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M.A. T Ə H M A SİB

Məmmədhiiseyn Abbasqulu oğlu Təhmasib (1907-1982) - A zərbaycan ın  
görkəmli ədəbiyyatşiinas-folklorşiinası, fılologiya elmləri doktoru (1965), p r o fe s s o r  
(1969), Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat institutunun folkloristika şö b ə s in in  
müdiri (1945-ci ildən), Azərbaycan folklorşünaslığmın əsasını qoyanlardan ə t ı  
öncülü, ali məkləblər üçün «Şifahi xalq ədəbiyyatı» kursu iizrə ilk d ə r s liy in  
tərtibçilərindən biri, «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu» eposlarının, digər f o lk lo r  
abidələrinin toplanması, tədqiqi və nəşrində müstəsna xidmətləri o lm uşdur. 
M.Təhmasibin ssenariləri əsasında «Bir qalanın sirri», «Onu bağışlımaq o la rm ı? »  
filmləri çəkilmişdir. «VII əsrə qədər Azərbaycan şifahi xalq əd əb iyya tı»  
(«Azərbaycan ədabiyyatı tarixi» kitabında, I cild, 1960), «Azərbaycan xalq d a s -  
tanları (orta əsrlər)» (1972) və s. elmi-tədqiqat əsərlərinin müəllifıdir.

M.Təhmasib görkəmli və dəyərli tədqiqatçı-alim, miitəfəkkir-folklorşünas 
olmaqdan savayı, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı tarixində böyiik bir fo lk lo rşü -  
naslıq məktəbinin əsasını qoymuşdur.

«DƏDƏ QORQUD» BOYLARI HAQQINDA 
(I nıəqalə)

Bizim  qəhrəm anlıq dastanlarım ızı üç qrupa bölm ək m üm kündür. Bunlardan sa y c a  
ən az, m ənşəyinə görə isə ən uzaq keçm işlərlə bağlı olanları əsatiri görüşlər, m ü x tə lif  
kultlar, bahadırlıq nağılları, yaxud çox qədim  əfsanə-rəvayətlərlə səsləşən dastan lard ır 
ki, bunun da ən yaxşı nüm unələrindən biri «Basatın Təpəgözü Öldürdüyü boy»dur.

V axtı ilə, «K itabi-D ədə Qorqud»un ən yaxşı tədqiqatçısı və tərcüm əçisi olan akad . 
V .V .Bartold da «Tureçskiy epos i Kavkaz» adlı əsərində bu boyu «mifoloji xarak ter 
daşıyan əsər» adlandırm ışdı.

B izcə, bu boy Dədə Q orqud dastanlarının ən qədim idir. D iqqət edilsə, boy əslin - 
də oğuzların eponim i hesab edilən əsatiri Oğuz xanın özü ilə bağlıdır. Dastanın Iap 
başlanğıcında doğrudan-doğruya Oğuz xanın özündən və ilxıçısından dam şılır.2 Sonra

' Bax: Knnra Moero /Je/ıa KopKyaa. H3/t. AH CCP, M-JI.. 1962, c. 110.

Kitabi-Dədə Qorqud, Bakı, 1962, s. 112; Kıtabı-Dodo Qorqud. İstanbul, Mətbəyayi amirə», 1332, s 120.

Ozaıı birdən-biro olıvalatı Bayaııdırla. Qa/.anla vo sair bahadırlar ilo bağlayır. Bu boyda 
su ilo olaqodar osatiri aııtropomorf'iq obraz olan pərilorin iştirak etmosi. Topogö/ün lıomin 
pori qızlarından biri ilo çobanın zinasıııdan omolə golməsi. özüniin do molız toposindo tok 
bir gözü olm ası, doğulanda parıl-parıl parıldaması vo sairo bu dastanın, doğrudatı da, çox 
qodiın osatiri görüşlərlo sosloşdiyini aydın bir şokildo göstormokdodir. Boyda qodim 
bahadırlıq nağıllanna xas olan bir sıra ünstirlor do vardtr ki, bunlardan heç olma/.sa 
aşağıdakıları qeyd etm ok olar:

a) Əsərin osas müsbot qohromanı olan Basat bahadırlıq nagıllarına xas olan bir 
şokildə heyvan siidü ilə poıvoıiş tapıb heyvan torofındən bəslonir. Buna göro do o, öz 
«anası» olan aslan kimi «sazdan (qam ışlıqdan) çıxaraq Un urur», onun «apul-apııl yürüşü 
adam kibi», lakin «at basuban qan süm ürür»‘ və i. a.

Əsərin əsas m ənfı qəhrəm anı olan Təpəgözün isə, yuxarıda da deyildyi kimi, anası 
ən qədim  antropom orf surətlərdən biri olan Payrika-Pəridir. O da qan sorur. Lakin 
Basatın qan sorm ası ilə onun qan sorması arasında çox böyük fərq vardır:

«Aruz T əpəgözü aldı, evinə gətirdi. Buyurdu bir dayə gəldi... bir sordu olanca 
südün aldı, iki sordu qanın aldı, üç sordu canın aldı. B ir qaç dayə gətirdilər, holak etdi»".

G öründüyü üzrə, Basatın aslan kimi ün vurub (nərə çəkib), at basıb, qan 
sorm asından bir alplıq, qəhrəm anlıq, əzəmət; Təpəgözün ona süd verən «ana»ların qanını 
sorub həlak etm əsində isə cəlladlıq, xunxarlıq, rəzalət vardır. Lakin bunlar m ənaca nə 
qədər fərqli olsalar da, bahadırlıq nağıllarına xas olan ünsürlər, əlam ətlərdirlər.

b) Basatı evə gətirirlər. Lakin o, dayanm ayıb geri, aslan yatağına qaçır. Nəhayət, 
elin baş biləni, ham ıya ad qoyan Dədə Q orqud gəlir, ona nəsihət verir, bəlkə də, elə «at 
basıb qan sorduğuna» görə adını Basat qoyur. Təpəgözü isə anası pəri qızı ovsunlayır, 
barm ağına bir üzük taxaraq: «Oğul, sənə ox batmasın, tənini qılınc kəsm əsin deyir.

B unlardan da hər ikisi, yəni həm qəhrəm ana bahadırlıq xüsusiyyətlərinə görə ad 
qoymaq, həm  də ovsunlayıb «ox batmaz, qılınc kəsməz, nizə işləm əz eləm ək» yenə də 
qədim  bahadırlıq  nağıllarına xas olan əlamətlərdəndir.

c) Təpəgöz Sallaxana qayasına çıxıb hərami olur, yol kəsir, hətta oğuzdan da adam 
yeməyə başlayır. «O ğuz Təpəgözün əlində zəbun olur». Nəhayət, D ədə Q orqudu iltimasa 
göndərirlər. Təpəgöz yem ək üçün günə altmış adam tələb edir. A xırda beş yüz qoyunla
iki adam a razılaşıb kəsim  kəsiı lər.

Bu m üddət ərzində B asat da evdə oturmur. O da vuruşda, m übarizədə, müha- 
ribədədir. Lakin o, öz elinə qarşı deyil, elinin düşm ənlərinə qarşı vuruşur. Bu m üddətdə 
Təpəgöz el içində həram i-adam cıl adı qazanm ışdır. Basata isə el: «Təkə buynuzundan 
qatı yaylı, İç oğuzda, D aş oğuzda adı bəlli Aruz oğlu alp ərən» kimi şorəfli ad-san ver-
mişdir. O alp olm uş, bahadır olm uşdur.

d) Təpəgöz oğuzun ən adlı qəhrəm anlarını «zəbun etmişdir». B ahadırlıq  nağtlının 
daxili qanununa görə, bu elə belə də olmalı idi, çünki onu ancaq hələ lap uşaqlığından ona 
qarşı çıxa biləcək bir alp kimi hazırlanan Basat məğlub edə biləıdi. Ozan onu qəsdən as- 
lan südü ilə böyütm üş, Basat adı vermiş, düşm ənlərlə vuruşa göndərm işdi. O, bahadır ki- 
mi böyüm üşdü, axırda da ən dohşotli düşməni bir bahadır kimi yenm əli, mohv etmoli idi.

1 K itabi-Dədo Qorqud. İstanbul, 1332, s.120.
2 K itabi-D ədə Qorqud, Bakı, 1962, s. 1 13.



e) Təpəgöz əfsunlu-ovsunlu idi. Onu ancaq öz qılıncı ilə öldürm ək olardı. Lakin bu 
qılınc da ovsunlu idi. O na da toxunm aq olm azdı. O na əl vurm aq özünü ölüm ə vermək 
demək idi. Basat bunun da yolunu tapır. Təkbətək bahadırlıq vuruşunun bütün mərhə- 
lələrində qalib  gəlib onu məhv edir.

I. N əhayət, Basatın öz əcdadı haqqında Təpəgözə dediyi balaca bir şeir parçasından 
boyun hətta çox qədim  totem ist görüşlərlə səsləşdiyi gorünm əkdədir. Təpəgöz son nə- 
fəsdə Basatdan soruşur:

-  ...A)p ərin ərdən adın yaşırm aq ayıb olur. Adın nədir, yigit, degil mana.
Basat deyir:
-  «...A tam  adın sorar olsan Q aba ağac, anam  adın deyirsən Q oğan aslan».
B eləliklə, o, öz m ənşəyini nəinki aslanla, yəni heyvan kultu ilə, hətta qaba ağacla,

yəni ağac kultu ilə də bağlayır.
M əlum  olduğu üzrə, bu boyu birinci dəfə alm an alim i Dits 1815-ci ildə alm ancaya 

tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirm iş və bu barədə ilk dəfə, hələ indi də öz əhəm iyyətini 
itirm əm iş fik irlər söyləm işdir. O gündən bəri bu əsər bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb 
etm iş, abidənin m üxtəlif m əsələləri barədə bəzi böyük-kiçik  əsərlər yazılm ış, m üqayisələr 
aparılm ış, fik irlər söylənm işdir. B unların ham ısını burada gözdən keçirm əyə, deyilmişləri 
bir daha təkrar etm əyə lüzum  görm ədiyim iz üçün biz ancaq toxunulm am ış bir məsələ 
haqqında danışacaq, bu əsərin buna bənzər başqa əsərlərə, variant və versiyalara nə 
dərəcədə yaxın olub onlardan nə dərəcədə fərqləndiyini nüm ayiş etdirm əyə çahşacağıq.

M əlum dur ki, bu süjet dünyanın bir sıra xalqlarında vardır. H ətta son illərdə aparıl- 
mış tədqiqatdan məlum  olduğuna görə, belə versiya və variantların m iqdarı 200-dən artıq- 
dır .

Bu versiya və variantların bəziləri bizim  «Dədə Q orqud» dastanına çox yaxm, 
bəziləri isə bundan çox fərqlidir. B iz bunların ham ısını bir-birilə, yaxud bizim dastanla 
m üqayisə etm ək fıkrində deyilik. B una heç ehtiyac da yoxdur. Ü m um iyyətlə, müqayisə 
xatirinə m üqayisə, bizcə, m ənasız işdir. A ydındır ki, hər bir m üqayisə müəyyən bir nəticə 
verm əli, əvvəlcədən nəzərdə tutulm uş bir m əqsədə xidm ət etm əlidir.

Biz hələ 1961-ci ildə nəşr edilm iş «Dədə Q orqud» boyları haqqında» adlı məqalədə 
belə nətıcəyə gəlm işdik ki, «Oğuz versiyası adı altında toplanan «Ər arvadının toyunda» 
variantlarının, onların sonrakı inkişafı nəticəsində yaranm ış olan m üxtəlif «Aşıq 
Q ərib»lərin, eləcə də bu xalqların əksəriyyətində bu saatda da yaşayan Təpəgöz-Kəlləgöz 
süjetlərinin m üqayisəli tədqiqatı «Dədə Q orqud boylarının harada, kim lər tərəfındən 
yaradılm ış olduğunun aydınlaşdırılm asına çox köm ək edəcəkdir2

İndi biz həmin nəticəni əldə etm ək m əqsədilə «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu 
ona ən yaxın və yaxud ən yaxın olm alı olan yeddi əsas variantla Iap m üxtəsər bir şəkildə 
m üqayisə etm əyə çalışacağıq.

Adam a elə gəlir ki, sadalanm asına lüzum görm ədiyim iz m əlum  səbəblərə görə bu 
dastana ən yaxın süjetlərdən biri m əşhur «Min bir gecə» variantı olmalıdır.

«M ın bir gecə» nağıllarının, üm um iyyətlə, «Sindibad» nağılının isə xüsusilə bizdə 
Çox geniş yayılm ış olduğu m əlum dur. B izim  hətta m üxtəlif şair- aşıqlarım ız tərəfindən bu

 ̂Bax: )KHpMyncKHfi. Ory3CKH« repoHMecKHiı 3iıoc h Kimra Moero /le fla  KopwyTa, c. 216. 
Azarbaycan şif'ahi xalq ədəbiyyatına dair tadqiqbr. Azarb. SSR  EA Nnşriyyatı, 1961, s. 47

süjetə əsaslanan dastan lar da yaradılm ışdır ki, bir neçə versiyası olan «Sey(əlınülıık»lar 
buna ən yaxşı m isaldır. Bizdo bu slijetiıı «Min bir gecə» variantı ilə səsləşən kiçik 
«Kəlləgöz», «A dam cıl», «Dəm irdırnaq» və sairə bu kimi əfsanələr. rəvayətlər də az 
deyildir. Lakin m übaliğəsiz dem ək olar ki, «Basatın Təpəgözü öldiirdüyü boyla «Min bir 
gecə» süjeti arasında heç bir əsaslı oxşarlıq yoxdur.

M əlum  olduğu üzrə, «M in bir gecə»də bu süjet Sındibadın üçüncü səyahətinin kiçik
bir hissəsini təşkil edir:

Sindibadın m inm iş olduğu gəmi yolu azıb «M eymuna oxşayanlar»ın əlinə keçir. Bu 
qara üzlü, sarı gözlü m əxluqlar tacirləri bir adaya çıxarıb gəmini aparırlar. Sindibadla 
yoldaşları adada qəribə bir saraya rast gəlirlər. Bu sarayın sahibi qara dərili, dəhşətli bir 
azmandır (velikan). O  elə birinci gün saraydan çıxıb Sindibadgilə yaxınlaşır, qəssab 
qoyun seçirmiş kimi onları b ir-b ir əlləşdirir, ən kök olan kapitanı tutub şişə taxır, kabab 
eləyib yeyir, gecəni elə oradaca yıxılıb yatır, səhər tezdən də durub haraya isə gedir. 
Axşam azman qayıd ıb  yenə də tacirlərdən birini kabab eləyib yeyir. Tacirlər işi belə 
görüb, sözü bir eləyir, az bir m üddət ərzində m öhkəm  bir qayıq düzəldirlər.

Bu müddət ərzində azm an da hər axşam  bir nəfəri yeyib gecəni yatır, səhər də 
durub gəzm əyə gedir. Qayıq hazır olduqdan sonra tacirlər onun yatm asından istifadə 
edərək ocaqda iki şiş qızdırır, onun gözlərini ko redərək  qayığa m inib qaçırlar...

Göründüyü Uzrə, bu nağılla bizim dastan arasında yaxınlıq, doğrudan da, yox 
dərəcəsindədir. Bu iki süjet arasında ikicə səsləşən nöqtə vardır. O da:

a) azmanın adam cıl olm asm dan;
b) nəhayətdə, onun gözlərinin qızdırılm ış şişlə kor edilm əsindən ibarətdir.
Fərq  isə o lduqca çoxdur. Ən əsaslısı da budur ki:
a) «M in bir gecə» azm antntn bir deyil, iki gözü vardır. Yəni o, təkgözlü Təpəgöz 

deyildir.
b) onun gözü tək olm adığı kimi, özü də tək  deyildir.
Tam  özünə bənzəyən bir arvadı da vardır. Yəni bu azman, bizim  dastanda olduğu 

kim i, ağılsız bir çobanın bir pəı i qızı ilə təsadüfı zinasından törəmiş tək bir eybəcər deyil, 
bu adanın adam əti yeyən sakinlərindən biridir.

II. M əlum  tarixi-m ədəni əlaqələr baxım ından D ədə Qorqud «Basat-Təpəgöz»ünə 
ən yaxın süjetlərdən biri də H om er «O disseya»sındakı siklop əhvalatı o lm ahdır. Bu iki 
qədim  süjet arasındakı bənzərlik «Sindibad»a nisbətən daha çoxdur. Bunlardan heç 
olm azsa aşağıdakıları qeyd etm ək olar:

a) H ər şeydən qabaq, Polifem  doğrudan-doğruya təkgözlü Təpəgözdür.
b) Polifem lə O dissey və yoldaşları arasındakı mübarizə sarayda, yaxud saray

həyətində deyil, b izim  dastanda olduğu kimi, m ağarada cərəyan edir. ^
c) Odisseygil də bizim  B asat kimi qoyunların arasında gizlənərək m ağaradan çıxıb

qaçırlar və s.
Lakin, bizcə, bu variantlar arasında da fərq bənzər cəhətlərdən daha çox, daha 

qüvvətlidir ki, biz də burada bunların ən əsaslılarını, sadəcə, qeyd etm ək, sadalam aq yolu 
ilə gedəcəyik.

a) M əlum  olduğu üzrə, Sindibadla Azm an, eləcə də Odisseylə Polıfem  arasınüa heç
bir qohum luq, yavuqluq, hətta tanışlıq belə yoxdur. , ■ , ,

Basatla T əpəgöz isə bir yerdə böyüm üş, bir evdə pərvəriş tapm ış, bır atanın 
çörəyini, hətta, bəlkə də, bir ananın südünü yemişlər. Onlar, demək o lar kı, qardaşdırlar.



Dastana görə, ölüm  ayağında hətta  Təpəgöz özü də B asata: «İndi qardaşıq, qıym a mənə»‘ 
deyir.

b) Buna görə də A zm anın  S indibadgilə, Po lifem in  isə O disseygilə münasibəti ilə 
Təpəgözün Basata və O ğuz e llərinə m ünasibəti arasm da çox böyük fərq vardır. Bunlara 
eyni m eyaıla yanaşıb, eyni şəkildə q iym ətlənd irm ək  doğru olm az. Polifemə nisbətən 
Təpəgöz daha rəzil, daha m urdardır. O ğuzun südü ilə, çörəyi ilə böyümüş bu nankor 
nəhayətdə ona bəla kəsilm iş, «qalın O ğuz ellərini yeddi dəfə yerindən oynatmış», ən 
görkəm li qəhrəm anlarm ı «zəbun etm iş», ax ırda  da yem ək üçün gündə beş yüz qoyun, iki 
adam  tələb edərək «kəsim  kəsm işdir». D astana  görə, bu gündən O ğuzun fəlakətli günləri 
başlam ışdır. O, saysız-hesabsız  «əlləri xınalı q ızcığazlar» , «ağbirçəkli qarılar ağlatmış- 
dır». Lakin bu qansız hələ bununla  da kifayətlənm ək fik rində deyilm iş. O, utanmadan:

Q alxıbanı yerim dən duram , derdim ,
Q alın O ğuz  bəyləri ilə əhdim  pozam , derdim .
Y enidən doğanm  qıram , derdim .
B ir göz adam  ətinə deyam , derd im ,2 - deyir.

B ir sözlə, T əpəgöz nə A zm andır, nə də Polifem . B unlar başqa-başqa xarakterə, 
səciyyəyə m alik surətlərdir. Təpəgöz O ğuz eli üçün dəhşətli b ir fəlakət, ümumi bir 
bəladır.

c) B una görə də S indibadla azm anın və O dissey lə B asatın  m übarizələri, qəhrəman- 
lıqları da öz m əqsəd, m əzm un və form alarm a görə b ir-b irindən çox fərqlidir. Odissey də, 
Sindibad da təsadüfən Polifem lə üz-üzə gəlm iş, öz can ların ı qurtarm aq üçün mübarizəyə 
m əcbur olm uşlar. S indibadın m übarizəsində bir m əzlum luq, çarəsizlik, əlacsızlıq, 
Odısseyın m übarizəsində isə, əgər belə dem ək olarsa, hətta bir dərəcəyə qədər avantüra 
cizgiləri vardır. B asat isə öz elinin, xalqının intiqam ını alm aq, qalın Oğuz ellərini 
fəlakətdən qurtarm aq üçün düşüncəli olaraq Təpəgözlə vuruşa gedən bir qəhrəmandır.

d) N ə Sindibad A zm anı, nə  də  O disseygil Polifem i öldürə bilm irlər. Ancaq kor edir 
və bundan istifadə edərək qaçıb  canlarını qurtarırlar. B asat isə bir el qəhrəmanı kimi 
Təpəgözlə vuruşur, m əğlub edir, öldürür, xalqı onun şərindən qurtarır.

G öründüyü üzrə, bu «variantlar» arasında, doğrudan da, çox əsaslı fərqlər vardır. 
B ir sözlə, nə məzmun, nə məna, nə ideya istiqam ətinə görə, nə sanbalm a, nə də əzəmətinə 
gorə B asat Sındıbad və O dissey olm adığı kim i, T əpəgöz də A zm an və yaxud Polifem 
deyil. Bunlar, sözün xüsusi m ənasında, başqa-başqa surətlər, səciyyələr, başqa-başqa 
müstəqil əsərlərdir.

III. Təkgözlü A zm an haqqında əfsanələr, rəvayətlər Şimali Qafqaz, Dağıstan və 
A bxazıya xalqları arasında da çox geniş yayılm ışdır. B u süjet xüsusilə bu xalqların 
əksərıyyətinin şərik olduqları «N art» e posunda çox m öhkəm  yer tutmaqdadır.

U m um ıyyətlə, «N art» eposunun m üxtəlif versiya və variantları ilə bizim şifahi 
ədəbıyyatım ızın m üxtəlif janrları, misal üçün, nağıl, m ərasim , Iətifə, rəvayət, əfsanə- 
lərımız, ən əsaslısı ısə dastanlarım ız və xüsusilə “Dədə Q orqud” dastanları arasmda çox 
aydın səsləşm ə, çox yaxm  oxşarlıq lar vardır.

B unların heç olm azsa aşağıdakı ən əsaslılarını qeyd etm ək, bizcə, xeyirsiz olmaz:

' «Kitabi-Dnd3 Qorqud», Bakı, 1962. s. 120. 
2 Yena orada.

a) «Nart» eposuııun ayrı-ayrı qolları. süjet. əhvalat və m otivləri ilə bi/.im 
nağıllarımız aıasında oxşarlıq çoxdur. Misal üçün, eposun Şimali Osetiıı variantındakı 
«Nartların alm ası», yaxud Cənııbi Osetin variantındakı «Qızıl alm a» ııagılı ilə Abxaz 
variantındakı «Sasrıkva əjdalıa öldiirür» nağılları birlikdə bizim  məşlıur «Məlik 
M əmməd» nağılına, A bxaz variantının ən yaxşı qollarından biri olan «İt oglu və nartların 
qardaşı oğlu» bizim  «Ağquş», «Məlik M əm m əd və M əlik Əmcəd», «Qız\l qoç» və sairə 
bu kimi nağıllarım ıza, osetinlərin «Axsar və Axsartaq»ları isə bizim  «İskəndər» adlı 
nağıllarımıza o dərəcədə oxşayır ki, bunların bir-birlərindən, yaxud ham ısının daha qədim 
bir mənbədən istifadə etm iş olduqlarına inanmamaq mümkün olm ur. Bir sıra «Sırdon 
uayqları aldadır» kimi balaca süjetlər isə bizdə də ya balaca müstəqil nağıl. yaxud da 
böyük həcmli nağılların  kiçik hissələri kimi xalq içərisində yaşam aqdadu lar .

b) «Sırdan borcunu verir», «Sırdan qoyununu kəsir» və sairə bir sıra belə əhvalatlar 
isə bizdə çox m əşhur olub, dəfələrlə nəşr edilm iş «M olla N əsrəddin» lətifələri 
seriyasındandır ki, bunun, doğrudan da, belə olduğunu eposu tədqiq edən alim lər də qeyd 
edirlər2

c) Bizdə son zam anlara qədər xalq içərisində yaşayan «Xıdır ha xıdır» adlı mövsüm 
mərasimi də «Nart» qəhrəm anlarının şərəfınə icra edilən m ərasim lə çox yaxından 
səsləşməkdədir.

d) Y. M. M eletinskinin verdiyi m əlum ata görə, onun «M esto nartskix skazapşı v 
istorii eposa» adlı m əqaləsi m üzakirə edilən zaman İ. S. Braqinski «Nart» eposunun on 
əzəm ətli surəti olan Satana Ş a t a n a n ı n  « A v e s t a » d a k ı  A rdvi-Sura-A nahitanı

xatırlatdığını dem işdir. . . . .  . . .
İ. S. B raqinskinin bu fikri sübut üçün nə kimi dəlillər gətirdiyi bizə m əlum  deyıl. 

Lakin fikıin doğruluğu göz qabağındadır. Şatana —  Satana, doğrudan da, bütün daxili və 
xarici əlamətləri, bütün xüsusiyyətləri ilə Qədim  İran, A tropaten, Erm ənistan və başqa 
yerlərdə çox geniş b ir şəkildə təqdis edilmiş bu əzəmətli ilahə surətini yada salır. O da bu 
ilahə kimi sularla əlaqədardıv. Onun hətta gəzdiyi, dolaşdığı, istirahət edib iş gördüyü 
yerlər də su başları, çay, dəniz sahələridir.

O da bu ilahə kimi işıqla əlaqədardır. Hətta, bəlkə də, işığın özüdür. 0  hətta
«günəşsiz qızdırıb, aysız işıqlandırır»da.

O da bu ilahə kimi to ıpaqla, m əhsuldarlıqla bağlıdır. N aıtları həm işə hər şeylə 
təm in edən odur. O nun ərzaq sandıqları həm işə dolu, süfrəsi həmişə açıq və zəngindir.

Nəhayət, o  da  bu ilahə kimi gözəllik, eşq, məhəbbət m ücəssəm əsidir və elə 
bununla da bağlı olaraq, eposun bütün variantlarında o, nartların ümumi anası hesab 
olunur. Abxaz variantına görə isə onun doğrudan-doğruya yüz oğlu vardır. Bızcə, bu 
gözəl surətin bu sonuncu xüsusiyyəti onun daşıdığı adda da yaşam aqdadır ki, bizi də ən
çox maraqlandıran budur.

A rd v i__Sura A nahita adının etimoloji izahı barədəki ehtim allar m əlum dur. Lakın,
bizcə, əgər çox sadəlövh, çox bəsit görünməzsə, «Anahita —  Ana-hıd»ı «Ana-hıd» 
kimi də oxuyub izah etm ək mümkündür. Ə gər bunu bu şəkildə qəbul və izah etmək 
azacıq da olsa ağlabatandırsa, onda «Ana-hid»Iə «Şat-ana» arasında çox da böyük fərq

1 HaprcKHc cKmHH*. M „ 1949, c. 3 -5 , 5-8. 230-233; l iapn,, -  ,» o c  occtw .cko.-o  Hapona. H’w . A U  C tC P . 
M ., 1957, c. 7 2 -8 K 60-66; I lpnKjııoııcıınc napra Cocpı>iK n cro / i c h h i i o c i o  ; ic h m tm  Opan.cB. M., I J0~. c. 

1 6 9 ,9 4 -1 0 0
2 Bax: K . M . M c j ic t h m c k h h . n p o n c x o w ı c w H C / v p O H w c c K o r o 'j j j o c ü . M .,  1960, c. 206



qalmır. Beləliklə, m üqəddəs, səmavi, işıqlı, parlaq ana, allahlar anası kimi b ir m əna olan 
adların hər ikisində əsası təşkil edən «ana» sözü olur ki, bu da b ir sıra  qəd im  və müasir 
xalqlarda, o sıradan da «N art»a şərik olan xalqların əksəriyyətində və b izdə elə  həmin 
«ana» m ənasında işlənm əkdədir.

d) «Nart» eposunda qəhrəm anların əksəriyyəti işıqla, günəşlə, odla, gözlə  bağlıdır- 
lar. M isal üçün, çayın sahilində qoyun otaran çobanın qarşı sahildə paltar yuyan yarım- 
çıplaq Şatanaya m əhəbbətlə baxm ası nəticəsində sal daşın  «bətninə» düşüb doqquz aydan 
sonra ham an daşdan doğulm uş qəhrəm an Soslanı səm avi dəm irçi G urdalaqon yüz kisə 
palıd köm ürünün közü ilə közərdir, m öhkəm lədir, sonra da çıxarıb  yüz tu lux  canavar 
südünün içinə saiır. Y axud N artların gənc nəslinin ən görkəm li qəhrəm anı olan Satraz do- 
ğulanda qırm ızı alov şəklində doğulm uş, elə o dəqiqə də qalxıb dənizə atılm ış, dənizin su- 
yu isə onun hərarətindən buxar olub göyə qalxm ış, sonra yenidən yağışa çevrilərək  yağ- 
mış, onu soyutm uşdur.

N artların atları da əksərən özləri kimi adla əlaqədar olub, od, at, oda bənzər at, od 
qanadlı at və s. adlanırlar ki, bunlar da bizim  nağıllarım ızdakı atları, xüsusilə «od at» de- 
mək olan Qıratı yada salır. Q əhrəm an X anıtsın  atı isə bizim  K oroğlunun D üratı kimi 
D urdur at adlanır və s.

e) Nəhayət, bu eposda «X ız qalası» adlı çox m öhkəm  bir qala haqqında danışılır. 
Eposa görə, bu qala Nartların dəfələrlə hücum  etdikləri, lakin ala bilm ədikləri b ir isteh- 
kamdır. Eposun ən görkəm li tədqiqatçısı V. İ. A bayevin verdiyi m əlum ata görə, bu  qala- 
nın harada olduğu hələlik  aydınlaşdırılm am ış qalır. E posa görə, «X ız» qalası Nartlarla 
çox da dost olm ayan Çolaxsartaq adlı bir aldarın, yəni feodalın m alikanəsi imiş. Onun 
Bidoxa adlı gözəl b ir qızı, yaxud bacısı var imiş. A ldar onu heç kəsə verm əyib, b ir növ, 
dustaq kim i qalada saxlayırm ış. Qala m eşənin içərisində imiş. A rxa tərəfdən o böyük 
qara bir qayaya söykənm iş im iş və s. Eposun həm ən bu qala ilə əlaqədar olan qol sə- 
fərlərinin başqa cəhətlərini bir tərəfə buraxaraq biz ancaq bunu dem ək istəyirik ki, bizcə, 
bu qala, ya elə məhz N art qəhrəm anının fəaliyyət m eydanlarına çox yaxm  olan Xızı 
qəsəbəsində indi xərabələri qalm ış Xızı qalasıdır, yaxud da A zərbaycanm  bir sıra 
yerlərində olduğu kimi, elə m əhz həmin X ızıda da vaxtı ilə çox m əşhur olm uş «Qız 
qalası»dır.

Çox m araqlıdır ki, bu «Qız» qalasının eposdakı təsviri 1943-cü ildə Xızı rayonunda 
aparılm ış xüsusi tədqiqat zam anı «Xızı-qaIa» adlı qədim  qala istehkam  xərabələri haq- 
qında əldə edilm iş m üxtəsər m əlum atla çox yaxından səsləşir. Prof.Y .A . Paxom ovun ver- 
diyi m əlum ata görə, «hər halda m onqol dövründən çox qədim lərə aid olan» bu «Xızıkala» 
«keçm işdə qalın m eşəlik içərisində olmuş», xüsusilə sıldırım  bir qayaya söykənm iş imiş».

Şimali osetin variantınm  «Sotlanın Badoxa ilə evlənm əsi» adlı qolunda təsvir 
edilən yeddi bulaq da, məlum  olduğu üzrə, bu gün də elə bu ərazidə vardır və bu adı 
daşım aqdadır.

A zərbaycanın bir çox yerlərində, o cüm lədən də Bakıda və elə həmin Xızı rayo- 
nunda olan qız qalaları haqqında hələ bu gün də xalq içərisində yaşayan əfsanələrdə isə 
xanın öz qızına, yaxud bacısına münasibəti həm in Xız qalasının sahibi m ülkədər xan Ço- 
Iaxsartaqın Badoxaya (bəlkə də Bədihəyə) m ünasibətindən heç fərqlənm ir. Üm um iyyətlə, 
m üxtəlif variantları olan bu əfsanələrlə «Nart» eposunun bu qolu arasında çox aydın bən- 
zəyişlər vardır.

«Nart» eposu ilə Azərbaycan folkloru arasıııdakı yaxınlığı göstərən belo nüımı- 
nələrin sayını daha da artırm aq olar. Ancaq. bizcə, bu eposla bizim  «Kitabi-Dədə Qor- 
qud» dastanları arasındakı yaxınlıq daha əsaslı. daha qüvvətli və tədqiqat üçüıı xüsusilə 
maraqlıdır. Bu iki epos arasında bir-birinə ən çox yaxın olan ov-şikar m övzusu və ovçu 
surətləri, div-azm an surətləri və onlara qarşı mübarizə mövzusu, allaha itaətsizlik, hətta 
asilik mövzusu onun m üxtəlif mərhələlərdəki formaları, nəhayət. Təkgöz- Kəlləgöz - 
Təpəgözlərlə əlaqədar süjetlər və sairədir.

«Nart» eposunun xüsusilə Şimali Osetin variantında uayqlara, yəni təkgözlü az- 
manlara dörd qol-səfər həsr edilm işdir ki, bunlardan ikisi bizim bu fəslin mövzusu-bəhsi 
olan «Basat-Təpəgöz» dastanı ilə çox yaxından səsləşməkdədir. Bu qollardan biri eposun 
qocaman qəhrəm am  olan U rızm aqla Təkgözlü azman arasındakı m acəradan danışır. 
Qolun lap qısa m əzm unu belədir:

B ir yem ə-içm ə zam anı Nart gəncləri arasında çox ciddi m übahisə düşür. Nart 
kişiləri içərisində ən böyük qəhrəm an, Nart qadınları içərisində isə ən ağıllı və ən gözəl 
qadın kimdir?

M übahisə elə q ızışır ki, gənclər savaşm aq dərəcəsinə gəlirlər. Nəhayət, bir nəfər 
kənddə ən yaşlı qadın hesab edilən K arm aqona müraciət etməyi, bu sualları ona verməyi 
m əsləhət görür. K arm aqon (Cənubi Osetin variantına görə, bu qarının adı Gülbadaqdır) 
Nart kişiləri içərisində ən böyük qəhrəm anın Urızmaq, Nart qadınları içərisində isə ən 
ağıllı və ən gözəl qadının  Satana-Şatana olduğunu deyir. Gənclər daha da əsəbiləşir, hətta, 
deyəsən, qarını döyürlər də. O nlar ona görə belə edirlər ki, artıq qocalm ış Urızmaqı ən 
böyük qəhrəm an kim i tanım aq istəmirlər.

U rızm aq səfərdən qayıdıb əhvalatı eşidir, car çəkdirib həm in gəncləri yeni bir 
səfərə getm ək üçün dəvət edir. Gənclər toplaşır, yola düşürlər. K ar-m aqon qarı isə 
göylərə yalvarır ki, qar yağsın, tufan qopsun, yollar bağlansın igid kimdir, boşboğaz kim- 
dir, seçilsin. D əhşətli bir tufan qopur. N artlar bir həftə mağarada gizlənm əyə məcbur 
olurlar. Bütün gənclər peşm an olub, yola çıxdıqları günə lənətlər yağdırırlar.

Soyuğa, borana dəyanətlə dözən tək bircə Urızmaq olur. Nəhayət, hana açılır, 
G ünəş çıxır. Q aradağın sahibi olan Təkgözlü azman da öz qoyun sürüsünü otlamağa 
buraxır. Azm anın davarları da özü boydadır, onun quzuları öküzə, qoyunları isə dəvəyə 
oxşayırlar. G ənclər birər-birər öz güclərini sınayırlar. Lakin heç birisi bir dənə quzu belə 
tuta bilm ir, acıq eləy ib  əliboş kəndə qayıdırlar. Bu bir həftə içərisində dönüb buz heykəl 
görkəm i almış U rızm aq tək Q aradağa qalxır. Azmanın sürüsünə başçılıq edən keçinin iki 
dal ayaqlarından tutur. Onun əlləri donub keçinin ayaqlarına yapışır. Urızmaq nə qədər 
çalışırsa, əllərini qopara  bilm ir. Keçi onu sürüyüb azm anın m ağarasına gətirir. Təkgöz 
keçinin gətirdiyi bu şikara çox sevinir. Tez qalxıb ocaq qalayır. Urızmaqı özü-özünə 
çevrilən şişə taxıb oçağa qoyur, özü isə uzanıb yatır. Şimal variantına görə, şiş ancaq 
Urızm ağın dərisinə, cənub variantına görə isə ancaq paltarına sancılınışdır. Çox 
çəkm ədən paltar, yaxud dəri yamr, U nzm aq yerə düşür. O, vaxt itirm ədən elə həmin 
qızm ış şişlə azm anın yeganə gözünü kor eləyir.

Azm anla U rızm aq arasında mübarizə çox uzun çəkir. N əhayət, Urızm aq bizim 
dastanda Basatın etdiyi kimi, keçini boğazlayıb dərisini soyur, həm in dəriyə bürünərək 
azm anın qıçları arasından çıxıb qaçır.

Bundan sonrakı «Batraz vo Çalsaqqal Uayq» adlı qolda isə Urızm aqın qardaşı oğlu 
gənc Batrazın b irT əkgözlü  azm anı öldürməsindən danışılır.



Çalsaqqal Təkgöz nartların  qoyun sürülərinə dinclik verm ir. N əhayət, N artların 
ağsaqqalları yığıncaq çağ ınrlar. Qoca U rızm aq süfrəyə üç böyük külçə, bir də bişm iş 
öküz qabırğası qoyub deyir: - K im  öz gücünə arxayındırsa, bu üç külçə ilə bu qabırğam  
yesin, bizim  qoyun sürülərinin çobanhğını öz öhdəsinə götürsün.

Gənc Batraz süfrəyə qoyulm uş bu şeylərin  ham ısını bir tikə eləyib yeyir, sürüləri 
otarm ağa aparır. Çox çəkm ir ki, Azman gəlir. B atraz am an verm ədən onu öldürür, başını 
kəsir, çom ağının başına keçirərək kəndə gətirir.

G öründüyü üzrə, Nart qəhrəm anlannın  qoca nəslinin ən adlı-sanlı nüm ayəndəsi 
olan Urızm aq və gənc nəslin ən görkəm li nüm ayəndəsi olan Batraz haqqında olan bu iki 
macəra, elə bil ki, əslində bir bütöv süjetm iş, sonradan ikiyə bölünm üşdür. E lə bil ki, 
«Nart» dastançıları iki nəslin əsas qəhrəm anlarını incitm əm ək üçün qəsdən bu süjeti ikiyə 
bölmüş, bir hissəsini U rızm ağın, b ir hissəsini isə Batrazın adına bağlam ışlar.

E posun bu iki qolu öz süjet təfərrüatlarına, hətta A zm anın öz üzüyünü qəhrəmana 
verməsi, qəhrəm anın keçini, yaxud qoyunu soyub dərisinə bürünm əsi, Azm anın qıçlan 
arasından sivişib çıxm ası və s. bu kimi kiçik ünsürlərinə qədər, doğrudan da, «Min bir 
gecə» və «Odisseya» variantlarına nisbətən bizim  dastana daha yaxındır. Özü də bu 
yaxınlıq tək bircə A zm anla Təpəgözün bir-birinə oxşam aları ilə m əhdudlaşm ır. Bizcə, bu 
iki qolun əsas m üsbət qəhrəm anları da D ədə Q orqud qəhrəm anlarına çox bənzəyir.

Y uxarıda da deyildiyi kim i, bu eposun ən yaxşı tədqiqatçılarından biri olan
V .İ.A bayev və B. A. K aloyev yazırlar:

«Nart» eposunun m ənşəyini və inkişaf m ərhələlərini tam, dürüstlüyü ilə müəyyən- 
ləşdirm ək hələlik m üm kün deyildir. Ayrı-ayrı qolların təhlili göstərir ki, eposun bir sıra
süjet və m otivləri qədim  skif m ifləri ilə əlaqədar olub, yeni eradan əvvəlki VIII__VII
əsrlərə gedib  çıxır. İkinci tərəfdən, şübhəsiz ki, X III— X IV  əsrlərdə m onqollarla əlaqə 
öz m öhrünü «Nart» eposuna basm ışdır. X am ıts vo B atraz kimi baş qəhrəm anların adlan 
monqol təsirini çox aydın göstərm əkdədir."

Prof.V .İ.A bayev «İstoriçeskoe v nartskom  epose» adlı başqa bir məqaləsində isə bir 
sıra daha başqa qəhrəm an adlarının Çingiz xan, Batı və sairə ilə səsləşdiyini də iddia edir.

B izcə, təkgözlü Azm anı öldürüb başını nartlara gətirən Batraz hər hansı monqol 
nağıh qəhrəm anından daha çox, Təpəgözü öldürüb başını O ğuza gətirən Dədə Qorqud 
Basatına daha çox bənzəyir.

a) hər iki eposdan m əlum olduğu üzrə, bu qəhrəm anların  hər ikisi su stixiyası ilə 
əlaqədar olmuş, daha dəqiq deyilərsə, uşaqhqlarını su içində, yaxud su kənarında (qamış- 
lıqda) keçirm iş, suda pərvəriş tapmışlar.

b) bu uşaqların hər ikisi heyvan südü ilə bəslənib böyüm üşlər.
c) hər iki gənc adlı-sanlı qəhrəm an olm uş, nəhayətdə də biri Təkgözü, biri də Tə- 

pəgözü eyni səbəblərə görə eyni şəraitdə m əğlub edərək öldürm üş, xalqı bəladan 
qurtarm ışlar.

d) hər iki qəhrəm am n adının da deyilişcə bir-birinə nə qədər bənzədikləri göz qa- 
bağındadır.

M əlum  olduğu üzrə, bizim  dastana görə, Basatın atasının adı Uruzdur." «Nart» 
eposuna görə isə B atrazın əm isinin adı Urızm aqdır.

U rızm aqla Uruz öz qəhrəm anlıqlarına, nartlar və alplar içərisindəki mövqelərinə, 
hətta cəsarətlərinə görə də bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Adların bir-birinə bənzəməsi, 
hətta eyniyyəti inkaredilm əzdir.

Cənubi Osetin variantının 289-cu sohifosində Satana ona hətta doğrudan-doğruya 
«U nz» deyə m üraciət edir. 1879-cu ildə Pyatiqorsk okruqunun Urusbıyeva kəndində top- 
lanmış variantlarda isə onun adı IJrızmekdır ki. bu da Uruz bəyin U rız beq lormasından 
çox da fəıqlənm ir.

U nzm ağın atasının adı Axsartaq, bizim Uruzun atasının adı isə Əfrasiyabdır ki. 
deyilişcə bunların da arasında bənzəyiş az deyildir.

Bu qısa qeydlərdən aydın göıünür ki, ərəb və yunan variantlarına nisbotən, «Nart» 
variantı bizim «B asat-Təpəgöz»ə daha yaxındır. Lakin biz ancaq bənzəyişlərdon danış- 
dığımız üçün bu nəticəyə gəlirik.

Fərqlər nəzərə alındıqda isə aydın görünür ki, əsərlərin hər ikisi müstəqil yara- 
dıcılıq m əhsullarıdır.

IV. «Basat-Təpəgöz», «Naı t» eposundakından da bir qədər daha yaxın olan variant- 
lara biz Orta A siya xalqlarım n folklorunda rast gəlirik. Bu süjetin türkm ənlərdə 1, qırğız- 
larda 3, qazaxlarda isə 8 variantı toplanm ışdır. Bu variantların, dem ək olar ki, hamısında, 
bizdə olduğu kim i, hadisə dənizdən kənarda —  meşə, dağ, m ağara və bu kimi yerlərdə 
cərəyan edir. Bu variantlarda dəniz «səyahəti» kimi gəmi qəzası və sairə də yoxdur.

Əsas Orta A siya variantlarında hətta addaya bizdə olduğu kim idir, yaxud da bizim 
dastandakı ada çox oxşayır. M isal üçün, Təpəgözü qazaxlar bir gözdi, yaxud Yelqızgöz, 
qırğızlar —  yelqızgözdi, türkm ənlər isə yekəgöz, yaxud doğrudan doğruya Təpəgöz 
adlandırırlar. Lakin belə yaxınhqlara baxm ayaraq, bizim  dastan bu süjetlərdən də çox 
əhəm iyyətli fərqlərlə ayrılır:

a) əvvəla, bu süjetlərin heç biri, bizdə olduğu kimi, bəlli-başlı dastan səviyyəsinə 
qalxa bilm əm iş, ancaq və ancaq əfsanə —  rəvayət, bəzən isə ayrı-ayrı nağılların kiçik 
hissələri, parçaları şəklində qalm ışdır. Başqa sözlə deyilsə, bu xalqlarda bu süjet ancaq 
nağılçılar yaradıcılığı səviyyəsində qalmış, dastançılar yaradıcılığı yüksəkliyinə qalxa 
bilm əm işdir.

b) dem ək o lar ki, bu variantların ham ısında qəhrəm an sadə bir ovçudur. Təkgözlü
ilə də bir şikar zam am  təsadüfən göruşür.

c) yuxarıdan bəri çox m üxtəsər də olsa nümayiş etdirilən bütün süjetlər içərisində 
bizim  dastana daha yaxın olanı A nadolu variantıdır.

Türk alim lərindən O rhan Şaiq Gökyayın 1938-ci ildə İstanbulda nəşr etdirmiş 
olduğu „Dede K orkut" kitabında verdiyi bu yarımçıq variantın qısaca m əzm unu belədir:

«Pusat çox igid bir gəncdir. O, çox tez-tez şir ovlam ağa gedir. Belə şikar 
səfərlərinin birində o, gəzə-gəzə gəlib təpəgözlər ölkəsinə, m əkanına çıxır. Bu yer Q af 
dağının arxasındadır. Bu təpəgözlərdən bir balacasını Pusat tutub evinə gətirir və insan 
kimi tərbiyə eləm əyə başlayır...

Ə sər burada bitir.
Göründüyü üzrə, bu, bizim  dastana doğrudan da çox bənzəyir. B izim  dastanın 

dem ək olar ki, bütün əsas ünsürləri, bir qədər başqa şəkildə olsa da, burada vardır:
a) əvvəla, əsərin qəhrəm anm ın adı Pusat, onun Q af dağı arxasında rast gəldiyi ölkə- 

nin sakinləri isə təpəgözlərdir. Yəni qəhrəm anların adları hər iki variantda bir-birinin

eynidir. . .
b) kiçik yaşlarında tutulub insan kimi tərbiyə edilm ək motivi də hor ikı dastanda

m üştərəkdir. A nadolu variantında tutulub gətirilən Təpəgözdür, bizim  dastanda isə o da, 
B asat da uşaq ikən tutulub evə gətirilir və insan kimi tərbiyə edilirlər.



c) şir məsələsi də hər iki variantda vardır. A nadolu  variantına görə, P usat ş ir  ovuna
gedir.

B izim  dastana görə isə onun özünü şir saxlayıb böyüdür. Lakin unudulm am alıd ır 
ki, bu da ancaq kiçik b ir əfsanə —  rəvayətdir. B aşqa şəkildə deyilsə, hələlik bu d a  dastan 
səviyyəsinə yüksələ bilm əm işdir.

VI. B izim  dastana bundan da bir qədər yaxın olan  başqa bir variant haqq ın d a  da 
XIV əsrdə M isirdə yaşam ış Ə bubəkr ibn A bdulla ibn A ybekəd-D əvadari m əlum at 
verm işdir. Əslində O ğuz türklərindən olub, ərəb dilində yazan bu alim  öz «D ürrərüt 
tican» adlı əsərində «Təpəgöz»dən xüsusi bir şəkildə bəhs edir. A zərbaycan alim lərindən 
Əmin A bid «Əşirət dövründəki A zərbaycan ədəbiyyatına aid vəsiqələr» adlı m əqaləsində 
D əvadaridən nəqlən belə bir m əlum at verir:

“O ğuznam ə” adlanan bu kitabda onların, yəni O ğuzlann  D əbəgöz (Təpəgöz) 
dedikləri bir adamm sərgüzəşti var.

Təpəgöz onların m əm ləkətlərini y ıxıb dağıtm ış və böyüklərini öldürm üşdür. 
Oğuzların köhnə etiqadm a görə, Təpəgöz əcib  bir adam  imiş. Təpəsində tək  b ir gözu 
varmış. O na nə qılınc, nə nizə işləm əzm ış. A nası B öyuk D ənizin cinlərindən im iş. Atası 
da qocam an başlı bir adam  im iş. O qədər ki, başına on üç qoyun dərisindən b ir papaq 
geyərm iş... N əhayət, türklərin içindən yetişən Ərs (A ruz.) oğlu B usat adında bir qəhrə- 
man o Təpəgözü öldürm üşdür. B u vəqzə də belə olm uşdur:

B ir qız var imiş. O nu yenən (basan) adam a gedəcəyini söyləm işm iş. Taliblərindən 
kim sə onu basam m am ışdı. Ərs oğlu Busat qızı yendi və q ızla bərabər atası Ərsin yanına 
gəldi və atasm a qızı yendiyini xəbər verdi. A tası da cavab olaraq: —  M ən də elə sandım  
ki, Təpəgözü öldürm üşsün, -dedi. Busat bu sözün üzərinə həm ən getdi və Təpəgözü əqlin 
qəbul etm əyəcəyi xürafı bir şəkildə öldürdü».

G öründüyü üzrə, bu variantla bizim  dastan arasında yaxın, üm um i hətta m üştərək 
cəhətlər, doğrudan da, çoxdur:

a) əvvəla, bu variantda qəhrəm anların adları doğrudan-doğruya Busat —  B asat və 
D əbəgöz —  Təpəgözdür.

b) bu varianta görə də, Tənəgözün anası, bizdə olduğu kim i, pəri qızdır. Fərq bircə 
burasındadır ki, bu varianta görə, bu pəri qızı Böyük D ənizdə yaşayır, bizim dastanda isə 
dəniz, nağıllanm ıza uyğun olaraq, həmişə pəri q ızlarınm  əlaqədar olduqları pınar —  
bulaqla əvəz olunm uşdur.

c) bizdə olduğu kimi, bu variantda da Təpəgözə ox, süngü kar etmir, yəni ovsunlu
—  əfsunludur.

d) Dəvadarinin verdiyi m əlum ata görə, Təpəgözün atasının papağı guya ki, on üç 
qoyun dərisindən imiş. B izim  dastanda da ona atahq eləm iş A ruz Qocanın papağı belə 
böyükdür.

O, b izim  dastanda «Altm ış ərkəc dərisindən kürk eləsə topuqların örtməyən, altı 
əjəc dərisindən külah etsə qulaqların örtm əyən at ağızlı A ruz Qoca», —  deyə təsvir edilir.

e) D əvadari variantındakı q ız  məsələsi də bizim  varianta çox bənzəyir. M əlum  ol- 
duğu üzrə, bizim  dastanda da Basatı bu işə təhrik edən qadın olur. Fərq bircə burasın- 
dadır ki, orada bunu edən adaxlılıq m üsabiqəsində m əğlub olub öz qəhrəmanlarını itirm iş 
bir qız, bizdə isə Təpəgözün törətdiyi fəlakətə məruz qalıb  bir oğlunu itirmiş, ikinci 
oğlunu da itirm ək təhlükəsi qarşısında qalm ış bir anadır. Aydın bir şəkildə görünür ki, 
bizim  dastanm  bu yerində «Şahnam ə»yə bədii qida verm iş qədim , yerli əfsanələrin, yaxud

da elə «Şahnam ə»nin özüııün təsiri vardır. Çox m araqlıdır ki, elə bil «Şahnam a» nıüəllitı 
öz Əfrasiyabını yaradarkən qədim  təkgöz-təpəgöz əfsanəlorindən istifadə etdiyi kimi, 
ozan da öz dastanını qoşarkən onıın «Gəvə»sindən faydalanmışdır.

Bir sözlə, bu iki variant arasında yaxınlıqlar çoxdur. Lakin yenə də lıər ikisi tam. 
müstəqil əsər şəklində götürülürsə, prof. H. Arasiının da dediyi kimi, bir-birindən 
müəyyən dərəcədə fərqlənirlər.

VII. Nəhayət, bizcə B asat —  Təpəgözə az-çox yaxın olan variantlardan biri də 
«Topqapı mətni»ndə B asata aid olan «tərif»də —  «titul»da gizlənmiş təfərrüatdır.

Üm um iyyətlə, «Topqapı mətni» bu baxım dan çox maraqlıdır.
Bizcə, alim lər tərəfındən «mətn» adlandırılan bu parçalar Dədə Q orqud boylarının 

başqa bir variantından qopub qalm ış hissələr, daha dəqiq deyilsə, tərif - titullardır.
B iz yuxarıda adı çəkilən məqalədə D ədə Q orqud qəhrəm anlarına aid bir sıra daha 

başqa boyların m övcud olduğu ehtimalını irəli sürm üş, misallar göstərm iş və bunların 
«Kitabi-Dədə Q orqud»a düşm əsinin səbəblərini aydınlaşdırm ağa çalışm ışdıq.

Biz bu araşdırm alarda, əsasən, qəhrəm anlar haqqındakı tərif-titullara və qəhrəman- 
ların özləri haqqında dem iş olduqları tərif - xatirəiərə əsaslanm ışdıq. «Topqapı mətni» də, 
əsasən, belə tərif - titullardan ibarətdir. Lakin bunlar «Kitabi-Dədə Q orqud»dakı tərif ti- 
tullardan çox fərqlidir. M isal üçün; biz Bamsı Beyrəyi «Kitabi-Dədə Q orqud»dan belə ta- 
nıyırıq:

«Parasarın B eyburd hasarından pırlayıb uçan, apalaca kərdeyinə qarşı gələn, yeddi 
qızın um udu, qalın O ğuz im rəncisi, Qazan bəyin inağı, boz ayğırlı Beyrək».

Bu tərif titul kitabda onun adına olan xüsusi dastana və sonrakı boylarda onun 
haqqında verilən m əlum atlara, dem ək olar ki, tam am ilə uyğun gəlir. Lakin «Topqapı 
m ətni»ndə həmin B eyrək  haqqındakı tə r i f -  titul belədir:

«Ban hasarından pırlayıb uçan: altı batm an som dəm iri ayağında qıran, apul-apuls 
yürüyəndə buğa yeyən, zıvıl-zıvıl zırılayanda yılan yeyən, on altı yıl B ayburt hasarında 
tutsaq çəkən, baldırı uzun Baldırşadm  haqqın alan, yuca yerdən alçaq yerə göz gəzdi- 
rən...»

Bu tərif —  titu ldakı m addələrin Beyrəyə aid olan sifətlərin bəziləri bizə məlumdur: 
«hasardan pırlayıb uçan», «on altı il Bayburt hasarında tutsaq çəkən» və sayirə «Kitabi- 
D ədə Q orqud»da da vardır. «Baldırı uzun B aldırşadın haqqın alan» isə onun adına belə 
bjr boy —  dastanın da m övcud olduğunu göstərir. Lakin «altı batman som dəm iri aya- 
ğında qıran», «buğa yeyən», «ilan yeyən» kimi sifətlər, şübhəsiz ki, bu obraza başqa bir 
yer, başqa bir m əkan, başqa bir mühit, başqa ozanlar məktəbi tərəfındən verilm iş qəh- 
rəm anlıq sifətinin əlam ətləridir.

B ir qədər başqa şəkildə deyilsə, aydın görünür ki, «baldırı uzun Baldırşadın haqqın 
alan» Beyrək bizim tanıdığım ız Beyrəkdən çox fərqli bir qəhrəman surəti imiş. Ad bir 
olsa da, nəinki dastan, hətta surətin özünün də m əzm unu, səciyyəsi, sifətləri Dədə Qorqud 
Beyrəyindən çox fəıqli imiş.

«Topqapı m ətni»ndə adlaıı çəkilən başqa qəhrəm anlar da «K itabi-D ədə Qor- 
qud»dan bizə məlum  olan eyni adlı qəhrəm anlardan çox fərqlidir. Aydın bir şəkildə görü- 
nür ki, bunlar eyni tarixi və yaxud Iegendar şəxsiyyət haqqında başqa-başqa dastançıların 
yaratm ış olduqları surətlərdir. M isal üçün, «m ətn»dəki Qazan xan «K itabi-D ədə Qor- 
qud»dakı Qazan xandan çox fərqlidir.



«Salqum -salqum  don gey ən » ...»  yağı görəndə yardım lı, düşm ən görəndə durum u, 
qanlı kafır ellərindən adlı X orasana ad çığardan» və sa irə ...

G öründüyü üzrə, bizim  «K itabi-D ədə Q orqud»dakı Q azan xanda bu s ifə tlə r yoxdur.
Eyni sözlər Q azan xanın qardaşı Q aragünə haqqında da deyilə bilər. Bizdəki 

Q aragünə məlumdur. «Topqapı m ətni»ndə isə bu qəhrəm an belə xarakterizə edilir:
«Q ara daşı qarm adıqda kül eləyən, dağ-daşa buşusundan dum an ç ə k ə n ,.. .q a ra  yeri 

götürüb beşik qılan, Q ara buğra dərisindən bağırtlaq düzən; altı ay hancergid hasarında 
dustaq qalan Qazan bəyin Q ardaşı Q aragünə...»  və yaxud:

«Doğsan dəridən kürk olsa, topuğun örtm əyən, doqquz dəridən şəbgülah o lsa, qu- 
lağın örtm əyən, doğsan qoyun dovqalıq, on qoyun öynəlik  yetm əyən, doqquz y aşa r  cocu- 
ğun silkib atan, qıynağm da göydə tutan, at başın qarm ayıb  birgə Ə frasiyab oğlu  A lp  Aruz 
bəy ...»

H ər iki qəhrəm an «K itabi-D ədə Q orqud»dakı eyni adlı qəhrəm anlardan nə qədər 
fərqlidir. «Topqapı m ətni» ndə adı çəkilən D om rul da, D ondar da, Rüstəm  də, O qçu  da, 
Qanturalı və başqaları da «Kitabi-D ədə Q orqud»dakılardan çox fərqlidir.

Bəzi surətlərin hətta adları da bizdəki adların başqa variantlarıdır. M isal üçün: 
B eyrəyin adı Barı, D om rulun adı Doğuş Q oca oğlu Toğrul, Aruzun atasının adı isə 
Fərasiyabdır.

B iz «Topqapı m ətni»ni b ir də ona görə «K itabi-D ədə Qorqud»un başqa b ir vari- 
antından qopub qalm ış parçaları adlandırırıq ki, buradakı ustadnam ələr də, alqışlar, qar- 
ğışlar da «Kitabi-D ədə Q orqud»dakıIardan çox-çox fərqlənir. B unlar eyni m ənbədən su 
alıb, eyni qaynayıb, lakin başaqa fauna və floralı yerlərdən axıb keçən çaylara bənzəyir.

«Q aya kəsir göy qılıncın kütəlm əsin, Uç sınırlı qatı yayın yayılmasın, üç yeləkli 
qayın oxun düşm ənə doğru varsın, yavuzlu gələn süfrələrin  dürülm əsin, qaynadılan qa- 
zanların soğulm asın, ay altında yürüyən düşm ənin A llah vursun, gün altında yürüyən 
düşm ənin gün y and ırsm ...»  və s.

«K itabi-D ədə Q orqud»un «M üqqədim ə» adlandırılan hissəsində Dədə Qorqudun 
dilindən deyilm iş belə b ir ustadnam ə vardır.

G etdikdə yerin otlaqların geyik bilir.
K əpəz yerlər çəm ənlərin qulan bilir.
«Topqapı m ətn»ndə isə bu parça belədir:
Y er altını yilan b ilir...
Ç uvalduz qiym ətin nökər b ilir ...
A ğır yüngül hənginin qatır bilir,
Y eddi yollar ayrıdın dəfə bilir..
Q ara başa ağrı gəlsə, bəyin bilir.
G en yerlər otlağın keyik bilir.
Datlı suyun halın quldan bilir və s.

«Kitabi-D ədə Q orqud»da bir dəfə də olsun Ə m ir Süleym an adı çəkilmir. B urada isə
o çox tez-tez uğurlu bir sim a kimi qeyd olunur. E ləcə də «Kitabi-Dədə Q orqud»da 
M əhəm m əd həm işə peyğəm bər, burada is həm işə yalavac adlandırılır.

Nəhayət, "T opqapı m ətni"ndə Basat da, Təpəgöz də bizdəkindən elə əsaslı şəkildə 
fərqlənir ki, biz bunu da istər-istəm əz «Basat-Təpəgöz»iin «Topqapı» variantı adlan- 
dırmağa m əcbur oluruq:

«Yeddi il E lbrusa səfər qılan. qayıdıb dönən qayan Busat qardaş qanın alan. it 
Dəpəgözü öldürüb O ğuzda ad qoyan Qurulmuş xan».

Göründüyü üzrə, bu t ə r i f -  titul çox balacadır. Lakin bu balaca tərif bizə lazım olan 
cəhətdən çox böyük əhəm iyyətə malikdir. Demək, Dəpəgözü —  Təpəgözü öldürən Basat 
deyil, onun qardaşı Q urulm uş xan imiş. Basat, əksinə, Təpəgöz tərəfındən öldürülmüş 
imiş. Aydın görünür ki, bu, bizim  «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı «Basat -Təpəgöz» dastanı- 
mızın tam am ilə başqa bir versiyasıdır.

Beləliklə, bu m üxtəsər, hətta iap atüstü müqayisədən görünür ki, bizim  «Basat - 
Təpəgöz» dastanım ız bütün Şərqdə və Q ərbdə m əşhur olan 200-dən artıq variant 
içərisində özünəm əxsus xüsusiyyətlərə malik, orijinal, əsatiri bahadırlıq dastanıdır. Bu 
dastan öz quruluşuna, kom pozisiyasına, süjet və motivlərinə, şeirlərinə, bədiilik dəyərinə, 
emosional gücünə, nəhayət, m əfkurəvi istiqam ətinə, məqsəd və am alına görə bütün 
variantlardan fərqlənir. Biz bu axırıncı xüsusiyyətə daha böyük əhəm iyyət veririk. Çünki 
bu, Azərbaycan ozanının  bu köhnə, qədim  süjetə, nağıla, əfsanəyə vermiş olduğu yeni 
«zivər», yeni məna, yeni ideyadır. Özü də çox düzgündür, hətta bu gün də öz fəlsəfi məna 
və əhəm iyyətini, öz əxlaqi dəyərini mühafızə etm əkdədir:

a) burada haqqında danışılan və danışılm ayan bütün əsas versiya və variantlarda 
qəhrəm anın Təkgözü (Təpəgözü) kor etm əsi, yaxud öldürməsi ya təsadüfı olur, ya da 
onun var-dövlətinə, qoyun sürülərinə yiyələnm ək məqsədi daşıyır. B izdə isə B asat düşün- 
cəli olaraq Təpəgözlə vuruşur, öldürür, xalqı fəlakətdən qurtarır. Onun m al-dövlətinə, 
hətta özünün göstərdiyi günbəzdə gizlədilmiş xəzinəsinə isə əl də vurmur.

b) Təpəgöz böyük bir bəla, dəhşətli bir fəlakətdir. Lakin bu fəlakət özü-özünə 
törəm əm işdir. O, bədnəfəs, yaltaq, iradəsiz bir çobanın bir pəri qızı ilə zinasından əmələ 
gəlm işdir. Qadına çox  yüksək qiym ət verən, «ana haqqını tanrı haqqı» bilən, çox arvadlı- 
lığı heç yuxusuna belə gətirm əyən, öz arvadına da hətta Allaha, peyğəm bərə m üraciətdə 
olduğu kimi, «görklüm » deyə xitab edən, onu yavuqlu, halal, xatun, hətta «Dəli Domrul» 
boyunda bu gün olduğu kimi, «həyat yoldaşı» adlandıran Oğuz elində başqa qadına 
xəyanət gözü ilə baxm aq ən böyük qəbahət hesab edilir, başqa qadınla zina təpəgözlər 
doğdurur, fəlakətlər törədir.

Belə bir fəlakətə səbəb olan çoban haqlı olaraq pislənir, bu fəlakəti aradan qaldıran 
Basat isə təriflənir, adına dastan lar qoşulur. Dədə Q orqud onu cöm ərd edənlər sırasına 
keçirib haqqında boy boylayır, söy söyləyir: «qalın Oğuz bəylərini bikdən qurtardı, qadir 
Allah üzunü ağ etsin Basat» - deyir.

Azərbaycan şifahi xalq adəbiyytm a da ir tədiqihr.
II cild, Bakı, 1966.



“DƏDƏ QORQUD” BOYLARI HAQQINDA 
(II məqalə)

“D ədə Q orqud” boylarının bu gün əksər rayonlarım ızda tam  coşqun b ir h əy a tla  ya- 
şayan və yeni m əzm unlu, yeni ideyalı m üasir əsərlər hesabına getdikcə d ah a  da 
zənginləşən xalq dastanlarım ızın qədim  nüm unələri olduğu şübhəsizdir. D oğrudur, “Dədə 
Q orqud” boyları ilə bugünkü dastanlarım ız arasında fərqli cəhətlər vardır. L akin  bu fərq 
sələflə xələf arasındakı fərqdən artıq deyildir. Bu fərq, əgər belə dem ək m üm künsə, bütün 
öm rünü dağlarda keçirm iş, əsasən köçəri həyat sürm üş ağ saqqallı baba ilə az-çox 
m ədrəsə təhsili görm üş, şəhərlərdə yaşam ış, hətta sufılik , hürufılik  kimi dini təriqətlərin, 
zahiri də olsa, təsirinə m əruz qalm ış bir nənə arasındakı fərqdən qüvvətli deyildir.

Zaqafqaziya m ühitində götürülsə, bu fərq Şəra əsatirindəki qədim  M ehrin , yəni 
Günəşi m üşayiət edən işığın antropom orfızm i təsiri ilə yaranm ış M iher kim i surətlərə 
malik “Sasunlu D avid” lə X V III əsr erm əni aşıqlarınm  yaradıb-yaşatdıqları yeni dastanlar 
arasındakı fərqdən güclü deyildir. EIəcə də bu fərq astral kulta əsaslanan kosm ik surətlər- 
dən bəhs edən qədim  gürcü dastanı “A m irano” ilə X V III əsr gürcü aşıqlarının böyük bir 
m əhəbbətlə m əclislərdə ifa etdikləri yeni dastanlar arasındakı fərqdən qüvvətli deyildir. 
B u fərq ancaq sələflə xələf arasında olan fərqdir. X ə lə f isə, hər halda, sələfın xələfıdir.

“D ədə Q orqud” boylarm ın Qafqaz mühiti ilə bağlı olduğunu bu qiym ətli abidənin 
ən yaxşı tədqiqatçılarından biri olan akad. B artold vaxtilə qeyd etm işdir.

Bu görkəm li şərqşünas hələ 1930-cu ildə çap edilm iş “Türk eposu və Q afqaz” adlı 
əsərində “Q orqud adı ilə bağlı olan epik siklin Q afqaz m ühitindən kənarda yaranmış 
olduğunu təsəvvür etm ək çətind ir” 1 demişdi.

D aha sonrakı illərdə bu qiym ətli abidə üzərində tədqiqat aparan Azərbaycan alim- 
ləri m əsələni bir qədər daha dəqiqləşdirərək “D ədə Q orqud” boylarının doğrudan-doğruya 
A zərbaycanla bağlı olduqlarına daha qüvvətli, daha inandırıcı dəlillər göstərdilər. M əlum 
olduğu üzrə, bu tədqiqat bu gün də davam  etdirilir və b ir sıra m əsələlərin həlli, izahı üçün 
də, şübhəsiz, gələcəkdə də davam  etdiriləcəkdir...

“D ədə Q orqud” boylarının, doğrudan da, A zərbaycanla əlaqədar olduğunu, daha 
dəqiq deyilsə, A zərbaycan m ədəniyyətinin özünəm əxsus xüsusiyyətlərə malik bir nümu- 
nəsi olduğunu, A zərbaycan dilinin, ədəbiyyatının çox qiym ətli bir abidəsi, Azərbaycan 
tarixinin çox mühüm  m əsələlərini düzgün öyrənm ək üçün bir vəsiqə olduğunu göstərən 
əlam ətlər, dəlillər çoxdur.

Ə sərdə təsvir edilən hadisələr, əsas etibarilə, A zərbaycan mühitində cərəyan edir. 
Boylarda adları çəkilən yerlər əksərən ya A zərbaycandadır, yaxud da hətta bugünkü inzi- 
bati bölgü belə əsas götürülsə, A zərbaycandan çox da uzaqda deyildir. Buradakı adam 
adlarınm  əksəriyyəti (Bayandır, Bəkil, İmran, Ç içək, B əycan, Əm ən və s.) bu gün də 
xalqda yaşayan adlardır.

H azırda A zərbaycanda “D ədə Q orqud” qəhrəm anlarından, xüsusilə Qorqud, Qara- 
günə, Q arabudaq, Q azan, Q araçuq, Q araca Çoban və başqa adlarla əlaqədar yer adlarını, 
eləcə də O ğuz qəbilələri, Oğuz adətlərilə səsləşən sayız-hesabsız kənd, dağ, yaylaq, tayfa 
adlarına təsadüf edilm əkdədir. A zərbaycanda hələ bu gün də qazıntı zamanı tapılan cəsa- 
mətli skeletlərə və ədəb gözləm ədən köndələn uzanm ış adam lara “oğuz ölüsü”, əlinə gə- 
lən pulu sağa-sola səpən adam lara isə “şilançı” deyilm əkdədir.

1 Bax: C 6op. M3uk m jiHTepaTypa, t . V , 1930, c. 17.

Torif-tərifnam ə-dastan, yaxud dastanın ııəsr hissəsi, təhkiyəsi m ənasını daşıyan 
Bartold da vaxtilə xüsusi qeyd etm işdir'. Xalq içərisində:

Şilan bəylərin aşı,
T uttm ac onun yoldaşı,
Um ac ilə bulam ac 
Q ıınaq , qarabaş aşı. 

kimi atalar sözləri də yaşam aqdadır.
Bugünkü Azərbaycan aşıq şeiri şəkilcə çox rəngarəng və zəngindir. Öz vəzninə, təqtinə, 

qafıyələnən misraların növbələşməsi ənənəsinə, bəndlərdəki misraların miqdanna, nəqarət 
misralann, vəzn, qafıyə və təqti xüsusiyyətlərinə və bir də, bəlkə də daha əsaslısı, musiqiyə görə, 
bugünkü aşıq şeirində 50-yə yaxın forma vardır. Hətta səhv etmədən demək olar ki, aşıq 
musiqisində nə qədər hava varsa, aşıq şeirində də təqribən bir o qədər forma vardır ki, bunlann 
da əksəriyyətinin özünə görə xüsusi adlan var. “Dədə Qorqud” boylanndakı “söy”lərin ayn- 
aynlıqda belə adlan yoxdur. Bunlar ümumi şəkildə “söy” və yaxud “söyləmə” adlanırlar. Lakin 
ayn-ayn boylarda bugünkü dastanlanmızda istifadə olunan əsas şeir formalannın bəzən 
rüşeymlərini, bəzən də doğrudan-doğruya nümunələrini tapmaq mümkündür. Misal üçün:

Ağzm üçün ölüm , oğul!
Dilin üçün ölüm , oğul!
Qarşı yatan qara dağın 
Y ıxılm ışdı, yucaldı axı.
A xıntılı körklü  suyun,
Soğulm uşdu, çağladı axı.
Qaba ağacda dal-budağın 
Q urum uşdu, (yaşarıb) gəgərdi ax ı3. 

kimi “ söy” lərin sonrakı əsrlərə aid aşıq gəraylısının qədim nüm unəsi, sələfı oldu- 
ğuna şübhə yoxdur. Bu gün xalqda yaşayan dastanlarım ızda ən çox işlənən qoşmanın, 
yəni onbirliklərin və m üxəm m əsin, yəni onbeşlik və onaltılıqların da nüm unələrini -  
sələflərini “Dədə Q orqud” boylarında tapm aq m üm kündür. Misal üçün:

Altındakı ağ ayğırı m ənə ver (gil)
Qan tərlədi çapdırayım  səninçün.
Qara polad üz qılıncın mənə ver (gil)
Qafıllicə başlar kəsim  səninçün4.

Yaxud:
Qarşı yatan qara dağın sorar olsam, yaylaq kim in?
Sovuq-sovuq sularını sorar olsam, içət kimin?
Tovla-tovla şahbaz atlar sorar olsam , binət kim in?
Q atar-qatar dəvələrini sorar olsam, yüklət kimin 
Ağayıldı ağca qoyun sorar olsam, şülən kimin? və i. a.

1 Bax: «/l,e;ıc KopKyr». Hj;ı. A ll  AjepG. CCP, 1950, s. 10.
1 Bax: H.Araslı. “K itabi-D odə Qorqutl”, Bakı: Azwnəşr 1939, s. 20, 21 , 2 4  vn s. 

1 Yeno orada, s. 136.
1 Ycnn orada, s. 129.
’ Yenn orada, s. 61.



Bunlardan başqa, boylarda ondördlüklərə, yəni divanilərə, onikilik lərə də  çox tez- 
tez təsadüf edilir. Ən çox işlənən forma isə yeddiliklərdir:

Xan babam m  göyküsü,
Q adın anam ın sevgisi,
A tam -anam  verdiyi,
Göz açuban gördüyüm ,
Könül verib sevdiyim  v ə i. a .1

“D ədə Q orqud” söyləri ilə aşıq şeiri arasında əsas fərq “söy”lərin bugünkü aşıq 
qoşm alarına nisbətən daha sərbəst olm alarındadır. B aşqa şəkildə deyilsə, “D ədə Qorqud” 
“söy” lərində aşıq qoşm alarından fərqli olaraq, istər əsas vəznə, istərsə də qafıyələnən 
m israların növbələşm əsi qaydasına çox zam an axıra qədər riayət olunm ur. Lakin bu, 
pozuqluq deyildir. B izcə, bu, o zaman m ahm larının m elodiyasından doğan qanunauyğun 
bir uzlaşm anın nəticəsidir. A şıq  qoşm alarm ın “D ədə Q orqud” “söy” lərinə nisbətən daha 
billurlaşm ış olduğu şübhəsizdir. Lakin aşıq şeirinin özünün də ifa zam anı m usiqinin tələbi 
ilə çox dəyişdiyi m əlum dur. B iz ozan m ahnılarını heç bilm irik. L akin  ozan mahnılarına 
çox yaxın olan, daha dəqiq deyilsə, dil xüsusiyyətlərindən, arxaikləşm iş sözlərindən, 
yaşadıb gətirdiyi qədim  adət və ənənə qalıqlarından göründüyü üzrə, oğuz “söy”lərindən 
oğuz m ərasim  nəğm ələrindən birisi olan “sayaçı sözləri” bu ehtim alın  doğru olduğunu 
çox aydın bir şəkildə göstərm əkdədir. M əlum  olduğu üzrə, “saya” da “söy” lə əlaqədardır 
və vaxtilə prof. M .A rifın də qeyd etdiyi kimi, nəğm ə dem əkdir2.

Lakin “say”larla “söy”lər yalnız daşıdıqları adlara görə deyil, məzm un, obyekt və 
şəkli xüsusiyətləri ilə də bir-birlərinə çox bənzəyirlər. M isal üçün, yuxarıda haqqında 
danışılan “sərbəstlik” eynilə “ saya”da da vardır. Ən yaxını 5-6 yüz il öm ür sürmüş olan 
bu nəğm ə də yeddiliklə başlanır, heç gözlənilm ədən onbirliyə, onikiliyə, hətta ondördlüyə 
keçir, bəzən çox aydın dörd m isralıq bəndlər şəklində davam  etdiyi halda, birdən-birə iki- 
iki qafıyələnən nəğm ə şəklinə düşür. A ydındır ki, bu, heç də pozuqluq deyil, mahnmın, 
m elodiyanın tələbatı ilə əlaqədar qanunauyğun uzlaşm ışdır.

Salam  əleyk, say bəylər!
B ir-birindən yey bəylər!
Saya gəldi, gördünüz?
Salam  verdi, aldınız?

Alnı təpəl qoç quzu 
Sayaçıya verdiniz?3 

kimi m isallarla başlanan nəğm ə birdən-birə dəyişir:
Ö küz deyər: m ən ağam a nökərəm.
Üç ay qışı tovlasında bekaram.
Yaz olanda çayır-çəm ən sökərəm,
A ğlı-qırm ızılı buğda əkərəm,
A ğır-ağır xırm anlarım  var mənim,

U ca-uca tayalarım  var mənim4.
Yaxud:

1 “K itabi-D ədə Qorqud”, s. 25.

2 Bax: M.Arif. XaJq oyun və mərasimlərinda tcatr və (aınaşa üıısürləri / /  Odəbiyyat məcmuəsi. / cild, 1946, s. 3 -13.
3 CM O M riK , 1910, t . 4 1 , c. 1-2.
4 Y enə orada, s. 17.

Q oyunun üzü goldi.
D olandı düzü, gəldi.
Ç obanın qucağında 
Bircə cüt quzu g ə ld i1

şəklində bayatıya çox oxşar yeddilik bondlərlə getdiyi halda, heç gözlənilm ədən başqa bir 
formaya keçir:

G öydəki göy buludlar 
Y orğanıdır çobanın,
Y astı-yastı təpələr 
Y astığıdı çobantn.
Y um ru-yum ru qayalar 

Y um ruğudu çobanın.
Ə lindəki dəyənək 
Q alxanıdı çobanın.
Y anm dakı boz köpək 
Y oldaşıdı çobanın.
Ağzı qara canavar 
D üşm am dı çobanın".

Bunun ardınca isə tam am ilə yeni bir şəkil gəlir:
N ənəm  qoyunun ağı,
G edər do lanar dağı,
B ibər qara qıyağı,
İçər sərin  bulağı.
Q arılar tutar yağı,
G əlin lər yeyər qaym ağı3 və i. a.

M əlum  olduğu üzrə, əsrlər boyu xalq içərisində, dillərdə, hafizələrdə yaşayıb gələn 
əsərlə ancaq yazılı abidələrdə m ühafizə olunm uş əsərlərə eyni ölçü vahidi ilə yanaşmaq 
olm az. X alq içərisində yaşayıb gələn əsər hər gün bir az işlənir, dəyişir, ixtisara uğrayır, 
yeni əlavələr hesabına böyüyür, yaşadığı əsrlərin möhrü ilə m öhürlənir, sözün xüsusi 
m ənasında hər əsrdə, bir növ, m üasirləşir. X alq içərisində yaşam ayan əsər isə ən yaxını 
yazıya alındığı əsrin yadigarı o laraq qalır. Lakin buna baxm ayaraq, “sayaçı sözü” “Dədə 
Q orqud” “söy” lərindən çox da fərqlənmir.

“Dədəm Q orqud gəldi, şadlıq  çaldı, boy boyladı, söy söylədi, bu oğuznam əyi düzdü, 
qoşdu, belə dedi” kimi ifadələrdən anlaşıldığına görə, bu boyların ham ısını yaradan Dədə 
Q orqud, ifa edənlər, yayanlar, yaşadanlar isə ozanlar olmuşlar.

İstər “dədə” , istərsə də “ozan” sözlərinin, daha dəqiq deyilsə, bu ad-titulların hər 
ikisinin bizim xalq yaradıcılığım ızla dərindən bağlı olduqları m əlum dur. Ozanlar 
haqqm da bu saat da xalq içərisində yaşayan bir sıra bayatılar, m ahnılar vardır:

Evim ə ozan gəlibdi,
Pərəni pozan gəlibdi.

G ündüz olan işləri

1 Yenə orada, s. 18.
2 Yenə orada, s. 8-9.
3 Yenə orada, s. 9.



G ecələr yazan gəlibdi.
Yaxud:

Qızım , qızım , qız ana!
Qızım ı verrəm  ozana.
Ozan axca qazana
Q ızım  geyə, bəzənə.

Və ya:
A nam  ozan olubdu,

D ərdə dözən olubdu və i. a.
İndiki K irovabadda (G əncə) xüsusi ozanlar m əhəlləsinin olm ası bu sənətkarın  bizə 

çox yaxın əsrlərdə də böyük bir kütlə halında yaşadıqlarını göstərir. Görünür, b ir müddət 
bu ad-titul yeni ortaya çıxan “aşıq” ad-titulu ilə birgə yaşam ış, aşığı yaradan  tarixi, 
ictimai, siyasi am illər qüvvətləndikcə yavaş-yavaş sıradan ç ıxm ışd ır1.

Bizim bugünkü aşıqlanmız da “Dədə Qorqud” boylannda olduğu kimi, əsasən, iki yerə bö- 
lünürlər. Bir sadəcə aşıq adı daşıyan peşəkar aşıqlar var ki, belələri yaradıcı olmaqdan daha çox, 
ozanlar kimi yayan və yaşadandırlar. Bir də yaradan, düzən, qoşan aşıq var ki, biz bunlara ustad 
aşıq deyirik. Xalq içərisində ustad aşıqlann ən qocamanlan öz şairlik, müğənnilik, bəstəkarlıq 
məharətlərinə görə ən çox hörmət qazanmışlan “Dədə” adlanmışlar, bu saat da adlanırlar. Dədə 
Kərəm, Dədə Yediyar, Dədə Qasım və başqaları. M əlum dur ki, hətta üç dildə şeirlər, qoşmalar 
yaratmış məşhur Sayat Nova da “Dədə” hesab edilmiş, özü də öz növbəsində görkəmli ustadlan 
“Dədə” adlandırmışdır. Aşıq Əsədə də “Dədə” deyə xitab etdikləri məlumdur.

“Dədə Qorqud” boylannın Azərbaycanla, Azərbaycan eposu ilə, Azərbaycan aşıq sənəti 
ilə bilavasitə bağlı olduqlannı göstərən belə dəlillərin miqdannı daha da artırmaq olar. Lakin 
bütün bu əlamətlər, dəlillər, sözün xüsusi mənasında, nə qədər spesifik olsalar da, eyni zamanda 
bir o qədər də müəyyən mənada ümumi və müştərəkdirlər. Misal üçün, şifahi ədəbiyyat jann 
olan “dastan”ın şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanması yalnız bizim şifahi ədəbiyyata 
xas olan bir xüsusiyyət deyildir. Bu, bizdə olduğu kimi, qaradş türkmənlərdə və özbəklərdə, 
qazaxlarda, qırğızlarda və başqa xalqlarda da belədir. Yaxud heca vəzninə əsaslanan xalq şeiri 
yenədə bu xalqlann hamısına aiddir. Eləcə də “dədə”, yaxud onun başqa şəklindən ibarət olan 
‘ata”, həmçinin “ozan” kimi ad-titullar və ya elə Dədə Qorqudun özü ilə bağlı olan əfsanə və 

rəvayətlər bu xalqlann hamısında vardır. Yəni burada göstərilən bu dəlilləri bir sıra qardaş 
xalqlann xeyrinə də sadalamaq mümkündür. Hətta boylarda təsvir edilən hadisələrin cərəyan 
etdiyi yer adlarının da bəziləri ya bizdə, ya başqalannda, yaxud da həm bizdə, həm də 
başqalannda vardır. Bizcə, bu boylann Azərbaycanla bağlı olduqlannı, daha dəqiq deyilsə, bu 
boylann Azərbaycan ozanları tərəfındən yaradılmış olduqlannı deyə bilmək üçün daha əsash 
dəlillər gətirmək, Dədə Qorqudun özü haqqında, eləcə də boylarda adlan çəkilən başqa qəhrə- 
manlar haqqında müxtəlif xalqlarda olan sujetləri müqayisəli tədqiq yolu ilə işləmək lazımdır ki, 
bu məqalədə də məqsəd məhz belə bir qələm təcrübəsi aparmaqdır.

“Dədə Q orqud” boylarının yaranması və yazıya alınm ası vaxtı haqqında m üxtəlif 
fikirlər söylənm işdir. Bizcə, bu dastanlar təqribən V II-V III əsrlərdən başlayaraq m üxtəlif 
zam anlarda baş verm iş hadisələrlə səsləşən tarixi əfsanə və rəvayətlər əsasında yaran-

Bizcə, bu saat “ozan” şnklinds yazılan bu söz cıslindcı “uzan”dır. Bir sıra lü ğətbr (Radlov lüğ.ıti, farhangi- 
Şüuri), e ləcə  do V.Bartold özü bunu "uzan” şoklinds işbdirlnr. Bax: 3B O  PAO, T.VIN, s. 205; 
B.XııpMyncKHH, 3apn(j)OB. Y 3 6 e K C K H H  ııapojıııuft rcpoMMecKHM 3I10C. M ., 1947, c. 12. Sözün kökü bizca, 

uz dur ki. burdan da uzlaşm aq. uzlaşan, uzlaşdıran kimi il'adnbr dilimizdn yaşamaqdadır. Uzlaşm aq sözü  
“Dədə Qorqud” boylannda da işbdilir.

mağa başlamış, uzun bir m üddət ərzində tarixi hadisələrdən rəvayətlərə, rəvayətlərdən əf- 
sanələrə, əfsanələrdən nağıllara, boy və dastanlara çevrilmək yolu ilə həm kəmiyyətcə, 
yəni miqdarca, həm  də keyfiyyətcə təkm illəşə-təkm illəşə gəlmiş, X-XI əsrlərdə Azərbay- 
canda baş vermiş hadisələrlə  səsləşdirilm iş, axırıncı dəfə köçürüldükdə isə katibin 
əlavələri hesabına xeyli dəyişərək indi əlim izdə olan şəklə düşmüşlər.

“Dədə Q orqud” boylarının bizə çatm ış “Kitabi-D ədə Q orqud” şəklində son dəfə ya- 
zıya köçürülm əsi isə, hər halda, XIII əsrdən sonraya aiddir.

Ayrı-ayrı boylarda, eləcə də m üqəddim ədə bir sıra elə sözlərə, adlara, tarixi ha- 
disələrlə bağlı əhvalatlara təsadü f edilir ki, bunların XIII əsrdən qabaq m övcud olduq- 
lannı təsəvvür etm ək çətindir.

Əvvəla, burasını qeyd edək ki, bəzən düşünüldüyü kimi, m üqəddim ənin boylardan, 
yəni əsas mətndən sonra başqa bir adam tərəfındən yazılm ış olması ehtim alı əsla ağla 
sığmır. İstər m ətndə, istərsə də m üqəddim ədə sözlərin yazılışı, im lası, üslubu, cümlə 
quruluşu və s. arasında heç bir əsaslı fərq yoxdur. M üqəddim ədəki “söy” lər də öz vəzn və 
qafıyələnm ə qaydalarına görə m ətndəki “söy” lərdən əsla fərqlənmirlər.

Boylarda və müqəddimədə işlənən say-rəqəmlər də bu mənada çox maraqlıdır. Ayn-ayn 
boylarda birdən yüz minə qədər müxtəlif rəqəmlər işləndiyi halda, müqəddimədə yüzə-üç otuz bir 
on, üç yüz ona isə on otuz bir on deyilir. Aydındır ki, sonradan əlavə edilmiş olduğu ehtimal edilən 
müqəddimədəki bu say sistemi boylarda istifadə olunanlara nisbətən daha bəsit və ibtidaidir.

Əslində m üqəddim ənin sonradan əlavə edilm iş olduğunu ilk dəfə Kilisli müəllim 
Rüfət demişdir: “M üqəddim ənin  sonradan başqası tərəfındən yazılm ış olm asına dair bir 
sərahət yoxsa da, b ir çox kitablarda bu kimi əlavə edilm iş m üqəddim ələr gördüyüm  
cəhətlə bu fıkrə sahib oluram  Göründüyü üzrə, bu, heç bir əsası olm ayan ehtim aldır.

İtalyan alimi Rossinin verdiyi məlumata görə, əsl əlyazmasının birinci səhifəsində əsərin 
adı yazılmışdır. “Bismillah”la başlanan ikinci səhifəsindən beşinci səhifəsinin sonuna qədər 
müqəddimə gedir. Altmcı səhifədən boylar başlanır. Beləliklə, müqəddimənin sonradan, özü də 
bir neçə əsr sonra əlavə edilmiş olması texniki cəhətdən də ağlabatan deyildir.

Əsərin bizə çatmış şəkildə XIII əsrdən sonra yazıya alındığını göstərən dəlillər çoxdur. 
Burada bu dəlillərdən ancaq ən əsaslılan qeyd olunacaqdır: “Bəkil oğlu İmran” boyunda 
Gürcüstan-“Doqquz tümən Gürcüstan” adlandınlır. Tarixdən məlum olduğu üzrə, Gürcüstan 
Ermənistanın da bir hissəsi ilə birlikdə ancaq Monqol istilası dövründə belə adlandınlmışdır. 
Bundan qabaq belə bir inzibati bölgü olmamışdır.

“M onqollar G ürcüstanı və Şimali Erm ənistanı özlərinə tabe etdirərək “m üstəqil” 
hərbi-inzibati G ürcüstan vilayətini təşkil etdilər. G ürcüstan vilayəti doqquz hərbi-inzibati 
vahidə, yəni “tüm ənə” bölünürdü”2. Həmin bölgünün ancaq bu dövrə aid olduğunu akad. 
V .V .B artold özü də bu boyun ruscaya tərcüm əsində xüsusi qeyd etm işdir:

“ ^ e / ı e H H e  H a T yM eH H , k ü k  M e;iK H e aflM H H H C TpaT H B H bie h  o c o ö c h h o  n o A aT H H e e /iH - 

h h l i ,  6 b iJ io  ycT aH H O B JieH O  b C p e / tH e f i  A 3 h h  h  nepcHH b  M o h t o ^ c k h h  n e p n o A ” ' .

Əsərin altıncı və on birinci boylannda Trabzondan danışılır. Altıncı boyda Qanlı Qoca 
adlı bir nəfərin öz oğlu Qan Turalını evləndirmək üçün qız axtarması təsvir olunur. Qanlı Qoca 
iç oğuzu gəzir, qız tapa bilmir, Tış oğuzu gəzir, qız tapa bilmir, dolanıb Trabzona gəlir .

1 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Mətəbeyi-amirə, s. 182.
2 McTopnfl apMHHCKoro Hapoiia, s. 194.
3 “fleae KopKyT”, mj\. AH A3ep6. CCP, BaKy, 1950, c. 121.
4 H.Araslı. “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 94.



Elə tək bu cüm lədən görünür ki, bu əhvalat baş verdiyi zam an T rabzon  nə İç 
Oğuza, nə də Tış O ğuza daxil olm ayan m üstəqil bir ölkə imiş.

B ir qədər sonra deyilir:
“M əgər Trabzon təkürünün (hökm darının) bir əzim  görklü m əhbub qızı var id i?”1.
D em ək, buranın hətta hökm darı da var imiş. 96-cı səhifədə deyilir:
“Yeddi gün, yeddi gecə yortdular, kafırin sərhəddinə yetd ilər” .
Dem ək, m üsəlm an olm ayan bu dövlətin xüsusi sərhədləri var imiş. 97-ci səhifədə 

deyilir: “Təkür taxt üzərində oturm uşdu” . Dem ək, bu əhvalat baş verdiyi zam an Trabzon 
m üstəqil b ird ö v lə t imiş.

M əlum  olduğu üzrə, T rabzon ancaq 1204-cü ildən sonra belə m üstəqil b ir dövlət, 
im periya olm uşdur. XIII əsrdən qabaq belə bir dövlət haqqında danışm aq m üm kün deyil.

3. Bu boyların Səlcuq hakim iyyəti illərindən çox sonralar yazıya alınm ış olduqlan 
bir də əsərdə O ğuz qəbilələrinə m ünasibətdən görünm əkdədir. M əlum  olduğu üzrə, 
boylarda hökm dar B ayındır (qəbilə adıdır), baş qəhrəm an isə S alur Q azanadır (Salur da 
qəbilə adıdır). M üqəddim ədə deyildiyinə görə, D ədə Q orqud da B ayat qəbiləsindən imiş. 
Özü də dem işm iş ki: “A xır zam anda xanlıq geri “Q ayı”ya dönə, kim sənə əllərindən 
allanm aya, axır zam an olub qiyam ət qopunca”2.

Dem ək, ən hörm ətli qəbilələr B ayandırlar, Salurlar, B ayatılar və Qayılardır. Bun- 
lardan başqa, boylarda ara-sıra Bəydüz, D oqquz Oğuz, D üyərli, D odurğa kimi qəbilələrin 
də adlarına təsadüf edilir. Q m ıq qəbiləsinin isə bir yerdə də olsun adı çəkilm ir.

Halbuki Səlcuq hökm darları həm in bu Q ınıq qəbiləsindən çıxm ışlar. Akad. 
V .Q ordlevskinin verdiyi m əlum ata görə, bu qəbilə öz igidliyi ilə də başqalanndan 
fərqlənirm iş. B aşqa qəbilələr m in atlı verdikləri halda, bunlar 4000 atlı verirm işlər3.

M ahm ud K aşğari də bu qəbiləni birinci sırada qoyub deyir ki, “Soltanlar bu 
qəbilədən çıx ır”4.

4. Əsərin əsas qəhrəm anlarından biri Q aragünə oğlu Q arabudaqdır. Bu qəhrəman 
çox böyük işlər görm üş, qəhrəm anlıqlar göstərm iş, qələbələr əldə etm işdir. Buna görə də 
onun uzun təriflərlə dolu adı vardır: “A m idlən M ərdin qalasın təpub  yıxan, dəm ir yaylı 
Qıpçaq M əliyə qan qusduran, gəlübən Q azanın qızın ərliklə alan” və ilaxır.

G öründüyü üzrə, bu qəhrəm an bir də ona görə şöhrətlidir ki, bu qalalar ancaq 1240- 
cı illərdə alınmışdı.

Ə sərin m üqəddim əsində doğrudan-doğruya O sm anlı dövlətinin banisi Osm anın adı 
çəkilir. M əlum dur ki, bu adam  da  XIII əsrin sonu, X IV  əsrin əvvəlində yaşamışdır.

N əhayət, boylarda X III əsrdən qabaq A zərbayacanda işlənm əsi ağla batmayan bir 
sıra başqa sözlər də vardır. Bunlardan ayrı-ayrı boylarda təsadüf edilən “paşa”, “qoşun”, 
xanın, bəyin başındakı qırx igid m ənasında olan “nökər”, xanın, bəyin iqamətgahı 
m ənasında olan “ordu” , yaylaq m ənasında olan “yurt” və s. bu kimi sözlərin XIII əsrdən 
qabaq bizdə işlədilm iş olduğunu təsəvvür etm ək çətindir. Beləliklə, qəti şəkildə demək 
olar ki, bu boylar ən uzağı X III əsrdən sonra qələm ə alınm ış, bizə məlum olan kitab 
şəklinə düşm üşdür. Lakin burada ancaq kitabm yazıya ahnm ası vaxtı haqqında danışılır.

1 H.Araslı. “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 94.
2 “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 161.

B.rop/yıeBCKHH. rocyzıapcTBO Ce/tb/ı>KyKHTOB Majıofi A3HH, M.-Jl., 1941, c. 51.
4 Yenə orada, s. 52.

Ayrı-ayrı boyların yaranm ası. formalaşması isə, şübhəsiz ki, daha əvvəllərdə, özü də 
başqa-başqa vaxtlarda başlanm ış və tamamlanmışdır.

M əlum olduğu üzrə, “D ədə Q orqud” boylarının hər biri tərifinə həsr edilm iş olduğu 
qəhrəmanın adt ilə adlanır. “D ərsə xan oğlu Buğac xan” boyu. “B aybura bəy oğlu Bamsı 
Beyrək” boyu, “Q anlıqoca oğlu Q anturalı” boyu və s. Lakin hər boy eyni zam anda həm 
də ümumi bir adla “O ğuznam ə” adlandırıhr.

“Dədəm Q orqud gəlübən şadiıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi. bu oğuznameyi 
düzdü, qoşdu, elə d ed i” 1.

Yaxud: “D ədəm  Q orqud gəldi, şadlıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi, qazi ərənlər 
başına nə gəldiyini söylədi, bu Oğuznam ə Beyrəkin olsun” dedi'

Dem ək ki, b izim  “K itabi-D ədə Q orqud”dakı on iki boyun hər biri öz-özlüyündə bir 
“Oğuznam ə”dir.

Burada çox m araqh  bir m əsələ diqqəti çox cəlb edir. “O ğuznam ə” adlandırılan bu 
boylar qədim m əşhur m əlum  “O ğuznam ə”lərIə nə dərəcədə əlaqədardır? Başqa şəkildə 
deyilsə, bu boylar tarixdə m əşhur olan “O ğuznam ə”lərin variantlarıdırlarm ı? Yaxud, bir 
qədər daha qəti deyilsə, bunlar üm um iyyətlə elm in qəbul etmiş olduğu m ənada “Oğuzna- 
mə”dirlərm i?

M əlum  olduğu kim i, O ğuzların  m ənşəyindən, eponim indən, O ğuz tayfa və qəbilələ- 
rinin təşəkkülündən, tərkibindən, quruluşundan, bunların dini görüşlərindən, eləcə də son- 
rakı “tarix”lərindən bəhs edən bir sıra “O ğuznam ə” lər vardır. M üxtəlif variantlara malik 
onlarca əlyazm alarında zəm anəm izə qədər yaşayıb gəlm iş bu “O ğuznam ə’Mərin hazırda 
iki əsas versiyası, b ir də X X  əsrdə bu əsas versiyaları birləşdirm ək təşəbbüsünün məhsulu 
olan bir Osmanlı variantı m əlum dur.

Əsas versiyaların hər birisi, bir qədər ümumi şəkildə deyilsə, iki hissədən ibarətdir. 
Birinci hissə O ğuzun özünün anadan olması, böyüyüb evlənm əsi, atasını öldürüb haki- 
m iyyəti ələ alması, oğlanlarının anadan olması və sairədən bəhs edir. Bu hissə hər iki ver- 
siyada, tam mənası ilə, totem ist və anim ist görüşlərə əsaslanan əsatirdir. İkinci hissə isə 
eponim , Oğuzun 24 nəvəsinin adı ilə adlanan qəbilələrdən və bunların sonrakı “ta- 
rix”lərindən danışır. Bu hissə də, əlbəttə, tam, düzgün, dürüst tarixi hadisə olm aqdan daha 
çox, tarixi əfsanə və rəvayətlərdən ibarətdir. Lakin burada birinci hissəyə nisbətən ta- 
rixilik, reallıq, əsatirlikdən daha qüvvətlidir.

U yğur “O ğuznam ə” sinə görə, Oğuz tayfalarının eponim i olan O ğuz xanın anası Ay 
kağan, atası isə Ö küz im iş. Y enicə anadan olan O ğuzun üzü “göy” , ağzı “atəş-qızıl” , 
gözləri “a l”, saçları qaşları “qara” im iş3. Uşaq anasının ancaq “ağuzundan” (ilk südündən) 
yem əklə kifayətlənm iş, çay, ət, aş və şərab istəmiş, qırx gündən sonra isə gəzməyə, 
oynam ağa başlam ışdır. Onun qıçları öküz qıçlarına, beli canavar belinə, çiyinləri sambur 
çiyninə, sinəsi isə ayı sinəsinə oxşayırm ış. Bütün bədəni tük ilə örtülü imiş.

O ğuz ilxı otarır, at minir, ov ovlayır, böyüyüb cavan oğlan olur. Bu zam an meşədə 
bir kərgədan peyda o lub  xalqa əziyyət verm əyə başlayır. Hətta adam ları da yeyir. Çox 
çətinlikdən sonra O ğuz kərgədanı öldürür.

1 “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 43.
2 Yenə orada, s. 69. •
3 Əfsanə A.M.Şerbak tərəfındən tərtib edilmiş “Oğuznamə” üzrə verilir. Dırnaq içinə alınmtş 
sözlər orijinaldandır. Bax: “Oğuzname-Muxabbetname”, M., 1959, s. 22-23.



G ünlərin bir günündə Oğuz xaqan bir yerdə A llaha dua edirm iş. B irdən hava 
qaralır. Göydən göy rəngli bir şüa düşür. Bu şüa G ünəşdən işıqlı, A ydan parlaq  imiş. 
Oğuz baxır ki, bu şüanın ortasında gözəl b ir qız var... Q ız o qəd ər gözəl im iş ki, gülsə, 
“göy tanrı yığlaya durur” . “O ğuz xan onu sevdi. A ldı. Onun b ırla yattı, töl boğaz boldı”1.

O ğuzun bu qızdan üç oğlu olur. Adlarını G ün xan, A y xan, U lduz xan qoyurlar.
Bu hadisədən bir m üddət keçir. B ir gün yenə də O ğuz ova gedir. B ir də gölün ortas- 

ında bir ağac görür. Ağacın kovuşunda bir qız oturm uşm uş. Q ız çox gözəl imiş. Onun 
gözləri səm adən daha mavi, saçları çay dalğaları, d işləri m irvari kim i imiş. O ğuz bunu da 
sevir, alır. Bundan da üç oğlu olur. Adlarını Göy xan, D ağ xan, D ən iz  xan qoyurlar.

Ə fsanənin ikinci versiyasını isə Rəşidəddin öz “C am i-ət-təvarix” əsərində də ondan 
istifadə etm iş olan X ivə xam Əbülğazi “Şəcəreyi-tərakim ə” adlı əsərində verm işdir.

Bu versiyaya görə, Oğuzun atasının adı Qaraxandır. Onun dörd oğlu vardır ki, Oğuz 
bunların ən kiçiyidir. Oğuz anadan olandan sonra üç gün süd yemir. H ər gecə anasının yuxu- 
suna gəlib: “Sən müsəlman olmasan, mən öləcəyəm, sənin südünü yem əyəcəyəm ” deyir. Ana 
ürəyində müsəlman olur. Oğuz süd yeyib böyüyür. B ir yaşı tam am  olanda Qaraxan böyük 
toy-qonaqlıq düzəldib eli yığır, uşağa ad qoymaq istəyir. B ir yaşlı uşaq birdən dilə gəlib: 
“M ənim  adım Oğuzdur” deyir.

A ylar, illər keçir. O ğuz böyüyüb cavan oğlan olur. Q araxan qardaşı G ür xanın 
qızını ona ahr. Oğuz ona islam iyyəti qəbul etm əyi tək lif edir. Q ız qəbul etm ir, Oğuz da 
onunla yaşamır. B ir m üddətdən sonra Q araxan oğlunun arvadına soyuq münasibətini 
eşidib ikinci qardaşı Q ır xanın qızını ona alır. İslam iyyəti qəbul etm ədiyinə görə Oğuz 
onunla da yaşamır. Nəhayət, axırıncı əmi qızı islam iyyəti qəbul edir. Oğuz onunla yaşa- 
m ağa başlayır. B ir m üddətdən sonra Qaraxan O ğuzun m üsəlm an olduğunu bilib, öl- 
dürm ək istəyir. E1 iki yerə bölünür. M üharibədə Q araxan öldürülür. Oğuz xan olur.

Bu versiyaya görə də, Oğuzun Gün, Ay, Ulduz, Göy, Dağ, Dəniz adlı altı oğlu olur2.
Göründüyü üzrə, hər iki əfsanə, daha dəqiq deyilsə, əfsanənin hər iki versiyası, sö- 

zün tam  m ənasında, əsatirdir. Özü də bu əsatirdə U yğur və O ğuzların həm totemist, həm 
də anim ist görüşləri öz əksini tapmışdır. A ydındır ki, bunlardan U yğur versiyası daha 
qədim dir. Bu versiyaya görə, Oğuzun atası öküz, anası isə, bizcə, “um ”lanmış, yəni “şiş- 
m iş” bədirlənm iş ayın antropom orfizm indən ibarət olan “U m ay”dır”3. Bunlarının ikisinin 
izdivacından əfsanəvi, əsatiri eponim  olan Oğuz əm ələ gəlir.

Ə fsanənin ikinci versiyasında ananın adı m əlum  deyil. A ta Q araxandır. Əgər bura- 
da da ana ayla əlaqədardırsa, dem ək ki, Q araxanla, yəni qaranlıq səm a ilə ayın izdivacın- 
dan O ğuz doğulur. Sonra Qaraxan, yəni qaranlıq məhv olur. O ğuz qalib gəlib xanlığı 
hakim iyyəti əlinə alır. G örkəm li sovet alimi S.P.Tolstovun çox haqlı olaraq qeyd etdiyi 
kimi, onun işıq stixiyası ilə izdivacından isə Göy, D ağ və Dəniz, yəni kainat yaranır4.

O ğuz xan surəti çoxdan bəri bir sıra görkəmli alim lərin diqqətini cəlb etmiş, müxtə- 
lif şəkillərdə izah edilm iş, sam ballı bir tədqiqat ədəbiyyatı əmələ gəlm işdir5.

A.M .Şcrbak G östoribn əsəri, s. 28. “Göy tanrı” qndim türk pantconundakı G öy tanqri, A y tanqri vo Dan 
tənqridon ibarnt üçlüyün birincisidir.
2 Bax: Rəşid-A ddin CöopıiHK jıeTonHceü, t . Mxaan. AM CCCP, 1952, c. 80-83; A.H.Komoiiob. PojıocjıoBiıaii 
TypKMCH. Com. A6Tyjı-Ta3H, H3fl. AH CCCP, 1958, c. 40-45.
3 A .N .B em ştam  da Ay kağanda hnm İştar, hnm də Umayı görür. Bax: CoBercKaj? ymorpa<|m>ı, 1935, JVü 6. c. 25. 

Bax: C.M.Tojictob. 1 Iepe>KmKH ToiHMHiMa h;ıy;uıı.ııoii opraıiHjaıtHH y  TypKMeıı. I IHBO, 1935, Xl> 9-10, c. 3-41. 
Bax: A .H .K ohohob P0a 0c;i0 BHaH TypKMeıı., c. 82.

Bu izahlar içərisində ən çox ağlabatan bu suroti totem izm lə-totem lə-öküzlə əlaqə- 
ləndirən izahdır. Bu ona görə ağlabatandır ki, daha qədim  Uyğur əfsanəsi onun atasının 
öküz olduğunu, özünün isə öküzə oxşadığını doğrudan-doğruya qeyd edir. Ə lyazmasında 
hətta öküz şəkli də çəkilm işdir. “Cam i-ət-təvarix” və “ Şəcəreyi-tərakim ə”dən daha qədim 
olan “D ivani-Lüğət-üt-türk”də M ahmud Kaşğari bu adı "Öküz” şəklində yazır. Məlum 
olduğu üzrə, əksər qədim  Şərq xalqlarında öküzə bənzər insan, yarım öküz, yarıminsan 
şəklində təsəvvür edilən  bir sıra ilk insan, ilk şah və eponim surətləri vardır. Belə 
surətlərə misal o laraq  qədim  Zərdüşti him nlərdə tez-tez adı çəkilən, eləcə də “Şəhnamə” 
surətlərindən birisi olan “K əyum ərsi”, yəni ilk “Ö küz-insan” ı , ilk şah kimi təsvir edilən 
“K opatşah”ı, yəni “G öv padşah” ı, kalmık folklorundakı “Bo xan”ı, yəni “Buğa xan” ı, 
Buryat folklorundakı “B uğa nu in”i, monqol eposundakı “Buğa xan” ı və başqalarını 
göstərmək olar. İlk insan, yaxud ilk şah kimi təsəvvür edilən belə öküz, yaxud yarımöküz 
surətləri haqqında T əbəri, M əsudi, Biruni və başqaları da m üxtəlif şəkillərdə yazırlar1.

Sovet alim lərindən K .V .Trever K əyum ərs haqqında belə bir əfsanə də qeyd edir:
“Kəyum ərs Ə hrim ən tərəfındən öldürüldükdən sonra onun bədənindən əlli beş cür 

m üxtəlif tumlar, on iki cü rd ə rm an  bitgisi, iki yüz yetmiş iki növ xeyirli heyvan, ilk arvad 
və eşi yaranır”2. B ütün bunları nəzərə aian Ziya Göy Alp çox haqlı olaraq: “Türk, İıan, 
hind, yəhudi, ərəb, M isir və yunan əsatirindəki “öküz-buğa surətləri arasında əlaqələr” 
olduğunu qeyd edir.

K .V .Treverə görə isə, bu surət ilk dəfə İranda deyil, Orta A siyada yaranm ışdır3.
Y uxarıda deyilənlərdən çox aydın bir şəkildə görünür ki, hər iki “O ğuznam ə” ver- 

siyasının ilk hissələri totem izm ə və anim izm ə əsaslanan animizmdir. H abelə bu, aydındır 
ki, bu surətlər bu əsatiri əhvalatlar, bu süjetlərlə bizim, eyni zam anda, həm  də “Oğuz- 
nam ə” adlanan “D ədə Q orqud” boyları arasında heç bir yaxınlıq yoxdur.

“D ədə Q orqud” boylaıında Oğuz nə totem , nə insan, nə eponim , nə də xan kimi iş- 
tirak etm ir. Yalnız bircə “B asatın4 Təpəgözü öldürdüyü boy”da “O ğuz xanın ilxıçısı gəlib 
xəbər gətirdi”, deyə b ir cüm lə vardır ki, bizcə, bu da, sadəcə, bir səhvdir. Yəni səhv ola- 
raq B ayandır xan əvəzinə O ğuz xan yazılmışdır. Qalan boylarda, elə həmin boyun son- 
rasında da Oğuz el və ölkə m ənasında işlədilir.

“D ədə Q orqud” boylarında öküzlə Ay kağanın, yaxud Q araxanla böyük arvadının 
izdivacından doğulm uş eponim  O ğuz xandan, onun mifiq oğlanlarından, eləcə də “Oğuz- 
nam ə” lərdəki totem ist, anim ist görüşlərdən, hətta totemin sonrakı inkişafı kimi oğuzlarda 
çox m öhkəm  yerləşm iş olan “O nqon” adlardan heç bir əlamət yoxdur. Yalnız iki yerdə 
qədim  totem lərdən birisi olan qurd  canavarın, bir yerdə də sonğurun adı çəkilir ki, bu da 
qalıq, yaxud əlam ət şəklindədir.

M əlum dur ki, heyvana m əhəbbət başqa şeydir, öz mənşəyini heyvanla bağlamaq, 
onu m üqəddəsləşdirib totem , onqon dərəcəsinə qaldım aq isə başqa şeydir.

“Dədə Q orqud” boylarında köçərilik təsərrüfatı ilə çox bağlı olan at, dəvə və qoyun 
kimi heyvanlar çox təriflənir, hətta əgər belə dem ək müm künsə, idealizə edilirlər. Bamsı 
Beyrək öz atının alnım  m eydana, gözlərini şəbçırağa, yalını əbrişim ə bənzədərək ona:

1 H.C.BparHHCKHH. M-j h cto p h h  Tajı>KHKCKOH ııapo;uıoH IIOTJHH, H j;ı. Al I CCCP, M., 1956, c. 121-122.
2 K.B. I pcBcp. roııaTiııaH-IIacTy1! Uapb, 'I'p., o m  h c t o p h h , Kyjıı.rypu h HCKyccrna UocroKa. 1940, c. 71.

3 K .B.Tpencp. G östəribn  əsəri s. 75.
4 Bizco, bu qohrəmanın adı Pusat, yaxud Bisat dcyil, Basatdır.



At dem əzə sənə, qardaşım dan yey.
Başım a iş gəldi, yoldaş deyərəm , yoidaşım dan y ey ,1 deyə m üraciət edir.
A ta bizim sonrakı dastanlarım ızda da m ünasibət belə m üsbət olm uşdur. M əlum  ol- 

duğu üzrə, Koroğlu öz Q ıratını, Nəbi öz B ozatını, Şah İsm ayıl öz Q əm ərnişan  atını 
həm işə özlərinə arxa, kömək, yoldaş, qardaş adlandırm ış, onlara tərifnam ələr d em işb r.

“Dədə Qorqud” boylannda atla əlaqədar “At işlər, ər öyünür” , “Yayan adamın umudu 
olmaz , “Qazlıq ata namərd igid minə bilməz, minincə, minməsə yey”, “At yeməyən acı otlar 
bitincə bitməsə yey” və s. bu kimi həkimanə sözlərə də çox tez-tez təsadüf olunmaqdadır.

Ozan çox vaxt öz təsvir vasitələrində, təşbih və müqayisələrində də bu heyvanlann xa- 
sıyyətlərinə, xüsusiyyətlərinə müraciət edir; misal üçün, ana öz istəkli oğlunu “qulunum  oğul” 
adlandırdığı kimi, oğul da öz anasına: “qarşım  alıb nə bozlarsan?”-  deyə xitab edir.

M əlum  olduğu kimi, bozlam aq dəvənin səslənm əsinə deyilir. Yaxud, misal üçün, 
B eyrək bazirganların dediklərini yoldaşlarına xəbər verərkən “babam m  ... ev inə şivən 
girmiş, qaza bənzər qazı-gəlini ağ çıxarm ış, qara geym iş” dediyi kim i, ozan onun yoldaş- 
larının da “bögürün-bögürün” ağlaşdıqlarından danışır.

O ğlu əsir düşm üş Boyu uzun B urla X atun əri Q azan xana m üraciətlə deyir: 
Q aytabanda qızıl dəvə bundan keçdi,
Törüm ləri bozlayıb belə keçdi,
Törüm cüyün aldırrmşam, bozlayayım m ı?
Q ara qoçda qazılıq at bundan keçdi,
Q uluncuğu kişnəyib belə keçdi,
Q uluncuğum  aldırm ışam , kişniyəyim m i?
A ğayılda ağca qoyun bundan keçdi,
Q uzucuğu m əkrəşib belə keçdi,
Oğul deyib  bozlayayım m ı?2 

U ruz isə atasına m üraciətlə dediyi “söy”ü belə qurtarır:
Q ara qoç atlar əsən olsa qulun doğar.
Q aytabanda qızıl dəvə əsən olsa, Törüm  verər.
A ğayalda ağca qoyun əsən olsa, quzu verər.
B əy ərənlər əsən olsa, oğlu doğar.
Sən əsən ol, anam  əsən olsun,
M əndən yekrək qadir tanrı sizə oğul verər3.

Y axud Q azılıq Q oca arvadının oğlanm ı, qızmı doğm uş olduğunu belə soruşur: 
Q aytabanın mayasını yüklü qoydum ,
N ərm idir, m ayam ıdır, onu bilsəm.
Q oçm udur, qoyunm udur onu bilsəm.
A la gözlü, görklü halalım  yüklü qoydum,
Erkəkm idir, qızmıdır, onu bilsəm 4.

Oğul isə atanın bu suallarına belə cavab verir:
Q aytabanın mayasını 
Yüklü qoydun, nər oldu.

1 “K itabi-D ədə Qorqud”, s. 58.
2 “K itabi-D ədə Qorqud”, s. 77.
3 Yenə orada, s. 80.
4 Yenə orada, s. 112

Q arayıldın qoyununu 
Y üklü qoydun. qoç oldu.
A la gözlü, görklü halalın 

Y üklü qoydun, aslan o ldu1.
Yuxarıda deyildiyi kimi, bütün bunlar Azərbaycan əhalisinin köçəri həyat keçirən 

hissəsinin qoyuna, dəvəyə, ata olan m ünasibətilə əlaqədardır. Lakin elə həm in əsərin 
qəhrəmanı təsərrüfatın bu form ası üçün ən çox zərərli olan, yəni atın, qoyunun, dəvənin 
ən amansız, hiyləgər düşm ənlərindən biri olan qurdu canavarı müqəddəs hesab edirsə, bu 
artıq ibtidai dini görüş olan totem izm in qalınhğından başqa bir şey deyildir.

Qazan xan ovda olduğu zaman onun evini yağmalayırlar. O, dağıdılm ış yurdunu 
sudan, canavardan, itdən, nəhayət, Qaraca Çobandan xəbər alır. Suya m üraciətlə dediyi 
“söy”ü “Qara başım  qurban olsun suyum, sənə!” misrası ilə qurtarır. Sudan sonra canava- 
ra rast gəlir. “Qurd üzü m übarəkdir”, başladığı “söy”ü də “Qara başım  qurban olsun, qur- 
dum, sənə” misrası ilə bitir. H albuki bundan sonra rast gəldiyi itə: “Q ara başım  sağlığın- 
dan eyiliklər edim, köpək, sənə!” deyir. XI boyda isə düşm ən qarşısında özünü təriflədiyi 
zaman: “Avazı qaba qurd  əniyi erkəyində bir köküm var” , deyərək öz m ənşəyini doğru- 
dan-doğruya qurdla bağlayır.

Qurdun, canavarın  qədim  Oğuz totem lərindən biri olduğu məlumdur. “Oğuzna- 
mə”nin uyğur versiyasına görə, canavar şüa şəklində Oğuzun yanına gəlir, gələcək səfər- 
lərdə ona bələdçilik və köm ək edəcəyini vəd edir, vədini də yerinə yetirir. Ən ağır, qor- 
xulu, təhlükəli səfərlərdə O ğuz canavarın qabaqda getdiyini, onlara bələdçilik etdiyini 
görür. Qurdun m üqəddəs, m übarək, xilaskar olduğu başqa qədim  dastanlardan, əfsa- 
nələrdən də m əlum dur. Lakin “D ədə Q orqud” boylarında, yuxarıda deyildiyi kimi, bu 
m üqəddəslikdən güclə sezilə bilən ikicə əlam ət qalm ışdır ki, ikisi də Qazan xanla əlaqə- 
dardır. Qurd üzünün “m übarək” olduğunu da, “Qara başım  qurban olsun, qurdum , sənə” 
misrasını da Qazan xan deyir, öz kökünü qurdla bağlayan da Qazan xan olur. Qazan xan 
isə, m əlum  olduğu üzrə, bu eposun ən qədim  surətlərindən biridir. Başqa boylarda isə, 
hətta elə həmin boyların özlərində də canavar artıq totem likdən çıxm ış, əksinə, yəni 
mənfı, zərərli heyvan kimi qiym ətləndirilir. M isal üçün, elə həmin ikinci boyda (Qazan 
xanın evinin yağm alanm ası boyu) Qazan xan canavara müraciətlə deyir:

Q aranğu axşam  olanda günü doğan!
Q ar ilə yağm ur yağanda ər kimi duran!
Q ara qoç atları kişnəşdirən!
Qızıl dəvə gördüyündə bozlaşdıran!
A ğca qoyun gördüyündə quyruq çırpıb qamçılayan!
A rqasım  urub bərk ağılın ardın sökən!
Q arm ayıv qoç simizin alıb tutan!
Qanlı quyruq üzüb cap-cap udan və i. a.

Göründüyü üzrə, burada heç bir təqdis, hətta tə rif yoxdur. Bu “söy”də canavarın 
maldarlıq, xüsusilə qoyunçuluq üçün ancaq zərərli olan xasiyyətlərindən danışılır.

“Oğuznam ə” Iər üçün çox əhəmiyyətli olan totem onğolların “D ədə Q orqud” boy- 
larını yaradan ozanlar üçün, doğrudan da, heç bir əhəm iyyətə malik olm adıqlarm ı elə 
həmin Qazan xanın dilindən deyilm iş başqa “söy”lərdən də göı mək mümkündür.

1 Kitabi-Dndn Qorqud, s. 11 2 .



M əlum  olduğu üzrə, üm um iyyətlə, onğon totem in daha sonrakı in k işa f mərhələ- 
sində ortaya çıxm ışdır. Buna görə də, misal üçün, D .K .Z elenin  öz “KyjibT o h t o h o b  b 

C h 6 h p h ”  adlı əsərində onğonu doğrudan-doğruya to tem  adlandırır.
“O ğuznam ə” lərə görə, Oğuzun altı oğlundan hər birinin özünə görə onğonu olmuş- 

dur. Bu onğonlar sonralar da hər oğuldan əm ələ gəlm iş tay falar tərəfindən “m üqəddəs” 
hesab edilm işdir. R əşidəddinə görə: Gün xanın onğonu-şahin , A y xanın onğonu-qartal, 
U lduz xanın onğonu dovşandır, Göy xanın onğonu sonğur, D ən iz  xanm  onğonu çağır, 
Dağ xanın onğonu isə uçquş imiş.

Rəşidəddin X IV  əsrdə: “Bizim  zəm anəm izə qəd ər bu m əna 'öz qüvvəsində qaJır və 
hər bir tayfa öz onğonunu tan ıy ır” dem işdir.

Halbuki Q azan xan “D ədə Q orqud” boy lannda gah:
Ağ Qayanın qaplanın ərkəyində bir köküm  var, gah:
Ağ sazın aslanm da bir köküm  var, gah:
Avazı qaba qurd əniyi ərkəyındə bir köküm  var, dey ir gah da:
Ağ sonğur quşu ərkəyində bir köküm  var '-deyərək, öz onğonunu Göy xan nəslinin 

onğonu ilə qarışdırır.
Qədim “Oğuznamə”Iər üçün əsas olan əsatiri görüşlərin “Dədə Qorqud” boylannda çox 

da böyük əhəmiyyət daşımadıqlannı göstərən dəlillərdən biri də, bizcə, “9” rəqəmidir. Məlum 
olduğu üzrə, bütün xalqlann eposlannda üç, yeddi, qırx, min kimi bir sıra çox işlənən rəqəmlər 
vardır. Bunlan bəzən məşhur, bəzən müqəddəs, bəzən də sadəcə xoşbəxt rəqəm adlandınrlar. 
Bunlann hər birinin belə məşhur olmasmm özünə görə məlum səbəbləri vardır. Bu rəqəmlər 
“Dədə Qorqud” boylannda da çox tez-tez işlədilir. Lakin bunlardan başqa, bu boylarda biz bir 
də doqquz yüz rəqəmlərinə rast gəlirik ki, bunlann əsasmda dayanan “doqquz”, bizcə, Oğuz 
tayfalannm təşkilat sistemi ilə əlaqədar bir rəqəmdir.

Ə fsanəyə görə, O ğuzun altı oğlunun hər birinin özünəm əxsus totem -onğonu və 
şülən şilan m əclisində hər birin in  özünəm əxsus yeri vardır. B aşqa xalqların da tarixindən 
m əlum dur ki, totemi öldürm ək olmaz. Lakin ildə bir dəfə hər bir ailə, tayfa, qəbilə öz 
totem inin ətindən yeyərm iş. B elə bir etiqad var im iş ki, guya bununla totem in gücü, 
qüvvəti onu m üqəddəs bilən insana keçirm iş. O ğuzlarda ilk totem , görünür ki, öküz ol- 
muş, sonralar bu, qoçla qoyunla əvəz edilm işdir. X IV -X V  əsrlərdə Azərbaycanda biz qara 
və ağ qoyunu totem  hesab edən iki qüvvətli qəbilə birləşm ələrinin yaşadıqlarını, hətta 
hakim iyyət sürdüklərini də bilirik. Sonralar bu totem lər alıcı quşlara çevrilm işsə də, 
şülən-şilanlarda, yəni ildə b ir dəfə keçirilən xüsusi m ərasim lərdə totemi kəsib yemək 
adəti yaşam ışdır. Lakin hər oğul bu totem ətinin ancaq m üəyyən yerini yeyə bilərdi. Bu 
hissəni Rəşidəddin “sökük”2, Əbülğazi isə “ölüş”3 adlandırır. Dem ək, hər oğulun, sonralar 
hər nəvənin, daha sonralar isə qəbilənin şülən-şilan ətindən müəyyən ölüşü var imiş.

Bu təşkilat sistem inin izləri, bu “ölüş” bölgüsünün əlam ətləri “sayaçı sözləri”ndə 
yaşayaraq zəm anəm izə qədər gəlm işdir. Ü m um iyyətlə, yuxarıda deyildiyi kimi, “sayaçı 
sözləri ozan m ərasim  nəğm ələrindən biridir. Bu nəğm ə indi arxaikləşm iş bir sıra sözləri, 
form aları yaşatdığı üçün də çox qiym ətlidir. M isal üçün, biz bu balaca nəğmədə hörmətli 
m ənasında say daha yaxşı m ənasm da “yey”, nəğm ə m ənasında saya, qaşqa mənasında

1 Yenə orada, s. 147.
2 Bax: Raşid-ad-din. G östərilən əsəri, s. 88.
3 A .N .K ononov. Göstərilən əsəri, s .5 1.

“təpəl” , daldalanacaq m ənasında “sapa", düşərgə m ənasında “yurd". oğru mənasıııda 
“avan”, kabab m ənasında "ş işlik” , maçabud m ənasında “açıqhq", qol monasında "qor", 
rasta ət, iç əti m ənasında “uca” ətraf m ənasında “yörə” (yan-yörədə olduğu kimi). leysan 
m ənasm da “saya yağ ış” və s. bu kimi sözlərə rast gəlirik.

Bizcə, nəğm ədə yuxarıda adı çəkilən “ölüş”lərin də adları yaşam aqdadır. Rəşidəd- 
dinin verdiyi m əlum ata görə, G ün xanın ölüşü “sağ qor” ', Ay xanın ölüşü “sağ aşıqlıq” , 
Ulduz xanın ölüşü “ sol qor” , D əniz xanın ölüşü “sol aşıqlıq”, Dağ xanın ölüşü isə “uca”, 
yaxud “ucalya” im iş“.

Bunlardan G ün xanın ölüşü “Cam e-ət-təvarix”də “q a f ’, “rey”, “yey” şəklində ya- 
zılmış olduğundan, naşir və tərcüm əçilər “Q ri” şəklidnə yazır, yəni birinci hərflə ikinci 
hərfm arasındakı saitin  nə olduğunu bilm ədikləri üçün sual altında qoyur və qol deyə tər- 
cüm ə edirlər3.

Ay xanın ö lüşü  olan aşıqhq-bud dem əkdir ki, bu söz indi də bu m ənada işlədil- 
m əkdədir. Ulduz xanın ölüşü bəzən “oyaku” , bəzən isə “oyahə” şəklində yazılır ki, Mah- 
mud Kaşğariyə görə, qabırğa dem əkdir. Göy xanın ölüşü sol Qəri, yəni sol qol, Dəniz 
xanın ölüşü isə “ uca”d ır ki, bu  sözü bütün tərcüm əçilər bel tirəsinin yanlarında olan ət de- 
yə (rasta, iç ət) tərcüm ə edirlər. “Uca” sözü elə bu m ənada indi də bəzi rayonlarım ızda 
işlənməkdədir.

Beləliklə, görünür ki, oğul altı olsa da, ölüş əslində sağ və sol olm aq üzrə dörd 
imiş: Bud, qol, qabırğa və uca.

Sayaçı sözlərinin b ir yerində deyilir:
B u saya kim dən qaldı?
A dam  atadan qaldı.
A dam  ata gələndə,
Qızıl öküz duranda,
Qızıl buğda bitəndə 
D ünya bünyad olanda 
Ş işliyim iz öyəcdir4.

Bu hissənin xalqdan toplanmış başqa bir variantında misralanın hamısı dən şəkilçisi ilə 
bitir, hər iki şəkildə, bizcə, ozan “çox qədimlərdən, hətta dünya bünyad olandan bəri şişliyimiz, 
kababımız öyəcdir” dem ək istəyir. Ozan bundan sonra gələn bənddə onun, yəni öyəcin 
harasınm yeməli, “ulu” , hətta bir dərəcəyə qədər “müqəddəs” olduğunu izah edir:

O nun dördü  uludu,
A şıqlığı qorudu.
Ucası qiym atlıdı,
Q abırğası dadlıdı.

Bizcə, ikinci m isradakı “qor” əslində “qol”dur. Bunun doğıudan da belə olduğu 
qafiyəsi olan “ulu”dan  da görünür. Bu söz ya əlyazm asında sadəcə səhv getm işdir (mə- 
lum olduğu üzrə, belə səhvlər çox olur), yaxud da [IJsəsinin frj səsi ilə əvəzlənm əsi ha- 
disəsi ilə əlaqədardır.

1 Bu, bəlkə də “1" səsinin  “r” səsi ilə əv əz  cdilm əsi ilə bağlıdır.
2 Bax: Raşid-ad-din. G östərilən  əsəri, s. 88-90.
3 Y enə orada, s. 8, qcyd 1.
4 CM OM OK, s. 2.



H ər halda bənddən çox aydın görünür ki, ozanın fikrincə, şişlik, kabablıq  olan 
öyəcin dörd hissəsi “ulu” imiş. B unlar da aşıqlıq, qor, yaxud qol, qabırğa və ucadan ibarət 
imiş. G öründüyü üzrə, bu, R əşidəddinin qeyd etdiyi söküklərin eynidir.

Y uxarıda deyildiyi kim i, əsatirə, əfsanəyə görə O ğuz xanın altı oğlundan 24 nəvəsi 
olm uşdur ki, bunlardan da 24 oğuz tayfası əm ələ gəlm işdir. S .P .Tolstov çox haqlı olaraq 
bunun özündə də 1-2-3 və 4-dən ibarət b ir rəqəm  oyunu olduğunu söyləyir . D iqqət 
edildikdə, bu, doğrudan da, belədir. Oğuzun özü 1, arvadı 2, hər arvaddan olan oğlu 3, hər 
oğuldan olan nəvəsi 4-dür. 1+2+3=6. 4x6=24.

B aşqa sözlə deyilsə, adam  real həqiqət kimi görünən O ğuz tayfaları m iqdarının 
özündə də, deyəsən, yaradıcılıq  ünsürləri vardır.

B izcə, boylarda çox tez-tez təkrar olunan “9” rəqəm i də, əgər belə dem ək müm- 
künsə, əsatirlə, yəni Oğuzan bir özü, iki arvadı və altı oğlu (1+2+6=9) ilə əlaqədar olan 
təşklati rəqəmdir: “ ...Salor Q azan yerindən durm uşdu, D oxsan başlı ban evlərini qara yer 
üzərinə tikdirm işdi...D oxsan yerdə ala qalı ipək döşəm işdi... D oqquz qara gözlü q ız...”; 
“D oxsan tüm ən gənc oğuz söhbətə dirilm işdi... D oqquz yerdə badyalar qurulm uşdu”; 
“Doxsan tüm ən gənc oğuz ardım ca gəlsin” ; “Onun ardınca doqquz qoca başları Aruz 
yetdi” ; “Belində doxsan oxu seyrək oğlan”2 və i.a.

Hətta Bayındır xana verilən vergidə də “doqquzlama” adlanan bir vergi miqdarı vardır.
D oqquz rəqəm i m üqəddim ədə də işlədilir.
Lakin A zərbaycanda daha geniş dairədə yayılm ış olan 3, 7, 40 rəqəm ləri boylar 

yarandığı zam an bu doqquza üstün gəlmiş, onu unutdurm uşlar.
“O ğuznam ə” lərdə əsas yer tutan m əsələlərdən biri də oğuzların “bozuq” və 

uçuq lara bölünm əsi m əsələsidir. Əfsanəyə görə O ğuz xan oğlanlarını bir qızıl yay və üç 
ox gizlətm iş olduğu yerlərə göndərm iş. Yayı tapanlara “bozuq” , oxları tapanlara isə 
“uçuq” adı vermişdir.

Ə fsanəyə görə, Oğuz xan vəsiyyət etm işdir ki, “qiyam ətə qədər oğuzlar belə adlan- 
m alıdırlar” . Bu bölgünün bəzi əlam ətləri indi də bizdə yaşam aqdadır. Misal üçün, elmi 
İŞÇİ Ə .Eldarova yoldaşm  verdiyi m əlum ata görə, bu saat da K oroğlu mahnılarından biri 
“bozuğu K oroğlu” adlanır.

Lakin “Dədə Q orqud” boylarında biz bu bölgüyə, yalnız bircə son XII boyda çox 
ötəri şəkildə təsadüf edirik. Özü də bu adlar bir adətlə əlaqədar olaraq çəkilir. Əsərin 154- 
cü səhifəsində “Uc oq, boz oq yığnaq olsa, Qazan evi yağm aladardı” deyilir. Bundan 
sonrakı cüm lədə isə adlar dəyişir:

Qazan geri evin yağm alatdı, am m a Tış O ğuz belə bulunm adı, həmin İç Oğuz 
yağm aladı” deyilir.

A ydın görünür ki, “D ədə Q orqud” boylarında bu, “bozuq” , “uçuq” bölgüsü ilə əvəz 
olunm uşdur3.

1 C.n.TojıCTOB. Topoaa ry30B. CoBCTCKaa 3Tiıorpa(j)Hsı, 1941, M>3, c. 78.
2 Bax: «K itabi-D ədə Qorqud», s. 31, 70, 78, 130.

Məlum olduğu iizrə, bu sö z  adların m ənşəyi, m ənası, ctim oogiyası haqqında m üxtəlif rəylər vardır (bax:
A .N .K ononov. Şəcəreyi-tərakimə, s. 90, 91). Rəşidəddin özü yay tapan böyük oğullan “Bozoq” adlandırır və 
sözün m ənasını pozulmuş, sındırılm ış o x ” dcyə i/.ah cdir. “U çoq”u isə “üç” rəqəmi ilə bağlayır. “Üçuk"U 
başqa alimlər bəzən “uc”Ia əlaqləndirirlər. M əlum olduğu kimi, “O k-ox-oğ” sözünün qəbilə, tayfa m ənası da 
vardır. B izcə, “üç-ok”u əslində “iç-ok”, yani “İç qəbilə”, bizim boylarda olduğu kimi, “İç oğuz” oxumaq daha 
doğrudur. Aydındır ki, əfsanə addan sonra yaranmışdır. Yəni “üç o x ” sonrakı mənalandırmadır. “B oz-ok ” isə, 
bizcə, ‘çöl q əb ilə’, yəni boylarda olduğu kimi, ‘T ış oğuz”dur. "Boz” sözü işlənməmiş toıpaq, əkilməyən yer-çöl 
deməkdir (Radlov-IV-1682). Bu söz bizdə də “Bozqır" və “Bozluq" şəklində təqıibən “çöl” mənasında işlənməkdədir.

Qeyd etm ək lazım dır ki, "D ədə Q orqud” boylarınııı, “O ğuznam ə"nin "Türk qozmo- 
ğonusu” adı ilə nəşr edilm iş osmanlı versiyası ilə də heç bir əlaqəsi, yaxınlığı yoxdur. 
Bunu aydın şəkildə görm ək üçün bu versiyamıı qısa məzmununa ötəri bir nəzər salmaq 
kifayətdir.

Hələ yerlə göy yaranm am ışdan əvvəl bütün kainat qara su halında imiş. Günün 
birində bu su dalğalanm ış, bundan Toğrul quşu yaranm ışdır. Bu əfsanəvi, əsatiri quşun 
yumurtasından B araq adlı tüklü bir ov iti çıxm ışdır'. B ir gün Baraqla Toğrul çöldə bir 
“yaq”a2 rast gəlm iş, öldürüb altı yerə parçalamışlar. H ər parça canlanıb bir canlı olmuş, 
beləliklə də, Gün, Ay, U lduz, Göy, Dağ və Dəniz yaranmışdır.

Göründüyü üzrə, burada hadisələr də, iştirak edən qüvvələr də tam am ilə başqa bir 
əsatirlə bağlıdır.

Buraya qədər çox qısa bir şəkildə deyilənlərdən aydın görünür ki, “O ğuznam ə” lərin 
hər iki versiyasının ilk hissələri “Dədə Q orqud” boylarından çox fərqli, əfsanəvi, əsatiri 
əsərlərdir. “Dədə Q orqud” boylarında bu əsatirdən ancaq güclə sezilə biləcək əlamətlər, 
qalıqlar, anaxronizm lər qalm ışdır. Başqa şəkildə deyilsə, “Dədə Q orqud” boyları yeni 
m ühitdə, yeni şəraitdə, yeni aləm də yeni yaradıcılar yəni A zərbaycan ozonları tərəfındən 
yaradılm ış əsərlərdir.

Orta Asiyada, xüsusilə trükm ənlər içərisində “Oğuznam ə” üm um iyyətlə, “tarix” de- 
m əkdir. Bunun doğrudan da belə olduğu hələ 1660-1661-ci illərdə öz m əşhur “ Şəcəreyi- 
tərakim ə”sini yazıb qurtarm ış Əbülğazinin sözlərindən də görünm əkdədir. M üəllif bu 
qiym ətli əsərin yazılm ası səbəbləri haqqında danışarkən deyir:

“ ...Türkm anın m ollaları, şeyxləri, bəyləri mənim  tarixi yaxşı bildiyim i eşidib 
dedilər ki: “bizim  içim izdə oğuznam ə kop tutur, am m a heç yaxşısı yox, barçası qələt və 
birisi birsiqə m üvafiq irm as”3.

Buradan çox aydın görünür ki, Orta Asiyada “Oğuznam ə” deyildikdə “ tarix” başa 
düşülürm üş.

M əlum dur ki, Ə bülğazinin bir-birinə müvafiq gəlməyən “O ğuzanam ə’Mərdən isti- 
fadə ilə doğru, dürüst bir “O ğuznam ə” yaratm aq üçün yazmış olduğu “Şəcəreyi-tərakim ə” 
əsərləri əslində “tarix” kitablarıdır. Burada tarix sözü qəsdən dırnaq içərisinə alınır. Çünki 
bu əsərlər, eləcə də başqa O rta A siya “Oğuznam ə” ləri bugünkü m ənada tarix deyil, ya- 
rım tarixi əfsanə və rəvayətlərdən ibarətdirlər. Lakin burada tarixilik, reallıq yaradıcı- 
lıqdan daha əsaslıdır. E lə bu xüsusiyyətinə görədir ki, akad. V .V .Bartold “Şəcəreyi- 
tərakim ə” haqqında belə yazır: “Bu, türkm ənlər haqqında elə xüsusi tarixi bir əsərdir ki, 
beləsi başqa heç bir türk xalqı haqqında yazılm am ışdır” .

Prof. A .Y .Y akubovski isə onu türkm ənlərdə qəbilələr birləşm əsi prosesini ən yaxşı 
təsvir edən yeganə əsər adlandırır. Lakin akad. Bartold da, prof. Y akubovski də, prof.
S.P.Tolstov da, nəhayət, əsərin ən yaxşı naşirlərindən biri olan A .N .K ononov özü də 
“Şəcəreyi-tərakim ə”nin anoxronizm lərlə dolu yarım əfsanəvi bir tarix əsəri olduğunu 
xüsusi qeyd edirlər.

1 Baraq bizdə də uzun tüklu ov iti dcməkdir. Hətta bclə bir atalar sö/.ü də vardır: Eşidib parağı (barağı) 
qırxırlar, bilmir harasından qırxırlar.
2 “Y aq” Tibet öküzüdür. Q ədim  türklərdə bu öküz müqoddəs hcsab cdiliı miş, lıətta tuğlar və tərqlənmə nişanı 
olan qotazlar da bu ökü/.ün quyruğundan düzəldilirmiş.
3 Əbülğa/.i. “Şəcərcyi-tərakim ə”. S. 5.



“Şəcəreyi-tərakim ə”də bir sıra əfsanələr, rəvayətlər, tarixi hadisələr və b u  hadisə- 
lərlə əlaqədar şəxsiyyət, hətta yer adları var ki, biz bunlara “2D ədə Q orqud bo y ların d a  da 
təsadüf edirik. B urada ara-sıra “dürüst olm ayan” , “biri-birinə m üvafiq gələm əyən” 
“O ğuznam ə”lərdəki rəvayətlərdən, əfsanələrdən də danışılır ki, bu da bizim  üçün  müqa- 
yisə dairəsini bir qədər genişləndirir.

B izcə, “D ədə Q orqud” boylarının ham ısı tam, bitkin, bədii əsər olaraq bu rada , yəni 
A zərbaycanda yaranm ışlar. Lakin bunlardan bəzilərinin ayrı-ayrı hissələri, bəzi surətləri, 
bir sıra yer adları O ğuzların O rta Asiya dövrləri ilə bəzən aydın, bəzən isə ço x  dum anlı 
bir şəkildə səsləşm əkdədirlər.

M isal üçün, “D ədə Q orqud” boylarında çox tez-tez adı çəkilən  Şöklü M əlik , bizcə, 
O ğuzlann  keçm işə aid dum anlı xatirələri əsasında yaranm ış bir düşm ən surətidir.

M əlum  olduğu üzrə, Şöklü M əlik “Qazan xanın evinin yağm alandığı” , “B ay Börə 
bəy oğlu Bamsı B öyrək”, “U ruzun dustaq olduğu” və “Bəkil oğlu  İm ran” boylarında 
iştirak edir. Bunların ham ısında o, Oğuz qəhrəm anlarının ən təhlükəli və am ansız düşm ə- 
ni kimi təsvir edilir. II boyda o, Qazan xanm  ovda olduğundan istifadə edərək basqm  edir, 
eli, obanı talayır, oğlu U ruzu, arvadı boyu uzun B urla xatunu, qarım ış anasını əsir apanr. 
Şöklü M əlik  bununla kifayətlənm ir, o, Qazanın D ərbənddə olan qoyun sürülərinə də sahib 
olm aq istəyir. Lakin burada Q araca Çoban kimi bir qəhrəm anla qarşılaşır, onun iki 
qardaşını öldürürsə də, əsas m əqsədinə nail olub, qoyunlaıı apara bilmir.

D üşm ənlər Q azan xanın arvadı B urla xatunu keyf m əclisinə gətirm ək, “sığraq 
sürdürm ək” , “döşəklərinə çıxarm aq” istəyirlər. Lakin nə qədər çalışırlarsa, qırx incəbel 
qızın içərisində B urla xatunun kim olduğunu təyin edə bilm irlər. Bunu eşidən Şöklü 
M əlik ən vəhşi bir tədbirə əl atır; o əm r edir ki, B urla xatunun oğlu Uruzu assınlar, ətin- 
dən qara qiym ə çəksinlər, əsir qadınların qabağına qoysunlar, kim  yem əzsə, dem ək ki, 
Burla xatun odur, çəkib döşəklərinə gətirsinlər. Lakin bu tədbir baş tutmur. Qazan xan 
gəlib çıxır, böyük b ir vuruşm a olur. Qazan xan Şöklü M əliyi ö ldürür'.

B undan sonrakı üçüncü boyda biz Şöklü M əliyi yenə də diri görürük.
B u boyun baş qəhrəm anı Beyrək öz “beşik kərtm ə” nişanlısı Banu çiçəklə evlənir. 

Toy gecəsi Bayburd hasarının bəyi basqm edir, naibi öldürürlər. Beyrəyi isə otuz doqquz 
yoldaşı ilə əsir aparırlar. Boyun sonundakı vuruşun təfərrüatından aydınlaşır ki, buranm 
da başçısı bəyi Şöklü M əlik imiş. Burada da Şöklü M əliyi Q azan xan öldürür2. Bundan 
sonrakı üçüncü boyda, yəni “Uruzun dustaq olduğu” boyda Şöklü M əlik yenə də “dirilir” . 
M əlum  olduğu üzrə, bu boyda təsvir olunan m üharibədə gənc U ruz əsir düşür. Qazan xan 
və qəhrəm anlıqla ondan heç də geri qalm ayan arvadı Burla X atun Uruzu əsirlikdən 
qurtarırlar. Burada da Şöklü M əlik vuruşda iştirak edir və yenə də Qazan xan tərəfındən 
öldürülür.

Q azan gen tüpə təpdi... Şöklü M əliyə həvalə oldu, bögürdübəni atdan yerə saldı, 
alca qanın yür üzərinə tökdü”3. II boyda D ərbənddə, III boyda Boyburdda, IV boyda 
Tatyan qalası yaxınlığında baş verən hadisələrdə əsas düşm ən kimi iştirak edən, hər dəfə 
də öldürülən bu düşm ən IX boyda da G əncə-Bərdə ətrafında baş verən basqında iştirak 
edir. D üşm ənlər İmranı qorxutm aq üçün deyirlər:

1 “Kitabi-Dədə Qorqud”, s. 43.
2 Yenə orada, s. 68.
3 Y enə orada, s. 83.

Şöklü M əlik sənə qatı pusdu.
M eydandakı şol oğlanı tutun!
Q arusundan ağ əllərin bağlayın!
Q əfillicə görklü başın kəsin!
Alca qanın yer üzünə tökün ded i1.

Bizcə, dörd dəfə, ayrı-ayrı boylarda hərdən bir tərəfdə düşm ən başçısı kimi təsvir 
edilən, hər dəfə də ölüb yenidən dirilən bu Şöklü M əlik-Oğuzların köhnə düşməni olan 
tarixi Şah M əlik haqqında ozanların yaddaşında qalm ış dumanlı xatirələr əsasında yaran- 
m ışdır2.

M əlum  olduğu üzrə, Şah M əlik, Ə bülğaziya görə, Qılınc A rslan Şah M əlik, Tarixi- 
Beyxqa görə isə Ə bülfəvaris Şah Məlik İbn Əli Ə l-Bərrani3 oğuzların ən qatı və amansız 
düşm ənlərindən biri olm uşdur. O, XI əsrin II rübündə oğuzların siyasi həyatında çox 
boyük rol oynam ış, “köhnə oğuz partiyasının” Yabki dövləti hakim iyyətini davam  etdir- 
məyə çalışm ış, dəfələrlə  m üharibələr aparm ış, basqınlar, qırğınlar düzəltm işdir. Oğuzlar 
hətta X arəzm də özlərinə yer aldıqdan sonra Şah M əlik onlara rahatlıq verməmişdi. 
“onların bu nisbi nailiyyətləri burada da uzun sürmədi. Səlcuqların köhnə düşm ənləri Şah 
M əlik basqın etdi və səkkiz m in adam  qırdı”4.

Şah M əliyin m übarizəsi şəxsi m übarizə deyildi. Bu, bir sülalənin hakim iyyəti öz 
əlində saxlamaq uğrunda apardığı m übarizənin son təşəbbüsləri idi. Şah M əliyin 
məğlubiyyəti köhnə dövlətin  siyasət aləm indən silinməsi, yeni bir dövlətin yaranması 
dem ək idi. Buna görə də ona qarşı m übarizədən, qalibiyyətdən əm ələ gəlm iş iftixar hissi 
belə bir surətin yaranm asına, m üxtəlif variantlara düşm əsinə, dəfələrlə ölüb və yenidən 
öldürülən düşm ən surəti kimi təsvir edilm əsinə səbəb olmuşdur.

Bu surət O rta A siyada m üxtəlif şəkillərdə işlənmiş, m üxtəlif əfsanə və rəvayətlərin 
yaranm asına səbəb olm uşdur. B elə rəvayətlərdən birini, əlbəttə ki, ən çox həqiqətə uyğu- 
nunu Əbülğazi öz “Şəcəreyi-tərakim ə”sində vermişdir. Rəvayətin qısa m əzm unu belədir.

Şeybani oğlu Buran on səkkiz il hakim iyyət sürdükdən sonra ölür, yerinə Əli adlı 
birisini xan tikirlər. Əli Q ılınc A ıslan adlı oğluna Şah M əlik ləqəbi verib, yaxın 
adam larından biri olan yüz yaşlı Quzuçu bəylə X arəzm ə göndərir. M əm ləkətin bir 
ucunda mən oturacağam , b ir ucunda siz oturun” deyir. E1 Şah M əliyi çox yaxşı qarşılayır.
O isə nam ərd çıxır. X alqa zülm  eləm əyə başlayır. K im in gözəl arvadı, qızı varsa, tutub 
əlindən alır. N əhayət, el onun bu pozğunluğuna, tərbiyəsizliyinə dözm əyərək üsyan 
qaldırır. Şah M əlik atasının yanına qaçır. Quzuçu bəy də eli sakitləşdirə bilməyəcəyini 
görüb, onun dalınca Əli xanın yanına gedir, əhvalatı olduğu kimi danışır. Xan oğlunu 
döydürür, əllərini, ayaqlarını bağlayıb zindana salır. Özü də bu qərara gəlir ki, onu elin 
sərəncam ına versin. Quzuçu bəy buna razı olmur. O, belə bir tədbir tökür ki, özü gedib 
cam aatı aldatsın, yalandan desin ki, guya Xan Şah M əliyi onların sərəncam ına göndərir, 
xan isə oğlunu qüvvətli ordu ilə göndərsin. Əgər el qol gücünə sakitləşdirilm əzsə, sonra

1 Ycna orada, s. 130.
2 Aydındır ki, hu boylar bir-birindən xnbəri olm ayan, yaxud bir-birilo razılaşmayan o/.an, yaxud ozan 
qruplarının yaradıcılıq mnhsullarıdır. Bu harado sonra danışılacaqdır.
3 C.n.TojıcTOB. l opo;ta 173015 ConercKaH }Tiıorpat|iMH , 1947, 3, s. 92

4 O lCpKH HCTOpHH CCCI’, IX-XIİI BH., s. 510.



öhdələrindən gəlm ək olm az. X an bu tədbirlə razılaşır. Q uzuçu bəy yola düşür, Şah Məlik 
isə ordu tədarükünə başlayır” .

Əbülğazi tarixi əfsanələrə, rəvayətlərə xas olan bir şəkildə bu əhvalatı burada 
yarım çıq qoyaraq, “ İmdi Şah M əlik qaçıb getgandan son ilinin nə qılğının ay ıta lı”, -deyə 
yeni bir əhvalata başlayır.

“Şah M əlik qaçdıqdan sonra Q orqud bəy M iran Kahini yanm a çağırıb tədbir istəyir. 
M iran Kahin uzun m üddət susur, nəhayət, başını qald ırıb  deyir:

Y axın vaxtlarda O ğuz elində m üharibə olacaq. Qan çay kimi axacaq. ƏIi xan 
öləcək, yerinə başqası keçəcəkdir...”

B urada da Ə bülğazi hətta xalq nağıllarına xas olan bir şəkildə bu əhvalatı dayan- 
d ın r, bu söz tam a buldu, indi özgə sözün ayıtalı, -deyə, yeni bir əhvalat başlayır:

H ələ çox qabaqlarda Toğurm uş adh  yoxsul bir kişi yuxuda görür ki, sinəsindən üç 
ağac göyərib qalxır, hər tərəfi tutur. B ir qədər sonra Toğurm uşun üç oğlu olur. Bunlardan 
Toğrul yaxşı bir igid kimi yetişir. K ırkutbəy onu onbəyi təyin edir.

Quzuçu bəy Əli xanın yanından qayıdıb gəldikdə haman Toğrul onu tutur və həqiqəti 
deməyə m əcbur edir. Sirr açılır. Kırkut bəylə Toğrul bəy on altı minlik bir ordu ilə Şah Məliyi 
qarşılayırlar. Böyük bir müharibə olur. Şah M əlik öldürülür. Toğrul qalib çıxır'.

B u rəvayətin tam  real tarixi həqiqət olm adığı təkcə bundan görünür ki, əsl həqiqət- 
də Şah M əlik bu m üharibədə öldürülm əm işdir. B undan çox sonralar da o, Oğuzlara 
basqınlar etm iş, m üharibələr aparm ışdır.

B ildiyim iz kim i, Şah M əlik  bundan sonra X arəzm şah olm uş və çox sonralar səlcu- 
qilər tərəfındən əsir a lınm ışdır2.

G öründüyü üzrə, Şah M əliklə əlaqədar olan bu tarixi hadisələr O rta Asiyada 
baxışlar tərəfındən işlənərək belə bir əfsanə-rəvayət şəklinə sahnm ışdır. B izdə isə o, 
Qazan xanın düşm əni kimi işlənərək ikinci boyun əsasını təşkil etm işdir.

Bu boydakı Şöklü M əlik  surətinin, doğrudan da, həm in Şah M əliklə əlaqədar 
olduğu boyun sujetindən, surətin səciyyəvi xasiyyətindən də görünm əkdədir.

Ə bülğazinin verdiyi m əlum ata görə, Şah M əlik çox tərbiyəsiz, əxlaqsız, pozğun bir 
adam  olm uş, kimin gözəl qızı varsa, zorla əlindən alarm ış. “E1 Şah M əliyə bidadgər teyib 
ad qoydular. Barbara el yaxşılarm m  qızları və xatunlarına zorluqlara başladı”3.

B izim  boyda da Şöklü M əlik eynilə belə zalım  və pozğun bir adam kimi təsvir 
edilir. O, Q azanın qadını B urla xatunu əsir aparır. Onu keyf m əclisinə gətirib saqi kimi 
istifadə etm ək, sonra da “döşəyinə çıxarm aq” istəyir. B unu bilən U ruz öz ölümünə, hətta 
ətindən anasının yem əyinə razı olur: “onlar bir yeyəndə, sən iki yegil, səni kafırlər bilmə- 
sinlər, duym asınlar, takim  sası dinli kafırin döşəyinə varm ayasan, sığrağını sürməyəsin, 
atam  Q azan nam usun sındırm ayasan”4 deyir.

B izcə, Qazan xanın XI boyda öz keçm iş qəhrəm anlıqları haqqında dediyi “söy”lər- 
dən biri də doğrudan-doğruya bu hadisələrlə əlaqədardır. Başqa sözlə deyilsə, bu “söy” 
yuxarıda haqqm da danışılan dövr hadisələri ilə səsləşm əkdədir.

1 “Şacəreyi-tərakimə”, s. 66-67.
2 C.n.To^cTOB. ropoaa ry30B, s. 92.
3 “Şəcəreyi-tərakimə”, s. 50.
4 “K itabi-D ədə Qorqud”, s. 39.

Tarixdən m əlum dur ki, səlcuqilər l()30-cu illərdo hətta Harun-Q arunla əlaqə 
yaradıb, Xarəzm də özlərinə bir az yer də ala bilirlor'. Şah M əliyin basqısından sonra isə 
m üxtəlif istiqam ətlərlə keçm oyə nıəcbur olurlar. Bu köç zamanı xüsusilə salorların (Salor 
Qazan) Hasar dağına qalasına getdikləri tarix kitablarında qeyd olunur. Qazan xan isə XI 
boyda deyir:

Ağca Q ala , Sürm əlid ir at oynatdım.
Atla Q arun elinə Ç apğın yetdim,
A ğ H asar qalasınm  bürcün yıxdım" və i.a.

Ü m um iyyətlə, Q azan xan-Qazan Alp, Salar Q azan “Dədə Q orqud” boylarında və 
“Oğuznam ə”Iərdə ən çox diqqəti cəlb edən surət-şəxsiyyətlərdən biridir. Ə ksər alimlər 
onu tarixi şəxsiyyət hesab edirlər. A .Tum anskinin 1896-cı ildə yazdığına görə, 
“Türkm ənlər özlərini Salor Q azanın nəsli hesab edirlər”3.

Ə bülğaziyə görə, Q azan Alp peyğəm bərdən üç yüz il sonra yaşam ışdır... Salor 
Qazan Korkut ata ilə m üasir olm uşdur. Korkut ata bir tartım ında (şeirində) Salor Qazanı 
hətta tərifləm işdir də4.

“Şəcəreyi-tərakim ə”dən çox aydın bir şəkildə görünür ki, O rta A siya “Oğuzna- 
mə”Iərində, eləcə də  xalqda Q azan xan haqında bir-birindən çox fərqli m üxtəlif əfsanə və 
rəvayətlər olm uşdur. B elə rəvayətlərdən birinə görə, B eçənələr uzun m üddət Salorlara 
düşm ənçilik etm işlər. Salorlar Beçənələri həm işə “ İt B eçənə” adlandırm ışlar. Beçənələrin 
padşahı Taym aduq qoşunla gəlib  Salor elini çapıb talam ış, Qazan xanın anası cacaqhnı 
əsir aparm ışdır. Q azan Alp üç ildən sonra kəndxudası Ünkaşı çoxlu mal-dövlətlə 
göndərib anasım  geri qaytarm ışdır5.

“Şəcəreyi-tərakim ə”nin 70-ci səhifəsində deyilir:
“...və yenə bu nam ədə m undaq dem işlər kim, Salor elində bir kişi bar irdi Unkaş 

atlı. Xatunınm  atı C acaqlı, oğlının atı Qazan Salor, Qazan A lp”.
Bu “nam ə”dəki rəvayət isə belədir:
Beçənə elinin padşahı Taym aduk U nkaşın yurduna basqın ed ib  Qazanın anası Ca- 

caqlını əsir aparır. Ü ç ildən sonra Unkaş çoxlu m al-dövlət verib arvadınt geri alır. Altı 
aydan sonra C acaqlının bir oğlu olur. “Qazan AIp , bu uşaq haradandır, -deyə, ağacla 
vurub anasının başını yarır. Anası deyir: “Qaranlıq qovuşanda düşm ən gəldi. Sənin 
qorxudan rəngin ağardı. D əvəyə minib qaçdın. Mən də sənin dalınca yola düşdüm. İt 
Beçənə mənə çatıb  dəvəm in başını tutdu...” və i. a.

G öründüyü üzrə, bu variant birinci variantdan müəyyən dərəcədə fərqlidir. Ozü də 
heç şübhəsiz, xalq yaradıcıhğı süzgəcindən keçmişdir:

Yağı gəldi qararıb,
Q açıb getdin bozarıb.
T ivəqə minib aıtından 
B arur irdim qabarıb.
İt Beçənə izimdən yetdi,

1 “Şəcorcyi-torakimo”, s. 6 8 . ;O h c pk h  h c t o p h h  CCCP, c . 510.

2 “K itabi-Dodə Qorqud” , s. 147.
3 B.M.)KHpMyııCKHH. «K m  a6H K opKyr» h ory^Kad jıiHMCCKaH rpa;tHHHsı, s. 96.

“Şocorcyi-torakim o” , s. 71.
5 Ycno orada, s. 56.



Tivəm nin başın tutdi,
İçi qaynadı, taşı yaynadi,
Üstümğa m inib oynadı 
İxtiyarım ı aldı 
Bu oğlanı içım ğa sa ld ı1.

Aydın görünür ki, bu, rəvayət deyil, əməlli-başlı dastan parçasıdır. Bizcə, bu, “Kitabi- 
Dədə Qorqud”dakı II boyun Orta Asiya variantındandır. Ehtimal ki, bunların hər ikisi qədim 
bir tarixi hadisəyə əsaslanır. Orta Asiyada bu hadisə haqqtnda oian rəvayəti baxış/ar 
Beçənələrlə, Taym aduqla əlaqədar şəkildə işləyib, şeirlə bəzəyib belə bir dastan halına salmış- 
lar. Azərbaycan ozanı isə onu Dərbəndlə, Qaraca Çobanla, Şöklü M əliklə əlaqədar bir şəkildə 
işləmiş “Qazanm evinin yağmalanması” boyunu yaratmışdır. V ariantlann hər ikisinin 
əsasında eyni tarixi hadisə, yaxud rəvayət dayansa da, süjet, təfərrüat, məkan və surətlər, eləcə 
də surətlərin səciyyəsi tam am ilə başqa-başqadır. Orta Asiya variantmda əsas surətlər Qazan, 
atası Unkaş və anası Cacaqlıdır. Azərbaycan variantında isə Qazan özü, arvadı B urla xatun və 
oğlu Uruzdur. Orta Asiya variantmda isə o, heç bir qara qüvvədən qorxm ayan qadın kimi 
verilmişdir. Onun hətta Taymadukdan oğlu da olur. Azərbaycan variantında onu əvəz edən 
Burla xatun isə son dərəcə namuslu bir qadın kim təsvir edilir. O hətta yeganə oğlu Uruzun 
ətindən bişirilmiş qiymədən yeyər, lakin düşmən məclisinə gedib Qazan xanın namusunu 
ləkələməz. Buradakı Qazan xan özü də tamamilə başqa bir insandır. Orta Asiya variantmda o, 
qorxaq bir adam kimi təsvir edilir. Yuxarıdakı şeirdən də göründüyü üzrə, o, düşm əni görən 
kimi saralmış, anasını düşmən əlində qoyaraq dəvəsini minib qaçmışdır. Azərbaycan varian- 
tında isə o, heç bir qara qüvvədən qorxmayan alp, heç bir çətinlik qarşısında aciz qalmayan 
qəhrəmandır. Ümumiyyətlə, Qazan xan “Dədə Qorqud” boylarında tam  müsbət bir qəhrəman 
kimi təsvir edilir. O, B aym dır xanın kürəkənidir. Bütün qəhrəm anlan o tərbiyə etmişdir. 0 , 
“miskinlərin umudu, ümmet2 soyunun aslanı, Qaracuğun (bizcə, qara camaatm xalqm) 
qaplanıdır” . O, “qahn Oğuzun dövləti, qalmış igid arxasıdır”. O, müharibə zamanı “qınmın- 
dan dönməyən, lakin eyni zam anda “qaçanı qovmayan, aman istəyəni öldürməyən” bir adam- 
dır. Onun qorxaqlardan zəhləsi gedir. IV boyda yeganə oğlu Uruzun düşməndən qorxub 
qaçdığmdan şübhələnir, rəngi qaralır: «Tanrı bizə bir kor oğul vermiş, varayın, onu anası 
yanından alayın, qıhcla paralayalın, altı bölük edəyin, altı yolun ayrıcında bıraxayın, bir dəxi 
kimsə yazı yerdə yoldaşın qoyub qaçmaya» dedi3. Qazan xan xəyanətə dözməyən bir 
adamdır. Axınncı boyda Aruz Bamsı Beyrəyi xəyanətlə öldürür. Bamsı Qazanın heç nəyi 
deyil. Aruz isə doğm a dayısıdır. Buna baxmayaraq, Qazan Aruzu öldürüb, Beyrəyin 
intiqamını alır.

Q azan «Dədə Q orqud» boylarının əksəriyyətində iştirak edir. İkinci, dördüncü, on 
birinci boylar isə doğrudan-doğruya onun özünə həsr edilm işdir. Bunlardan on birinci boy 
xüsusi ilə maraqlıdır.

’ “Şəcoreyı-torakımo”, s. 70.
2 Bu söz bütün boylarda əlif-m im -tcy-dən  ibarot yazılr. Rossi bu sözü “Amet” oxuyaraq Diyarbokir deyə izah 
edir. B izcə, bu doğru deyil. Diyarbəkirin kölınə adı boylarda "Həmid” şəklində yazılır. Akad. Bartold da bunu 
belə qəbul edir (bax: D ede Korkut, Baku. s. 38, qeyd 2). Əlif, m imtey-dən ibarət olan bu sözün “ümmət” 
olduğu isə müqəddim ədən d ə görünmakdədir. Burada bu söz hətta inşdidlo yazılm ışdır. Akad. Bartold da 
bunu “oöıunna” tərcümə etm işdir (bax: Göstərilən nəşr, s. 12). Bu titulu isə akad. Bartold-«;ıeB n /ıeM eH H » h 

po,aa tərcümə edir (G östərilən nəşr, s. 27).
«K itabi-D ədə Qorqud», s.75.

Bu boyda Q azanın  yatdığı yerdə tutulub əsir aparılm asından və əsarətdə başına 
gələn işlərdən danıştltr. D üşm ənlər otıa özüniinküləri pisləyib, yağıları tərifləsə, azad 
ediləcəyini vəd edirlər. Əks təqdirdə onu ölüm gözləyir. Ancaq Q azan ölüm dən qorxan 
deyil. O ölər, düşm əni tərifləyib  özününküləri pisləməz. Lakin boyun əsas məziyyəti 
bunda deyildir. Q azan xan bunsuz da bütün boylarda qəhrəm andır. Bu boyda Qazan 
özünün keçmiş x idm ətlərindən  danışır. M üxtəlif m əzm unlu bir neçə şeir söy deyir.

V .M .Jirm unski çox  haqlı olaraq bu «söy»lərin ikisinin m əzm ununda bizə gəlib 
çatmamış iki m üstəqil dastan ın  -  boyun süjetini görür. Bunlardan birincidə Qazan xan 
yeddibaşlı əjdaha ilə vuruşduğundan danışır. İkinci söydə isə Ümman dənizi 
sahillərindəki bir qalanı altı günə aldığını nəql ed ir.1

Bizcə, elə həm in boyda Qazanın dediyi söylərdə daha iki başqa dastanın əlamətləri 
vardır. Bunlardan birində, yuxartda başqa m ünasibətlə deyildiyi kim i, Q azanın atla Qarun 
elinə çapğın etd iyindən, A ğca qala, Sürm əlidə at oynatdığından, Ağ H asar qalasının 
bürcünü yıxdığından danışılır. İkincisində isə çox da yaxşı başa düşülm əyən başqa bir 
süjetin izləri görünür. Bu söy belə başlanır:

Y üksək-yüksək qara dağdan daş yuvalansa,
Qaba ekcəm , öy luğum  qarşu  tutan Q azan ərdim.
Qızğın şişlər yüksəlib  yerdən çıxsa,
Qaba ökcəm lə pürçin  qılan Qazan ərdim.
Təqribən eyni m əzm unu biz «Şəcəreyi-tərakim ə»də mühafizə olunm uş bir şerin 

birinci bəndində də görürük. Ə bülğaziyə görə, bu şeri Dədə Q orqud Q azan haqqında 
demişdir. Bəndin m əzm unu təqribən belədir.

«Onlar Q azıqurt dağ ından  daş yuvarlatdılar.
Qazan qarşı ged ib  onların  hamısını tutdu.
İt B ençənələr onu görüb qorxudan özlərini itirdilər.
K im  Qazan kim i iyid görm üşdür?»
Göründüyü üzrə, burada da eyni m əzm undan, eyni əhvalatdan danışılır. Burada da 

Qazan xan bir qəhrəm an kim i təriflənir. Lakin bütün O rta Asiya versiyalarında olduğu 
kimi, yenə də B eçənələrlə  əlaqələndirilir.

Yeri gəlm işkən qeyd edək ki, həmin şerin üçüncü bəndində Q azanın göydən düşüb 
insanları yeyən əjdahanı öldürm əsindən də danışıhr2.

Bizcə, «Dədə Q orqud» boylarında Qazan haqqm da bizə gəlib  çatm am ış daha iki 
boy — dastan olduğunun əlam ətləri vardır. Bunlardan biri Təpəgözlə əlaqədardır. Təpə- 
gözlə vuruşa getm ək istəyən B asata Qazan xan deyir:

Q ara ürən qondu D əpəgöz,
Ərş üzündə çevirdim , aleym adım  Basat!
Qara qaplan qondu D əpəgöz,
Q ara-qara dağlarda çevirdim , aleym adım  Basat!
Qoğan sazlarda çevirdim , aleym adım , Basat!
Ə r olsan, yey o lsan,
M ən Qazanca olm ayasan, Basat!

1 B . M . ) K H p M y ı ı C K H H .  « K H T a 0 H  K o p K y r »  h  o ry jC K U H  )H H H ecK a) i  T p a / t H U H d  / /  C o b c t c k o c  B O c rO K O B e ^ e H H e ,  

1958, JVü4, c.96.
2 «Şəcəreyi-tərakimə», s.71.



A ğ saqqallı babanı ağlatm ağıl!
A ğ birçəkli ananı bozlatm ağıl!1
Dördüncü boyun sonunda isə Dəli D ondar haqqında deyilir:
«D əm ir qapu D ərvəndindəki dəm ir qapuyı qapub alan, A ltm ış tu tam  köndərinin 

ucunda ər böyürdən, Qazan kimi pəhləvanı bir savaşda üç göz atından yıxan...»" və i.a.
Bunların hər birində, şübhəsiz ki, vaxtı ilə çox m əşhur o lan, bəlkə də elə buna görə 

də «K itabi-D ədə Q orqud»a düşm əyən m üstəqil bir boyun əlam ətləri yaşam aqdadır.
Bu kiçik və m üxtəsər m üqayisədən aydın görünür ki, Q azan O rta A siya  «Oğuz- 

nam ə»lərində tam am ilə başqa səpgidə, «D ədə-Q orqud» boylarında isə başqa bir səpgidə 
işlənm işdir. Türkm ən baxşılarının şeirlərində, hətta «Şəcəreyi-tərakim ə»də D ədə Qorqu- 
dun şeiri kimi verilm iş, «Taptım »da o, B eçənələrlə, onların padşahı T oym aduqla əlaqə- 
Iəndirilir, A zərbaycan ozanları isə onu əksərən Şah M əlik Şöklü M əliklə bağlayırlar. 
Azərbaycan ozanları onun qadını Burla xatunu təm kində, tədbiıdə, igidlikdə Koroğlunun 
N igarına bənzər bir şəkildə işləyir, «O ğuznam ə»lər isə onu am azonka kimi göstərirlər.

«K itabi-D ədə Q orqud»dakı boy qəhrəm anları ilə «O ğuznam ə»lərdəki əfsanə, rəva- 
yət qəhrəm anlarının əksəriyyətini belə m üqayisə etm ək, hər birinin özünə m əxsus ənənəvi 
xüsusiyyətlərə m alik olduqlarını ortaya çıxarm aq m üm kündür. Lakin çox xırdalamağa 
lüzum  görm ədiyim iz üçün biı-ikisini qeyd etm əklə k ifayətlənm ək istəyirik.

«Şəcəreyi-tərakim ə»nin 69-cu səhifəsində deyilir:
« 0  zaman O ğuz elinin Qaraşıt adlı bir düşm anı var idi... O , Arslan xanın öldü- 

yünü...eşidib hücum  elədi... O zam an A rslan xanın kiçik oğlu Sərəng beşikdə idi. Düşmən 
onu əsir eləyib apardı. Çox illər keçdi. Sərəng igid oldu. O, qardaşı K ukem -Bakuya sifariş 
göndərdi ki, «mən qaça bilm irəm . Q ardaşım  gəlib məni qurtarsın». Kukem-Baİcuy ordu 
ilə gedib qardaşını qurtaıdı».

G öründüyü üzrə, «Kitabi-D ədə Q orqud»dakı «Uşun qoca oğlu Səkrək» boyu ilə bu 
rəvayətin hər ikisinin m əzm unu təqribən eynidir. Fərq adlaıda, təfərrüatda, birinin rəvayət 
şəklində qalm asında, ikincisinin isə dastanlaşm asındadır.

D astanın isə A zərbaycan ozanı tərəfindən yaradılm ış olduğunu inkar etmək əsla 
mümkün deyildir. H ər şey bir tərəfə, burada qəhrəm anların keçdikləri yollar, bu yollarda 
olan məskun m əntəqələr, qala, çay, göllər o qədər düzgün verilm işdir ki, bu ancaq 
A zərbaycan ozanına məlum  ola bilərdi.

M üqayisə üçün maraqlı olan belə boylardan biri də «D irsə xan oğlu Buğac» bo- 
yudur. Bizcə, bu boy da «Şəcəreyi-tərakim ə»də B oğn xan və oğlu Quzu-təkin, eləcə də 
onun oğlu Arslan xan və Suvar haqqında danışılan tarixi əfsanələrlə səsləşməkdədir. 
Adam a elə gəlir ki, A zərbaycan ozanı böyük bir nəslin haqqında çoxdan bəri hafızələrdə 
yaşayan əfsanələri birləşdirm iş, bunları B ayındır xanla, Qazan xanla əlaqələndirmiş, yeni 
məna verm iş, gözəl bir dastan yaratmışdır.

O rta Asiya «Oğuznam ə»ləri ilə «Dədə Qorqud» boyları arasındakı fərqi qadın 
surətlərinin işlənm əsində də çox aydın bir şəkildə görm ək mümkündür. Ümumiyyətlə, 
«Dədə Q orqud» boylarında çox ağıllı, təm kinli, tədbirli, nam uslu qəhrəman qadm surət- 
ləri vardır. Bu əzəm ətli qalereyada boyu uzun Burla xatıın, Banu Çiçək, Selcan xatun,

1 «Kitabi-Dədə Qorqud», s.l 18.
2 Yenə orada, s.83.

Doli Domrulun fədakar qadını, Buğacın igid aııası. Sokrokin altı yol ayrıcında çadır tikib, 
şər xəbər gətirənin başını kəsm əyə lıazır olan, crkək sinəyi belə üzərinə qondurnıaya- 
cağına söz verən adaxlısı və sairə xüsıısi yer tuturlar.

Əbülğazi «Şəcəreyi-tərakim ə»ııin sonunda «Oğuz clinə bəylik qılğan qızlannın 
zikri» adlanan xüsusi bir fəsildə yeddi qadm dan danışır. «Türkmanın taıix bilən yaxşıları 
və baxışları»nın dediklərinə görə, bu yeddi biitün Oğuz elini özlərinə tabe etdirib uzun 
illər bəylik etmişlər. Bu qadınlardan beşinə «Dədə Q oıqud» boylarında təsadüf edilmir, 
ikisi isə buradakından yenə çox fərqli şəkildə boylarda da vardır. Bunların birincisi və ən 
məşhuru Altın kürüslü Sundur bayııı qızı və Salor Qazan Alpın qadını Boyu uzun Burla 
xatundur.

M əlum  olduğu üzrə, B urla xatun bizdə də Q azanın qadınıdır. Lakin atası Bayandır 
xandır. Burla xatun Q azan xandan heç də geri qalmayan bir qəhrəm andır. Lakin heç bir 
boyda «eli özünə tabe e td iım iş bəy» kimi iştirak etmir.

Əbülğazinin siyahısında ikinci yeri «Qarımış bayın qızı və M am ış bayın halalı 
(qadını) Barçın Salor» tutur.

Barçın «K itabi-D ədə Q orqud»da üçüncü boyun əsas qəhrəm anlarından biri olan 
Banu Çiçəyin Orta A siya adıdır.

Əbulğazi onu tarixi şəxsiyyət kimi təsvir edərək yazır:
«Onun qəbri S ır çayının sahilindədir. Özü də xalq içərisində çox məşhurdur. 

Özbəklər onu «Barçının göy kaşanə» adlandıı ırlar1.
V .M .Jurm unskinin verdiyi məlumata görə, bu Kümbəz son zam anlara qədər 

qalırmış. 1900-cü ildə arxeoloq V .K allaur onun hətta şəklini də çəkm işdir. 1917-ci ildə 
isə prof. Yakubovski K üm bəzin ancaq xərabəsini görə bilm işdir2.

Beləliklə, aydın görünür ki, Barçın Orta Asiyada, xüsusi ilə Türkm ənistanda tarixi 
şəxsiyyət hesab olunurm uş. D em ək, Əbülğazinin də Tüıkm ən baxışlarına əsaslanaraq bu 
barədə dedikləri tarixi əfsanə, yaxud rəvayətdir. Bu rəvayətə görə, onun atasının adı 
Qarım ış bay, ərinin adı M am ış bay, özü isə «elə bəylik eləyən» am azonka imiş.

«Kitabi-Dədə Q orqud»dakı «Baybura bəy oğlu Bamsı Beyrək» boyunda isə bu 
qızın öz adı Banu Ç içək, atasının adı Bay Bəycan bəy, ərinin adı Bamsı Beyrəkdir. Bu 
boyda Banu Çiçək çox igid b ir qız kimi təsvir edilir. O, Oğuz qəhrəm anlarının ən gör- 
kəm lilərindən biri olan Bamsı Beyrəklə ox atacaq, at çapışacaq, güləşəcək dərəcədə igid- 
dir. Lakin amazonka deyil.

Ü m um iyyətlə, «Dədə Qorqud» qəhrəm anları içərisində Q azan xandan sonra ən 
çox m əhşurlaşm ış və yayılm ış surət Bamsı Beyrəkdir. O, Altaydan Kiçik A siyaya qədər 
böyük bir sahədə m üxtəlif xalqların şifahi yaradıcılığında m üxtəlif şəkillərdə işlənərək 
rəngarəng süjetlərin -  əsərlərin yaıanm asına səbəb olmuşdur.

1 « Ş ə c o r e y i- tə r a k iın ə » , s. 7 8
2 Hax: B.M.>KnpMyın;KMİi. Cjicäi.i O ry jon » iimjobi.six Cı>ıp-)lapı*n H l ıopKOJiöi mmcckhİİ cfiopıiMK. r.l, Mxi- 
A H C C C T , 1952, c. 94-95.
3 Bu k içik  m oqalodo bu süjctlorin  ham ısın ı sadalam aq v;> m iiq ayiso  aparmaq nıiinıkün o lm ad ığ ı kimi, 
n ıoq sod ou yğıın  da dey ild ir . X ü sııs ilo  SSR İ h lm lor A k ad em iyasın ın  nıüxbir ü /v ü  V.M  .Iirmunskinin  
19 6 0 -e ı ild o  noşr ed ilm iş «CKajaıiMe ofi AjıııaMi.mıc m 6 o ıa ı ı.ıpeKan eKaiKa» adlı osorindon  soııra buna 
eh tiyae da yoxdur. Prof. Jrnnınski bu osoriııdo ayrı-ayrı versiya v o  variantlarıtı çox  g e ııiş  v o  otrafiı 
m ozm unların ı verm işdir. B una göro  b iz  burada bıı ıııoso lod on  aııeaq özü m ü zo  lazıııı olaıı şokildo  
m iixtosor daşım aqla k ifa y o tlo n m işik .



Biz bu süjetə A ltayda, Başqırdıstanda, Q azaxıstanda, O rta A siya ərəb ləri içərisində, 
Tatarıstanda və A nadoluda nağıl şəklində, özbəklər, qazaxlar, qaraqalpaq lar arasında isə 
dastan şəklində rast gəlirik.

Ə sər A ltayda «Alıp M anaş», başqırdlarda «A lpam ışa və B arsın X ıllu» , tatarlarda 
«AIpam şa və Sanduqaç», özbəklərdə «Alpam tş», qazaxlarda «A lpam ıs», qaraqalpaqlarda 
«Alpam ış» və s. bunlara bənzər adlarla yaşam aqdadır. Bu adların , eləcə də süjetlərin 
«K itabi-D ədə Q orqud»dakı üçüncü boyla, yəni «B aybura bəy oğlu Bam sı B eyrək» boyu 
ilə əlaqədar olduğu birinci dəfə görkəm li özbək alim i H adi Zərifovun diqqətin i cəlb 
etm işdir. Onun izahına görə, A lpam ış, yaxud onun Q azax form ası olan A lpam ıs AIp, yəni 
qəhrəm an və Bamsı sözlərindən əmələ gəlm işd ir1.

Hadi Zərifovun bu qiym ətli tədqiqindən sonra süjetin m üxtəlif xalqların  şifahi 
ədəbiyyatındakı variantları bir daha diqqətlə gözdən keçirilm iş, yeni variantlar toplanmış, 
m üqayisələr aparılm ış, nəhayətdə, əsərin dörd m üstəqil versiyadan ibarət olduğu meydana 
ç ıxanlm ışd ır”. A ydınlaşm ış ki, bütün bu versiyalar, eləcə də hər b ir versiyanı təşkil edən 
ayrı-ayrı variantlar əsas süjetlərinə görə bir-birlərinə çox yaxm dtrlar. M isal üçün, bütün 
versiyaların süjetləri üç hissədən ibarətdir. B aşlanğıcda oğlanla qtz bir vaxtda anadan 
olur, böyüyür, nişanlanır, toy günü ayrı düşürlər. O ğlanın uzun zam an əsarətdə, yaxud, 
sadəcə, qürbətdə olm asından istifadə edən Yalançı onun ölüm  xəbərini gətirib  qızı alır. 
Toy günü oğlan gəlib  çıxtr, yalan açılır, əsər xoşbəxt sonluqla bitir.

Ə lbəttə ki, yaxınlıq  təkcə bu süjet oxşarlığından ibarət olsaydı, buna əsaslanıb 
həmin əsərləri bir-birinin variantları, versiyaları hesab etm ək düzgün olm azdı. Məlum 
olduğu üzrə, bütün dünya eposunda bu süjet vardır, özü də m üştərək bir süjet kimi «ər 
arvadının toyunda» adı ilə hətta Aarne - A ndreev cədvəlinə də daxil edilmişdir.

Ə sərlər arasında bir sıra elə oxşar cəhətlər vardır ki, bunları görm əm ək, yaxud 
nəzərə alm am aq m üm kün deyildir. M isal üçün, bütün variant və versiyalarda əsas 
surətlərin adları, dem ək olar ki, bir-birinin eynidir.

Alpam ış, A lpam ışa, A lpam ıs, A lpam aşa, A lıp-M anaş, A dpam şa, A lp-Bam sı və 
sairə, yaxud qızın adı özbəklərdə Barçin, taciklərdə A ybarçın, yaxud Gülbarçm, 
qaraqalpaq və qazaxlarda Gülbarşın, başqırdlarda gözəl Barçın, dem ək olar, Barçın xıllu, 
A ltayda Güm ücək, «K itabi-D ədə Q orqud»da isə buna çox yaxın olan Banu Çiçəkdir. 
Qəhrəm anın atasının da adı əsas variantlarda, dem ək olar ki, bir-birinin eynidir. Məlum 
olduğu üzrə, Bamsı Beyrəyin atasının adı Bay B uradır. Orta A siya variantlarında onun 
adı Bayburı, yaxud B ayboridir. Altay versiyasında isə qəhrəm an Baybaraqın oğludur. 
Belə oxşarlıq və yaxud eyniyyəti başqa surətlərin adlarında, bəzi surətlərin hətta 
səciyyəvi xüsusiyyətlərində və sairədə də tapm aq olar. Bütün bunlara görə də, alimlər çox 
haqlı olaraq bu əsərləri bir-birinin variantı hesab edirlər.

Tədqiqatdan bu da aydınlaşır ki, yaşam aqda olduqları yerə - əraziyə görə yaxın 
qonşu olan xalqlarda bu variantlar bir-birinə daha yaxın olurlar, yəni daha çox oxşar bən- 
zər cəhətlərə malik olurlar. Ö lkələr arasındakı ınəsafə böyüdükcə oxşar cəhətlər də 
nisbətən azalır, variantlar daha çox «m üstəqil»ləşir və versiya şəklinə düşür. Misal üçün, 
A ltay nağılı olan «AIıp-M anaş» qonşu m onqollaıdan toplanıb nəşr edilmiş olan «Xan- 
Xaranquy» adlı nağıla çox yaxın, eləcə də bir-birinə daha çox oxşayan Orta Asiya va-

B . M . X n p M y n c K H H . ,  r.3apm])OB. y  j ö c K C K H ü  ı ı a p o ; u ı U H  r e p o n M C C K H H  j i i o c , M., 1947, c .  74. 
Bax: B.M.)KHpMyHCKHH CKa3anne 06 AjıııaMuınc h  GoraTkipcKaa C K a j K a .  M., 1960. c.10.

riantlarından isə nisbətən dalıa çox fərqlidir'. Hər iki versiya. yoni A ltay vo Orta Asiya -  
Kunqrat versiyası öz növbələrində «Kitabi-Dodo Qorqud» Bamsı Beyroyiııdon və nis- 
bətən ona daha yaxın olan ermoni vo Anadolu nağıllarından çox fərqlonir. Lakin bu yolda 
aparılan tədqiqat ikinci və bizco, daha ohəmiyyotli bir məsələni də aydınlaşdırm ış oldu.

Aydın oldu ki, variantlar bir-biriləri ilo no qədər yaxın olsalar da, hər halda hər bir 
müstəqil variant onu yaratm ış olan xalqın yaradıcılığı məhsuludur. M isal üçün, Kunqrat 
versiyasını əmələ gətirən özbək «Alpamış»ı ancaq özbəklərin, Qazax «Alpamıs»ı isə 
ancaq qazaxlarındır. Bu iki əsər onları yaratm ış olan iki qardaş xalq kimi, hətta onların bu 
saat yaşam aqda olduqları ərazi kimi bir-birləı inə nə qədər yaxın olsalar da, eyni zamanda 
həm də saysız-hesabsız fərqli cəhətlərə, fərqli süjet, təfərrüat, səciyyəvi xüsusiyyətlərinə, 
nəzm, nəsr qayda-qanunlarına m alikdirlər ki, bunları görməmək, yaxud görüb inkar 
etmək müm kün deyildir.

B elə fərqlər, «O ğuz versiyası» adı altında toplanan variantlar arasında da vardır. Bu 
variantların özlərinin, onların sonrakı inkişafı nəticəsində yaranmış olan m üxtəlif «Aşıq 
Q ərib»lərin, eləcə də bu xalqların əksəriyyətində bu saat da yaşayan Təpəgöz - Kəlləgöz 
süjetlərinin m üqayisəli tədqiqi «Dədə Q oıqud» boylarının harada, kim lər tərəfındən 
yaradılm ış olduğunun aydınlaşdırılm asına çox kömək edə bilər.

Lakin bunların ham ısını b ir m əqaləyə sığışdırm aq mümkün olm adığı üçün hələləik 
ancaq «Bamsı B eyrək» boyu ilə Əbülğazi rəvayətləri, erməni və A nadolu nağılları 
haqqtnda bir neçə söz dem əklə kifayətlənm ək laztm  gələcəkdir.

Y uxarıda qeyd edildiyi kim i, Bamsı Beyrək, yaxud onun oxlusu - adaxlısı Banu 
Ç içək B arçınla əlaqədar süjet türkm ənlərdə ancaq əfsanə və rəvayətlər şəklində qalmışdır.

Ə bulğazi ancaq öz əsərinin sonunda «uzun illər Oğuz elinə bəylik eləm iş, yeddi 
qız» sırasında «Q arım ış bəyin qızt M amış bəyin arvadı Baıçın Saloıun» da adını çəkir və 
qəbrinin günbəzinin el içində çox  m əşhur olduğunu deyir.

Bu ərazidə bu əfsanə və rəvayətlərdən başqa, hələlik heç bir süjetin, nağıl və yaxud 
dastanm  olm am ası V .M .Jirm unskini çox haqlı bir nəticəyə gətirir. O yazır: «G örünür ki, 
m üasir O ğuz-türkm ən folk lorunda Alpamış - Beyrək haqqındakı dastanın nə epos, nə də 
nağıl şəklində heç bir əksi qalm am ışdır

B arçın -  Banu Çiçəyin qəbri O rta Asıyada göstərilirso, Beyrəyin də qəbri 
B ayburdda göstərilir.

V .M .Jirm unski italyan alim i E.Rossiyə istinad edərək yazır:
Bayburdda Beyrəyin legendar qəbri mövcuddur. Bayburd ətrafında olan kəndlərdə 

Beyrəyin adı çox geniş yayılm ışdır. Birinci dünya m üharibəsinə qodər bu rayonda 
yerləşm iş A lm ışka kəndində yaşayan bəzi erməni ailəlori özlərini Beyrəyin və Bayburd 
hökm ranı olan erm əni knyaginyasının nəsli hesab edirm işlər3. Jirm unskinin verdiyi 
m əlum ata görə, Q eysəridə «Beyrək nağılı»nın ermoni variantı da yazılm ışdır4. Aydın 
görünür ki, erm ənilər içərisində Beyrək haqqında həm taıixi əfsanə-rəvayot, həm  də nağıl 
vardır. Bu ofsanə və rəvayətlər «Kitabi-Dədo Qorqud»dakı üçüncü boyla çox əlaqədardır. 
M əlum  olduğu üzrə, bu boyda da hadisələr Bayburdla bağlı inkişal edir. Beyrək on altı il

1 Bax: r ./l.C aııw eeıı. I p. Hn-ra B o c t o k o h c / i c i i h h , Jl., 1937, MoııroJiı.cKan ııonecn . o xaııe XapaıııyH.

2 V .M .Jirm unski. Göstorilon osori, c. 82.
3 V.M .Jirm unski. Göstorilan osori, s. 76.

4 Ycno orada, s. 76-77.



Bayburd qalasında əsir qalır. Onun əsarətdən qurtarm asına m üsəlm an olm ayan qala 
bəyinin qızı köm ək edir. B eyrək də salam at qurtarsa gəlib onu alacağına and iç ir1.

Boyda Beyrəyin onu alıb-alm adığı barədə heç bir əlam ət yoxdur. E rm əni əfsanə və 
rəvayətlərində isə görünür ki, bu olm uşdur. M əlum dur ki, əgər belə o lm asa idi, özlərini 
onların nəsli hesab edən ailələr olm azdı2.

Anadoluda bu günə qədər bu süjetdə on iki nağıl toplanmışdır. Bu nağıllarda «Bamsı 
Beyrək» boyuna bənzəyən cəhətlər olduğu kimi, heç bənzəməyən əhvalatlar, surətlər, sxiy- 
yələr də çoxdur. Hətta əsas variantlarda qəhrəm anlann adları da başqa-başqadır. Qızın adı 
«Bamsı Beyrək» boyunda Banu Çiçək, nağıllarda isə Ağ Qovaq qızıdır. Boydakı Yalançı 
oğlu Yalancuğun adı Anadolu nağıllarında Kal vəzir, yaxud Baltaçıdır. Qəhrəmanın özünün 
adı isə boyda Bamsı Beyrək, nağıllarda isə sadəcə Beyrəkdir. D iqqət edilərsə, bu qəhrəmanın 
adı bütün başqa versiyalarda, hətta türkmən variantmda da ancaq Alp-Bam sıya yaxın şə- 
killərdə, ermənilər içərisində və Anadoluda isə ancaq Beyrək şəklindədir. «Kitabi-Dədə 
Qorqud»da bu ad Bamsı Beyrək, daha dəqiq deyilsə, həm  Bamsı, həm  də Beyrəkdir.

A nadolu nağıüarında «Dədə Qorqud» boylaıının əsas iştirakçıları olan Qazan 
xandan, B ayandır xandan heç danışılm ır. Ü m um iyyətlə, dastan da olan bütün boyların 
yaradıcısı kimi qələm ə verilən, o cüm lədən həm in «Bamsı Beyrək» boyunun da həm 
yaradıcısı, həm də əsas iştirakçılarından biri olan Dədə Q orqudun adı çəkilm ir. «Oğuz 
versiyası» adı altında toplanan variantlar arasında ən əsaslı fərq isə bundan ibarətdir ki, 
bu ad, bu şəxsiyyət, bu surət türkm ənlərdə tarixi əfsanə və rəvayətlərdə, A nadoluda ancaq 
nağıllarda yaşayırsa, A zərbaycanda, sözün tam m ənasında, epik qəhrəm ana çevrilərək, 
«Bamsı Beyrək» boyunun və «Aşıq Q ərib» dastanım n əsasını təşkil etm işdir.

Y uxarıda deyildi ki, təkcə «Dədə-Q orqud» boylaıında bu surətin adı həm  Bamsı, 
həm də Beyrəkdir.

İlk baxışda əhəm iyyətsiz görünən bu «adlar biıiəşm əsi» əslində bu surətin «Dədə 
Q orqud» boylarında başqa variantlardan çox fərqli, tam orijinal bir səpgidə işlənmiş 
olduğunu sübut edən ən tutarlı dəlillərdəndir.

M əlum  olduğu üzrə, bütün versiyalaıda bu surətin bircə «ər-arvadının toyunda» adı 
ilə m əşhur olan m acərasından danışılır. «Bamsı Beyrək» boyu da bu süjetin «Dədə 
Qorqud» boylarına xas orijinal bir şəkildə işlənməsi nəticəsində yaranm ış variantdır. 
Lakin «Kitabi-Dədə Q orqud»da Beyrəyin iştirak etdiyi başqa boylar da vardır.

«Bamsı B eyrək» boyuna görə, onun öz adı Bamsıdır... 46-cı səhifədə bəzirganlar 
deyirlər:

«Bayburanın oğlu var, adına Bamsı deyərlər».
D ədə Q orqud bu adı «Beyrək» adına əlavə edərək Bamsı B eyrək şəklinə salmışdır: 

«Sən oğlunu B am sam  deyə oxşarsan. Bunun adı Boz ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun»3.
B u, o dem ək deyildirm i ki, Azərbaycan ozanı onu, yəni çox geniş bir dairədə ya- 

yılmış, m əşhurlaşm ış olan bu epik qəhrəm an surətini İç Oğuzla T ış Oğuz vuruşmalarında 
öldürülm üş olan tarixi şəxsiyyət Beyrək haqqındakı əfsanələrlə, rəvayətlərlə birləş- 
dirilm iş, yeni, daha əhatəli, daha dolğun bir surət yaratm ışdır?

1 “K itabi-Dəda Qorqud", s.57.
2

Bayburd sözünün Beyrək, yaxud onun ata.sjnın adj olan Baybuıaya da çox bənzədiyi özü-özlüyündə nıaraqlıdır. 
«K itabi-Dədo Qorqud», s. 47,

Bizcə, bu, belədir. Özü do bu. ancaq Azərbaycan ozanının xidmətidir. O. sadəcə, 
bir adət olaraq (bu adət indi də A zərbaycan aştqlan içorisində yaşam aqdadtr) buııu daha 
inandırıcı eləmək üçün daha nüfuzlu bir ustadla - Dədə Qorqudla bağlam ışdır. Bcləliklə 
do bütün başqa variantlardan fərqlənən bu yeni surət «Dədə Qorqud» boylarının əksəriy- 
yətində iştirak eləyən əsas qəhrəm ana çevrilm işdir. O, Qazan xanuı müavinidir. «Bayburd 
hasarından parlayıb uçan»dır. Bəkil öz düşm anlarını onun adı ilə qorxudur. Ən möhkəm 
qalalara o hücum edir. O ğuzda niqabla gəzən dörd əsas qəhrəm anın biri odur. Axırıncı 
boyda da o, Qazan xanın yolunda m əıdliklə ölən bir qəhrəm an kimi təsvir edilir.

Bamsı Beyrək «K itabi-D ədə Qorqud»un II və IV boylarında iştirak edir. VI və XI 
boylarda ən m ötəbər qəhrəm an kimi onun adı çəkilir. III-XI və X II boyların isə əsas 
mərkəzi surəti, qəhrəm anı odur.

Bu boy, dastan larda təsv ir edilən hadisələr isə Dərbənd, G ürcüstan, Gənco, Bərdə, 
Şərur, Dərəşam, Ə lincə və s. bu kimi yeıiərdə cərəyan edir ki, başqa bir ölkənin, başqa bir 
xalqın orta əsr şəraitində yaşayan ozanı bu yerləri bu qədər yaxşı tanıyıb, belə aydın 
təsəvvür və təsvir edə bilm əzdi.

Azərbaycan şifalıi xalq ddəbiyvatına da ir tədqiqlər.
Bakı, 1961.

RESÜMEE

Dieser Beitrag aus der F eder von M.H. Tächm asib ist in den Jahren 1961-1962 ver- 
fasst worden. Seine A nalysen sind der Geschichte, der Poetik und der Sem antik der Ges- 
talten des „Kitabi D ede K orkut“ gewidmet.

Im ersten Teil w ird erhellt, wie eng das „Kitabi Dede Korkut“ ist mit dem  aserbaid- 
schanischen ethnokulturellen System  verbunden ist und welch ein gıoBartıges literari- 
sches Schriftdenkm al diese H eldendichtung darstellt, w oıin sich die Besonderheiten der 
aserbaidschanischen Sprache glänzend widerspiegeln. Zugleich w iıd dargelegt, dass die 
einzelnen H eldensagen seit dem  VII. oder VIII. Jahrhundeı t n. Clır. au f Grund von münd- 
lichen Sagen entstanden sind, die nach dem  XVI. Jahrhundert in Schriftfoım  überfiihrt 
worden sind.

D er zweite A rtikel ist gänzlich der berühmten G eschichte gew idm et, worin erzählt 
w ird, w ie Bassat den Z yklopen Tepegöz erschlagen hat. Dieses bekanııte mythische 
W anderm otiv wird in eine R eihe gestellt mit dem ähnlichen M otiv im Sindbad-M äıchtn 
aus „Tausend und einer N ach t“ , der Zyklopenepisode in der „IIias“ von Hoıner, der Ges- 
talt des E inäugig-Scheitelauge im Naıtepos, um das weit höheıe Alteı deı Tepegöz- 
G estalt zu erhellen, die mit dem  Oghus Chan, dem Eponym  dcr O ghusen, verbunden ıst.


