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«AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINA DAİR 
TƏDQİQLƏR» MƏCMUƏSİNDƏ ARXAİK TÜRK DASTAN- 
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'XÜLASƏ

1961-ci ildən nəşrə başlayan «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatma dair tədqiqlər» 
(qısaca: «Tədqiqlər») jumalmm indiyə qədər 30-dan çox sayı nəşr olunmuşdur. Jumalm 
tədqiqat obyekti olaraq müəyyənləşdirdiyimiz I-XXXI saylarındakı 120-dək məqalə 
içərisində qədim türk eposu və oğuznamələr haqqında aparılmış araşdırmalar mühüm 
yer tutur. I.Abbaslı və H.İsmayılovun, Ə.Əsgər, S.Rzasoy, Ü.Nəbiyevanm tədqiqatların- 
da arxaik və qədim kökləri məsələsi diqqətdə saxlamlmış, arxaik, qədirn dövr və orta 
əsrlər türk dastançılıq ən'ənəsinin əsas bazası -  «Yaradılış», «Alp Ər Tonqa», «Oğuz 
Kağan», «Atilla», «Bozqurd», «Göy türk», «Эгкэпэкоп», «Şu», «Siyen-pi», «Köç», 
«Oğuznamə» və s. kimi mifoloji-epik, mənqəbə -  dastan tipli mətnlərin, demək olar ki, 
hamısı araşdırmaya cəlb olunmuşdur.

Açar sözlər: Oğuznamə, «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatma dair tədqiqlər», türk 
dastançılıq ən'ənəsinin əsas bazası, mənqəbə -  dastan tipli mətnlər

“AZERBAIJAN FOLKLORE RESEA R C H ES” SUM M ARY OLD TURK  
DESTANS AND OGUZNAM E TRADITION ISSUES  

SUMMARY
Since 1961 having been printed “Azerbaijan folklore researches” (short: researches) 

journal has been printed more than 30 issues. In the researches I-XXXI issues up to 120 
issues have been in the central attention of old Turk epos and oguznames. In the 
researches done by I. Abbasli and H.lsmailov, A.Asger, S.Rzasoy, U.Nabiyeva old and 
historical phrases have been on agenda, bases o f “Creation”, “Alp Ar Tonga”, “Oguz 
Kagan”, “Atilla”, Bozgurd , “Goy Turk”, “Ergenekon”, “Shu”, “Shiyen-pi”, “Koch”, 
“Oguzname” and this type myth destans have all been brought to research.

Key words: Oguzname, “Azerbaijan folklore researches”, the central attention of old 
Turk epos and oguznames

ТЕМА АРХ А И Ч Н Ы Х  ТЮ РКСКИХ ЭНОСОВ И ТРАДИЦИИ ОГУЗ-
НАМЕ В Ж У РН А Л Е «ИССЛЕДОВАНИЯ АЗЕРБА Й ДЖ А Н С К О Й  

УСТН О Й  НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
РЕЗЮ М Е

Начиная с первого выпуска от 1961 года, и по сей день число номеров журнала 
«Исследования азербайджанской устной народной литературы» (вкратце 
«Исследования») превышает 30 -  ти. В качестве выбранного нами объекта для 
изучения в журнале, среди 120 -  ти статей в I-XXX1 номерах, особо важное место 
занимают исследования древнего тюркского эпоса «Огуз-наме». В исследованиях 
И.Аббаслы и Г.Исмаилова, а также.
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А.Аскерова, С.Рызасоя, У.Набиевой тема архаичных и древних корней была в 
центре внимания. В исследования была включена основная база традиции 
тюркского эпоса архаики, древней эпохи и средних веков -  “Сотворение”, “Альп -  
Эр Тонга”, “Огуз Каган” , “Атилла”, “Бозгурд”, ‘Т ёк - тюрк”, “Эргенекон”, 
“Шу”,“Сиен- пи”, “Переселение”, “Огуз -  наме”, и, можно сказать, все другие 
статьи мифо -  эпического и манкаба -  эпосного характера.

К лю чевы е слова: Огуз-наме, «Исследования азербайджанской устной 
народной литературы», традиции тюркского эпоса архаики, манкаба -  эпосного 
характера

Məsətanin qoyuluşu. Yarım əsrlik tarixə malik olan «Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatma dair tədqiqlər» məcmuəsində milli folklorumuzun bütün 
janrları ilə bağlı zəngin tədqiqat materialları vardır. Onların içərisində das- 
tanşünaslığa, о cümləən arxaik türk dastançılığı və Oğuznamə ən'ənəsinə 
aid materiallar ayrıca yeri tutur. Bu materialların tədqiqi Azərbaycan folk- 
lorşünaslıq elminin tarixi baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir.

İşin məqsədi. Tədqiqatda qarşıda duran əsas məqsəd «Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində çap olunmuş mate
riallar əsasında arxaik türk dastanları və Oğuznamə ən'ənəsinin tədqiqi 
tarixini öyrənmək və mövzunun perspektiv təhlil istiqamətlərini müəy- 
yənləşdirməkdir.

Azərbaycan dastanlarına dair «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına 
dair tədqiqbr» (bundan sonra «Tədqiqlər» yazılacaq -  G.A.) məcmuə- 
sinin 1-31 saylarındakı (1961-2010-cu illər) materialların (bax: 1) nəzər- 
dən keçirilməsi göstərir ki, bu mövzulara müraciət etmiş tədqiqatçıları 
dastan yaradıcılığmın mənşəyi, dastanların arxaik kökləri, qədim das- 
tançılıq ən'ənəsi ilə bağlı məsələlər daim düşündürmüşdür. Dastanşünas- 
lığın müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş məqalələrdə yeri gəldikcə bu 
məsələlər haqqında da maraqlı fıkirlər söylənmişdir.

İ.Abbaslı «Midiya-Aran mədəniyyətinin folklor qaynaqları. Mənqəbə- 
dastan yaradıcılığı və onların məzmun çalarları» adlanan məqaləsində 
Midiya-Aran mənqəbə-dastan yaradıcılığmı qədim Azərbaycan eposunun 
ilkin qaynaqlarından biri kirni nəzərdən keçirmişdir (2, 55). Tədqiqatçı 
midiyalıların irandilli olması haqqında fıkirlərə qarşıhq olaraq onların 
türkmənşəli tayfalarla bağlılığı haqqında da tutarlı faktlara istinad et- 
dikdən sonra belə bir qənaətə gəlir: «Bütün bu deyilənlər Midiya ilə bağlı 
ayrı-ayrı tarixi qaynaqlarda qorunan mə'lumatlardan -  о sıradan folklor 
motivli əsərlərdən, tarixi, yarımtarixi rəvayətbrldən həm də Azərbaycan 
söz sənəti nümunəsi kimi söhbət açmağa zəmin yaradır» (2, 56).



Müəllifm bu fıkrində Midiya-Aran mədəniyyətinin folklor qaynaqları- 
na aid «mənqəbə-dastan yaradıcılığı» adı altmda janr baxımmdan məhz 
«tarixi, yarımtarixi rəvayətləri»n nəzərdə tutulduğu aydın şəkildə göstə- 
rilmişdir.

«Mənqəbə» dini məzmunlu rəvayət və əfsanələri bildirir (5, 205). Qə- 
dim folklor nümunələrinin öz dövrünün mifoloji-dini görüşləri ilə bilava- 
sitə bağlı olduğunu nəzər aldığımızda, İ.Abbaslınm qədim dövr dastan 
yaradıcılığından «mənqəbə-dastan» adı altında bəhs açmasınm nəzəri 
cəhətdən doğru olduğu təsdiq olunur.

İ.Abbaslı «mənqəbə-dastan» adı altında yuxarıdakı fıkrində «folklor 
motivli əsərbr» ifadəsini ümumi mə'nada işlətsə də, konkret janr mə'na- 
sında «tarixi, yarımtarixi rəvayətlər» ifadəsini işlətmişdir. Folklorşünaslıq 
əsərlərində «rəvayət» adına çox vaxt «əfsanə» adı ilə birgə -  «əfsanə və 
rəvayətlər» şəklində rast gəlirik. «Əfsanənin əsas məğzini о hekayətlər 
təşkil edir ki, onun əsasında duran möcüzə söyləyici, yaxud dincəyicilər tə- 
rəfmdən təsdiq olunmuş, inanılmış tərzdə qəbul edilsin. Bununla da rə- 
vayətlərdən fərqli olaraq, əfsanələr həmişə öz fantastik məzmun çalarına 
görə seçilir» (6, 206). Rəvayətlər keçmişdə baş verən hadisələr və real 
şəxslər haqqında folklor mə'lumatlarınm məcmusundan ibarətdir (7, 211).

Ümumiyətlə, əfsanələrin daha çox mö'cüzəvi məzmunla, rəvayətlərin 
isə daha çox tarixi gerçəkliklə bağlı olduğunu nəzərə aldığımızda, İ.Ab- 
baslının Herodotun «Tarix» əsərindən mə'lum olan «Astiaq», «Tomiris», 
«Skif rəvayəti» kimi mətnləri əfsanə yox, rəvayət, yə'ni öz dövrlərinin 
tarixi hadisələrindən bəhs edən şifahi janr hesab etməsi tamamilə düzgün 
yanaşmadır (2, 56).

Tədqiqatçı «Qədim türk eposu: mənqəbələr və dastanlar» adlanan 
məqaləsində isə əwəlcə qədim Azərbaycan ərazisində yaşamış xalqlar və 
onların qədim türk tayfaları ilə qaynayıb-qarışması haqqmda qısa tarixi 
mənzərə yaradaraq belə bir qənaətə gəlir ki, qədim Azərbaycan mədəniy- 
yətini, həmçinin babalarımızm yaratmış olduğu xalq yaradıcılığmm ilkin 
örnəklərini türk xalqlarının şifahi söz sənətindən -  geniş mə'nalı epos və 
ayrı-ayrı mənqəbələrdən təcrid edilmiş şəkildə nəzərdən keçirmək bir- 
tərəfli və qeyri-obyektiv olardı (3, 19-20).

H.İsmayılovun «Tədqiqlər» məcmuəsindəki «Qədim və orta əsrbr türk 
dastan ən'ənələri» adlanan məqaləsində də arxaik türk eposunun prob- 
lembrindən bəhs olunmuşdur (bax: 4). Müollif ilk öncə tipoloji ədəbi ha- 
disə kimi IX-XI əsrbrdə formalaşmış «dastan» janrınm milli ədəbi düşün-



cənin çox dərin qatlarına, arxaik düşüncə dövrünə gedib çıxdığına toxu- 
naraq yazır: «Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının janr çevrəsinə daxil olan 
müstəqil bədii fenomen kimi dastan, terminoloji işarəsindən asılı olmaya- 
raq, əski türk xalq ədəbiyyatına bağlanır və ondan qaynaqlanır. «Dastan» 
adı altmda dayanan ədəbi hadisə faktı əski epik ən'ənənin etnik işarəvi və 
modelləşdirici sistemini saxlamaqla bu terminlə anlaşılan ədəbi forma və 
məzmuna -  diferensial mətn tipinə transformasiya olunmuşdur» (4, 3).

Tədqiqatçımn bu mürəkkəb fıkrinin dərinlikbrinə nəzər saldığımızda 
dastanın qədim qaynaqlarının ilkin xalq düşüncəsinə -  arxaik folklor nü- 
munələrinə bağlı olması, türk epik ən'ənəsinin ilkin mahiyyətini və inki- 
şafını özündə əks etdirdiyi, «dastan» janrının bu ümumi inkişaf xəttindən 
ayrıldığı (diferensiasiya etdiyi) mülahizələrinin irəli sürüldüyünü görü- 
rük. Məqalədə bundan başqa, qədim türk eposu ilə bağlı F.Köprülü, Ə.Cə- 
fəroğlu, N.Cəfərov kimi alimlərin fıkirləri tədqiqə cəlb olunaraq təhlil 
edilmiş və məqalənin problemi baxımından dəyərləndirilmişdir (4, 4-6).

Tədqiqlər məcmuəsində qədim və orta əsrlər türk dastan yaradıcılığı 
ilə bağlı «Oğuznamə» ən'ənəsinə geniş şəkildə bəhs edilmişdir. Bu 
istiqamət Ə.Əsgər, S.Rzasoy, E.Abbasov, Ü.Nəbiyeva kimi tədqiqatçı- 
ların əsərlərini əhatə edir. Məcmuədə «Oğuznamə» haqqında Ə.Əsgərin 
dörd məqaləsinə rastlamrıq. Tədqiqatçı «Rəşidəddin Oğuznaməsi: şifahi 
ən'ənə və müəllif mətni» adlı məqaləsində diqqəti ilk öncə belə bir cəhətə 
istiqamətləndirmişdir ki, «Dədə Qorqud» oğuznamələrindən, Topqapı və 
«Atalar sözü» adlanan oğuznamələrdən fərqli olaraq, «Oğuz» dastanının 
oğuznamə versiyası və Oğuz elinin tarixindən bəhs edən oğuznamələr sil- 
siləsi şifahi ən'ənədəki halında gəlib çatmamışdır (8, 54).

Göründüyü kimi, müəllif çox ciddi bir məsələni problemə çevirmişdir: 
şifahi ən'ənədə gəlib çatmayan mətnlərdə şifahi ən'ənələri necə müəy- 
yənləşdirməli? Axı Ə.Əsgərin yazdığı kimi, «istənilən şifahi mətn canlı 
ifadan yazıya köçürülərkən musiqi, avaz, jest və s. kimi atributlardan azad 
olur» (8, 55). Ə.Əsgərə görə, tarixçi Rəşidəddinin farsca yazdığı «Oğuz- 
namə» əsərində orijinal «Oğuznamə»dəki dastana məxsus poetik for- 
mullar, paralelizmlər, epik təkrarlar, epitetlər və s. itmişdir (8, 55).

Tədqiqatçı şifahi ədəbi mətnin Rəşidəddində bu hala düşməsinin 
səbəblərini aydın şəkildə belə izah edir: «Çünki o, mətnin ifaçısı deyil. 
Sadəcə olaraq, o, şifahi şəkildə yaşayan mətn əsasında «Tarixi-i oğuzan 
və türkan» yazan tarixçidir» (8, 56).

Müəllifin «Arxaik epik эп'эпэ və Oğuznamə» adlanan məqabsində də



oğuznamələrin aktual probleminə toxunulmuşdur (bax: 9). Ə.Əsgər yazır: 
«Oğuznamənin yaranması məsələsinə yanlış münasibət başqa bir müstə- 
vidə də özünü göstərir. Oğuznamə haqqında araşdırmalarda bir çox hal- 
larda Oğuznamə süjetlərinin, motivlərinin qədimliyi ilə oğuznamələrin 
yaranması dövrü eynibşdirilir» (9, 3). Tədqiqatçmın yanaşmasına görə, bu 
halda «arxaik folklor ən'ənəsindən oğuznamələrə keçid problemi ar-xaik 
ən'ənənin oğuznamələrə transformasiyası şəklində qoyula bilər» (9, 3).

Ə.Əsgər «Oğuznamələrdə müsəlman-oğuz və oğuznamələrin yaran- 
ması problemi» məqaləsində oğuznamələri türkman dastanları hesab 
edərək yazır ki, onlar (türkmanlar -  G.A.) bu dastanları özlərinin əcdad- 
ları olan oğuzların şanına qoşurdular. Burada, sadəcə olaraq, tarixi 
gerçəkliklə epik gerçəklik üst-üstə düşür. Türkmanlar tarixi gerçəkliyi 
Oğuznamədə epik/poetik gerçəkliyə çevirmişlər. Bu məsələnin təsbiti 
Oğuznaməni oğuz etnik mühitinin hüdudlarmdan çıxardıb türkman etnik 
mühitinin hüdudları içərisinə atır (10, 24). Müəllifın əsas nəzəri qənaətinə 
görə, «Oğuznamənin epik/poetik mahiyyəti bu kontekstdə üzə çıxır və 
onun yaranma dövrü haqqında təsəvvür yaranır» (10, 24).

Bu çətin məsələni həyata keçirmək, yə'ni Oğuznamənin yaranma 
dövrü haqqında təsəvvür yaratmaq üçün Ə.Əsgər ilk öncə oğuznamələrdə 
təqdim olunan epik cəmiyyətin əsas parametrbrinin təsvirini verir, daha 
sonra xeyli sayda tarixi, epik faktları təhlilə cəlb edib, belə bir yekun fıkir 
irəli sürür: «Oğuznaməni təkcə bizə mə'lum olan mətnbr şəklində yox 
(və ya həmin mətnlərin bizə məlum şəkli kimi yox), türkrnanlarm əcdad- 
ları haqqında şifahi bədii mətnlər kimi anlasaq, Oğuznamə hadisəsinin 
VII əsrdən başlayaraq yaranmasına şübhə yeri qalmaz» (10, 35).

Ə.Əsgərin «Oğuznamələrdə epik hakimin transformasiyası» məqaləsi 
də oğuznamələrlə bağlı aktual problemə -  «bütün şifahi bədii yaradıcılıq 
məhsulları kimi oğuznamələrin də fərqli səbəblərdən, о cümlədən sosial 
və siyasi həyatda baş verən hadisələrin tə'siri ilə müəyyən dəyişikliklərə 
uğramasına» həsr olunmuşdur (bax: 11, 83). Belə bir dəyişikliyə nümunə 
kimi məqalədə «bayandırlaşma» məsələsindən bəhs olunur: «Haqqmda 
danışdığımız məsələ Dədə Qorqud oğuznamələrinə xasdır. Bu oğuz- 
namələrdə bayandırlaşma, əsas e'tibarilə, Bayandır xanm Oğuz elinin 
hakimi olması şəklində özünü göstərir. Bu hadisənin bayandırlaşma şək- 
lində dəyərbndirilməsi əbəs deyil. İş ondadır ki, «Dədə Qorqud kita- 
bı»dan, эп azı, 200 il öncə yazıya alınrnış Rəşiddəddin Oğuznaməsi adla- 
nan mətndə Oğuz elinin başmda Kayı soyu dayanır» (11, 83). Müəllif



öncə Kayı soyunun tarixinə diqqət yetirərək belə bir qənaətə gəlir ki, 
«Oğuz elində Kayı boyunun üstün yeri tarixi baxımdan da realdır» (11, 
84). Lakin «Dədə Qorqud kitabı»nda tamamilə başqa bir mənzərənin -  
Oguz elinin epik hakiminin Bayandır xan olmasma diqqət çəkən Ə.Əsgər 
bunun səbəbini bayandırlardan olan Ağqoyunlularm XIV-XVI əsrbrdə 
türkman bəylikləri arasında liderlik etməsi faktı ilə əlaqələndirir (11, 84).

«Tədqiqlər»də Oğuznamə probleminə S.Rzasoyun «Oğuznamə eposu 
Oğuz mifmin transformativ paradiqmalar sistemi kimi» məqaləsində də rast 
gəlirik (bax: 12). Məqalənin əsas məğzinə görə, istər «Dədə Qorqud kitabı» 
oğuznamələri, istərsə də bütün başqa oğuznamələr oğuz mifmdən transfor- 
masiya olunmuşdur. Ona görə də «Oğuznamə eposu Oğuz mifmin trans
formativ paradiqmalar sistemi kimi çox geniş və zəngin material verir» (12, 
106). S.Rzasoy məqalədə «Dədə Qorqud kitabı» oğuznamələri ilə başqa 
oğuznamələri tutuşduraraq onların Oğuz mifi haqqmda fərqli tutuma malik 
məlumatlar verdiyini göstərir. Müəllifə görə, «Oğuznamə»nin uyğur ver- 
siyasında Oğuz mifoloji dünya modelinin kosmogenetik strukturu bütöv 
mifoloji proses olaraq təsvir olunur (12, 107); Lakin buna baxmayaraq, 
«Oğuznamə»nin uyğur versiyası, digər versiya və variantlar Oğuz mifıni 
kosmogenetik səviyyəsində təqdim edir. Bu, ümumi Oğuz dünya modelin
in yalnız bir qatıdır. «Dədə Qorqud kitabı»nm təqdim etdiyi mifoloji dünya 
modeli kosmoqonik sxemi də öz içərisinə almaqla Oğuz mifınin bütöv 
strukturunu onun əsas göstəriciləri səviyyəsində təqdim edə bilir (12, 108).

E.Abbasovun «Tədqiqlər»də çap etdirdiyi iki məqalə oğuznamələrdə 
tarixi-epik motivlər məsələsi ilə bağlıdır. Tədqiqatçınm bu mövzuda çap 
olunmuş birinci məqaləsi «Oğuz eposunun tarixiliyinə dair (“Oğuz Ka
gan», KDQ, «Koroğlu»)» adlamr (bax: 13). Hər şeydən əvvəl göründüyü 
kimi, E.Abbasov oğuz eposu adı altında üç böyük epoxanm dastanmı -  
qədim dövrə aid «Oğuznamə» abidəsini, qədim və erkən orta əsrlər döv- 
rünə aid «Dədə Qorqudı» abidəsini və orta əsrlərə aid «Koroğlu» abidəsi- 
ni götürmüşdür. Müəllif məqalə probleminin qoyuluşunda bunu belə izah 
edir: «Müasir folklorşünashq elmimizdə oğuz eposuna vahid kompleks 
kimi yanaşma meylbri gücbndikcə bu dastanlarm türk etnik-mədəni sis- 
temində yeri, oğuzların tarixi və məişəti ilə bağlılığı, genezisi və tipologi- 
yası, epik ənənin fasiləsizliyi izahını tapmağa başlayır. «Oğuz kağan», 
«Dədə Qorqud kitabı» (KDQ) və «Koroğlu» eposları oğuz türklərinin 
epik təfəkkürünün möhtəşəmliyini və vüs'ətini əyani şəkildə ortaya qoyan 
nəhəng folklor hadisələridir» (13, 92).



Oğuz eposunun tarixi əsasları ilə bağlı bir çox faktları təhlil edən müəl- 
lif belə bir qənaətə gəlir ki, Oğuz xanla bağlı epos («Oğuz Kağan» das- 
tanı -  G.A.), KDQ dastanları və «Koroğlu» fərqli tarixi mərhəblərdə for- 
malaşdığı kimi, eyni etnik coğrafi mühitdə, eyni vaxtda paralel «yaşaya» 
bilməzdi. XI əsrdə Orta Asiyadakı türk-oğuz özəyindən qopub ayrılan və 
tədricən Kiçik Asiyaya doğru hərəkət edən oğuz-səlcuqlar yeni tarixi- 
coğrafı müstəvidə yeni oğuznamələr -  KDQ dastanlarını formalaşdıraraq 
vahid və daha arxaik oğuz eposunu («Oğuz Kağan» dastanını -  G.A.) 
unutmuşdular (Bu gün azərbaycanlılar KDQ qəhrəmanlarmı unudub Ko- 
roğlunu tanıdığı kimi) (13,<98).

E.Abbasov oğuznamələrb bağlı axtarışlarım «Ağqoyunlular dönəmi 
yazılı mənbəbrdə oğuz eposu motivbri («Kitabi-Diyarbəkriyyə» əsəri 
əsasında)» adlı məqaləsində daha konkret şəkildə qoymuşdur (bax: 14). 
Burada XV əsr tarixçisi Əbubəkr Tehraninin Ağqoyunlu dönəminə aid ən 
mötəbər mənbə olan «Kitabi-Diyarbəkriyyə» əsərində oğuznamə 
motivbri tədqiq olunur. Müəllif göstərir ki, əsərin giriş hissəsi -  müəllifm 
öz dövrünə qədərki tarixdən bəhs etdiyi hissə bir oğuznamə tipli mətndir. 
Burada, təxminən, XV əsrə qədərki türk tarixi oğuz-türkmanlarm etnik 
yaddaşında qorunan informasiyadan alınma olub, bu səbəblə də özünü 
tam olaraq epik tarix kimi göstərir (14, 116).

Müəllifın müşahidəbrinə görə, kitabda Salur xan (KDQ-də Salur 
Qazan), Bəkdüz xan (KDQ-də Bukduz Əmən), Bayandur xan (KDQ-də 
Baymdır xan), Bisit xaııla (KDQ-də Basat) bağlı veribn mə'lumatlar 
KDQ boylarında həmin obrazlarla bağlı informasiyaları təkrarlayır (14, 
116). E.Abbasovun daha bir əhəmiyyətli müşahidəsinə görə, «Kitabi-Di- 
yarbəkriyyə» oğuz eposunun KDQ-də əks olunmayan, lakin həmin siklə, 
silsibyə aid ediləcək digər hekayətbr haqqında da mə'lumatlara malikdir 
(14,118).

Oğuznaməbrb bağlı Ü.Nəbiyevanm «Tədqiqbr»do çap olunmuş 
məqaləsi isə ilk oğuz dastanlarımn tarixi coğrafiyası, mövzu və məzmun 
strukturu kimi məsələlərdən bəhs edir (bax: 15). «Dədə Qorqud» boyları 
coğrafıyası anlayışını geniş və intəhasız hesab edən müəllifə görə, eposun 
struktur sxemi üç mərhələdə yaranma və formalaşma prosesi keçmişdir. 
Нэг bir mərhəbdə yaranan silsilə dastanlar içərisində ən seçməbri epik 
yaddaşda möhkəmbnmiş və eposun mühüm boyları kimi ozan repertuarı- 
na daxil olmuşdur (15,49). Tədqiqatçı belə hesab edir ki, «Dədə Qorqud» 
boylarında coğrafı ərazi süjetin, yaxud boyun yayılma arealmm mühüm



göstəricisidir (15,49). Bir çox bu kimi amillərə əsaslanan tədqiqatçı I, III, 
VI, VIII və XII boyları eposun birinci yaradıcılıq mərhələsində for- 
malaşmış boylar (15,49-60), V və XI boyları isə eposun ikinci yaradıcılıq 
mərhələsində, yə'ni Kiçik Asiya dövründə yaranmış boylar (15, 60-65), 
II, IV, VII, IX və X boyları isə üçüncü dövr yaradıcılıq mərhələsində mey- 
dana gəlmiş boylar hesab edir (15, 66, 77). Lakin müəllif eyni zamanda 
belə hesab edir ki, KDQ eposunun yaranmasını şərtləndirən «oğuzların 
epik yaddaşmın onun məskunlaşdığı ilkin tarixi coğrafı məkanında for- 
malaşıb başa çatdığı şəksizdir» (15, 76).

İşin elmi nəticəsi. Aparılmış təhlib görə, Azərbaycan folklorşünasları 
milli dastanlarımızı tədqiq edərkən onların arxaik və qədim köklori məsə- 
ləsini heç vaxt diqqətdən kənarda saxlamamışlar. Aparılmış araşdırmalar- 
da arxaik və qədim dövr türk dastançılıq ənənəsinin əsas bazası -  «Yara- 
dılış», «Alp Ər Tonqa», «Oğuz Kağaıı», «Atilla», «Bozqurd», «Göy türk», 
«Ərkənəkon», «Şu», «Siyen-pi», «Köç» və s. kimi mifoloji-epik, mən- 
qobə-dastan tipli mətnlərin, demək olar ki, hamısı araşdırmaya cəlb olun- 
muşdur.

İşin elmi yeniliyi. Tədqiqatda belə bir nəzəri yanaşma özünü təsdiq 
etmişdir ki, Azərbaycan qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanlarının, ümu- 
miyyətlə, milli dastançılıq ən'ənəsinin istənilən nümunəsinin əsl poetik 
dəyərini vermək üçün onları arxaik və qədim türk dastançılıq ənənəsi ba- 
xımından tarixi-müqayisəli şəkildə öyrənmədən obyektiv, e'tibarlı nəti- 
cələr almaq mümkün deyildir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatm nəticələrindən ali məktəblərin 
fılologiya fakültələrində qədim Azərbaycan dastançılıq ən' ənəsinin təd- 
risində istifadə edilməsi faydalıdır.
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