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XÜLASƏ
Məqalə «Dədə Qorqud» kitabmdakı adət-ən'ənə və mərasimlə bağlı etnoqrafık gö- 

rüşlərə həsr edilmişdir. Müəllif prof. M.Həkimovun «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanmda 
xalq məişət mərasimləri» adlı yazısmdakı faktları incələyərək dastan yaradıcılığında et- 
nosun milli-mə'nəvi xüsusiyyətlərindən söz açmışdır. Burada etnoqrafıyanın bir çox mə- 
sələləri (doğum, toy, yas, adqoyma və s.) öz izahını tapmışdır.
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ETHNOGRAPHY OF “I)EBE GORGUB** 
(Based on the theses of Mwrsal Hakimov)

SUMMARY
The article is dedicated to the ethnographic views related to the traditions and cere

monies in the “Dede Gorgud” book. The author investigating the facts in the article 
“Folk household ceremonies in the epos “Kitabi-Dede Gorgud” o f the professor 
M.Hakimov speaks about the national-moral peculiarities o f the ethnos in the epic crea
tion. The given article explains some issues of ethnography (birth, wedding, mourning, 
name day).
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ЭТНОГРАФИЯ «ДЕДЕ ГОРГУД» 
(Основанный на тезисах Мурсала Хакимова)

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена этнографическим взглядам связанными с традициями и 

обрядами в книге «Деде Горгуд». Автор исследуя факты в статье «Народные бы
товые обряды в эпосе «Книги-Деде Горгуд» профессора М.Хакимова рассказывает о 
национальных-моральных особенностях этноса в создании эпосов. В данной статье 
объясняется многие вопросы этнографии (рождение, свадьба, скорбь, именины).
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“Kitabi-Dədə Qorqud -  1300”. Yubileyə həsr olımmuş bu məqalələr 
toplusunda M.Həkimov «Dədə Qorqud» boylarınm vahid dastan şəklində 
birləşdiyini söyləyir. Bu məqalələr toplusuna daxil olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastanmda xalq məişət mərasimləri» məqaləsi içində müəllif bu 
dastanın tarixinə, obrazların semantikasma aid, xüsusən Dədə Qorqud 
haqqmda tarixi və əfsanəvi mə'lumatları rıəzərdən keçirir. «Dədə Qorqud» 
dastarunda xalq mərasimləri mövzusu çox rəngarəngdir. Demok olar ki, 
xalq arasmda keçirilən mərasimbrin əksəriyyətinə tarixi formada «Dədə 
Qorqud kitabı»nda rast gəlinir. Mərasim folklorunun bütün şərtlərinə das-



tanda əməl olunması onun tədqiqat obyekti kimi seçilməsini vacib edən 
şərtlərdən biridir. «Dədə Qorqud» dastanmda əks olunan geyim-kecim- 
ləri, söz-söhbətləri. ailə-məişət problemləri, yaraq-yasaqları, döyüş 
ən'ənəsi, musiqi alətləri, toy-diiyün, yas mərasimləri, əxlaq məsələləri və 
s. kimi vacib ünsürlər müxtəlif tədqiqatlarm mövzusu olmuşdur. M.Hə- 
kimov da bu dastanda həmin məsələlərin şərhinə çalışaraq onlan aşağı- 
dakı kimi qruplaşdırmışdır:

1. Doğum -  adqoyma, nişan və toy mərasimləri;
2. Toy mərasimi;
3. Yas mərasimi;
4. Adət-ən'ənələr.
«Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycan xalqımn etnoqrafıyasını öyrən- 

mək üçün əvəzedilməz mənbədir. Ona görə də dastandakı xalq mərasim- 
lərini və adət-ən'ənələrini öyrənmək üçün onların spesifıkasmı və m ə'na 
qatlarını təşkil edən struktura aşağıdakıları aid etmək olar: övlad həsrəti; 
adqoyma; qəhrəmanlıq göstəmıək; ov; təkbətək döyüş; sədaqət; qəhrə- 
man öləndə atınm kəsilməsi; taleyə inanmaq; düşmən üstünə tək getrnək; 
yuxu; şərabdan məst olmaq; ac doyurmaq, yahnçıq görsə donatdırmaq; 
yağınalatmaq; Bayındır xanın divanında qəhrəmanların ierarxik yeri; bəy- 
lərin alqışmın alqış, qarğışmın qarğış olması; qopuza hörmət; toy edib qo- 
naqlamaq; nəzir-niyaz vermək; övladsız ataların oğul arzusu; Oğuz elinin 
birliyi; yarış; oğu olanın ağ çadırda, qızı olanın qızıl çadırda, oğlu, qızı ol- 
mayanın qara çadırda əyləşdirilməsi; qəhrəmanın özünə layiq qız seç- 
məsi; qəhrəmanlıq göstərən qızlar; qəhrəmanm smaqdan keçirilməsi; el- 
çilik; ağsaqqal sözünə hörmət; araya qılınc qoymaq; ağ çıxarıb qara 
geymək; yas mərasimi; sözündən dönməmək; «Dədə Qorqud kitabı»nda 
silahlar; qılıncın altından keçmək; Göy Tanrıya inam; toy mərasimi; ox 
atıb toy gərdəyi qurmaq; bəyin qaftanını öz igidləriııin geyinməsi; Bey- 
rəyin toyu ilə bağlı olaraq 40 yoldaşının evlənməsi; tanınmamaq üçün 
paltarın dəyişdirilməsi; dastanda ekzoqamiya məsələləri; pul vahidi; tica- 
rət əlaqələri; Oğuz ailəsi; üç dünya modeli; Oğuz kosmosu -  Yalançı 
dünya; Oğuzda Islam, axirət, namaz qılmaq; Oğuz qəhrəmanmın məğrur- 
luğu (Qazan, Qanturalı, Веугэк); Oğuz qəhrəmanlarının digər xarakteri; 
Oğuz qəhrəmanlarının zahiri görkəmləri; Oğuztitullan (ləqəbləri); bəxşiş 
vermək; baş kəsib qan tökmək; qəhrəmamn özünü öyməsi; ana haqqı tanrı 
haqqı; namus və s.

Ovlad həsrəti. «Dədə Qorqud kitabı» dastanında iki boyda -  «Dirsə 
xan oğlu Buğac» və «Baybura bəy oğlu Bamsı Beyrəb> boylarında bu 
motiv izlənilir. Bu motivin əsasında Oğuz dünya modelində övladı olma-



У an atanın cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul edilməməsi durur. Sonsuzluq 
və ya oğulsuzluq cəmiyyətin inkişafını ləngitdiyinə görə belə atalar ilə cə- 
miyyət arasında müəyyən sərhədlər yaranır. Buna görə də qadm ilə kişi 
münasibətlərindəki günah səviyyəsinə qaldırılan bu bəlanın aradan qaldı- 
rılması üçün atalara ac doyurmaq, ehsanlar, nəzir-niyaz vermək və s. töv- 
siyə olunur. Dirsə xanm xatunu ona deyir:

Hey Dirsə xan, bana qəzəb etmə!
İncinib acı sözlər söyləmə!
Yerindən uru turğıl!
Ala çadırın yer üzünə dikdirgil!
Atdan-ayğırdan, dəvədən-buğra. qoyıından qoç öldürgil!
İç Oğuzun, Tlaş Oğuzun bəgləri üstünə yığnaq etgil!
Ac görsən, toyurğıl! Yalıncaq görsən, tonatğıl!
Borcluyı borcundan qurtarğıl!
Dərə kibi ət yığ, göl kibi qımız sağdır!
Ulu toy elə, hacət dilə!
Ola kim, bir ağzıdualının alqışilə
Tənqri bizə bir yetman əyal verə.

İbtidai icma cəmiyyətində övlad həsrətinin bu yolla aradan qaldırıl- 
ması böyük Tanrıya olan inanıın, Tanrı yolunda xeyirxah əməllərin yerinə 
yetirilməsi nəticəsində sonsuz atalara Tanrı mükafatmm verilməsi kimi 
başa düşülürdü. Buna boyda da açıq işarə edilir. Dirsə xanın xatunu ona 
deyib ki, bu günah mənim deyil. Qədim türk tanrıçılığında xeyirxah əməl- 
1эг etmək əxlaqi-etik. normalar çərçivəsinda hər bir Oğuz kişisi üçün və- 
zifə kimi qəbui edilmişdir. Bu oxlaq normasından kənara çıxmaq isə gü- 
nah səviyyəsində anlaşılır. Ona görə də bu günahlardan azad olmaq üçün 
həm Dirsə xan, həm də Baybura bəy hökmən Oğuz əxlaqı düşüncəsində 
yaxşı əməllərə sahib olmalıdırlar. Onlarm oğul qisməti isə yalnız bundan 
sonra yerinə yetir. Baybura bəy öz oğulsuzluğunu belə ərz edir:

«...X an Qazan, песэ ağlamayayın, песэ bozlamayayın? Oğulda orta- 
ğım yoq, qartaşda qədərim yoq! Allah-təala məni qarğayıbdır... Bəylər, 
tacım, təxtim üçiin ağlamıram. Bir gün ola, düşəm öləm, yerimdə-yurdım- 
da kimsə qalmaya», -  dedi.

Qazan bəy aydır: Məqsudun bumıdır. Baybörə bəg?
Aydır: Bəli, budır. Mənim dəxi oğlum olsa, xan Bayandırın qarşusın alsa 

-  tursa, qulluq eyləsə, mən dəxi bağsam, sevinsəm, qıvansayum, güvensey- 
im ... -  dedi. Böylə digəc Qalm Oğuz bəgləri yüz göyə tutdılar. Ə1 qaldırıb



dua eylədilər. Allah-təala sana bir oğul versün! -  dedilər. 01 zamanda bəg- 
lərin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi. Dualan müstəcab olurdu...»

Prof. M.Həkimov yazır ki, bu adət-ən'ənə ilahiyyata ümid bağlayan 
insanlarm ibtidai dünyagörüşlərinə əsaslansa da, onların ailə və cəmiyyət 
həyatmda oynadığı böyük rolun bədii ifadəsidir. Ailədə övladın doğul- 
ması bilavasitə atanın oğul qarşısjndakı borcunun yerinə yetirilməsində 
həlledici amildir. Çünki xalq psixologiyasmda atanm öz atasına borcunu 
verməsi elə əslində atanm öz oğluna borcu ilə əvəzlənməsi deməkdir. Yə- 
qin ona görə ki, ata borcunun ödənilməsinə zaman sayğısızlıq göstərir. 
oğul ata olana qədər, bu borcu başa düşənə qədər atanın karvanı gedir. 
Məhz bunları nəzərə alan prof. M.Həkimov dastanda övlada atanın, ana- 
nın, xalqın qüdrət və qüvvətinin artmasına təkan verən bir dayaq kimi 
yanaşır. Professor yazır ki, cəmiyyətdə ailə nə qədər möhkəm olarsa, nəsil 
davamlı surətdə artarsa, xalqın da qüdrəti və gücü, mütəşəkkillik imkanı 
bir о qədər qüdrotli, yenilməz olar. M.Həkimov övladsızlıq motivinin 
açılmasında ictimai-mə'nəvi dəyərlərin rolunu da yüksək qiymətləndirir. 
Çünki ictimai-ıııə'nəvi dəyərlər sistemi Mürsəl müəllimin təqdimatında 
oğuzların möhkəm ailə inam-e'tiqadını əks etdirir, yoxsullara, məzlum- 
lara yardım etməyin, əl tutmağın, ac qarmlar doydurub, çılpaq əyinlər 
geyindirməyin ən nəcib, xeyirxah iş olduğu, əvəzində bunun Tanrı tərə- 
fındən yüksək qiymətləndirilmosi təsdiq olunur.

Adqoyma məmsimi. Türk mifoloji diişüncəsində özünə yer alan mü- 
hüm mərasimlordən biri də adqoymadır. Bu mərasimin struktumnda bir 
neçə mərhələ əsaslı rol oynayır. Adqoymanın əsas şərti qohrəmanlıq gös- 
tərməkdir. Ona görə də adqoynıa mərasimi övladsızlıq motivindən sonra 
Oğuz cəmiyyətinin tələbatına uyğun olaraq yüksək qəhrəmanlıq statusu- 
nu ödəyəcək oğulun doğulması ilə şərtlənirsə, digər tərəfdən həmin qəh- 
rəmanın öz üzorinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsi ilə də bağlıdır. Ona 
görə də bu ritual özündə övladsızlıq və qəhrəmanlıq göstərmə motivləri- 
ni birbşdirir.

Türk tayfalarında doğulan oğlan uşaqları müəyyən yaşa qədər adsız 
yaşayırdılar. Ona görə ki, onlar hələ cəmiyyətdə yer tutmaq qabiliyyətinə 
malik deyildilər. Yalnız yeniyetməlik dövründə onlar qəhrəmanlıq göstər- 
diklərinə görə ad almaq və cəmiyyətdə yer tutmaq hüququna malik olurdu- 
lar. Gəncin yeniyetməlik dövrü daha geniş anlamda onun ad günü kimi for- 
malaşırdı. Bu cəmiyyətin etik normalarında bu yaşda gənc özünün gücünü 
göstərməli idi. Bu isə erkən epos dövründə gəncin qəhrəmanlıq göstərməsi 
ilə öz hüquqi məzmununu alırdı. M.Həkimov qeyd edir ki, qədim oğuzlar- 
da oğlan uşaqlarına 1 5 - 1 6  yaşına çatdıqdan sonra rəsmi ad qoyulardı.



Adqoyma kimi ictimai mərasim eldə «toy edib qo-naqlama» şəklində icra 
edilirdi. Adqoyma ritualının qədim kökbrinin «Dədə Qorqud kitabı»nda 
yaşadığını, bu ritualın eposun alt qatlannda olan sosial xarakterini bir daha 
görürük. Yuxarıda göstərilən boylarda da bu ritualın tələbi ilə Dirsə xanın 
və Baybura bəyin oğlanlarınm qəhrəmanlıq göstərərək ad almasını Oğuz 
cəmiyyətinin xarakteri kimi açıqlamaq olar. Dirsə xanın oğlu öküzə qalib 
gəldiyi üçün Buğac, Baybura bəyin oğlu isə tacirləri və onlarm malını qul- 
durların hücumundan qoruduğu və onlara qalib gəldiyi üçün Beyrək 
adlandırılır. Dastanda qoyulan birinci adııı mə'nası anlaşılandır, Beyrək adı 
isə xüsusi yanaşma tələb edir. Веугэк adı özünün ilkinliyi ilə totemizmə 
bağlıdır. Totemizm sosial institut kimi türk tayfalarının soykökündə duran, 
yaxud bilavasito düşüncə sistemi ilə bağlı olan ibtidai dünyagörüşdür. 
Beyrəyin də rnənsub olduğu tayfanın dünyagörüşündə börənin onların 
yaradıcısı olması düşüncəsi hakim idi. Веугэк adının qurdla (börə) bağlı 
olmasını ona bu adın verilməsində qəbilənin soyyaddaşında qalan totemə 
inam böyük rol oynamışdır. Bunu Dədə Qorqud da bilirdi, ona görə də 
oğlana ad seçəndə qurdun cəsarətini nəzərə almışdı.

Adqoyma ritual kimi çox qədim tarixi keçmişə bağlıdır. Qəhrəmanlı- 
ğın hələ sosial status olmadığı dövrlərdəki adqoyma özünün izlərini nağıl- 
larda da yaşatmışdır. Nağıllarda qəhromanlara igidlik göstərməmiş ad 
qoyulur, bundan sonra onların qəhrəmanlığına start verilir. Bu isə adqoy- 
manın çox qədim tarixə malik olduğunu sübut edir. Ola bilər ki, çox 
qədim dövrlərdə -  qəbilə dövründə uşaq doğularkən qəbilənin adı ilə 
adlandırılırmış. Bu isə adın uşaq üçün şərti ola bilməsini göstərir, əsl ad 
isə onun özünü təsdiq etməsindən sonra qazanılır. Dastanda uşaqlara veri- 
lən adlar da bunu təsdiq edir. Buğac və Веугэк öz qəbilələrinin adlarım 
daşıdıqdan sonra buğa və börənin sosiallıqdan çıxaraq konkret ada çevril- 
məsi nəticəsində şəxsə dönmüşlər. Lakin M.Həkimov yazır ki, Dədə Qor
qud onlara fəaliyyətbrinə, ad-sanlarma uyğun ad verir. Buğaca buğanı öl- 
dürdüyünə görə «Buğac», Bamsı Веугэуэ quldurlara qalib gəldiyinə görə 
«Beyrək», Basata Təpəgözü öldürdüyünə görə «Basat» adları qoyulması 
fıkrimizin təsdiqi baxımından maraqlıdır. Adqoymanm bu cür şərh olun- 
ması inandırıcı deyil, çünki Веугэк ilə Basatın adı, onların göstərdiyi qəh- 
rəmanlıq mənsub olduqları sosial təbəqənin qəhrəmanhq dərəcəsinə uy- 
ğun gəlmir. Basata Təpəgözü öldürdüyünə görə ad verilməmişdir, bu ad 
onun qəbiləsinin şir kimi at basıb qanını içməsinə görə verilmişdir. Lakin 
bu keyfiyyət dastandan mə' lum olmadığına görə Basata ad qoyulması onu 
uşaqlıqdan əmizdirən aslanla bağlanılmışdır.

Qəhrəmanlıq göstərmək. Dastanda qəhrəmanhq göstərməyin məqsədi



təkcə adqoyma ilə bağlı deyil. Qəhrəmanlar döyüş meydanlarında da igid- 
lik göstərirlər və bu igidlik onların adlarmın üstünə ad gətirir. Məsələn, 
«Bəkilin boyu»nda Bəkil oğlu İmran xüsusi qəhrəmanlıq göstərir. K afirb 
təkbətək döyüşdə onu məğlub edir. Oğuz dövbtinin sərhədlərinin toxu- 
nulmazlığmı tə'm in edir. Bu cür qəhrəmanlıq ad üstünə ad gətirir. Dədə 
Qorqud gəlir, onu öyür. Yaxud Səgrəyin qəhrəmanlığım götürək. O, qar- 
daşı Əgrəyi dustaqlıqdan xilas etmək üçün meydanda kafır qoşununa qar- 
şı tək döyüşür.

Qorxalqıq. Bu damğa oğuzlara məxsus olmayan, onların adına bağlan- 
mayan xüsusiyyətdir. Dastarrda bu damğam Yalıncıq oğlu Yalıncıq özün- 
də hiss etdirir. Dastanda qorxaqlıq iki aspektdə oğuzlara tə 'sir edir: qor- 
xaqlığı qəbul edən və etməyən. Məhz Yalıncıq oğlu Yalıncıq qor-xaqlığı 
qəbul edən tipdir. Qorxaqlığı qəbul etməyənlər isə igid adma ləkə gətir- 
mək istəməyənlərdir. Məsələn, Веугэк qorxaqlığı qəbul etmir. O, xüsusi 
qəhrəman tipidir. Qorxaqlığı qəbul edəıı isə xəyanətkar tipidir. O, istədiyi 
an yoldaşlarını, qəhrəmanları satır, onlara xəyanət edir. Alp Aruz isə qəh- 
rəman olduğu cpdər qorxaqdır. Məhz bu qorxaqlıq onu'xəyanətə sövq 
edir. İç Oğuzu Daş Oğuza qarşı qoyur. Qorxaqlıq və qəhrəmanlıq da öz 
paradiqmalarını doğurur. Sədaqət qəhrəmanlığın, xəyanət isə qor-xaqlığın 
tə'yini kimi dastanda üzə çıxır.

Sədaqət. Bu xüsusiyyətə demək olar ki, əksər Oğuz qəhrəmanlarında 
rast gəlirik. Diqqotlə fikir versək görərik ki, sədaqət hissi oğuzların da-xi- 
lində yaşayatı gizli qayda-qanundur. Ona ancaq əməl etmək lazımdır. Bu 
cəhətdən Qaraca çobanın Oğuza sədaqəti xüsusi seçilir. O, sədaqəti ılə 
Oğuz cəmiyyətində xüsusi hörməto layiq görülür. Dastanda sədaqətin tip- 
ləri müxtəlifdir. Ər halalma sədaqətlidir, oğul ataya sədaqətlidir, qardaş 
qardaşa, bacı qardaşa sədaqətlidir. Bu yerdə sədaqət namusla çarpazlaşır.

Namus. Əxlaqi-etik normalardan эп birincisidir. Bu xüsusiyyət Oğuz 
cəmiyyətində yüksək qiymətləndirilir. Kafırlər Qazan xanın yurdunu yağ- 
malayandan sonra onun ailəsini də aparırlar. Bu boyda Şöklü Məliyin Qa
zan xanın namusunu sındırmaq istəməsinə Uruz dözmür, oğul qeyrəti ib  
müqavimət göstərir. Anası Burl a xatuna deyir ki, başqaları mənim ətim- 
dən bir yesəbr, sən iki ye. Təki ağam Qazanın namusu sınmasın. Boyda 
Uruzun dilindən deyibn şe'r parçasında namus Oğuz ailəsinin xüsusi 
me'yarı kimi diqqətə çatdırılır. Bütövlükdə namus dedikdə bütün Oğuz 
igidbrinin bu məsələyə müsbət münasibətini görürük.

Araya qılınc qoymaq. Namusun nişanəsi kimi diqqəti cəlb edir. «Əg- 
rəyin dustaq olduğu boy»da qardaşınm dustaq olmasını Səgrək öz namu- 
suna sığışdırmır. Bunu ona tə'nə edəndə qardaşmın xilası üçün yollar ax-



tarır. Ata-anası onu bu yoldan çəkindirmək üçün evləndirmək istəyirlər. 
Toy axşamı Səgrək gəlinlə öz arasına qılınc qoyur. Onun boyda dediyi 
şe 'r parçası qılıncı araya qoymasının səbəbini ifadə edir.

Dastanda naınus məsələsi qadın və qızların öhdəsinə düşən, Oğuz qız- 
larının xarakterini açmağa körnək edən əsas faktordur. Banıçiçək Bey- 
rəyin yolunu 16 il ona görə gözləyir ki, adına başqa söz deyilməsin.

Qəhrəmanlıq göstərən qızlar. Əbülqazi «Şəcəreyi-torakinıə»də yazır 
ki, Oğuz elində 7 qız qəhrəman qızlar kimi tanınmışdır. Onlardan bir ne- 
çəsi «Dədə Qorqud» dastamnda öz statuslarmda çıxış edir. Dastanda Bur- 
la xatun, Banıçiçək və Selcan xatun ox atmağı, at çapmağı, güləşməyi ba- 
caran cəngavər qızlar kimi diqqəti cəlb edir. Banıçiçək Beyrəyin igidliyi- 
ni smamaq üçüq onu yarışa dəvət edir. Onlar at çapırlar, güləşirlər. Bu 
yarışda məqsəd bir yandan Beyrəyin təpərini smamaqdırsa, ikinci tə-rəf- 
dən özünün də rıəyə qadir olduğunu göstərməkdir. Bu xüsusiyyət Selcan 
xatunda da vardır. O, Qanturalını vəhşi heyvanlarla mübarizədə gücünü 
sınamasından sonra sevməyə başlayır. «Gözüm gördü könlüm sevdi» 
deyir. Amma yenə də özünün döyüşmək bacarığını Qanturalıya göstərir. 
Paltarmı dəyişərək Qanturalınm üstünə gələn düşmən qoşununa qarşı vu- 
ruşur. Lakin Qarıturalı el tə'nəsindən çəkinərək onunla təkbətək vuruşub 
öz gücünü sübut edir.

Oğuz qəhrəmanının məğrurluğu. Məğrurluq Oğuz igidlərində xüsusi 
keyfiyyətdir. Qanturalının Selcan xatunla üzbəüz döyüşməsi elə onun 
məğrurluğundan irəli gəlirdi. Çünki o, vəhşi heyvanlarla mübarizədə qa- 
lib golmişdi. Selcam götürüb Oğuz ellərinə qayıdanda düşmən qoşununa 
qarşı vuruşmuşdur. Amma istəmirdi ki, Oğuzda Qanturalıya Selcan xatun 
kömək etdi desinbr. yoxsa düşmən qoşununa qalib gələ bilməzdi. Biz 
hansı Oğuz qəhrəmanmda bu xüsusiyyəti görmərik? Beləsi yoxdur. Hətta 
İç Oğuz bəybrində də məğrurluq onların daxili məzmununa hopub igid- 
lik göstərməyə sövq edir. Oğuz igidlərinin ən məğrurlusu Qazan xandır. 
0 , təkura əsir düşəndo düşmənini məğrur olduğuna görə öymür. Hətta 
Beyrək ölüm qabağı məğrur-məğrur Aruza deyir ki, aldadıb ər gətirmək 
arvad işidir.

Qəhrəmanın özünə layiq qız seçməsi. Bu seçim daha çox Qanturalıya 
aiddir. O, Oğuzdan ona görə evlənmək istəmir ki, bu qızlar türkmən qız- 
ları kimi evdarlıqla məşğuldurlar. Qanturalı isə istəyir ki, o, uru durmamış 
halalı ona baş kəsib gətirsin. Bir sözlə, o, qəhrəmanlıqda öziinə tay olan 
qızla evlənmək istəyir.

Qəhrəmanm sınaqdan keçirilməsi. Oğuz cəmiyyəti üçiin bu, çox vacib 
atributdur. İgid ona görə sınaqdan keçirilir ki, onun cəmiyyətdə yeri



müəyyən olunsun. Bu məsələnin bir tərəfı. Sınaqdan keçirilmənin ikinci 
tərəfı qızlarm yar seçimi ilə bağlıdır. Banıçiçək və Selcan xatun bu se- 
çimdən istifadə edərək həm yoldaş, həm də эг seçmişlər.

Oğıız ailəsi. Bugünkü ailə tipinin эп qədim formasını Oğuz aibsi təş-kil 
edir. Ailənin tərəfbri ata, ana və oğuldur. Qədim zamatılarda qıza da oğul 
deyildiyindən ailəni təşkil edən tərəf kimi qızın da oğlan kimi oğul adlan- 
ması onların hər ikisinin qəhrəmanlığa meyl göstərməsindən və ya hansı 
səbəbdənsə irəli gəlmişdir. Bugünkü ailəyə məxsus bütün keyfiyyətlər 
Oğuz ailəsinə məxsus olmuşdur. Oğuz əri qadınına başının taxtı deyərək 
müraciət. edəndə halalı da ona^«göz açıb gördüyüm, könül verib sevdiyim» 
ibarəsi ilə ona nə qədər sədaqətli olduğunu bir daha təsdiq-ləmiş olur.

Oğuzda ekzoqamiya. Oğuz aibsində endoqamiya ünsürləri hiss olunsa 
da, bu о demək deyil ki, Oğuz cəmiyyəti inkişaf etmək istəmir. Çünki en
doqamiya qəhrəmanlığın daxili enerjisini tükəndirə bilər. Yeni qəhrəman- 
ların doğulması üçün qan qohıımluğuna. əsaslaranayan evlilik tələb olu- 
nur. Bu, inkişafda tələb olunan sıçrayışdır. Biz Qanturalıdan başqa elə bir 
Oğuz igidinə rast gəlməmişik ki, kənardan evləmnəyə qız seçsin. Tarix- 
dən mə'lumdur ki, ınəşhur qəhrəmanlaıın (məsələn, Şah İsmayıl Xətai) 
ata-analarınm başqa-başqa tayfalara rnəxsus olması yeni qəhrəman tipinin 
doğulmasına kömək edir.

Təkbətək döyüş. Bu döyüş səhnəsinə «Daş Oğuzun İç Oğuza asi oldu- 
ğu boy»da rast gəlirik. Təkbətək döyüş türkün эп qədim döyüş üsulu ol- 
duğu üçün Qazan xan da Aruzla bu cür mübarizəyə çıxır. Bu döyüş üsu- 
lunun bir neçə mərhələsi vardır. Rəqibbr əvvəlcə qılıncla döyüşür, qılınc- 
dan bir şey çıxnıayanda gübşdən istifadə olunur. Bu, hər iki tərəfın öz 
gücünü sınaması üçün tətbiq olunan mübarizə metodudur. Kim qalib 
gəbrsə, qarşı tərəf basılmış hesab olunur. Bə'zən qılınclar qarşı-qarşıya 
gəbndə Oğuz igidbri təkbətək döyüşmək üçün özbrinə qırım seçirbr. 
Yə'ni gücdə, hünərdə özlərinə bərabər olanları rəqib kimi qəbul edirlər. 
Daha güclünün zəifı seçməsi döyüş üsulunda yolverilməzdir.

Düşmən üstünə tək getmək. Bu epizod «Dədə Qorqud kitabı»nda 
Qazan xanın adı ib  bağlıdır. Evi yağmalandıqdan sonra Qazan xan 
düşmənindən intiqam almaq üçün kafır elinə gedir, Yolda Qaraca çoban- 
la qarşılaşır. Qaraca çoban ona kömək etmək istəyəndə onu ağaca bağla- 
yır ki, eldə ona tə'nə etməsinlər. Tə'nə etməsinbr ki, çoban olmasaydı 
Qazan xan düşməni ib  bacarmazdı.

Sözündən dönməmək. Bu xüsusiyyət bütün Oğuz qəhrəmanlarma xasdır.
Qəhrəmanın özünü öyməsi. «Dədə Qorqud» dastanında özünü öymə 

motivi qəhrəmanlarııı düşm ənb üz-üzə gəldikləri zaman onları qorxut-



maq məqsədi daşıyır. Qazan xanın düşməninin qarşısmda özünü öyməsi 
bu cəhətdən maraqlıdır.

Baş kəsib qan tökrnək. Bu xüsusiyyət arxaik epos üçün səciyyəvi olan 
(elə Oğuz cəmiyyəti üçün də) bir atributdur. Bu motiv eyni zamanda Oğuz 
cəmiyyətində qəhrəmanlıq etik normasmın üstün p ilbsi sayıla bilər. Bunu 
Qazan xanın oğlu Uruza dediyi dediyi sözlərdən də bilmək olar. Qazan 
xan Uruza deyir ki, 20 yaş yaşadın, пэ baş kəsdin, nə qan tökdün. Nə vaxt, 
divanıma gəlirsən, igidləri ayaqlayıb başa keçirsən. Onlar bu yeri öz 
hünərləri ilə, baş kəsib qan tökməkb alıblar. Baş kəsib qan tökmək ona 
görə xüsusi norma sayılıb ki, Oğuzu əhatə edən düşmənlərə qarşı daha

knn hər şeyi dağıdır, məlıv edir. adamları qılıncdan keçirirdibr.
Bayındır xanın divanında qəhrəmanlarırı ierarxik yeri. Bu struktura 

monqol və türk xalqlarınm saraylarmda dövlətin ierarxik quruluşu kimi 
oməl olunmuşdur. Xaqanın yanında vəzir, vəkil, sonra baş sərkərdə əyb- 
şərmiş. Ondan sonrakı yerləri öz igidliyi ilə ad-san qazanmış xanlar və 
bəylər tuturmuş. Bayındır xanın divanında da bu strukturun izlərinə rast 
gəlirik. Hətta Qazan xanm divanmda da bəylər öz oturduqları yeri ictimai 
statusuna görə və qılıncı ilə əldə etmişlər.

Ov. Ov qədim məşğuliyyət növü kiırıi «Dədə Qorqud kitabı»nda xan 
və bəybrin həyatında mühüm yer tutur. Onlar ova heyvanları qırmaq, 
nəsillərini kəsmək kimi baxmır, sacbcə əybncə kimi yanaşırdılar. Onlar 
vurduqları ovu kabab edib yeyir, şərab içib nəşələnirdilər.

Şərabdan məst olmaq: Şərab oğuzların ictimai həyatmda nəşələrini, 
keflərini durultmaq vasitəsi idi. Onlar şərabı iri tuluqlarda içər, məst olar- 
dılar. Şərabın təsirini «Uruzun əsir düşməsi» və «Dəli Domrul» boylarm- 
da görmək olar. Dəli Domrul Əzrayıla «01 şərabdan içib əsrük olduğunu» 
və о şərabın təsiri ib  Allahı tammadığını deyirdi.

Ywcu. Oğuz igidlərinə пэ bəla gəlsə, yuxudan gəlir. Oğuz igidbri sər- 
xoş olub yatanda 7 gün 7 gecə yatırdılar. Qazan xan Uruzu götürüb ova 
çıxır, kababdan yeyib şərabdan çox içir və şərabm istisi başına vurur. Qa- 

' zan xän dərin yuxm a gedir. Kafırbr onu yuxuda ikən əsir alırlar.
«Dədə Qorqud kitabı»nda yuxuya həm də psixoloji hal kimi baxılır. 

Qazan xanın yuxusunda gördüyü onun gəbcək psixoloji durumunu izah 
edir. Məsələn, onun Beyrəyin ölümü ib  bağlı yuxusunda gördüyünü qar- 
daşı Qaragünə izah edir. Burada yuxu oğuzlarm gəbcək işbrində, döyüş- 
lərində istiqamətləndirici kimi çıxış edir.

Tanmmamaq üçiin paltarın dəyişilməsi. Paltarın dəyişilməsi «bəy 
adaxlısımn toyunda» motivində ən çox istifadə olunan üsullardan biridir.



Вэу adaxlısmın toyuna о zaman gəlib çıxır ki, gəlin başqasına ərə getmək 
məcburiyyətincbdir. «Dədə Qorqud» dastanmda da Beyrəyin öz nişanlı- 
sının toy məclisinə gəlib iştirak etməsi zərurətdir. O, ozanla paltarım də- 
yişib toya gəlir. Paltardəyişmədə məqsəd Banıçiçəyin və Oğuzun Веугэуэ 
münasibətini öyrənməkdir. O, tanmmamaq üçün paltarım dəyişmişdir. 
Нэ1э bacıları Beyrəyi tanıyanda o, qəti olaraq Веугэк olduğunu danmışdı. 
Banıçiçəyin sədaqətinə bələd olandan sonra özünü tanıtmışdı.

Elçilik. Elçilik evlənmədə xüsusi mahiyyət daşıyan vacib mərhələdir. 
Adətən elçiliyə ağsaqqal, ağfcirçək adamlar gedirlər. «Dədə Qorqud» das- 
tanmda da bu səviyyə gözlənilmişdir. Banıçiçəyi Веугэуэ adaxlamaq 
üçün xüsusi imtiyazı olan, elin ağsaqqalı Dodə Qorqud Dəli Qarcarm evi- 
nə göndərilir. Ağsaqqalların bu iş üçün göndərilməsi ona görə vacibdir ki, 
qız evinin tələblərinin nə dərəcədə ödənilməsinə nəzarət etsin. Dəli Qar- 
carın da bacısı üçün ağlasılmaz şeybrin istəməsini Dədə Qorqud öz 
ağsaqqallığı çərçivəsində yoluna qoyur. Adətən elçiliyi toy üçün edirlər, 
amma elçiliyin sosial statusu bununla bitmir, Dədə Qorqud bu vəz- 
ifəsindən İç Oğuzla Daş Oğuzu barışdırmaq üçün də istifadə edir.

Ağsaqqal sözünə hörmət. «Dədə Qorqud kitabı» boylarında ağsaqqal 
sözü uca tutulur. Qəhrəmanlar səfərə getməmişdən qabaq ağsaqqallarla məs- 
ləhətləşirlər. Dastanda bu rolu bilavasitə Dədə Qorqud üzərinə götürmüşdür.

Toy edib qonaqlamaq. Bayındır xan ildə bir dəfə Oğuz bəylərini qo- 
naqlardı. Atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç kəsdirib məclis qu- 
rardı. Bu, çox ağır bir qonaqlıq olardı. Oğuzun hər yerindən bəybr axışıb 
gəbrdi. Onlar burada Oğuzun məişət, dövbt məsələbrini həll edərdibr.

Oğlu olanın ağ çadırda, qızı olanın qınlı çadırda, oğlu-qızı olmayanın 
qara çadırda əyləşdirilməsi. Baymdır xanm məclisinə gəbnlərdən biri də 
Dirsə xan idi. Ozünün xan tituluna güvənib ağ çadırda əybşm ək istəsə də, 
onu qara çadırda oturdurlar. O, bunu başa düşməyərək «məndən əskik 
olanlar ağ çadırda, qızılı çadırda əybşiblər» deyəndə qonaq qarşılayan 
«Bayındır xandan buyruq bebdir, kimi oğlu var ağ çadıra, qızı olaru qızılı 
çadıra, oğlu-qızı olmayanı qara çadırda əybşdirin» dediyini Dirsə xanın 
nəzərinə çatdırır. Dirsə xan isə acıqlı halda evinə geri dönür.

Ac doyurmaq, yalmçıq görsə donatdırmaq. Dastanda övladsızlıq məsə- 
bsi üstündə Dirsə xanla xatunu arasmda söhbət davam edir. Onun xatunu 
məsbhət görür ki, acları doyuzdursun, hctrda əyni çılpaq görsə, geyindirsin. 
Bəlkə bir ağzıdualının alqışı ilə Tanrı onlara övlad verdi. Dirsə xan xatu- 
nunun məsbhətiuə qulaq asıb ağır məclis qurur. Oğuz cəmiyyətinin bütün 
üzvbrini -  kasıbı da, varlını da məclisə də'vət edir. Tanrı yo-lunda qurban- 
lar kəsir, acları doyuzdurur, kasıblara paltar bağışlayır. Buradan belə bir



nəticə çıxır ki, Dirsə xanın övladsız olması onun xəsisliyinin bəlası imiş. 
Нэш də qədim tiirkün mifoloji düşüncəsinə görə, elə İslam dininin tələblə- 
rinə görə də hər bir insan, xüsusilə varlı adamlar öz dövlətindən, malmdaıı 
kasıblar üçün pay verməlidirlər. Onu etməyənlər Tanrınm qəzəbinə düçar 
olur, onları müxtəlif bəlalar gözləyir. Dirsə xanm da məclis qurması, əli- 
açıqlıq etməsi bu bəladan qurtulmağa hesablanmışdır.

Ovladsız ataların oğul arzusu. Oğul arzusu Oğuzun sonsuz bütün adlı- 
sanlı bəybrinin ürəyini dəlir. Çünki onların hər biri bir Oğuz yurdunun 
başmda durur. Onlarm xüsusi imtiyazları vai'dır. Seçmə igidlərdən ibarət 
atlı dəstəyə malikdirbr. Var-dövlətləri, dəvələri, qoyunları, ilxıları saysız- 
hesabsızdır. Ancaq onlarm xanədanında əybşəcək varisləri, var-dövlətinə 
yiyə duracaq oğulları yoxdur. Bu həsrət, həm də qorxu onları narahat edir, 
incidir, günahı isə xatunlarında görürlər. Məsələn, Baybura bəy Bayındır 
xana deyir ki, «Allah-təala məni qarğayıbdır. Bəglər, tacım-təxtim üçün 
ağlamıram. Bir gün ola, düşəm öləm, yerimdə-yurdımda kimsə qalmaya».

Bəylərin alqışının alqış, qarğışının qarğış olması. Övladsız və oğul 
arzusunda olan atanın niyyətinin yerinə yetməsinin məntiqi sonluğu bəy- 
b rin  ona alqış etməsi ib  qurtarır. Dastanda qeyd olunur ki, «B öyb digəc 
Qalın Oğuz bəgləri yüz göyə tutdılar. Ə1 qaldırıb dua eybdibr. «Allah- 
təala sana bir oğul versün! -  dedibr».

Nəzir-niyaz vermək. Bu adət dastanda islami mahiyyət daşımır. Aııcaq 
türk tanrıçılığında tanrı yolunda nəzir-niyaz vemıək varmış. Dastanda bu 
adət ən çox oğulsuz atalar, analar tərəfmdən yerinə yetirilir. Onlar bunun- 
la Tannmn mərhəmətini qazanırlar. Nəzir-niyaz verməkdə məqsəd hər 
hansı bir arzunun gerçəkbşməsi naminə Tanrı qəzəbini yumşaltmaqdır.

Bəxşiş vermək. Dastanlarda bu səlahiyvət ən çox Baymdır xana məxsus- 
dur. Çtinki o, Qalın Oğuz cəmiy>rətinin xanlar xanıdır. O, xanlara və bəylərə 
mülklər, yurdlar bağışlayır. O, atlar, dəvəbr, sərvətbr bağışlayır. Bir dəfə 
ısə Bəkil ona veribn bəxşişi bəyənməyib Gürcüstan sərhədlərinə geri 
dönür. Bayındır xan bəylik verir. Bəylik vermək başqa əsilzadələrdə də 
müşahidə olunur. M əsəbn, Dədə Qorqud Baybura Ьэуэ deyir ki, Bey-rəyə 
bəylik versin, ərdəmlidir, at versin, minər olsun, cürətlidir. Deməli, bəxşişi 
almaq üçün igid gərək ərdəmli, hünərli olsun. Bu, yazılmamış qanundur.

Yağmalatmaq. İldə bir dəfə Qazan xan öz evini Oğuza yağmaladardı. 
Bu adətin heç bir yerdə oxşarına təsadiif edilməmişdir. Dastanda qeyd 
edilir ki, Qazan xan əyalmrn əlindən tutub dışarı çıxar, bundan soıua onun 
var-dövlətini bütün oğuzlular yağma edərdilər. Bir anlığa təsəvvür edək 
ki, Qazan xanı evi, mülkü xalı, xalça, qızıl, gümüş, ilxı, davar, qoyun sü- 
rüsü və başqa ələ keçən şeylərb əhatə olımmuşdur. Bir gün ərzində hamı



gəlir, hərə bir şey aparır. Qazan xan axşam mülkünə qayıdır və təzədən 
var-dövlət yığmağa başlayır. «Daş Oğuzun İç Oğuza asi olduğu boy»da 
təsvir olunur ki., Qazan xan Daş Oğuz bəylərini yağmaya də'vət etmə- 
mişdir. Onun bu hərəkəti incikliyə səbəb olur. Deməli, yağma çox qədim 
bir ritualdır. Bu ritualı yerinə yetirən xarı hamını də'vət etməlidir.

Oğuz elinin birliyi. Bu, «Dədə Qorqud» dastanımn ümumi süjet xətti- 
ni təşkil edən boyları bir-birinə birləşdirən əsas tarixi birlik formasıdır. 
Əksər boylarda qəhrəman və ya qəhrəmanlar dara düşəndə bütün Oğuz 
bəyləri köməyə yetişirlər. Prdf. M.Həkimov yazır ki, İç Oğuz, Daş Oğuz 
qəhrəmanları ozan dədələrin, Koroğlu dəlibri Aşıq Cünunun, «mən bu 
dünyada aşıq deyiləm, işığam» deyən qoç Koroğlunun müdrik çağırışı, 
dəli nə'rəsi ilə birləşib yağılara aman verməmişlər. «Dədə Qorqud» das- 
tanmda ozanlar ozanı Dədə Qorqudun özü özünə tərəf-müqabil kimi duet- 
dialoq məqamında düzüb-qoşduğu deyişmənin - məhz «Qazan bəyin dus- 
taq olduğu boy»da bu çağırışın, bu birliyin səbəb və nəticəsinə diqqət ye- 
tirmək yerinə düşərdi. Mürsəl Həkimov Qazana dar ayaqda kömək edən- 
ləri bir-bir sadalayır.

Oğuz titulları (ləqəbləri). Prof. M.Həkimov Qazan xanın çağırışım 
eşidib gələn Oğuz igidlərinin titullarını bir-bir sadalayır: Qaradərə ağzırı- 
da Allah verən, qara buğra dərisindən beşiyinin örtüyü olan, acığı tutanda 
qara daşı kül eyləyən, qara bığmı ənsəsində düyünləyən Qazanın qardaşı 
Qaragünə çapar yetdi: «Çal qılmcını, Qazan qardaş, çatdım!» -  dedi.

Onun ardmca, görək, kimlər yetdi:
Gəlib Baymdır xanm düşmənini icazəsiz basan, altmış min kafırə qan 

qusduran Qəflət Qoca oğlu Şir Şəmsəddin çaparaq yetidi: «Çal qılıncını, 
ağam Qazan, çatdım!» -  dedi.

Onun ardmca, görək kimlər yetişdi:
Çaya baxsa, qılınc çalan, qara quş ərdəmli, qurama qurşaqlı, qulağı 

qızıl küpəli, Qalın Oğuz bəylərini bir-bir atdan yıxan, Qazılıq Qoca oğlu 
Yeynək bəy çaparaq yetdi: «Çal qılıncını, ağam Qazan, çatdım!» - dedi.

Onun ardmca, görək kimlər yetişdi:
İyirmi dörd boyuııu tə 'r if  edib oxşayan Dəli Tondaz, yetdi onun ardm

ca min nəfərin başçısı Düyər yetdi. Onun ardınca minbaşı Bəgdüz-Əmən 
yetdi. Onun ardınca doqquz tayfanm başçısı Aruz yetdi...

Oğuz qəhrdmanlarımn xarakteri, zahiri görkəmi. Onlar ucaboy, en- 
likürək, ağır zəhmlidirlər. Onlarla təkbətək döyüşdə üz-üzə gələn kafırlər 
qorxularmdan bağırları yarılır. Təkcə Bəkilin zəhmini xatırlamaq kifayət- 
dir. Onun qorxusundan heç bir kafır Oğuz sərhədindən aşa bilmir. Onun 
ayağının sındığıııı bibndə kafırbr hücum etmək istəyirlər. Onlar yenə



Bəkilin zəhmi ilə qarşılaşırlar. Bu dəfb Bəkilin oğlu atasının dava pal- 
tarını geyinib onların qarşısma çıxır.

Ozan Dəli Dondazın görkəmini təsvir edəndə onun altmış tutamlıq böyük 
nizəsinin olduğunu, bu nizənin ucunda kafırləri bəyirtdiyini qeyd edir.

Aruzun boyunun uca olduğıınu, onun zahiri əlamətlərini isə ozan xü- 
susi olaraq qabardır. Altmış tutam təkə dərisindən olan kürkü topuqlarını 
örtmür, altı erkək dərisindən olan papağı qulağını örtmür.

Bəkdüz Əmən hirslənəndə bığlarından qan damır. Prof. M.Həkimov 
yazır ki, «boylarda xüsusi qəhrəmanlıq göstərən bu alp-ərənlərin ozan 
Qorqud dədənin təqdimatında qəhrəmanlıq keyfiyyətlərinə görə fərdiləş- 
dirilməsi olduqca maraqlı və yadda qalandır. Bu isə Oğuz bəybrinin xa- 
rakter-xasiyyəti haqqında oxucuda lazırnınca təsəvvür yaradır. Boylardan 
о da aydm olur ki, Oğuz qəhrəmanlarınm hamısı iri gövdəli, bəzən hey- 
bətli cüssəyə malik adanılardır. Onlar nəinki daxili xarakterləri, eləcə də 
zahiri simalanna görə müəyyən heyvanların şücaət rəmzində tərəfimüqa- 
billəşirlər».

Qopuza hörmət. «Dədə Qorqud» dastanında qopuza hörmət qədim 
türkün milli-etnik ən'ənəsidir. Dastanda qopuz Dədə Qorqudun ağsaqqal 
kimi şəxsi^ətin i təsdiq edən vacib atributdur. Qopuz sosi türklərin qəhrə- 
manlıq ruhunu oyadan vasitədir. Həm də onun yaradıcısı Dədə Qorqud 
sayılır. Buna görə də kimin əlində qopuz görsələr, Dədəm Qorqudun 
xatirino ona hörmət edirlər. «Səgrəyin boyu»nda da Əgrək yatmış qar- 
daşının yanında qopuz görür və deyir: «Dədə Qorqud xatirinə çalmadım». 
Qopuz ozanın alətidir.

Yanş. «Dədə Qorqud kitabı»nda təşkil olunan yarış milli kimliyi sübut 
etmək cəhətdən diqqəti cəlb edir. Dastanlarda yarış termini həm dar, həm 
də geniş m ə'nada başa düşülmüşdür. «Beyrəyin boyu»nda Beyrəklə 
Banıçiçək arasmda sınaq məqsədilə keçirilən yarış təsvir olunur. Bu yarış 
hər iki adaxlı gəncin пэуэ qadir olmalarını üzə çıxarmaq məqsədi ilə təş- 
kil olunmuşdur. Dastanda təsvir olunan geniş mə'nada yarış keçirilməsi 
isə oyun xarakterlidir. Belə yarışı Bayındır xan keçirir. Qalib gələnə xələt 
və s. verilir. Belə yarışların birində Qazan xan da qalib gəlmişdi.

«Dədə Qorqud kitabımda silahlar. Qədim dövrlərdən başlayaraq orta 
əsrlərə qədər türk igidbrinin əsas silahı qılmc, qalxan, nizə, cida, ox, yay, 
əmud, şeşpər, xəncər, toppuz olmuşdur. Bu qədim silahlarla davranmağı 
hər bir türk qəhrəmanı bacarmışdır. Onlar bunu uşaqlıqdan öyrənirdibr. 
Bu tə'lim  daha çox əsilzadəbrə aiddir. Müəyyən yaşdan sonra gənc 
şahzadəbrb bu silahlarla vuruşmağı bacaran pəhləvanlar məşq edirdibr. 
«Dədə Qorqud kitabı»nda Qazan xan oğluna deyir ki, bu yaşa çatdın, nə



ox atdm, nə qurşaq tutdun. Dastandan mə'lum olur ki, qəhrəmanlar 
silahlarla davrarımağı uşaqlıqdan öyrənirmişlər.

Qılıncın altından keçmək. Bu, çox müqəddəs bir adətdir. Turk qəhrə- 
manları öz qılınclarına xəyanət etmirbr. Onlar düşmənini bağışlayanda da 
ona qılıncm altmdaii keçməyi ərnr edirlər. Bu xüsusiyyəti Beyrəyin də 
xarakterində görürük. Qılınc müqəddəs silahdır. Onun xatirinə Beyrək 
düşmənini bağışlayır. Folklor materiallarmda qılıncm müqəddəsliyini təs- 
diq edən çoxlu faktlar vardır, Nağrflarda. da qəhrəman anasından soruşur 
ki, atasından ona nə mıras qalıb? Ana isə qılınc və qalxanı gətirib oğluna 
verir. Bununla da qəhrəmanlığın atadan oğula miras qaldığı görünür. Belə 
qılmc və qalxanda sakral güc vardır.

Taleyə inanma. «Dədə Qorqud kitabt» qəhrəmanları taleyə inanırlar. 
Dastandakı qəhrəmanların hər birinin öz taleyi vardır. Onlar bəxtlərindən 
narazı deyillər. Taleyə Oğuz qəhrəmanları çox inamrlar. Hətta Dirsə xan 
üçün «oğlu-qızı olmayanı allah-təala qarğayıbdır, biz də qarğarız» deyir- 
lər. Dədə Qorqudun da taleyə inamla bağlı səsləşən fıkirbri vardır:

Hanı dedidiyim bəy ərənlər?
Dünya mənim deyənlər!
Əcəl aldı, yer gizlədi 
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya!

Göy Tanrıya inam. Qodim türkün Tanrısına sitayişi ərəblərin Allaha 
inammdan üstündür. Qədim türk Tanrısını öz duaları ilə əzizləyir. Bu tan- 
rını o, öz ruhundan ayırmır, bu Tanrı ona qardaşdır, atadır. Türkün ən bö- 
yük inamı Göy Tanrıya olan inamıdır. Lcikin dastandakı Tanrı islamlaşdı- 
rılmış Allah ilə çarpazlaşdırılmış türk Tänrısıdır. Bəkilin oğlu kafırlə üz- 
üzə gəlir. İki dəfə kafırə məğlub olan İmran öz tanrısına -  Allahına эп 
səmimi hissbrlə xitab edir. Tanrı onu eşidir. İmran düşmənə qalib gəlir, 
türk tanrısmm -  Allahının gücünü hiss edən kafır müsəlman olur, onun di- 
ninə girir.

Toy mərasimi. Toy mərasiminin эп qədim forması «Dədə Qorqud» das- 
tanmda Beyrəyin boyunda təsvir olunur. Bu toyun əsas əlamətbri aşağı- 
dakılardır: Ox atıb gərdoyin yerini tə'yin etmək, toyda bəyin yanında sağdış 
və soldışm oturması, gəlin tərəfındən oğlana bəy köynəyinin verilməsi, 40 
gün 40 gecə toy edilməsi. Prof. M.Həkimov yazır ki, ulu Oğuz adət- 
ən'ənəsində cinsə görə nəsil artımma xüsusi diqqət verilraişdir. Dastanda



atanın arxası oğııl hesab olunur. Məhz oııa görə də İç Oğuz, Daş Oğuzlarda 
toy mərasiminin də özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Toydan son- 
ra yurd seçilir, ev tikilir. Bu qayda ilə Oğuz sərhədləri genişbndirilir.

Ox atıb toy gərdəyi qurmaq. Bu, çox qədim bir adət olmuşdur. Bəy 
gərdəyinin belə təyin olunması türklərin hələ alaçıqlarda, göy çadırlarda 
yaşadıqları dövrün relikt izlərindən biridir. Bu adotin «Dədə Qorqud 
kitabı»nda «Beyrəyin boyu»nda təsvir olunması isə nəsildən-nəsilə ötürü- 
lən və günümüzə gəlib çatmayan qədim toy ritualının tərkib hissəsidir. Bu 
adətin əsas mahiyyətini türk ulusunun çevrəsmi böyütmək, Oğuz inzibati 
ərazisinin sərhədlərini genişləndirmək təşkil edir. Bu, Göy Tanrının öz 
övladlarından tələbidir. Onlar evlənməli və türk soyunu artırmalıdırlar. 
Burada əsas vasitə müqəddəs hesab olunan yay-oxdur. Evlənən qəhrəman 
öz təzə yurdunu -  çadırım qurmaq üçün öz yaymdan ox atır. Oğuz sərhəd- 
lərindən atılan ox türkün son sərhədlərini tə'yin edir. «Dədə Qorqud»da 
Beyrək də Göy Tanrmın əmrino əməl edib ox atır, öz gərdəyini qurur.

Bəyin qaftanının öz igidlərirıin geyinməsi. Qədim adətlərdən biri də qız 
evindən oğlan üçün qaftanın göndərilməsidir. Nişanlı qız öz əlbri ib  bu 
qaftana naxış salır, onu nişanlısına göndərir. Вэу öz toyunda bu qaftanı 
geyinməlidir. «Beyrəyin boyu»nda da bu adətin izbrinə rast gəlirik. Ba- 
nıçiçək Beyrəyə qımıızı qaftan göndərir. Bu adətin ardınca başqa bir adət 
boyda təsvir olunur. Beyrəyin yoldaşları deyirbr ki, sən qırmızı qaftan 
geyinirsən, biz ağ qaftan. Веугэк qırmızı qaftanı bəy günündə geyinib 
sonra onlara verəcəyini, 40 gün növbə ib  igidbrin də geyinəcəyini vo'd 
edir. 40 gün bitəndən sonra qaftanı dərvişə verəcəkbrini söybyir.

Prof. M.Həkimov həmin adətin bu gün respublikamızm Qərb zonasmda 
«təzə bəyin taxtdan düşməsi», yə'ni bəylik yerini, libasım ondan sonra yeni 
evlənən cavana təhvil vemıəsi ən'ənəsi ib  eyniyyət təşkil etməsini yazır.

Beyrəyin toyu ilə bağlı olaraq 40 yoldaşının evlənməsi. Beyrəyin 40 
yoldaşının evlənməsi motivi bəyin (Beyrəyin) qaftanı ilə bağlı olan moti- 
vin ardıdır. Dastanda təsvir olunur ki, Beyrək Baybecan bəyin qızını aldı. 
Hündür evbrino, ağ otağma qayıtdı. Toy şənliyinə başlandı. Bu 40 igidin 
bir neçəsinə Qazan xan, bir neçəsinə Bayındır xan qız verdibr. Веугэк də 
yeddi bacısını yeddi igidə verdi. Qırx yerdə qırx otaq tikdirdi, otuz doq- 
quz qız Ьэгэ öz bəxtinə-taleyinə görə bir-bir ox atdı. Qırx gün, qırx gecə 
toy-düyün etdilər.

Pııl vahidi. Ticarət əlaqəbri. «Dədə Qorqud kitabı»nda təsvir olundu- 
ğuna görə, Oğuz türkbrinin pııl vahidi axçadır. Bunu «Dəli Domrulun 
boyu»ndan görürük. Dəli Domrul quru çayın üzərindən saldığı körpüdən 
keçənlərdən 33 axça, keçməyənbrdon 40 axça alır. Lakin tarixdən qədim



türk xalqlarında pul vahidi kimi tanqadan da istifadə olunduğu məlumdur. 
Oğuz tacirbri qonşu tayfalarla ticarət əlaqələri quraraq onlardan Oğuzda 
az tapılan, yaxud olmayan şeyləri alır, hətta silah-sursat alış-verişi də et- 
mişlər. Bunun izbrinə уепэ «Dədə Qorqud kitabı»nda rast gəlirik. «Bey- 
rəyin boyu»nda Baybecan bəy tacirləri çağırıb oğlu üçün ona yaraşan 
silahların alınmasını xahiş edir. Oğuzların ən çox ticarət etdiyi şəhərlər, 
ölkələr arasında Trabzon, Bizans mühüm yer tuturdu. Onlar Həştərxan, 
Səmərqənd, İran tacirləri ilə də alış-veriş edirdibr.

Oğuzda İslam. Axirət. Namaz. İslam mütərəqqi bir dindir. Oğuzlar 
Islamı ona görə qobul etmişlər ki, İslam qanunları türklərin dini e'tiqad- 
ları ilə üst-üstə düşürdü. Oğuzların İslamı qəbul etməsi «Dədə Qorqud 
kitabı»ndakı informasiyalara görə, VII əsrdə olmuşdur. İlk dövrlərdə 
oğuzlarda İslamı qəbul etmə prosesi ləng getmişdir. Türklər, о cümlədən 
Oğuz türkləri İslamı qəbul edəndə müəyyən maneələrb üzləşirdibr. Tari- 
xi mə'lumatlardan aydmlaşdığına görə. qədim türkbrdə İsl^mın qəbul 
edilməsi yalnız XII əsrdə tam başa çatmışdır. «Dədə Qorqud kitabı»nda 
İslamı qəbul edən ШгкЬг miisəlman, etməyənlər isə kafır adlanırlar. 
Oğuzlar arasmda İslamın yayılmasmda Dədə Qorqudun, Bəkdüz Əmənin 
və b. böyük rolu olmuşdur. Hətta Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəm- 
bərb  (s.ə.s.) görüşməsi, ondan Islamı vaymaq barədə göstəriş alması da 
söybnilir. Türkbr İslamı qəbul edənlər arasında эп birincilərdən olmuş- 
lar. «Daş Oğuzun İç Oğuza asi olduğu boy»da Daş Oğuz bəybri ortaya 
«Qur'an» kitabı gətirib bir-bir əl basırlar.

Bütün müsəlmanlar kimi, «Dədə Qorqud» oğuzlan da axirətə inanır, 
bu dünyamn puç olduğunu düşünürdiilər. Веугэк ölüm qabağı Qazan 
xana xəbər yollayır ki, Qazan xan qisasmı dayısı Aruzdan almasa, sabah 
qiyamət günündə əli onun yaxasmda olacaq. Dastanda axirətə inam İs- 
lamdan daha öncəki türk qiyanıətinə olan inamdır.

Dədə Qorqudun məntiqində bu dünya gəlimli-gedimli dünyadır, son 
ucu ölümlü dünyadır. Özündən deyən çox igidbri əcəl alıb, yer gizbyib, 
fani dünya kimə qalıb? Oğuzlar hərbi yürüşlərə getməmişdən əvvəl arı S u 

dan abdəst alır, ağ alınlarını yerə qoyaraq iki rükət namaz qılırlar. Nanıaz 
qılmanın indiki təhərinə dastanda rast gəlinmir. Dastanda qılınan namaz 
ilkin namaz formasıdır. Din tarixindən də mə'lumdur ki, hələ Məhəmməd 
peyğəmbərin (s.ə.s.) vəhy aldığı ilkin vaxtlarda iki rükət namaz qılınmış 
və sonradan bu dini ayin təkmilləşdirilmişdir.

Uç dünya modeli. Oğuz kosmosu. Yalançı diinya. Oğuz mifık təsəw ü- 
ründə dünya üçqatlıdır. Yuxarı dünya, orta dünya, aşağı dünya. Yuxarı 
dünya Oğuz tanrısının moskən saldığı məkandır. Çox əski Oğuz düşüncə-



sində Oğuz tanrısmın yeri göyün beşinci qatı olmuşdur. Oğuz mifologi- 
yasının tarixi mifoloji zaman kəsimində qədimlik baxımmdan ilkin mifo- 
loji düşüncənin rüşeym halında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu mifoloji Oğuz 
zamanmm tanrı işarəsi beşdir. Oğuz mifologiyası ilə türk mifologiyasınm 
çarpazlaşdığı dövrdə bu işarə veddiyə çerilmişdir Oğuzlarda orta dünya 
real insanların yaşadığı dünya, aşağı dünya isə axirət dünyasıdır. Bu üç 
dünyanı Oğuz tanrı idarə edir. Onlar üç dünyanın varlığma inanmışlar. 
Oğuz tanrısının sevdiyi insanların ruhu ali dərgaha, pis ruhlar isə aşağı 
dünyaya qayıdırlar. Oğuz kosmosunun əsasmda Oğuz mifık ağacı dayanır 
ki, budaqları göyə çatan bu ağacın kökləri yerin alt qatlarma, aşağı dün- 
yaya uzanır. Dastandakı bu üç dünyanın təsvirini prof. M.Həkimov Dədə 
Qorqudun söybdiyi ustadnamələrə əsasən belə tə'yin edir:

-  Bizi əhatə edən maddi varlıq, əzəli-əbədi dünya (yuxarı dünya);
-  Ailə-əxlaq, ismət-qeyrət, inam-e'tiqad (orta dünya);
-  Aşağı dünyaya inam (ölən adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz).
Oğuzların dünyagörüşünə görə, aşağı dünya Oğuz dünyasının tərsidir.

Oğuzlar bu dünyam yalançı dünya adlandırırlar (10, s.371 -375). S.Rza- 
soy yazır ki, toy gərdəyindən qaçırılan Beyrəyin aparıldığı yer yalaxıçı 
dünyadır. O, yalançı dünyada Oğuz əxlaqma əks olan hərəkətlər edir. 
Onun yalançı dıinyaya düşməsi inisiasiya miflərində təsvir olunan ölüb- 
dirilmə, yeni statusda doğulma prosesini keçməyi ilə xarakterizə olunur.

Ana haqqı, tanrı haqqı. Ananın, qadının bu dərəcədə yüksək tərənnüm 
olunduğu «Qur'ani-Kərim»dən sonra ikinci kitab «Dədə Qorqud» dasta- 
nıdır. M.Həkimov öz tədqiqatında dastarıda təsvir olunan ananın, qadının 
portretini yaratmış, ana obrazını tipikləşdirmişdir. Bu cəhətdən dastanda 
iki ana obrazı diqqət çəkir. Birincisi Buğacın anasıdır, bu ana oğlunu ha- 
mıdan çox sevir. Ovdan bikef qayıdan Dirsə xanın təhər-töhüründən Bu- 
ğacm başına iş gəldiyini duyan aııa-xatun onu Qazılıq dağında yaralı 
halda tapir. Burada ana ilə oğul arasında olan mükalimə ananın iztirab- 
larını üzə çıxarır. Dastanda ikinci ana surəti Burla xatundur. Ozanın obraz 
yaratma xüsusiyyəti Burla xatunun bədii -emosional təsvirində tə'sirli bo- 
yalarla verilir. Övladlarma olan sevgi lıər iki ananı müqəddəsiləşdirir. 
Ana-xatun Dirsə xandan soruşur ki, «Köksü gözəl böyük dağa ova çıxdm. 
iki getdin, bir gəlirsən, balam hanı? Qara dövranda tapdığım oğul hanı?». 
Eyni cür tə'sirli sözlərlə Burla xatun da Qazan xandan sual edir: «Dilək 
ilə bircə oğul güclə tapdım. Yalnız oğul xəbərini, a Qazan, söylə mənə!». 
Boylardakı ana təşvişini əks etdirən poetik parçalarda M.Həkimovun 
qeyd etdiyi kimi, xatunların ərləri ilə qurduqları duet-dialoq məhkəməsi 
bir ailənin deyil, bütün Oğuz xatunlarının, ulu türk dünyası analarmın 
bala istək-arzusundan irəli gələn ədalət məhkəməsidir.



Yenə prof. M.Həkimov yazır ki, dastanda ana övladının nəinki tərbiyə- 
çisi, qoruyucusudur, o, həm də övladım ölümün pəncəsindən xilas edən 
şəfqətli bir təbibdir -  loğmandır.

Dastanda Uruz ana haqqmı tanrı haqqı bilir. Özünün anası yolunda qur- 
ban getməyə hazır olduğunu bildirir. Qazan xanın da ana haqqınm tanrı 
haqqı olmasına münasibəti bu ciirdür. O, Şöklü Məliyə deyir ki, xəzinəmi 
götürüb gəlmisəıı, sənə xərclik olsun. Qırx incəbelli qızla Burla xatunu 
gətirmisən, sənə əsir olsun. Qırx igidlə oğlum Uruzu gətirmisən, sənin qu- 
lun olsun, qoca anamı gətirmisən, anamı ver mənə, savaşmadan -  vuruş- 
madan qayıdım, geri dönüm. Qazanın anası yolunda xatununu, oğlunu 
qurban vermək istəməsi anaya olan ehtiramm ən yüksək zirvəsidir.

Yas mərasimi. Qəhrəman öləndə atının kəsilməsi. «Dədə Qorqud» das- 
tanından yas mərasimi haqqmda da ötəri mə'lumatlar əldə etmək olar. 
«Dəli Domral boyu»nda Domrulun körpüsü yanında alaçıq quran kiçik 
obanın adamları, ana, bacıları ölən igid üçün başma, gözünə döyür, ağı 
deyir, saçlarmı yolurlar. Başqa bir boyda -  Daş Oğuzun İç Oğuza asi 
olduğu boyda öldürülən Веугэк vəsiyyət edir ki, onun ağ-boz atını boğa- 
zlayıb kəssinlər, ehsanını versinlər. Boyda Beyrəyin yas mərasimi ver- 
ilməsə də, aydın olur ki, bacıları qara geyiniblər, onuıvatmı kəsib ətindən 
ehsan veriblər. Qədim türk adətinə görə, igid öləndə onun atını kəsər, ba- 
şını payaya keçirib qəbrin üstünə qoyarlarmış. M.Həkimov yazır ki, das- 
tandakı yas mərasimi ilə bağlı hadisələri izlədikcə mə'lum olur ki, bura- 
da həm İslamdarı çox-çox qabaqkı inamlar, həm də az da olsa, İslam 
dininin tə'siri özünü göstərməkdədir. Yenə M.Həkimov yazır ki, qəhrəma- 
nın ölümündən sonra «ağ çıxarıb, qara geyinmək», «göy sarınmaq» məhz 
İslam dininin tə'sirindən irəli golirsə, ölünıündən sonra qəhrəmanm atının 
quyruğunu kəsmək, «baş geyimlərini yerə çırpmaq» və s. daha ulu türk- 
lərin çox-çox qədim inamlarından, adət-ən' ənəlorindən xəbər verir.

Folklorda bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə olunması bir ən'- 
эпэ şəklini almışdır. Bu cəhətdən «Dədə Qorqud kitabı» boylarının da di- 
lində bədii boyalaxa geniş yer verilmişdir. İlk növbədə ayrı-ayrı boylarda 
qüvvətli portretlər yaradılmışdır. M.Həkimov qeyd edir ki, xalq ifadə- 
brinin seçimi və ozan dili ilə yaradılan bu bədii portretlər surətlərin həro- 
kət və fəaliyyətini əks etdirir. Onların fəaliyyəti mübaliğəli olur, real qəh- 
rəman tipindən çox əsatiri qəhrəman tipi kimi diqqət çəkir. Burada 
M.Həkimov əsas diqqəti qəhrəmanm adımn qarşısında işlənən bədii epi- 
tetlərə fıkir verir. Məsələn, dastaııda Qaragünə üçün belə bir epitet işlən- 
mişdir: Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beşiyinin yerliyi olan, acı- 
ğı tutanda qara daşı kül eyləyən, bığını ənsəsində 7 dətb düyünləyon, igid- 
lər igidi, Qazan xanın qardaşı Qaragünə.



Bundan başqa M Həkim ov «Dədə Qorqud»un şe 'r dilini, onun poetik 
imkanlarım da təhlilə cəlb edir. Müəllifm qarşısma qoyduğu məqsəd onun 
təhlil metodundan da göründüyü kimi, öz həllini tapır. «Dədə Qorqud»un 
şe'r dilində M.Həkimovun diqqətini bədii sual və onun ifadə etdiyi ritorik 
m ə'na cəlb edir və о yazır ki, «Kitab»ın эп çox şe 'r hissəsində təsadüf 
edilən bədii sual hadisənin doğurduğu əhval-ruhiyyəyə müvafıq olaraq 
elə bir həyəcanla səsləşir ki, sanki bu vəziyyəti başqa cür ifadə ilə təsvir 
etmək olmazmış. О öz fıkrinin təsdiqi kimi şe'r məntiqində təsadüf olu- 
nan «durummu», «tutummu», «salımmı», «edimmi», «olmazmı olur» ki
mi suallar qarşısmda lirik «mən»in həyəcanlarmı misal çəkir. Beyrəyin

Xan qızı, səhər tezdətt yerrmdən duffiadimım?
Boz ayğırm belinə oturmadımmı?
Bu şe'r parçasında təsvir olunan dramatizm Beyrəklə Bamçiçək ara- 

smdakı məhəbbətin tosdiq olunmasına yardım edir. Bu dramatizm şe'rlər- 
də duet-dialoq səpkisindədir. Bu duet-clialoqda Ozan dədənin rolu səııət- 
kar məharəti də aşkar görünür. O, üçüncü şəxs kimi şe 'r mətninin arxa 
üzündə hiss oluııur.

Prof. M.Həkimov «Dədə Qorqud kitabı»ndakı müqəddimənin ustad- 
namə tipli olduğunu, Dədə Qorqudun müdrik sözlərinin ustadnamələrdə- 
ki eyni bəndləıiə səsləşdiyini göstərir. 0 , qədim ozanm söybdiyi mıiqod- 
dimənin 3 m ərhəbli ustadnamə olduğuııu göstərərək deyir ki, dastana ve- 
ribn  bu ustadnamələrdə həm də mövliyəçilik, öyüd-nəsihətçilik, divani 
ünsürlərinin peyvəndbri bir növ müştərəklik təşkil edir. M.Həkimov bu 
ustadnaməbrdəki poetik cəhətdən peyvəndbşdirilmiş cümləbri öyüd- 
nəsihətnaməbr, nəzmə çəkilmiş poetik ata sözbri adlandırır. Bu ustad- 
nam əbrin birinci mərhəbsindəki mənzum atalar sözbrini ümumibşdi- 
rilmiş fik irbr təşkil edir. Bunlar lıəm də öyüdnaməbrdir. İkinci ustad- 
namənin məzmununu Oğuz -  tərəkəmə çoban-maldar adət-ən'ənəsindən 
doğan sözbr təşkil edir:

-  Bəli, mənim şir biləkli, aşlan ürəkli birdi bir Allah eşqində dibkli- 
döbkli əzizbrim! -  dcyo ozan giriş ediıv

Mürsəl Həkimov üçüncü üstadnaməyə Dədə Qorqudun qarılar, gəlin- 
br, xatunlar haqqında dediyi ümumibşdirilmiş poetik fıkirbri daxil edir. 
Bu atalar sözbri məqamında işbnən dədə sözbri alqış, qarğış, tə'nə. 
qaxınc, ailə-əxlaq, öyüd-nəsihət, vəsiy}?ot kimi qəbul olunaraq dastanda 
ictimai mahiyyət daşıyır.

Prof. M.Həkimov öz tədqiqatında ibtidai Oğuz cəmiyyətində qadınm 
roluna xüsusi diqqət yetirmiş, qadın haqqmda məşhur formulu -  «Ana



haqqı tanrı haqqı» deyimini gəlişigözəl söz kimi götürməmiş, onun cəmiy- 
yətdə yüksək rolunu, ana funksiyasmı, döyüşçü və sevimli yar olmasmı 
boylar üzrə təhlil etmişdir. M.Həkimovm tədqiqatında qadın obrazlarının 
bir neçə tipi önə çəkilir. Bunlardan эп mühümü qadının ana portreti və 
onun tipikbşdirilməsidir. Biz əvvəlki səhifəbrdə də dastanlardakı məşhur 
ana obrazlarmdan bəhs etmişdik. Lakin M.Hokimov problemə geniş ra- 
kursdan yanaşaraq ana obrazının yüksək tipik səviyyəsini dastançılıqda 
mühüm mərhələ kimi qəbul edir və sonrakı dastanlarda yaranacaq ana 
obrazlarına hər cəhətdən tə'siıyedəcəyini söyləyir, onu folklorda xüsusi 
hadisə sayır. M.Həkimovun nəzərincə şifahi ədəbiyyatda Tomris, Nüşabə, 
Tutubikə, Nigar, Нэсэг, Qaratel kimi qəhrəman qadm-ana obrazlarmm 
yaranması, hər şeydən əvvəl, klassik və şifahi ədəbiy-yatımızın təsiri ilə 
olmuşdur. Klassik eposlarda tərənnüm olunan ana obrazları hər kədərə, 
ağrıya dözümlüdür, düşmən qarşısında alçalmır, ərinə və oğluna sədaqət- 
lidir, öz haqları uğrunda döyüşməyi bacarır. Burada xüsusib Burla xatunu 
və Dirsə xanın xatununa bu keyfıyyətlərin miras qaldığı ərr ibtidai epos 
dövrünün təsirini qeyd etmək lazımdır. Tarixdə öz döyüşkənliyi ilə məşhıır 
olan amazonka qadırıların Qafqazda yaşaması, bəlkə do onların amazonka 
yox, Oğuz qadını olrnası daha düşündümcüdür.

Boylardakı qadın obrazları intuitiv duyumları ilə bir-birinə oxşayır. 
Burla xatunun oğlundan ötəri keçirdiyi iztirabları və onun dilindən söy- 
lənən mənzum mətni Dirsə xaııın xatununun oğlu üçün keçirdiyı həyə- 
canlarla və eyni ritmik quruluşlu şe'r mətni ilə müqayisə edəndə bu ruhi 
bağlılığı izləmək olur. Dirsə xan -  xatunu -  Buğac və Qazan xan -  Burla 
xatun -  Uruz arasındakı ata -  ana -  oğul silsiləsi hər ıki ailədə baş verən 
dialoq-məhkəmənin eyni olması ilə başlanır, analarm övladları uğrundakı 
fədakarlıqları ilə sona yetir. Bu ana obrazlarma о biri boylardakı fəal 
qadınlar -  Banıçiçək və Selcan xatun da qoşulur və onlarm ictimai rolu 
təkcə sevgili olmaqla bitmir, eyni zamarıda döyüşçü-qadın xüsusiyyətləri- 
ni daşıması ilə də yadda qalır. Нэш Веугэк, həm də Qanturalı onların 
qəhrəmanlığını qəbul etsələr də, bu qızların Oğuzda öyünəcəklərindən 
roncidə olub üzbəüz döyüşməyi, güləşməyi, onlara öz güclərini göstər- 
məyi lazım bilirlər. Amma Dəli Domrulun xatunu başqa qadın tipbrindən 
fərqli olaraq canmı belə qurban verməyi bacaran obraz kimi səciyyəbnir. 
Bu minvalla dastanda 3 tip qadm obrazmın olduğunu görürük. Bütün bu 
qadınları birbşdirən məntiqi təfəkkür isə onların ərlərinə qarşı sədaqətli 
olmaları haqqmdakı düşüncəni doğurur. M.Həkimovun b e b  bir qənaəti 
doğrudur ki, bu qadınlarm iştirak etdiyi boylarda sınağa çək ibnbr Dirsə 
xan, Qazan xan, Buğac, Uruz, Dəli Domrul, Qanturalı, Веугэк deyil, 
onlarm sədaqətli həyat yoldaşlarıdır.



Prof. M.Həkimov dastanşünas olduğundan folklorda «Dədə Qorqud» 
dastanının rolunu da düzgün qiymətləndirir. Onun «Dədə Qorqud kitabı»nm 
özündən sonrakı yaranan dastanlara tə'siri ilə bağlı tezisbri də maraqlıdır. O, 
bu tə'siri aşağıdakı şəkildə izləməyi məqsədəuyğun hesab edir:

1. «Dədə Qorqud» dastanmın orta əsrlərdə və yeni yaranan dastanlara 
-  «Koroğlu», «Qaracaoğlan», «Qaçaq Nəbi», «Qaçaq Kərəm», «Qaçaq 
Yarəli», «Dəli Alı», «Qaçaq Tanrıverdi», «Qaçaq Molla Nur», «Hacı 
Mohəmməd» kimi dastanlara tə'siri;

2. Qardaş özbək, qazax, qırğız, başqırd dastanlarma -  «Alpamış», 
«Manas», «Ural Batır», «Yusif və Əhməd» kimi dastanların süjetlərinə 
«Dədə Qorqud kitabı»nın qəhrəmanhq süjetlərinin tə'siri;

3. Klassik, orta və yeni dövr dastanlarındakı qadmlarm, onlarm sosial 
yaşayış tərzinin, milli adət-ən'ənələrin, şe'r şəkillərinin bir-birinə oxşar 
olması, «Dədə Qorqud kitabı»ndakı «Müqəddimə»nin başqa dastanlarda 
ustadnamə şəklində olması, yumların isə duvaqqapma yerində işbnməsi 
də epos yaradıcılığı ilə dastan yaradıcılığının köklərinin birliyini sübut 
edir.
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