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“Dədə Qorqud” eposu qədim türk-oğuz tarixinin bədii boyalarla ifadə olunan yaddaş 
kitabıdır. Zaman axarmda yarandığı dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərini qismən itirmiş bu 
möhtəşəm folklor abidəsinin mətnində mə'nası hələ də dəqiq müəyyənləşdirilrnəmiş 
neçə-neçə sözə rast golmək olur. Məqalədə ilkin arxaizmlər kimi dəyərləndirilən belə 
sözlərdən bə'zisi üzərində dayanılmaqla kəsb etdiyi anlarn şərh olunmuşdur.

Açar sözlər: arxaizm, zaman, bədii mətn

WORDS OF QORQUD GOING THROUGH TIME 
SUMMARY

Epos of “Dada Qorqud” is a memorable book which reflects all artistic colours of 
ancient turkish-oguz history. There are such words and phrases in this book which are 
not authentically defined. Interpretation of these words are given in this article.
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СЛОВА ГОРГУДА, ПЕРЕЖИВШИЕ ВРЕМЯ 
РЕЗЮМЕ

Эпос «Деде Коркут» является памятной книгой, отражающей в себе все 
чудожественние краски древней тюрско-огузкой истории. Эта книга, частично 
потерявшая языко-стилевые особенности времени создания, и сегодня имеет при 
себе слова и выражения, которые до сих пор достоверно не определены. В статье 
над такими словами, которые оцениваются в качестве первичного архаизма дано 
толковие их смысла.

Ключевые слова: архаизм, время, художественный смысл

Türk dilinin ilk yazılı öməklərindən sayılan Kül tiginin şərəfmə düzü- 
lüb-qoşulmuş daş kitabədə belə bir deyim getmişdir: “Öd Tenri yasar, kisi 
oğlı kop ölgəli törümis” (KTb 50; 17, 32), yə'ni: "Zamanı Tanrı yaşar, in- 
san oğlu tamamən ölümlü törəmişdir”. Bu axarlı, gəlimli-gedimli dünya- 
da insan oğlu ölümlii yaraıısa da, uca Tanrı ona zamanları aşa biləcək ilahi 
bir güc -  söz qoşmaq qüdrəti bəxş etmişdir. Yaşantılarını, duyğu və dü- 
şüncəbrini sözün sehri ilə dilə gətirən insan bununla da ömrünü uzatmaq 
fıirsəti qazanır. Lakin sözün ömrü də sonsuz deyil; о da insan kimi törəyiı; 
dövrünü yaşayır və geci-tezi içləklikdən düşərək sıradan çıxır. Мэ'паса 
anlaşılan məqanıa qədər davam edən bu yaşam bə'zən yazıya köçürül- 
məklə tamamilə unudulmaq təhlükəsindən xilas olur. Doğrudur, müəyyən



vaxt keçdikcə bu tipli sözləri tanımaq çətinləşsə də, əvvəl-axır üstündən 
gizli pərdə götürülərək ilkin mahiyyət üzə çıxır və beləliklə, “daşlaşmış” 
ömür öz missiyasını yenidən həyata keçirir.

Türk bədii təfəkkürünün əbədiyaşar abidələrindən biri kimi dəyərlən- 
dirilən “Dədə Qorqud kitabı” üzərin<^ə apardığımız müşahidələr göstərir 
ki, burada mə'nası düzgün açılmaınış belə arxaizmlərə yetərincə rast gə- 
linir. Mətnin əslinə uyğun oxunmasına və formalaşma tarixinin daha ay- 
dın, daha dəqiq təsəvvür edilməsinə imkan yaradan bu tipli dil faktlarm- 
dan bir neçəsini nəzərdən keçirək.

Bu dedügi Osman nəslidür, işdə şürilüb gedə yorır (D-2, 8).
Qədim oğuz taıixinin ibrətamiz səhifələrindən birini ümumiləşdirən 

Qorqud atanm “Axır zamanda xanlıq gerü Qayıya dəgə, kimsənə əllərin- 
dən almaya, axır zaman olub qopııca” deyiminə öz mə'lumat səviyyəsinə 
uyğun şərh verən nüsxə katibinin dilində getmiş bu cümlədəki “yorır” 
fe'linin oxunuşu mətnşünaslıqda fikir ayrılığı yaradan məqamlardandır. 
O.Ş.Gökyayın özündən əwəlki sözlə birlikdə “gideyürür” şəklində oxu- 
yub, “gidip duruyor, devam edib gidiyor” kimi açıqladığı (9, 19, 297) bu 
arxaizm H.Araslı və Ş.Cəmşidov nəşrlərində də bütöv söz forması kimi 
düşünülərək “gedəyüdir” variantında (11,14; 3,279) əks olunmuşdur. Ma- 
raqlıdır ki, H.Arash onu “getnıəkdədir” kimi şərh etsə də, Ş.Cəmşidov, 
ümumiyyətb, münasibət bildirməmişdir. F.Zeynalov-S.Əlizadə birgə nəş- 
rində, eləcə də S.Əlizadənin müstəqil tərtib etdiyi nəşrdə yaxın mə'nalı 
fe'llərin birləşməsindən yaranmış “gide-yürir” mürəkkəb fe'li kimi trans- 
kripsiya edilən bu sözlər (12, 31; 13, 30) son dövrlərdə işıq üzü görən 
S.Tezcan-H.Boeschoten və O.F.Sertkayanın nəşrləriııdə “gede yörür” for- 
masında verilmişdir (23,29; 19,31). Qeyd olunan arxaizmin oxunuşu üzə- 
rində ayrıca dayanan O.F.Sertkaya onuıı qalın və ya incə saitlə verilməsini 
seçim edərkən naşirlərdən çoxluğun qəbul etdiyi fıkri əsas tutursa, “-Ö-, 
yoxsa -ü- ilə oxunmalıdır?” sorğusunu cavablandırarkən Osmanlı türkcəsi- 
ni önə çəkərək “yörür” variantının daha uyğun olacağı qənaətinə gəlir (19, 
51-52). Düzü, bu cür təhlillə razılaşsaq, onda Azərbaycan klassik ədəbiy- 
yatının dilində daha geniş yayılmış “ytirür//yürir” (-r zaman şəkilçisidir) 
variantının hansı əsasla qəbul edilməyəcəyini düşünrnək çətindir.

Yazılı türk dilinin ilkin qaynaqlarından olan Orxon kitabələrininn dərin 
bilicibrindən biri olan M.Ergin isə tarixi gerçəklikdən çıxış edərək qoşa 
işbraniş bu sözləri “gide yorır” şəklində vermiş və tərtib etdiyi sözlükdə 
“yorı-“ variantında başlığa gətirməkb göstəribn işlənmə məqamındakı 
mə'nanı “yor-” yardımçı fe'li kimi açıqlamışdır (5, Ic., 73; IIc., 339). Bizim



də tərəfmdə olduğumuz bu oxunuşda “yorı-” əslində -э fe'li bağlama şə- 
kilçisi qəbul etmiş “get-” fe'li ilə birlikdə tərkib yaratmışdır ki, bu, 
“Kitab”m dili üçün xarakterik fe'l formalanndandır. Məsələn:

Sarp yorırkən Qazılıq ata namərd yigit binə bilməz, binincə binməsə, 
yeg! (D-4, 4-5).

Gəldin ol kim solduran soydur, sabadanca yerindən uru turar, əlin- 
yüzin yumadan toquz bazlammac ilən bir küvlək yoğurd gəvzələr, toyun- 
ca tıqa-basa yer... (D-7, 12-13).

Çaya baqsa şalımlu, çal qaraquş ərdəmlü bir gözəl yaxşı yigit oldı. (D- 
70, 4-6).

Bamsı Веугэк birini qova getdi. (D-76, 3) və s.
Bu faktlar “gedə-” feli bağlama formasmm “yonr” kimi oxuduğumuz 

əsas fe'li tərz baxımmdan izah etdiyini şübhə altına almır. Bəs “yürir” və 
“yörir” oxunuşu ilə mtiqayisədə daha qədim “yorır” variantmı seçim et- 
məyimiz пэ ilə bağlıdır?

Araşdırmalar sübut edir ki, bu boylar toplusu yaranma baxımmdan VI- 
VII əsrlərə qədərki bir dövrü əhatə edirsə də, ən kamil niisxə hesab edilən 
Drezden əlyazması XI əsrdə yazıya alıımış daha qədim əlyazmadan üzü 
köçürülən variantdır. Ona görə də abidənin mətnində həm boylarm yara- 
dıcısı, düzüb-qoşanı sayılan “Rəsul əleyhissəlam zamanına yaqın” yaşa- 
mış Qorqud atanın, həm sonrakı dövrbrdə onun şifahi formada yayılma- 
smda müstəsna xidmətləri olan söyləyici ozanlarm, həm də öz dövrünün 
anlam səviyyəsini nəzərə alaraq ona şüurlu müdaxib edən nüsxə katiblə- 
rinin dilinə məxsus sözlər paralel şəkildə işlənməkdədir. Üçmərhələli ar- 
xaikləşmə kimi şərh etdiyimiz bu dil hadisəsinin (ətraflı bax: 7) ilkin qatı, 
təbii ki, Dədə Qorqudun yaşadığı zamanla, yə'ni V-VII əsrlərlə bağlıdır. 
İstər söyləyici ozan, istərsə də nüsxə katibləri bə'zən daha arxaik qatı 
əvəzləmək yolu ilə mətnin dilini müasirləşdirməyə çalışmışlar ki, bu 
meyli çağdaş naşirlərin iş üsulunda da sezmək mümkündür. Haqqında da- 
nışdığımız “yorı-” fe'li nüsxə katibinin dİlinə məxsus cümlədə işlənilmə- 
sinə baxmayaraq, məhz arxaik qata aid sözlərdəndir. “Yürüş etmək, get- 
mək, hərəkət etmək” kimi mə'na çalarlarında işlənən bu söz Orxon- 
Yenisey abidələrinin dilində mütəmadi rast gəlinən arxaizmbrdəndir. 
Məsəbn:

Kanım bağa tenrikən tiyin anta yorımıs, isig, küçin bermis... (Ongin 
abidəsi, ön tə rəf, 5; 17, 53).

... yonyup tiyin kü esidip balıkdakı tağıkmıs, tağdakı inmis, tirilip yet- 
mis ər bolmıs. ( Kül tigin, şərq tərəfı, 12; 17, 72).

... karığ səkipən Kögmən yışığ toğa yorıp kırkız bodunığ uda bozdım,



kağanm birlə Sona yışda sünüşdim ( Bilgə xaqan, şərq tərəfi, 27; 17, 94).
Bu arxaizmə “yürümək, varmaq” anlamlarında Yusif Balasaqunlunun 

XI əsr türk poeziyasının ən qüdrətli abidəsi olan “Qutadqu bilig” əsərində 
də rast gəlininr. Məsələn:

158 yorı ay biligsiz igingni ota^ 
biligsiz otın sen ay bilgi kuta (25, 116)
179 bilig karağu turur belgülüg 
yon ay biligsiz bilig al ülüg (25, 118)
227 kalı edgü bolmak tilese özüng
yorı edgülük kıl kesildi sözüng (25, 126) və s.

M.Kaşğarinin həmin əsrdəcə qələmə aldığı ensiklopedik sö'zlüyündə 
eyni anlamda açıqlanan bu arxaizm (10, IVc., 635) aşağıdakı atalar sözü 
və nəzm parçası vasitəsilə şərh olunmuşdur:

“tündə yorup kündüz səwnür, kiçikdə əwlənip ulğadhu səwnür” ( yolı 
gecə gedən gündüz sevinər, çünki o, yolı görmədən getmişdir, gənc ikən 
evlənən adam isə yaşa dolanda sevinər, çünki uşaqlan işləyərək onun eh- 
tiyacım ödəyərlər, adam rahat olar). (10, П1с., 79-80).

“Udhu barıp öküş ewdim,
Təlim yorıp küçi kəwdim,
Atım birlə təgü ewdim,
Məni körüp yini ağdı”.
Dalınca varıb tələsdim,
Çox yorıb gücdən saldım,
Atımla çatmağa tələsdim,
Мэп görüb tükü ürpəşdi (10, Ic., 219).

Göriindüyü kimi, hətta “yor-“ fonetik variantinta götürülə bilən bu ar- 
xaik fe'l birinci nümunədə “getmək”, ikincidə isə “qovmaq, qaçırtmaq” 
mə' nalarmdadır.

Bundan əlavə, sözün əski əlifba ilə yazılışı və abidənin dilində aşağı- 
dakı işlənmə məqamları göstərilən oxunuşun tarixi həqiqətə daha uyğun 
olduğunu söyləməyə imkan verir:

Sarp yorırkən Qazılıq ata namərd yigit binə bilməz, binincə binməsə 
yeg! (D-4, 4-5)

Evdən çıqub yorıyında səlvi boylum! (D-12, 8-9).
Bədəvi atm ökcələdi, ol tərəfə yorıdı. (D-26, 7-8).



Dirsə xan yayan, bunlar atlu yorıdılar. Alubanı qalın kaflr ellərinə yö- 
nəldibr. (D-30, 2-3).

Yorı, oğul, baban sana qıydısa, sən babana qıymağıl! (D-31, 1).
Yorıyalım, a bəglər, av avlayalım, quş quşlayalım, sığın, keyik yıqalım, 

qayıdalım otağmııza düşəlim, yeyəlim, içəlim, xoş keçəlim! (D-36,12-13).
Çoban böylə digəc Qazana qəhər gsldi, aldı yorıyu verdi. (D-49, 5-6).
Qazana qeyrət gəldi, çobanı bir ağaca sara-sara rnöhkəm baqladı, at- 

landı, yorıyu verdi. (D- 50, 3-4).
Böylə digəc anasımn qərarı qalmadı, yorıyu verdi, qırq incə bellü qızm 

içinə girdi. (D-55, 2-3).
Bir-iki gögərçin öldürdi döndi, evinə gəli yorırkən Əzrayıl atmın gözi- 

пэ göründi. (D-159, 12-13) və s.
M.Erginin dəqiq müəyyənbşdirdiyi kimi, boyların dilində müxtəlif 

qrammatik şəkilçilərlə 27 dəfə işlənən bu söz (5, IIc., 339) eyni zamanda 
-t leksik şəkilçisi ilə düzəlmiş “yorıt-“ fe'linin yaranmasında da iştirak 
etmişdir. Məsələn:

1)“qaçırtmaq” mə'nasında:
Kəndüləri atlı, babanı yayaq yorıtdıhır. (D-30, 11).
Ağ əllərin qaı-usmdan bağlatdınmı, kafir önincə yorıtdunmı? (D-136,10).
2)mə'cazlaşaraq “ ad daşımaq” mə'nasında:
Ata adını yorıtmayan xoyrad oğul ata belindən enincə enməsə, yeg! 

(D-4, 9).
Ata adm yorıdanda dövlətlü oğul yeg! (D-4, 10-11).
3)qılmcla bağlı “oynatmaq”, “çalmaq” mə'nasında:
Qara tonlu kafırə at saldılar, qılıc yorıtdılar. (D-270, 6).
T.Tekinin düzgün müşahidə etdiyi kimi, bu arxaik söz Orxon abidəb- 

rində işləraniş eyni nıə'nalı “yor-” felinə -ı şəkilçisinin əlavəsi ilə düzəlib 
(22, 87). Bu fikrə və semantik yaxınlığa istinadən deyə bilərik ki, “Ki- 
tab”ın mətnində rast gəlinən “yort-”, “yortış-” fe'lləri, ebcə də “yortma”, 
“yorış” isimbri bu arxaik fe'l kökündən törəmişdir. Bu aşağıdakı faktlar- 
la təsdiqlənir:

Qazan gerü döndi, gəldügi yolı əlinə alub yortdı. (D-141, 2-3).
At üstində эуЬптэуйЬ yortan Qazan, sənin belin ölmış? (D-149, 7-8).
Qırq yigidin yanma bıraqdı, yedi gün yedi gecə yortdılar. (D-177, 5-6).
Ağboz atlar binübən yortuşdılar, bəg babası yanma irişdibrş. (D-200,8-9).
Gecə-gündüz demədibr, yortma oldı. (D-301, 10).
Qırq yigidin boyma aldı, Qalın Oğuzun üstünə yorış etdi. (D-19, 4-5).
Bəllidir ki, orta əsr yazılı abidələrinin dilində “yon-“ fe'li artıq incə-



ləşərək “yürü-“ və “yörü-“ şəklini almışdır. Lakin bu bizə haqq vermir ki, 
“Kitab”m dilini yaxm keçmişə çəkib müasirləşdirək. Məhz çox zaman bu 
yolla gedildiyi üçün onlarla sözün oxunuşu və mə'nalandırılmasında yan- 
lışlığa yol verilmişdır (ətraflı bax: 6).

“Yorı-“ felinin yuxarıdakı işlənmə məqamına gəlincə, onun “gedə” fe'l 
formasına artırılaraq “getməkdə dşvam edir” mə'nasında işlədiyini söy- 
ləmək^

2 . . *

J C /

Yanal ala uyanmda dikilsə, gərdək görkli. /
Urunca tınğı görkli.
Oğul görkli. (D-7, 1-3).
Abidənin giriş hissəsində Dədə Qorquda aid üçüncü soylamadan gö- 

türdüyümüz bu deyimlər də mübahisəli oxunuşu və açıqlanması ilə diq- 
qəti çəkir. Müxtəlif variantlarda şərh edilən “yanal” və “uyanmda” ar- 
xaizmlərinin tarixi dil faktlarına əsasən doğru-dürüst açımı göstərdi ki, ilk 
deyimdə qədim oğuzların evlənmə zamanı toyetmə adətinin tərkib ele- 
menti olub, bəylə gəlinin qovuşmasına imkan yaradan gərdəyin al-qırmızı 
rəngdə qurulmasının düşərliliyi ifadə olunmuşdur (8, 89-92). Əksər nəşr- 
lərdə “Uzunca tənəfi görkli” kimi oxıman ikinci deyimdə isə məişətlə 
bağlı çadır ipinin uzun olmasının gərəkliyi fıkrinin irəli sürüldüyü göstə- 
rilir. Bu yozum “urunca” sözünün ilk baxışda əski əlifba ilə yazılışa uy- 
ğun “uzunca”, “çadır ipi” anlammı verən эгэЬ mənşəli “tənab” sözünün 
isə “tənəfı” fonetik variantında oxuna bilməsi ehtimalına əsaslamr. Qor- 
qudşünas alim V.Zahidoğlu “tənab” sözünün hətta xalq datıışıq dilinin 
tə'siri ilə “tənəfı” (-İ mənsubiyyət şəkilçisi kimi düşünülür) formasmda 
işlənmə imkanınm mümkünsüzlüyünü və ən başlıcası, daxil olduğu sət- 
rin, mətn parçasınm sintaktik qurululuşuna uyğunsuzluğunu əsas gətirə- 
rək, onu qədim türk dilində “çadır ipi, şərid” mə'nalı “tanğı” arxaizmi 
kimi bərpa edir (27,473-475). “Kitab”ın dilinə tarixi baxımdan həssas ya- 
naşan araşdıncının mövqeyi digərləri ilo müqayisədə inandıncı görünsə 
də, soylamanın məntiqi axarına aydınlıq gətirmir. Belə ki, ikinci sözün 
eyni mə'na daşıyan ərəb mənşəli “tənəf (<tənab)”, yaxud türk mənşəli 
“tanğı” sözü kimi açıqlanması deyimin mahiyyətini dəyişmir. Onun daha 
aydm anlaşılması məqsədilo öncə gələn bir neçə deyimi nəzərdən keçirək:

Dizin basub oturanda halal görkli.



Dölümündən ağarsa, baba görkli.
Ağ südin toya əmzirsə, ana görkli.
Yanaşub yola girəndə qara buğur görkli.
Sevgili qardaş görkli. (D-6, 12 -  D-7, 1).

Göründüyü kimi, bu soylama parçasmda dizin qatlayıb ailəsinə halal- 
lıqla qulluq edən ev qadını, öz toxumundan övlad böyüdüb boya-başa çat- 
dıran, pərvazlandıran ata (6, 37-41), ağ, müqəddəs südünü doyunca əmiz- 
dirən ana alqışlanaraq ömək sayılır. Məntiqi baxımdan bir-biri ilə səsləşib 
biri digərini tamamlayan sonrakı deyim də olduqca maraqlı fıkir üzərində 
qurulmuşdur.

M.Kaşğari lüğətindən aydın olur ki, tarixən “qara” sözü bir neçə mə'- 
nada, о cümlədən böyüklük və hörmət mə'nasmda da işlənmişdir (10, 
IIc., 210). “Buğur” arxaizmi isə dar mə'nada ’’erkək dəvə”, geniş mə'nada 
“hər bir heyvanın erkəyi” anlamlarını daşımışdır (10, IVc., 98). Məsələn:

“İkki boğra iğəşür, otra kökəgün yançılur = iki buğra çarpışar, ortada 
göy milçək (bu söz xalq danışıq dilində indi də “gügeyin” variantında 
yaşamaqdadır-A.H.) qırılar” (10, Ic., 236).

“Boğralar kökrəşdi = ayğırlar kişnədi” (10, IIc., 228).
Görünür, elə buna görə də “buğur” sözü müasir türk dillərinin bə'zisin- 

də çoxçalarlığını saxlayaraq, dağ qoçunu, maral və sığının erkəyini də 
adlandırmaqdadır (21, 236). Odur ki, bu soylamada “buğuf' sözünün də- 
və ilə yanaşı, atın erkəyini də adlandıra bilməsi ehtimalı yüksəkdir. Abi- 
dənin dilində işlənmiş “ayğır” və “qoç:’ sözlərinin mə'na çalarları gəldi- 
yimiz qənaətin doğruluğuna zəmin yaradır. Faktları dilləndirək:

Əlimdə qıl kişlim ayğır malı,
Ayğır urub* alduğım boğma kirişim. (D-109, 3-4).

(*Bu sözün "verüb” variantında yazılıb oxunmasına baxmayaraq, boy- 
dakı hadisələrin məntiqinə uyğun tərzdə “urub” kimi oxunub mo'nalandı- 
rılmasmı daha düzgün hesab edirik; Beyrək yayını at vennəklə deyil, yağı 
üzərinə at salmaqla -  hücum etməklə qtızanır).

Təhlil göstərir ki, “ayğır” sözü birinci misrada “erkək dağ keçisi”, ikin- 
ci misrada isə “erkək at” mə'nasmdadır (6, 138).

Mən qara qoç atıma binmədən ol binmax gərək! (D-81, 2).
Qara qoçın oynatdı, Uruz kafırin sağına at təpdi. (D-133, 4).
Qara qoçlar qarısa, qulun verməz. (D-147, 3).



Naşirlərin müxtəlif variantlarda oxuduğu “qara qoç” birləşməsində 
“qoç” sözünün “егкэк at” anlanımda işlənilməsi göstərilən konteksdə anla- 
şılandır. Buradan belə nəticə çrar ki, “ayğır” və “qoç” sözləri Dədə Qorqud 
boylarınm fonnalaşdığı dövrdə bütün heyvanlarm erkəyinə deyilmiş, son- 
radan mə'na daralmasına mə'ruz qalaraq bugünkü anlamda konkret hey
vanlarm erkəyini adlandırmaq funksi-yasmı qazanmışdır.

Bu mənada “buğur” arxaizminin егкэк atı adlandırması təbiidir. Demə- 
li, “Yanaşub yola girəndə qara buğur gçrkli” deyimində minik vasitəsi ki- 
mi erkək atm əvəzsizliyi təqdir olunur. Qədim türk təfəkküründə “At igi- 
din qanadıdır” (10, Ic., 122). “At ki var, igidin qardaşıdır” (15, 158) de- 
yimləri ilə birbaşa bağlılığı olan “Sevgili qardaş görkli” ifadəsi məhz 
özündən əvvəlki fikri tamamlamaq məqsədilə işlədilmişdir. Atın sevgili 
qardaşlatən tutulması oğuz düşüncəsinə doğmadır və bu, Bamsı Beyrəyin 
Boz atmı öyməsi səhnəsində qabarıq şəkildə əksini tapmışdır:

Açuq-açuq meydana bənzər sənin alıncuğm,
İki şəbçırağa bənzər sənin gözcigəzin.
Əbrişimə bənzər sənin yəlicigin,
İki qardaşa bənzər sənin qulaqcığın,
Əri muradına yetürər sənin arxacığm,
At deməzəm sana, qardaş derəm, qardaşımdan yeğ!
Başıma iş gəldi, yoldaş derəm, yoldaşımdan yeg! (D-99, 6-11).

İnci kimi sıralanıb düzülən bu flkirlər həyat həqiqətlərində gerçəkləşən 
möhkəm bir məntiqə söykənir. Bu qırılmaz məntiq, üzərində dayandığı- 
mız deyimdə də əks olunmuşdur ki, yalnız irəli sürübn oxunuş variantı ilə 
şərh oluna bilir.

Öncə qeyd etdiyimiz kimi, “Yanal ala uyanmda dikilsə, gərdək görkli” 
deyimi ilə bəyb gəlinin ilk zifaf gecəsini keçirdikləri al-qırmızı çadır, 
onun müqəddəsliyi dəyərbndirilir. Türk inancında qırmızı rəng eşq, şəh- 
vət, ehtiras rəmzidir ki, gərdək də bəylə gəlinin cismani qovuşduğu ülvi 
bir məkandır. “Urunca tmğı görklı. Oğul görkli” deyimi bu flkrin məntiqi 
davamı kimi araşdırıldıqda həqiqi mə'nasını tapmış olur. Naşirbrin ço- 
xaltma dərəcə şəkilçili “uzunca” sifəti kimi oxuduqları “urunca” sözü əs- 
lində “ur-“ arxaik fe'lininin -unca fe'li bağlama şəkilçisi qəbul etmiş for- 
masıdır. Bir nöqtə qoyuluşu ib  fərqbnən “urunca” və “uzunca” sözlərinin 
əski əlifba ilə yazılışı ilk mə'nanm nəzsrdən qaçırılmasma şərait yarat- 
mışdır ki, sürətli yazı prosesinin fəsadlarından biri kimi üzə çıxan bu ox- 
şar qrafık forma mətndə -r- kimı oxunması tələb olunan neçə-neçə sözün



tərkibində öziinü göstərir. Məsələn, “qara qoç”(D-3, 10), “örən” (D-27, 
5), “Tondar” (D-37, 1) sözbrindəki -r- hərfinin bir nöqtə qoyuluşu ıiə 
yazılışı həmin sözlərin “qazağuc”, “uzun”, “Tondaz” variantlarmda oxun- 
ması üçün əsas olmuşdur. Dil tarixi faktları göstərir ki, arxaik “ur-“ fe'li 
“toxum səpmək”, “doğmaq”, “nəsil vermək”, “mayalanmaq” mə' naların- 
da işbnməklə müasir türk dillərində “aiiə”, “nəsil”, “övlad”, “toxum” an- 
lamlannı verən bir çox sözfefin. {16, Ic., 2h.p-.1651,
:Ш5^30^604-б05). taxmaq” mə'nalann-
da M.Kaşğari lüğətində də (10, fVc., 606-607) rast gəlinir ki, “urağut = 
qadın, arvad” (10, Ic., 194), “urı = oğul” (10, Ic., 152), “uruğ = dənə, to
xum, həbbə” (10, Ic., 133) kimi arxaizmlər həmin semantik özüldən qay- 
naqlanmışdır. Bundan əlavə, uKitab”ın dilində cəmi bircə dəfə işlənib 
“qohum, bir nəsildən törəyən aib üzvü’" anlamını verən “urğun” sözü də 
(“Yettügimdə yel yetməzdi yedi urğunum”, D-207, 9-10) bu arxaik fe'l 
kökündən törəmişdir (6, 166-169). Odur ki, “nəsil vermək” mə'nalı “ur-“ 
fe'linin göstərilən məqamda işlənməsinə şübhə yeri qalmır.

“Tmğı” kimi transkripsiya etdiyimiz sonrakı sözün mə'na açımı, ümu- 
milikdə, soylanıa parçasmın və deyimin semantik ruhu ib  səsləşir. Təhlil 
göstərir ki, M.Kaşğari lüğətindo “ruh, nəfəs” və “nəfəs almaq” anlamla- 
nnda “tin-” fe'l-ad sinkretizmi işbnmişdir (10, Ic., 349; IIc., 54). Bu kor- 
relyativ sözə “nəfəs, ruh, həyat” və ’’nəfəs almaq, rahatlanmaq, istirahət 
etmək” mə'nalannda müasir türk dilbrinin bir çoxunda həm müstəqil şə- 
kildə, həm də “həyat vermək, həvəsləndirmək” mə'nalı “tınıt” (16, IIIc., 
2h., 1316), “nəfəs” mənalı “tmış” (16, П1с., 2h., 1317) sözbrinin tərkibin- 
də rast gəlinir. Görünür, tarixən işbk olan “tin-” feli M.Kaşğari lüğətində 
müşahidə etdiyimiz “rahat etdirmək, dincəltmək” mə'nalı “tındır-” fe'li
nin (10, lie., 189) və “nəfəs alma” mə'nalı “tımğ” isminin (10, IIc., 63) 
tərkibində də özüaö büruzə yerir. Bu si^cretik Ш!г к0кйпэ'“гиЬ, nəfəs” və 
“nəfəs almaq” anlamlarında eyni əsrih məhsufu olan “Qutadqu bilig’’ di- 
daktik poemasmda da rast gəlinir (25, 1243). Bundan əlavə, həmin əsərdə 
“tın-“ fe'l kökürıdən törəmiş “canlı; şüurlu həyat sürən varlıq” anlammı 
daşıyan “tınığlı” (-ığ isim, -lı sifət düzəldən şəkilçibrdir) sözü ilə də qar- 
şılaşmaq mümkündür:

23 uçuğlı yorığlı tınığlı nece 
tiriliğü seningdin bulup bir içe (25, 94).
1741 negü tir eşitgil ukuşluğ amul 
yorığlı tınığlı küdezçisi ol (25, 366).
3106 tilin sözledi barşa edgü sena 
dua birle tmmaz tınığlı tına (25, 564).



Bu fe'l kökü dilimizin tarixi inkişaf prosesində izsiz ötüşməmiş, bə'zi 
şivələrimizdə “havası çatmamaq, təngnəfəs olmaq, boğulmaq” mə'nasın- 
da işlənən “tmcıxmaq” fe'linin (1, 496) kökündə daşlaşmış şəkildə yaşa- 
maqdadır.

Qorqud deyimində işbnmiş “tınğı” arxaizmi də homin “tin-” fe'lindən 
-ğı leksik şəkilçisi ilə yaranmışdır.ld, güclü nəfəsalma ilə müşahidə edilən 
ehtiras hissini ifadə etdiyini düşünürük. Etimoloji açımdan əlavə, bu 
aşağıdakı faktlarla da özünü doğruldur.

Müasir canlı xalq danışıq dilində “kefı durmaq” (1, 496), “keyfı gel- 
mek, can ı... istemek” (2, 504) anlamlı “tmqılığı durmaq” deyimi işlənir 
ki, buradakı “tmqılığı” (-ı mənsubiyyət şəkilçisidir) sözü məhz bəhs etdi- 
yimiz “tınğı” arxaizmindən -lıq morfemi ib  düzəlmiş və “k e f’ anlamı ilə 
müqayisədə daha dəqiq görünən “ehtiras, hovəs” mə'nasım ifadə etmişdir.

Beİəliklə, zəncirvari fikirbrin keçid həlqəsini təşkil edən yuxarıdakı de- 
yim bəylə gəlinin qovuşmasma şərait yaradan gərdəyin şəhvət hissi oya- 
dan parlaq al rəngində qurulması şərti ib  başlanır, nəsil artırmaq ehtira- 
sımn gözəlliyinin təqdir edilməsi ib  davam etdirilir və bu prosesin nəticəsi 
kimi dünyaya gələcək oğul övladın üstün tutulması ib  tamamlanır.

3. “Gəldün, ol kim tolduran toydur, dəprətincə yerindən uru durdı, 
əlin-yüzin yumadan obanın ol ucundan bu ucuna, <bu ucundan> ol ucuna 
çarpışdırdı, quv quvladı, din dinlədi, öybdəncə gəzdi, öybdən sonra evi- 
пэ gəldi. Gördi kim, oğrı köpək, yegə tana evini bir-birinə qatmış, tavuq 
komasına, sığır tamma dönmiş. Qonşularma çağırar ki: “Qız, Zəlixə, 
Zübeydə, Ürüydə can! Qız, Çan Paşa, Ayna Mələk, Qutlu Məbk! Ölmə- 
gə-itməgə getməmişdim, yatacaq yerim genə bu xarab olasıydı. Nolaydı, 
bənim evimə bir bhzə baqaydmız. Qonşu haqqi -  Tanrı haqqı,” -  deyü 
söybr. Bunun kibinin, xanım, bəbəkbri bitməsün. Ocağına bunun kibi 
övrət gəlməsün”. (D-8, 6 -  D-9, 3).

Bu mətn par'çasında getmiş “tolduran”, “toy”, “dəprətincə”, “yegə” 
arxaizmbri ib  yanaşı, Drezden nüsxəsində şəklində yazılmış qonşu adla-

(D-8, 12-13).
rmın oxunuşu da qorqudşünaslığın fıkir ayrılığı yaradan məqamlann- 
dandır. O.Ş.Gökyay oxunuşunda “Kız 2’eliha, Zübeyde, Ürüveyde, Can 
Kız, Can Paşa, Ayna Melek, Kutlu Melek” düzümündə (9,23) verilmiş və 
bu xitablarm tərkibindəki “can” sözü fars mənşəli hesab edilmişdir (9, 
248). Bu oxunuş S.Tezcan-H.Boeschoten nəşrində eynib saxlanılmışdır 
(23, 33). M.Ergin fars mənşəli “can” sözünü ”çan” sözü ilə əvəz edərək



adları “Çan Kız, Çan Paşa” formasmda (5, Ic., 76) transkripsiya etmişsə 
də, mə'nasmı açıqlamamışdır. O.F.Sertkayanın “Cän Kız! Çän Paşä!” 
oxunuşundan (19, 43) belə aydın olur ki, görkəmli alim Drezden nüsxə- 
sindəki yazılışı duya bilmiş, amma nədənsə məna fərqinə varmamışdır 
(19, 145).

H.Araslınm “Qız Züleyxa! Zübeydə! Üreydə! Can qız, can paşa! Ayna 
Mələk! Qutlu Mələk!” kimi oxuduğu adlar (11, 17) Ş.Cəmşidov tərəfın- 
dən “qız, Zalxa! Zübeydə! Uruyzə! Can qız, Can paşa! Ayna Mələk! Qut
lu Mələk!” formasmda (3, 282) verilmişdir. Fərqli oxunuş EZeynalov- 
S.Əlizadə nəşrində də nəzərə çarpır: “'Yetor! Zəlixə! Zübeydə! Urüydə- 
can, qız-can! Paşa! Ayna Mələk! Qutlu Mələk!” (12,33). Göründüyü kimi, 
müəllifbr vasitəsiz nitqin başlanğıcmda işlənmiş “qız” sözünü “Yetər” 
qadm adı kimi vermiş, “can” sözünii isə çağırış nidası kimi dü-şünmüşlər.

Diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, müraciət məqsədib işlədi- 
lən bu qadm adları iki qrupa ayrılır; Zəlixə, Zübeydə, Ürüydə ərəb, Çan 
Paşa, Ayna Mələk, Qutlu Mələk türk ad sisteminə uyğun gəlir. Görünür, 
эгэЬ təhsili görmüş katib “Kitab”ın bir çox yerbrində olduğu kimi, qadm 
adlarınm ifa-dəsində də əlavəbr etməkdən çəkinməmiş və boylarm ad sis- 
teminə tamamilə yad sözləri mətnə daxil etmişdir. Bizcə, ilkin variantda 
“Qız, Çan Paşa, Ayna Mobk, Qutlu M əbk” müraciət formasmda olan bu 
çağırış katib tərəfindən “Qız, Zəlixə, Zıibeydə, Ürüydə can” şəklində döv- 
rün müsəlman ruhuna uyğunlaşdırılaraq vasitəsiz nitqin əvvəlinə gəti- 
rilmişdir. Нэг iki müraciət “qız” xitabı ib  başlayır ki, bu abidənin üslu- 
bundan irəli gəlir. Məsələn, “Bamsı Beyrək” boyunda Beyrək öz adaxlısı- 
na beb  müracbt edir:

Веугэк gedəli Bam-bam dəpə başma çıqdınmı, qız?
Qarmanıb* dört yanına baqdınmı, qız?
Qarğu kibi qara saçın yoldınmı, qız?
Qara gözdən acı yaş dökdünmi, qız?
Güz alması kibi al yanağın yırtdınmı, qız?
Sən ərə vararsan, altun yüzük mənimdir, ver mafia, qız! (D-l 15, 8-12).
(*Bu söz də fərqli oxunan arxaizmlərdəndir)

Nüsxə yazılışmdan göründüyü kimi, “can” və “çan” sözləri fərqli qra- 
fık formadadır. Görünür, katib soylamanm ritmini saxlamaq üçün “can” 
sözünü “Ürtiydə” adının sonuna artırmışdır. Fars mənşəli bu sözdən fərqli 
olaraq, türk mənşəli “çan” sözü qonşu qadınlardan biri olan Paşanın ta- 
nınma əlaməti kimi işbdilmişdir ki, bu da Ayna Mələk, Qutlu Mələk 
qonşu adlan ib  səsbşir. E b  isə “çan” hansı anlamı verir?



Bədii mətnin təhlili göstərir ki, bu arxaizmdən başqa bir məqamda da 
istifadə olunnıuşdur. Belə ki, Beyrəyin dəli ozan libasında nişanlısı Banı- 
çiçəyin toy məclisinə gəlməsi epizodunda Qazan xana müraciətlə dediyi 
aşağıdakı soylamaya diqqət yetirək: /

Alan sabah durmuşsan,
Ağ ormana girmişsən.
Ağ qovağm budağından 
Yırğayıban keçmişsən.
Çan yacuğm əgmişsən,
Oqcuğazm qurmuşsan, /
Adın gərdək qomışsan. (D-110, 7-10).

Qodim oğuz məişətinin ən mühüm a.tributlarından sayılan gərdəyin qu- 
rulma mexanizmini bütün detalları ilə əks etdirən bu soylamadakı “çan” 
arxaizmi “dirək”, daha dəqiq desək, “çadırm yan dirəkləri” anlammda iş- 
lənmişdir (ətraflı bax: 8, 93-94). ’’Qadın evin dayağıdır” fıkri müqəddi- 
mədə Qorqud ataya istinad edilərək qabardılan эп parlaq nəticələrdəndir. 
Bu aspektdə “Çan Paşa” adındakı tə'yinedici söz məhz “dirək” anlamm- 
dadır.

' r ' "  -  . *

(D-9, 10-11).
Bin söylərsən, birisini qoymaz, ərin sözini qulağına qoymaz.
“Kitab”ın müqəddiməsində bayağı qadınları səciyyələndirən mətn par- 

çasındatı götürdüyüraüz bu cümlədəki ilkin işbnmiş “qoymaz” sözü də 
oxunuş və mə'nalandırma baxımmdan mübahisə yaradan məqamlardan- 
dır. O.Ş.Gökyay onun Drezden nüsxəsində “koymaz” şəklində yazıldığını 
qeyd etsə də, kontekstdən çıxış edərək “tutmaz” kimi oxumuşdur (9, 23). 
M.Ergin yazılışı əsas götürərək “koymaz” kimi oxuyur (5, Ic., 77) və tər- 
tib etdiyi sözlükdə “koymak, bırakmak., sokmak, tıkmak” mə'nalaların- 
dan birini daşıdığmı göstərir (5, IIc.. 192). S.Tezcan-H.Boes-choten 
nəşrində sözün yanlış yazıldığı ehtimal edilərək “tuymaz” kimi oxunur 
(23, 34). O.F.Sertkaya eyni şəkildə oxusa da, fakta başqa mövqedən 
yanaşır: “Müstensih metinde tuymaz yazmak istemiş, ancak kamış kale- 
mi fazla bastımıaktan ve harfı sola doğru biraz egri yazmaktan dolayı, 
mürekkeb yığılması sebebiyle, te harfinin üstte iki noktalı gövdesi, üstte 
iki noktalı kaf gövdesi halını almışdır. Burada harfı yanlış yazma yok, 
kaliqrafık hata vardır” (19, 150).



Azərbaycan naşirlərindən H.Araslı ifadəni eynilə saxlayaraq, hər iki 
sözü “qoymaz” şəklində (11, 18) oxusa da, Ş.Cəmşidov cümlənin ikinci 
hissəsini ataraq ixtisarla “Bin söylərsən, birisini qoymaz” kimi verməyi 
məqsədəuyğun bilmişdir (3, 282). F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində ilk söz 
“quymaz” variantında oxunmaqla belə əsaslandırılmışdır: “Bizcə, D nüsxə- 
sində yanlışlıq yoxdur. Söz iki dəfə eyni şəkildə yazılsa da, əvvəlcə “quy
maz” kimi oxunub transkripsiya edilməlidir. “Qədim türk lüğəti”ndə, 
M.Kaşğarinin “Divaır’ında “quymaq” fe'lini “qorxmaq”, “çəkinmək” kimi 
mə'na çalarları kontekstin məzmununa uyğundur. Beləliklə, həmin “ba- 
yağı” arvad “min də desə, ərindən qorxub çəkinmir və ərin sözünə qulaq as- 
mır” (12, 228).

Düzü, “hürkmək, qorxmaq” mə'nalı “quymaq” fe'linin göstərilən cüm- 
lə strukturunda işlənə bilmə ehtimalı çox azdır. Görünür, eb  buna görə də 
müəlliflər mətnin müasir dilimizə çevirməsində həmin ifadəni “Min 
söylərsən, birisini eşitməz” kimi vermişlər (12, 131).

Boyların keçdiyi inkişaf yolunu nəzərə aldıqda bu ifadənin də iki his- 
sədən ibarət olduğunu düşünməyə əsas var. Sözsüz, “Bin söylərsən, birisi
ni qoymaz” Qorqud ataya məxsus deyimdir. Dil tarixi materialları göstərir 
ki, “qoy-” эп qədim və işlək fe'llərdəndir. Orxon-Yenisey abidələrində 
“ко-”, “kod-” fonetik variantlarında qeydə alınan bu söz (17, 368) artıq 
M.Kaşğari lüğətində “koy-” şəklində işlənməklə (10, IVc., 319) “qoy- 
maq, buraxmaq, tərk etmək” anlamlarmı daşımışdır. Maraqlıdır ki, “Ki- 
tab”ın dilində həm “qo-” həm də “qoy-” vaıiantlarında işlənmiş bu qodim 
fe'l çoxmə'nalı çalarlarda özünü göstərir. Məsələn:

Anlar eylə digəc At ağızlu Aruz qoca iki dizinin üstinə çökdi, aydır: 
“Ağam Qazan, sası dinlü Gürcüstan ağzında oturarsan, ordun üstünə kimi 
qorsan” (D-37, 2-5).

Ərənlər əvrəni Qaracuq çoban sapanınm ayasına daş qodı atdı (D-41,8-9).
Çobanın daşı dükəndi; qoyun deməz, keçi deməz, sapanın ayasına qor 

atar, kafıri yıqar (D-41, 13 -  D-42, 1).
Dölün almaqdan sofan varsa, Şökli Məlik, qara gözli qızun var isə, gə- 

tür Qazana ver, тэгэ  kafır, sənün qızundan oğlı toğsun, siz anı Qazan bə- 
gə qırım qoyasız, -  dedi (D-59, 6-8).

Mərə, bu oğlana ad qoyasınca varmudur? -  dedi. (D-75, 1).
Dəli Qarçarı yalınçaq eylədi, ağıla qoydı. (D-88, 3).
Qanda getdün bəni yalnuz qoyub, canım yigit? (D-92, 5-6)
Bir yasduqda baş qoyub əmüzdügüm... (D-167, 8).
Onın qoyub tərsin oqur qızı, gəlini. (D-279, 3-4) və s.



Həqiqi mə'nada “buraxmaq”, mə'cazi mə'nada isə “ad qoymaq”, “qı- 
rım qoymaq”, “baş qoymaq” felbrinin tərkibində işlənən bu qədim söz, 
görünür, “yerinə yetirmək, əməl etmək” anlaramı da daşımışdır.

“Bin söylərsən, birisini qoymaz” ciimləsində -ma inkar şəkilçili “qoy” 
fe'li ilkin mə'na ilə bağlı “(ya&ma) buraxmaz” mə'nasmdadır. Artıq söy- 
ləyici ozanın və ya nüsxə katibinin dövründə bu məna nisbətən arxaikləşdi- 
yi üçün “ərin sözini qulağma qoymaz” əlavəsi ilə şərh olunmuşdur. Qədirn 
sözlərin, deyimlərin əski varıantı saxlanılmaqla qarşıhğmın göstərilməsi 
Drezden nüsxəsində geniş tətbiq edibn üsuldur və bu, onlarla dil faktmm 
açımmda özünü göstərir (bax: 6, 18-19, 56-58). Vatikan nüsxəsində daha 
sadə yolla gedilmiş, “qoymaz” fe'linin önünə “qulağına” sözü artınlmaqla 
fıkir durulmuşdur: “Bin söybrsən, birisini qulağma qoymaz’* (V-6, 12).

“Qoymaz” fe'linin “(yaxına) buraxmaz”, “eşitməz”, “qəbul etməz” an- 
lamlarında işbnildiyini XIX əsr alman şərqşünası H.F.Ditsin nəşr etdirdi- 
yi Dədə Qorquda aid aşağıdakı atalar sözü vasitəsilə də əsaslandırmaq 
mümkündür:

“Er oğul çağrılmadığı yerlere varm&sa; Adem olan hörmetin bir lokma 
içün bin dane kızıla vermese; aslm kökin bikmedügü yerdən kız almasa; 
uruğun turığm tanımadığı soya kız vennese; yise içse yenilce bayımış 
kursağı taracuk yigitden kısılı gelüp ödünc beş akca istemese; dirilerde 
derneklerde mürüvvet bilmez, keder küymüz, kavline turmaz, ögüt koy- 
maz ...” (9, 819). Göründüyü kimi, bu söyləmədə “ögüt qoymaz” ifadəsi 
məhz “öyüd qəbul etməz, eşitməz” anlamlarındadır.

5. Bərü gəlgil, başum baxtı, evim taxtı!
Evdən çıqub yorıyında səlvi boylum!
Topuğunda sarmaşanda qara saçlum!
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum!
Qoşa badam sığmayan tar ağızlum!
Güz almasına bənzər al yanaqlum!
Qavunım, verəgim, döbgim! (D-12, 8-11).

Abidənin birinci boyunda Dirsə xanın xatınına böyük sevgi və nəva- 
zişlə söybdiyi bu soylamadakı son üç sözün oxunuşu və mə'nalandırıl- 
ması da maraqlı yozumlarla müşahidə ohmur. Həmin arxaizmbr Drezden 
nüsxəsində beb  yazılmışdır: « ».

O.Ş.Gökyayın “kadunum, dirəgüm, döbgüm” variantında oxuduğu (9, 
26) bu sözbr müvafıq qaydada “kadın, xanım, hatun”, “direk, sütun, da- 
yanak”, “sakin, temkinli, itaatli” və buna yaxın mə'nalarda (9, 271, 274,



326) izah olunmuşdur. M.Ergin bu sözləri “kavunum, viregüm, düvle- 
güm” kimi (5, Ic., 79) oxuyur və qovunun müxtəlif növlərini adlandıran 
sinonim sözlər kimi şərh edir (5, IIc., 101, 175, 314). S.Tezcan-H.Boes- 
choten nəşrində “kadunum, ziregiim, dölegüm” kimi (23, 36) oxunan bu 
arxaizmlərin şərhindən anlaşılır ki, mi'ıəlliflər birinci sözü eyni anlamda, 
ikinci sözü "anlayışlı, hünerli, ağıllı” mə'nasını verən “ziregüm” sözünün 
yanlış yazılışı, üçüncünü isə O.Ş.Gökyayın açıqladığı anlamda düşün- 
müşlər (24, 71). Həmin raisra H.Araslı oxunuşunda “Qadımm, dirəyim, 
döləyim” kimi (11, 20) getmişdir. İlk sözün hansı mə'nada düşünüldüyü 
aydın olsa da, “döləyim” arxaizminə песэ yanaşıldığı mə'lum olmur. 
Ş.Cəmşidov oxunuşu sözlərin orijinalda yanlış yazılma ehtimalı üzərində 
qurulmuşdur. Müəllifə görə, Drezden nüsxəsində “qavunum” şəklİndə ya- 
zılmış söz “qadunum”, “virəgim” şəklində yazılmış söz isə “dirəgim” 
sözünün təhrif variantıdır (3, 109). Maraqlıdır ki, “döləgim” şəklində 
oxunan söz (3,284) burada da açıqlanmır. F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində 
isə “Qavunım, verəgim, döləgim” variantmda (12,35) əslinə uyğun oxun- 
sa da, müasir dilimizə ilk iki söz “qadınım, dayağım”, üçüncü söz isə “döl 
verənim” kimi çevrilmişdir (12, 133). S.Əlizadə müstəqil hazırladığı 
nəşrdə sonuncu yozuma tam əmin olmadığı üçün “dölək” sözünü ümu- 
mən “gözəl cins”, “əsilli-nəsilli” mə'nasında şərh edir (13, 197). V.V.Bar- 
toldun yanmçıq «мая дыня» tərcüməsindən (14,17) beb mə'lum olur ki, 
böyük qorqudşünas yalnız ilk sözü “qovunum” anlammda oxuya bilmiş, 
digərlərini isə ötürməli olmuşdur.

İlkin arxaikbşməyə mə'ruz qalan bu sözbr hətta Vatikan nüsxə katibi 
tərəfındən anlaşılmayaraq buraxılmalı olmuşdur (V-7). Yalnız M.Ergin və 
F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrbrində əski yazılışa uyğun doğru-dürüst tran- 
skripsiya edibn bu sözbr, fikrimizcə, tamamilə fərqli mə'nalarda işbn- 
mişdir. Öncə, “qavunum” arxaizmi üzərində dayanaq. Boyların təhlili 
göstərir ki, oğuz mühitində qadına böyük dəyər verilir. Oğuz igidbri bir 
dəfə, həm də sevərək bəyəndikləri qızla aib  qururlar. Qarşılıqlı razılaşma 
əsasında qurulan bu ailə nikahla təsdiqbnir. Yazılışına uyğun “qavunum” 
(-um mənsubiyyət şəkilçlsldlr) şəklində oxunması təbb olunan bu söz 
qədim türk dilində “nikalı bağlamaq” mə'nasmı ifadə edən “qav-” fe'lin- 
dən -ın ad düzəldən şəkilçi vasitəsilə düzəlmişdir. Daxili bərpaetmə üsulu 
ib  müəyyənləşdiribn bu fe'l lcökü MLKaşğari “Divan”ında -uş qarşılıq 
növ şəkilçısı ib  düzəlib “nikah etmək” mə'nasını bildirən “kavuş-” fe'li- 
nin tərkibində yaşamaqdadır:

“Ərkək tışma kamışdı= kişi qadına qovuşdu, nikah etdi” (10, IIc., 132).
Ulu dilçinin dəqiq müşahidəsinə əsasən, “sözün əsli bir şeyin bir şeyə



qovuşması anlamındadır” (10, lie., 132). “Qav-” fe'l kökü -şır şəkilçisi ilə 
yaranıb “qovuşdurmaq” mənasım daşıyan “qavşur-” (müqayisə et: yığşır, 
tapşır- və s.) fe'linin tərkibində Yusif Balasaqunlunun məşhur əsərində də 
işlənmişdir:

4056 elig kavşuru tut ada king tüze /
bu ong elging urğıl sol elging öze (25, 706).

Hələlik heç bir lüğətdə rast gəlmədiyimiz bu arxaik söz Dirsə xanırı 
dilindən xatununa “nikahlım” anlmmda müraciətlə işlədiyini düşünürük. 
Bu yozumu “verəgim” kinii oxuduğumuz sonrakı sözün mə'na açımı da 
qüvvətləndirir.

Boylarda evlənmək yaşına çatmış oğlan və ya qızlarm həyat yoldaşını 
seçmək hüququ təkcə öz istəkləri ilə deyil, həm də ata-analarmm razıhğı 
ilə baş tutduğu təsvir olunur. Elə Dirsə xanm xatununun ona sevgi ilə səs- 
ləndirdiyi sonrakı soylamada bunu aydın müşahidə etmək olur:

Bərü gəlgil, başım baxtı, evim taxtı!
Xan babamın güyəgüsi,
Qadm anamıfl sevgisi!
Atam-anam verdigi,
Göz açuban gördügim,
Könül verib sevdigim, a Dirsə xan! (D-23, 13 -D -24, 1-3).

Bu soylama parçası yalnız müraciət obyekti dəyişməklə Burla xatunun 
dili ilə Qazan xana söylənilir (D-135,13 -  D-136, 3).

Oğuz elində qız alıb-vermək ritual səviyvəsinə qaldırılmış qayda- 
qanunlarla yerinə yetirilir ki, bu “Bamsı Beyrək boyu”nda aydın ifadəsi- 
ni tapmışdır. Təfsilatına varmadan deyə bilərik ki, “verəgim” arxaizmi ilə 
Dirsə xan məhz xatununun ona ata-anasının könüllü razılığı ilə verildiyi- 
ni bidirmək istəmişdir. Buradakı -əg (//-эк) fe'ldən ad düzəldən mə'lum 
şəkilçidir. Söz müasir dilimizdo “qismətim” anlammda verilə bilər.

Soylamadakı “dölək” sözünə gəlincə, o, bə'zi naşirlərin düşündüyü 
kimi, “döl verənim” və yaxud “əsili-nəsilli” anlammda deyil, M.Kaşğari 
lüğətində “vüqarlı, könlü sakit” mə'nasmda qeydə alınmış (10, Ic., 388) 
arxaizmdir ki, O.Ş.Gökyay da tərəfındə olmuşdur. Bu arxaik söz İbn 
Mühənna lüğətində ’’sakit, hərəkətsiz” mə'nasmda açıqlanmışdır (18, 88). 
Iləqiqətən də, Bayındır xanm məclisindən qəzəbbnərək qayıdan Dirsə 
xanırı acığı qarşısında öz təmkinini pozmayıb ağıllı məsbhəti ib  diqqəti



çəkon qadına daha necə müraciət tmək mümkündür?! Bu soyuqqanllılıq, 
təmkin namərd nökərlərin hiyləsi ilə Dirsə xan tərəfmdən yaralanmış oğu- 
lun sağaldıqdan sonra əsir götürülmüş ataya yenidən sevgi hissinin oya- 
dılmasmda daha qabarıq üzə çıxır və bununla da semantik mə'na özünü 
tam doğruldur. Мэпсэ, Qorqud zamanı üçün anlaşıqlı olan bu arxaizm 
eyni anlamda abidənin mətnində 8 dəfə xatırlanan “Dölək Əvrən” oğuz 
igidinin adında da yaşamaqdadır. Beləlikb, həmin misranı “nikahlım, qis- 
mətim, təmkinlim” anlamlarşnda çevirmək mümkündür.

(D_22; \ J _ D_23, 1).
“Dirsə xan qurqut sinirli qatı yaym əlinə aldı, üzəngiyə qalqub qatı 

çəkdi, uz atdı; oğlanı iki talusınm arasında urub çaqdı, yaqdı.”
Göstərilən nümunədəki “qurqut”, ’’çaqdi” və “yaqdı” sözbrinin oxunu- 

şu və mə'nalandınlması qorqudşünaslığın fərqli yanaşdığı məqamlardan- 
dır. V.Zahidoğlunun “qurqut” arxaizmini “erkək vəhşi keçi, təkə” anlamm- 
da izah etməsi ilə (26, 274-277) düzgün açımı öz həllini tapsa da, “çaq-” 
və “yaq-” fe 'lbri haqqmda bunu söybmək olmur. O.Ş.Gökyay həmin 
fe'lləri “çıkdı” və “yıkdı” (-dı zaman şəkilçisidir) kiml oxuyaraq, birinci- 
sini “dışan gitmek, içeriden dışarıya gitmek” (9, 257), ikincisini isə “de- 
virmek, yerə atmak, yere sermek, attan aşağı alraak, attan düşürmek” (9, 
450) mə'nalarmda izah etmişdir. M.Ergin “çakdı” və “yıkdı” kimi oxudu- 
ğu bu sözləri (5, Ic., 86) “çakmak, urmak” (5, IIc., 68) və “yere yıkmak, 
yer sermek, düşürmek” (5, IIc., 329) mə'nalarmda şərh edir. S.Tezcan- 
H.Boeschoten nəşrində yanlış yazıldığına və buna görə də anlaşılmaz mə'- 
na verdiyinə görə ilk söz buraxılmış, ikinci söz isə müasir anlamda qavra- 
nılmışdır (23,41; 24,86). H.Araslınm “çaxdı, yıxdı” oxunuşundan (11,25) 
belə ehtimal etmək olar ki, о bu sözləri yanaşı işbnmiş sinonimlər kimi 
düşünmüşdür. V.V.Bartold çevirməsindən (“прошла насквозь, упала и 
коснулась земли”, 14,20) aydınlaşır ki.görkəmli alim həmin sözləri “çıq- 
dı” və “yıqdı” şəklində oxumuşdur. F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrlərində eyni 
oxunuşu müşahidə edirik (12,37). Cümlənin sonunu “urub, çoqıddı yıqdı” 
şəklində transkripsiya edən Ş.Cəmşidov (3, 289) yanaşmasmı belə açıqla- 
yır: “Bizə görə bu söz “çoqıdı” olmalıdır. Çünki cümlədə “urub” xəbərin- 
dan sonra “çaxdı”, yaxud “çıxdı” xəbərinin məntiqi yeri yoxdur. Burada 
ancaq qəfil zərbədən gicəlmək, əsərlənib çoqumaq yıxılmaq halı məntiqə



uyardır” (3, 115). Sözün açımında M.Kaşqari lüğətinə müraciət edən mü- 
əllifin mövqeyi maraqlı olsa da, faktlarla təsdiqlənmir. Əwəla, ulu dilçinin 
tərtib etdiyi sözlükdə “çoqı-” fe'li deyil. “süzülüb enmək, qonmaq” mə'nası 
verən “çok-” fe'li qeydə alınmışdir (10, IIc., 45). Müəllifln istinad etdiyi 
“Qədim türk sözlüyiTndə də həmin arxaizm “çoq-” və “çoqtur-” variantla- 
nnda başlığa gətirilmişdir (4, 153, 154). İkincisi, bizim üçün də olduqca 
maraq doğuran bu yozum ulu ozanın söybdiyi hadisələrin axarında özünü 
doğrultmur. Əgər həmin mə'nalandırmaya istinad edib veribn nümunənin 
müvafiq hissəsini “oğlanı iki kürəyinin arasından vurub уегэ saldı, yıxdı” 
kimi çevirsək, sonrakı mətn parçasında təkrarçılığı yol verildiyi üzə çıxar: 
“Uc toqundı, alca qanı şorladı, qoynı doldı. Bədəvi atmın boynun qucaqla- 
dı, уегэ düşdi” (D-23, 1-2). Bu yozunıda Buğacın yaralandıqdan sonra iki 
dəfə atdan düşmə səhnəsi canlandırılır ki, boyların təhkiyə dili üçün qəbul- 
edilməzdir. Məlız tarixi dil faktlarma və məzmun kontekstinə istinad edərək 
göstəribn sonluğu “urub çaqdı, yaqdı” variantında oxumağı məqsədəuyğun 
bilirik. “Çaq-” fe'linin “vurmaq” anlamında işlənilməsi mə'lum dil hadisə- 
sidir. “Çaxmaq çaxmaq, “ildırım çaxmaq”, “başına çaxmaq” birbşməbrin- 
də yaşamaqda olan bu mə'na M.Kaşğari liiğəti ib  yanaşı (10, Пс., 45, 50), 
“Kitab”ın mətnində də özünü göstərir. Məsəbn:

Çoban şəhid olan qardaşların haqına qodı, kafırbr leşindən bir böyük 
dəpə yıqdı, çaqmaq çaqub od yaqdı. (D-42, 4-6).

Ala yılan sökəməz ormanmı çaqmaq çaqub oda uram. (D-176,8-9). 
Çaxmaq daşmın bir-birinə vurulması ib  ifadə olunan bu mə'na əslində 

daha qədim olub, “dəymək”, “dəyib girrnək” mə'nasmı da bildirir. “Urub 
çaqdı” birləşməsi dilimizdəki “dəlib deşdi”, “çalıb çatdı” kimi yaxm mə'- 
nalı fe'llər əsasında yaranmışdır ki, “vurub (bədəninə) yeritdi” fıkrini ifa- 
də etmişdir. “Yaqdı” fe'li isə prosesin davamını əks etdirməklə “toxundu” 
mə'nasında işlənmişdir ki, bu mə'na M.Kaşğari lüğətində aşağıdakı mə- 
qamlarda nəzərə çarpır:

1) “Ağa büktir üzə yordım,
Barık yakıp kıya kördim,
Anı bilip takı bardım,
Tükəl yağı töri to q d f.
Sort yamaclara çıqıb yürüdüm,
Bir qaraltı görüb yaxınlaşdım,
Onu tanıyıb yanma vardım,
Yağılarm tozu qopdu. (10, Ic., 445)

2) “məninq barğunı yaktı” -  “mənim getməm yaxınlaşdı” (10, IIc., 84).



3) “kiminq bilə kaş bolsa, yaşm yakmaz = kimin üstündə qaş olsa, ona 
şimşək toxunmaz” (10, IIIc., 27).

4) “ol anqar əlig yakdı = о ona əl ilə toxundu” (10 ,1Пс., 62).
İlk iki nümunədə “yak-(//yaq-)” fe'li “yaxmlaşmaq, sonrakı iki nümu- 

nədə isə “toxunmaq” anlamında işlənmişdir.
Beblikb, ozan “çaqdı, yaqdı” arxaizmlərini ardıcıl işlətməkb Dirsə 

xanm atdığı oxun oğluna dəydiyini, toxımduğunu söyləyir. Sonrakı “Uc 
toqundı, alca qanı şorladı, qoynı doldı. Bədəvi atının boynun qucaqladı, 
уегэ düşdi” mətn parçasından göründüyü kimi, ozan “uc toqundu” ifadosi 
ilə əvvəlki cümlədə qaldığı məqamı xatırlayaraq nitqini davam etdirir və 
yaralanıb qoynu qanla dolan Buğacın atm boynunu qucaqlayaraq уегэ 
düşdüyünü təsvir edir. Buradan belə nəticə hasil olur ki, iki kürəyinin or- 
tasından oxla vurulan Buğac heç də birdən-birə yıxılmır, yara alaraq əv- 
vəlcə atm boynuna sarılır, sonra isə yerə düşür. Məhz yüngül yara aldığı 
üçün, Boz ath Xızırın dediyi kimi, onu ölüm təhlükəsi gözbmir, ana südü 
və dağ çicəyi ilə sağalaraq qırx namərddən intiqamım alır.

Bütün bu faktlar Qorqud sözünün qədimliyindən xəbor verir ki, sadə- 
сэ, həssas yanaşmaqla ilkin mə'nam açıqlayıb məzmunu əslinə uyğun şə- 
kildə müasir oxucuya çatdırmaq mümkündür.
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