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M əhərrəm Q ASIM LI

Ata Qorquddan
Dadə Qorquda
Tarix içindəki türk mənəvi mədəniyyətinin ana axarlarından biri Oədə (Ala)
Qorqud və onun çevrəsindəki mifoloji və tarixi prosestərlə bağlıdır. Ümumən
türk etnik- mədəni sisteminin. о cümlədən də babalartmız olan oğuzların
mənəvi-ruhani hamisi. yol göstəricisi statusunda çıxış edən "Qorqud". şübhəsiz
ki. yüzilliklərin dərinliklərindən gələn müdriklik. öncəgörməlik. ulusu-etnosu
gələcəyə doğru istiqamətləndirmə düşüncəsinin ortaya çıxardığı rəmzi-mifoloji
səciyyəyə malik bir obrazdır. Həm mifoloji. həm də linqvo-semantik yöndən
Tanrı dünyasından gələn güclü, qüdrətli işıq-ilahi nur (sözaçımı kimi bax: "Qor".
иКогн - "Işıq". "od". "atəş", "nur"; "Kut“ - "Qud" isə "ilahi gücM. "müqəddəs, sakral
q ü w ə t-q ü d rə r) anlamı daşıyan "Qorqud" tarixi-mənəvi ehtiyaca qarşılıq olaraq
etnomifık düşüncə və təxəyyül tərəfindən məqsədli şəkildə yaradılmışdır.
Göründüyü kimi. dil və folklor səviyyəsində mühafizə olunan relikt-əlamətlər özözünə belə bir məntiqi qənaət hasil edir ki. "Qorqud" və "Qorqudluq" etnos
içərisində sakral səciyyəli mənəvi-ruhani status kimi mövcud olmuşdur. Əslində
türk etnik düşüncəsinin ilkin-ibtidai çağlardan yol alıb gələn uzaqmənzilli
məqsədinin strateji hədəfi Tanrı elçisi - peyğəmbər ortaya çıxarmaq idi.
Ortaq türk tarixinin islam-şərq kontekstinə qədərki çeşidli dönəmlərində. xüsusən də taleyüklü məqamlannda ulus-etnos içərisindən çıxmış (zühur etmiş!)
qeyri-adi istedad. müdrik düşüncə, bilici-görücü keyfiyyətlərinə malik unıkal
şəxsiyyətlər sözü gedən mənəvi statusu ("qorqudluğu") öz üzərinə götürmüş.
bu səbəbdən də toplumun sıravi üzvlərindən fərqli bir mərtəbəyə qaldırılaraq
"Qorqud" adı ilə çağırılımışlar. Bu baxımdan "Qorqud" tarixi-mifoloji statusunun
yüzillər boyundakı daşıyıcılarının sayı. yəqin ki. onlarladır. Türküstan. Qafqaz və
Anadoluda çoxsaylı Qorqud qəbirlərinin müşahidə olunması və həmin qəbirlərin
biri-birindən həm zamanca, həm də məkanca kifayət qədər aralı olmaları sözü
gedən tarixi gerçəkliyin günümüzə daşınan izləridir.
"Qorqudlar" silsiləsi haradan və kimdən başlanır, hansı ardıcıllıqla davam
edir, kiminlə qapanır? Bu suallara cavab vermək о qədər də asan deyildir. Hər
halda folklor və tarix qaynaqlarından gələn bilgilərin tutuşdurulması belə bir
təxmini sonucu söyləməyə imkan verir: "Qorqudlar" sılsiləsi yüzilləri çevrələyən
mürəkkəb bir tarixi-mifoloji sistem ortaya gətirmişdir. Çox olsun ki. "Kitabi-Dədə
Qorqud" eposunda adı keçən "Dədə Qorqud" həmin "Qorqudlar" silsiləsinin
sonuncularından biridir. Burada bir məqama qarşı olduqca diqqətli və həssas
davranmaq lazım gəlir. "Qorqudlar" silsiləsinə mənsub olan "sələf qorqudlar"ın
barəsindəki əksər təsə w ü r və düşüncələr. о cümlədən də sakrallıq-müqəd-
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dəslik. ilahi aləmə - ruhlar dünyasına bağlılıq və s. kimi mifoloji keyfıyyətlər
"xələf qorqudlar"a da ötürülmüşdür. Buna görə də qorqudlar çevrəsində yüzillər
boyunca yaranmış revayət və hekayələr. о cümlədən de oğuznamələr her
növbəti Qorqudla yenidən etnik-mənəvi dövriyyeyə daxil olaraq bir az da
zənginləşmiş və irəliyə daşınmışdır. Dədə Qorqud oğuznamələrində çox fərqli
zamanların, bir-birindən irimiqyaslı hüdudlar səviyyəsində uzaq olan tarixi
dövrlərə məxsus relikt - elamətlərin inikas etməsi də. əsasən. bu səbəbə
söykənir. Qorqudlar silsiləsinin sözü gedən səciyyesi ən əsgi çağdakı “Ata
Qorqud 'la nisbətən yaxın zamandakı “Dədə Qorqud" arasında keskin ayrıntı
yaratmaq imkanı vermir. Orasını da unutmamalı ki, türk etno-mədeniyyəti öz
xarakterinə görə, yüzillər arxasına çəkilıb uzaqlaşan tarixin gerçək cizgilərini
mifık boyalara bürüməyə m eyillidir. Ona görə də ’’Qorqud" statusunun
daşıyıcıları zamanca bizdən uzaqlaşdıqca mifık. yaxınlaşdıqca ise daha çox
tarixi və gerçək şəxsiyyetlər kimi görünürlər. Bütün bunlarla yanaşı. "Qorqudluq"
etnik-mənevi statusu bir sislem kimi elə qurulmuşdur ki. xeləf Qorqud bütün
hallarda sələf Qorqudun davamçısı olduğu qədər həm də onun özüdür.
Tarixi qaynaqlara. folklor abıdələrindəki bilgilərə və çağdaş türk folklor
arealının menzərəsinə əsasən "Qorqud" obrazının etnik düşüncədəki təşəkkül.
evolyusiya və transform asiyasının aşağıdakı m ərhələlordən keçdiyini
müəyyənləşdirmək olar:
1. Mifoloji mərhələ.
2. Epik mərhələ.
3. Deformasiya mərhələsi.
Mifoloji m ərhələ: qam -şam an dünyagörüşünün ortaya çıxardığı mifık
"Qorqud Ata" obrazı ilkin-ibtidai çağlardan başlayaraq qam-şamanların və qamşaman kompleksine daxil olan bütün sonrakı daşıyıcılarımn - baxşı, oyun.
pərixan, yırçı və ozanların piri, ustadı, ruhlar alemindən onlara himayədarlıq
edən Tanrı dünyasının elçisidir. Bu zaman o. "Ata qam" - qamlar qamı. ən ali
mərtəbəyə sahib olan qam-şaman kimi düşünülür. Şaman mifologiyasında belə
bir qənaət qəti şəkildo təsbitlənmişdir ki. ata qam-şamanın sakral ruhundan
xeyir-dua, razılıq alınmadan mərasim icrasına başlanıla bilməz. Bu səbəbdən de
Qırğız və Qazax şamanları - baksılar indinin özündə də bir ənenə olaraq şaman
mərasiminin icrasma başlayarken ilk öncə qopuz və ya davul çalaraq "Qorqud
Ata"ya və onun mərtəbəsində olan müqəddes övliyalara müraciət şəklində
aşağıdakı səpkidə dualar oxuyurlar:
Su başm da Süleym an,
Su ayağı E r K o rk u t!
B elala rd ı sen ko rku t.
A yd a çı berm en dev p irim ,
T ü rkistanda tüm en bab
S ayram dağı sansız bab
O trardağı o tu r bab
En ü lk e n i A rsta n Bab
K arahan A ta Evliya.
Su ayağı E r K orkut,
F e la ketd i sen ko rku t,
B askı p ir i em espin
K ö z in d i sa l ko lu m tut.
S izden m edet tileym en,
S unak ata evliya.
S izden m edet tileym en,
K o rk u t A ta e vliya
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(A.lnam . Kıtab-i Dede Korkud hakkında. s. 168-169. - Bax: Abdülkadır Inan.
Makaleler ve incelemeler. - Ankara. 1987. 712 s.)
Mifoloji mərhelə qədim türk etnocografi arealını çevreləyir və obrazın arxetip
qatını təşkil edir. Arxetip qat ise obrazın sonralar qazanacağı butun mukəmməl
keyfıyyətlərin ana rüşeymidir. Mifik təxəyyülün şəkilləndirdiyi ana rüşeymin
evolyusion irəliləyişi mifoloji rəvayətlərə çevrilərək epik mərhələyə dogru
yönolmonin esasını qoyur.
"Qorqud A ta” obrazı ilkin-ibtidaıliklə yanaşı başlanğıcdakı etnik kompaktlığın
da təzahürüdür. Əski mifoloji təsəw ürlərin daşıyıcısı olan "Q orqud" unvanlı
rəvayətlərə milli differensiasiyadan sonrakı mərhələdə (erken orta çağlardan bu
günədək) qırğız. qazax. türkmən. özbək. Azərbaycan, kumuk, qaqauz. Türkiyə
və Balkan türkləri də daxil olmaqla butün türk etnocoğrafiyasında relikt-qalıntılar
şəklində rast gəlinm əsi hər haıısı başqa bir əsasa söykənmir.
"Qorqud Ata" Qorqud obrazının islama qədərki şeklıdır. "Qorqudluq" mənəvı
statusunun etnos-ulus daxilindəki sakral nüfuzu sonralar heç bir zaman bu
mərhələdə olduğu qədər güclü avtoritet kimi çıxış etmir.
Epik mərhələ: epik mərhələnin təşəkkül tapması və fasiləsiz dövriyyə halına
gəlməsi üçün etnocoğrafi məkanın genışliyi və hərəkət dinamizmi mühüm
şərtdir. Bu səbəbdən də. bir qayda olaraq, məkan genişliyinə malik olmayan
etnoslarda epos-dastan yaradıcılığına о qədər də güclü meyl muşahidə edılmir.
Atlı həyat tərzinin dıktəsi ilə hərəkət dinamizminə köklənən qədim türklərin dar
çevrəli statik həyat tərzindən imtina edərək irimiqyaslı hüdudlara yayılması.
münbit torpaqlı, bol sulu böyük əraziləri vətən halına gətirməsi ("KDQ"-də:
"Varıb Gürcüstan ağzında özünə vətən tutdu" - ifadəsinə diqqət yetirməli!),
füluhat yürüşlərini, bahadır səfər ve axınlarını (Beyrəgın. Əkrəyin. Qanturalının
hərbi qənimot məqsədli axın-hücumları, "basıb qala almalan". Koroğlunun
məşhur sefərleri) heyata keçirməsi və başqa bu sıradan olan tarixi prosesler
epık duşüncəm hərəkətə gətirərək əski türk dastanlarını. о cumlədən də Dədə
Qorqud oğuznam ələrini ortaya qoymuşdur. Qorqud obrazının epik mərhələyə
daxil olması və ozan-oğuznaməçı (bununla belə. həm də bütövlukdə ozanlığın
piri-ustadı. mənəvi-ruhani himayədarı) funksiyası yerinə yetirərək epos-dastan
qurucusu kimi fəallaşması. bahadırlıq. cəngavərlık. fütuhat ideyalarını təbliğtelqin edən siyasi-strateji məqsədli oğuznamələr duzub-qoşması ("KDQ"-nun
ekser boylarının sonunda boyun "Dədə Qorqud gəldi. bu oğuznam əyi duzduqoşdu" cümləsi ilə möhürlənməsi) yuxudakı tarıxi proseslərlə birbaşa bağlıdır.
Qorqudun epik funksiyası. əsasən. oguz etnocografi m ühitində inkişaf edir.
O ğuznam əçi-ozan Q orqud m ifoloji m ərhələnin də ("A ta” - qam =şam an
Qorqudun) bir çox əlamətlərini (alqış. dua. qopuzu magik qüvvə saymaq və s.).
о cümlədən də Tanrı dünyası ilə əlaqəsini (Dədə Qorqud. onun adına bağlı
dastanın verdiyi informasiyadan da görundüyü kimi, "vilayət issidir", Tanrının
vəlisidir. övliya keyfıyyətinə sahibdir) davam etdirir. Bu mənada Qorqut Atanın
baksı-şaman dualarından bılinən:
ö lü desom ö lü im os,
D iri des&m d ir i im os
K o rk u t A ta ö v liy a mifoloji atributu. yəni hami-ruh statusunu əks etdirməsi ilkin mərhələnin
əlaməti kimi çox rahatlıqla Dədə Qorquda da (muqayisə et: "Korkut Ata övliya"
vo "vilayət issi" Dədə Qorqud) adlamışdır.
MKitabi-Dədə Q orqud'un müqəddiməstnde dastanı danışmağa hazırlaşan
ozan bu sənətin piri. ustadı. mənəvi-ruhani himayeçisi saydığı Qorqudu heç də
təsadüfen "Ata“ qam=şaman statusunda (Qorqut Ata) təqdim etmir: "Bayat
boyundan Qorqut Ata derlər bir ər qopdu" oğuznamoləri soyləməyə hazırlaşan
ozan dastan ifasına başlamazdan ə w ə l sənətin mənəvı-ruhani himayəçisinin Q orqut Atanın ruhuna sığınır. O ğuznam ə söyləm eyin, daha doğrusu.
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oğuznaməni folklor aksiyası kimi icra etməyin özünün də bir mərasim (epik
olduğu qədər də mifoloji bir mərasim!) olduğunu ənənədən qebul edən ozan
sözü gedən mərasimin icrasında şamanın - Ata Qorqudun ruhurıu məhz mifoloji
mərhələnin keyfıyyət göstəricisi olaraq köməyə çağırır. Müqəddimədə Qorqut
Ata alqış-dualarının silsilə şəklində səslənişi də hami ruhun nəzər-diqqətini
çəkmək, onun xeyir-duasını almaq (bu mənada qazax-qırğız baksılarının
mərasim öncesi Qorqud Ataya ünvanladıqları alqış-dualarla "KDQ"
müqəddiməsi mahiyyətcə eyni funksional-semantik cərgədə dayanır) məqsədi
daşıyır. Bütün bunlar həm də onun göstəricisidir ki. mifoloji mərhələ nə qədər
sublimasiya - şəkildəyişmə prosesləri keçirmiş olsa da epik mərhələnin
tərkibində müəyyən səviyyədə yer almağı bacarır.
Epik mərhələ mərkəzdə Qorqud obrazının dayandığı oğuznamələri, о
cümlədən də "Kitabı Dədə - Qorqud- eposunu ortaya qoyur. Burada sade-bəsit
süjetlərdən. kiçik rəvayət və soyləmələrdən mükəmməl və mürəkkəb sistemə
(rəvayətdən eposa) doğru irəliləyən epik inkişafı həm söyləyici-müəllif. həm də
etnik-mənəvi sistem qurucusu olaraq Dədə Qorqud müşayiət edir. Islam
öncəsindən başlayan epik mərhələ oğuznamələrin meydandan çıxdığı dövrə
qədər davam edir. Sözü gedən dövrün zaman hüdudu V-VII əsrlərdən XV-XVI
əsriərə qədərki dönəmi çevrələyir.
Deformasiya mərhələsi: - islamaqədərki dünyagörüşün daşıyıcısı olan
Qorqud orbazı türklərin islamı qəbulundan (X- XI əsrlər) sonra yeni tarixi-siyasi
mühitə uyğunlaşma cəhdləri keçirir. "Ata" (qam=şaman) statusunun "Dədə"
(sufl*dərviş) şəklindəki transformasiyası. yəni "Ata QorqucTdan "Dədə Qorqud"a
keçid bu dönəmdə baş verir. Dərbənd qəbristanlığındakı "Imam Qorqud" məzarı
(A.OIearinin qeydi) ve Qorqudun islam peyğəmbəri ilə münasibətlərindən söz
açan çoxsaylı rəvayətlər də islamlaşmanın obraza getdikcə daha dərindən
nüfuz etməsinin əlamətidir. Bununla belə. uyğunlaşma cəhdləri ırimiqyaslı millimənəvi statusa sahib olan tarixi Qorqud obrazını, о cümlədən də onun adına
bağlı epik ənənəni (oğuznaməçiliyi) və bu ənənənin daşıyıcıları olan ozan
sənətini xılas edə bilmir. Orta çağ türk-islam mühiti Qorqudla bağlı təsəwürləri
tədriclə arxaikləşdirir. Epık enənədə onun tarixi funksiyasını m üxtəlif
istiqamətlər üzrə sufı*dərvış sisteminin ortaya çıxardığı Haqq aşığı. Həzrət Əli,
Baba Dərviş və bəzən də Xızır obrazları yerinə yetirməyə başlayır.
Ozanların və baxşıların piri-ustadı. mənəvi-ruhani hamisi statusunda çıxış
edən Qorqud Ata yeni mühitdə - sufı-dərviş kontekstində öz yerini haqq aşıqlığı
bəxş edən Həzrət Əliyə (türkmən baxşı sənətində isə Həzrət Əlinin xidmətçisi
Baba Qambara) təhvil verir. Beləcə türk etnomifik düşüncəsinin yüzillər boyunu
adlayıb gələn uzaqmənzilli məqsədi - Qorqudu Tanrı elçisi - peyğəmbər
statusuna yüksəltmək strateji missiyası baş tuta bilmir. Islam ideoloji sistemi Ata
və Dədə Qorqudu Həzrət Əlinin kölgəsində itirməye müvəffəq olur. Həzrət Əli
kultu altına yerləşən ələvi-bəktaşi "dədə” və "b a b a la n "Ata" və "Dədə"
Qorqudun parçalanmış. dağılıb-sökülərək kiçilm iş hissəcikləri şəklində
Türküstan. Qafqaz, Iran və Anadoluya səpələnirlər. Ələvi "Dədə"ləri və Bəktaşi
"Baba"larının kəramətləri barədəki çoxsaylı rəvayətlər də mahiyyət etibarı ilə
Ata-Dədə
Q orqud
çevrəsindəki
rəvayətlərin
sufi-dərviş
sisteminə
transformasiya olunmuş yeni görüntüsü. başqa sözle. yenidən zühurudur. XVXVI əsrlərdən sonra Qorqud obrazı türk folklor arealında. demək olar ki. yalnız
mifoloji ve epik mərhələnin qalıntıları, habelə digər epik mətnlərə (nağıllara.
"Alpamış". "Koroğlu". "Aşıq Qərib", "Ə sli-Kerem " və s. dastanlara)
transformasiya olunan relıkt əlamətlərlə təmsil oluna bilir.
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