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«Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan xalqının ədəbi-mədəni düĢüncəsinin ən qədim və zən-

gin qaynaqlarını əhatə edir. Bu abidə daha əzəl keçmiĢdə əcdadlarımızın etik-estetik, mənəvi-əx-

laqı dəyərlərini, məiĢətini, həyat tərzini, ictimai-sosial vəziyyətini, milli idarəçilik sistemi və 

dövlətçilik ənənələrini, milli etnik tariximizi öyrənmək baxımından günümüz ücün çox dəyər-

lidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi, öz tarixi keçmiĢimizi daha dərindən öyrənməyə baĢladıqca 

eposun həmin istiqamətlərdə araĢdırılmasına diqqət, Ģübhəsiz ki, artacaqdır. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» ictimai fikrimizin hələ bundan sonra uzun müddət diqqət mərkə-

zində olacaqdır. «Dədə Qorqud»dan qaynaqlanan fikir tariximizin elmi mənzərəsi, buradakı 

dövlət tipi və dövlətçilik ənənələrinin zəngin tarixi geniĢ araĢdırmalara cəlb ediləcəkdir. 

QorqudĢünaslıqda hələ abidənin yaranma, yazıya alınma, oğuz türklərinin tarixi yerləĢməsi 

və s. ilə bağlı demək olar ki, qəti fikir yoxdur. Abidə mətnĢünaslıq baxımından ən çox öyrənilsə 

də onun araĢdırılıb baĢa çatdığına da hökm vermək olmaz. Məsələn, «Dədə Qorqud»un qismən 

mükəmməl araĢdırıldığı Türkiyədə abidənin bir neçə bir-birindən fərqli nəĢr variantları vardır 

(Bax: 3; 4; 5). Onlar içərisində daha kamil nəĢrlər hesab edilən Məhərrəm Ergin və Orxan ġaiq 

variantları da bir-birindən xeyli fərqli oxunuĢlarla seçilir. Eposun Azərbaycandakı mətn 

oxunuĢlarında vəziyyət daha mürəkkəbdir. H.Araslının nəĢr mətni ilə əlyazma nüsxəsi arasında 

bəzi oxunuĢ yanlıĢlığı vardır. H.Araslının əllinci illərin sonlarında hazırladığı elmi-tənqidi mətn 

hələ nəĢr olunmamıĢdır.  

«Kitabi-Dədə Qorqud» hər Ģeydən əvvəl etnik təfəkkürdə folklor hadisəsi kimi meydana 

cıxmıĢdır. O, Ģifahi düĢüncənin məhsulu olub, qədim türk dastançılığı ənənəsi əsasında yaran-

mıĢdır. Uzun müddət o, ozan repertuarında yaĢamıĢ, yazıya qədər Ģifahi danıĢıq dilində cilalan-

mıĢdır. Ona görə də bu gün əgər eposun öyrənilməsinin birinci istiqaməti onun dil xüsusiyyətlə-

ridirsə, ikinci baĢlıca istiqaməti oğuz milli düĢüncəsini bütöv Ģəkildə əks etdirən folklor süjet və 

motivləridir. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında ənənəvi süjetlərin süjetləĢmə prosesində olan elə nü-

munələri vardır ki, onlar motivdən böyük, süjetdən kiçik olub eposun ümumi qəhrəmanlıq siste-

mində xüsusi yer tutur. Onları bütov süjetlər saymaq düzgün olmadığı kimi, müxtəlif səciyyəli 

motivlər də hesab etmək mümkün deyildir. Birincisi, ona görə ki, onlar eposun müxtəlif 

boylarında təkrar olunur, eposda mövqeləri fəaldır, həm də dünyəvilikdən çıxıb milli mühitə elə 

uyğunlaĢmıĢlar ki, onları dünyəvi süjetlərdən fərqləndirmək o qədər də asan deyildir. Adqoyma, 

andiçmə, qadına ehtiram və baĢqaları bu cəhətdən diqqəti cəlb edir. Bəzi tədqiqatlarda adqoyma 

ən qədim motivlər qrupuna daxil edilsə də əslində o, süjetləĢmə prosesi keçirir və türk eposunda 

özünü fəal təsdiqləməkdədir. Onun motivdən fərqi eposa fəal müdaxiləsində, baĢ verəcək hadi-

sələrin sonrakı inkiĢafına nüfuzedici təsirində, oğuz qəhrəmanlarının formalaĢmasında mühüm 

mövqeyə malik olmasındadır. Türk etnik mədəniyyətində adqoyma ayrıca mərasim funksiyasın-

da çıxıĢ etmiĢ, sonradan o, dastan yaradıcılığında epikləĢib peĢəkar ifaçılığa, ozan repertuarına 

daxil olmuĢdur. Mərasim düĢüncəsindən motivə çevrilib dastanlara düĢərək süjetləĢmə həyatını 
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yaĢamıĢdır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un «Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər.»də, «Qam-

börənin oğlu Bamsi Beyrək boyını bəyan edər»də və «Basatın Dəpəgözi öldürdüyü boyu bəyan 

edər»də özünü göstərir. 

Dastanın adı çəkilən boylarından məlum olur ki, oğuzlarda müəyyən yaĢda göstərdiyi 

qəhrəmanlığa görə ad vermək ənənəsi olmuĢdur. Bu adı almaq üçün igid baĢ kəsib qan tökməli 

idi. «Ol zamanda bir adama baĢ kəsməsə, qan tökməsə ad qoymazlardı» (1, 53). 

Oğuzlarda qəhrəman anlayıĢı yay çəkmək, ox atmaq, qılınc oynatmaqla bağlı idi. «Qazan 

bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy»da buna rast gəlmək olur: 
 

On altı yaĢ yaĢladın, 

Bir gün ola, düĢəm öləm, sən qalasan - 

Yay çəkmədün, ox atmadın, 

BaĢ kəsmədin, qan dökmədin. 

Qanlı Oğuz içində çöldi almadın (1, 69). 
 

Qazan xan özündən sonra oğlu Uruzun taleyindən nigarandır. Qorxur ki, o, öləndən sonra 

Uruz el içində sayılmayan bir adam olsun. Çünki o, hələ on altı yaĢa gəlib çatıb, elə bir igidlik, 

qəhrəmanlıq göstərə bilməyib. 

«Dirsə xan oğlu Buğac xan» boyunda hadisələr tamam baĢqa cür səmtlənir. Epizodu oldu-

ğu kimi nəzərdən keçirək: «.Bayandır xanın bir buğası vardı, bir daxi buğrası vardı. Ol buğa qatı 

taĢa buynız ursa, un kibi ügidərdi. Bir yazın, bir güzin buğayla buğrayı savaĢdırarlardı. Bayandır 

xan Qalın Oğuz bəgləri ilə təmaĢaya baxardı, təfərrüc edərdi. Genə yazın buğayı saraydan 

çıxardılar. Üç kiĢi sağ yanından, üç kiĢi sol yanından dəmür zəncirlə buğayı tutmuĢlardı. Gəlüb 

meydan ortasında qoyu verdilər. Dirsə xanın oğlancığı, üç dəxi ordı uĢağı meydanda aĢuq oynar-

lardı. Buğayı qoyu verdilər, oğlancıqlara «qaç» dedilər. Ol üç oğlan qaçdı, Dirsə xanın oğlancuğı 

qaçmadı. Ağ meydanın ortasında baxdı-turdı. Buğa dəxi oğlana sürdi-gəldi. Dilədi ki, oğlanı 

həlak qılaydı. Oğlan yumrığiylə buğanın alnına qıya tutub çaldı. Buğa götin-götin getdi. Buğa 

oğlana sürdi, gerü gəldi. Oğlan yenə yumruğı ilə buğanın alnına qıya tutub çaldı. Buğa götin-gö-

tin getdi. Buğa oğlana sürdi, gerü gəldi. Oğlan yenə buğanın alnına yumruğilə qatı urdı. Oğlan 

bu qatla buğanın alnına yumrığını tayadı, sürdi meydanın baĢına cıqardı. 

Buğayla oğlan bir həmlə çəkiĢdilər. Ġki talusının üstinə buğanın köpük turdı. Nə oğlan ye-

nər, nə buğa yenər. Oğlan fikir eylədi, aydır: «Bir tama dirək ururlar, ol tama tayaq olur. Bən bu-

nın alnına niyə tayaq olurbən-tururbən» - dedi. Oğlan buğanın alnından yumruğın gedirdi, yolun-

dan savıldı. Buğa ayağ üstə turamadı, düĢdi, dəpəsinin üstünə yıqıldı. Oğlan bıçağına əl urdı, buğa-

nın baĢını kəsdi. Oğuz bəgləri gəlüb, oğlan üstinə yığnaq oldular, təhsin dedilər. «Dədəm Qorqut 

gəlsün, bu oğlana ad qosun: biləsincə alub babasına varsun, babasından oğlana bəglik istəsün, təxt 

alı versün» – dedilər (1, 36). Dədə Qorqud gəlub oğlana ad qoydu və atasına dedi: «Bir buğa 

öldürmüĢ sənin oğlın, adı Buğac olsun. Adını bən verdüm, yaĢını allah versün» – dedi (1, 36). 

Ad vermədən sonra qəhrəmanın həyatının yeni dövrü baĢlayır. Oğuz elində bəylik vermə 

adətən advermədən sonra baĢ verərdi. Ad alan qəhrəman elin hörmətli igidi hesab olunurdu, o 

artıq müstəqil Ģəkildə yaĢaya bilərdi. Buğac da belə bir həyat yaĢayır. «Dirsə xan oğlana bəglik 

verdi, təxt verdi. Oğlan təxtə çıqdı, babasının qırq yigidin anmaz oldı. Ol qırq yigit həsəd ey-

lədilər» (1, 36). Əslində ad vermə süjeti burada baĢa çatır, ad alan qəhrəmanın Oğuz elində yeni 

həyatı baĢlayır, tayfalararası ziddiyyətlər onu yeni konfliktlərə cəlb edir. Buğacın yeni qəhrə-
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manlıq həyatı baĢlayır.  

«Kitabi-Dədə Qorqud»un «Baybörənin oğlu Bamsi Beyrək boyu»nda Beyrəyin ad alması 

da onun qəhrəmanlığı ilə bağlı olur. Həm də Beyrəyin ad almaq üçün göstərdiyi qəhrəmanlıq 

daha mükəmməldir.  

Baybörə bəyin «Bamsım» deyib əzizlədiyi oğlu dünyaya gələndə o öz bazirganlarını gön-

dərmiĢdi ki, gedib dünyanı gəzib dolansınlar və oğlu üçün yaxĢı ərmağanlar gətirsinlər. Üstün-

dən on beĢ il keçdikdən sonra Bamsı yaraĢıqlı bir igid oldu. «Ol zamanda bir oğlan baĢ kəsməsə, 

qan dökməsə ad qomazlardı. Baybörə bəgin oğlı atlandı, ava çıqdı. Av avlarkən babasının tavlası 

üzərinə gəldi. ƏmiraxurbaĢı qarĢuladı, endirdi, qonaqladı. Yeyüb-içüb otururlardı. 

Bu yandan dəxi bazırganlar gəlübəni qara Dərvənd ağzına qonmıĢlardı. Bazırganın ulusı 

tutıldı, kiçisi qaçaraq Oğuza gəldi. Baqdı gördi Oğuzun ucında bir ala sayvan dikilmiĢ, bir imirzə 

xub yigit qırq yigid ilən sağında və solında oturırlar. Oğuzun bir yəxĢi yigidi ancaq .yüriyəyim, 

mədəd dəyəyim» - dedi. 

Bazırgan aydır: «Yigit, yigit, bəg yigit! Sən bənim ünim anla, sözüm dinlə! On altı yıldır 

ki, Oğuz içindən getmiĢ idik. Dan-danuĢux kafər malın Oğuz bəglərinə gətürür idik. Pasnik qara 

Dərvənd ağzına düĢ vermiĢ idik. Evnik qalasının beĢ yüz kafəri üzərimizə qoyıldı. QardaĢım 

tutsaq oldu. Malımızı, rizqimizi yağmaladılar, gerü döndilər. Qara baĢım götürdüm, sana gəldim. 

Qara baĢın sədəqəsi, yigit, mədəd mana!» – dedi (1, 53). 

Baybörə xanın oğlu baĢının qırx igidi ilə birlikdə düĢmən üzərinə yeridi. Kafirləri öldürüb 

bəzirganların malını azad etdi, böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Qan tökdü, baĢ kəsdi, kafirləri yerlə-

yeksan elədi.  

Bəzirganlar çox razılıq edib dedilər ki: «gəl imdi bəgəndigin maldan al!» Bamsı bir dəniz 

qulunu boz ayğırı, bir altı pərli gürzü, bir də ağ tozlu yayı istədi. Bunu eĢidəndə bəzirganlar pərt 

oldular. Onda bəy soruĢdu ki, «Mərə bazırganlar, çoqmı istədim?» Bəzirganlar dedilər ki, yox, 

bizim bəyimizin bir oğlu var, bu üç nəsnəni ona ərməğan aparmalı idik. Baybörənin oğlu oldu-

ğunu bilmədilər. 

Bamsı iĢi baĢa düĢdü. Onun burada yeni bir keyfiyyəti nəzərə çarpır. O, təkkəbbürlük gös-

tərmir, «Burada minnətlə almaqdansa, babamın yanında minnətsiz almaq yaxĢıdır!» – deyir. Ona 

görə də atını sürüb çıxıb gedir, atasının yanına qayıdır. 

Burada da bir tanınma səhnəsi vardır. Bamsını bazirganlar görəndə onu tanıyırlar, irəli 

yeriyib əlini öpürlər. Bu isə Baybörə bəyin xoĢuna gəlmir. «Ata olan yerdə oğulun əlini öpərlər-

mi?», - deyə narazılığını bildirir. Lakin bütün baĢqa tanınmalarla yanaĢı, buradakı tanınma 

qəhrəmanın xeyrinə həll olunur. Bəzirganlar Bamsının göstərdiyi igidlikdən danıĢırlar. Elə bu 

epizodda Bamsının ad alması süjeti tamamlanma mərhələsinə yaxınlaĢdırır.  

«Baybörə bəg aydır: «Mərə, bənim oğlım baĢmı kəsdi, qanmı dökdi?» «Bəli, baĢ kəsdi, 

qan dökdi, adam axtardı!» – dedilər (59, 54). Amma Baybörə bəy hər Ģeyi dəqiqləĢdirmək istə-

yir. Oğlunun göstərdiyi igidliyin ad qoymağa layiq olub-olmadığını bilmək istəyir. «Mərə, bu 

oğlana ad qoyasınca varmıdır?» - deyə bəzirganlardan soruĢur. Bəzirganlar deyəndə ki, «Bəli, 

sultanım, artıqdır», yalnız bundan sonra Baybörə bəy Oğuz bəylərini çağırıb qonaqlıq verir. 

Dədə Qorqud gəlib Baybörə bəyin oğluna ad qoyur.  

Adqoymanın arxasında qəhrəmanın bütün sonrakı igidlikləri dayanır. Süjetə məxsus xüsu-

siyyətlər burada da özünü qoruyub saxlayır. «Dədə Qorqud»dan görünür ki, Oğuz elində igidlərə 

verilən adlar heç vaxt yaddan çıxmır, qəhrəmanın əsl adı kimi cəmiyyət içərisində o, bu adla 
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Ģöhrətlənir. Hətta uĢaqlıqdan hansısa adı olsa da Dədə Qorqudun verdiyi adla Oğuzda tanınır. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarından aydın olur ki, Oğuz igidləri əsl adlarını qanları 

bahasına əldə edirlər və Ģəxsin adını bilməklə onun kimliyi haqqında fikirlər söyləmək müm-

kündür. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında qəhrəmanların baĢ kəsib qan tökdükdən sonra 

sosial ierarxik strukturunda müəyyən semiotik dəyərlər qazanması ilahi aləmlə bağlı olan Dədə 

Qorqudun aĢağıdakı sözlərindən aydın olur: «Hey Dirsə xan! Oğlana bəglik vergil Təxt vergil, 

ərdəmlidir!» (1, 36). 

Adqoymanın baĢqa bir tipinə «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»da rast gəlirik. Burada 

Dədə Qorqud Basata bu adı qəhrəmanlıq göstərmədən verir. Bizə belə gəlir ki, buradakı adqo-

yma daha əzəli adqoymadır. Mətnə diqqət yetirək: «.bir gün Oğuz oturarkən üstünə yağı gəldi. 

Dün içində ürkdi, köçdi. Qaçub gedərkən Aruz qocanın oğlancığı düĢmiĢ, bir aslan bulup gö-

türmiĢ, bəsləmiĢ. Oğuz genə əyyamla gəlüb, yurdına qondı. Oğuz xanın ilqıçısı gəlüb xəbər 

gətürdı. Aydır: «Xanım, sazdan bir aslan çıqar, at urar, apul-apul yürüyiĢi adam kibi. At basuban, 

qan sümürər». 

Aruz aydır: «Xanım, urkdigimiz vəqtin düĢən mənim oğlancığımdır, bəlkə?» - dedi. Bəglər 

bindilər. Aslan yatağı üzərinə gəldilər. Aslanı qaldırıb oğlanı tutdular. Aruz oğlanı alub evinə 

gətürdi. ġadılıq etdilər. Yemə-içmə oldı. Əmma oğlanı nə qədr götürdilərsə, turmadı, gerü aslan 

yatağına vardı. Gerü tutub gətürdilər. 

Dədəm Qorqud gəldi. Aydır: «Oğlanım, sən insansan. Heyvanla müsahib olmağıl! Gəl, 

yaxĢı at bin. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort! – dedi. – Ulu qardaĢın adı Qıyan Selcikdir. Sənin adın 

Basat olsun! Adını mən verdim, yaĢunı allah versün!» - dedi» (1, 98). 

Burada Basata verilən ad onun qəhrəmanlığına görə yox, insan cəmiyyətinə qayıtması, 

vəhĢi heyvanlardan ayrılıb öz ailəsinə qayıtması münasibəti ilə verilir. Bu özü də qəhrəmanlığın 

baĢlanğıcıdır. Məsələ burasındadır ki, Basat da Buğac və Bamsı Beyrək kimi ad aldıqdan sonra 

özünü göstərir. Basatın ən böyük qəhrəmanlığı Təpəgözü öldürüb Oğuz elini fəlakətdən qurtar-

ması idi. Bütün baĢqa süjetlər kimi, ad qoymadan sonrakı qəhrəmanlıqlar üçün bir zəmin idi. Bu 

süjet eposun üç boyunda özünü göstərsə də, ümumilikdə «Kitabi-Dədə Qorqud»un məzmununda 

xüsusi yer tutur. 

Ġlahi aləmlə bağlı olan Dədə Qorqudun dastanın üç boyunda (I, III və VIII boy) ad verib 

təriflədiyi qəhrəmanlar baĢqalarından möcüzəli, qeyri-adi dünyaya gəlməsi ilə fərqlənirlər. UĢağa 

ad qoymaq hüququnun Dədə Qorqudun əlində olması onun ilahi aləmlə bağlılığını göstərir. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında baĢ kəsib, qan tökmək ilə səciyyələnən adqoyma mərasimindən 

aydın olur ki, oğuzların tarixində oğlan uĢaqlarına rəsmi ad 15-16 yaĢlarında qoyulur (2, 9-11). 

«Kitabi-Dədə Qorqud»da süjetlə motiv arasında olub epos üçün ənənəvi olan and içmənin 

də burada özünəməxsus yeri vardır. And içmə Oğuz eposunda özünü kiçik detal kimi göstərsə 

də, oğuzların haqq iĢinin, halal əməyinin doğruçuluq, ədalət və sair kimi baxıĢların istiqamətlən-

məsinə mühüm təsir göstərmiĢdir 

Oğuzların məiĢətində geniĢ yayılan andiçmə də boylardakı süjetlərin tərkibində müəyyən 

yer tutur. Hadisələrin inkiĢafını istiqamətləndirir. Oğuz elində musiqi, qopuz müqəddəs hesab 

edildiyi kimi, söz də sakraldır. Bu müqəddəslik isə hər Ģeydən əvvəl özünü andiçmədə göstərir. Bu 

mənada Oğuz igidlərində and müqəddəs və pozulmazdır, ən böyük həqiqətlər andla təsdiqləndiyi 

kimi, ən müqəddəs Ģərtlər də ona söykənir. Andın pozulması onu pozana uğursuzluq gətirir.  

And içməyə «Kitabi-Dədə Qorqud»un «Bamsı Beyrək», «Qanlı qoca oğlu Qanturalı» və 



87 

 

«UĢun qoca oğlu Səyrək boyun»da rast gəlirik. Bamsi Beyrək Bayburd təkurunun qızına and içir 

ki, əgər elimə gedib çıxsam, gəlib səni halallıqla alıb öz elimə aparacağam. O öz qılıncı ilə doğ-

ranmasına and içir. Lakin Beyrək andını pozur, qızın dalınca gəlmir. Bəlkə də buna görə pis 

aqibət yaĢayır. 

«Qanlı qoca oğlu Qanturalı» boyunda Qanturalı Təkurun qızını aldıqdan sonra and içir ki, 

mən anamın, atamın üzünü görməsəm gərdəyə girə bilmərəm. Burada Qanturalının andına əməl 

etməsi onu ölümdən qurtarır; təkurun düzəltdiyi gərdəyə girməməklə əslində o öz həyatını xilas 

edir (1, 112).  

Bütün bu kimi süjet daxili epizod, motiv və obrazlaĢma prosesi «Kitabi-Dədə Qorqud» 

boylarına bir tamlıq, yetkinlik gətirir, onların Oğuz həyat və məiĢətinin bütöv əxlaqi-etik və 

estetik mənzərəsini yaradır. Oğuz həyatının, məiĢətinin, qəhrəmanlığının elə xüsusiyyətlərini 

əhatə edir ki, bunlar ümumilikdə oğuzlar barədəki zəngin materialı eposa gətirir. 
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