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Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi onu yaradan xalqın tarixi qədər qədim və mürəkkəbdir. Bu 
ədəbiyyatın kökləri, mənşəyi, ilk əsərləri indiyə kimi gərəyincə öyrənilməmişdir. Şifahi və yazılı 
ədəbiyyatımızın daha sonrakı dövrlərində yaradılmış zəngin ədəbi irs qədim dövrlərin ədəbiyyatı 
haqqında düşünməyə imkan verir. "Məlikməmməd" nağılındakı divlər, Zimrüg quşu, ağ və qara 
qoçlar, əjdahalar, "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı Təpəgöz və Dədə Qorqud, "Yeddi gözəl"dəki 
Xəvərnəq, Əjdaha, "Xosrov və Şirin"dəki Şəbdiz və Gülgün, "Koroğlu"dakı Qırat, Dürat, indi də 
xalq arasında yaşayan "Kosa-kosa"lar, "Qodu-Qodu"lar, "Gün çıx, gün çıx"lar, "Ovçu Pirim"lər 
Azərbaycan ədəbiyyatının qədim tarixindən məlumat verir. Azərbaycan xalqı və onun ulu 
əcdadları üçün hələ sinifli cəmiyyətin yaranmasından çox-çox əvvəl "Xalq təxəyyülündə şüursuz 
bədii bir şəkıldə işlənmiş təbiət və ictimai formalar incəsənətin müqəddəm şərti olmuşdur". 
Azərbaycan xalqı da "təxəyyüldə və təxəyyül vasitəsilə təbiət qüvvələrinə üstün gəlməyə, onları 
tabe etməyə və müəyyən şəklə salmağa" çalışmışdır. 

Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl üçüncü minillikdə lulubey və kuti qəbilələrinin 
birləşmələri əmələ gəlmişdir. Bizim eradan əvvəl birinci minilliyin əvvəllərində isə Manna 
dövləti yaranmışdır. Urartu və Assuri dövlətləri ilə sülh və müharibə şəraitində yaşayan 
mannalılar iqtisadi və mədəni sahədə böyük uğurlar qazanmışdır. Gümüş piyalə üzərində Babil 
paltarı geymiş bir mannalı musiqiçinin təsviri də ayrıca maraq doğurur. Həmin musiqiçinin 
müəyyən şeir parçaları oxuduğu da şübhəsizdir. Şeir və musiqi, hər yerdə olduğu kimi, yəqin 
burada da dünyəvi məna kəsb etmiş, qəhrəmanlığı, məhəbbəti tərənnüm etmiş, əxlaqi, 
nəsihətamiz səciyyə daşımışdır. Mannalıların yazısı olduğu da məlumdur. Midiya dövlətinin 
iqtisadi, siyasi və mədəni sahədəki müvəffəqiyyətləri isə bütün dünyada məşhurdur. 

Herodotun toxunduğu əfsanələr və "Avesta" bıı dövrün ən mühüın yadigarlarıdır. "Avesta"da 
epik və lirik şeirin rəngarəng nümunələri toplanmışdır. 

Atropaten və Albaniya dövlətləri zamanında Azərbayean ədəbiyyatı yeni müvəffəqiyyətlər 
qazanmışdır. Ardı-arası kəsilməyən işğalçı müharibələr, qarətlər və talanlar Azərbaycan 
ədəbiyyatının qədim nümunələrinin çoxunu məhv etmiş, zəmanəmizə qədər gəlib çıxmağa 
qoymamışdır. Lakin "Avesta", Midiya rəvayətləri və sonrakı dövrlərin ədəbi nümunələrindəki 
aşkar izlər göstərir ki, Azərbaycan xalqı və onun ulu babaları Şərqin ən əski, mədəni 
xalqlarından biri kimi təşəkkül tapmış başqa xalqlardan heç də geri qalmamışdır. 

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nümunələ-rindən biri Midiya rəvayətləridir. 
Herodotun "Tarix" kitabında qorunub saxlanılan bu əfsanələr arasıııda "Astiyaq" haqqındakı 
rəvayət xüsusilə seçilir. Antik yunan əsatiri ilə yaxndan səsləşən, tarixi hadisədən daha çox bədii 
hekayə təsiri bağışlayan "Astiyaq" əfsanəsi bir sıra xüsusiyyətləri ilə maraqlıdır. Qəzavü qədərə 
inam antik yunan əsatirində olduğu kimi, burada da mühüm yer tutur. Astiyaqın Mandana ilə 
əlaqədar yuxuları, onun təlaşı, gördüyü tədbirlər, bu tədbirlər nəticəsində hadisələrin 
qarşısıalınmaz bir şəkildə qəhrəmanın qorx- duğu istiqamətdə inkişafı buna inandırıcı sübutdur. 
Astiyaq Midiyanın taleyini düşünən hökmdar kimi gördüyü yuxulardan da qorxur. Mandananın 
ətrafında əmələ gələn su, Okbatanı və bütün Asiyanı bürüyən meynə ağacı onu ən ciddi 
hərəkətlərə vadar edir. O, qızını elə adama vermək istəyir ki, övladı Midiyaya hakim ola 
bilməsin. Belə adam qeyri-midiyalı, iranlı ola bilərdi. Astiyaqı şübhəli yuxular yenə də rahat 
buraxmır. Qızını geri çağırır, yeni doğulan nəvəsinı məhv etmək üçün ən etibarlı adamlarına 
tapşırıq verir. Günahsız körpə öldürülmək üçün əldən-ələ keçir, lakin sağ qalır. Astiyaqın hər bir 
tədbiri gələcək fəlakət üçün zəmin hazırlayır. Harpaq, Mitridat, Spako, şah oyunu, zadəgan 
Artembaresin oğlunun döyülməsi bu işi daha da yaxınlaşdırır. Antik yunan əsatirində Edip və 
Paris haqqındakı əsatiri hekayələrlə çox yaxından səsləşən bu əfsanədə də olacaq hadisələrin 
qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Uşağın xilas olması və Astiyaq tərəfındən tanınması məsələni 
dəyişdirmir. Əksinə, Astiyaqın bununla əlaqədar Harpaqa öz oğlunun ətini yedirtməsi də əsatirlə 



uyğundur. Orada da Atrey qardaşına uşaqlarının ətini yedirdir, əvəzində özü də Hkist və 
Klitemnestra tərəfındən öldürülür. Cinayətə hər iki halda cinayətlə cavab verilir. Astiyaq 
Harpağa qarşı qəddar, qeyri-insani bir cinayət işləyirsə, Harpaq ona daha ciddi cinayətlə, 
qəddarlıqla əvəz qaytarır, Astiyaqm ən çox qorxduğu hadisənin baş verməsini təşkil edir, 
sürətləndirir və başa çatdırır. Astiyaq quldarlıq dövlətinin başçısı kimi əlində olan hüdudsuz 
ixtiyardan istifadə edib, insanhq baxımından heç cür bağışlana bilməyən bir cinayət törədir ataya 
övladının ətini yedirdir. Rəvayətin yaradıcısı inandırıcı şəkildə göstərir ki, belə qəddarlığın hökm 
sürdüyü bir dövlət yaşamağa, hökmdarlıq etməyə layiq deyildır, o, məhvə məhkumdur. Ataya 
övladının ətini yedirdən hökmdar güc-tez ən ağır cəzanı almalıdır. Harpağın düşmən tərəfə 
keçməsi, Mandananın oğlu Kuruşu Midiya taxtına sahib olmağa çağırması döyüş zamanı ona 
tərəfdar olması Astiyaqın əməllərinin qanunauy-ğun nəticəsidir. Astiyaq olan yerdə Harpaq da 
olmalıdır. 

Əslində Midiyanın məhvinə səbəb olan Kumş və Harpaq deyil, birinci növbədə Astiyaqın 
özüdür, onun əməlləri, cinayətləri, qəddarlığı, qeyri-insani hərəkətləridir. Əfsanənin axırında 
Astiyaq Harpağı vətəni satmaqda, Midiyanı iranlılara qul etməkdə, axmaqlıqda təqsirləndirsə də, 
bütün bu işlərdə yenə də onun özü günahkardır. Astiyaq və Harpaq zəmanəsinin hakim əxlaqını 
əks etdirən iki maraqlı surətdir. Onlar müxtəlif cəhətlərdən bir-birini tamamlayır, cəmiyyətin 
mahiyyətini, iç üzünü açıb göstərir. Ötəri olsa da, əfsa- nədə xalq nümayəndələrinə - çoban 
Mitridata, arvadı Spakoya və onların simasında sadə zəhmət adamlarına rəğbət ifadə 
olunmuşdur. Bu adamlar insana məxsus xüsusiyyətləri ilə ataya övladının ətini yedirdən, şəxsi 
intiqam üçün vətəni yadellilərə satan ağalarından çox-çox yüksəkdə dururlar. Əfsanədə xalq 
nümayəndələrinin bu şəkildə təqdım edilməsi əsərin xalq içərisində yarandığını göstərir. 
Əfsanənin bədii kamilliyi isə o dövrdə Azərbaycanda bədii sözün yüksək səvıyyədə olduğunu 
təsdiq edir. 

 

"AVESTA" 
Qədim azərbaycanlıların müqəddəs saydığı kitablardan olan "Avesta" əski ədəbi abidələrdən 

biridir. Bu əsərdə qədim azərbaycanlıların dini, əxlaqi, ictimai, siyasi, fəlsəfı görüşlərinin bir sıra 
cəhətləri bədii şəkildə əks etdirilmişdir. "Avesta" ilə sonrakı dövrlər ədəbiyyatı arasında ciddi 
yaxınlıqlar duyulur. Burada müxtəlif ədəbi janrların ünsürləri vardır. Sinifli cəmiyyətə keçid 
dövrünün məhsulu olan bu əsərdə qədim laylar daha çox folklorla bağlıdır. Lakin burada yazılı 
ədəbiyyata məxsus xüsusiyyətlər də vardır. Xüsusən "Qatlar" Zərdüştün fərdi yaradıcılıq 
məhsulu kimi diqqəti cəlb edir. Əgər bütövlükdə "Avesta"nın Zərdüşt tərəfındən yazılması fıkri 
şübhəlidirsə, "Qatlar"ın ona məxsus olduğunu tədqiqatçılar təsdiq edirlər. Herodotun yazdığına 
görə, Midiyadakı altı qəbilədən biri Muğ qəbiləsidir. Bu qəbilənin adı Muğan şəklində indi 
Azərbaycanda yer adı kimi yaşamaqdadır. Zərdüştilik dininin ruhaniləri məhz həmin Muğ 
qəbiləsindən olmuş, onlar muğlar adı ilə xatırlanmışjdır. 

 İran, Azərbaycan və Orta Asiya şairləri intibah dövründə həmin muğları tez-tez müxtəlif 
şəkillərdə xatırlamış, onlardan şərab istəmişlər. Muğlar xərabatını ən ləyaqətli bir yer, muğ 
şərabını mənəvi ucalıq rəmzi kimi göstərmişlər. Atəşpərəstliyin ən mühüm müqəddəs 
ocaqlarından biri olan Azərgəşəsb Azərbaycanda Gəzən (Marağa ilə Zəncan arasında) şəhərində 
olmuşdur. Azərbaycanın Urmiya gölü Zərdüşt dinində ən müqəddəs göl hesab edilmişdir. 
İran şahları tacqoyma mərasimi zamanı Mədaindən piyada Azərgəşəsb atəşgədəsinə gəlmişlər. 
"Avesta"nın Azərbaycanla əlaqədar olduğunu göstərən mühüm faktlardan biri odur ki, burada 
xatırlanan mühüm adların çoxu Midiya adlarıdır. Bəzi tədqiqatçılar "Avesta"nın İranın şərqində, 
Xorasan tərəflərdə yarandığını iddia etsələr də, daha mötəbər olan atəşpərəstlik mənbələri və 
avestaşünasların mühüm qismi Zərdüştü və zərdüştiliyin vətəni kimi qədim Azərbaycanı, Urmiya 
gölü sahillərini qeyd edirlər. 

İranda "Avcsta"nın tədqiqatçılarından olan Purdavud bu məsələ barəsində yazır: "Bütün İran 
və ərəb müəllifləri, o cümlədən ibn Xordadbeh, Balazuri, İbn əl-fəqih, Məsudi, Həmzə İsfəhani, 
Yaqut Həməvi, Əbülfəda Zərdüştü azərbaycanlı göstərmiş və xüsusən Urmiyanı onun doğma 
yeri bilmişlər". 

"Avesta" özünə qədərki anlayışları, inamları, folklor materiallarını birləşdirən mürəkkəb bir 
abidədir. Onun əsasında qatlar dayansa da, burada qatlardan əvvəlki dövrün epik şeir nümunələri 
və sonralar yaranmış bədii, əxlaqi nümunələr toplanmışdır. Abidədə qədim qəbilə allahları 
(divlər) lənətlənir, çoxlu qurbanlar kəsmək pislənir, axirət haqqında, sonrakı dinlərdə olan Qıl 



körpü- sündən danışılır. Bu körpünü ancaq Ahuraməzdaya xidmət edənlər asan keçə bilərlər. 
Oda sitayiş, günahlara görə axirətdə cəzalanmaq və axirəzzaman xilaskarınm gəlməsindən söz 
açılır. "Avesta"da hakim təbəqələr içərisindən çıxmış rəhbərlərə itaət təbliğ edilir, lakin bu, 
icmanın mənafeyini inkar etmir. 

"Avesta"da əksini tapan dini baxışın əsasını dualizm təşkil edir. Cismani aləmdə işıqla 
qaranlıq, üzvi təbiətdə ölümlə həyat, mənəvi aləmdə xeyirlə şər, ictimai həyatda ədalətlə zülm 
arasında daimi mübarizə gedir. Dini aləmdə bu mübarizəni Hörmüz ilə Əhrimən arasında gedən 
konflikt təmsil edir. Əsas mübarizə bu iki xeyir və şər allahı arasında cərəyan edir. Ahuraməzda 
işığı, həyatı, xeyri, ədaləti təmsil edirsə, Anqramanyu qaranlığı, ölümü, şəri, zülmü təmsil edir. 

"Avesta"da xeyirin, başqa sözlə, Ahuraməzdanın qələbəsinə ınam ifadə edilir. Gec-tez xeyir 
qalib gələcək. Lakin bunun üçün insanlar da çalışmalıdırlar. Onlar xeyir düşüncə, xeyir söz və 
xeyir işlə xeyirin qələbəsinə kömək ctməlidirlər. Xeyir fıkir, xeyir söz, xeyir iş "Avesta"da 
irəli sürülən əsas əxlaqi şüardır. Görkəmli aves- taşünas Purdavudun fıkrincə, bu üç tələb 
Zərdüşt dininin əsasıdır. Deməli, insan fıkirləşəndə də, danışanda da, bir iş görəndə də xeyirxah 
olmalı, xeyirə xidmət etməyə çalışmalıdır. İnsan mülayim, mehriban, gözütox olmalı, qəddar, 
paxıl, məğrur olmamalı, düzlüyə riayət etməlidir. "Avesta"da yalançılıq ən çirkin xüsusiyyət 
kimi rədd edilir. “Yalançı” sözü şərin, qaranlğın, düşmənin sinonimi kimi işlənir. 

"Avesta"nın tərkib hissələri. "Avesta" ilk dövrlərdə şifahi şəkildə yayılmışdır. Ənənəvi 
məlumata görə, onu ilkin yazıya köçürən Zərdüştün katibi və kürəkəni Camasp olmuşdur. Lakin 
tədqiqatçıların fıkrincə, "Avesta" ilk dəfə Əhəmənilər dövründə (e.ə.VI əsrin axırı - e.ə.V əsrin 
sonu), axırncı dəfə Sasanilər zama- nında sistemə salınaraq yazıya alınmışdır. Bu şəkıldə 
"Avesta"  21 hissədən ibarət olmuş, hər hissəyə ayrıca ad verilmişdir. 

Birinci hissə xeyirxahlıq və nəcabət; ikinci hissə dini mərasimlər; üçüncü hissə zərdüştilik 
dini təliminin ehkamları; dördüncü hissə kosmoqonik səciyyə daşımış; altıncı hissə 
astronomiyadan; səkkizinci hissə hüquq qanunlarından; onuncu hissə əfsanəvi hökmdar Kəştasp 
və onun dövründə yaşayan Zərdüştün zühurundan; on üçüncü hissə Zərdüştün uşaqlığı və 
xeyirxah hərəkətlərindən; on beşinci hissə ədalətli işlərdən, çəki və ölçülərdən; on altıncı hissə 
vətəndaşlıq və hərbi qanunlardan, qohumla evlənmək məsələlərindən, dinin prinsiplərindən; 
iyirmi birinci hissə Ahuraməzdaya və zərdüştilik panteonuna daxil olan allahlara alqışdan bəhs 
edirmiş. Bütün kitabların ayrıca adları varmış. 

IX əsrdə yazılmış "Dinkerd"də qeyd edilir ki, Viştaspın əmri ilə "Avesta" yazıya alınır və 
Urmiya gölü yaxınlığmdakı Gəzən (Şiz) şəhərində saxlanüır, bir surəti İstəxrdə qorunur, başqa 
nüsxələri isə ayrı-ayrı yerlərdə yayılır. Makedoniyalı İskəndərin hücumu zamanı bir nüsxəsi 
yandırılır, bir nüsxəsi yunan dilinə tərcümə edilir. Ərdəşir Papəkanın dövründə isə onun 
pərakəndə parçaları yenidən möbid Tansar tərəfındən toplanıb bərpa edilir. IX əsrdə yazılmış 
"Arda Virafnämə"də qeyd edilir ki, "Avesta" 12 min inək gönü üzərində qızıl hərflərlə yazılıb 
xəzinədə saxlanılırmış. "Tansarın məktubu"nda (VI əsr) oxuyuruq: "Bil ki, İskəndər bizim "Din" 
kitabımızdan 12000 inək gönü yandırdı". Ərəb tarixçisi Məsudi "Mürüc üz-zəhəb" əsərində yazır 
ki, Makedoniyalı İskəndər İstəxri tutan- dan sonra "Avesta"nın tibbi, fəlsəfı, astroloji hissələrini 
yunan dilinə tərcümə etdirib özünü yandırtdı. "Avesta" 12000 lövhədə qızılla yazılıbmış. Bütün 
bu qeydlər "Avesta"nın həcminin böyüklüyü və məhv edilməsi haqqında müəyyən təsəvvür 
oyadır. Yazıya alındıq- dan sonra da "Avesta"nın şifahi şəkildə yaddaşlarda yaşaması Sasanilər 
dövründə onu yenidən bərpa etməyə imkan verir. Ərəblər bu kitaba qarşı daha amansız hərəkət 
edir, atəşgədələri dağıdır, oradakı kitabları yandırırlar. Ərəb istilasına və ərəblərə baş əyməyən 
bir çox atəşpərəstlər vətənlərini tərk edib Hindistana gedir, Surat, Bombey və başqa yerlərdə 
məskən salırlar. Onlar şifahi şəkildə yaddaşlarında qalanları yenə yaşadır və yazıya alırlar. 
"Avesta"dan bizə çatan hissələr atəşpərəstlərin yaddaşlarından və bir sıra qaynaqlardan yazıya 
köçürülənlərdir. 21 hissədən ibarət olan böyük "Avesta"dan indi əsasən üç hissə qalmışdır. Bu 
hissələr özləri də tamam deyildir. Başqa hissələrdən isə qırıq-qırıq parçalar məlumdur. 
Bunlardan əlavə, daha sonralar Bundehişn kitabı yazılmış, "Kiçik Avesta" hissəsi də tərtib 
olunmuşdur. 

"Avesta"nın bizə çatan hissələrini tədqiqatçılar böyük bir binanın xərabələrindən toplanmış 
qırıntılara bənzədirlər. Bu hissələrdən biri, qeyd edildiyi kimi, Vəndidaddır. Vəndidad divlərə 
qarşı qanun deməkdir. Bu hissə özü 22 fəsıldır! Fəsillərə forgerd deyilir. Birinci forgerd 
coğrafı poemadır. Burada Ahuraməzda tərəfındən yaradılan 16 ölkədən, onun gözəlliklərindən 
və Anqramanyunun orada yaratdığı şər keyfiyyətlərdən söhbət açılır. II və III forgerd- lər Yima 



(Cəmşid) haqqında əfsanədir. Bu əfsanə dünyanın qızıl dövrü haqqında əfsanədir. Bu əfsanə 
dünyanın qızıl dövrü haqqında təsəvvürləri əks etdirmişdir: 

 
Qüdrətli Yimanın səltənətində 
 Nə şaxta var idi, nə bərk istilər. 
 Nə divlər yaradan xəstəlik vardı,  
Nə divlər gətirən amansız ölüm. 

 
   Vispered - bütün hakimlər deməkdir. Bu hissə əldə olan hissələrin hamısından az və 
pərakəndədir. Təxminən 25 fəsildən ibarətdir. Fəsillərin sayını 23, 24, 26 göstərənlər də vardır. 
Zərdüştiliyin dini ehkamlarını öyrənmək baxımından əhəmiyyətli olan bu hissə, ümumiyyətlə 
götürdükdə, o qədər də maraqlı deyildir. "Avesta"dan əldə olan ən geniş və mühüm hissə 
“Yəsna”dır. Yəsna sözü sitayiş etmə, tapınma mənasındadır. Bu hissə 72 fəsildən ibarətdir. 
Tədqi- qatçıların fıkrincə, "Yəsna" Vəndidaddan əvvəl tərtib olunmuşdur. "Yəsna"da 
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi baxımından ən əhəmiyyətli olanlar "Qatlar"dır. "Yəsna"nın 17 
fəslinı "Qatlar" əhatə edir. "Qatlar" beş hissədən ibarətdir. 

Yəştlər "Avesta"nın ən qədim hissələri sayılır. Yəşt tapınmaq, sitayiş etmək deməkdir. 
Bunlar müxtəlif əsatiri allahlara həsr edilmiş dini himnlərdir. 22 yəşt məlumdur. 

"Kiçik Avesta" müxtəlif dini dualardan ibarətdir. 
"Qatlar". Əgər bütövlükdə "Avesta"nın bir müəllif tərəfındən yazıldığı şübhə doğurarsa, 
"Qatlar"ın bir nəfər tərəfındən yazıldığı o qədər də şübhəli görünmür. Fərdi yaradıcılıq əlamətləri 
ilə özünü cəmiyyətdən ayırmayan, onun kədər və sevincini öz kədər və sevinci kimi yaşayan bir 
şəxsin daxili həyəcanları "Qatlar"ın əsas mövzu- sudur. "Qatlar"ın müəllifı apardığı dini 
müharibələr zamanı müvəqqəti məğlub olanda kədərlənir, tərəfdarlarını döyüşə ruhlandırır, axır 
qələbəsinə inanan adam kimi vədlər vcrir, hədələyir, qələbə çalanda sevinir. Həmin şəxsin 
azərbaycanlı peyğəmbər və şair Zərdüşt (Zaratüştra) olduğu şübhə doğurmur. Zərdüşt özünü şair 
adlandırır. Məsələn, "Yəsna"nın 50-ci fəslinin 6-cı bəndində oxuyuruq: "Sənin qarşında diz 
çöküb ədalət naminə səsini ucaldan şair Zaratuştradır". 

Ümumiyyətlə, bütünlükdə "Avesta"nın özəyi olan "Qatlar" Azərbaycan və bir sıra Yaxın 
Şərq xalqlarının ən qədim poetik nailiyyətidir. Real həyatdan doğan, real həyati məsələləri əks 
etdirən bu şeirlərdə müxtəlif poetik vasitələrdən, sual, təzad, xitab, təkrir, eyham, kinayə və 
sairədən məharətlə istifadə edilir. Natiqlik sənətinin inkişaf etdiyi dövrdə yarandığı üçün bu 
şeirlərdə nitq xüsusiyyətləri vardır. Peyğəmbər, kahin və şair Zərdüşt bu şeirləri dinləyicilər 
qarşısında əzbərdən söyləmək, onlara təsir etmək, onları bu və ya başqa bir işə, fıkrə yönəltmək 
məqsədini izləmişdir. Zərdüşt üzünü gah Ahuraməzdaya, Vohumanaya, Artaya tutur, onlardan 
kömək istəyir, gah da insanlara müraciət edərək onları xeyirə xidmət etməyə, heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğul olmağa, fıkirdə, sözdə, işdə xeyirxah olmağa çağırır. Zərdüşt Ahuraməzda ilə 
yaxın bir dost kimi söhbət edir, ondan və başqa xeyir allahlarından kömək diləyir: "Ey 
Ahuraməzda, özünü mənə göstər, Armaitinin köməyi ilə mənə qüdrət ver, Spentamenunun 
vasitəsilə məni gücləndir, „ Aşanm vasitəsilə yaxşı mükafatdan bəhrə yetir, Vohumananın 
köməyi ilə məni qüvvətli eylə". "Ey Ahuraməzda, dostuna kömək edən bir dost kimi mənə 
kömək et". 

"Qatlar"dan birində Zərdüşt inəklərin ruhu ilə birlikdə fəryad edir, zülm və ədalətsizlikdən 
şikayətlənir. Zərdüşt ruhlarla birlikdə Aşaya müraciət etdikdə o göstərir ki, iztirablar olacaqdır, 
ancaq səbəbini bilmir, Ahuraməzda-dan soruşmaq lazım olduğunu söyləyir: 

 
Yalvararaq kömək umur inəklərin ruhu səndən: 
Kimdən ötrü yaratdınız, kim yaratdı məni, deyin! Qəddarlıqla, qarətlərlə məni təngə 
gətirdilər,  
Ancaq sənsən köməkdarım, arxa olan mənə burda, 
Bir həyat ver mənə özün, nemətilə sevinc bəxş et. 
 

Xeyir və şər mövzusu "Qatlar"da xüsusi yer tutur. Xeyirlə şərin mübarizəsi bütün kainatı 
bürümüşdür. Göydə allahlar, yerdə insanlar arasında daim mübarizə davam cdir. "Qatlar"dan biri 
xüsusi olaraq bu mövzuya həsr cdilmişdir: 

 



Indi üz tuturcım qulaq asana:  
Dinləyin özünüz yaxşı sözləri,  
İki etiqadı yaxşı anlayın,  
Ta seçin birini məhşər günündə.  
Hər iki ruh başdan əkiz yaranıb.  
Indi də fıkirdə, sözdə və işdə  
Onların əsli bil, xeyirlə şərdir,  
Xeyirxah xeyiri, şər şəri seçib  
Qaşılaşan gündən, bax, bu iki ruh  
Həyatla ölümə əsas qoyublar.  
Şərin qisməti şər, xeyirə xeyir.  
Bundan yalançı ruh şər işi sevdi.  
Xeyir ruh haqq ilə düzlüyü seçdi. 

 
Zərdüşt xeyir və şər haqqında ümumi mühakimələrlə kifayətlənmir. Onun fıkrincə, "insan 

Məzdanın əzəli hökmündən agahdırsa, bu və o biri dünyanın gözəlliyin-dən, əbədi əziyyət və 
yalanpərəstlərin (Druc tərəfdarla-rının) ziyanından, düzlük istəyənlərin faydasından 
xəbərdardırsa, həmişə xoşbəxt olacaqdır". 

Ədalətli hökmdar arzuları da qatlarda müəyyən yer tutur. Zərdüşt ədalətsiz hökmdarları rədd 
edir. Özünün müqəddəs peyğəmbər sözünə əsaslanaraq, onlara ölüm hökmü oxuyur. 

 
Qoy hakimlik etsin fəqət ədalətli hökmdarlar.  
Xoşagəlməz hökmdarlar bu işlərdən uzaq olsun,  
Qaim olsun yaxşı iman, çiçəklənsin dostluq, vəfa, Insanlara, övladlara iman xeyir, fayda 
versin,  
Qoy çoxalsın mal-qaralar, heyvandarlar tox olsunlar, 
 Qoy bol olsun bitkiləri, qoy bol olsun məhsulları! 
 
Bu parçadan da gördüyümüz kimi, qatlarda heyvandarlıq və əkinçiliyə xüsusi diqqət yetirilir, 

onların artırılması, genişlənməsi təbliğ edilir. Bu, dini vəzifələrdən biri sayılır. 
Qatlar içərisində "Peyğəmbərin yalvarışı" adlandırılan şeir xüsusilə maraqlıdır. Zərdüştün 

peyğəmbərlik fəaliyyətinin ilk dövrlərində yazılmış qat onun tərcümeyi-halı ilə bağlıdır. Yeni 
dini proqramla çıxış edən Zərdüşt sürgün edilir. Şair peyğəmbər Ahuraya yalvarır, kömək istəyir, 
düşmənlərinə lənət yağdırır, ona kömək edənlərə "iki sağmal inək" vəd edir. 

 
Mən haraya qaçım? Hara üz tutum? 
 Qovurlar varlılar, başçılar məni,  
Əsla icmadan da razı deyiləm,  
Yalana bağlanan hakimlərdən də. 
 Necə razı salım səni, ey Məzda?  
Bilirəm, ey Məzda, niyə gücsüzəm:  
Çünki mal-qaram az, nökərim azdır.  
Sənə üz tuturam, bax, ey Ahura,  
Kömək et, əlimdən yapış dost kimi –  
Xeyir fıkrə gətir Artayla məni. 

 
Buradan aydınlaşır ki, qədim dini baxışların tərəfdarları Zərdüştü öz xoşları ilə qəbul etmir, 

onu qovur və sıxışdırırlar. Zərdüşt məsələni qəti şəkildə qoyur: "Kim onunla deyilsə, ona kömək 
edib yer vermirsə, düşmən tərəfındədir. Beləliklə, Zərdüşt dövrünün ən ciddi ideoloji 
toqquşmalarını şeirə gətirmiş, poetik sözün qüdrətinə güvənərək düşmənlə vuruşmuşdur. 

"Qatlar" arasında "fəlsəfı" ruhlu şeirlər də görmək mümkündür. Zərdüşt, görünür, təkcə 
inamla kifayətlənmək istəmir, kainatın sirlərini anlamağa can atır. Bu baxımdan, "Yəsna"nın 44-
cü fəsli maraqlıdır. 20 bənddən ibarət olan bu qat suallar şəklində yazılmışdır: 

 
Bunu soruşuram, düz de, Ahura,  
Sənə xidmətimin əvəzində sən  



Sirri açarsaıımı mən kimi dosta?  
Bunu soruşuram, düz de, Ahura.  
Necə qurulacaq ən yaxşı həyat?  
Bunu soruşuranı, düz de, Ahura.  
Kim oldu atası Artanın əvvəl?  
Günə, ulduzlara kim açdı yolu?   
Kim ayı gətirdi, gah da apardı ?  
Bu və çox şeyləri bilmək istərəm. 
Bunu soruşuram, düz de, Ahura. 
Nə usta yaratdı zülməti, nuru? 
Yaratdı yuxunu, oyaq qalmağı? 
Ağıllı adama bildirmək üçün 
Onun işlərini, qayğılarını. 
Bunu soruşuram, düz de, Ahura. 
Düzmü öyrədirəm mən insanları? 
Mal-qara yaranıb kimdən ötəri? 
Ataya hörməti oğul nə bildi? 
Nə bilək düz sözü, nəsihətləri?.. 
 

Zərdüştün "Qatlar"ı qədim Azərbaycan şeirinin yeganə məlum nümunələri kimi ətraflı 
öyrənilməli, tərcümə edilib oxuculara çatdırılmalıdır. Bu şeirlər get-gedə müqəddəsləşərək bütün 
sonrakı mədəniyyətimiz üzərində dərin izlər buraxmışdır. 

Görkəmli avestaşünas Geldner yazır ki, "Qatlar" büsbütün əxlaq toplusudur. "Qatlar"dakı 
əxlaq o dövrün siyasi, ictimai, fəlsəfı, dini əxlaqıdır, ancaq nəsihətlər deyildir. Bu əxlaq toplusu 
təxminən 3 min il bundan əvvəl Azərbaycanın və Yaxın Şərqin həyatında baş verən böyük 
ideoloji dəyişikliyin, böyük ideya vuruşlarının əks- sədasıdır. 

"Avesta"da bəşər tarixi 3 eraya bölünür. Bunlardan birincisi, bəşəriyyətin keçmiş qızıl 
dövrüdür. O vaxt şər, ölüm, xəstəlik, qaranlıq yox idi. İkinci dövr, Zərdüştün yaşadığı dövrdür. 
Burada xeyirlə şər mübarizə aparır. Üçüncü dövr, xeyrin şər üzərində qəti qələbəsindən sonra 
başlanacaq. İbtidai, sadəlövh şəkildə olsa da, "Avesta" bəşərin inkişaf yolunu düz görür. Bu 
bölgü müəyyən mənadä öz qüvvəsini indi də saxlayır. "Avesta"da və "Qatlar"da bizə doğma, 
yaxm görünən insani, humanist görüşlərdir, şərə nifrət, xeyirə məhəbbət, əməyə və fəaliyyətə 
çağırış ideyalarıdır. Xeyiri və gözəlliyi təsdiq edən "Avesta"nın əskilməyən qiyməti də bundadır. 

Spitama oğlu Zaratuştra (Zərdüşt). "Avesta"nın, xüsusən, "Qatlar"ın müəllifı hesab edilən 
Zərdüştün tərcümeyi-halını, hətta yaşadığı əsri dəqiq müəyyənləşdirmək hələlik mümkün 
olmamışdır. Tədqiqatçılar onun təxminən, e.ə.IX-VI əsrlər arasında yaşadığını güman edirlər. 
Zərdüştün tərcümeyi-halını ənənəvi avestaşünaslıq daha aydın təsəvvür edir. Atəşpərəstlik 
mənbələrində göstərilir ki, Zərdüşt e.ə.VI əsrdə yaşamış, 77 il ömür sürmüşdür. O, Midiyada 
məşhur Spitamanın ailəsində doğulmuşdur. Spitama adına bankir Nippurun oğlu Muraşunun 
dəftərlərində rast gəlmək olur. Yunan yazıçısı Ktcsi Spitak Spitama haqqında daha ətraflı 
məlumat verərək, onun Midiyanın Raqiana vilayətində məşhur bir nəsildən olduğunu qeyd cdir. 
Ktesiyə görə, Midiya icmalarından birinin başçısı olan Spitama sonuncu Midiya hökmdarı 
Astiaqın qızı ilə evlənir. Onun oğlu Spitak Spitama Zaratuştra "Qatlar"ın müəllifidir. İran 
hökmdarı Kuruş Okbatanı (Həmədanı) tutanda Zaratuştranın anası ilə evlənir. Onun qızı Atossa 
(Qutosa) Zərdüştün ana tərəfdən bacısı imiş. Orta əsrlərdən başlayaraq onun adı Spitak Spitama 
Zaratuşt- radan Zərdüştə çevrilmişdir. Zərdüşt adının qədim, əsil forması Zaratuştra olmuşdur. 
Yunanlar ona Zoroastr demişlər. Atasının adı Puruşaspa imiş. Oğlanları İsatvastra, Rvaqatnara, 
Xvarçitra, kiçik qızı Puruçista olmuşdur. Puriçistanın əri Camasp Zərdüştün katibi olmuş, 
ənənəvi məlumata görə, "Avesta"nı yazıya ilk dəfə o almışdır. Bu məlumat o qədər də dəqiq 
deyildir. 

Anketil Düperrona görə, Zərdüşt e.ə.589-512-ci illər arasında yaşamışdır. Bu tarix aşağıdakı 
faktlara əsasən müəyyənləşdirilmişdir. Hökmdar Viştasp Zərdüşt dinini qəbul edəndə Zərdüşt 
Xorasanda məbədin qarşısında bir sərv basdırır. Onda Zərdüştün 30 yaşı var idi. O, 20 yaşında 
doğma yerləri tərk edib yad ellərdə özünün yeni dini təlimini yaymağa başlayır. 

Bundan oın il sonra o, baş allah Ahuraməzdadan vəhy alır. Şərqi İranda yaşayan hökmdar 
Viştasp Zərdüştün dinini qəbul edib yayır. Bunları nəzərə alaraq ehtimal etmək olar ki, Zərdüşt 



Bəlx məbədi qarşısındakı məşhur sərvi basdıranda 30-31 yaşında imiş, 860-cı ildə xəlifə 
Mütəvəkkilin əmri ilə həmin sərv ağacını kəsirlər. Kəsilərkən sərvin 1450 yaşı varmış. Viştaspın 
Zərdüşt dinini qəbul etməsini də peyğəmbərin vəhy almasından bir il sonraya çəksək, onda 
Zərdüştün e.ə.569-cu ildə doğulduğunu və e.ə.492-ci ildə öldüyünü deyə bilərik. Mənbələrin 
verdiyi məlumata görə, Zərdüşt məbəddə ibadət edərkən turanlılar tərəfındən öldürülmüşdür. 
Başqa bir məlumata görə, Makedoniyalı İskəndərə qədər 258 il qalmış Viştasp Zərdüşt dinini 
qəbul etmişdir. 

 
 

"KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" 

"Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycan xalqının tarixi qəhrəmanlıq keçmişini əks etdirən 
möhtəşəm sənət əsəridir. Təxminən min il bundan əvvəl meydana gələn bu epos Oğuz 
tayfalarının bədii zövqünü, adət-ənənəsini, mənəvi-ruhi aləmini, alp-ərənlik həyatını öyrənmək 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Qədimdən oğuzlar haqqında yaradılan bədii-əfsanəvi əsərlər "Oğuznamə" adı ilə tanınırdı. İlk 
"Oğuznamə"dən XIV əsrdə Misirdə yaşamış Əbubəkr ibn Abdullah ibn Aybək əd-Davadari 
danışmışdır. O, 1309-cu ildə "Dürər əl-Tican" adlı əsərində pəhləvi dilində yazılmış Sasani 
hökmdarı Ənuşirəvanın (531-579) vəziri Büzürgmehrə məxsus bir əsərdən söhbət açır. Bu əsər 
də Uluxan Bitikçi haqqında türkcə yazılmış bir "Oğuznamə"nin tərcüməsi olmuşdur. Ərəb 
xəlifəsi Harun ər-Rəşid (763-809) zamanında ilk "Oğuznamə" ərəb dilinə də tərcümə edilmişdir. 
Oğuz xana dair bir rəvayətdə isə deyilir ki, o, Alp Arslanın nəslindən olub dişi aslan tərəfındən 
böyüdülmüşdür. Onun barəsində belə deyilir: "Türklərdə bir kitab var, "Oğuznamə" adlanır və 
onlar arasında məşhurdur. Burada türklərin ilk hökmdarı və həyatı haqqında danışılır. Onların ilk 
hökmdarı Oğuz adlanırmış". Təpəgözdən isə belə danışılır: "Bu Təpəgöz ölkələri xaraba qoyur, 
türk ellərini qırıb dağıdirdı. O, xarici cəhətdən də dəhşətli idi, həm də təpəgöz idi. Ox, qılınc ona 
təsir etməzmiş, anası da böyük dənizdə olan pəri idi. Atası on üç qoyun dərisindən tikilmiş papaq 
qoyarmış, onun haqqında oğuzlar arasında çoxlu rəvayətlər vardır. Bu dastanları qopuzda çalıb 
oxuyardılar, danışardılar". 

XI-XVI əsrlərdə uyğur əlifbası ilə yazılmış bir "Oğuznamə"də isə türk tayfalarının qədim 
inamları və Oğuz Kağanla bağlı yürüşləri öz bədii ifadəsini tapmışdır. Burada Oğuz Kağanın işıq 
şüasından doğulduğu göstərilir. Guya Oğuz anadan olandan üzü mavi, ağzı qırmızı, gözü ala, 
saçı və qaşları qara idi. Oğuzların xarici görünüşü isə türkmənlərin qurd totemini yada salırdı: 
"Onun ayaqları öküz ayağına, beli qurda, kürəkləri samur kürəyinə, döşü ayı döşünə bənzəyirdi". 
Oğuz Kağanın ilk sözü belə olur: "Mən sizin kağanınız oldum, oxu, yayı götürün, boz qurd 
köməyiniz olsun". Boz Qurd Oğuza ağır gündə kömək olur, ona yol göstərir. Boz Qurd ilk əvvəl 
günəş şüasından çıxdığından işıq həmişə onu müşayiət edir.  

Oğuz ilk əvvəl taybuynuzlu ilə vuruşur. Meşədə atları, hətta insanları yeyən taybuynuzlunu 
öldürür. 

"Oğuznamə"də əksini tapan əsatirlər müxtəlif vaxtlarda yaranmışdır. Burada bədii-epik 
təsvirlərlə yanaşı, tarixilik də özünü göstərir. Oğuz gəncliyində göydən gələn əfsanəvi gözəl ilə 
evlənir və ondan Gün, Ay, Ulduz adlı üç oğlu dünyaya gəlir. Həyati bir gözəl- dən isə onun Göy, 
Dağ və Dəniz adlı uşaqları doğulur. Düşmənlərinə qalib gələn Oğuz Hindistana qədər hər yeri 
tutur. Qocalanda isə hakimiyyəti könüllü şəkildə öz oğlanlarına verir. 

İlk "Oğuznamə"lər sonrakı dövrlərdə meydana gələn epik əsərlərin ideya-mövzu mənbələrini 
araşdırmaqda çox faydalıdır. Burada 24 Oğuz qəbiləsinin adı çəkilir və təsvir olunan əhvalatlar 
da çox əski yüzilliklərin tarixi hadisələri ilə səsləşir. Əsərdə islam dinindən əsər-əlamət yoxdur. 

"Kitabi-Dədə Qorqud"la müəyyən əlaqəsi olan mənbələrdən biri də Xivəli Əbülqazi xanın 
"Şəcəreyi-tərakimə" əsəridir. O, Oğuz xanı Alıncaxanın oğlu Qaraxanın oğlu hesab edir və ilk 
dəfə olaraq Dədə Qorquddan danışır, onun Qayı soyundan çıxıb peyğəmbərdən sonra üç yüz il 
yaşadığını göstərir. 

Qədim "Oğuznamə"lərin ən böyüyü və məşhuru "Kitabi-Dədə Qorqud" eposudur. Abidənin 
üzərində "Kitabi-Dədə Qorqud əla lisani-taifeyi-oğuzan" ifadəsinin yazılması təsdiq edir ki, bu 
əsər Oğuz dilindədir və burada Oğuz tayfalarmdan danışılır. Eposun bizə çatan iki əlyazması 
XIV-XV əsrlərdə yazılmışdır. Bu nüsxələr Vatikan və Drezden muzeyində saxlanılır. 

"Kitabi-Dədə Qorqud"un şifahi yox, əlyazması şəklində bizə gəlib çatması da təsdiq edir ki, 
bu abidə həm də yazılı ədəbiyyat abidəsidir. Eposu yazıya alan müəllifın boylar üzərindəki 



yaradıcılıq işi nəzərə alınmalıdır. Təsadüfı deyil ki, bu abidə də nağıl, boy və dastan yox, "kitab" 
adlandırılmışdır. "Kitab"ın hər hansı bir yazılı mənbədən alınması da onun yazılı yolla 
yayıldığını, kitabdan-kitaba köçürüldüyünü göstərir. Dastanların bizə gəlib çatan nümunələrinin, 
əsasən, XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq yazıya alınması məlumdur. 

Ümumi fıkir bclədir ki, "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı hadisələr IX-XII əsrlərdə baş verən tarixi 
hadisələrlə səsləşir və bu dastan da həmin əsrlərdə formalaşmışdır. Lakin eposun tədqiqi göstərir 
ki, o, daha qədimdir. Burada işlədilən bəzi ifadələr, adlar və qədim inamlar, eposun bədii 
quruluşu, nəsr və nəzmin orijinal bədii-poetik xüsusiyyətləri də bu baxımdan səciyyəvidir. Əgər 
XIV əsr müəllifı Aybek əd-Davadari "Oğuznamə"nin türk xalqları arasında məşhur olduğunu 
göstərirsə, onda dastanın tarixi daha qədimdən başlanır. Digər tərəfdən Dədə Qorqudun bu 
dastanları söylədiyini və onun da Məhəhəmməd peyğəmbərin dövründə yaşadığını qəbul etsək, 
bu ehtimal daha da möhkəmlənər. Belə ki, XIV əsr tarixçisi Rəşidəddin də Dədə Qorqudu tarixi 
şəxsiyyət hesab edərək yazır: "Dədə Qorqud 215 il yaşamış və Oğuz hökmdarı İnal Sır Yavkuy 
xan zamanında elçi sifəti ilə peyğəmbərin yanına göndərilmiş, özü islam dinini qəbul etmiş, 
Oğuzun böyük xanını da müsəlman etmişdir". 

"Kitab"da da Dədə Qorqudun Rəsul əleyhissəlam zamanında Bayat boyundan olduğu 
göstərilir. 

Bundan başqa, Dədə Qorqud boyların sonunda əhvalatın uzaq keçmişdə baş verdiyini, 
qəhrəmanların isə ölüb getdiyini bildirir. "Dədə Qorqud böylə dedi: "Onlar dəxi bu dünyaya 
gəlib keçdi. Karvan kimi qondu, köçdü. Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya yenə qaldı. Gəlimli, 
gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya". Deməli, boyların da, qəhrəmanların da tarixi "Kitab"ın 
yazıya alınmasından daha qədimdir. 

"Kitabi-Dədə Qorqud" bir müqəddimə və on iki boydan ibarətdir, hər boyun da özünəməxsus 
xüsusiyyətləri vardır. 

BİRİNCİ BOY-"DİRSƏ XAN OĞLU BUQACIN BOYUNU BƏYAN EDƏR". Boyun 
məzmunu belədir: Dirsə xanın övladı yox idi. "Ac görsə doyurdu, yalın görsə donatdı. Borclunu 
borcundan qurtardı". Nəhayət, onun bir oğlu dünyaya gəldi. Oğlan on beş yaşına çatanda 
Bayandır xanın buğasını öldürür. Dədə Qorqud onun şərəfınə söz qoşur, adını Buğac qoyur. O, 
çox cəsur idi. Oğuzun qorxaq və paxıl bəyləri Buğaca şər atırlar. Dirsə xan oğlunu öldürmək 
istəyir. Ağır yaralanmış oğlunu anası ölümdən qurtarır. Axırda Buğac atasını da xilas edir. Boy 
ata, oğul və ananın qələbəsi ilə tamamlanır. 

Birinci boy qəhrəmanlıq səhnələri və təsvirləri ilə səciyyəvidir. Burada qəhrəmanın buğa ilə 
döyüşü, Oğuz Kağanın taybuynuzlunu öldürməsi, Bayandır xanın atasının Qamğan kimi 
verilməsi, şamanilik, qırx igidlə savaş, qadının at minib vuruşması və epik qəhrəmanın 
nəzirniyazla doğulması motivləri qədim xalq inamları ilə yaxından səsləşir. Bu boy ümumi 
boylar silsiləsinə daxil olsa da, buradakı əsas qəhrəmanları sonrakı boylarda görmürük. Bundan 
başqa, Oğuz igidləri arasında təfriqəyə bu ilk boyda və on ikinci boyda təsadüf edirik. Lakin hər 
iki boydakı qəhrəmanlar sübut edir ki, Oğuz birliyi pozulmaz və basılmazdır. Qalan boyların 
əksəriy- yətində konflikt oğuzlarla yadlar arasında baş verir. 

İKİNCİ BOY - "SALUR QAZANIN EVİ YAĞMALANDIĞI BOYU BƏYAN EDƏR". 
Salur Qazan ovda olarkan Şöklü Məlik altı yüz kafırlə hücum edib qadınları, uşaqları, habelə 
Qazan xanın qoca anasını, qadınını və oğlunu əsir aparır. Sonra qoyun sürülərini aparmaq 
istəyirlər. Lakin Qaraca Çobana qalib gələ bilmirlər. 

Salur Qazan Qaraca Çobanla birlikdə Şöklü Məliklə vuruşur. Oğuz igidləri gəlib çıxır. Böyük 
savaş olur. Qazan xan ordusunu, oğlunu, xanımını, xəzinəsini alıb geri dönür. Qaraca Çobanı isə 
əmiraxur təyin eləyir. 

Qaraca Çoban ikinci boyda əsas surətlərdən biridir. Eposda yeganə haldır ki, adi çoban 
yuxarı təbəqə ilə birlikdə mübarizədə göstərilir. Həm də o öz ağası Qazan xandan daha cəsur, 
iradəli və yenilməz bir qəhrəman kimi verilir. Bu boyda Şöklü Məlik və yadlar günahsız 
uşaqlara, qadınlara əzab-əziyyət verən qəddar, zalım və namərd adamlar kimi səciyyələndirilir. 

ÜÇÜNCÜ BOY - "BAYBURANIN OĞLU BAMSI BEYRƏK BOYUNU BƏYAN 
EDƏR". Bu boy romantik səciyyəsi ilə fərqlənir. 

İki Oğuz bəyinin övladı yox idi. Arzularına çatırlar: Bayburanın oğlu, Baybecanın qızı olur. 
Uşaqları "beşikgərtmə" (uşaqlar hələ dünyaya gəlmədən onlan bir-biri ilə evləndirməyi əhd) 
edirlər. Onlar böyüyəndə bir-birini sevir. Amma toy günü düşmənlər hücum edib oğlanı əsir 



aparırlar. O, on altı ildən sonra əsirlikdən qayıdır. Həmin qayıdan gün də nişanlısının toyuna 
düşür. O, qızı azad edir və onunla evlənir. Boyda Bayburd Hasaranın da adı çəkilir. 

Bu boyda qəhrəmanlar oğuz ağsaqqallarının duası ilə doğulur. Onlann sevişməsi, ox atması, 
at minməsi, güləşməsi və s. folklor motivləridir. Habelə elçilik, toy məclisi və evlənmək 
mərasiminin təsviri qədim Oğuz adət-ənənələrinin canlı bədii səhnəsi kimi səciyyəvidir. 

Eposun üçüncü boyu ilə bağlı motivlər sonrakı dastanlarda da öz əksini tapmışdır. "Şahsənəm 
və Qərib" dastanını buna nümunə göstərmək olar. 

DÖRDÜNCÜ BOY - "QAZAN BƏYİN OĞLU URUZ BƏYİN DUSTAQ OLDUĞU 
BOYU BƏYAN EDƏR". Bu boyda əsas mövzu övlad tərbiyəsi ilə əlaqədardır. Qazan, oğlu 
Uruzla ova çıxır. Onun əsas məqsədi oğluna qəhrəmanlıq, yurdsevərlik, oğuz elinə məhəbbət 
aşılamaqdır. Qazan düşmənə qalib gəldiyi yerləri oğluna göstərir. Gözlənilmədən yadlar hücum 
edib gərgin döyüşdən sonra Uruzu əsir alırlar. Nəhayət, Uruz ata və anası tərəfındən əsirlikdən 
qurtarır. 

Dördüncü boy süjetinə, ideyasına görə ikinci boyla səsləşir. Hər ikisində ata, ana məhəbbəti, 
ağır gündə oğlunun köməyinə çatmaq motivləri vardır. Lakin eyni məsələlər müxtəlif 
vəziyyətlərdə təzahür etdiyindən təkrar təsiri bağışlamır. 

BEŞİNCİ BOY - "DUXA QOCA OĞLU DƏLİ DOMRULUN BOYUNU BƏYAN 
EDƏR". Qabaqkı boylarda islam dini ilə bağlı cəhətlər çox azdır. Onlar boyların axırında bir-iki 
cümlə ilə özünü göstərir. Beşinci boydakı əhvalat isə səciyyəsinə görə fərqlənir. Görünür, bu 
dastan oğuzların islam dinini qəbul etməsi ərəfəsində meydana gəlib formalaşmışdır. 

A1 qanadlı Əzrail birisinin canını alır. Bu, Dəli Domrula xoş gəlmir, Allaha üz tutub etiraz 
edir. Allah Əzraili Dəli Domrulun yanına göndərir ki, onun canını alsın. Sonra fıkrini dəyişir. 
Vəd eləyir ki, əgər dünyada onun əvəzində ölməyə razı olan olsa, onu saxlaram. Ata-ana 
oğlanlarına kömək etmirlər. Dəli Domrulun arvadı isə əhvalatı eşidən kimi öz ömrünü ərinə 
verməyə hazır olduğunu bildirir. Bu, Allahın xoşuna gəlir, onlara 140 il həyat verir və ərlə arvad 
xoşbəxt yaşayırlar. 

İnsanın Əzrail ilə qarşılaşması, vuruşu yeni motiv deyildir. Dədə Qorqudun ölümdən 
qaçması, Səlcuqun ölümlə mübarizəsi haqqında folklorda çoxlu rəvayətlər vardır. 

Qadının öz ərinə məhəbbəti, onun yolunda ölümə razı olması motivləri bütün oğuz dastan və 
nağıllarında vüsət tapan motivlərdən biridir. "Koroğlu" eposunda qəhrəman qadınlar, qızlar öz 
ata-analarını atıb Çənlibeldə yaşayırlar. "Tahir və Zöhrə"də Zöhrə aşiqinə qoşulub qaçır. "Kitabi-
Dədə Qorqud"un dördüncü boyunda ər ilə arvad sevgisi, ata-ananın övlada məhəbbətinə nisbətən 
daha səmimi və gözəl təsir bağışlayır. 

Bütün bunlarla bərabər "Dəli Domrul" boyu məzmunu, səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə 
eposdakı digər boylardan ayrılır. Bu boyda bir nəfər də olsun oğuz qəhrəmanlarının adı çəkilmir, 
habelə burada təsvir olunan əhvalat oğuzların tarixi, adət-ənənəsi, etnik xüsusiy- yətləri ilə 
səsləşmir. 

Haqqında danışdığımız boy bir də bu cəhəti ilə səciyyələnir ki, dastanda insan dini-əfsanəvi 
ruhlarla qarşılaşır, ölümə qalib gəlir.   

ALTINCI BOY - "QANLI QOCA OĞLU QANTURALI BOYUNU BƏYAN EDƏR". 
Qanlı Qoca Qanturalını evləndirmək istəyir, ançaq ona layiq qız tapmır. Qanturalı Selcan 
xatunun eşqi ilə Trabzona yola düşür. Lakin qızın atası şərt qoyur ki, kim aslana, qara buğaya və 
qara dəvəyə qalib gəlsə, qızını ona verəcəkdir. Qanturalı üç vəhşi heyvana qalib gəlir. Bundan 
sonra toy olur, Qanturalı Selcan xatunla Oğuz elinə yola düşür. Yolda qızın atasının göndərdiyi 
adamlar qızı yenidən qaytarmaq istəyirlər. Bu savaşda Qanturalı qalib çıxır. 

"Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda qəhrəmanın uzaq ellərdə özünə əfsanəvi gözəl 
axtamıaq arzusu və igidliyi qəhrəmanlıq dastanlarını xatırladır. Bu boyda Oğuz ərinin kafır qızı 
ilə evlənməsi yeganə haldır, başqa boylarda buna oxşar bir hadisə ilə qarşılaşmırıq. 

YEDDİNCİ BOY - "QAZLIQ QOCA OĞLU YEYNƏYİN BOYUNU BƏYAN EDƏR". 
Boyda əsas mövzu gənc Yeynəyin igidlik göstərib atasını əsirlikdən qurtarmasından ibarətdir. 
Hadisələr Qara dənizin ətrafında yerləşən Düzümrüd qalasında baş verir. 

Dastanda qəhrəmanların təkbaşına savaşı, əsas silah kimi toppuz və kamandan istifadəsi, 
"Türkistanın dirəyi, Tulu quşun yavrusu, Qaraçuğun arslanı" kimi öymələr həmin süjetin çox 
qədim olduğunu göstərir. 

Bayandır xan Yeynəyə kömək üçün 24 soydan 24 igid göndərir. Onların adları da (Dəli 
Dondar, Dələk Uran, İlalmış, Doğsun oğlu Rüstəm, Dəli Əvrən, Soğan Sarı) qədim oğuz 



qəhrəmanlıq dastanlarından götürülmüşdür. Bu boyda adı çəkilən igidləri əvvəlki boylarda 
Bayandır xanın ətrafında görmürük. Burada ərənlər ərəni Qazan xan və Qazlıq Qoca surətlərinə 
rast gəlmirik. 

Boyun qəhrəmanı Yeynək oğuzlar içərisində islam dinini Məhəmməd peyğəmbərdən qəbul 
edən Əmənlə söhbət edir. Yeynək atasını qurtarmağa gedərkən dayısı Əmənlə görüşür. Deməli, 
bu boyda hadisələrin tarixi əslində VII-VIII əsrlərə aiddir. Boyda düşmənin xarici simasının 
təsviri (60 arşın boyu var), sonbeşik oğlunun oğlanlar içərisində qalib çıxması, on beş yaşlı 
Yeynəyin düşmənin 24 bəyinə qalib gəlməsi və s. ən qədim nağıl və dastan motivləridir. 

Bütün bunlar təsdiq cdir ki, bu boy çox qədim boydur və bu boy oğuzların ilk yurdlarında bir 
dastan kimi formalaşa bilərdi. 

SƏKKİZİNCİ BOY - "BASAT TƏPƏGÖZÜ ÖLDÜRDÜYÜ BOYU BƏYAN EDƏR". 
Bir dəfə düşmən hücumu zamanı Oğuz eli köçməyə məcbur olur. Qaçarkən Aruz Qoca 
oğlancığazını itirmiş, uşağı aslan götürüb bəsləmişdir. Çox illərdən sonra Aruz Qoca doğma 
yurda qayıdıb oğlunu tanıyır və ona Basat adı qoyur. 

Bu yerlərdə Təpəgöz yaşayırdı. O, Sarı Çobanın pəridən doğulmuş oğlu idi. O, çox oğuz 
igidlərini qırıb sona çatır. Təpəgözə hər gün 500 qoyun və iki adam verərdilər. Basat atasının 
məzəmmətindən sonra Təpəgözün üzərinə gedir və onu öldürür. 

Səkkizinci boydakı Təpəgöz əhvalatı dünya xalqlarının şifahi ədəbiyyatında məşhur olan 
süjetlərdəndir. Bu və buna oxşar rəvayətlər yunan, fin, slavyan xalqlarının, habelə fransız, alman, 
italyan, Skandinaviya folklorunda da yayılmışdır. 

Təpəgöz süjetinin ilk yazılı qaynaqlarından biri Homerin "Odisseya" əsəridir. Herodot da 
təpəgözlü insanlardan danışmış, Şərqi Ural ilə Altay arasındakı ərazidə yaşayan təpəgözlülər 
barəsində skiflər içərisində çoxlu rəvayətlər dolaşdığını göstərmişdir. 

Qafqazda kabardin, osetin xalq ədəbiyyatında da antik süjeti xatırladan əfsanələr yaşayır. 
Şərqdə isə "Uluxanata Bitikçi" oğuznaməsində yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ilk qədim varianta 
təsadüf edirik. "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı Təpəgöz boyu da bu abidə ilə  səsləşir. 

Hər iki abidədə Basat Təpəgözə qalib gəlir. Qədim "Oğuznamə"də Təpəgözün anası pəri 
böyük dənizdə yaşayır. "Kitabi-Dədə Qorqud"da isə onun atası anasını bulaq üstündə tapır. Hər 
iki dastanda Təpəgözün atası 13 qoyun dərisindən papaq qoyur, Aruz Qoca oğlunu itirir, şir 
uşağı tapıb bəsləyir. Bu əhvalat ilk türk olan və qurd tərəfındən saxlanılan Aşin haqqındakı 
əsatiri xatırladır. Qədim süjet "Kitabi-Dədə Qorqud"da Qazan xan və oğuz igidləri ilə 
əlaqələndirilir. 

"Basatın Təpəgözü öldürməsi" boyunda eli zalım və qəribə düşməndən qorumaq motivi epik 
əsatirlərdən olduğundan bu boy da çox qədimdir. Təpəgöz köçəri türk-oğuz elini qorxudan ilk 
əfsanəvi düşməndir. Lakin bu əfsanəvi düşmənə əslində adi insan qalib gəlir, ağlı, iradəsi və 
cəsurluğu ilə təpəgöz kimi nəhəngi öldürür. Deməli, əvvəlki boylardan da gördüyümüz kimi, 
Oğuz igidləri Əzrailə, ölümə, Təpəgözə qalib gəlmək iqtidarına malikdirlər. 

DOQQUZUNCU BOY - "BƏKİL OĞLU İMRANIN BOYUNU BƏYAN EDƏR". 
Boyun əsas ideyası Oğuz igidlərinin qarşılıqlı münasibətindən, onların qonşularla əlaqəsindən, 
doğma yurdun sərhədlərini qorumaqdan ibarətdir. Boydakı hadisələr real tarixi hadisələri yada 
salır. Həqiqətən də, Oğuz eli Gürcüstanla həmsərhəddir. Hər il Gürcüstanın doqquz vilayətindən 
Qazan xana xərac gələrdi. Sərhəd həyatının çətinliyi diqqət mərkəzində durur, çünki hər il 
qonşulardan basqın gözlənilirdi. 

Boyda atası Bəkili əvəz cdən İmranın qəhrəmanlığı, yadlarla vuruşu təsvir edilir. Burada ilk 
dəfə olaraq Oğuz elində hökm sürməyə başlayan feodal münasibətləri də göstərilir. Dastandan 
aydın görünür ki, Oğuz bəyləri azad və sərbəst idilər. 

ONUNCU BOY - "UŞUN QOCA OĞLU SƏGRƏYİN BOYUNU BƏYAN EDƏR". 
Kiçik qardaşın qəhrəmanlığı bütün dünya folklorunda olan məşhur mövzulardandır. Eposda bu 
mövzuda yalnız bir nağıl vardır. Bu boyun da Oğuzların yeni vətənində yaranması mümkündür. 

Uşun Qocanın böyük oğlu Əgrək yadların yaşadığı Alınca qalasına gedərkən tutulur. Onun 
qardaşı Səgrək öz qardaşını əsirlikdən qurtarır. 

Boyda Oğuzların bəzi mənəvi-əxlaqi sifətləri də öz əksini tapmışdır. Böyüyə hörmət, 
təvazökarlıq, ata, qardaş haqqını müdafıə etmək, doğma yurda sonsuz məhəbbət hissi xoş 
təəssürat oyadır. 



Bütün bunlarla bərabər onuncu boy bitkin əsər təsiri bağışlamır. Görünür, bu boyu köçürən 
ozan müəyyən hadisə və əhvalatları ixtisara salmışdır. Belə ki, kiçik qardaşın ata-anası bəzən 
oğlanlarını öz böyük qardaşını qurtarmağa ruhlandırır, bəzən isə buraxmaq istəmirlər. Səgrək isə 
evləndikdən sonra söz verir ki, qardaşını qurtarmasa, vüsal nədi bilməyəcək, arvadına yeddi il 
gözləməsini tapşırır.  

ON BİRİNCİ BOY - "SALUR QAZAN DUSTAQ OLUB OGLU URUZ ÇIXARDIĞI 
BOYU BƏYAN EDƏR". Oğuzların yadlarla mübarizəsi boyun əsas fabulasını təşkil edir. 
Eposun qəhrəmanı Qazan xan ovdan qayıdarkan möhkəm yatır. Casuslar yadlara xəbər aparırlar. 
Yadlar gəlib oğuz bəylərini öldürürlər. Qazan xanın isə yatmış şəkildə əl-qolunu bağlayıb 
quyuya atırlar. Boy Qazan xanın qələbəsi ilə bitir. 

Boyda hadisələr oğuzların yeni vətənində cərəyan edir. Burada təsvir edilən Trapezunt, 
Tuman qalası əslində Kiçik Asiyada yerlə- şir, Aqcaqala, Sürməli, Ağ Hesar isə Azərbaycanda 
mövcuddur. 

Boyda qədim şamaniliklə səsləşən motivlər də vardır. Belə ki, Təkurun arvadı Qazan xan 
quyuda olarkən əhvalını soruşur. O isə cavab vcrir ki, ölülərinizin yorğasına minirəm. Sadə 
ürəkli qadm isə buna inanır. Qazana yalvarır ki, onun yeddi yaşlı qızına toxunma- sın. Qazan isə 
cavabında deyir ki, o yalnız həmin qızı minir. Övrət isə deyir: "Vay, sənin əlindən nə yer üzündə 
dirimiz və nə yer altında ölümüz qurtulurmuş". Qadın ərinin yanına qaçır və yalvarır ki, Qazanı 
quyudan çıxarsın, çünki Qazan onun ölülərini narahat edir. Təkur da buna inanır. Boyda bundan 
başqa Qazan xanın yeddibaşlı əjdaha haqqındakı nəğməsi də göstərir ki, bu əfsanə qədimdir. 

Ümumiyyətlə, on birinci boy toponimikası və qəhrəmanların adlarına görə dördüncü boyla 
səsləşir. 

ON İKİNCİ BOY - "İÇ OĞUZA DIŞ OĞUZ ASİ OLUB BEYRƏK ÖLDÜYÜ BOYU 
BƏYAN EDƏR". Axırıncı boy oğuzların bir-biri ilə müharibəsindən bəhs edir. Bir sıra boyların 
qəhrəmanı Qazan xan öz evini yağmalatdırır. Bu mərasimdə hamı iştirak etməli idi. Lakin Dış 
Oğuz bəylərindən Qazan xanın dayısı Aruz, Əmən və başqaları iştirak etmədiklərindən Qazan 
xandan qisas almaq istəyirlər. Onlar Bamsı Beyrəyi öldürürlər. Qazan xanın başçılığı ilə İç Oğuz 
bəyləri ilə Dış Oğuz bəyləri müharibəyə başlayır. Bu savaşda Aruz öldürülür. 

On iki boyun hamısında Oğuz tayfalarının tarixi-əfsanəvi keçmişi öz bədii gözəlliyi ilə əksini 
tapıb. Lakin əhvalatların bəzisi tarixi, bəzisi isə epik-romantik səciyyə daşıyır. Oğuz 
qəbilələrinin "Üç Oq və Boz Oq" - deyə iki yerə bölünməsi çox qədim bölgüdür. Oğuz xan 
haqqında "Oğuznamə"də də bu bölgü vardır. 

"Kitabi-Dədə Qorqud"da Qazan xanın evinin yağmalanması da səciyyəvidir. Bu epizod zahiri 
effekt deyil, dərin məna daşıyır. Habelə burada hakimiyyət uğrunda mübarizə məsələsinə də rast 
gəlirik. Lakin eposda Qazan xan oğuzların yeganə və əvəzsiz xanıdır. Aruz qoca bu toxunulmaz 
hakimiyyətə qarşı çıxdığından öz cəzasını alır. 

Eposda hadisələr feodal münasibətlərinin ilk təşəkkül dövrü ilə səsləşir. Habelə burada ibtidai 
icma, quldarlıq dövrünün qalıqları da özünü göstərir. 

Əsərdən aydın olur ki, oğuzların əsas dövlət quruluşu "Oğuz eli" adlanırdı və onun da əsasını 
Oğuz bəyləri təşkil edirdi. Başda isə xanlar xanı Bayandır xan dururdu. İki oğuz tayfasının iki 
divanı var idi, mühüm bir məsələ üçün bəylər başçının çadırına toplaşardılar. Bayandır xan ildə 
iki dəfə məclis çağırardı və burada da bütün Oğuz bəyləri iştirak edərdilər. Salur Qazanın da 
yanında belə məclislər olardı və hər iki halda da Oğuz elinin mühüm ictimai-siyasi məsələləri 
həll edilərdi. 

Bundan başqa, döyüşlərdən sonra da məclislər çağırılardı. Bu məclislərdə, əsasən, elin 
cəngavər igidləri iştirak edərdilər. 

Boylarda qəbilə bayramları, ildə iki dəfə öküz vuruşdurulması da nəzərə çarpır. Bu 
mərasimlər xanın çadırı qarşısında keçirilirdi. Bu mərasimlərdə bəylərlə yanaşı rəiyyət də iştirak 
edərdi. 

Oğuzların eposda əsas düşməni yadlardır. Yadların qalaları, şəhərləri və özlərinin başçıları 
vardır. 

Boylarda oğuzların rəhbəri Bayandır xanla bağlı əhvalatlar təsvir olunmur. O, sadəcə olaraq 
xatırlanır. Oğuz bəyləri onun yanına bir təklif və görüş üçün gedərkən xanın əlini öpür, 
qarşısında diz çökürlər. Bəylər kamilləşib ilk igidlikdən sonra ad almaq şərti ilə Bayandır xanın 
qəbuluna buraxılır və xanın igidləri sırasına daxil ola bilərdi. Bayandır xan həmişə bəylərin 
məsləhətinə qulaq asardı, bəylər isə xandan inciməyərək onu tərk edərdilər. 



Eposda Qazan xan surəti çox səciyyəvidir. O, boyların səkkizində göstərilir. Qazan xan 
bəylərbəyidir. Lakin Oğuz elində Bayandır xanla bərabər səviyyədə nüfuza malikdir. Hərbi 
səfərlər onun icazəsi ilə başlayırdı. Boylarda Qazan xanın ailəsi də unudulmur (arvadı Burla 
xatun, oğlu Uruz, dayısı Aruz, qardaşı Qaragünə və onun oğlu Qarabudaq). Qazan xanın adı 
qədimdən bir sıra yazılı və şifahi mənbələrdə çəkilir. Ancaq onunla bağlı hadisələrin geniş və 
ətraflı təsviri yalnız "Kitabi-Dədə Qorqud"a aiddir. 

Oğuz dastanlarında elin müdrik ağsaqqalı, məsləhətçisi isə Dədə Qorquddur. Onun haqqında 
türk xalqları arasında rəvayətlər bu günə qədər yaşayır. Dədə Qorqud bunların hamısmda hər 
şeydən əvvəl şaman və ozandır. Qədim Şərq və Qərb mənbələrində Oğuz ağsaq- qalını sərkərdə, 
əmir və başqa cür adlandıranlar da vardır. XII əsr alimi İmadəddin İsfahani tarixi bir hadisəni 
təsvir edərkən oğuz əmirləri içərisində onun da adını çəkir. Zəhirəddin Nişapuru isə Sultan 
Səncərin oğuzlarla döyüşündən danışarkan Dədə Qorqudun da admı göstərir. 
"Kitab"ın əvvəlində isə qeyd etdiyimiz kimi, Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbərin 
dövründə yaşaması qeyd edilir. O, hadisələrin düzüb qoşanı deyil, iştiıakçısıdır. XIII-XIV əsrlər 
tarixçisi Rəşidəddin "Cami-ət-təvarix" əsərində Dədə Qorqudu VII əsrdə Məhəm- məd 
peyğəmbərin dövründə yaşamış müdrik insan, həm də Oğuz hökmdarı kimi təqdim edir. XVII 
əsr alman səyyahı Adam Oleari isə 1637-ci ildə Dərbənddə Dədə Qorqudun qəbrini gördüyünü 
yazır. 

Boyların sonunda Dədə Qorqud yum söyləyir. O, Buğaca, Bamsı Beyrəyə, Basata ad qoyur, 
onların şəninə boy boylayır, bəzən Bayandır xana da məsləhətlər verir. Bayat soyundan olan bu 
müdrik qoca həm də ozan və el aşıqlarının ümumi obrazıdır. Onun mənalı sözləri Oğuz 
igidlərinin qəlbini işıqlandırır, onları doğru yola çağırır. Eposda hər boyun süjeti olsa da, onların 
hamısını Dədə Qorqud birləşdirir. 

Qədim Oğuz abidəsində qadına münasibət də çox səciyyəvidir. Eposda qadınlardan Burla 
xatun, Banuçiçək, Selcan xatun igidliklərinə görə kişilərdən geri qalmırlar. Ailə namusu, 
qəbilənin şərəfıni qorumaq, mənəvi-əxlaqi təmizlik, qəhrəmanlıq kimi sifətlər bu qadınları 
birləşdirir. Boylarda ana haqqı tann haqqı kimi başa düşülür. 

"Qazan xanın evinin yağmalanması boyu"nda Burla xatun mənəvi-ruhi gözəlliyi, isməti, 
dəyanəti və ağlı ilə rəğbət doğurur. Qazan xana mənəvi zərbə vurmaq üçün Şöklü Məlik onu 
məclisinə gətirmək istəyəndə Burla xatun qırx incəbelli qızın içərisinə girir. Düşmən belə qərara 
gəlir ki, Qazan xanın oğlu Uruzu çəngələ çəkib ətindən qara qovurma bişirsin və qızlardan kim 
yeməsə, deməli, o, Burla xatundur. 

Burla xatun namus və övlad məhəbbəti arasında qalır. Uruz isə çəkinmədən namus yolunda 
canını qurban verməyə razı olduğunu bildirib anasının ümidlərini doğruldur. Nəticədə, ana da, 
oğul da namus uğrunda mübarizə apararaq ölümü namussuz yaşamaqdan daha şərəfli sayır. 

Boylarda ana övladının hamisi, onu qoruyan qadir qüvvədir. Buğacın anası yaralı oğlunu ana 
südü və dağ çiçəyi ilə sağaldır. Banuçiçək və Selcan xatun isə igidliyi ilə ərlərindən geri 
qalmırlar. Dəli Domrulun qadını isə öz şirin canını, həyatını ərinə qurban verməyə hazırdır. Öz 
sədaqəti ilə seçilən bu qadının Dəli Domrula dediyi sözlər nə qədər səmimi və təsirlidir: 

Nə deyərsərı, nə söylərsən!  
Göz açıban gördüyüm,  
Könül verib sevdiyim,  
Qoç iyidim, şah iyidim! 
Dadlı damaq veribən soruşduğum!  
Bir yastıqda baş qoyuban əmişdiyim!  
Qarşı yataıı qara dağı  
Səındən sonra mən neylərəm,  
Yaylar olsam mənim gorum olsun! 
Soyuq-soyuq suların içər olsam,  
Mənim qanım olsun,  
Altun axçan xərclər olsam  
Mərə mənim kəfənim olsun!  
Tovla-tovla şahbaz atın,  
Minər olsam, mənim tabutum olsun. 
Sənin o müxənnət anan, baban  
Bir canda nə var ki, sənə qıymamışlar?! 



Ərş tanıq olsun, kürş tanıq olsun, 
Yer tanıq olsun! Göy tanıq olsun! 
Qadir taınrı tanıq olsun, 
Mənim canım sənin canına qurban olsun. 

"Kitabi-Dədə Qorqud" bədii cəhətdən də kamil sənət abidəsidir. Bu əsər həm nəsr, həm də 
nəzmlə yazılmışdır. Habelə nəsri də qafıyəli, ahəngdar nəsrdir, nəsrdən də daha çox şeiri 
xatırladır. Boylardakı şeirlər isə heca vəznində olub, dörd hccadan başlamış on doqquz hecalıya 
qədər müxtəlif misralardan ibarətdir. Müəyyən bir şeir parçasında həcmcə müxtəlif hecalı 
əlamətlər bu şeirlərdə birləşir. Şeirlər qopuz havalarna uyğun yazıldığından özünəməx-sus bədii-
poetik xüsusiyyətləri ilə seçilir. 
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Boylarda şifahi və yazılı ədəbiyyat ənənələri vəhdət təşkil edir. Həm do şifalü xalq 
yaradıcılığına məxsus keyfıyyətlər eposda daha qədimdir. Boylardakı bədii ifadə vasitələri canlı 
danışıq dilindən qidalanır, surətlərin təsviri, lirik haşiyə, ricətlər, təbiət təsvirləri, personajların 
müsahibə və danışığı ozan-aşıq ədəbiyyatı ilə bağlı olub son dərəcədə gözəl və təravətlidir. 

"Kitabi-Dədə Qorqud"un nəşri və tədqiqi XIX əsrdən başlamışdır. Bu abidəni ilk dəfə aşkara 
çıxaran alman alimi Fon Dits 1815-ci ildə "Təpəgöz" boyunu alman dilinə tərcümə edir və 
haqqında maraqlı fıkirlər irəli sürür. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq epos dünya türkoloqlarının diqqət mərkəzində 
dayanır. Türk, Azərbaycan, rus, italyan, Amerika, ingilis alimlərinin yeni-yeni tədqiqat əsərləri 
meydana gəlir. Böyük rus alimi V.V.Bartold 1894-cü ildən başlayaraq abidəni rus dilinə tərcümə 
edir. "Türk eposu və Qafqaz" adlı əsərində belə hesab edir ki, "Kitabi-Dədə Qorqud"u Qafqazdan 
ayrı təsəvvür etmək olmaz. 

XX əsrdən etibarən türk alimləri də eposla maraqlanmağa başlayırlar. 1916-cı ildə Kilisli 
müəllim Rüfət əsəri ərəb əlifbası ilə nəşr etdirir. 1938-ci ildə Orxan Şaiq Gögyay Drezden 
nüsxəsini yeni əlifba ilə çapdan buraxır. 1958-ci ildə Məhərrəm Ergün geniş ön söz və şərhlərlə 
Drezden və Vatikan əlyazmalarının foto faksimilesini və bütöv mətnini nəşr etdirir. 

1973-cü ildə "Kitabi-Dədə Qorqud" Orxan Şaiq Gögyay tərəfindən yenidən nəşr edilir. 
Burada abidənin mətnindən başqa, dünya türkologiyasında aparılan tədqiqatın qısa xülasəsinin 
verilməsi də səciyyəvidir. 

Azərbaycanda isə "Kitabi-Dədə Qorqud" sovet hakimiyyəti illərində öyrənilməyə başlanılır. 
Tədqiqat-çılardan A.Musaxanlı, İ.Hikmət, Ə.Abid məqalələr yazır, əsərlərdən bəzi parçaları nəşr 
etdirirlər. 

1939-cü ildə H.Araslı ilk dəfə olaraq Bakıda eposun tam mətnini nəşr etdirir. Dilçi alim 
Ə.Dəmirçizadə 1959-cu ildə dastanların dili haqqında ayrıca bir əsər yazır. H.Araslı 1962 və 
1977-ci illərdə eposu giriş və şərhlərlə yenidən nəşr elətdirir. 

"Kitabi-Dədə Qorqud" 1972-ci ildə Amcrikada (Texasda), 1974-cü ildə Londonda ingilis, 
1958-ci ildə isə Sürixdə alman və 1978-ci ildə Təbrizdə fars dilində çapdan buraxılmışdır. 

Azərbaycan alimlərindən H.Araslı, Ə.Sultanlı, M.Təhmasib, M.Seyidov, X.Koroğlu, 
Ş.Cəmşidov və başqa alimlərin abidəyə həsr etdiyi məqalə və əsərlərində onun ideya-mövzu 
mənbələri, bədii- poetik xüsusiy-yətləri araşdırılır. 

"Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatına güclü təsir göstərmişdir. Bu 
möhtəşəm sənət abidəsinə məxsus ənənələr bu gün də ədəbiyyatımızda yaşayır. 

 
 


