
Mövzu:10 «KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANLARI 

       Ümumi məlumat.L«Dədə Qorqud» boyları xalqımızın ən qədim qəhrəmanlıq 

dastanlarındandır. İndiyə qədər dastanın formalaşma dövrü X-XI əsrlər qəbul 

edilmişdir. Yəni əsas etibarilə bu əsrlərdəki hadisə və əhvalatlar dastanların əsas 

məzmununu təşkil edir. Bununla belə son illər Dədə Qorqud, oğuzlar, dastanın 

digər qəhrəmanlan haqqında bir sıra yeni tədqiqatlar meydana gəlmişdir. Bu haqda 

M.H.Təhmasib, M.Seyidov, Ş.Cəmşidov, X.Koroqli, E.Əlibəyzadə kimi alimlərin 

axtarışları diqqətəlayiqdir. Oğuzların Azərbaycana VI-VII əsrlərdən gəlməyə 

başladığı məlum idi, hazırda tədqiqatçıların gəldiyi nəticəyə görə eramızın 

əvvəllərində Azərbaycan torpağa 

 

  

da oğuzlar yaşamışlar. M.H.Təhmasibin bu barədə mülahizəsi belədir: 

Akad. VI.Qordlevski bu fikirdədir ki, oğuzlar səlcuqilərdən çox-çox qabaq bu 

yerlərin sakinləri imişlər. 

2. V.V.Bartold. «Kitabi-DədəQorqud»dakı oğuz qəhrəmanlarının fəaliyyətini 

islamiyyətin birinci əsrinə aid edir: 

3. Əbdül xaliq Koroğlunu nərə  tarixçisi Məhəmməd İbnVaqidiyə əsaslanaraq 

verdiyi məlumata görə, oğuzlar Qafqaza və Anadoluya səlcuqilərdən bir neçə əsr 

əvvəl gəlmişdir. 

4. Diyarbəkriyyə müəllifi Əbu bəkrTehra niyə görə oğuzlar VII əsrdən Qafqazda 

yaşayırlar. 

5. Nihad Tami Banarlı «Rəsmli türk ədəbiyyatı tarixi»ndə yazır ki, oğuzlar hələ 

hun dövləti zamanından burada yaşamışlar». Beləliklə, tarixdən dastanın özündən 

gətirilən misal və faktlarla oğuzların məhz eramızın əvvəllərindən Qafqazda, 

deməli, Azərbaycanda yaşaması fikri sübuta yetirilir. 

       Araşdırıcılar «Kitabi-DədəQorqud» dastanlarının VII-VIII əsrlərin məhsulu 

olduğunu aydınlaşdırmaq üçün daha bir çox faktlar da gətirirlər. Məsələn, dastanın 

müqəddiməsində deyilir: «Rəsul əleyhüs səlam zamanına yaxın Bayat boyundan 

Qorqud ata derlər bir ər qopdu». Yaxud «Qazanxanın evinin yağmalanması» 

boyunda oxuyuruq: «VarubənPeyğəmbərin üzün görən, gəlubən oğuzda səhabəsi 

olan... Bəkduzəmən çapar yexdi». Deməli, Dədə Qorqud Məhəmməd Peyğəmbərin 

dövründə Bayat elindən qopmuşdur. 



           Dastanın məşhur alp-qəhrəmanlarından biri Bəktüz Əmənisə peyğəmbərin 

üzünü görmüşdür. 

           Bu dediklərimizə bəzi cəhətləridə əlavə etməliyik. Əvvələn, dastanda 

Qorqud keçmiş, olub keçən əhvalatları danışır: «Qanı Dedi gim bəgərənlər? Dünya 

mənim deyənlər? Əcəl aldı yer gizlədi, fani dünya genə qaldı. Gəlimli, gedimli 

dünya, axır, son ucu ölümlü dünya».  

       Bundan başqa dastanda elə əfsanə, əsatir, əhvalat və söyləmələr var ki, bunlar 

doğrudan da xalqımızın qədim və keçmiş ənənələrilə bağlı olaraq yaranmış 

vədastanda öz yerini tutmuşdur. Bunlardan biri “Təpəgöz” boyudur. Yalnız 

Təpəgözlə bağlı deyil, xalqımızın çox qədimlərdən bəri yarandığı əfsanə, əsatir və 

qəhrəmanlıq xatirələr idastanda toplanmışdır. Oğuz qəhrəmanları, Dədə Qorqud və 

s. Haqqında türkdilli Xalqlar içərisində çoxlu  rəvayətlər yayılmışdır. Bunlar geniş 

mənada «Oğuznamə» adlanır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un hər bir boyunun   

       Ona görə də dünyada bu ölməz abidəyə əvəzsiz əntiq bir suvenir kimi «Kitabi-

Dədə Qorqud» dastanının əlyazması ilk dəfə Alman Y Reyski XVIII əsrdə dastanın 

əlyazmasına rast gəlmiş, lakin  onun dilini lazımınca bilmədiyindən üzərində elmi 

iş aparmamışdır. 

        Drezden kitabxanasından tapılmışdır. Məşhur alman şərqşaunası Y Reyski 

XVIII əsrdə dastanın əlyazmasına rast gəlmiş, lakin onun dilini lazımınca 

bilmədiyindən üzərində elmi iş aparmamışdır. 

       Sonralar əlyazması həmin kitabxananın kataloqunu tərtib edən Fleyşeirin 

diqqətini cəlb etmişdir. Nüsxənin üzərində Osman paşanın ölüm tarixi (1585) 

olduğuna görə Fleyşeir onu XVI əsr əlyazmaları kataloquna daxil etmişdir. 

       1815-ci ildə şərqşünas F.Dits əlyazmasının üzünü çıxararaq və «Təpəgöz» 

boyunu alman dilinə tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdir. F.Dits həmin nəşrə 

yazdığı müqaddimədə «Təpəgöz boyunu Homerin «Odisseya»sı ilə müqayisə 

etmiş, hətta «Odisseya»nın yaradılmasında bu boydan istifadə Berlin kitabxanasına 

gətirmiş sürmüşdür. 

      Yarımçıq qalmış bütün materialları öz tələbəsi V.V.Bartolda təqdim etmişdir. 

Dastan üzərində inqilabdan əvvəl ən çox iş aparan da rus akademiki V.V.Bartold 

olmuşdur. V.V.Bartold, demək olar ki, bütün ömrü boyu abidənin üzərində 

çalışmış, onun tədqiqi və tərcüməsi ilə məşğul olmuşdur. V. V.Bartoldun 

hazırladığı tərcümə tam şəkildə onun ölümündən sonra, 1950-ci ildə Nizami adına 

Ədəbiyyat Institutu tərəfindən nəşr edilmişdir. 



      V.V.Bartoldun məqalələrində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri dastanın 

yaranma yeri barəsindədir. O, uzun tədqiqatdan sonra belə bir nəticəyə gəlmişdir 

ki, bu dastan çox çətin ki, Qafqaz mühitindən kənarda formalaşa bilərdi.? 

        Doğrudan da, əsərdəki hadisələr əsas etibarilə Azərbaycanda cərəyan edir. 

Burada Gənco, Bərdə, Naxçıvan, Şərur, Əlincə qalası, Göyçə gölü, Dörəşam, 

Dərbənd və s. yer adları qeyd olunur. Əmin Abid buraya Mərdin qalası, Bayburd 

hasarı, Trabzon, Qaradəniz,  Dadə Qorqud Qadlıq dağ, Abxaziya, Gürcüstan ağzı, 

Göyçə dənizi və s, adları da əlavə edir. O yazır ki, oğuzlar Dərbənddən Gürcüstana 

gedərkən axar sulardan keçirlər, «heç şübhəsiz bunlar Araz və Kür nəhrləri və 

qollarıdır. Qəhrəmanlar ən çox bu yerlərdə fəaliyyət göstərirlər. Onların qonşuları 

da gürcülər, erməni və abxazlardır. 

       Vaxtilə Azərbaycana gəlmiş bir çox alim və səyyahlar da Dədə Qorqud 

haqqında eşitdiklərini öz əsərlərində qeyd edib saxlamışlar. Misal üçün, 1638-ci 

ildə Adam Oleari Dərbənddə olduğu zaman azərbaycanlılardan Dədə Qorqud 

hekayələrini eşitdiyini, Qazan xanın və arvadı Burla xatunun, eləcə də Dədə 

Qorqudun burada qəbirləri olduğunu qeyd etmişdir. Həmin əsrin ortalarında 

Şamaxıya gəlmiş səyyah Ovliya ələbi isə öz «Səyahətnamə»sində Dərbənddə Dədə 

Qorqudun qəbri olduğunu və Şirvanlıların bu qəbrə böyük ehtiram bəslədiklərini, 

hətta etiqad etdiklərini yazır. 

       1916-cı ildə Türkiyədə Kilisli Rüfət dastanı Berlin nüsxəsi əsasında ərəb 

əlifbası ilə ilk dəfə nəşr etdirmişdir. 1938-ci ildə isə türk alimi Orxan Şaiq 

tərəfindən əsər latın əlifbası ilə çap edilmişdir. Bundan sonra M.Cevdet, 

M.F.Köprülüzadə, Əbülqədir İnan, Pertev Naili, M. Girzioğlu (1952) və başqaları 

dastanı çap etdirmiş və üzərində tədqiqat işləri aparmışlar. Məşhur türk alimi 

Məhərrəm Erkin «Kitabi-Dədə Qorqud»u üç cilddə çap etdirmişdir. Burada 

dastanın dili, bədii dəyəri geniş tədqiq olunur və ətraflı şərhlər də verilir. Orxan 

Şaiq dastan üzərində tədqiqatları ümumiləşdirmiş, bu sahədə dünya miqyasında 

aparılan işlərə nəzər salmış və dastanı mətnlə birlikdə geniş şəkildə 1973-cü ildə 

çap etdirmişdir. 

      İtalya şərqşünası professor Ettore Rossi də dastanın yeni bir yazmasını Vatikan 

kitabxanasından tapıb elm aləminə təqdim etmişdir. Vatikanda onun əlyazması 

XVI əsrə aid edilir. Burada bir müqəddimə və dastanın 6 boyu verilmişdir: 

«Buğacın boyu», «Qazanın evinin yağma edilməsi», «Bamsı Beyrəm boyu», 

«Uruzun əsir olması», «Yeyrək boyu» və «İç oğuzla daş oğuzun vuruşması). 

      Rus sovet alimlərindən V.M.Jirmunski, A.İ.Şeirbak, A.Q.Tumanski, A.Y. 

Yakubovski, K.A.Inostrantsev, A.Kononov, Y. Virsaladze, A.A.Divaev və 



başqaları bu abidənin tədqiq tarixçəsinə qiymətli əlavələr etmişlər. Filologiya 

elmləri doktoru X.Koroqlı dastan haqqında indiyə qədər apardığı tədqiqatları bir 

monoqrafiyada ümumiləşdirmişqdir. 

      Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan alimləri də bu dastan üzərində ciddi 

elmi tədqiqat işləri aparmışlar. Ə.Sultanlı, M.H.Təhmasib, Ə.Abid, M.Rəfili, 

M.Seyidov, Ş.Cəmşid və başqa alimlərimizin elmi məqalə və kitabları buna aydın 

misaldır. H.Araslı dastanı üç dəfə (1939, 1962, 1978) çap etdirmiş, Ə.Sultanlı 

dastanda olan bir sıra əhvalat və qolların qədim yunan folkloru ilə səsləşən 

cəhətlərini aşkara çıxartmışdır. 

        Ə.Dəmirçizadə bu abidənin dili üzərində müşahidələr aparmışdır. 

M.H.Təhmasib «Kitabi-Dədə Qorqud»un son illərə qədərki tədqiqatlarını 

ümumiləşdirmiş, boyların ideya və bədii xüsusiyyətlərini təhlil etmiş, əsərin 

sonraki Azərbaycan dastanlarına təsirini geniş surətdə aydınlaşdırmışdır. 

       M.Seyidov dastanın boylarının mənşəyinə həsr etdiyi məqalələrdə maraqlı 

elmi fikirlər söyləmişlər. O, sonra «Kitabi-Dədə Qorqud»un Azərbaycan 

mifologiyası ilə əlaqəsi problemlərini geniş şəkildə şərh etmişdir. Son illərdə 

Ş.Cəmşidin dastanın üzərində apardığı tədqiqatlar xüsusilə qeyd edilməlidir. 

Müəllif dastana iki monoqrafiya həsr etmiş, Drezden əlyazmasında göstərilən 

Osman paşanın şəxsiyyətini müəyyənləşdirmiş, bununla da əlyazmasının bilavasitə 

Azərbaycanla bağlılığı mülahizəsini irəli sürmüşdür. 

      Ş.Cəmşid dastanın bütün boylarını uşaqlar üçün işləyib sadələşdirmiş və 1980-

ci ildə çap etdirmişdir. Ş.Cəmşidin doktorluq dissertasiyası «Kitabi-Dədə 

Qorqud»un tekstoloji təhlili adlanır. Bu əsər alimin 30 illik axtarışlarının 

bəhrəsidir. O, dastanın hər iki əlyazmasını diqqətlə öyrənmiş, müqayisələr aparmış, 

külli miqdarda sözlərin yazılışını dəqiqləşdirmişdir. 

       Onun «Kitabi-Dədə Qorqud» monoqrafiyası Ankarada çap olunmuşdur 

(1990). Son illər Drezden əlyazmasında olan ancaq indiyə qədər əhəmiyyət 

verilməyən tarixə də diqqət yetirilmişdir. Araşdırıcılar bu tarixin 466 olduğunu 

aydınlaşdırmışlar. Həmitn hicri tarix miladiyə çevriləndə 1074-cü il alınır. Deməli, 

«Kitabi-Dədə Qorqud»un ilk əlyazmasının tarixi bir az da qədimlərə aparılır. 

       İki yüz ildir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dünya folklorşünaslığının dilindən 

düşmür. Xüsusilə son illər dastanı dünya xalqları öz dillərinə tərcümə edir və 

beləliklə də dastanın tədqiqat xəritəsi genişlənir. «Kitabi-Dədə Qorqud» ingilis, 

alman dillərinə tərcümə olunmuş, Amerikada - Texasda, Londonda, Surixdə çap 

edilmişdir. Dastanı fars dilində isə Təbrizdə İbn Sina nəşriyyatı buraxmışdır. 



Xarici ölkələrdə çıxan bir sıra lüğət və ensiklopediyalarda da dastan haqqında 

maraqlı qeydlər verilmişdir. 

«Kitab tarixçilərin və Rəşidəddinə əsaslanaraq Dədə Qorqud haqqında belə yazır. 

        Belgrad universitetinin professoru Slavolyub Cindic Orxan etmişdir (1981). 

Müqəddimədə Cindiçin belə qeydləri də var. Şaiq Gögyayın Kitabı əsasında 

dastanı Serb-Xorvat dilinə tərcümə folklorşünasların xüsusi marağına səbəbnin 

həyatı, onların ictimai münasibətləri, islama qədərki dövrə  olmuşdur. Bu da 

təsadüfi deyildir. Dastan bizə qədim türk tayfalarısus əqidə və inamları, bəziləri 

feodalizm epoxasina, bəziləri isə bu məlumat verən nadir yazılı, ədəbi abidədir.  

       Bu kitab bədii əsər kimi günün özünə qədər qorunub saxlanan xüsusiyyətləri 

haqqında geniş daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada qəhrəmanlıq süjetləri xalq 

sənətkarlarının bir neçə əsr ərzində epik ənənələri yaradanların və qoruyub 

saxlayanların mahir sənətini özündə təcəssüm etdirir. 

      «Kitabi-Dədə Qorqud» tədqiq olunduqca bizə yaxınlaşır. «Kitabi-Dədə 

Qorqud» tədqiq olunduqca, tədqiqatı dərinləşdikcə biz özümüzü daha yaxşı tanıyır, 

öyrənirik. Ona görə də bir tərəfdən dastan elmi cəhətdən öyrənilir, qədim etiqad, 

adət və ənənə, mifologiya tapılır. Aydın olur ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» bizim 

bütün mənəvi aləmimizə öz təsirini göstərib. «Kitabi-Dədə Qorqud» bir qədim 

əlyazmasında yaşayır, bir də bizim folklorumuzda, yazılı və şifahi 

ədəbiyyatımızda. 

        Dastan haqqında B.Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Anar kimi görkəmli sənətkarlar 

axtarışlar aparıb öz mülahizələrini söyləyirlər. 

        N.Xəzri dastan motivləri əsasında «Sıyrılmış qılınc» pyesini də yazmışdır. 

Anar 6 il dastanı öyrənməklə məşğul olmuşdur. İki seriyalı «Dədə Qorqud» filmini 

çəkmişdir. Nəhayət, «Dədə Qorqud» dünyası adlı gözəl elmi bir əsər yazmışdır. 

Yazıçılarımızın dastana müraciəti təsadüfi deyildir. Bu da əvvəlcədən mövcud olan 

bir ənənədir. M.Rzaquluzadənin «Ana ürəyi, dağ çiçəyi», Ə.Dəmirçizadənin 

«Qaraca çoban» əsərlərini yada salaq. «Kitabi-Dədə Qorqud» bizim həyat 

kitabımız, qamusumuzdur. «Kitabi-Dədə Qorqud» bizim fəxrimiz, qürurumuzdur. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası «Kitabi-Dədə Qorqud» 

ensiklopediyası yaratmaq haqqında qərar qəbul etmişdir. 

        Dastanın boyları. «Kitabi-Dədə Qorqud» 12 boydan və bir müqəddimədən 

ibarətdir. Müqəddimədə əsas etibarilə Dədə Qorqud nəsihətamiz tövsiyələri və 

müdrik xalq ifadələri məsəl kimi xalq içərisində dolaşmaqdadır. «Kitabi-Dədə 

Qorqud»dakı 12 boyun hər birində bir qəhrəmanın igidliyi nağıl edilir.  



       Dastanda təsvir edilən qəbilə - tayfanın başında xanlar xani Bayındır xan 

durur. O, göstərişlər verir, məclislər qurdurur, oğuz qəhrəmanları başqa igidlərdir. 

Onlar xarici basqınçılara qarşı vuruşur, vətən, elə  başçılıq edir və s. Ancaq 

dastanın əsas qəhrəmanı Qazan xan və uğrunda mübarizə aparırlar. 

          Dədə Qorqud dastanının boyları xalq həyatının müxtəlif sahələrini əhatə 

edir. Burada yalnız vətən yolunda mübarizə, müharibə deyil, xalqın məişəti, 

sevgisi, arzusu, adət-ənənələri və s. ilə əlaqədar mühüm məsələlər də öz bədii 

əksini tapmışdır. 

        Dirsə xan oğlu Buğacın boyu»nda qəhrəman nəzir-niyazdan dünyaya gəlir. 

Boyda təsvir edilir ki, «Xanlar xanı xan Bayındır ildə bir kərə toy edib oğuz 

bəylərini qonaqlardı». Yenə Bayındır xan bir məclis təşkil edir, bütün bəyləri oraya 

çağırır. Oğlu olanı ağ sonra otağa, qızı olanı qırmızı otağa, övladı olmayanı isə 

qara otağa yerləşdirirlər. Dirsə xan adlı bir nəfəri də qara otağa aparırlar. Bundan 

xan çox məyus olur, əhvalatı xatununa söyləyir. Xatun belə məsləhət görür ki, ac 

görsə doyursun, yalınçıq görsə dunatsın, borclunu borcundan qurtarsın, təpə kimi 

ət yığıb, göl kimi qımız sağdırsın, ulu toy eləsin... 

     Beləliklə, Dirsə xanın bir oğlu olur. 15 yaşına çatarkən bu igid Bayındır xanın 

camaata hücum çəkən qızmış buğası ilə döyüşür, onu öldürür. Dədə Qorqud igidə 

Buğac adını qoyur. Buğacın qəhrəmanlığı Dirsə xanın qırx igidinin xoşuna gəlmir. 

Ona həsəd aparırlar. 

      Nəhayət, onların xəyanəti nəticəsində Dirsə xan 'ovda öz oğlunu ağır yaralayır. 

Buğacın anası 40 incə belli qızla gedib övladını tapır, Xızırın məsləhəti ilə anası 

Buğacı sağaldır. Bu dəfə də 40 namərd Dirsə xanın özünü məhv etmək istəyir. 

Lakin Buğac atasını xilas edir. Ananın övladına da çox gözəl verilmişdir.  

       «Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda göstərilir ki, Qazan xanın ovda 

olduğunu casuslar düşmənə xəbər verir. Qazan xanın var-dövlətini, mal-qarasını, at 

və dəvələrini aparır, anasını, arvadı - saçı uzun Burla xatunu və oğlu Uruzu əsir 

edirlər. 

         Bundan xəbər tutan Qazan xan Qaraca Çobanın köməyi ilə düşmənləri tapır, 

böyük savaş olur. Qazan xan öz tərəfdarları ilə qələbə çalıb geri dönür. Dədə 

Qorqud gəlib şənlik keçirir, bu əhvalatlardan “Oğuznamə” düzəldir, öz nəsihətləri 

ilə dinləyicilərə xeyir-dua verir. 

          Boydakı əsas ideya vətənpərvərlikdir. Qazan xan öz yurdunu qoruyur, 

düşmənlərin qəfil basqınını eşidən bütün oğuz bahadırları ayağa qalxır. Qazan 

xanın anasi, arvadı, oğlu və başqa adamlar əsirlikdən xilas edilir. Həmin boyda 



ana-oğul məhəbbətindən, namus,ismət müdafiəsindən xüsusi bir ehtirasla bəhs 

edilir. Məsələn, düşmənlər Qazan xandan intiqam almaq üçün onun əsir alınmış 

arvadını məclisə gətirib şərab paylatmaq istəyirlər. Lakin qırx incə belli qız hamısı 

bir ağızdan özlərinin Burla Xatun olduğunu deyirlər. Belə olduqda Şöklü Məlik 

tapşırır ki, Qazanın oğlu Uruzu doğrayıb ətindən qovurma hazırlasınlar. Kim 

yeməsə, deməli, o, Uruzun anasıdır. 

      Ana övladını çox sevir. Onun ölümünə heç vəchlə razı ola bilmir. Ancaq 

namus müqəddəsdir. Ona görə də Uruz anasına məsləhət görür ki, başqaları onun 

ətindən bir tikə yesə, o iki tikə yesin. 

       Düşmənə baş əymək, ona təslim olmaq, namusu satmaq olmaz. Burada bir 

cəhət də diqqətəlayiqdir. Qazan xan öz anasını var-dövlətdən, bütün əsirlərdən əziz 

sayır, düşmənə çatan kimi ağ birçəkli anasını tələb edir. «Mərə Şöklü Məlik! Ağır 

xəzinəm, bol axçamı gətiribsən - sənə xərclik olsun, Qırx incə belli qızla Burla 

Xatunu gətiribsən - sənə yesir olsun, qırx iyidlə oğlum Uruzu gətiribsən - qulun 

olsun. Tovla-tovla şahbaz atlarımı gətiribsən - sənə minət olsun, Qarıcıq anamı 

gətiribsən, mərə kafir! Anamı vergil mana, savaşmadan, vuruşmadan qayıdayım, 

geri dönəyim, gedəyim»). 

        Bütün bunlar xalqın qədim adət-ənənələri, dünyagörüşü, vətənpərvərliyi 

haqqında da canlı təsəvvür yaradır. 

        «Dədə Qorqud»da ən şirin və maraqlı boylardan biri də «Bamsı Beyrəyin 

boyudur. Boyun əvvəlində yenə Bayındır xanın təşkil etdiyi böyük bir məclis təsvir 

olunur. Məclisdəki Baybura xanın və Baybecan xanın övladı yoxdur. Guya «o 

zaman oğuz bəylərinin alqışı alqış, qarğışı qarğış idi». Ona görə də onlar hər iki 

xana övlad arzulayırlar. Bir müddətdən sonra Baybura xanın oğlu, Baybecan xanın 

isə qızı olur. Uşaqlar bir-birindən xəbərsiz böyüyürlər. 

        Baybura xan öz bəzirganlarını Rum elinə göndərir ki, oğlu böyüyünə qədər 

onun üçün oradan ərmağan gətirsinlər. Bəzirganlar 16 ildən sonra qayıdırlar. Artıq 

Beyrək böyümüşdür. Bəzirganlar geri dönərkən düşmənlər hücum edib onların 

gətirdiyi hədiyyələri alırlar. Bu zaman Beyrək düşmənləri məğlub edib 

bəzirganların mallarını özlərinə qaytarır. Bu hadisədən hali olan Baybura çox 

sevinir. Dədə Qorqudu çağırırlar. O, gəlib xeyir-dua verir və oğlanı Bamsı Beyrək 

adlandırır. Bundan sonra dastanda Beyrəklə Baybecan qızı Baniçiçəyin ilk görüş 

səhnəsi təsvir edilir. Onlar bir-birini tanıyır, əhd-peyman bağlayırlar. Lakin 

düşmənlər Bamsı Beyrəyi qırx igidi ilə birlikdə əsir edib qalaya salırlar. Beyrək 16 

il qürbətdə qalır. 



       Yalançı oğlu Yalıncıq deyilən bir nəfər Beyrəyin ölüm xəbərini gətirir və 

Baniçiçəyi almaq üçün hazırlaşır. Ağlamaqdan Beyrəyin atasının gözləri kor olur. 

Yeddi bacısı ağ çıxarıb qara geyir. Qürbət eldə bu hadisəni eşidən Beyrək düşmən 

qızının köməyi ilə zindandan qurtarıb vətəninə dönür. Onun gəlməsi, bacıları ilə 

söhbəti, ozan paltarında gördüyü işlər bu boyun ən təsirli və maraqlı 

səhnələrindəndir. Nəhayət, Beyrək Banıçiçəyin toy məclisinə gəlib çıxır. Onu 

burada Dəli ozan adlandırırlar. Qazan xan icazə verir ki, Dəli ozan harada istəsə 

çalıb oxusun. Beyrək qadınların məclisini seçir. Öz nişanlısını tanıyır və məclis 

əhli, oğuz bəyləri, Qazan xan, hamı Dəli ozanın Beyrək olduğunu bilirlər. Həqiqət 

aydınlaşır, Beyrək Yalançı oğlu Yalınçığın təqsirindən keçir, gedib əsirlikdə olan 

40 yoldaşını azad edib gətirir. 40 gün, 40 gecə toy edib Banıçiçəklə xoşbəxt 

yaşayırlar. 

       Qısa məzmununu danışdığımız bu boy bir çox Azərbaycan nağıl və 

dastanlarımızın yaranmasına, onların bəzi epizodlarına öz təsirini göstərmişdir. 

Boyun əsasına nişanlının öz sevgilisinin toyuna gəlib çıxması süjeti qoyulmuşdur. 

Məlumdur ki, bu bir çox dünya xalqlarının eposlarında gördüyümüz süjetə 

bənzəyir. Məsələn, «Odisseya» əsərində Odissey də 20 ildən sonra qayıdır. Beyrək 

kimi onu da tanımırlar və s. 

       Dastanda olan belə qədim epizod və süjetlər əsərin həqiqətən, qədim tarixə 

malik olduğunu, burada qədim xalq əfsanə və əsatirlərindən istifadə edildiyini 

sübut etməkdədir. Maraqlıdır ki, bu boy bəylərin həyatının təsviri ilə başlayır. 

Lakin sonra hadisələr, ümumiyyətlə, sırf insani hiss və həyəcanların, iztirabların, 

ailə və məişət məsələlərinin təsviri ilə qurtarır. Ədalət, həqiqət, humanizm 

təriflənir, yalan, xəyanət, quldurluq isə pislənir.  

 

       Boyda göstərilir ki, Dəli Domrul bir quru çayın üzərində döyə qırx axça alır. 

Səbəbin soruşanda cavab verir ki, eldə məndən verir. Qohumları ağlaşanda Dəli 

Domrul soruşur ki, bəs igidi kim Şama yayılmışdır. Bir gün körpünün yanında 

yaxşı, gözəl bir igid can öldürdü, xalqanadlı Əzrail - deyə cavab verirlər. Dəli 

Domrul , güclü varmı ki, çıxsın qabağa, mənim bahadırlığım Ruma, onun gözləri 

önünə gətirsin, məqsədi odur ki, Əzraillə savaşsın, bir əzrail haqqında ilk dəfə idi 

ki, eşidirdi. O, allaha yalvarır ki, Əzraili  Domrulun bu sözü allaha heç xoş getmir. 

Əzrailə əmr edir ki, gedib igidi qorxutsun, sonra da canını alsın. Bir gün Domrul 

yoldaşı ilə şənlik edərkən qəflətən Əzrail gəlir, onu qorxudur. Əzrail ona deyir, 

mənlə savaşmaq istəyirdin, gəlmişəm, sənin canını alam,canını verirsən, yoxsa 

mənimlə cəngə girirsən? Domrul Əzraili ilk dəfə görürdü, yoldaşlarına deyir ki, 



qapı-pəncərələri bağlayın, dönüb pəncərədən uçub gedir. Dəli Domrul əlini-əlinə 

vurub «qas-qas» gülür). 

      Bir gün ovdan qayıdarkən Əzrail Dəli Domrulun atının gözünə görünür, at 

hürkür, onu yerə atır. Əzrail Dəli Domrulun sinəsinə çökür. O, Əzrailə yalvarmağa 

başlayır, bağışlanmasını xahiş edir. 

      Əzrail isə ona deyir ki, mənə yox, allaha yalvar. Dəli Domrul öyrənir ki, canı 

verib alan allah taaladır. O, aldə o, yaxşı iyidin canını ala bilməsin. 

Dəli Domrulun sözləri allaha xoş gəlir. Əzrailə deyir ki, Domrul mənim birliyimi 

bildisə, onda qoy can əvəzinə can versin. Dəli Domrul əvvəlcə atasının, sonra 

anasının yanına gəlir, dərdini onlara danışır, ata-anası isə “dünya əziz, can şirin 

deyə imtina edirlər”. Bu zaman Əzrail yenə Domrulun başının üstünü kəsir. O isə 

Əzrailə yalvarır ki, «yad qızı halalım var, iki oğlancığım var, onlarla halallaşım, 

canımı sonra al. Domrul bütün əhvalatlar halalına danışır və son sözü bu olur: 

Gözün kimi tutarsa, 

Könlün kimi sevərsə, 

Sən ona varğıl! 

İki oğlancığı öksüz qoymağıl. 

        İslam dinini qəbul etməyə çağırırdılar. Övrət isə onsuz yaşamaq istəmədiyini 

söyləyir. Domrul allaha yalvarır ki, onların ikisinin də canını birgə alsın. Bunların 

hərəkti allahın xoşuna gəlir. Əzrailə əmr edir, qocaların canını alsın. Cavanlara isə 

yüz qırx il ömür verir. 

      Bu boydan görünür ki, islam dini hələ xalqın bütün təbəqələri içərisində geniş 

yayılmamışdır. Allahdan, Əzraildən xəbəri olmayan igidlər hələ də el arasında 

dolaşmaqdadırlar.  

     «Qanlı Qoca oğlu Qanturalının boyu»nda qoca ata oğluna müraciətlə deyir: 

«Atam ölüb yerini mən tutmuşam. Mən öləndə də yerimi sən tutmaq üçün gərək 

evlənəsən». Qanturalı isə cavabında deyir ki, Oğuzda mənə layiq qız yoxdur. 

Atasının «necə qız istəyirsən?» sualına cavab olaraq o, deyir: «Mən yerimdən 

durmadan ol durmuş ola. Mən qaraqoç atıma minmədən ol minmiş ola. Mən qanlı 

kafir elinə varmadan ol varmış, mənə baş gətirmiş ola». Ata cavab verir ki, oğul, 

qız görmək səndən, mal-riza vermək isə məndən. 

     Qanlı qoca bir də İç və Daş oğuzu axtarır, oğlu istədiyi kimi qız tapa bilmir. 

Oradan Trabzona yola düşür. Trabzon təkürünün (hökmda- rinin-red.) Selcan 



Xatun adlı bir qızı var idi. O, igidlərin gücünü sınayırdı. Onu almaq istəyən 

əvvəlcə buğa ilə, sonra aslanla, nəhayət isə buğra (dəvə) ilə vuruşmalı idi. Məğlub 

olanların başı kəsilirdi. Beləliklə, otuz iki igidin başı bürcdən asılmışdı. Bunlar 

yalnız buğa ilə döyüşdə məğlub olmuşdur. Aslan və dəvəyə heç növbə belə 

çatmamışdı. İndi Qanturalı da bunlarla döyüşməli idi. Bunları Qanlı qoca görüb 

vahiməyə düşür, oğlunu bu yoldan döndərməyə çalışır. Lakin düşür. Qanturalı açıq 

meydanda döyüşməli idi. Selcan Xatun meydanın kənarında köşk tikdirmişdi. 

Yanında olan qızlar al geyindikləri Qanturalı məqsədindən dönmür.    Qanturalını 

görən kimi Selcan xatun ona aşiq olur. Qanturalı dəmir zəncirli buğanı öldürür. 

Bunu görən təkür «qızı verin, aparsın deyir. Ancaq təkürün qardaşı oğlu razı 

olmur, axıra qədər vuruşsun deyir. Qanturalı aslana, da dəvəyə də qalib gəlir. Onda 

təkür deyir: «vallah bu yigidi gözüm gördü, könlüm sevdi». Selcan xatunu 

Qanturaliya verirlər. Onlar yeddi gin, yeddi gecə yol gəlib Oğuzun sərhəddinə 

çatırlar. Qanturali qırx yoldaşına deyir ki, gedin atamı, anamı muştuluqlayın. Onlar 

oğuzun kanarında urnalı, turaclı, kəklikli, soyuq bulaqlı, çayır, çəmənli bir yerdən 

dincəlirlər. Qanturalını yuxu tutur. O zaman Oğuz igidlərinə nə qəza gəlsə yuxudan 

gəlirdi». Selcan xatun isə atları yəhərləyir, silahlanır, hündür yerə çıxıb keşik çəkir. 

Təkür, qızını verdiyi üçün peşman olur, onların dalınca altı yüz qoşun göndərir. 

Qoşunu görən Selcan xatun Qanturalını oyadır, düşmənlə vuruşmağa başlayırlar. 

    «Selcan xatun qaçanı qovmadı, aman deyəni öldürmədi». Elə sandı ki, yağı 

basıldı. Qanturalını da itirdi. Bu zaman Qanturalının atası, anası gəlib oğlunu 

axtarırlar. Selcan xatun onları tanıyır. Qanturalını axtarmağa gedir. Görür ki, onun 

atını oxlamışlar, özünü yaralamışlar. Selcan xatun yağılarla yenidən döyüşür. 

Qanturarlı əvvəlcə onu tanımır. Sonra ikisi birlik düşmənlə vuruşur, qalib gəlirlər. 

Qanturalı düşünür ki, Selcan xatun onu ölümdən xilas etdiyini danışıb, oğuzda 

öyünəcək. Bu isə ona ar gəlir və Selcan xatunu öldürmək istəyir.  

      Onlar döyüşməli olurlar. Selcan xatun ox atib Qanturalını qorxudur. Bundan 

sonra onlar barışır və Oğuza golirlər. Dədə Qorqud qopuz çalıb onlara xeyir-dua 

verir. 

       Bu boyda qədim nağıl və dastanlarla əlaqədar bir neçə süjet saxlanmışdır. 

Onlardan biri nişanlanmadır. Məlumdur ki, bu süjetin özü də müxtəlif variant və 

şəkillərdə işlənmişdir. Burada ata oğul üçün qız axtarır, nişanlanma da müəyyən 

maneələri dəf etmək şəklində ətsvir olunmuşdur. Qızım bu yolla igid, cəsur nişanlı 

axtarması bir sıra nağıl və dastanlarımızda təsvir olunmuşdur.  «Valeh və 

Zərnigar», «Reyhan» və s. dastanlar buna misal ola bilər.Bir cəhətə də diqqət edək. 

Boyda təsvir edilir ki, dəmir zəncirdən buğanı buraxırlar, «buğa buynuzu ilə bir 

mərmər daşı yoğurdu», «pendir kimi diddi». Bunu görən qırx igid ağlayır. 



Qanturalı isə onlara müraciətlə: «niyə ağlarsız, qolça qopuzu götürün, oyun məni» 

deyir. Bundan sonra Qanturalı aslanla və dəvə ilə döyüşdən əvvəl eyni sözlərlə 

igidlərə müraciət edir. Göründüyü kimi, burada qopuz, söz müqəddəslik, uğur 

rəmzi kimi göstərilir. Həm də, görünür, oğuz qəhrəmanları döyüşdən qabaq qopuz 

çalar, qəhrəmanlıq mahnıları oxuyarmışlar. Qopuz və mahnının sədaları altında 

onlar qələbə çalarmış. Sonralar bu ənənələr özünü «Koroğlu» dastanında daha 

aydın göstərmişdir. Koroğlu özü saz çalan, gözəl səslə oxuyan aşıqdır. 

        O, əvvəlcə saz çalıb oxuyar, sonra isə Misri qılıncı çıxarıb döyüşə girər, 

qələbə çalardı. 

         Bu boydakı hadisələr «Koroğlunun Ərzurum səfəri» qolundakı kimi inkişaf 

etdirilmişdir. «Koroğlu» dastanında Dəmirçioğlu Ərzuruma gedir. Cəfər paşanın 

pəhləvanı Qara pəhəlvanla meydanda güləşir, çox çətinliklə ona qələbə çalır. Telli 

xanımı alıb geri dönür, Çənlibelin sərhəddində dincini alır, yuxuya gedir, Telli 

xanım onu oyatmadan Cəfər paşanın qoşunları ilə vuruşur. Nəhayət, Dəmirçioğlu 

da döyüşə girişir. Onu yaralayırlar. Koroğlu gəlib onları xilas edir. Bu 

xüsusiyyətlər «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarını Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatının başqa janrlarına mühüm təsir etdiyini göstərir. 

      «Basatın Təpəgözü öldürməsi boyu da dastanın mühüm qollarından biridir. 

Özü də digər boylardan öz qədimliyi, bir sıra qədim əfsanə və əsatirlərlə bağlılığı 

baxımından seçilir. Boy iki bir-birilə bağlı süjetlə başlayır: bunlardan biri Basatla, 

o birisi isə Təpəgözlə əlaqədardır. Nəticə etibarı ilə hər iki surət haqqında olan 

əhvalatlar ümumi axına qovuşur və beləliklə də öz kompozisiyası, məzmunu 

etibarilə çox maraqlı bir boy alınmış olur. Boyun qısa məzmunu belədir: Günlərin 

bir günü Oğuz elinə yağı hücum edir, el öz yerindən köçür, qaçhaqaçda Aruzun 

körpə oğlu köçdən düşür. Onu bir aslan götürür, süd verib bəsləyir. Oğuz bir 

müddətdən sonra yenə yatağına qayıdır. İlxıçı xəbər gətirir ki, qamışlıqdan bir 

aslan çıxır, adama oxşayır, ancaq heyvan kimi yeriyir, at basır, qan sümürür. Aruz 

deyir ki, bu, mənim oğlancığım olacaqdır. Oğlanı aslandan alıb Aruza verirlər, 

ancaq o, insanlar arasında yaşaya bilmir, yenə meşəyə qaçır. 

      Bəylər  vurduqca yığnaq böyüyür, Aruz qoca öz mahmızı ilə yığnağı deşir, daşı 

ilə vurduqca, yığnaq böyüyür, o, qorxub qaçır. Sonra Bayındır görürlər ki, onun 

içindən bir oğlan çıxdı. Ancaq təpəsində təkcə bir gözül var. Aruzun arzusu ilə 

Təpəgözü də ona verirlər ki, Basatla birlikdə böyütsün. Dayə gətirirlər, «Təpəgöz 

bir sordu - olanca südün aldı, iki sordu - qanın aldı, üç sordu - canın aldı. Təpəgöz 

bütün dayələri holak edir. Sonra ona hər gün qazanlarla süd verirlər. Beləliklə, 

Topəgöz böyüyür. Oğlancıqla oynayanda «kiminin burnun, kiminin qulağın 

yeməyə başlayır». Aruzun nəsihətləri heç bir nəticə vermir. O, məcbur olub 



Təpəgözü evdən qovur. Elə bu zaman anası gəlib Təpəgözün barmağına bir üzük 

taxır və deyir: «Oğlu! Sənə ox batmasın! Tənin qılınc kəsməsin!» Təpəgöz 

oğuzdan çıxıb Qaradağda məskən salır, hərami olur, keçənləri həm soyur, həm də 

tutub yeyir. 

       Sonra Təpəgöz Oğuza hücum eləyir. Bir ağacı kökündən çıxarıb atır və əlli-

altmış adamı həlak edir. Hətta adlı-sanlı bahadırlan da öldürür. Bunların içərisində 

Qazanın qardaşı Qaragünə, Dəmir donlu Mumaq, bığı qanlı Bəyduz Əmən və bir 

çox başqaları var idi. Təpəgözün əlindən Aruz qoca qan qusur; oğlu Qiya Səlcuqun 

ödü yarılır. «Alplar başı Qazana zərb urdu, dünya başına dar oldu» və s. Oğuz 

yeddi dəfə qaçıb Təpəgözün əlindən qurtarmaq istəyir, hər dəfə Təpəgöz elin 

qabağını kəsib geri, öz yerinə qaytarır. Nəhayət, Dədə Qorqudu çağırırlar, kəsim 

kəsməsini xahiş edirlər. Beləliklə, Təpəgöz gündə Oğuzdan iki adam və beş yüz 

qoyun alır.  

      Onun aşını bişirmək üçün isə Dədə Qorqud Yüklü qoca və Yapaqlı qocanı 

Qara dağa göndərir, «Dörd oğlu olan üçünü verir,üç oğlu olan ikisini verir». 

     Bir gün bir qoca qarının yeganə oğluna növbə çatır, qar göz yaşlı axtarıb Basati 

tapır, dərdini ona söyləyir. Basat evinə dönür. «Yeləyindən bir tutam ox çıxardı, 

belinə soxdu, qılıncın həmail qusandı, yayın qarisina buraxdı, ətəklərin qıvradı, 

babasının, anasının əlin öpdü, halallaşdı: Xoş qalın - dedi. Sonra Basat Təpəgözün 

olduğu Sallaqxana qayasına gəlir. Basati görərkən Təpəgöz qas-qas gülür və deyir 

ki, «oğuzdan yenə bizə bir türfəndə quzu gəldi». 

      Basat qocalardan öyrənir ki, Təpəgözün yalnız gözü ətdəndi. Bundan sonra 

Təpəgözlə Basatın vuruşması başlanır. Aslan südü ilə bəslənən Basat Təpəgöz 

qarşısında çox aciz idi. Öz gücü, qüvvəsi ilə ona hec vəchlə qələbə çala bilməzdi. 

Ona görə də burada Basat fənd işlətməli olur. Təpəgöz mağaranın ağzını kəsib  bir-

bir yoxlayıb buraxmaqda ikən Basat bir qoç kəsib, dərisinə girir və Təpəgözün 

əlindən qaçıb qurtarır. 

      Sonra Təpəgöz Basatı anasının verdiyi üzüklə adlatmaq istəyir onun altun-

axçası toplanmışdı.  Nəhayət,Təpəgöz deyir ki, orada iki qılınc var, biri qınlı, o 

birisi qınsızdır. 

      Yalnız o qinsiz qılınc mənim başımı kəsər. Basat görür ki, qılınca yaxınlaşmaq 

mümkün deyil. O, zəncirdən asılı halda tərpənir. Basat oxla zənciri qırıb, qılıncı 

götürür.Basat olduğunu bilmir, gözləri kor olduğuna görə onu görmür. 

       Təpəgöz Basata müraciət edərək onun kim olduğunu soruşur. Basat isə 

cavabında deyir: 



Qaba aləm götürən xanımız Bayındır xan, 

Qırış günü öndən təpən alpımız Salur oğlu Qazan, 

Anam adın sorar olsan, Qaba Ağac, 

Atam adın deyirsən Qoğan Aslan, 

Mənim adım sorarsan Aruz oğlu Basatdır. 

     Təpəgöz Basatı tanıyır, ondan aman istəyir, «qardaş, mənə qiyma» deyir. Basat 

isə Təpəgözün bütün vəhşiliklərini, azğınlığını, elə gətirdiyi fəlakətləri bir daha 

yada salır, onun ölümə layiq olduğunu deyir. Sonra Basat Təpəgözü öz qılıncı ilə 

öldürür, sürüyüb mağaranın qapısı ağzına gətirir. Oğuz elinə xəbər çatır. Dədə 

Qorqud «Kitabi-Dədə Qorqud»un bir çox tədqiqatçıları, o cümlədən V.V. Bartold, 

V.M. Jirmunski və başqalraı bu süjetin qədim əsatirlərlə bağlı yarandığını 

söyləmişlər. «Bu boy başqalarından fərqli olaraq, dünya xalqlarının folkloru ilə 

çox geniş əlaqəyə malikdir.         Bunlardan hələlik bizə məlum olduğuna görə ən 

qədimi barədə XIV  əsrin tarixçisi Əbubəkr ibn Abdulla ibn Aybək ad-Davadari 

məlumat verir. Təpəgöz haqqında Azərbaycanda çoxlu əsatir-əfsanələr olmuşdur. 

    Əslən səlcuq oğuz olan Dəvadari X əsrə qədər Azərbaycan tarixində baş vermiş 

hadisələr haqqında yazdığı kitabında ilk «Oğuznamə»nin adını çəkir. Təəssüf ki, 

onun haqqında bəhs etdiyi kitab hələlik tapılmamışdır. O, hətta kitabın xarici 

görünüşünü, həcmini, kağızını da təsvir etmişdir. Oğuzların köhnə etiqadlarına 

görə, Təpəgöz əcaib bir adam imiş, təpəsində tək bir gözü var imiş. 

       Ona nə qılınc, nə nizə işləməzmiş. Anası böyük dənizin cinlərindən, atası da 

qocaman, nəhəng bir adam imiş. O qədər ki, başına on üç qoyun dərisindən bir 

papaq geyirmiş... Nəhayət, türklərin içindən yetişən Ərs (Aruz) oğlu Bu saat 

adında bir qəhrəman o Təpəgözü öldürmüşdür. Bu vəqyə də belə olmuşdur; Bir qız 

var imiş. Onu yenən (basan) adama gedəcəyini söyləmişmiş. Ərs oğlu Busat qızı 

yendi və qızla bərabər atası Ərsin yanına gəldi və atasına qızı yendiyini xəbər 

verdi. Atası da cavab olaraq: 

     Mən də eylə sandım ki, Təpəgözü öldürmüşsün, - dedi. Basat bu sözün üzərinə 

həmən getdi və Təpəgözü, əqlin qəbul etməyəcəyi xürafi bir şəkildə öldürdü». Bu 

məlumatın bir neçə cəhətdən mühüm əhəmiyyəti vardır. Ə. Abid bir sıra xarici 

mənbələrdən istifadə edərək və Ə.Dəvadarinin bu məlumatından nəticə çıxararaq 

yazır ki, «Oğuznamə»nin türkcə mətni V-VI əsrlərdə yazılmış olmalıdır.  

     «Qorqud haqqında deyirlər ki, o, Məhəmmədin dostu imiş, hamı isə onun 

yanında olarmış.  «Dədə Qorquda əski türk şairi olub, miladın VII-VIII əsrlərində 



yaşamış və «Dada Qorqud kitabı» adında masallardan ibarət əsər yazmışdır. 

Belərindən tapılmamışdır. Ona görə də ondan bir epik surət kimi söhbət qeydlər 

olsa da, əlbəttə, indiyə qədər Dədə Qorqud tarixin səhifələ açmaq gərəkdir. Bunun 

üçün də əsas mənbə elə dastanın özüdür. 

      M. Seyidovun bu barədə geniş tədqiqatı vardır, o, yerə bölür: «qor» və «qut». 

Alimə görə qor - od, qut isə xoşbəxtlik Qorqudun mifoloji köklərini açmışdır. 

Gəldiyi nəticə isa belədir: «Qorqut» xoşbəxtlik mayası, bəxt mayası, can, ruh 

mayası...  

      Dastanın müqəddiməsində oxuyuruq: «Rəsul əleyhissəlam zamanına yaxın 

Bayat boyundan Qorqut Ata derlər bir ər qopdu Bayat oğuz qəbilələrindəndir. 

Azərbaycanlıların formalaşmasında əsas rol oynamışdır. Özü də musiqi, müğənni 

və sənətkarları ilə seçilirdi. 

       Azərbaycanda onlarca Bayat adlı yer, kənd mövcuddur. Qarabağda Bayat 

kəndinin camaatı Füzulinin özünün və atasının barəsində çoxlu rəvayətlər 

söyləyirlər. M.P. Vaqif, M.P. Axundov da həmin qəbiləyə məxsusdurlar. Bayatı 

şeir forması da həmin soyla bağlıdır. 

       Bütün bunlardan sonra Bayat qəbiləsinin mədəniyyət tariximizdə oynadığı 

mühüm rol göz qabağındadır. Bayatdan qopmuş Dədə Qorqud dastanın ən 

mürəkkəb və kamil surətlərindəndir. Hər şeydən əvvəl o, ozandır. Əlində qopuz 

mənqəbələr gəzir, şadlıqlarda, şülan məclislərində iştirak edir. Hər bir boyun 

axırında göstərilir ki, Dədə Qorqud gəlib boy boylayır, söy söyləyir, 

«Oğuznamə»lər qoşur. Bir cəhətə də diqqət yetirək: Dədə Qorqud düzüb-qoşan, 

boy, dastan yaradan ustaddır, o, dastanları hazırlayıb ozanlara verir, onlar da  

Qorqud ozanlıqla bərabər həm də dədədir. Dədə müdrik, ağsaqqal, bilici, pirani 

adamlara verilən addır. Yenə dastanın müqəddiməsinə müraciət edək: «Qorqud 

Ata Oğuz qövmünün müşkilini hal edərdi, hər nə iş olsa Qorqud Ataya 

danışmayınca işləməzlərdi.  

      Orta Asiyadan toplanmış başqa bir əfsanənin sonunda təsvir edilir ki, guya 

Qorqud su üzərinə sərdiyi xalçanın üstündə oturub öz qopuzunu çalır, oxuyur, 

qopuz çalındığı üçün ölüm ona yaxınlaşa bilmir. Bir həftə gözün yummur, nəhayət 

yorulub yatır. Qorqudun mahnı və musiqisinin susmasından istifadə edən ölüm ilan 

şəklinə düşərək xalçanın üstünə çıxır, onu öldürür. Əfsanəyə görə guya Qorqudu 

oradaca, sahildə dəfn edirlər, qopuzunu da qəbrinin üstünə qoyurlar. Guya qopuz 

indi də hər cümə günü xor-xor, xor-xut deyə səslənir, ağlayır, böyük nəğməkarın 

yasını saxlayır (20-35). 



     Dədə Qorqudu Xızrla eyniləşdirirlər. Molla Nəsrəddinlə müqayisə edirlər. Belə 

görünür ki, Dədə Qorqud da əbədi həyat uğrunda çalışan tanrıdır. Dədə Qoruqd 

artıq əfsanəviləşmiş bir qəhramandır. Bir sıra mənbələrdə göstərilir ki, onun 

Azərbaycanda – Dərbənddə, Türkiyədə, Orta Asiyada qəbirləri vardır. Rəvayətə 

görə, hətta bütün şeylərin də adını Dədə Qoruqd qoymuşdur. Ancaq dörd əşyanı o 

doğru adlandıra bilməmişdir: 

Gəlinə ayran demədi o Dədə Qorqud, 

Ayrana doyuran demədi o Dədə Qorqud. 

İynəyə tikən demədi o Dədə Qorqud, 

Tikənə sökən demədi o Dədə Qorqud. 

    Əsərin müqəddəməsində Dədə Qorqudun dili ilə bir çox atalar sözü və 

aforizmlər verilmişdir. Burada xalq təcrübəsi, ağlı yenə Dədə Qorqudun adı ilə 

əlaqədar verilir. Dədə Qorqud söyləmiş: 

Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz, 

Qan düşmən dost olmaz; 

Kültəpəcik olmaz 

Ər malına qıymayınca adı çıxmaz, 

Qız anadan görməyincə öyüd almaz. 

       Bu ənənə, yəni qadınların kişilər kimi əqli və fiziki cəhətdən qüvvətli olması 

sonrakı nağıl və dastanlarımızda da qabarıq şəkildə təsvir edilmişdir. «Kitabi-Dədə 

Qorqud»da o zaman ailədə, cəmiyyətdə qadınlara münasibətə dair maraqlı 

məlumatlara rast gəlirik. Dastandakı müqəddimədə qadınlar dörd yerə bölünür. 

Burada evdar, qonaqpərvər, işgüzar, səxavətli, xoşrəftar qadınlar təriflənir, əksinə, 

gəzəyən, pinti, israfçı, dedi-qodu ilə məşğul olan qadınlar pislənir. «Qarılar 

(qadınlar) dörd dürlüdür: 

Birisi solduran soydur 

Birisi dolduran toydur. 

Birisi evin dayağıdır. 

Birisi necə söylərsən bayağıdır. 



      Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam 

evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzirlər, göndərər. Ol Ayişə, Fatimə 

soyudur, xanım ocağına buncılayın övrət gəlsin! 

      Gəldin ol kim, solduran soydur, sabahdanca yerindən uru durar, əlin-yüzün 

yumadan doqquz bazlamac ilən bir güvələk yogurd güvəzlər, doyunca tıxa basa 

yeyər, əlin böyrünə urar ayıdar: - 

       Bu evi xarab olası, ərə varalıdan bəri dəxi qarnım doymadı, üzüm gülmədi, 

ayağım başmaq, üzüm yaşmaq görmədi, deyər. Ah nolaydı bu öləydi, birinə dəxi 

varaydım - deyər. 

      Ocağına, xanım buncılayın övrət gəlmasin. Gəldin ol kim dolduran toydur, 

yerindən uru durar, əlin, üzün yumadan obanın ol ucundan bu ucuna, bu ucundan 

ol ucuna çarpışdırar. Gəzdi, öylədən sonra evinə gəldi. Gördü kim oğru köpək, 

yekə dana evini bir-birinə qatmış, toyuq komasına, sığır damına dönmüş... Ocağına 

bunun kimi övrət gəlməsin. 

         Gəldin ol kim, necə söylərsən, bayağıdır. Evinə yazıdan-yabandan bir udlu 

(abırlı) qonaq gəlsə, ər adam evdə olsa, ona desa ki, dur, ətmək gətir, yeyəlim, bu 

da yesin... 

     Övrət aydır: - Neyləyim? Bu yıxılacaq evdə un yox, ələk yox. Dəvə 

dəyirmandan gəlmədi... əlin urar, yönun anaru sağrısın ərinə döndərər. Ondan dəxi, 

sizi xanım, allah saxlasın». «Kitabi-Dədə Qorqud» və sonrakı xalq dastanlarımız. 

Dədə Qorqud boyları sonrakı dastanlarımıza qüvvətli təsir göstərmişdir. 

 


