəsinin – aşıq ədəbiyyatının formalaşmasına gətirib çıxarır ki, son orta 

əsrlər Azərbaycan eposu özünün inkişafı üçün, birinci növbədə, məhz aşıq sənətinin təşəkkülünə 

əsaslanır. “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” kimi onlarla gözəl dastanları ozan ənənəsini 

yeni tarixi-kulturoloji şəraitdə özünəməxsus şəkildə davam etdirən aşıq institutu yaratmışdır. 

Qədim türk eposunun differensialregional davamı olan Azərbaycan eposu, onun istər 

şifahi, istər yazılı ədəbiyyatdakı təzahürləri, Azərbaycan etnik mədəni yarımsisteminin (II 

minilliyin ortalarından sonra muxtariyyəti genişlənən sisteminin) müəyyənləşməsi üçün ideya-

estetik potensiya təşkil etmiş, xalqın etnokulturoloji passionarlıq dövrlərində (məsələn, XIII-XIV, 

XVII-XVIII əsrlərdə) həmin potensiya özünün bütün gücü ilə təzahür edərək mənsub olduğu 

xalqa xidmət göstərmişdir. Və epik potensiyanın həmin təzahür dövrlərində türk xalqları eposları 

ilə “gizli” daxili əlaqələri də qabarır (məsələn, “Koroğlu” dastanı XVIXVII əsrlərdə Oğuz 

türklərinin, demək olar ki, hamısında eyni zamanda formalaşmışdır), epik genotipə fəal 

münasibət ifadə olunur. 

Türk ədəbiyyatlarının genetikfunksional vəhdətinin (ümumdünya ədəbiyyatı kontekstində) 

metodoloji olaraq inkar edilməsi hər bir müstəqil türk ədəbiyyatı üçün “müstəqil genezis” 

uydurmağa gətirib çıxarmışdır. Və ona görə də ümumi türk ədəbiyyatı tarixinin bütöv bir hadisə 

kimi təsəvvürdə canlandırılması bir sıra problemlər doğurur – hər şeydən əvvəl bu, ondan irəli 

gəlmişdir ki, mövcud yazılı mənbələr fetişləşdirilmiş, onların zəngin epos təfəkkürünə 

münasibəti, bir qayda olaraq, unudulmuş və nəzərə alınmamışdır. Türk epos təfəkkürü müasir 

dövrə qədər türk xalqları ədəbiyyatlarının ideya-estetik əsasında durmuş, həmin ədəbiyyatların 

hər hansı dövrdəki, hər hansı miqyasdakı “təzahürü” ümumtürk eposundan başlanmışdır. 

Mənbənin öz etnokulturoloji kontekstindən təcrid edilməsi çox zaman onun başqa cür 

anlaşılmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da türk ədəbiyyatları tarixinə dair tədqiqatların 

keyfiyyətinə təsir göstərmişdir. 
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