
                         Mövzu:11  «KOROĞLU» DASTANI 

        Dastanm yaranma dövrü. «Koroğlu»nun indiyə qədər olan bütün tədqiqatçıları 

onun XVI-XVII əsrlərin tarixi hadisələrilə səsləşdiyi qənaətindədir. Bu dövrdə 

Azərbaycanda baş verən tarixi hadisələr dastanın özülünü təşkil edir. «Koroğlu» 

dastanının özündə istismarcılara, paşa, bəy və xanlara qarşı kəskin nifrət vardır. 

XIX əsrdə M.Mahmudbəyovun topladığı və Koroğluya aid etdiyi atalar 

sözlərindən biri belədir: “Nə şaha baxır, nə də xotkara”. Yaxud, qəhrəmanın dastan 

boyu söylədiyi qoşmalardan bir neçə misal: 

Dolun at belinə 

qoç dəlilərim, 

Xotkarı taxtından endirək, hoydu! 

Talayaq malını, alaq canını 

Şahin çırağını söndürək, hoydu! 

       Burada Koroğlunun iki böyük düşməninin adı çəkilir: Türkiyə sultanı və İran 

şahı. Bir sıra qədim yazılı mənbələdrə dastanın əsas hadisələri ilə əlaqədar deyilir 

ki, bunlar İran şahı Şah Abbas və Türkiyə sultain Sultan Muradın dövründə 

olmuşdur. 

Mən Qıratı bəsləmişəm qəhrində, 

Gözəl görməmişəm yarın təhrində. 

Cümə günü İstambulun Şəhrində 

Xotkarı taxtından sallam, inşallah. 

Yaxud: 

Qoç igid yalayar özü öz qanın, 

Koroğlu, hər yana işlər fərmanın, 

İndi bəy, paşanın, Xotkarın, xanın 

Dərisinə saman təpilsin gərək. 

      «Koroğlu» dastanı XVI-XVII əsrlərdə baş verən Cəlalilər hərəkatı ilə də 

əlaqələndirilir. Cəlalilər əsasən türk paşalarına qarşı çevrilmiş hərəkatdır. Toqatda 

1518-ci ildə Şeyx Cəlali ilk böyük üsyan Zaqafqaziyanı da bürümüş, burada baş 

verən kəndli üsyanalni ilə qaldırmışdır, güman ki, cəlalilər onun adı ilə əlaqədardır. 



Sonralar qaynayıb qarışmışdır. Bütün XVI-XVII əsrlər feodal əsarətino, 

ölçüyəgəlməz vergilərə qarşı çevrilmiş kəndli hərəkatı dövrüdür. Xüsusilə 

Azərbaycan bütün regionlardan daha çox üsyanları ilə səciyyələnirdi. XVII əsrin 

tarixçiləri H. Rumlu, M. Münşi, Ovliya Çələbi və b. əsərlərində bu dövrün 

hadisələri haqqında qiymətli materiallar saxlanılmışdır. 

          Azərbaycanda XVI əsrin əvvəllərində ş.I. Xətainin başçılıq etdiyi qüdrətli 

Səfəvi dövləti yaranmışdı. XVI əsrin ikinci yarısı, XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi 

dövləti ilə Osmanlı imperiyası arasında ardı-arası kəsilməyən müharibələr 

olmuşdur. Bunlar çox zaman Azərbaycan torpağında gedirdi. Ş.İ. Xətainin 

ölümündən sonra Səfəvi dövləti zəifləməyə başlayır. Şah Təhmasiblə III Sultan 

Murad arasında müharibələr olur, osmanlı sultanı qalib gəlir, Təbrizlə birlikdə 

bütün Azərbaycanı işğal edir. «Bu sultanın vaxtındakı qədər bəla və bədbəxtliyi 

xalq heç bir vaxt görməmişdi».  

         XVI əsrin sonlarında Azərbaycanda paşalıqlar meydana gəlmişdi. Dərbənd, 

Şirvan, Gəncə, Trəvan paşalıqları. Bu zaman müharibələr, dağıntılarla bərabər xalq 

ağır vergilər altında inləyirdhi. A. Bakıxanov, «Gülüstani-İrəm» da yazır ki, 

Dərbənd və Şirvanda Osman paşa hökmranlıq etmişdir. 

         Sonra Hasan paşa, Mahmud paşa, Əhməd paşa Şirvanda ağalıq etmişdir. 

Yenə A. Bakıxanov yazır ki, Cəfər paşa Rum (osmanlı) 40-şunların ilə Dərbəndə 

hücum etmiş, qızılbaşlarla müharibə aparmışdır. 

       Dağıstanda Kürə qalasını almış və əhalini qarət eləmişdir. 1571-1573-cü 

illərdə Təbrizdə sənətkarlar və şəhər yoxsullarnın böyük bir üsyanı olmuşdur.  

        H. Rumlu, İ. Münsinin yazdığına görə üsyanda qəssablar silki də mühüm rol 

oynamışdır. H. Rumlu pəhləvanlar hərəkatının başçılarından birinin adının əvəz 

olduğu yazır. Professor İ.T. Petruşevski bunun Eyvaz ola biləcəyi fərziyyəsini irəli 

sürür. 

         Bizə belə gəlir ki, Təbrizdə baş verən bu üsyan «Koroğlu» dastanının tarixi 

zəmanəsinə daxil olmuşdur. Çox maraqlıdır ki, qəssabalrın da əsas rol oynadığı bu 

üsyan başçılarından biri əvəz - Eyvazdır. Diqqət edilsə bu, dastanda da belədir: 

Eyvaz əvəzsiz bir pəhləvan, həm də Qəssab Alinin oğludur. Belə olduqnda 

dastandakı Eyvazın tarixi Əvəz - Eyvaz prototipi olmasına şübhə yeri qalmır. 

        1577-1578-ci illərdə Şirvanda yeni bir xalq üsyanı olmuşdur. Tarixçi H. 

Rumlunun təsvir etdiyinə görə üsyan qəddarcasına yatırılmış və onun 

iştirakçılarından 400 nəfərinin başı kəsilib şahın sarayın göndərilmişdir.2 İsgəndər 



Münşi 1580-ci ildə Talışda naməlum bir dərvişin rəhbərliyi altında baş vermiş xalq 

üsyanından bəhs edir. 

       Üsyan başçısı tutulmuş, yandırılmışdır. Buna baxmayaraq üsyan yenə davam 

etmişdir. Ərdəbilə hərəkət edən üsyançılar orada məğlub edilmişdir.  

       XVII əəsrin əvvəllərində Şah Abbas Azərbaycana işğalçı kimi gəlir. İndi 

paşalıqlar əvəzinə Azərbaycan da bəylərbəyliklərə bölünmüşdür. Bunların başnıda 

da Şah Abbasın qohumları dayanmışdı. 

       Şah Abbasın müharibələri bütün XVII əsrin birinci yarısını əhatə edir. XVII 

əsrin əvvəllərində baş verən bütün bu kəşməkeşliklərə, müharibələrə, talanlara, 

xarici işğalçı və yerli istismarçıların ağır vergilərini də əlavə edək. Məşhur Sovet 

tarixçisi İ.P. Petruşevskinin yazdığına görə bu dövrdə Azərbaycan kəndlərində 35 

növ vergi və məkəlləfiyyət tətbiq edilirdi. Cahad, üşr, təfavüt, kəsim, bağbaşı, 

çoban begi, cütbaşı, dəstən başı, ixracat, at arpası, ulaq, sursat, peşkəş, bayramlıq, 

biyar... Beləliklə, ən çox əziyyət çəkən, məhv edilən, var- yoxdan çıxan xalq 

kütlələri, kəndlilər, yoxsullar idi. Bütün bu dövrdə Azərbaycanda ardı-arası 

kəsilmədən kəndli hərəkatları baş vermişdir. 

       Xüsusilə Şirvan, Ərdəbil, Marağa, Qarabağ, Təbriz, Kürdüstan və başqa 

rayonlarda, əyalətlərdə kəndli kütlələri qəsbkarlara qarşı mübarizə aparırlar. 

Doğrudur, bu üsyanlar dağınıq idi, kütlələr yekdilliklə hərəkət etməyi bacarmır, 

bir-birindən xəbərsiz vuruşur, ona görə də çox zaman işğalçıların orduları 

qarşısında uzun müddət dayana bilmirdilər. Lakin buna baxmayaraq, xalqın 

qəhrəman oğulları öz vətənini son nəfəsədək qorumuş, işğalçılara qarşı amansız 

olmuşlar. «Koroğlu» dastanı Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında xarici və yerli 

düşmənlərə qarşı alovlanan kəndli üsyanlarının- ümumxalq mübarizəsinin bədii 

inikası kimi meydana çıxmışdır. 

        Lakin unutmamalıyıq ki, «Koroğlu» xalq dastanıdır. O uzun müddət xalqın 

şifahi dilində, aşıqların simli sazlarında yaşayaraq zəmanəmizə qədər gəlib 

çıxmışdır. Ona görə də xalq dastanda həm XVI-XVII əsrdən əvvəlki bir sıra 

qəhrəmanlıq hadisələrindən, həm də sonrakı mübarizə səhifələrindən 

«Koroğlu»nun formalaşdırarkən istifadə etmişdir. «Koroğlu» dastanında 

xalqımızın qəhrəmanlıq mübarizəsinin böyük bir dövrü yüksək sənətkarlıqla öz 

bədii ifadəsini tapmışdır. 

        «Koroğlu»nun topanması və nəşri. «Koroğlu»nun ayrı-ayrı qoşmaları hələ 

XVII-XVIII əsrlərin cünglərində saxlanılmışdır. 

Məs: 



Süsən sünbülün solmasın, 

Didən yaş ilə dolmasın, 

Nərgizin əskik olmasın, 

Yaza dönsün qışın dağlar! 

 

...Koroğlu sana bəndədir, 

Dərdindən pərakəndədir. 

Çünki Eyvazım səndədir 

Olsun yüz min yaşın dağlar. 

       Həmin əsrlərdə gürcü əlifbası ilə Azərbaycan dilində yazılmış bir sıra 

«Koroğlu» qoşmalarına rast gəlirik. 

Seyr eylədim ellərini, 

Mən qurban! 

Qucdum, yarın bellərini, 

Ala göz! 

Dost bağın güllərini 

Mən qurban! 

Dərrəm nazilən-nazilən 

Nazilən ey nazilən, şah bazilən. 

      Yaxud orta əsrlərə aid edilən başqa bir əlyazmasında qalan qoşmalardan 

verdiyimiz aşağıdakı nümunə yenə də «Koroğlu» dastanı mahnılarının musiqi ilə 

əlaqədar ifa edildiyini göstərməkdədir. 

İllərilən arzumanın çəkərəm, 

Yeri hay məlum, çəkərəm broy! 

Gözüm yaşı, ümman olmuş, sel sonam! 

Sel broy broy! 

 



Aşıq oldum mən günahkar olmadım 

Yeri hay, məlum, olmadım broy! 

Zara gəlmiş əfqanımdan el sonam! 

El sonam, broy, broy! 

      1804-cü ildə şair Əndəlib Qaracadaği xalq yaradıcılığı nümunələrindən ibarət 

əlyazmasına «Koroğlu»dan da bir sıra şeirlər daxil etmişdir. 

        Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin əvvəllərindən, xüsusilə Azərbaycannın 

Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra dastanın toplanması işi sürətlənir. O zaman 

Peterburqda, Moskvada, Tbilisidə çıxan bir sıra qəzet və jurnallarda «Koroğlu» 

dastanından parçalara, hətta tənqidi qeydlərə təsadüf edirik. I. Şopenin mətni. 

Koroğlu dastanı haqqında ilk mətbu məlumata «Tiflis vərəqələri» (1930, N9 68) 

qəzetində rast gəlirik. Burada qala haqqında məlumat verilir və dastanın birinci 

qolundan kiçik bir epizod nəql edilir. Rus mətbuatında dastanın həqiqi mətni İ. 

Şopen tərəfindən nəşr edilmişdir.2 İ. Şopen milliyyətcə polyakdır.  

       Elə bu Araz çayı sahillərindən «Koroğlu» dastanına aid materiallar gəlmiş, 

qala haqqında məlumatları və dastanı bir azərbaycanlı aşiq toplamışdır. O, 

Zaqafqaziyanı sohayat zamanı Koroğlu qalasına rast Əmirdir. I. Şopen yazır: 

«Aşıq çunqurunu (sazını-P..) kökləyib çoxdan toplamışdır. O, aşığın adını Ömər 

yazır, bu ya Ömər, yaxud da dira bilmirəm. Ancaq çalışmışam ki, hadisələr 

arasında əlaqəni saxlayım, aşığın əsas fikirlərini qoruyum». 

      Bundan qala sahibinin - Koroğlunun macəraları nəql olunur. Mətni iki hissəsi 

var. 

       Birinci hissə dastanın qızıl fonduna daxil olan qolların nəqlidir: «Ali kişi», 

«Həmzənin Qirati aparması» və «Bayazid səfəri»ndən duymuruq, ancaq bir-iki 

təfərrüat verməklə aşığın dastanı nə qədər  incəliklərinə qədər bilməsini nümayiş 

etdirmək istəyirik və s. Ali kişi qolu əvvəldən axıra qədər çox dəqiqliklə nəql 

olunur. Dastanda belə bir yer var. Ata ilə oğlu intiqam alıb, geri dönəndə onları 

paşanın adamları təqib edirlər. Rövşən deyir ki, ata kəhər atlar gəlir, ata məsləhət 

bilir ki, atları sulanmış şumluğa sürsün, sonra qara və ağ atlılar gələndə də Ali 

kişinin məsləhəti ilə qaratikanlığa və daşlığa girir və xilas olurlar. Həmin epizod 

bütün dəqiqliyi ilə seçilir.  

      Şopenin mətnində verilmişdir, ancaq tərcümə xətaları vardır. İ. Şopenin 

mətnində həmin qolun sonunda göstərilir ki, Koroğlu ətrafında silahdaşlar toplayır, 

Gürcüstanda, Tiflisin yaxınlığında, Dərəçiçəkdə, İstanbul sultanının torpağında, 



hətta geniş Prat çayının (İ. Şopen Fərat çayını belə yazır) sahillərində özünə qala 

tikir. Nəhayət, onun sorağı gedib Konkyara (Xotkara - P.Ə.) çatır. Elə buradan da 

dastanın «Həmzənin Qiratı qaçırması» qolu başlayır. Bu qol çox qısa nəql olunur. 

      Xotkar Qıratı oğurlayana böyük mükafat vəd edir. Satqınlıqla, qonındə saz 

payi-piyada osmanlıların mərkəzinə gəlib çıxır. 

       Koroğlu karvanı aldadır. Əvvələcə yapıncısını və onun dalınca da bir sərnic 

qatığı qayadan atır, guya oradakı qaraltı qaraquş imiş, o da uçub gedir. Karvan 

Çənlibelə tərəf yan alır. Bu əhvalat bütünlükdə dastanın «Bayazid səfəri»ndə nəql 

olunur. İ. Şopenin mətnindən o qədər də fərqlənmir. 

        Ancaq bundan sonra İ. Şopen mətndə son epizodu nəql edir ki, bu, 

Azərbaycan dastanının heç bir variantında yoxdur. Guya karvanda Rassudana adlı 

bir gürcü qızı olur. Koroğlu ona vurulur, Çənlibelə gətirir. Qız ona ərə getməkdən 

imtina edir, deyir ki, sən qaçaqsan, özün də müsəlmansan. Bundan sonra Koroğlu 

silahdaşlarından gizli kilsəyə gedir, mübarizələrdən soyuyur, dəlilər bunu qəbul 

edə bilmirlər. Rassudananı öldürürlər. Buna dözə bilməyən Koroğlu Misri qılıncı 

ilə dəlilərin bir neçəsini öldürüb qeyb olur. Diqqət edin, İ. Şopenin bu son hekayəti 

«Koroğlu» dastanının əsas - doğma epizodu ilə başlayır və sonra tamamilə yabançı 

bir məcraya yönəldilir. 

         Bu əhvalat Koroğlu kimi qəhrəmana iftiradan başqa bir şey deyildir. Həmin 

bu epizoda görə də Azərbaycan koroğluşünasları İ. Şopeni kəskin tənqid etmiş və 

onun mətnini də bütünlükdə yararsız saymışlar. İ. Şopen bu epizod haqqında deyir 

ki, «son əhvalat mənim ixtiramdır». Biz bunu belə başa düşək ki, o, bu əhvalatı 

Azərbaycan aşığı Ömərdən eşitməmiş, nə vaxt isə gürcü nağılçılarından yazıya 

almış və bu mətnə daxil etmişdir. Koroğlu kimi xalq qəhrəmanının adına XIX 

əsrdə toplanıb çap edilən bəzi mətnlərdə yad epizodlar daxil edilmişdir.  

       Son məqalə İ. Şopenin epizoduna yaxındır. Koroğlunun aqibəti burada da 

faciəli surətdə bitir. Ona görə də İ. Şopenin Rassudana əhvalatını Azərbaycan 

dastanına iftira kimi qəbul edib elmi qiymətini vermək lazımdır. İ. Şopenin mətni 

«Koroğlu»nun ən qədim mətbu hissəsidir. Burada həm də dastanın tarixi, 

qəhrəmanları, formalaşması haqqında maraqlı və ziddiyyətli mülahizələr də var. 

Ona görə də bu mətnə tənqidi yanaşmaq, yararsız yerlərini kəsib atmaq, müasir 

folklorşünaslığımızın inkişafı fövqündən həqiqi qiymətini vermək və nəhayət 

«Koroğlu»nun tədqiqatı tarixində ondan istifadə etmək gərəkdir. 

      V. Xodzkonun nəşri. «Koroğlu» dastanı kitatbça şəklində ilk dəfə 1842-ci ildə 

çap edilmişdir.  



      Xodzko idi. A. Xodzko polyak yazıçısıdır. Peterburq universitetində 

mühazirələr oxumuş, 13 il İranda yaşamış, Cənubi Azərbaycandan «Koroğlu»nu 

toplamışdır. 13 məclisdən ibarət bu dastan Londonda ingilis dilndə nəşr 

olunmuşdur. A. Xodzko variantının əlyazmasının orijinal (fars və Azərbaycan 

dillərində) Parisin milli kitabxanasında qorunur. 1856-cı ildə S.S. Peni dastanı rus 

dilinə tərcümə edərək əvvəlcə «Kavkaz» qəzetində hissə-hissə, sonra isə ayrıca 

kitabça şəklində çap etdirmişdir.....! 

        A. Xodzkonun kitabının orijinalı - əlyazması Parisin Mili kitabxanasında 

saxlanılır. Əlyazmasının surəti bu yaxınlarda respublikamıza gətirilmişdir. 

Əlyazmasının nəsr hissəsi farsca və qoşmaları isə Azərbaycan dilindədir. Deməli, 

belə qənaət hasil olur ki, A. 

        Xodzko əlyazmasını əldə etmiş və beləliklə, tərcüməçi və nəşr edən olmuşdur. 

Doğrudan da, A. Xodzko kitabın heç bir yerində özünü toplayıcı kimi təqdim 

etmir. Əlyazmasının axırında toplayıcıların adları vardır. Hazırda həmin əlyazması 

üzərində iş aparılır və yaxın gələcəkdə bütün həqiqətlər üzə çıxmalıdır. 

      A. Xodzko dastanın bütün qollarını bilən və istədiyi vaxt günlərlə oxuyan, 

xüsusi sənətkarlar - koroğluxanlar olduğunu yazır. 

Hətta S.S. Penn tərcümədən əvvəl Zaqafqaziyada bir neçə koroğluxan tapıb onlara 

qulaq asmış və dastanın orijinallığının bir daha şahidi olmuşdur. O şam, qırat, 

çunqur, aşıq və s. sözləri tərcümə eləməmişdir. 

       O zaman «Koroğlu»nu toplayıb çap edən İ. Şopen, A. Xodzko, A. 

Haksthauzen və başqa burjua alim, səyyah və etnoqrafları əsərə və onun 

qəhrəmanına düzgün qiymət verə bilməmiş, onu xalqın həyat və mübarizəsindən 

təcrid etməyə çalışmışlar. Buna baxmayaraq, onların topladıqları nümunələr və 

variantlar mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir və dastanın öyrənilməsi işinə böyük 

kömək göstərir. 

       1856-cı ildə «Koroğlu»nun rus dilində nəşri mətbuatda böyük mübahisəyə 

səbəb olur. «Sovremennik» (No 10 jurnalında dastan haqqında imzasız rəy dərc 

edilir. İndiyə qədər folklorşünaslıqda bu ressenziyanı N.Q. Çernişevskinin yazdığı 

güman edilirdi.  

         V. Xuluflu 1937-ci ildə Şamxorun Seyfəlli kəndində Aşıq Hüseyndən 

dastanın neçə qolu yazılıb. «Ədəbiyyat qəzeti»ndə hissə-hissə dərc folklor 

toplayıcısı H. Əlizadəyə aiddir. O, 1941-ci ildə dastanın 14 olunmuşdur. 

       «Koroğlu»nun kitabça şəklində ilk geniş nəşri məşhur qolunu çap etdirmiş, 

kitabın sonunda 40-dan çox müstəqil qoşma M.H. Təhmasib «Koroğlu»nun XIX 



əsrdən bəri toplanaraq nəşr olunan və olunmayan bütün mövcud variant və 

qollarının üzərində diqqətlə işləyərək 1949-cu ildə dastanın elmi mətnini hazırlayıb 

çat etdirmişdir. Buraya dastanın 17 qolu daxil edilmişdir. Həmin kitab sonralar 

təkmilləşərək dəfələrlə çap olunmuşdur. 

     Son illər «Koroğlu» dastanının bir sıra yeni qolları toplanmışdır: «Giziroğlu 

Mustafabəyin Çənlibelə gəlməsi», «Misri qılıncın oğurlanması», «Bənövşə 

xanımın Çənlibelə gəlməsi». A. Nəbiyev, «Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməsi» 

isə M. Həkimov tərəfindən şifahi dildən yazıya alınıb çap etdirilmişdir.  

      Əli Qurbanov tərəfindən toplanan «Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi» qolu 

dastanın 1975-ci il nəşrinə daxil edilmişdir. A. Nəbiyev dastanın Dərbənddən 

topladığı variantı çapa hazırlamışdır. 

       «Koroğlu» bir neçə dəfə kitabça şəklində rus dilində də (1940, 1960) çap 

olunmuşdur. Azərbaycan sovet alimlərindən M. Arif , H. Araslı, M.H. Təhmasib, 

M. Rəfili, F. Fərhadov, M. Seyidov və başqaları dastanın tədqiqi ilə məşğul olmuş, 

bir sıra elmi-tənqidi məqalələr yazmışlar. A. Nəbiyev dastanın Azərbaycan - özbək 

variantlarını müqayisəli surətdə tədqiq etmişdir. 1979-cu ildə Parisdə «Əfsanədən 

operaya». Sovet Azərbaycanında «Koroğlu mövzusunun təkamülü» adlı kitab 

fransız dilində çap olunmuşdur. 

        Monoqrafiyanın müəllifi Lor Məlikova Səyyardır. Bu tədqiqatlarda 

«Koroğlu»nun ideya-məzmun və bədii xüsusiyyətləri, dastanın tarixi əhəmiyyəti 

barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

         Koroğlu surəti. Koroğlu dastanın baş qəhrəmanıdır. Dastanda olan bütün 

ideyaların əsas daşıyıcısıdır. «Koroğlu» tarixlə bağlı bir dastandır. Ona görə də 

tədqiqatçılar iki əsrlik bir dövrdə dastanda tarixlə əlaqəsi barədə müxtəlif fikirlər 

söyləmişlər. Koroğlu tarixi şəxsiyyətdirmi? Bu suala cavab vermək istəmişlər. 

Qeyd edək ki, bir sıra tarixi əsərlərdə Koroğlunun adına rast gəlinir. «Azərbaycan 

tarixi» kitabında Koroğlunun başçılıq etdiyi xalq üsyanından danışılır. 

       XVI əsrin sonları, XVII əsrin əvvəllərində baş verən bu üsyanlar haqqında 

İsgəndər bəy Münşi, A.Təbrizi, Zəkəriyyə Akülski, Övliya Çələbi və başqaları 

yazmışlar. 

       Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin məşhur tədqiqatçısı İ.P. Petruşevski göstərir 

ki, Cəlali dəstələri rəhbərləri içərisində İrəvandan olan azərbaycanlılar iştirak 

edirdilər. Bunlardan Məhəmməd Kavarkerlinin adını çəkir. Tarixçi alim orta əsr 

tarixçilərinin əsərlərinə əsaslanaraq həmin üsyançılardan daha 23-nün adını öz 

əsərinə daxil etmişdir. 



         Onlardan Giziroğlu Mustafabəy, Kosa Səfər, Qaraqaş, Dəli Nəsib, 

Tanrıtanımaz, Yolasığmaz, Göyə baxan və başqa igidlərin adları vardır. 

İ.P.Petruşevski göstərir ki, tarixi mənbələrdə Koroğlu Azərbaycanda üsyanlara 

başçılıq edir, A.Xoldakovun «Koroğlu»sunda isə qəhrəman əsas etibarilə Cənubi 

Azərbaycanın Salmas, Xoy rayonlarında fəaliyyət göstərir. Hətta Salmas 

rayonunda Koroğlunun tikdirdiyi qalanın xərabəliklərini göstərirlər.  

        Ona görə də Rövşən ana torpağın sehrli suyundan güc-qüvvət alır. Onun atı 

Qırat («qır» - od deməkdir) də fövqəladə qüvvəyə malik idi. Rövşənin qılıncı da 

ildırım parçasından düzəldilmişdir. Bütün bunlardan sonra xalqa görə Rövşən - 

Koroğlu qəsbkarlara qarşı mübarizəyə hazır idi. 

        Koroğlu dastanda xalqın bütün gözəl keyfiyyətlərini özündə toplayan tipik bir 

surətdir. Xalq sənətkarı öz qəhrəmanlarını hər bir dövrdə böyük ümumiləşdirmə, 

tipikləşdirmə sayəsində boya-başa çatdırırlar. 

         Koroğlu ətrafına xalqın ən igid, vətənpərvər oğullarını toplayır. Məhz ona 

görə də «Koroğlu» dastanının əsas ideyası xarici qəsbkarlardan və yerli 

feodallardan vətəni müdafiə etmək ideyasıdır. Vətən məhəbbəti dastanın 

əvvəlindən axırına qədər qızıl bir xətlə keçir. 

         Dastanda Çənlibel Azərbaycanın - vətənin rəmzidir. Çənlibel Koroğlunun 

silahdaşları üçün ən müqəddəs, ən əziz yerdir. Koroğlu və silahdaşları son damla 

qanına qədər vuruşar, canlarından keçər, məhv olarlar, ancaq Çənlibelə düşmən 

ayağı dəyməyə yol verməzlər. 

        Xalqın vətənə olan məhəbbəti Çənlibelin vətənin məğrur dağlarının tərifinə 

həsr edilən qoşmalarda da özünü göstərməkdədir. 

Məni binadan bəslədi 

Dağlar qoynunda, qoynunda, 

Tülək tərlanlar səslədi, 

Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

Dolanda igid yaşıma, 

Yağı çıxdı savaşıma. 

Dəlilər gəldi başıma, 



Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

Səfər eylədim hər yana, 

Şahları gətirdim cana. 

Qıratım gəldi cövlana, 

Dağlar qoynunda, qoynunda. 

 

       «Koroğlu» dastanında Zaqafqaziya xalqları arasındakı tarixi dostluğun 

təsvirinə də mühüm yer verilmişdir. Tarixi məlumat və faktlar göstərir ki, XVI-

XVII əsrlərdə Zaqafqaziya xalqları - gürcülər, ləzgilər, kürdlər və azərbaycanlılar 

xarici qəsbkarlara qarşı birgə mübarizə aparmışlar. Ona görə də dastan, həm də 

onun qəhra manı Koroğlu həmin xalqların dilində əzbər olmuşdur. Dastanın bir 

yerində Koroğlu öz silahdaşları ilə fəxr edərək Xotkaral belə deyir: 

 

Qırx min gürcü, ləzgi, Rüstəm övladı, 

Çəkər qılınc, kəsər dəmir, poladı, 

Salar cana qorxu Koroğlu adı 

Koroğlu üstünə şirlərlə gəlib. 

 

      «Koroğlu» dastanında dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, düşmənə qarşı mübarizədə 

qüvvələri birləşdirmək ideyası və s. ifadə edilmişdir. 

        Koroğlu zəhmətkeş kütlələrin nümayəndəsidir. Məhz yoxsulların 

nümayəndəsi olduğuna görə də o, fəxr edir: 

 

Qul deyərlər qulun boynun burarlar, 

Qullar qabağında gedən tirəm mən. 

 



       Ona görə də o, varlılardan aldığı malı yoxsullar arasında paylayır. Yoxsullar 

daim Koroğlunu müdafiə edir, ona kömək göstərirlər. Dastanın «Durna teli» 

rolunda qoca biçinçi Koroğlunun silahdaşlarının asılacağını eşidib ağlayır. Aslan 

paşa kimi zalımlara lənətlər yağdırır. Koroğlu öz yoldaşlarını azad etdikdən sonra 

Aslan paşanın xəzinəsini açıb yoxsullara paylayır. Bu yoxsullar içərisində qoca 

biçinçi də var idi. 

         Koroğlu həm də həssas və qayğıkeş, tədbirli bir igiddir. O, Çənlibelə pənah 

gətirən hər bir adamı ciddi yoxlayır, yoxsulların nümayəndəsi olduğunu bildikdən 

sonra öz dəstəsinə qəbul edərək ona hər şey öyrədir, onu qəhrəman kimi, döyüşçü 

kimi yetişdirir. 

       Dastanda Koroğlu yalnız qəhrəman, sərkərdə deyil, eyni zamanda gözəl 

sənətkar, aşıq-şairdir. O, Misri qılıncla sazı üstündə qoşa gəzdirir, hansı lazım 

olanda eyni dərəcədə ustalıqla onlardan is tifadə edir. 

       Övliya Çələbi «Səyahətnamə»sində sultan ordusunda xidmət edən Cəlalilər 

dəstəsində olan musiqiçilərin, improvizator-şairlərin ən məşhurları içərisində 

Koroğlunun adını çəkir. Bütün XIX əsr rus mətbuatı ondan şair-improvizator kimi 

söhbət açır, onu Homerlə müqayisə edirlər. «Sovremennik» jurnalında (1856, 

No10) çap olunan resenziyada o, azərbaycanlıların milli şairi adlandırılmışdır. 

 

        «Koroğlu» dastanında hərtərəfli vo kamil işlənmiş qadin surətlərindən biri 

Nigar xanımdır. O, Türkiyə sultanının qızıdır. Nigar Koroğlunun igidliyini 

eşitdikdən sonra ona göndərdiyi məktubu belə tamamlayır: 

 

Mən xotkar qızıyam, Nigardır adım, 

Şahlara, xanlara mohol qoymadım, 

Bir sənson dünyada mənim muradım, 

istərəm özünə eylə yar məni. 

 

       Nigar xanım Çənlibelə gəlir və Koroğlunun sadiq ömür yoldaşı olur. Sonralar 

da öz ağlı, tədbiri, məsləhəti ilə bütün igidlərin rəğbətini qazanır. Bir hadisə 

olduqda Nigar Koroğlunu əvəz edir və öz ağıllı tədbirləri ilə bütün işlərin 

öhdəsindən gəlməyi bacarır. 



       Dastanın qadınlarla əlaqədar yerlərini oxuyarkən qarşımızda maraqlı 

mənzərələr açılır. Diqqət edilərsə, bunlar hamısı bəy, paşa, xotkar qızlarıdır. Lakin 

onları saray dəbdəbələri, eyş-işrət maraqlandırmır. Qadınlar öz xahişləri ilə 

Çənlibelə - qadınlara azadlıq, hüquq verilən bir yerə gəlib qəhrəmanlarla ömür 

sürmək qərarına gəlirlər. 

         Nigar və başqa qadınlar öz yerlərində çadra ilə gəzir, qırx incə belli qızlarla 

səyahətə çıxır. Məsələn, Nigar səhərə çıxarkon Xotkar bütün küçələrdəki adamları 

qovdurur, bütün dükanları bağlatdırır ki, qızının üzünü görən olmasın. Lakin 

Çənlibelə gələn qadınlar tamamilə sərbəstdirlər. Onlar kişilərlə bir məclisdə oturur, 

yeyir, içirlər. Kişilərlə bərabər məsləhət və məşvərətlərdə iştirak edirlər. Deməli, 

qadınlar Çənlibelin bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır. Bu cəhət «Koroğlu» 

dastanının ən gözəl məziyyətlərindəndir. 

       Xalq dastanda Nigarın simasında gözəl və qayğıkeş ana sifətlərini də 

məharətlə ümumiləşdirmişdir. Məlumdur ki, Koroğlu və Nigarın övladı olmur. 

Lakin Nigar övladsız ömrü ömür saymır. Onun da ürəyi ana laylası çalmaq, 

balasını ovutmaq eşqi ilə çırpınır. Onun bu arzusu ilə əlaqədar düşüncələri dastanın 

ən təsirli yerlərindəndir. Bir gün məclisdə o öz qəlb çırpıntılarını Koroğluya 

müraciətlə belə ifadə edir: 

Necə baxım ev-eşiyə, 

Yaralı könlüm üşüyə, 

Toz bürümüş boş beşiyə 

Şirin layla çalan yoxdur. 

Çənlibeli güllər bəzər, 

Güllər saralsa kim üzər? 

Hər quş balasıynan gəzər, 

Niyə sənin balan yoxdur? 

 

       Bundan sonra Koroğlu Eyvazı Çənlibelə gətirir. Nigar el adəti ilə onu 

yaxasından keçirib oğulluğa qəbul edir. Belə nəcib insani xüsusiyyətlərlə yanaşı, 

qadınlar lazım gələndə əldə silah vətəni müdafiəyə də qalxırlar. Məsələn, «Hasan 

paşanın Çənlibelə gəlməsi» qolunda bütün qadınlar silah götürüb vətənin 

müdafiəsində iştirak edirlər. 



       «Bənövşə xanımın Çənlibelə gəlməsi» qolunda isə Nigar kişi paltarında 

düşmənlə vuruşur . Telli xanım surəti başqa qadınlardan fərqli olaraq dastanda öz 

qəhrəmanlığı, pəhləvanlığı ilə seçilir. «Koroğlunun Ərzrum səfəri qolunda o, cəsur 

bir sərkərdə kimi geyinərək zindana salınmış Aşıq Cununu Koroğlu adı ilə azad 

edib Çənlibelə yola salır. 

      «Koroğlu» dastanındakı qadin surətləri öz qəhrəmanlığı, igidliyi, şücaəti ilə bir 

sıra çətinlikləri aradan qaldırır. Koroğlu qəhrəmanlığına ən çətin anda kömək 

göstərir, dastanın yaddan çıxmaz, unudulmaz surətləri kimi oxucunu uzun müddət 

mütəəssir edirlər. 

      Dastanın quruluşu. «Koroğlu» dastanı möhkəm kompozisiyaya və süjet xəttinə 

malik bir əsərdir. İndiyə qədər dastanın 22-dən çox qolu bizə məlumdur. «Ali kişi» 

adlanan birinci qolda qəhrəmanın döyüşə və mübarizələrə hazırlanması təsvir 

edilir. Atasının gözü çıxarıldıqdan sonra Koroğlu silahdaşları ilə birlikdə 

düşmənlərə qarşı mübarizəyə atılır. Hər bir qolda Koroğlunun və silahdaşlarının 

döyüşlərindən maraqlı səhnələr verilir. Koroğlu əsas qəhrəman kimi bütün qollarda 

iştirak edir. Ancaq hər bir qolun özünün Koroğludan başqa da qəhrəmanı vardır. 

Həmin qəhrəman vuruşur, igidliklər göstərir, düşmənə qələbə çalır.  

         Qol bu qəhrəmanın xoşbəxtliyi ilə, yəni evlənməsi ilə tamamlanır. Məsələn, 

«Durna teli» qolunun qəhrəmanı Eyvaz, «Ərzrum səfəri» qolunun qəhrəmanı 

Dəmirçioğlu, «Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməsi» qolunda Bəlli Əhməd və b. öz 

arzularına qovuşurlar. 

      Qandal Nağı (Nağı Nəsib oğlu Bayramov) 1864-cü ildə Tovuz rayonunda 

anadan olmuşdur. Oz ağasının təhqir və zülmünə doza bilməyərək onu öldürüb 

qaçaq düşmüşdür. Nağını tutub sürgünə “dal” ləqəbini almışdır. Nəhayət, 

vuruşmaların birində 1916-cı ildə göndərmişlər, ayağında qandal sürgündən 

qaçmış, ona görə də ujan yoxsullara köməyi barədə çoxlu rəvayət və mahnılar 

düzəldilmişdir. 

Hay vurun, qoçaqlarım, 

Düşmən gəlib yetiribdir, 

Müsrüf ilə Livon bəyi 

Tanrı bizə yetiribdir. 

      Qaçaq Kərəmin məşhur döyüşünü Qul Vəli təsvir etmişdir. Deyişmədən 

görünür ki, Kərəm döyüşlərdə yorulub İrana keçib, oradan da başqa yerə getmək 

fikrindədir , bir sözlə, o, davasız yoluna davam etmək istəyir. Ancaq Zali xan ona 



yol vermir, onu məhv etmək istəyir. Bu zaman Kərəm döyüşə başlayır və Zalını 

məhv edir. 

      Qaçaq Kərəm, Qaçaq Tanrıverdi, Qandal Nağı haqqında xalq içərisində olan 

rəvayət, xatirə, epizod və qəhrəmanlıq nəğmələrindən istifadə edib kiçik dastanlar 

düzəltmişlər (8). Bu dastanlarda xalq qəhrəmanlarının hakim təbəqələrə, çar 

məmurlarına qarşı barışmaz mövqeyi, xalqın azadlığı uğrundakı mübarizəsi böyük 

həyəcanla təsvir edilir. Doğrudur, həmin nümunələr tam dastanlaşa bilməsə də, 

XIX əsr qaçaqçılıq hərəkatını bədii dillə əks etdirən ən yaxşı nümunələr kimi 

əhəmiyyətlidir. 

        Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri bu dastanların ustalıqla klassik dastan 

ənənələri üzərində inkişaf etdirilməsidir. Xüsusilə qəhrəman Koroğlunun döyüş 

nəsihətləri burada açıqca özünü göstərməkdədir. Məsələn, Qara Tanrıverdi 

silahdaşlarını döyüşə ruhlandıraraq oxuyur: 

Çağırıram haqqı, düşürəm yola, 

Bu dərdi knyazda ölsə qoymaram, 

Sar gəlib tərlana meydan oxudu, 

Ömrümə bircə gün qalsa, qoymaram. 

-Gör nə gəldi Tanrıverdi başına, 

İndi siz baxarsız nər savaşına. 

Dünya dönsə kazak, saldat, qoşuna 

Yer də, göy də qoşun olsa, qoymaram! 

          XIX əsr kəndli hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən biri də Molla 

Nurdur. O, Quba, Dərbənd, Şamaxı, Şəki, Zaqatala tərəflərdə fəaliyyət 

göstərmişdir. XIX əsr rus mətbuatında, həmçinin Bestujev-Marlinskinin 

əsərlərində onun adına tez-tez rast gəlirik. Molla Nur haqqında xalq arasında olan 

rəvayət və dastandan bir parça toplanıb nəşr edilmişdir. XIX əsr dastançılıq 

ənənəsi burada mühafizə olunmuşdur. Dastanda qəhrəmanlıqla bərabər məhəbbət 

motivləri də vardır. Molla Nur - Aysoltan süjeti Koroğlu-Nigar, Nəbi-Həcər 

süjetinə uyğundur. 

 

                               «QAÇAQ NƏBİ» DASTANI 



      «Qaçaq Nəbi» dastanı 30-cu illərdə toplanmağa başlanmışdır. Əvvəlcə mətbuat 

səhifələrində hissə-hissə çap olunmuş, 1938-ci ildə ayrıca kitabça halında 

buraxılmışdır. Sonralar dastanı Ə.Axundov toplamış və 1941-1961-ci illərdə iki 

dəfə kitab halında çap etdirmişdir. Dastanın bir variantını da H.Qasımov kitabça 

halında buraxmışdır (1960). A.Nəbiyevin 1977-ci ildə çap etdirdiyi variant da 

maraqlıdır. Burada Nəbinin uşaqlığı, qaçaq düşməsi, Həcərlə olan məhəbbət 

məcaraları çox maraqlı, təsirli bir dillə nağıl edilir. 

       Nəbi 1854-cü ildə Qubadlı rayonunun Aşağı Mollu kəndində anadan 

olmuşdur. Atası yoxsul kəndli idi. Uşaq yaşlarından muzdur olan Nəbi varlıların 

zülmünü, özbaşınalığını gözləri ilə görmüş, bu odalətsizliyə davam edə bilməyərək 

qaçaq düşmüş və 20 ilə yaxın mübarizə aparmışdır. 

        0, 1896-cı ildə İranda vuruşmaların birində həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı 

XIX əsr qəhrəmanları içərisində ən çox Nəbi haqqında rəvayət, xatirə, epizod, 

mahnı və nəğmələr yaratmışdır. Bu rəvayət və mahnılar Nəbinin ilk 

müvəffəqiyyətli döyüşlərindən cuşa gələn el sənətkarları tərəfindən söylənmişdir.  

        Nəbi dastanın baş qəhrəmanıdır, bütün hissələrdə iştirak edir.Nəbi surətində 

xalqımızın igidlərinə məxsus ən gözəl keyfiyyətləri ümumiləşdirilmişdir. Dastanın 

özündə Nəbinin qaçaq düşməsi üçün bir sıra tutarlı əhvalat və epizodlar təqdir 

olunur. Bunlar qəhrəmanın həyatında həqiqətən də baş verən hadisələrdir. Onun 

qaçaq düşməzdən əvvəl dediyi sözlər çox təsirlidir. «Salamat qal, ay el! Mən gərək 

zalımlardan bütün yazıq-yuzuqların intiqamını alam! Daha mənim oylağım dağlar, 

dərələrdi. Yatanda döşəyin göy ot, yorğanım bulud, yastığım da qayalardı». 

Sonralar bütün fəaliyyəti boyu aşağıdakı sözlər Nəbinin dilində əzbər olur: 

Alar qüvvət-gücü elindən Nəbi! 

El-obanı salmaz dilindən Nəbi! 

     Hər şeydən əvvəl, Nəbi düşdüyü vəziyyətlə, seçdiyi həyat tərzilə əlaqədar çox 

bacarıqlı, zavallı, tədbirli bir igiddir, başçıdır. Xalq qəhrəmanı Koroğlu kimi, onun 

da özünəməxsus döyüş qaydaları vardır. Qaçaq Nəbi xalqa, elə daha yaxşı kömək 

əlini uzatmaq üçün tez-tez ağıllı tədbirlər düşünür. 

       Dastanda çar məmur, rəis və digər hökumət adamlarının, yerli istismarçıların 

nümayəndələri də təsvir edilmişdir. Məsələn, Naxçıvan qəza naçalniki Slavoçinski, 

Gorus naçalniki İsmayıl bəy, Cəbrayıl naçalniki Allahverdi bəy, Gəncə yaranalı 

Nakaşidze, İrəvan yaranalı Freze, Zəngəzur naçalniki Suşevski, sonralar Zəngəzura 

naçalnik təyin olunan Səlim bəy, Şuşa naçalniki Əbdürrəhimbəy Vəzirov, pristav 



Yüzbaşov, pristav Mehdi bəy, Qarakilsə pristavı İsmayıl bəy və s. belə 

tiplərdəndir. 

       Dastanda Nəbi və onun silahdaşlarının fəaliyyət dairəsinin geniş olduğu da 

göstərilir. Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, İran. O hələ arabir Dağıstana da 

kömək əlini uzadırdı. Bir neçə günlüyə Həştərxana da gedib çıxır. Bütün bu ölkə 

və vilayətlərin rayon, kənd və oymaqlarında, dərə və təpələrində, çınqıllarında, 

uçurumlarında Nəbinin məskən yeri, özləri və xatirələri qalmışdır. 

       Dastanda yoxsul kəndlilərin Nəbiyə köməklik göstərməsi təsvir olunur. 

«Həcərin həbs edilməsi» hekayəsində Nəbi xəstə Həcəri götürüb öz yaxın 

dostunun evinə qoyur.  

Nəbi kəndləri dolaşır, nəhayət Nəbini tapır, hətta ölümdən belə bir insan olması 

dastanın da beynəlmiləl bir əsər kimi inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Nəbi 

dəstəsinə adam qəbul edəndə də bu prinsipə riayət edir. Xalq Nəbini, Nəbi isə xalqı 

müdafiə edir. Arxiv sənədləri göstərir ki, Nəbini gizlətmək üstündə müxtəlif rayon 

və kəndlərdə dəfələrlə xalqın nümayəndələri həbs edilmişdi. 

        Dastanın sonunda Nəbinin öldürülməsi təsvir olunur. Nəbinin ölümü 

Azərbaycan və İran zəhmətkeşlərini mütəəssir edir. Dastanın təsirli yerlərindən biri 

də qəhrəmanın ölümü ilə əlaqədar verilən təsvirlərdir . Xalq öz qəhrəman övladını 

çox təsirli mahnılarla, ağılarla yola salır. Anası Gözəlin dilindən deyilmiş bir 

bayatıya diqqət edək: 

Əzizim tikə, tikə, 

Dağlandım tikə-tikə 

Anan saçını yolur 

Kəfənin tikə-tikə 

     Nəbinin ölümü ilə əlaqədar deyilmiş nəğmələrdə ümumxalq kədəri ifadə edilir: 

Dağıtdı Urmuda düşmənlər oba, 

Qara yurdu görüm qalsın xaraba, 

Qoç Nəbi gedibdi ayılmaz xaba, 

Daralsın saçını tellər ağlasın! 

Yerisin üstünə ellər ağlasın! 



        Qaçaq Nəbinin birinci döyüş yoldaşı Həcərdir. Həcər çox bacarıqlı, qorxmaz, 

çevik, qoçaq və ərinə sadiq bir qadındır. O, lap gənc yaşlarında öz kəndlərində 

gördüyü Nəbiyə aşiq olmuşdur. Nəbinin igidliyi, məğrurluğu, bütün xasiyyətləri 

Həcərin ürəyindən idi. 

 

       Nəbidən ötrü hayət, iki qardaşını tutub Sibirə ömürlük sürgün edirlər. Neçə 

dəfə xəstə Həcəri tutub xüsusi kameraya salırlar. Həcərə çox şeylər vəd edirlər. 

Lakin heç bir şey: şan-şöhrət, dövlət onu yolundan döndərə bilmir. Dastan boyu 

Həcər başqa qadınlar kimi dinc həyat, ev-eşik, övlad arzulayır: «Həcər yerə oturdu, 

Nəbinin başını dizinin üstünə aldı, qara saçlarını tumarlaya-tumarlaya dedi: 

- Görəsən nə vaxt biz arxayın dinc yaşayacağıq, oğul-uşaq sahibi olacağıq». Əri ilə 

olan belə söhbətləri oxuyanda «Koroğlu» dastanında «Eyvazın Çənlibelə 

gətirilməsi» qolunda Koroğlu ilə Nigarın övlad həsrətinin təsvirləri gəlib 

gözümüzün qarşısında dayanır. Həcərin övladı yoxdur, ancaq dəstəsinə gələn hər 

bir cavan, igid elə bil onun doğma balasıdır. Həcər onlara analıq qayğısı göstərir, 

övladı kimi, qardaşı kimi qoruyur. Bu cəhətdən dastanın «Nəbi Sisyan dağlarında» 

və «Mehdinin öldürülməsi» fəsilləri daha səciyyəvidir. 

      Folklorşünas Azad Nəbiyevin yeni topladığı dastanda indiyə qədər başqa 

variantlarda rast gəlmədiyimiz yeni bir epizod var. Burada deyilir: Həcəri zalımlar 

qiyamətə salır, orada onun bir oğlu dünyaya gəlir, qəddar düşmənlər uşağı 

qundaqda ikən məhv edirlər. 

Ana naləsini bütün el eşidir: 

Nə zalım üzün var, ay qoca dünya, 

Zülmün ərşə çıxdı, say, qoca dünya 

Tutdun fəqirlərə vay, qoca dünya, 

Keçdi şaşkalara körpəm, ay Nəbi! 

Hardasan, hardasan, hay-haray. 

      Bununla belə, o, döyüşkəndir. Həcər döyüş zamanı heç bir yoldaşından, Həcər 

ağıllı, qayğıkeş, mehriban bir Azərbaycan qadınıdır. 

hətta Nəbidən də geri qalmır. Onun heç bir gülləsi də boşa çıxmır. Elə ona görə də 

xalq nəğmələrində onun adı Nəbi ilə qoşa çəkilir: 

Qoy sənə desinlər ay qaçaq Nəbi! 



Həcəri özündən ay qoçaq Nəbi! 

       Nəbinin sağ əli onun silahdaşlarıdır. Əvvəlcə Nəbinin bir silahdaşı olub, o da 

Həcər idi. Sonra qardaşı Mehdi bu dəstəyə qoşulmuş və gündən-günə onun yanına 

gələnlərin sayı artmışdır. Ancaq Nəbi hər kəsi dəstəsinə qəbul eləmirdi. Ən çoxu 

45 silahdaşı olduğu təsvir olunur. Onlardan da beş-altısı arvad idi». Bəzən bu dəstə 

iki yerə bölünür, o birisinin başında Həcər dururdu. 

       Dastanda Nəbi hərəkatının 30-dan çox nümayəndəsinin surəti vardır. Bunlar 

içərisində şotlandli Məhəmməd, rumunlu Tunc Vəli, Telli Qara, Kərbəlayı İman, 

Mehdi, Ceyranxanım, Ağahüseyn, Qasım, Əziz, Balakişi, Moses, Niftalı, Dəli 

Mahmud, Məmməd Hüseyn, Zaman və b. xüsusilə diqqəti cəlb edir. Dastan boyu 

Nəbi silahdaşlarından Mehdi, Telli Qara, Qoca Zeynalabdın, Avanes, Zaman, 

Qasım və başqalarının döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olması göstərilir. Bütün 

bu qəhrəmanların rəşadətinə dastanda mühüm səhifələr ayrılmış, onların tərifinə 

çoxlu mahnılar həsr edilmişdir. 

      «Qaçaq Nəbi» forması etibarilə özündən əvvəlki dastanlardan fərqlənir. Burada 

Nəbi və silahdaşlarının müxtəlif dövrlərdə müxtəlif düşmənlərlə vuruşmaları yarı 

tarixi, yarı xatirə və çox yerdə isə bədii şəkildə təsvir olunmuşdur. Dastanın böyük 

bir hissəsi xatirəçilərdən toplanmışdır. Xalq dastanlarımızda olan bədii təsvir 

vasitələri, təsvir maneraları, ənənəvi üsullar burada çox aydıncasına özünü 

göstərməkdədir. 

       Dastanda olan qoşmalar əvvəlki dastanlarımıza nisbətən azdır. Əsas yer təsvirə 

verilmişdir. Qoşmaların bir çoxusu da təsvir olunan hadisələrlə lazımi qədər 

əlaqələndirilməmişdir. 

        «Qaçaq Nəbi» dastanında ən çox adı çəkilən, iştirak edən Aşıq Əhməddir. O, 

elə bil, Nəbinin fəaliyyətini izləyir. Harda Nəbi qəhrəmanlıq göstərsə, Aşıq Əhməd 

oradaca bu igidliyi şeirə salır. 

       Aşıq Əhməddən başqa dastanda Aşıq Ata, Aşıq Abbas və başqalarının da 

adları var, onlar da Nəbi və silahdaşlarına çoxlu şeirlər həsr etmişlər. 

       Bəzi fəsillərdə guya Aşıq Əhmədin Nəbinin dəstəsi ilə gəzdiyi göstərilir. 


