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Qədim türk dastanları türkün əski tarixinin bir çox önəmli fakt və hadisələrini 

əks etdirməklə yanaĢı, eyni zamanda epik ənənədə türk düĢüncəsini gözəllikləri və 

özünəməxsusluqlarını yaĢatmaq baxımından da diqqəti cəlb edəndir [2, s.458-459]. 

 Qədim türkün epik təfəkküründə daha qüdrətli bir yaradıcılıq ənənəsi – xalq 

nəsri formalaĢmıĢdı. Onun erkən nümunələri kimi milli yaddaĢda qədim türk das-

tanı tipi – ―Alp-Ər-Tunqa‖, ―ġu‖, ―Oğuz Xaqan‖, ―Ərgənəkon‖ və b. qalmıĢdı [3, 

s.483-507]. Yazılı qaynaqlarda isə ―Onigin‖, ―Tonikik‖, ―Gül Tigin‖ və ―Bilgə

xaqan‖ bizlərə gəlib çatmıĢdı [1, s.10-11].

Tarixi yaradıcılıq ənənələrinin çarpazlaĢması, alplıq və cəngavərlik həyatı, 

qəbilə və tayfa münasibətlərinin kəskinləĢməsi dövrünün bədii düĢüncəsi isə tür-

kün epik yaddaĢında yeni bir hadisəni-eposçuluğu formalaĢdırmıĢdı [19, s.147]. 

Türk xalqlarının eposçuluq ənənələri məhdud çərçivədə qalmamıĢdı. Bir tə-

rəfdən qüdrətli oğuz eposçuluğunu yaradan türklər, eyni zamanda Altay və Mər-

kəzi Asiyada bu yaradıcılıq ənənəsini davam və inkiĢaf etdirərək ―Manas‖, ―Alpa-

mıĢ‖, ―Maday Qara‖ və onların silsilə variantlarını yaratmıĢdılar [18, s.176]. Bu 

eposların bir çoxunda türk xalqları üçün ənənəvi sujetlərdən olan övladsızlıq, qey-

ri-adi doğuluĢ, qeyri-adi nikah və toy, ərin öz toyuna gəlib çıxması, dağ və dağlar-

da qəhrəmanlıq, doğulan uĢağın itirilməsi və sonradan tapılması, övlad əldə etmə-

nin müxtəlif formaları, qız arxasınca getmə, döyüĢ meydanında doğmaların üz-

üzə gəlməsi və bir-birini tanıması kimi daha bir sıra oxĢar motivlər yeni yaradıcı-

lıq mərhələsi keçmiĢdi. Bununla belə, Oğuz eposu ilə Qıpçaq eposunu bir-birin-

dən ayıran və fərqləndirən cəhətlər də az deyildir. Ən böyük fərq yaradıcılıq ən-

ənələrində idi. Qıpçaq eposu – Mərkəzi Asiya, Altay və Türküstan eposları da da-

xil olmaqla epik-romantik yaradıcılıq ənənəsinə əsaslanır. Burada Kunqrat, Altay 

və Qırğız, Türkmən, eləcə də bütün digər tayfaların həyatı ilə bağlı tarixi həqiqət-

lər epik-romantik yaradıcılıq ənənəsi arxasında epikləĢir. Oğuz eposu isə tarixi-
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epik yaradıcılıq ənənəsinə uyğun olaraq yaranıb inkiĢaf edirdi. Əgər Mərkəzi Asi-

ya eposu qəhrəmanlıq sərgüzəĢtləri, Ġrəm bağı, sehrli qüvvələr, yeraltı dünya səl-

tənəti və s. bağlı epizodları əhatə edirsə, Oğuz eposu real qəhrəmanlıq hadisələri 

və epizodlarına əsaslanırdı. 

BaxĢı yaradıcılığının yekunu kimi Mərkəzi Asiya eposu yaddaĢda hələ ye-

kunlaĢıb baĢa çatmamıĢdır. 

―Manas‖ baxĢı repertuarında yaradıcılıq mərhələsini davam etdirməkdədir. Bu 

regionun eposçuluq ənənəsindəki epik-romantik yaradıcılıq üslubu sonrakı dövr 

dastan yaradıcılığı üçün eyni, oxĢar və analoji koordinatlarda davam etməkdədir.  

Oğuz eposunda isə mənzərə bir qədər fərqlidir. Ozan improvizatorçuluq ins-

titutunun süqutu ilə onun bir çox funksiyaları aĢıq ifaçılığı intitutuna transilə edil-

miĢ və ―Dədə Qorqud‖ silsiləsi bu yaradıcılığın zirvəsi kimi yaddaĢa yazılmıĢ, 

orta əsrlərin baĢlanğıcında isə yazıya alınıb kitaba çevrilmiĢdir. Bütövlükdə ―Dədə 

Qorqud‖ hafizədən silinmiĢ, onun ayrı-ayrı süjet, motiv və obrazları türk eposuna 

səpələnmiĢdir. ―Dədə Qorqud‖un sonrakı dünya səyahəti yalnız onun yazılı taleyi 

ilə bağlı olmuĢdur. 

―Dastan‖ sözü çoxmənalı söz kimi bacarıq, məharət, hiylə nümayiĢ etdirən, 

həm də qəhrəmanlıq, sevgi macərasını əks etdirən əhvalat deməkdir. Bir istilah 

kimi bu söz musiqi havası, melodiya və b. mənalarda iĢlənməkdədir. Bu sözün 

ikinci dərəcəli mənaları da az deyil ki bunlar da sabit mənalar olmamıĢdır. Müxtə-

lif əsərlərdə bu mənaların bəzisi tez-tez və geniĢ Ģəkildə iĢlənmiĢ, bəziləri isə unu-

dulmuĢdur. Lakin belə mənalar nə qədər çox olsa da, dastandan bütün əsrlərdə 

daha çox ədəbi istilah kimi istifadə edilmiĢ, indi də edilməkdədir. GeniĢ mənada 

isə bədii əsər mənasını daĢıyan bu sözü əhvalat, hekayət, macəra, tərifnamə, tərcü-

meyi-hal, eyni zamanda rəvayət, hətta xalq romanı, xalq kitabı mənalarını daĢı-

mıĢdır [4, s.57]. 

―Dastan‖ eyni zamanda ―boy‖, ―qol‖, ―qissə‖, ―nağıl‖ da adlandırılmıĢ, za-

man keçdikcə onun janr xüsusiyyəti baĢqa ədəbi nümunələrlə müqayisədə araĢdı-

rılıb öyrənildikcə o, spesifik xüsusiyyətlərə malik bədii nümunə kimi xalq ədəbiy-

yatında elə dastan adı ilə sabitləĢmiĢdir. ―HəmiĢə olmuĢ əhvalat, baĢ vermiĢ hadi-

sə, tarixi həqiqət kimi‖ qəbul edilmiĢdir [4, s.61].  

ġərqlə Qərbi birləĢdirən yollar üzərində olduğundan tarixi, coğrafi və mədə-

niyyət baxımından Türk dünyasının mərkəzi və vacib bölgələrindən olan Türkmə-

nistanın əsas əhalisi ―müsəlmanlığı qəbul etmiĢ oğuzlar‖ mənasına gələn türkmən-

lərdən ibarətdir. Türkmənistan türkmənləri oğuz qrupunun Təkə, Yamud, Göklən, 

Çovdur, Sarıq, Salur və Ərsarı boylarından ibarətdir [4].  

Türkmən mədəniyyəti, adət-ənənəsi kimi ədəbiyyatı da müəyyən tarixə ma-

likdir. Bu araĢdırmamızda türkmən dastanlarının təsnifatı, tip və motiv problemləri-

ni incələməyə çalıĢmıĢıq. Türkmən dastanları ―tirmə‖ adlandırdıqları Ģeirlə baĢlayır 

ki, burada danıĢacaqları dastan haqqında ipucu veririlər. Və bu Ģeir bitdikdən sonra 

dastanı nəql etməyə baĢlayırlar. Nəql ardıcıllığı da belə olur: giriĢ formalı, problem, 

vəda, mübarizə, dönüĢ, bitiĢ formalı. Formal adlandırılan ifadələrlə dastan boyu qar-

ĢılaĢırıq. Məsələn, "Xəbəri kimdən al? Koroğlunun atasının yanında gəzən qırx atlı 
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nökərdən‖, ―Əlqərəz‖ kimi giriĢ formalları ilə yanaĢı, ―Hər kəs Koroğlu kimi iş bi-

tirib məqsədinə yetsin‖ kimi bitiĢ formalları da mövcuddur [14, s.180]. Dastan danı-

Ģarkən atalar sözlərindən istifadə yalnız türkmənlərdə deyil, digər türk boylarının 

dastançılarında da görülən xüsusiyyətlərdəndir. Bu cür sözlər danıĢılacaq hadisəni 

qısa və təsirli etmək baxımından iĢlədilir. Bu baxımdan formal ifadə termininə aid 

xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Məsələn: ―Kitabi Dədə Qorqud‖dakı ―At ayağı külüg, 

ozan dili çevik olur‖ formal ifadəsi əslində atalar sözüdür [8, s.81]. Bu sözlər qəhrə-

manın düĢməni ilə savaĢdığı hissələrdə daha çox nəzərə çarpır. 

Türkmən dastançılığı da qədim və köklü ənənələr üzərində intiĢar tapmıĢdır. 

Tədqiqatçılar türkmən dastanlarını müxtəlif əsaslara dayanaraq təsnif etmiĢdilər. 

Həmin təsnifatların bir neçəsinə nəzər yetirək: 

1. R.Rəcəbov: 1.Qəhrəmanlıq dastanları – ―Koroğlu‖, ―Yusif-Əhməd‖, ―Alı 

bəy-Balı bəy‖ və ―Dövlətyar‖; 2.EĢq – ―ġahsənəm-Qərib‖, ―Hüyrlukga-Həmra‖, 

―Sayatlı-Heəmra‖, ―Zöhrə-Tahir‖ ―Leyli və Məcnun‖; 3.Qəhrəmanlıq və eĢq – 

―Seyfəlmələk-Mədxalcamal‖, ―Gül Bülbül‖, ―Gül-Sənubər‖. R.Rəcəbov eĢq və 

qəhrəmanlığın birlikdə mövzu olaraq yer aldığı dastanlarda igidliyin sevgi və sev-

gili uğrunda edildiyini söyləyir [16, s.55-56,59].  

2. S.Qarrıyev: 1.Realist eĢq dastanı – ―Leyli-Məcnun‖, ―Zöhrə-Tahir‖; 

2.Fantastik eĢq dastanı – ―Seyfəlmələk-Mədxalcamal‖, Gül-Sənubər‖; 3.Qəhrəman-

lıq – a) eĢq və qəhrəmanlıq- ġabəndənin ―Gül-Bülbül‖ dastan; b) savaĢ dastanları 

―Yusif-Əhməd‖, ―Alı bəy-Balı bəy‖, ―Xocamverdi xan‖; 4) Realist dastanlar – bu 

cür dastanlarda Ģairlərin həyatı və onların ətrafında cərəyan edən tarixi hadisələr 

iĢlənir. Bu tip dastanların böyük qismi XVIII-XIX əsrlərdə yaradılmıĢdır. a) tarixi 

qəhrəmanlıq – Məğrubinin ―Dövlətyar‖, Misgin Qılıncın ―Batır Nəfəs‖, Mə-

həmmədrəhim və Dovan kimi Ģairlərin dastanları; b) bioqrafik dastanlar – Seyidinin 

―QoĢa budağım‖, Bəhrinin ―DərviĢ Bəhri‖, Talibinin ―Talibi və Sahibcamal‖; c) eĢq 

və sosial mövzulu dastanlar-Molla Murtun ―Əmr Zərli‖ dastanı; 5) Dini dastanlar – 

a) Dini eĢq dastanı – Əndəlibin ―Yusif və Züleyxa‖; b) Din və din uluları ilə bağlı 

dastanlar – ―Baba RövĢən‖, ―Zeynal Ərəb‖, ―Ġbrahim Ethəm‖; 6) Tərcümə dastanla-

rı – Əndəlibin farscadan tərcümə etdiyi ―Mirzə Həmdəm‖ dastanı [15, s.38-54]. 

3. N.Yusifov və C. Yusifova: 1) Qəhrəmanlıq dastanları – ―Koroğlu‖, ―Yu-

sif-Əhməd‖, ―Dövlətyar‖; 2) EĢq və lirik mövzulu dastanlar – ―Leyli və Məcnun‖, 

―Tahir və Zöhrə‖, ―ġahsənəm Qərib‖; 3) BaxĢıların həyatından bəhs edən dastan-

lar – ―Nəcəf oğlan‖; 4) Fantastik dastanlar -―Gül Bülbül‖, ―Gül Sənubər‖, ―Sey-

fəlmələk-Mədxalcamal‖ [17, s.95]. Bu təsnifatda N.Yusifov və C. Yusifova ―Ko-

roğlu‖nu da ―dastan‖ termini altında dəyərləndirərək həmin dastanın yalnız ―epos‖ 

deyil, ―dastan‖ termini ilə də iĢlədilə biləcəyini təsdiqləyən tədqiqatçıların fikirlə-

rinə qatılmıĢ olduqlarını vurğulamaq istəmiĢlər. 

4. BabıĢ Mametyazov – 1) Qəhrəmanlıq dastanları – ―Koroğlu‖, ―Yusif-

Əhməd‖, ―Alı bəy-Balı bəy‖, 2) EĢq dastanları – ―ġahsənəm-Qərib‖, ―Nəcəf oğ-

lan‖, ―Sayatlı-Həmra‖; 3) Fantastik dastanlar – ġeydainin ―Gül-Sənubər‖i, Magru-

bi‘nin ―Seyfəlmələk-Mədxalcamal‖, ġabəndənin ―Gül-Bülbül‖, ―Hüyrlukga-Həm-

ra‖, ―Qasım oğlan‖ [9, s.38-43]. 
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5. Cəmilə Qurbanova – 1) Realist; 2) Fantastik, 3) Qəhrəmanlıq; 4) Tarixi,

5) Dini, 6) Tərcümə dastanları [20, s.119].

6. Bayram ġamıradov – 1) Qəhrəmanlıq dastanları – ―Koroğlu‖, ―Yusif-

Əhməd‖, ―Alı bəy-Balı bəy‖; 2) Tarixi qəhrəmanlıq dastanları – ―Dövlətyar‖, 

―Xocamverdi xan‖, ―Cəñnamə‖; 3) EĢq dastanları – bu dastanlarda savaĢ yoxdur, 

bəzilərinin müəllifi olduğu halda, bəziləri anonimdir. ―ġahsənəm-Qərib‖, ―Əsli-

Kərəm‖, ―Sayatlı-Həmra‖, ―Hüyrlukga-Həmra‖, ―Leyli-Məcnun‖, ―Yusif-Züley-

xa‖; 4) EĢq-fantastik dastanları – ―Məlikə-Dilaram‖, ―Gül-Senubər‖, ―Seyfəlmə-

lək-Mədxalcamal‖, ―Gül-Bülbül‖ və s.; 5) Dini dastanlar – ―Ray Çini‖, ―Ġmam 

Batır‖, ―Baba RövĢən‖, ―Zeynal Ərəb‖; 6) BaxĢılıqla bağlı dastanlar – ―Nəcəf oğ-

lan‖ [12, s.261-267]. 

7. A.B.Alptekin Türkiyədə türkmən dastanlarını tarixi dövrlərə görə təsnif

etmiĢdir. 1) ―Orta Dövr / Eposlar və anonim xalk dastanları dövrü‖ – ―Koroğlu‖, 

―Sayatlı-Həmra‖, ―Hüyrlukga-Həmra‖, ―Nəcəf oğlan‖; 

2) ―Klassik dövr / Avtorlu dastanlar dövrü‖ – ―Leyli-Məcnun‖, ―Yusif-Zü-

leyxa‖ [5, s.425-429]. 

8. Halil Ġbrahim ġahin: 1) Qəhrəmanlıq dastanları – ―Koroğlu‖, ―Yusif-Əh-

məd‖, ―Alı bəy-Balı bəy‖, ―Tulum xoca‖, ―Dövlətyar‖ kimi dastanlarda ―qəhrəman-

lıq və hərbi mücadilə‖ dastanın əsil mövzusunu formalaĢdırmıĢdır. EĢq və dini 

mövzular yer alsa da, qəhrəmanlığın önünəkeçə bilməmiĢdi; 2) EĢq dastanları – 

―ġahsənəm-Qərib‖, ―Sayatlı-Həmra‖, ―Hüyrlukga-Həmra‖, ―Əsli-Kərəm‖, ―Leyli-

Mecnun‖, ―Yusif-Züleyxa‖, ―Zöhrə-Tahir‖, ―Gül-Bülbül‖, ―Gül Sənubər‖, ―Nəcəf 

oğlan‖, ―Gövhər qız və ġiralı bəy‖; 3) Dini dastanlar olmaqla təsnif edib. Tədqiqatçı 

bildirir ki, islamiyyətin qəbulundan sonra Ġslamda qəhrəmanlıqları ilə ön plana çık-

mıĢ Hz.Əli və Hz.Həmzə kimi dini Ģəxslər haqqında yayılan hekayələr Türk coğra-

fiyasında sevilərək oxunan mətinlər olur. Həm yazılı həm də Ģifahi mənbələrdən alı-

nan bu hekayələr ―cəngnamə‖ adlı yeni növ meydana gətirmiĢdir. Din və qəhrəman-

lıq mövzularının birlikdə yer aldığı cəngnamələr arasında Hz.Əli ilə bağlı olanlar 

daha çox diqqət çəkmiĢdir [11, s.68,77,80]. Həmzənamə, DaniĢməndnamə və Battal 

Gazi kimi hekayələrlə yanaĢı Hz.Ebubəkir, Hz.Ömər və Hz.Osman kimi müsəlman 

qəhrəmanların hekayələri də xalq arasında böyük etibar qazanmıĢdır [6, s.639]. 

―Baba RövĢən‖, ―Zeynal Ərəb‖, ―Məhəmmədhənəfiyə‖ kimi dastanlar Hz.Əlinin 

çevrəsində formalaĢmıĢdır.  

Dastanların bir çoxunda fantastik, dini, mifik ünsürlər olduğundan türkmən 

dastanlarını daha Ģaxəli bölməyə ehtiyac yoxdur. Hər ünsürə görə təsnif etsək 

daha da geniĢ təsnifat alınar. Türkmən dastanlarını qəhrəmanlıq, eĢq və baxĢılıqla 

bağlı dastanlar kimi də qruplaĢdıra bilərik.  

Türkmənistan dastanlarında obrazların bölgüsü də maraq çəkən məqamlar-

dandır. Həmin bölgüyə diqqət yetirək: 

1) Alp-Batır tipləri-Koroğlu, Aytgəldi, Yusuf-Ahmet, Alı beg və Balı beg,

Eyvaz (Övez), Ər Həsən, Nuralı, Dövlətyar bəy

2) Qadın tiplərinin özü də bir neçə yerə bölünür: a) Ana, sevgili, həyat yolda-

Ģı; b) Mübariz qadınlar; c) Cadugər və falçı qadınlar;
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3) DüĢmən tiplər: a) QızılbaĢlar, Reyhan Ərəb və qardaĢı Ərəb Reyhan, Bə-

zirgan Osmanlı padiĢahı Hünkar, Xivə xanı və Balı bəy; b) Hiyləgər tiplər; 

c) Qılınc kəsməyən qeyri-adi tiplər; 4) Köməkçi obrazlar: köməkçi qadınlar, 

at, qılınc, quĢlar, sehirli ayaqqabılar, çobanlar, Bəzirganlar. 

Türkmən dastanlarında qoyulan motivlər: 

1. Sosial həyatla bağlı motivlər: uĢaqsızlıq, göbək kəsdi, ad vermə, yas, bax-

Ģılıq ənənəsi və baxĢılar, toy. Toy motivi özü də müxtəlif bölgülərlə səciy-

yələnir: doğum və ad qoyma ilə bağlı toy, evlilik toyu, mübarizədən qayıdıĢ, 

söhbət, taxta çıxıĢ toyu. 

2. Qeyri-adi hadisələrlə bağlı motivlər: öldürüb diriltmə, yuxu, fal, qeyri-adi 

quĢlar-Simurq, Bilbilgöye, Dövlət quĢlar; Qeyri-adi ünsürlər-qeyri-adi su, 

qeyri-adi torpaq; Qeyri-adi məkanlar-Kaf dağı, Ġrəm bağı; Qeyri-adi varlıq-

lar-əjdaha, div, Pəri, Bərzənni (Yamyam) 

3. Cadu və sehrlə bağlı motivlər: cadu; sehrli saç, üzük, əsa, papaq, ayaqqa-

bı, paltar, ağac, quĢaq; Ģəkil dəyiĢdirmə; 

4. Dini motivlər: Allah / Xuda / Haqq; Peyğəmbərlər; Mələklər-Əzrail, Cəbra-

yıl; Ərənlər / Pirlər-Baba Pir / övliya, Hz.Əli, Xızır, dua. 

5. Digər-baĢqa motivlər: Ov və ovçuluq; Hiylə; Tələ qurmaq və dustaqlıq; 

Qılıq dəyiĢdirmək; Ġmtahan; Cəzalandırma və mükafatlandırma. Türkmən 

dastanları ―Oğuz Kağan‖ dastanı, ―Kitabı Dədə-Qorqud‖ dastanı və Firdov-

sinin ―ġahnamə‖sindən qaynaqlanmıĢ, ―Sindibadnamə‖, ―Kəlilə və Dimnə‖, 

―Min bir gecə nağılları‖ndan təsirlənmiĢ ərəb, fars, hind yazılı qaynaqların-

dan da faydalanmıĢdır [11, s.126]. Beləliklə, türkmən dastanlarının qaynaq-

lanmasını yerli və xarici qaynaqlar olaraq iki qrupa ayıra bilərik. ―Koroğlu‖, 

―Yusif və Əhməd‖, ―Dövlətyar‖, ―Alı bəy-Balı bəy‖, ―Tulum Hoca‖ yerli, 

―Rüstəm Zal‖, ―ġabəhram‖, ―Gül Sənubər‖, ―Seyfəlmələk Mədhalcamal‖, 

―Gül Bilbil‖ adlı dastanlar isə xarici qaynaqlara söykənir.  

Əsasən qəhrəmanlıq və eĢq mövzuları ətrafında Ģəkilləndirilən türkmən dastan-

ları ərəb, fars ədəbiyyatından və nağıllardan qaynaqlanmıĢdır. Nəzm və nəsrin nö-

vbələĢməsi ilə qurulan dastanlar bu mənada Azərbaycan və Türkiyədəki hekayə və 

dastanlarla olduqca oxĢardır [7, s.5]. Ancaq yalnız mənsur halda yazılan dastanlar da 

vardır. Koroğlunun qollarından olan ―Əvəz və Qırat‖, ―Əvəzin oğlu Nurəli‖, ―Əhməd 

bəyin evlənməsi‖ qolları buna nümunədir [8, s.39]. DəyiĢikliklərin danılmaz olduğu 

Türkmən dastanlarında nəsrdə daha çox, nəzmdə isə daha az nəzərə çarpan bu 

dəyiĢiklikləri etmək də ustalıq, təcrübə və yaradıcılıq tələb edir [13, s.40]. 

Əsasən qəhrəmanlıq və eĢq mövzuları ətrafında Ģəkilləndirilən türkmən das-

tanları ərəb, fars ədəbiyyatından və nağıllardan qaynaqlanmıĢdır. Nəzm və nəsrin 

növbələĢməsi ilə qurulan dastanlar bu mənada Azərbaycan və Türkiyədəki hekayə 

və dastanlarla olduqca oxĢardır [7, s.11-18].  
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Summary 

Problems of Classification, Type and Motive in the Turkmen Epos 
 

This article is devoted to the research of oral Turkmen literature. The article 

touches on the types and motives of epics, as well as leads an excursion into the ancient 

Turkmen epistemology. Research relies on Turkish, Turkmen, Russian, and English 

literature. This indicates that the given problem is being studied in other countries as well.  
 

Резюме 

Проблемы классификации, типа и мотива в туркменском эпосе 
 

Данная статья посвящена изучению устной литературы в туркменской пис-

менности. В статье затронуты типы и мотивы эпосов, а также проведен экскурс в 

древнюю туркменскую эпистемологию. Исследования, проводимые в данной статье 

опирались на турецкую, туркменскую, русскую и английскую литературу. Это так-

же указывает на то, что данная проблема изучается и в других странах. 
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