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 ―Dədə Qorqud kitabı‖nın obrazlar aləmi‖  filologiya 

üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin ―Dədə 

Qorqud‖un dilinə həsr etdiyi səkkizinci kitabdır. Monqrafiyada 

qəhrəman, at və dağ obrazları, dilin funksiyaları, emotiv 

intonemlər və s. tarixi-linqvistik müstəvidə tədqiq edilir. Türk-

Oğuz cəmiyyətində ata münasibət – at oğuldur, at qardaĢdır, at 

qəhrəmandan üstündür, eləcə də dağ ucalıqdır, hamidır kimi 

məsələlər təkcə ―Kitab‖ın poetik strukturu yox, həm də digər 

mənbələr kontekstində araĢdırılır. 
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DĠL MÖCÜZƏLƏRĠ ĠLƏ OĞUZ EPOSUNUN 

OBRAZLAR ALƏMĠNƏ SƏYAHƏT 

 

«Dədə Qorqud kitabı» Azərbaycan türklərinin dünya 

mədəniyyəti xəzinəsinə bəxĢ etdiyi ən möhtəĢəm yazılı abidə-

lərdən biridir. Heç bir xalqda analoqu tapılmayan elə bir ədəbi 

əsər nümunəsidir ki, onda əcdadlarımızın ilkin dünya-

görüĢündən baĢlamıĢ orta çağların tarixi hadisələrinə qədər 

əksər sosial institutların izləri əks olunur, daha dəqiq desək, 

Qafqaz türkünün milli xarakteri, psixologiyası, adət-ənənələri, 

dini, fəlsəfi baxıĢları, əxlaqı, dövlət quruculuğu, qəhrəmanlıq 

salnaməsi, ailə münasibətləri (ər-arvad, ata-oğul, ana-övlad, 

bacı-qardaĢ), Vətənə, torpağa bağlılığı, qonĢularla əlaqələri, 

mərasimləri, məiĢəti, yaĢayıĢ tərzinin əksər atributları, daxili 

və xarici düĢmənlərlə mübarizəsi, müxtəlif təbəqələrə və yaĢ 

dövrlərinə məxsus insanların davranıĢı, Ģifahi və yazılı dilinin 

tarixi özünə yer tapır. Dünyada baĢqa epos göstərmək olmaz 

ki, içərisində «Dədə Qorqud kitabın»da olduğu qədər bir-

birindən seçilən xarakterlər iĢtirak etsin, canlı dialoqlar, təs-

virlər və rəngarəng poetik fiqurlardan qurulsun. «Kitab»dakı 

oğuznamələrin (boyların) hər birində insan qəlbini riqqətə 

gətirən hiss, həyəcan və duyğular sözün sehri ilə tərənnüm 

edilir. Cəmiyyət təbiətlə, maddi varlıqlar mənəvi aləmlə qarĢı-

lıqlı ünsiyyətdə verilir. Hadisələrdə xalqın müxtəlif təbəqəsinin 

məiĢətinə güzgü tutulur. Çoxsaylı etnik-milli xüsusiyyətlər 

ümumbəĢəri dəyərlər səviyyəsinə qaldırılır. Zaman-məkan 
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dəyiĢmələrinin nizamı, ardıcıllığı, vəhdəti, bəzi hallarda 

uyğunsuzluğu bir elin baxıĢ bucağından görünsə də, dinindən, 

əqidəsindən, irqindən, cinsindən, milliyyətindən asılı olma-

yaraq,  yer üzündə yaĢayan bütün insanların ruhunu oxĢayır. 

Bu möhtəĢəm eposun əsas motivləri ilkin təsəvvürlərdən 

yoğrulur, lakin gerçəkliklə, hətta tarixdə baĢ verən əhvalatlarla 

əlaqələndirilir və bütün hallarda anlaĢıqlı görünür. BaĢqa 

sözlə, eposda mifoloji qatların çoxluğuna baxmayaraq, 

əhvalatlar reallığını itirmir. Uzun əsrlərin yaradıcılıq prose-

sindən, çoxsaylı insanların bədii düĢüncəsindən keçdiyindən, 

müxtəlif nəsillərin yaddaĢından süzülərək Ģifahi Ģəkildə ikinci 

minilliyə adladığından mətndəki hər söz, hər fikir cilalanıb elə 

qəlibə düĢmüĢdür ki, bu günün prizmasından baxanda neçə-

neçə sirrin arxasında gizləndiyi açıq-aĢkar hiss olunur. Və bu 

möhtəĢəm abidənin gizli kodlarını tapıb üzə çıxarmaq üçün bir 

insan ömrü azlıq edir. Ancaq uca dağları meydana gətirən 

xaliq onun zirvəsini aĢmağı bacaran insanları da yaradıb. 

Sözün həqiqi mənasında Əzizxan Tanrıverdi dövrümüzün 

«Dədə Qorqud» ucalığını fəth etməyə qadir olan alimdir. O, 

yeni monoqrafiyası ilə bizi elə möcüzəli aləmə səyahətə aparır 

ki, orada ancaq sözün müqəddəsliyi bələdçidir, obrazlı deyim-

lərin düzgün izahı isə bağlı qapıların açarıdır. 

Eposa vurğunluğunun səbəbini aydınlaĢdıranda özünün 

dediklərinə söykənsək, «Dədə Qorqud kitabı» ilə alimin ilk 

tanıĢlığı 1973-cü ilə təsadüf edir (həmin vaхt VIII sinif Ģagirdi 

idi). «Ədəbiyyat müəllimimiz tövsiyə etdi ki, «Salur Qazanın 

evinin yağmalandığı boy»u oхuyaq...Ulu abidəmizin sirli-

sehirli, möcuzəli dünyasına, хüsusən də Dədə Qorqud hik-

mətinə, Salur Qazan cəsurluğuna, Burla хatun qeyrətinə, 

Qaraca Çoban döyüĢkənliyinə vurğunluğum da elə o dövrdən 
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baĢladı. «Kitab»la bağlı ilk yazım 1992-ci ildə iĢıq üzü görüb 

(«Ulu adın yozumu», «Mərhəmət» jurnalı, 1992, №7-8)» –

yazan Ə.Tanrıverdinin eposla tanıĢlığından 40 ildən çox vaxt 

keçir. Bu, əslində, bir igidin ömrüdür. Onun bu çağdakı elmi 

fəaliyyətində təkcə «Dədə Qorqud kitabı»na 100-dən artıq 

məqalə, səkkiz monoqrafiya həsr olunub. Bu gün «Dədə 

Qorqud»un adı ilə bağlanan hər yerdən alimin səsinin-sora-

ğının gəlməsi təsadüfi deyil. Və ölkəmizin ən mötəbər 

«Qorqud» ocağında görkəmli qorqudĢünas Tofiq Hacıyevlə 

birgə çalıĢması da yaradıcılığına daim stimul verir. 

Hər ilin aprel ayında AMEA-nın Folklor Ġnstitutunda 

«Dədə Qorqud günləri» keçirilir və ənənəvi tədbir elmi 

simpoziumla yekunlaĢır. Ə.Tanrıverdi ötən il «Dədə Qorqud 

kitabı»nda at kultu», bu il isə «Dədə Qorqud kitabı»nda dağ 

adları» mövzusunda dolğun məruzələr edib. Hər iki çıxıĢı elmi 

ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla qarĢılanıb. Son məru-

zəsini dinləyəndən sonra prof. T.Hacıyev Əzizxan müəllimin 

qorqudĢünaslıq sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, 

onu dövrümüzün ən məhsuldar və dəyərli töhfələr verən 

tədqiqatçı olduğunu vurğulayıb.  

Alimin yeni əsərinin iĢıq üzü görməsi bir də onunla 

əlamətdardır ki, «Dədə Qorqud kitabı»nın elm aləminə bəlli 

olmasının 200 illiyi ərəfəsindəyik. Filologiya üzrə elmlər 

doktoru M.Kazımoğlunun (Ġmanov) redaktorluğu ilə oxuculara 

təqdim olunan «Dədə Qorqud kitabı»nın obrazlar aləmi» 

monoqrafiyasında Türk tarixinin bir çox qaranlıq səhifələri 

aydınlaĢdırılır. Son illərdə tarixi-linqivistik müstəvidə filoloji 

araĢdırmalar yaratmaqla elmimizi zənginləĢdirən alim elə 

maraqlı gediĢlər edir ki, onun yaradıcılıq fəaliyyətini Ģahmat 

oyununa bənzətsək, «Dədə Qorqud kitabı»ndakı dil möcüz-



                                                                                 

6 

 

ələrindən, kultçuluqdan ―Dəli Kür‖ün poetikasına keçidini 

böyük qələbə saymaq olar.  

Bəli, professor Ə.Tanrıverdinin yaradıcılığında əski oğuz-

türk yazılı abidəsi - ―Dədə Qorqud‖ eposu dilçilik, folklor-

Ģünaslıq, fəlsəfə, tarix və etnoqrafiya müstəvisində ümumiləĢ-

dirilərək tədqiqata cəlb edilir. Onun elmi fəaliyyətinin əsas 

istiqaməti və mövzusu bu dünyaĢöhrətli oğuznamənin sirlərinin 

açılmasına yönəlmiĢdir. Ə.Tanrıverdi elə tədqiqatçılardandır ki, 

abidəni nöqtə-vergülünədək öyrənib mətnin alt qatlarına nüfuz 

etməyi bacarır. O, Türkün mənəvi böyüklüyünü sübut etmək 

üçün havadan asılı qalan, gəliĢi gözəl fikirlər söyləmir,onun 

araĢdırmalarından alınan nəticələr dəlil, fakt kimi bu böyüklüyü 

ortaya qoyur, hökm vermir, qənaətlərindən hökm çıxır. 

Ə.Tanrıverdinin «Kitabi-Dədə Qorqud»un obrazlı dili» 

monoqrafiyasından baĢlanan sevgisi coĢub-daĢaraq «Dədə Qor-

qud kitabı»nın dil möcüzəsinin sirlərini açdı, onun söz qanadı 

pərvazlanaraq epos haqqında səkkiz sanballı kitab meydana 

gətirdi. Obrazlı desək, o, at üstünə qalxıb «Dədə Qorqud 

kitabı»nın hamıdan irəlidə çapan yeganə tədqiqatçısıdır və 

eposun obrazlar aləmindən, ―Kitab‖dakı at və dağ kultlarından 

danıĢması heç də təsadüfi deyil. Tarixi-linqivistik müstəvidə 

aparılan bu yeni araĢdırmasında məhz eposun mətnində iĢlənən 

söz və ifadələrin fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik 

xüsusiyyətləri üzə çıxarılır, Türk-Oğuz cəmiyyətində ata və dağa 

münasibətin müxtəlif tərəflərinə aydınlıq gətirilir.  

Tədqiqat əsasən üç problemin Ģərhinə həsr olunur:  epo-

sun obrazlarının dili,  at kultu və  dağ kultu araĢdırma obyekti 

kimi götürülür. Ümumiyyətlə, eposda az tədqiqata cəlb edilən və 

Azərbaycan türklərinin tarixi taleyində mühüm yer tutan 

məsələlərə aydınlıq gətirilir. «Kitab»dakı antroponimlər forma 
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və semantika baxımından fərqləndiyi kimi, surətlərin dilində 

iĢlənmiĢ söz və ifadələr, cümlə konstruksiyaları da müxtəlifliyi 

ilə seçilir» – deyən alim eposdakı Dədə Qorqud, Qazan, 

Beyrək, Qanturalı, Bəkil, Təpəgöz, Qaraca çoban, Dəli 

Qarcar, Yalançı oğlu Yalancıq, Burla xatun, Bəkilin xatunu, 

Selcan xatun, Boğazca Fatma, Qısırca yengə kimi obrazların, 

eləcə də kafir, casus obrazlarının dilinin leksik-semantik 

təhlilini ilk dəfə sistemli Ģəkildə təqdim edir. KultlaĢmanın 

eposun strukturunda oynadığı rolu at və dağın sakrallığı 

fonunda Ģərh edir. 

Monoqrafiyadan aydınlaĢır ki, atın məiĢətdə və mədəniyyət 

amillərində buraxdığı izlər olduqca çoxdur. Ömrünü atla 

birlikdə keçirən yarımköçəri oğuz tayfalarının həyatına güzgü 

tutan ―Dədə Qorqud‖ eposunun qəhrəmanlarını da atsız təsəv-

vürə gətirmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, dünya epos ənənə-

sində at qəhrəmanların arxası, səfər və döyüĢ yoldaĢı, gücü, 

vüqarıdır. ġübhəsiz, ―Dədə Qorqud‖ oğuznamələrinin əsas 

motivləri ilkin təsəvvürlərdən yoğrulur, lakin gerçəkliklə, hətta 

tarixdə baĢ verən əhvalatlarla əlaqələndirilir, həmiĢə anlaĢıqlı 

görünür. BaĢqa sözlə, eposda mifoloji qatların çoxluğuna 

baxmayaraq, əhvalatlar reallığını itirmir. Ə.Tanrıverdi də yeni 

tədqiqatında atla bağlı epizodların sakrallıq, kultçuluq baxımın-

dan simvollaĢmasını göstərsə də, gerçəklik tərəflərini də diqqət 

mərkəzində saxlayaraq müqayisələr aparır, problemə hərtərəfli 

yanaĢır. 

Maraqlı cəhət odur ki, müəllif ilk səhifədəcə hansı sirləri 

açacağını bildirərək oxucuda tədqiqatına qarĢı böyük maraq 

yaradır və ―Kitab‖da dil möcüzələrinin, at və dağ kultlarının 

qabarıq Ģəkildə ifadə olunduğunu təsdiqləyən detalların 

çoxluğunu vurğulayıb bildirir ki, ―at sözü intensivliyi ilə seçilir, 
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at sözünün iĢtirakı ilə yaranmıĢ bir sıra atalar sözləri və məsəl-

lərə, deyimlərə təsadüf olunur, atlara verilən adların (zoo-

nimlərin) əksəriyyəti qəhrəmanların adlarına uyğunlaĢdırılmıĢ 

Ģəkildədir, həm də bu tip zoonimlər qəhrəmanların antroponimik 

modellərində ləqəb kimi çıxıĢ edir, at ən dəyərli hədiyyələrdən 

biri kimi təqdim olunur, at Oğuz igidi üçün zərbə qüvvəsi, həm 

də sədaqətli yoldaĢ, qardaĢdır, Oğuz igidi yaralandıqda atının 

quyruğu kəsilir, öldükdə isə atı  öldürülür və s.‖.  

Bir çox məsələlərə tədqiqatda ilk dəfə toxunulur. Məsələn, 

müəllif zoonimik modellərdə - at adlarında alliterasiyanı diqqət 

mərkəzinə çəkir, mətnin poetik çəkisini qüvvətləndirməyə xidmət 

edən və heç kimin görmədiyi alliterasiyaya ―Keçi baĢlı Keçər 

ayğır (k – k), Toğlu baĢlı Turı ayğır (t – t)‖ kimi misallar göstə-

rir. Oğuz qəhrəmanlarının adlarının ilk səsi ilə atlarının adında-

kı ilk səsin alliterasiyasının mətndə sistem təĢkil etməsi də alimin 

diqqətindən yayınmır. Atla bağlı sözlərin leksik xüsusiyətlərin-

dən danıĢarkən atı olmayan qəhrəmanın heç bir dəyəri olma-

ması fikrini irəli sürür, at zoolekseminin Ģəxs adlarına çevril-

məsini türk poetik təfəkküründən süzülüb gələn ən dəyərli 

detallardan biri kimi qiymətləndirir. ―At ağızlı Uruz qoca‖ 

modelindəki ―at ağızlı‖ ifadəsi güc, qüdrət məna yükünün 

daĢıyıcısı kimi təqdim olunur.  

―Kitab‖da atla bağlı çoxlu atalar sözləri və məsəllərə tə-

sadüf olunur. Onların Ģərhində O.ġ.Gökyay və ġ.CəmĢidovla 

polemikaya girən tədqiqatçı yanlıĢ qənaətlərə düzəliĢ verir.  

Tədqiqatda ayğır, qulun, tay, yund, ilqı kimi adlar Türk 

dastan ənənəsi müstəvisində izlənilir, hansı anlamda iĢlənmə-

sinə aydınlıq gətirilir, bu günədək mübahisə obyektinə çevril-

miĢ ―Qırat‖ sözünün ―Keçi baĢlı Keçər ayğır‖la eyni semantik 

Ģaxədə izah olunması irəli sürülür. Bunu alimin maraqlı kəĢf-
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lərindən biri kimi qiymətləndirmək olar. FolklorĢünaslıqda 

―Dürat‖ və ―Qırat‖ at adlarının anlamı uzun müddət dartıĢma 

obyektinə çevrilmiĢ və tədqiqatçıların əksəriyyəti mütləq 

Ģəkildə onları rəng bildirən sözlər kimi izah edərək az qala bu 

məsələyə nöqtə qoymuĢdular. Lakin alimlərin qənaətlərinə 

hörmətlə yanaĢan Əzizxan Tanrıverdi Türkün qədim dastan-

çılıq ənənəsinə, yazılı mənbələrə, xüsusilə ―Dədə Qorqud 

kitabı‖ və M.KaĢğarlının ―Divanü lüğat-it-türk‖ əsərindəki 

faktlara söykənərək daha orijinal və düzgün fikir irəli sürür: 

―Koroğlu‖ dastanında Düratın Qırata, ―Kitab‖da da Turu 

ayğırın Keçər ayğıra nisbətən zəif olması aydın Ģəkildə 

verilmiĢdir. Deməli, bu zoonimlər rəng anlamlı sözlər əsasında 

yaranmıĢdır – fikri inandırıcı deyil. Digər tərəfdən, 

―Kitab‖dakı Keçər ayğırla, ―Koroğlu‖dakı Qıratın məhz iti, 

sürətli qaçıĢa malik olması mətndə dəqiqliklə verilib ki, bunu 

da heç kim inkar edə bilməz... QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, 

―Kitab‖dakı Turu ayğırla ―Koroğlu‖dakı Dürat forma, həm də 

semantika baxımından eyni xətdə birləĢirsə, Keçər ayğır‖la 

―Qırat‖ da məna baxımından eyni semantik yuvaya daxil olur: 

Keçər at – sürətlə qaçan, atları ötüb keçən; Qırat – sədləri 

qıran aĢan, sürətlə qaçan‖. Əski türklərdə atlara rənginə deyil, 

xarakterinə görə ad qoyulması faktını əsaslandıran dəlillər 

olduqca çoxdur. Belə ki, məĢhur sərkərdə Atillanın atı və 

qılıncı ilə bağlı yaranan əfsanələr ―Koroğlu‖ eposunun 

motivləri ilə səsləsir. Əvvəla onu vurğulayaq ki, Atilla adında 

da ―at‖ sözü ilə bağlılıq var. Atilla adının izahı göstərir ki, o, 

mənĢəcə Ġtil (Atil) türklərinə mənsub, qədim xaqan sülaləsinin 

nümayəndələrindən biri idi. Əslində, böyük hun sərkərdəsinin 

Avropa mənbələrində ―Atilla‖ Ģəklində tarixləĢən adının 

əsasında qədim türk sözləri - Atlı, Adil, Atil, Ġtil durur. Hunlara 
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atlılar, atlı tayfalar da deyirdilər. Onlar sağlam atları ilə 

birlikdə boya-baĢa çatır və ən adi iĢlərini yəhərdən yerə 

enmədən yerinə yetirirdılər. At üstündə alıĢ-veriĢ edir, hətta 

obanın ümumi yığıncağında da atdan yerə enmirdilər.  

Monoqrafiyanın üçüncü bölməsində problem, əsasən, dörd 

istiqamətdə təhlilə cəlb edilir: birincisi, qorqudĢünaslıqda dağ 

kultunun tədqiqi tarixinə ilk dəfə nəzər salınır, O.ġ.Gökyay, 

X.Koroğlu, M.Seyidov,  S.Əliyarov, R.Qafarlı, F.Xalıqov və 

R.Əlizadə kimi tədqiqatçıların yaradıcılığı təhlil süzgəcindən 

keçirilir; ikincisi, əldə edilən zəngin dəlillər əsasında ―dağ‖ 

sözünün etimologiyası diqqət mərkəzinə çəkilir. Dağla bağlı 

yer, məkan anlamlı kəlmələrin, eyni apelyativli dağ və Ģəxs 

adlarının izahı verilir və dağ anlayıĢının arxaik ifadəsi üzə 

çıxarılır. Alim etimologiyanın, folklorĢünaslığın, mifologiyanın 

müddəalarına əsaslanaraq Ağayıl, Ağlağan, Ala tağ, Arqıç qır, 

Gögcə tağ, Günortac, Qara tağ, Qaracuq, Qazlıq//Qazılıq kimi 

oronimlərin mənĢəyinə nüfuz edir, onların Oğuz təfəkkü-

ründəki məna yükləri, əski inanclara söykənən məqamları 

barədə maraqlı fikirlər irəli sürür. Məsələn, alim bildirir ki, 

Ağayıl dağının məna yükü Ağ yıl/yal hündür anlamındadır. 

Gogcə - göy, uca, yüksək deməkdir. Ə.Tanrıverdi ―Gögcə‖ 

oronimini (dağ adını) ―Gög alaŋ görklü çəmənə çadır tikdi‖ 

cümləsindəki böyük, hündür anlamını ―gög alan‖ vahidi 

kontekstində araĢdırmaq qənaətində haqlıdır; üçüncüsü, mono-

qrafiyada dağ anlayıĢı bildirən sözlərin qrammatik quruluĢu, 

əlaqə və bağlılığı təhlil edilir. Belə ki, dağ adları və dağ 

anlayıĢı ifadə edən sözlər assonans və alliterasiya, qrammatik 

kateqoriyalar müstəvisində (kəmiyyət kateqoriyası, hal kateqo-

riyası, mənsubiyyət kateqoriyası, xəbərlik kateqoriyası, dərəcə 

kateqoriyası, inkarlıq kateqoriyası, zaman kateqoriyası və növ 
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kateqoriyası) araĢdırılır. Eləcə də dağ adlarının qəhrəman 

obrazları ilə müqayisəsi aparılır. Dərəcə kateqoriyasından 

bəhs edərkən alimin gəldiyi nəticəyə diqqət yetirək: ―Kitab"da 

intensivliyi ilə fərqlənən ―qara-qara tağlar‖, yaxud nisbətən az 

təsadüf olunan ―yüksək-yüksək qara tağlar‖ tipli birləĢmələrdə 

―qara‖ və ―yüksək‖ sifətlərinin çoxaltma dərəcəsində təqdimi 

uyğun sintaktik mühitin – nikbin və ya bədbin əhvali-ruhiyyənin 

obrazlı Ģəkildə canlandırılmasından baĢqa bir Ģey deyildir‖. 

Burada tədqiqatçının söz və ifadənin obrazın, yaxud təsvir 

olunan detalın xarakterik cizgilərinin əksini müĢahidə etməsi 

ozanların bədii dilin imkanlarından gen-bol faydalandıqlarını 

təsdiqləyən fakt kimi diqqət mərkəzinə çəkilir. Dağla bağlı 

sözlərin sintaktik xüsusiyyətlərindən - birinci növ təyini söz 

birləĢməsindən, ikinci növ təyini söz birləĢməsindən, üçüncü 

növ təyini söz birləĢməsindən, feli birləĢmələrdən, məqsəd və 

intonasiyaya görə cümlənin növlərindən danıĢanda da mətnin 

bədiiliyinin formalaĢmasında qrammatik kateqoriyaların rolu 

nəzərə çatdırılır; dördüncüsü, dağla bağlı sözlərin seman-

tikasına diqqət yetirilir. Müəllif hansı hallarda dağ real varlıq, 

təbiət hadisəsi kontekstindədir – sualına düzgün cavab tapır. 

Tədqiqatda göstərilir ki, dağ igidlərin ov ovladığı yerdir, 

bəylərin savaĢ, döyüĢ yeridir, Oğuzların əsas iqamətgah 

yerlərindən biridir. Oğuzların təsərrüfat həyatının dağla bağ-

lanması da dəqiq faklarla göstərilir. Sonra alim dağ bildirən 

sözlərin obrazlı ifadələrdə tutduğu mövqeyi üzə çıxaran 

dəlillərə keçərək ilkin dünyagörüĢünün atributlarının– dağ, su, 

ağac və at kultlarının birlikdə təzahürünün səbəblərini açıq-

layır. Bu hissə tədqiqatın ən maraqlı yerlərindən biridir. 

«Dədə Qorqud kitabı»nın görünməyən tərəflərini onun 

obrazlar aləminə səyahətlə üzə çıxaran monoqrafiya filologi-
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yamızın böyük uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Mono-

qrafiyanı oxuyub baĢa çatdırandan sonra adamda elmi 

fəaliyyətinin çiçəkləndiyi çağı yaĢayan Əzizxan Tanrıverdinin 

bələdçiliyi ilə baĢqa səyahətlərə çıxmaq arzusu doğur. 

Ġnanıram ki, növbəti səyahətin zamanı çox uzaqda deyil. 

 

 

Ramazan Qafarlı,  

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,  

ADPU-nun ―Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi‖nin müdiri 
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―DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NDA 

OBRAZLARIN DĠLĠ 

  

―Kitab‖dakı antroponimlər forma və semantika baxımın-

dan fərqləndiyi kimi, surətlərin dilində iĢlənmiĢ söz və ifadələr, 

cümlə konstruksiyaları da müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu istiqa-

mətdə ilk dəfə olaraq araĢdırma aparan ġ.CəmĢidov yazır: 

―Kitabda hər surətin öz ictimai vəziyyətinə görə danıĢıq tərzi 

var. Məsələn, Dədə Qorqud müdrik biq ağsaqqal kimi, Salur 

Qazan hakim bir sərkərdə kimi, Burla xatun qayğıkeĢ bir ana 

və həm də qəhrəman bir qadın kimi öz ifadə və danıĢıqlarında  

fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. ―Oğlum sən insansan, hey-

vanlarla müsahib olmagil‖  ifadəsi Dədə Qorqudun həqiqətən 

müdrik tərbiyəçi, nəsihətçi bir ruhani ata, gənclərə ədəb 

öyrədən bir el ağsaqqalı olduğunu göstərir. Qazanın ifadələ-

rində hər yerdə bir amiranəlik, buyruq hiss edilir: A bəylər! Av 

avlayayın, quĢ quĢlayayın, sığın, keyik yığayın, qayıdayın, 

yatağımıza düĢəyin, yeyəyin, içəyin, xoĢ keçəyin...‖1. Müəllif 

―Kitab‖dakı surətlərin dili ilə ozan dilinin, onun ifadə tərzinin 

eyni olmadığını da konkret faktlarla əsaslandırır. 

E.Əlibəyzadə isə nisbətən fərqli formada yanaĢamıĢdır: 

―Cümlə quruluĢlarındakı bədii gözəllik, rəngarənglik baxımın-

dan müəllifin öz dili, danıĢığı ilə ayrı-ayrı qəhrəmanların, 

surətlərin dili, danıĢığı o qədər də seçilmir; dastanları ilk dəfə 

düzüb-qoĢan və qələmə alan Dədə Qorqud, bir növ ədəbi 

seçmə yolu ilə getmiĢ, dastanın dili və üslubunu ədəbi-kütləvi 

                                                           
1
 ġ.CəmĢidov. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977, səh.136. 
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Ģəklə salmıĢdır. Hətta bu ədəbi kütləvilik kafir  deyə bəhs 

olunan baĢqa dilli surətlərin oğuzca danıĢıqlarında da açıq-

aĢkar duyulur‖1. AraĢdırmalar göstərir ki, problemə baĢqa 

müstəvidə yanaĢdıqda «Kitab»dakı hər bir surətin yüksək 

sənətkarlıqla yaradıldığı, eləcə də fərqləndirici və fərdiləĢdirici 

nitq detallarına malik olduğu təsdiqlənir. 

―Kitab‖da bir sıra surət adları ilə (antroponimik vahidlərin 

semantik yükü nəzərdə tutulur) onlarıa aid  mikromətnlər 

arasında yaxınlıq və oxĢarlıq o dərəcədədir ki, ―Kitab‖ı oxuma-

yan, onun haqqında heç bir təsəvvürü olmayan mütəxəssis, 

yaxud normal məntiqi olan istənilən Ģəxs nəinki sintaktik 

bütövlərin, hətta sadə bir cümlənin  hansı surətə aid olmasını 

asanlıqla müəyyənləĢdirə bilər. Məsələn, ―Kitab‖ı oxumayan 

hər hansı bir normal məntiq sahibindən ―Adını bən verdüm, 

yaĢını allah versün‖ cümləsinin Dədə Qorqud, Qazan xan, 

Qaraca çoban, Yalançı oğlu Yalancıq, Burla xatun və Qısırca 

yengə surətlərindən hansına aid olduğu soruĢularsa, o, həmin 

andaca ―dədə‖ sözünün semantik yükünə görə məhz Dədə 

Qorqudun adını çəkəcəkdir. Yaxud ―dədə‖ sözü ilə ―Adını bən 

verdüm, yaĢını allah versün‖ cümləsi arasında assosiasiya 

yaratmağa, onları fikrən bağlamağa çalıĢacaq,, uĢağa adın daha 

çox məhz dədələr, babalar, atalar tərəfindən verildiyini düĢünə-

cəkdir. Bu da F.de Sössürün assosiativ münasibətlərlə bağlı 

irəli sürdüyü tezislərlə səsləĢir: ―ġüurumuzda yaranan asso-

siativ qruplar nə isə ümumi əlamətə malik münasibət üzvlərinin 

yaxınlaĢması ilə məhdudlaĢmır – ağıl əlaqələndiricilərin 

səciyyəsini münasibətlərin hər bir halında qavrayır və bununla 

da münasibətlər müxtəlifliyi qədər assosiativ sıra yaradır... 

                                                           
1
 E.Əlibəyzadə.. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999, səh.282. 
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Ġstənilən söz həmiĢə onunla bu və ya digər surətdə 

assosiasiyaya qadir olan hər Ģeyi yada sala bilər‖1. 

Maraqlıdır ki, F. de Sössürün bu fikirləri ilə dilimizdəki bir 

sıra obrazlı ifadələrin məna yükü üst-üstə düĢür. Məsələn, «söz 

sözü çəkər», «söz sözü gətirər» kəlamlarının məna yükündə bir 

sözə və ya bir cümlədəki fikrə görə digər vahidlərin xatırla-

naraq ifadə olunması dayanır. Bu da F. de Sössürün assosiativ 

münasibətlərlə bağlı söylədiyi fikirlərin Azərbaycan dilində 

kəlamlar Ģəklində çoxdan iĢləndiyini təsdiq edir. Daha doğrusu, 

həmin kəlamlar və ya atalar sözlərinin iĢlənmə tarixi ən azı IX-

XI əsrlərlə səsləĢir. Məsələn, «Oğuznamə»də «Söz sözü çəkər» 

atalar sözü ilə yanaĢı, «Söz sözi açar», «Söz sözdən açılur», 

«Söz torpaq kibidir, eĢdükcə örər» kimi atalar sözləri də 

iĢlənib. Deməli, F. de Sössürün assosiativ sıra və onun koor-

dinasiyası ilə bağlı fikirləri nəinki müasir, hətta qədim türk 

düĢüncə tərzi üçün yad olmayıb və o, adi sözlərlə yox, atalar 

sözləri ilə ifadə olunub. Məhz bu cür nadir təfəkkür incilərinə 

görə türk  müdrikliyi bütün dünyaya səs salıb. 

Yuxarıda irəli sürdüyümüz fikirlərə qarĢı baĢqa arqu-

mentlər gətirilə bilər. Məsələn, «Dədə Qorqud türk dünyasında 

məĢhur bir Ģəxsiyyət və ya obraz kimi tanındığı üçün həmin 

tezis özünü doğrultmur» kimi fikirlər söylənilə bilər. Amma 

irəli sürdüyümüz tezis yalnız Dədə Qorqud surəti ilə yekun-

laĢmır, bütövlükdə «Kitab»ın türk mənĢəli antroponimik 

sistemini (surət adlarını) əhatə edir. S.Əlizadə yunan filosofu 

Sokratın «hər bir ad aid olduğu Ģeyin təbiətini əks etdirir» 

fikrinə istinadən yazır: «ġübhəsiz, «Kitab»da etnik və coğrafi 

                                                           
1
 F.de Sössür. Ümumi dilçilik kursu (tərcümə edəni N.Cəfərov). Bakı, 2003, 

səh. 234 
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adlar istisna olmaqla, xüsusi isimlərin əksəriyyəti bədii-

assosiativ düĢüncənin məhsuludur»1. Müəllifin qeydləri də irəli 

sürdüyümüz fikrin düzgünlüyünü təsdiq edir. Amma biz burada 

«buğa» zooleksemi əsasında yaranmıĢ «Buğac» adından bəhs 

etməyəcəyik (Bir buğa öldürmüĢ səniŋ oğlıŋ, adı Buğac olsun). 

Birincisi, ona görə ki, təhkiyəçi onun dəqiq izahını verib. 

Ġkincisi, məqsədimiz boy qəhrəmanları və digər surətlərin 

antroponimik modelləri ilə «Kitab»dakı ayrı-ayrı cümlə və 

sintaktik bütövləri qarĢılaĢdırmaq, onların arasında olan 

assosiativ münasibətləri dəqiqləĢdirməkdir. Bu mənada 

«Kitab»dakı bir neçə antroponimik modeli və müxtəlif 

məzmunlu cümlələri sıranı pozmaqla təqdim edirik ki, onların 

arasında olan assosiativ münasibətlərin ümumi mənzərəsi aydın 

Ģəkildə görünsün: 

 

Antroponimik 

model 

C ü m l ə l ə r 

1. Burla xatun 1.‖…gecədən bir quzı biĢürüb       

dururam‖. 

2. Qaraca çoban  2. ―…BaĢ kəsübdir, qan dökipdir‖. 

3. Qısırca yengə  3. ―Sultanım, bən varayın, ölisi-

dirisi xəbərin  gətürəyin!‖ 

4. Qazan xan 4. ―Qaza bəŋzər qızıımıŋ-

gəlinimüŋ çiçəgi oğul!‖ 

5. Yalançı oğlu  5. ―Mərə, dəli ozan, ərə varan qız 

mənəm!‖ 

                                                           
1
 S.Əlizadə. Ad haqqında Sokrat təlimi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da adqoy-

manın üslubi əsası kimi. ―Kitabi-Dədə Qorqud –1300‖, Bakı, 1999, səh. 24 
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Fikrimizcə, ―quzu‖ sözünə görə birinci cümlənin Qaraca 

çobana (Çoban←quzu xətti), «ad qazanmaq» ifadəsinə görə 

ikinci cümlənin Qazan xana (Qazan←ad qazanmaq xətti), 

intonativ məna və «xəbər gətirmək» frazeminə görə üçüncü 

cümlənin Yalançı oğlu Yalancığa (Yalancıq ← xəbər gətirmək) 

aid olması asanlıqla qavranıla bilər. Dördüncü cümlənin məz-

munu isə elədir ki, onu «doğmayan» anlamlı Qısırca yengəyə 

qətiyyən aid etmək olmaz. Çünki həmin cümlənin semantik 

tutumunda bir ülvilik, doğmalıq, oğul üçün alıĢıb-yanmaq ifadə 

olunur. Bu da Burla xatun adındakı «ətir saça», «göçəl 

görünə» anlamlı «burla» sözü və «xatun» titulu ilə səsləĢir. 

Dördüncü cümlə «Qısırca yengə» antroponimik modeli ilə 

bağlanmadığı kimi, beĢinci cümlə də «Burla xatun» adına 

uyğun gəlmir. Belə ki, beĢinci cümlədə «özünü ərə gedən 

qadın kimi» təqdimetmə ifadə olunub (həmin epizodda Qısırca 

yengə özünü Banıçiçək kimi təqdim edir). Deməli, «Qısırca 

yengə» adı ilə beĢinci cümlənin semantik tutumu arasında 

daxili bağlılıq görünür. Yəni «qısırca» sözünün «doğmayan» 

mənası assosiativ sırada əvvəlcə «əri yoxdur», sonra isə «ərə 

getmək istəyir» cümlələrini yada salır. Deməli, təhkiyəçi 

obrazların dilini fərqləndirə bilib. 

AraĢdırmalar göstərir ki, «Kitab»ın poetik strukturunda dil 

fiqurları bir-birilə zəncirvari Ģəkildə bağlıdır. Fikrimizcə, təh-

kiyəçi boy qəhrəmanlarının antroponimik modellərindəki 

vahidləri səslənmə və semantika baxımından boylardakı parka-

larla əlaqələndirib, onlarla vəhdətdə təsvir edib. Yəni mətn-

lərdəki söz, söz birləĢmələri və cümlələrin müəyyən hissəsi 

forma, həm də mənaca boy qəhrəmanının antroponimik mode-

lindəki sözlərə uyğunlaĢdırılıb. F.de Sössür yazır: «...Al-pın 
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mənzərəsini təsvir edərkən ona Yur dağlarının eyni zamanda 

bir neçə zirvəsindən baxmaq mənasız olardı. Mənzərə bir 

nöqtədən görünməlidir‖1. Sanki ―Dastan‖ı düzüb-qoĢan da boy 

qəhrəmanlarının bir nöqtədən görünməsini, həm də daha poetik 

ifadə olunmasını nəzərə alıb. Q.Kazımov rus yazıçısı 

Ġ.S.Turgenevin ―Yazıçını bürüyən ümumxalq dili dənizinin 

dalğaları sahilsiz və dibsizdir‖ fikrinə istinadən qeyd edir ki, 

yazıçı bu dalğaları öz sənət məcrasına uğurla yönəltdikdə onun 

əsərinin dili də dəniz dalğaları kimi parlaq və təlatümlü olur2. 

Müəllifin obrazlı Ģəkildə dediyi fikirlər ―Kitab‖ da  real olaraq 

görünür. Bəzi faktlara diqqət yetirək: 

«Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy»da «q»-nın daxili 

və xarici alliterasiyası daha üstün görünür. Fikrimizcə, bu, 

boyun qəhrəmanı Salur Qazanla bağlıdır. Yəni boyu düzüb-

qoĢan «q» ilə baĢlanan «Qazan» sözü ilə boydakı digər sözləri 

əlaqələndirməyə çalıĢıb. Belə ki, «Qazan» adı «q» ilə baĢlanır-

sa, onun qardaĢının (Qaragünə), qardaĢı oğlunun (Qara-

budaq), çobanının (Qaraca) və atının (Qoŋnur) adı da ilk səsi 

«q» olan sözlə baĢlanır. Həmin boyda daha çox müraciət 

olunan da Qazandır (a Qazan, ağam Qazan, qardaĢ Qazan, 

mərə Qazan). Digər tərəfdən, boyda Qazanla bağlı iĢlədilən bir 

sıra ifadələr də ilk səsi «q» olan sözlə baĢlanır. Məsələn, anası 

«qarıcıq»dır, arvadı «qırx incə belli qızla‖, oğlu ―qırx igidlə‖ 

əsir düĢüb, dəvələri ―qatar-qatardır‖, özü ailəsini həm də 

―qurddan‖ soruĢur3. Qeyd olunan faktlar təsdiq edir ki, «Salur 

                                                           
1
 F.de Sössür. Ümumi dilçilik kursu (tərcümə edəni N.Cəfərov). Bakı, 2003, 

səh. 234 
2
 Q.Kazımov. Sənət düĢüncələri. Bakı, 1997, səh.17. 

3
 Ə.Tanrıverdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı dili. Bakı, 2006, səh.137. 
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Qazanın evinin yağmalandığı boy»da «q»-nın daxili və xarici 

alliterasiyasının üstünlüyü məhz boyun qəhrəmanı Salur 

Qazanla bağlıdır. Bu, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həmin 

boydakı cümlə strukturlarını da əhatə edir (...Çöndi alubdur, ad 

qazanubdur). Yaxud «Baybörə oğlu Bamsı Beyrək» antropo-

nimik modelində, bir tərəfdən, «qurd balası qurd olar» inanıĢı 

təsdiqlənirsə (Baybörə - bərə - börü (qurd), Beyrək-börüyək - 

börü (qurd), digər tərəfdən, həmin antroponimik modeldə «b»-

nın alliterasiyası ata və oğul adını eyni cür səslənmə, ahəng-

darlıq yaratma xəttində birləĢdirir. Deməli, həmin antro-

ponimik modeldə nəinki səslər, hətta hətta sözlər və söz birləĢ-

mələri bir-birini tamamlayır, fonetik, semantik və qrammatik 

uyğunluq yaranır. «Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»ndakı 

parçaların, daha dəqiq desək, abzasların müəyyən hissəsi ilk 

səsi «b» olan sözlə baĢlanır. Maraqlıdır ki, həmin hissələrdə də 

«b»-nın daxili və xarici alliterasiyası qovuĢuq Ģəkildədir. Bu 

cəhətlər yuxarıdakı nümunədə də təsdiqini tapır. Amma boyun 

qəhrəmanı Beyrəyin Ģərəfinə «b» ilə baĢlanan abzasların sayını 

təqdim edirik: «Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»nda 181 

abzasdan 56-sı ilk səsi «b» olan sözlə baĢlanır ki, həmin 

abzasların da əksəriyyətində «b»-nın daxili və xarici allite-

rasiyası ilə emosionallıq və ekspressivlik yaradılıb, mətnin 

poetikliyi gücləndirilib. Deməli, «b»-nın antroponimik model-

dəki alliterasiyası ilə mətndəki daxili və xarici alliterasiyasının 

qovuĢuq Ģəkildə olması birbaĢa boyun qəhrəmanı Baybörə oğlu 

Bamsı Beyrəklə bağlıdır. Bu isə onu göstərir ki, boyu düzüb-

qoĢan ozan alqıĢ məzmunlu «Bu Oğuznamə Beyrəyin olsun!» 

cümləsini təsadüfi iĢlətməyib1. 

                                                           
1
 Ə.Tanrıverdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı dili. Bakı, 2006, səh.127. 
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Baybörə oğlu Bamsı Beyrək» antroponimik modelində 

«b»-nın alliterasiyası digər Ģəxs adlarını, dəqiq desək, 

Baybican (Beyrəyin qayınatası), Banıçiçək (niĢanlısı) kimi 

antroponimləri, Beyrəyin dilindəki frazeoloji vahidləri (baĢı 

buŋlu olmaq - Beyrəyin baĢı buŋlu oldı), Beyrəyin bədii 

təyinini də əhatə edir («Parasarıŋ Bayburd hasarından parlayıb 

uçan, ap-alaca gərdəginə qarĢu gələn, yedi qızıŋ umudı, Qalın 

Oğuz imrəncisi, Qazan bəgin yınağı, Boz ayğırlı Beyrək»). 

S.Əlizadə Beyrəyin bədii təyini barədə yazır: «Linqopoetik 

baxımdan «Kitab»ı yaxĢı mənimsəyən heç bir oxucu ləqəblərin 

potensial bədii həllinin mövcud olduğuna və onların aid 

olduqları Ģəxs adları ilə məzmunca bağlandığına Ģübhə etməz. 

Bu fikri əyaniləĢdirən qaneedici fakt Beyrəyin özü haqqındakı 

təqdimatıdır. Qazan xanla qarĢı-qarĢıya gələn Beyrək deyir: 

«Baransarı Bayburd hasarından parlıyıb uçan, adaxlusın 

ayrıqlar alurkən tutub alan, Baybörə xan oğlu Bamsı Beyrək 

mana deərlər». Bu sözlərdə III boyun ikiqat süjetinin məzmu-

nuna dəqiq iĢarə vardır. Oxucu Beyrəyin Bayburd qalasına 

necə əsir düĢməsini, qala hasarından «kafir qızı» vasitəsilə 

necə xilas olduğunu və sevgilisi Banıçiçəyi Yalancı oğlu 

Yalancığın əlindən hansı yolla tutub aldığını yaxĢı bilir‖1. 

Beyrəyin bədii təyinində III boyun ikiqat süjetinin məzmununa 

dəqiq iĢarə olunmasının S.Əlizadə tərəfindən müəyyənləĢdiril-

məsi də irəli sürdüyümüz tezisin doğru olduğunu sübut edir. 

Beyrək adı ilə bağlı olan alliterasiya və assosiativ sıra aĢağı-

dakı sxemlərdə daha aydın görünür: 

Beyrək ←   Baybörə (atası) 

                                                           
1
 S.Əlizadə. Ad haqqında Sokrat təlimi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da ad-

qoymanın üslubi əsası kimi. ―Kitabi-Dədə Qorqud – 1300‖. Bakı, 1999, səh. 

27. 
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Beyrək← antroponimik modeli (Baybörə oğlu Bamsı 

Beyrək) 

Beyrək ← Baybican (qayınatası)  

Beyrək ← Banıçiçək (niĢanlısı)  

Beyrək← onun boydakı bədii təyini (Parasarıŋ Bayburd 

hasarından parlayıb uçan... Boz ayğırlı...) 

Beyrək ← onun dilindəki frazeoloji vahidlər 

(Beyrəyin baĢı buŋlu oldı)  

Beyrək ← həmin boydakı 181 abzasdan 56-nın ilk səsi «b» 

olan sözlə baĢlanması 

    Beyrək ←onun bədii təyinində III boyun ikiqat süjetinin 

məzmununa iĢarə 

Göründüyü kimi, təqdim etdiyimiz sxemlər «tematik 

zəncir»in koordinatlarını xatırladır. Azərbaycan dilçiliyində 

tematik zəncir, tematik proqressiya kimi məsələləri sistemli  

Ģəkildə tədqiq edən Ə.Abdullayev yazır: «Bütün mətn «tematik 

zəncir kimi təsəvvür olunur, bu da frazadan yüksək vahiddə 

temanın inkiĢafını, bir-birinə bağlanmasını, onların qarĢılıqlı 

əlaqəsini və iyerarxiyasını, mətnin hissəsinin bütöv mətnə 

münasibətini əks etdirir... Bağlılıq mətnin ayrılmaz əlamətidir. 

Bağlı olmayan mətnlər mövcud deyildir, bağlılığın itirilməsi 

mətni dağıdır, onu yox edir»1. Bu qeydlər də boy qəhrəma-

nının, konkret desək, Beyrəyin antroponimik modelinin  mətn-

yaratmada xüsusi rolu olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, təq-

dim etdiyimiz sxemlərə sintaqmatikanın prinsipləri baxımından 

yanaĢdıqda səs, söz, söz birləĢməsi və cümlələrin mətn daxi-

lində sintez Ģəklində təzahürü, onların bir-birinə qırılmaz 

tellərlə bağlandığı məlum olur. Burada F.de Sössürün sintaq-

                                                           
1
 Ə.Abdullayev. Aktual üzvlənmə və mətn. Bakı, 1998, səh.102. 
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matik birliklə bağlı bəzi fikirlərini xatırlatmaq yerinə düĢür: 

«...bizi heyran edən ilk hadisə - sintaqmatik birlikdir: dilin 

bütün vahidləri ya nitq axınında onları əhatə edənlərdən, ya da 

özlərinin tərkib hissələrindən asılı vəziyyətdədir... biz hər yerdə 

daha kiçik tərkib hissələrindən təĢkil olunmuĢ daha böyük 

vahidlərlə qarĢılaĢırıq, bunlar qarĢılıqlı əlaqə münasibətindədir 

və birlik yaradır‖1. Müəllifin qeydləri ―Baybörənin oğlu Bamsı 

Beyrək‖ boyu‖nda sintaqmatik birliyin yaranmasında ―Beyrək‖ 

adı həlledici funksiyaya malikdir‖ – fikrini qüvvətləndirir. 

Amma, qeyd etdiyimiz kimi, Beyrəyin antroponimik modeli 

təkcə sintaqmatik qruplar yox, həm də assosiativ qrupların 

(Baybörə: börü-qurd; Beyrək börü(yək) - qurd) bağlanmasında 

iĢtirak edib. Daha doğrusu, onlar sintez Ģəklindədir. Burada 

F.de Sössürün baĢqa bir fikrini xatırlatmaq yerinə düĢür: 

«Bizim yaddaĢımız hansı növdən, hansı uzunluqda olmasına 

baxmayaraq, sintaqmların bütün az və ya çox dərəcədə 

mürəkkəb tiplərini mühafizə edir: onlardan istifadə etmək 

lazım gələndə biz assosiativ qruplara üz tuturuq ki, zəruri 

birləĢmənin seçilməsini təmin edək‖2. Müəllifin qeydləri bir 

daha təsdiq edir ki, sintaqmatik və assosiativ qrupların 

zəncirvari Ģəkildə bağlılığı «Kitab»ın bədii gücünü artıran 

vasitələrdəndir. 

Q.Kazımov sənətkar və söz, yazıçı və dil problemlərindən 

bəhs edərkən yazır: «Bədiiliyin ən mühüm əlaməti əsərin 

                                                           
1
 F.de Sössür. Ümumi dilçilik kursu (tərcümə edəni N.Cəfərov). Bakı, 2003, 

səh. 234 
2
 Yenə orada, səh.240 
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dilinin mükəmməlliyidir. Əsərdə hər bir detal əsas ideyanın 

açılmasına, mövzunun müəyyən bir cəhətinin aydınlaĢmasına 

kömək etməlidir. Bədiiliyin yüksək dərəcəsi məzmun xəlqiliyi 

və bədii forma demokratikliyinin harmoniyasından doğur‖1. Bu 

keyfiyyətlərə ən azı min il bundan əvvəl yaradılmıĢ «Kitab»ın 

hər  cümləsində, hətta hər sözündə rast gəlinir. Məhz bu cür 

faktlara görə qorqudĢünaslıqda tez-tez vurğulanır ki, «Kitab» 

son dərəcə yüksək sənətkarlıqla yaradılıb.  

QorqudĢünaslıqda «Kitab»dakı surətlərin dilinin ayrılıqda 

öyrənilməsinin vacibliyi xüsusi olaraq vurğulansa da, bu isti-

qamətdə, demək olar ki, geniĢ və sistemli tədqiat aparılmayıb. 

Belə bir mövzunun tədqiq olunması ilə obrazların dilindəki 

fərdiləĢdirici və fərqləndirici nitq detallarını müəyyənləĢ-

dirmək olar. Bu da obrazların ən səciyyəvi cəhətlərinin, xüsus-

ən də «Kitab»ın estetik məziyyətlərinin daha dolğun Ģəkildə 

açılmasında, eyni zamanda türk poetik təfəkkürünün ən nadir 

incisi olan abidənin elmə bəlli olmayan xüsusiyyətlərinin üzə 

çıxarılmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bu mənada 

«Kitab»dakı bəzi surətlərin dilinin ayrılıqda öyrənilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik. Onların ümumi mənzərəsi 

aĢağıdakı kimidir. 

  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Q.Kazımov. Sənət düĢüncələri. Bakı, 1997, səh.18. 
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Dədə Qorqud  

obrazının dili 

 

QorqudĢünaslıqda Dədə Qorqudun Ģəxsiyyəti, onun ozan-

lığı, müdrikliyi, Oğuzun ən böyük ağsaqqalı olması barədə 

kifayət qədər bəhs olunub. Hətta «Kitab»ın müqəddimə 

hissəsində Dədə Qorqud müdrikliyinə iĢarə olunan ilk parça 

(...Oğuzıŋ, ol kiĢi təmam bilicisiydi, - nə diyərsə, olurdı...) və 

Dədə Qorqudun dilindən söylənmiĢ atalar sözləri və məsəllər 

də tədqiqatçıların diqqətini cəlb edib. Amma Dədə Qorqud 

obrazının dili, onun ən spesifik cəhətləri üslubi linqvistik 

prizmadan az tədqiq olunub. Ona görə də ilk olaraq bir obraz 

kimi Dədə Qorqudun dilindəki fərqləndirici dil vahidlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi zərurəti yaranır. 

Dədə Qorqud obrazının dilində iĢlənmiĢ ərdəmli (Təxt 

vergil, - ərdəmlidir!), hünərli (Yüklət olsun, hünərlidir!), 

ölümlü (Axır - soŋ, ucu ölümtü dünya!), gəlimli-gedimli 

(Gəlimli-gedimli dünya) kimi sözlərə digər obrazların dilində 

təsadüf olunmur. Əlavə edək ki, təqdim etdiyimiz «ərdəmli» 

sözü təhkiyəçi dilində cəmi 3 dəfə, həm də «ərdəmlü» 

formasında iĢlənib. Boyların əksəriyyətinin sonunda iĢlənmiĢ 

xeyir-dua parçaları da yalnız Dədə Qorqud obrazının dili üçün 

səciyyəvi olub, onun müdriklik, kamillik keyfiyyətlərini əks 

etdirir: 

 

Qanı ögdügimiz bəg ərənlər,  

Dünya mənim deyənlər?  

Əcəl aldı, yer gizlədi.  

Fani dünya kimə qaldı? 
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Bu parçada incə saitli sözlərin üstünlük təĢkil etməsi, daha 

doğrusu, incə saitlərin assonansı ilə yaradılmıĢ musiqililik, ritm 

rəngarəngliyi də Dədə Qorqudu - onun musiqili dilini bir obraz 

kimi fərqləndirir, fərdiləĢdirir. 

Dədə Qorqudun özünəməxsus müraciətləri vardır. Bu 

istiqamətdə geniĢ və sistemli araĢdırma aparan N.Cəfərov 

yazır: «Dədə Qorqudun Oğuz cəmiyyətinin müxtəlif təbə-

qələrinə müraciəti «Kitab»da geniĢ əks olunur. Həmin mü-

raciətlərdə ağsaqqallıq, müdriklik, cəmiyyət qarĢısında böyük 

məsuliyyət özünü göstərir. 

Dədə Qorqud Oğuz xanlarına, bir qayda olaraq, öz adları 

ilə müraciət edir. Məsələn, Hey, Dirsə xan! Yaxud: Baybura 

bəy!.. Oğuz bəylərinə müraciət edərkən Dədə Qorqud yaranlar 

deyir: Yaranlar, sizi həqqə ismarladım, — dedi, getdi. Dədə 

Qorqud gənc igidlərə oğul deyə müraciət edir: Hay, oğul, 

Qarcar!... Oğul, Təpəgöz!...‖1. Müəllifin qeydlərindən aydın 

olur ki, Dədə Qorqudun müraciətləri digər obrazlarla 

müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bu da, fikrimizcə, 

Dədə Qorqudun «dədə» statusu ilə bağlıdır. Çünki dədələr el 

arasında öyüd-nəsihət vermək, yol göstərmək, dua etmək kimi 

ictimai vəzifəli Ģəxslər olmuĢlar2. 

Dədə Qorqud sözünün qüdrəti, qeyri-adiliyi ilə seçilir. 

Onun alqıĢı kimi qarğıĢı da «reallığa» çevrilir. Məsələn: O, 

Dəli Qarcara «Çalırsan, əlüŋ, qurısun! - dedikdə Dəli Qarcarın 

qolu quruyur (...Dədə Qorqut vilayət issi idi, diləgi qəbul oldı). 

Eyni qarğıĢa Beyrəyin dilində də rast gəlinir. Belə ki, Beyrək 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Xanım, hey! Bakı, 1999, səh.23-24. 

2
 Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 1979, səh.137 
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Yalançı oğlu Yalancığa ―Əlüŋ qırsun, parmaqlarıŋ çürisün...‖ 

desə də, Yalancığın qolu qurumur. Bu müqayisə onu göstərir 

ki, təhkiyəçi eyni ifadəni müxtəlif məqamlarda sənətkarlıqla 

iĢlədə bilib. Digər tərəfdən, həmin müqayisə Dədə Qorqudun 

adi bir obraz yox, qorqudĢünaslıqda qeyd edildiyi kimi, Ģaman-

kahin, peyğəmbər səviyyəsində olduğunu təsdiqləyir. 

Dədə Qorqud obrazının dilini digər obrazların dilindən 

forma və semantik tutum baxımından kəskin Ģəkildə fərqlən-

dirən cümlələr də az deyil. Məsələn, «Adını bən dedim, yaĢını 

allah versün!», «Bir Keçi baĢlu Keçər ayğırı, bir Toğlı baĢlu 

Turu ayğırı…», «Oğuz elinə qaravul olsun!..» Bu cümlələrin 

hər biri Dədə Qorqudun dilini fərdiləĢdirən nitq detallarıdır, 

Dədə Qorqudun atributu, etiketi funksiyasında çıxıĢ edir. 

 

 

Qazan  

obrazının dili 

 

Qazan adına ―Kitab‖ın 8 boyunda təsadüf olunur. Amma 

bir surət kimi daha çox II, IV, XI və XII boylarda fəal görünür. 

Qazan bəylik statusuna uyğun olaraq daha çox əmrlə 

danıĢdırılan bir obrazdır. Qazanın dilindən verilmiĢ cümlələrin, 

xüsusən də əmr cümlələrinin daxilindəki söz və ifadələrin bir 

qismi də daha çox məhz Qazanın dili üçün səciyyəvidir: ad 

qazanmaq, av avlamaq, quĢ quĢlamaq, baĢ kəsmək, qan 

tökmək, yay çəkmək, ox atmaq... Düzdür, bu tip vahidlərin bir 

qisminə təhkiyəçi və digər obrazların dilində də təsadüf olunur. 

Amma heç bir obrazın dilində «BaĢın kəs!» cümləsinə rast 
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gəlinmir. Maraqlıdır ki, həmin cümlə «Kitab»ın 12-ci boyunda 

Qazanın dilindən verilmiĢ son cümlədir. 

«Kitab»da Qazan obrazından baĢqa, elə bir obraz yoxdur 

ki, onun dilində predikatları felin əmr Ģəkli ilə ifadə olunmuĢ 

bir neçə cümlə ardıcıl olaraq sıralanmıĢ olsun: 

«Ünim aŋlaŋ bəglər, sözüm dinləŋ, bəgər! Yata-yata 

yanımız ağrıdı. Tura-tura belümiz qurudı. Yüriyəlim, a bəglər! 

Av avlayalım, quĢ quĢlıyalım, sığın, keyik yıqalum, qayıdalım 

otağımıza düĢəlim: yeyəlim-içəlim, xoĢ keçəlim!‖. 

Təqdim etdiyimiz parçada 11 predikat iĢlənmiĢdir ki, 

bunların da 9-u felin əmr Ģəkli ilə ifadə olunub (aŋlaŋ, dinləŋ, 

yüriyəlim...) Deməli, Qazanın dilindəki fərqli cəhətlər cüml-

ənin yalnız leksik və qrammatik yox, həm də intonativ 

mənalarında özünü göstərir. 

Təhkiyəçi Qazanın dilində igidlik məzmunlu söz bir-

ləĢmələrini anafora Ģəklində elə iĢlədib ki, bu, heç bir obrazı 

yox, yalnız Qazan obrazını səciyyələndirən poetik fiqur kimi 

götürülə bilər: 

 

Mənim savaĢdığım, mənim dögüĢdügim,  

Mənim çəkiĢdügim, mənim qılıclaĢdığım görgil, 

                                                                  ögrəngil! 

 

Göründüyü kimi, oğlunu döyüĢə hazırlayan Qazanın 

dilində «mənim savaĢdığım», «mənim dögüĢdügim», «mənim 

çəkiĢdügim», «mənim qılıclaĢdığım» feli sifət tərkiblərinin 

anafora Ģəklində iĢlənməsi və onun birbaĢa cümlənin nüvə 

hissəsi ilə bağlanması (görgil, ögrəngil) Qazanın dilini 

fərqləndirməyə, onun bir obraz kimi xarakterik cəhətlərini 

açmağa xidmət edir. 
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Qazanın yüksək sərkərdəlik məharətinə malik olması təkcə 

təhkiyəçi dilində yox, həm də onun öz dilindən verilmiĢ 

parçalarda ifadə olunub: 

Kimi aydır: «Keyik tozıdır». Kimi aydır: «Yağı tozıdır». 

Qazan aydır: «Keyik olsa, bir, ya iki bölük olurdı. Bu gələn, 

bilmiĢ oluŋ,   yağıdır». 

Bu parçada Qazan ayrı-ayrı fikirləri ümumiləĢdirərək  

dəqiq nəticə çıxaran, hökm verən bir obraz kimi görünür. Bu 

da, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onun yüksək sərkərdəlik 

məharətinə iĢarədir. «Bu gələn, bilmiĢ oluŋ, yağıdır» cümlə-

sindəki «bilmiĢ oluŋ» predikatı Qazanın dilini fərqləndirən nitq 

detallarından biri kimi götürülə bilər. 

Qazan düĢmənlə (kafirlə) qarĢılaĢarkən onun nitqində 

sanki qəzəb və kin püskürür, nifrətini gizlədə bilmir: 

 

Ġt kibi gu-gu edən çərkəz xırslı 

Küçicik toŋuz Ģülənli,  

Bir torba saman döĢəkli, 

Yarım kərpic yasdıqlı, 

Yonma ağac təŋrili. 

Köpəgim kafər... 

 

Qazanın dilində iĢlənmiĢ it kibi gu-gu edən (it kimi 

mırıldayan), köpəgim kafər (mənim köpəyim kafir) kimi kobud 

ifadələr təsdiq edir ki, Qazan kafirə olan nifrətini gizlədə 

bilmədiyi üçün onu insan kimi qəbul etmir, alçaldır. Bir cəhəti 

də qeyd edək ki, kafiri alçaltma Oğuz igidlərinin nəinki dilində, 

hətta bədii təyinlərində də iĢlənmiĢdir. Məsələn, Ġlək qoca oğlı 

Alp Ərənin bədii təyinində: «Kafirləri it ardına burağıb xorlı-

yan» - «Kafirləri it ardına qoĢub-alçaldan». 



                                                                                 

29 

 

Qazanın dilində rəngarəngliyi ilə fərqlənən, türk etik-

estetik görüĢlərinin zənginliyindən xəbər verən müraciətlər də 

xüsusi yer tutur. Məsələn, Qazan oğlu Uruza «arslanım oğul», 

«qulunum oğul», Qaraca çobana «mərə çoban», «oğul çoban», 

Oğuz bəylərinə «bəglər», - deyə müraciət edir. 

Qazan ən çətin anlarda bəylik qürurunu sındırmır. Bu 

mərdanəlik onun daxili nitqində də müĢahidə olunur: 

Qazan fikr eylədi: «Əgər çobanla varacaq olursam, Qalın 

Oğuz bəgləri bənim baĢıma qaqınc qaxarlar. Çoban bilə 

olmasa, Qazan kafəri almazdı», — deyərlər. 

Göründüyü kimi, Qazan Oğuz cəmiyyətində mövqeyini, 

bəylik statusunu qorumağı bacaran obraz kimi çıxıĢ edir. 

Qazan kafirdən anasını istəyərkən öz ədəbini, əxlaqını 

gözləyir: 

 

Qarıcıq anam gətürüb durursan, mərə kafər, 

                                                anamı vergil maŋa 

SavaĢmadın, uruĢmadın qayıdayım  - gerü ŋdönəyim, 

                                           gedəyim, bəllü bilgil, – dedi. 

 

B.Nəbiyev bu misralara türk mənəvi dəyərləri prizmasın-

dan yanaĢaraq yazır: «... Lap qədim zamanlarda elə köçəri 

qövmlər olub ki, qocalıb tamam əldən düĢmüĢ ağsaqqalı, 

ağbirçəyi tez-tez köç edərək dəyiĢmək zorunda olduqları bir 

məntəqədən o birinə aparmır, son köç yerində taleyin ümidinə 

qoyub gedirərmiĢ. «Kitabi-Dədə Qorqud»da isə qocalara, 

qarılara münasibət tam baĢqa əxlaqi əsaslar üzərində tənzim 

olunur. Boyların birində (II boydan götürdüyümüz yuxarıdakı 

parçanın bütöv hissəsi nəzərdə tutulur – Ə.T.) bütün varı-

dövləti talan edilmiĢ, mal-qarası, at ilxıları, qoyun sürüləri, 
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dəvə karvanları əlindən çıxmıĢ, ailəsinin istisnasız olaraq bütün 

üzvləri yesir edilmiĢ Oğuz bəyinin namərd düĢməndən yalnız 

bir təmənnası var: artıq qarımıĢ anasını ona qaytarsınlar ki, 

savaĢmadan qayıdıb getsin; ta ki, anası at ayaqları altında 

tapdanmasın, vəssalam!»1. Müəllif Qazanın anasına olan 

məhəbbətini Oğuz cəmiyyəti, Oğuz əxlaqi dəyərləri kon-

tekstində tədqiq edib. Amma burada onu da qeyd edək ki, 

B.Nəbiyevin «... ta ki, anası at ayaqları altında tapdanmasın, 

vəssalam» fikri Qazanın kafirə ünvanlanmıĢ müraciətindən 

yox, Qazanın Qaraca çobana dediyi «Qaracıq çoban, anamı 

kafərdən diləyəyim, at ayağı altında qalmasun» cümləsindən 

doğan məntiqi nəticədir. Həmin cümlənin semantik tutumunda 

isə Qazanın döyüĢə hazırlaĢmasının ilkin konturları görünür. 

Bu mənada S.CəmĢidovun Qazan surəti barədə dediyi 

«...düĢmənlə saziĢə girmək kimi görünən hərəkətləri, bir 

tərəfdən, anaya olan son dərəcə ülvi bir münasibəti əks 

etdirirsə, digər tərəfdən, onun yüksək humanizmindən irəli 

gəlir‖2 fikri real görünmür. 

«Kitab»da totemizmlə bağlı olan cümlələrə bir neçə surətin 

dilində təsadüf olunsa da, Qazanın dilində daha qabarıq 

görünür: «Ağ qayanıŋ, qaplanınıŋ erkəgində bir köküm var», 

«Əzvay qurd ənügi erkəgində bir köküm var», «Ağ sunqur quĢı 

erkəgində bir köküm var»... 

«Ağ qayanın, qaplanınıŋ erkəgində bir köküm var» 

cümləsi birbaĢa totemizmlə bağlı olub, Qazan obrazının ən 

                                                           
1
B.Nəbiyev. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da el birliyi və düĢmənə münasibət. 

―Kitabi-Dədə Qorqud – 1300‖. Bakı, 1999, səh.8. 
2
 ġ.CəmĢidov. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977,  səh.88. 
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səciyyəvi cəhətlərini əks etdirir. Belə ki, Oğuz elinin ən böyük 

qəhrəmanı nəslini, kökünü bilir, hətta onunla fəxr edir. 

«Əzvay qurd ənügi erkəgində bir köküm var» cümləsindəki 

«əzvay» sözü barədə S.Əliyarov yazır: «Azvay sözünə 

gəldikdə, onun açımı indiyədək qaranlıq qalır. O.ġ.Gökyayın 

izahına görə, Sarı Sabır deyilən bitkidən çıxarılan acı 

maddədir, qadınlar uĢaqları süddən kəsmək üçün azvay sürtər-

lər. Lakin «qurd əniyi erkəyinin buna nə dəxli var? – sual 

altında qalır‖1. Müəllifin «azvay sözünə gəldikdə, onun açımı 

indiyədək qaranlıq qalır» fikrinə bir aydınlıq gətirək. Birincisi, 

F.Zeynalov və S.Əlizadə «əzvay» sözünü mətnin semantik 

tutumuna uyğun Ģəkildə sadələĢdiriblər (əzvay – qorxu 

bilməz)2. Ġkincisi, həmin sözdə iki kök morfemi müĢahidə 

olunur: əz + vay = əzvay. M.KaĢğarinin lüğətində «əz» 

sözünün qazmaq, «vay» sözünün isə əmr edənin əmrini saya 

salmamaq mənasında olduğu göstərilir3. Deməli, «əz+vay» 

modeli ilə «qorxu bilməz» ifadəsinin semantikası eyni xətdə 

birləĢir. 

Qazanın dilindən verilmiĢ bəzi parçalarda dilin bir neçə 

funksiyası müĢahidə edilir: 

«A bəglər. Uruz xub söylədi, Ģəkər yedi. Siz yegüŋiz-içüŋiz, 

söhbətiŋüz tağıtmaŋuz. Mən bu oğlanı alayın, ava gedəyin. 

Yedi günlig azuğla çıqayın. Ox atdığım yerl əri, qıl ıc çal ub 

baĢ kəsdügim yerl əri göst ərəyim. Kafər sərhəddinə Cızığlara, 

                                                           
1
S.Əliyarov. Tarixi-coğrafi qeydlər. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, səh. 

257. 
2
 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1988, səh.217. 

3
 M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk (tərcümə edəni Ramiz Əskər). IV cild,    

Bakı, 2006, səh.194, 630. 
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Ağlağana, Gögcə tağa aluban çıqayın. Sonra oğlana gərək 

olur, a bəglər!». 

Sintaktik bütövün daxilindəki cümlələrin əksəriyyəti əmr 

cümləsidir. Bu, dilin konativ funksiyasına uyğun gəlir. Amma 

mətnin ümumi strukturunda dilin konativ funksiyası ilə yanaĢı, 

referent funksiyası da müĢahidə edilir. Belə ki, Qazan oğlu 

Uruza - gələcək varisinə Oğuz elinın sərhədləri, coğrafi koor-

dinatları haqqında məlumat verir (Kafər sərhəddinə Cızığlara, 

Ağlağana, Gögcə tağa aluban çıqayın...). Deməli, dilin konativ 

və referent funksiyaları poetik funksiya ilə vəhdətdədir. 

Qazanın dilindəki fərdi xüsusiyyətlər onun yurdu ilə, su 

ilə, qurdla, köpəklə soraqlaĢması təsvir olunan parçalarda daha 

qabarıq görünür. Onun dilindən verilmiĢ həmin poetik 

lövhələrin ən kiçik detalı belə fərqli mövqedə çıxıĢ edir. 

Burada təkcə onu qeyd edək ki, suya və qurda «qara baĢım 

qurban olsun», – deyən yalnız Qazandır. 

Qazanı digər surətlərdən fərqləndirən cəhətlərdən biri də 

onun dilindəki komik detallardır: 

Əlin-əlinə çaldı, qas-qas güldi. Kafərlər aydırlar ki, 

―gülürsən?‖ Qazan aydır: ―Mərə kafərlər, bu ərəbəyi beĢigim 

sandım. Sizi yamrı-yumrı tadım - dayəm sandım...―. 

Göründüyü kimi, Qazan zarafatından qalmır, kafirlərə 

gülür, onları kələ-kötür dayəsi hesab edir. Deməli, Qazan 

kafirləri alçaldır, özünün bəylik və böyüklük statusunu isə 

mərdliklə qoruyur. Qazan obrazının bu cür keyfiyyətləri yazıçı 

Anarın diqqətindən yayınmadığı üçün onu daha geniĢ planda 

təhlil etmiĢdir. Müəllif yazır: «Yumorunu, zarafatını, məzəsini 

Qazan əsirlikdə də itirmir. Təkurun övrətini inandırır ki, 

ölülərinə gətirdiyi yeməklərin hamısını tutub əllərindən alıram, 

həm də ölülərinizin yorğasına minər və kahinlərini yedərəm. 
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Biçarə Təkur arvadı Qazana yalvarır ki, beĢ yaĢında bir qız-

cığazı ölüb, barı onu minməsin. Qazan: «Ölülərinizdə ondan 

yorğa yoxdur, həp ona minirəm» - deyir. Bu qara yumoruyla 

Qazan zindanın zirzəmisindən qurtulur, üzə çıxır1. Anarın 

qeydləri də Qazan obrazının, onun duzlu-məzəli dilinin təh-

kiyəçi tərəfindən ustalıqla yaradıldığını təsdiqləyir. 

 

Beyrək 

obrazının dili 

 

 

Əvvəlki səhifələrdə Beyrək obrazı ilə bağlı geniĢ Ģəkildə 

bəhs etdiyimizdən burada onun dilindəki bəzi xarakterik 

detalları izah etməklə kifayətlənirik. 

Beyrəyin tez-tez dəyiĢən nitqində, demək olar ki, bütün 

məqamlarda mərdlik, mübarizlik, düzlük kimi müsbət keyfiy-

yətlər ifadə olunub. Burada onu da qeyd edək ki, «Kitab»ın 

Drezden nüsxəsində Beyrək həm ilk eĢqinə sadiq, həm də 

verdiyi vədi yerinə yetirməyən bir obraz təsiri bağıĢlayır (...Yer 

kibi kərtləyin, topraq kibi savrılayın! Sağlıqla varcaq olursam, 

Oğuza gəlüb, səni halallığa almaz isəm!..). Vatikan nüsxəsində 

isə fərqli formadadır. Bu istiqamətdə araĢdırma aparan 

ġ.CəmĢidov M.Ergin və V.Jirmunskiyə istinad edərək yazır: 

«Kitabi-Dədə Qorqud»un Vatikan nüsxəsində göstərilir ki, 

Banıçiçəyə qovuĢduqdan sonra Beyrək qayıdıb Bayburd hasarı 

bəyinin qızını da alıb gətirir»2 . Bu fakt da Oğuz igidi Beyrəyin 

bənzərsizliyini sübut edir. 

                                                           
1
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. ―Sizsiz‖. Bakı, 1992, səh.87. 

2
 ġ.CəmĢidov. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1977, səh.110. 
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Bəzirganları ölümdən qurtaran Bamsı (Beyrək) onlardan 

boz ayğırı, altı pərli gürzü və yayı minnətlə almaq istəmir: 

Yigit barmağın ısırdı, aydır: «Bunda minnətlə almaqdan 

isə, anda babam yanında minnətsiz almaq yegdir!‖  

Göründüyü kimi, təhkiyəçi Beyrəyin daxili nitqini 

heyrətlənmək anlamlı «barmağını ısırdı» (diĢlədi) jesti ilə bir 

kontekstdə təqdim etməklə onu fərdiləĢdirə bilib. Düzdür, 

daxili nitqə digər obrazlarda da rast gəlinir. Amma «barmağını 

ısırdı» jesti heç bir obrazla bağlı iĢlədilməyib. 

Beyrək dayələrə müraciət edərkən «sormaq eyib olmasın» 

ifadəsini iĢlədir (... əmma sormaq eyib olmasun, bu otağ 

kimüŋdir?). Belə bir nitq etiketi, bir tətəfdən, onun mənəvi 

təmizliyinə iĢarədirsə, digər tərəfdən, onu baĢqa obrazlardan 

fərqləndirir. 

Qazan surətinin dilində iĢlənən «baĢa qaxınc etmək» 

ifadəsi (...Qalın Oğuz bəgləri bənim baĢıma qaqınc qaxarlar) 

Beyrəyin dilində daha kamil formada təzahür edir: baĢuma 

qaxınc, yüzimə toxınc (Qalın Oğuz içində baĢuma qaxınc, 

yüzimə toxınc edərlər). Maraqlıdır ki, həmin obrazlı ifadənin 

sonunda iĢlənmiĢ «etmək» feli Qanturalının dilində «olmaq» 

feli ilə verilmiĢdir (BaĢıma qaxınc, yüzimə toxınc olmasun). 

«Kitab»da elə obrazlı ifadələrə təsadüf olunur ki, onlar 

yalnız Beyrək surətinin dili üçün səciyyəvidir. Məsələn, 

Beyrəyin dilində iĢlənmiĢ «gözünə durmaq», «baĢ-beyin 

almaq» kimi frazemlərə, «Aldayuban ər tutmaq övrət iĢidir» 

kimi kəlamlara, «Əlüŋ var olsun!» kimi alqıĢlara, «parmaqlarıŋ 

çürisün», «toŋız oğlı toŋuz» kimi qarğıĢ və söyüĢlərə digər 

obrazların dilində rast gəlinmir. 

Beyrək yeganə obrazdır ki, onun dilində at poetik bir dillə 

tərif edilir: 
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    ... Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb tayandı iki ayağınıŋ 

üzərində turdı, kiĢnədi. Beyrək dəxi bunı ögmiĢ, görəlim , 

xanım, necə ögmiĢ. Aydır: 

Açuq-açuq meydana bəŋzər səniŋ alıncuğıŋ,  

Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ. 

ƏbriĢimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ.  

 

  Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ. 

            Əzi muradına yetürər səniŋ arxacığıŋ 

            At diməzəm saŋa qartaĢ deyərəm. 

            QartaĢımdan yeg!  

 BaĢıma iĢ gəldi, yoldaĢ deyərəm, 

 YoldaĢımdan yeg! — dedi. 

 

At baĢını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı. Beyrəgə qarĢu 

gəldi. Beyrək at köksin qucaqladı. Ġki gözin öpdi. Sıçradı, 

bindi... 

 Bu parçaya qəhrəman və at münasibətləri prizmasından 

yanaĢdıqda aydın olur ki, Boz ayğır Beyrəyin ən sadiq yoldaĢı, 

zərbə qüvvəsidir. Belə ki, o, Beyrəyi görən kimi dayanır və iki 

ayağını yuxarı qaldıraraq kiĢnəyir, Beyrək onu öyəndə baĢını 

yuxarı qaldırmır. Öyülməsindən sonra isə baĢını yuxarı tutmuĢ, 

bir qulağını qaldırmıĢ vəziyyətdə Beyrəyin qabağına gəlir. Bu 

hərəkəti isə «ərin ağzının kəsərini bilən at» edə bilər. Beyrəyin 

boz ayğıra minməsi də adi səhnələrdən deyil. Belə ki, Beyrək 

Boz ayğıra sıçrayıb minməzdən əvvəl onun köksünü qucaq-

layır, iki gözündən öpür, ona insani münasibət bəsləyir. 
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Deməli, qəhrəmanın ata, atın da qəhrəmana münasibəti 

qarĢılıqlıdır1. 

«Üzüyü oxla vurub paralama» heç bir surəti yox, məhz 

Beyrək surətini səciyyələndirir. «Beyrək oxla (falos simvolu) 

üzüyün gözündən keçirməklə Oğuz bəylik-ərlik dünyasında 

müvəqqəti itirilmiĢ mövqeyini – fallokratik-ərlik hakimiyyətini 

(diri statusunu), baĢqası (Yalançıq) tərəfindən «mənimsənilmiĢ 

mifi» (R.Bart), nəhayət, özünə qaytarmıĢ olur. Metonimik aktın 

metaforik akta çevrilməsinə imkan vermir‖2. Boyun sonrakı 

hissələrində, daha doğrusu, toy səhnəsi təsvir olunan hissədə 

Beyrəyin özünü Banıçiçəyə tanıtması (Böylə digəc qız tanıdı-

bildi kim, Beyrəkdir. Cübbəsilə-çuxasilə Beyrəgin ayağına 

düĢdi) isə ilkin statusa tam yiyələnmədir. Burada onu da qeyd 

edək ki, «beĢikkərtmə» olan Beyrəklə Banıçiçəyin niĢan-

lanması, dustaq olan Beyrəyin Yalancıq tərəfindən «öldü» kimi 

qələmə verilməsi, niĢanlısını öldü bilən Banıçiçəyin ah-naləsi, 

ağ çıxarıb qara geyinməsi, Yalancığın evlənmək təklifinə 

Banıçiçəyin könülsüz olaraq razılıq verməsi, toy günü qəmgin 

olan Banıçiçəyin dəli ozanın Beyrək olduğunu biləndə 

sevincdən onun ayağna düĢməsi kimi məsələlər III boyun süjet 

xəttində xüsusi yer tutur. Maraqlıdır ki, müasir etnoqra-

fiyamızdakı «Ġncə» oyun – tamaĢasının süjeti tipoloji baxımdan 

həmin hadisə ilə səsləĢir. A.Anatolluoğlu Qubanın Söhüb 

kəndində xınayaxdı gecəsi oynanılan «Ġncə» oyun-tamaĢası 

                                                           
1
 Ə.Tanrıverdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı dili. Bakı, 2006, səh.53. 

2
R.Kamal. Arxaik ritual semantikası və ―Bamsı Beyrək boyu‖nda  

metonimik-metaforik süjet yaradıcılığı. ―Qobustan‖, N 4, Bakı, 2005, 

səh.36. 
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barədə yazır: «Ən əvvəl qəfil bəd xəbər «gəlini» sarsıdır. Bu 

psixoloji durum getdikcə bilərəkdən dərinləĢdirilir ki, «gəlin» 

buna daha qəlbən inanaraq haldan-hala düĢsün. Lakin sonra bu 

bəd xəbərin həqiqət deyil, yalan olmasının «gəlin»ə çatdı-

rılması ondakı sönmüĢ hissləri yenidən canlandırır, ona həyati 

güc və qüvvət verir, qırılmıĢ inamını bərpa edir. Hadisələrə 

artıq hisslərlə deyil, ağılla qərar verməyə sövq edir‖1. Bu 

qarĢılaĢdırma bir daha sübut edir ki, Banıçiçəklə «Ġncə» oyun-

tamaĢasındakı «gəlin» obrazının bir sıra cəhətləri eyni xətdə 

birləĢir, sanki oyun-tamaĢadakı «gəlin» obrazı Banıçiçəyi 

təkrarlayır, onun taleyini yaĢayır.  

Beyrək surətinin dilindəki fərqli nitq detalları təsdiq edir 

ki, onun «Kitab»da xüsusi çəkisi var və bir obraz kimi yüksək 

sənətkarlıqla yaradılıb. 

 

Qanturalı  

obrazının dili 

 

Qanturalı VI boyun qəhrəmanıdır. Onun dilindəki bəzi söz 

və ifadələr, hətta müəyyən parçalar digər obrazların dilindən də 

verilib. Məsələn, Dədə Qorqudun dilindən verilmiĢ ―QarĢı ya-

tan qara tağıŋı asmağa gəlmiĢəm‖ misrası ilə baĢlanın Ģeir 

parçası Qanturalının dilində nisbətən dəyiĢdirilmiĢ formada 

təqdim edilib. Yaxud Oğuz igidləri, xüsusən də Qazan xanın 

dili üçün səciyyəvi olan «baĢ kəsmək», «qan tökmək», «qan 

qusdurmaq» kimi ifadələr Qanturalının dilində də iĢlənib. 

                                                           
1
A.Anatolluoğlu. Xınayaxdı mərasimi –―Ġncə‖ oyun – tamaĢası. ―Qobus-

tan‖, N 4, Bakı, 2005, səh.88. 
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Amma Qanturalının dilini digər surətlərdən fərqləndirən 

cəhətlər də özünü göstərir. Bəzi faktlara diqqət yetirək: 

Təhkiyəçi «Kitab»da poetikliyi gücləndirən vasitə kimi 

polisindeton üsuldan da istifadə edib. Maraqlıdır ki, bu cəhət 

özünü daha çox Qanturalının dilində göstərir: 

 

Ya varmıyam? Ya gələm, ya gəlməyəm,  

Ya qara buğranıŋ köksü altında qalam 

Və ya buğanın buynuzunda iliĢəm, 

Ya qağan aslanıŋ qaynağında didiləm!  

Ya varam, ya varmıyam?  

Ya gələm, ya gəlmiyəm!.. 

 

Kiçik bir parçada «ya» tabesizlik bağlayıcısından on dəfə 

istifadə olunub. Bu da, bir tərəfdən, «ya»-nın xarici allitera-

siyası, digər tərəfdən, poetikliyin polisindeton üsulla yaradıl-

ması kimi dəyərləndirilə bilər. 

Qanturalının dilində iĢlənmiĢ «Bu dünyayı ərənlər əqllə 

bulmuĢlar» kimi atalar sözləri, «Qar üzərinə qan tammıĢ kibi 

qızıl yaŋaqlım!» kimi təĢbehlər, «incə tonlum» və «qələmçilər 

çaldığı qara qaĢlım!» kimi epitetlər onun dilinin spesifik 

cəhətləri kimi götürülə bilər. 

 

Bəkil  

obrazının dili 

 

IX boyun qəhrəmanı Bəkilin dili ilə digər Oğuz qəhrəman-

larının dili arasında müəyyən oxĢarlıqlarla bərabər, bir sıra 

fərqli xüsusiyyətlər də müĢahidə edilir. 
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«Kitab»da diplomatik dillə danıĢma daha çox Bəkil surəti 

üçün səciyyəvi görünür: 

 

Ağ alınlu Bayındır xanıŋ divanına 

                                 dünin varğıl!  

Ağız dildən Bayındıra səlam vergil!  

Bəglər bəgi olan Qazanıŋ əlin öpgil! 

«Ağ saqallu babam buŋlu», — degil!  

«Əlbətdə və əlbətdə Qazan bəg maŋa yetiĢsün, 

                                                - dedi», degil! 

 Gəlməz olsan, məmləkət bozılıb xərab olur... 

 

Təqdim etdiyimiz parçada «divanına get», «salam ver», 

«əlini öp» predikatlı cümlələrdən sonra «yurdumuz talandı» 

(...məmləkət bozılıb xərab olur) predikatlı cümləsinin iĢlənməsi 

Bəkilin diplomatik dillə danıĢdığını təsdiqləyir. «Əlbətdə» 

modal sözünün təkrar olunaraq iĢlənməsi də yalnız Bəkilin dili 

üçün səciyyəvi nitq detalı kimi götürülə bilər. 

«QuĢqunadək palçığa batmaq» (Alplar içində bizi qus-

qunımızdan balçığa baturdın), «gök iraq, yer qatı», «öləyim 

ağzın içün» və s. kimi obrazlı ifadələr Bəkilin dilində olan 

özünəməxsusluğu sübut edən dil faktları kimi çıxıĢ edir. 

Bəkil ümidsizliyə qapılanda «Ulu oğlım, ulu qardaĢım 

yoq», arvadının qabiliyyətini qiymətləndirəndə «... xatun 

kiĢinin əqli-kəlicəsi eyüdür», səmimiyyətinə inananda isə 

«Görklüm, atdan düĢdüm, ayağım sındı», – deyir. Bu cüm-

lələrin hər biri istər semantik tutum, istərsə də forma ba-

xımından Bəkili digər obrazlardan fərqləndirməyə xidmət edir. 
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Təpəgöz  

obrazının dili 

 

Təhkiyəçi mifik obraz Təpəgözün dilinə xüsusi olaraq 

diqqət yetirib. Belə ki, Təpəgöz ilk dəfə Dədə Qorqudla 

görüĢərkən danıĢdırılır. O, Dədə Qorqudun «Oğul, Dəpəgöz, 

Oğuz əlüŋdə zəbun oldı, buŋaldı. Ayağıŋ toprağına məni 

saldılar. Saŋa kəsim verəlim, deirlər», — cümləsinə cavab ola-

raq «Gündə altmıĢ adam veriŋ yeməgə!» - deyir. Təpəgözün 

dilindən verilmiĢ bu cümlədə onun ən xarakterik cəhəti - insan 

əti ilə qidalanması, vəhĢi xisləti ifadə olunub. Təhkiyəçi Təpə-

gözün bu xüsusiyyətini boyun sonrakı hissələrində inkiĢaf 

etdirib. Məsələn, boyun son hissələrində Təpəgözün dilindən 

verilmiĢ aĢağıdakı parçaya diqqət yetirək: 

 

Qalqubanu yerimdən turam, derdim. 

Qalın Oğuz bəglərindən əhdim bozam, derdim. 

 

      Yeŋidən toğanın qıram, derdim 

      Bir gəz adam ətinə toyam, derdim... 

 

Bu parçada Təpəgözün istəyi aydın Ģəkildə ifadə olunub. 

Betə ki, o, Oğuz bəytəri ilə əhdini pozaraq (Bu, Dədə Qorqu-

dun Təpəgözə verdiyi vədə iĢarədir: ...əmma gündə eki adam 

ilə beĢ yüz qoyun verəlim), yenidən (yeni) doğulanların 

hamısını öldürmək istəyir ki, heç olmasa bircə dəfə adam 

ətindən doya. Bu, vəhĢiliyin kulminasiya nöqtəsidir. Təpə-

gözün dilindən verdiyimiz yuxarıdakı misraların sadələĢ-
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dirilməsi ilə bağlı mübahisəli məqamlar müĢahidə edildiyi 

üçün onu eynilə təqdim edirik: 

  

Deyirdim ki, qalxıb yerimdən durum 

Qalın Oğuz bəyləriylə əhdimi pozum, 

Qollarında Ģahinləri öldürüm, 

Bircə dəfə adam ətindən doyum 

 

Göründüyü kimi, «Kitab»ın tənqidi mətn hissəsindəki 

«yeŋi» və «toğan» sözləri mətnin müasir Ģəklində1 «qol» və 

«Ģahin» sözləri ilə əvəz edilib. Bu cür əvəzlənmənin elmi və 

məntiqi baxımdan qüsurlu olmasını bir neçə istiqamətdə izah 

etmək olar. Birincisi, «Bir gəz adam ətinə toyam, derdim» 

cümləsinin semantik yükü imkan vermir ki, ondan əvvəl 

iĢlənmiĢ misra «Qollarında Ģahinləri öldürüm» Ģəklində 

sadələĢdirilsin. Ġkincisi, V.V.Bartold həmin misranı mətnin 

semantik tutumuna uyğun tərcümə edib (Я говорил, что 

истреблю тех из них, кто вновь появился на свет…)2.  

Üçüncüsü, H.Araslı və M.Erginin nəĢrlərində də «yeŋidən 

toğanın» ifadəsi «yenidən doğanın» mənasında vetilmiĢdir. 

Onda sual oluna bilər ki, nə üçün «yeŋidən» sözü qollarında, 

«toğan» isə Ģahin kimi sadələĢdirilib. Fikrimizcə, zahiri 

oxĢarlıq əsas götürüldüyü üçün balalamaq, törəmək anlamlı 

substantivləĢmiĢ toğan (doğan) feli sifəti Ģahin anlamlı arxaik 

«toğan» zooleksemi kimi, «yeŋidən» sözünün kök hissəsi isə 

qədim türk dilindəki yan, paltarın yanı, qırağı, qolu anlamlı 

                                                           
1
 Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, səh.201. 

2
 В.В.Бартольд. Турецкий эпос и Кавказ. «Книга мoего деда Коркута». 

М.-Л., 1962, стр. 82 
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«yenq»1 kimi baĢa düĢülüb. Yəni hər iki sözün sadələĢdiril-

məsində mətnin semantik tutumu yox, sözlərin formal oxĢarlığı 

əsas götürülüb. Maraqlıdır ki, S.Əlizadə və F.Zeynalov 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 1988-ci il nəĢtinin 65-ci səhifəsindəki 

―yeŋ‖ sözünün məna və funksiyasını düzgün müəyyən-

ləĢdiriblər: ―Əllərin yeŋinə  çəkdi. Görükməsün deyü oyuna 

girdi‖ – ―Əllərini görünməsin deyə içəriyə - qaftanının qoluna 

çəkdi, oyuna girib dedi...‖. Bu fakt da Təpəgözün dilində 

iĢlənmiĢ ―yeŋidən‖ sözünün qollarında mənasında olmadığını 

təsdiqləyir. Əlavə edək ki, həmin sözlər (yeŋidən, toğan) 

Qazanın dilində də iĢlənib: ―...Bir qartaĢım var, Qaragünə adlu. 

Yeŋidən toğanıŋı dərgürmiyələr...‖. F.Zeynalov və S.Əlizadə 

Qazanın dilində iĢlənmiĢ ―yeŋidən toğanıŋ‖ birləĢməsini 

―qolundakı Ģahinini‖ kimi sadələĢdiriblər (...xəbər tutub, 

qolundakı Ģahinini sağ qoymazlar). Bu cür sadələĢdirmənin 

mətnin məna yükünə uyğun gəlmədiyini yuxarıda əsaslan-

dırmıĢıq. Amma həmin sözləri baĢqa müstəvidə də təhlil etmək 

mümkündür. 

Birincisi, Qazanın dilindən verdiyimiz misralar V.V.Bar-

toldun tərcüməsində belədir: ―...есть брать, его зовут Кара-

Гюне; тем, кто у вась  вновь родится, они не дадут жить!2. 

Bu, yuxarıda təqdim etdiyimiz arqumentlərlə üst-üstə düĢür. 

Ġkincisi, ―qadın doğdu‖ anlamlı ―yəŋidi‖ sözü barədə 

M.KaĢğarinin lüğətində geniĢ izahat verilib: ―...urağut yənidi 

ibarəsinin etimologiyasında iki izah vardır. Birincisi, ―yəniq 

nənq‖ sözündən alınmıĢ olmasıdır, ―yüngül nəsnə‖ deməkdir. 

                                                           
1
 M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk (tərcümə edəni Ramiz Əskər). IV cild, 

Bakı, 2006, səh. 671. 
2
 В.В.Бартольд. Турецкий эпос и Кавказ. «Книга мoего деда Коркута». 

М.-Л., 1962, стр. 98 
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Qadın doğduğu zaman yüngülləĢir, ona görə də yənidi deyilir... 

Ġkincisi, ―yin‖ sözündən alınmıĢ olmasıdır. ―Yin‖ bədən 

deməkdir. Qadın öz bədənindən bir bədən çıxarmıĢdır. Bu 

izahın ikisi də gözəldir‖1. 

Bu izahlar «yeŋidən toğanın» ifadəsinin «qolundakı 

Ģahinini» mənasında olmadığını, əksinə, «qadın bədənindən 

doğulanlar» mənasında olduğunu təsdiqləyir. Digər tərəfdən, 

Təpəgözün və Qazanın dilindən verdiyimiz parçalardan 

aĢağıdakı məntiqi nəticələr hasil olur: 

Təpəgöz Oğuzların nəslini, kökünü kəsmək fikrində 

olduğunu açıq Ģəkildə ifadə edir (...Qalın Oğuz bəglərindən 

əhdim bozam, derdim. Yeŋidən toğanın qıram, derdim). 

Qazan kafirlərə xatırladır ki, onların nəslini, kökünü kəsə 

bilən Oğuz igidləri var (Qalın Oğuz elində bir oğlum var, — 

Uruz adlu. Bir qartaĢım var, — Qaragünə adlu. Yeŋidən 

toğanıŋı dərgürmiyələr). 

Bütün bunlar onu göstərir ki, mətndəki «yenidən» sözü iki 

istiqamətdə təhlil edilə bilər. Amma yuxarıdakı Ģərhlərə görə, 

2-ci təhlil daha realdır. 

Təpəgözün dilində olan fərdi xüsusiyyətlər onun Basata 

ünvanladığı sual cümlələrində aydın Ģəkildə nəzərə çarpır: 

«Oğlan, qurtuldıŋmı?», «Qurtuldıŋmı?», «Günbədə girdiŋmi?», 

«Mərə, oğlan, dəxi ölmədiŋmi?» Nümunələrdə mənfi emosiya 

konkret bir sözlə yox, sual cümlələri, daha dəqiq desək, həmin 

cümlələrin intonativ mənası ilə ifadə olunub. 

                                                           
1
 M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk (tərcümə edəni Ramiz Əskər). IV cild, 

Bakı, 2006, səh.83. 
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ġ.CəmĢidov Təpəgözün dilində iĢlənmiĢ mübaliğələrdən 

bəhs edərkən yazır: «Mübaliğələr elə bir ustalıqla ifadə edilir 

ki, onun ĢiĢirdilmiĢ uydurma olmasına oxucu heç bir fikir 

vermir, həqiqətən də hadisənin bu cür baĢ verdiyi adama real 

bir Ģey kimi görünür. Məsələn, Təpəgözün  ―Ey, sağar qoç 

mənim nə yerdən həlak olacağımı bildin, Ģöylə çalayım səni 

mağara divarına kim, quyruğun mağarasını yağlasın» deməsi 

heç də heyrətli görünmür. Əcaib gücə malik bir surət kimi 

tanıdığımız Təpəgözdə belə bir qüvvətin olmasına Ģübhə etmək 

adamın heç ağlına da gəlmir‖1. Müəllifin qeydləri də Təpə-

gözün dilinin digər obrazlardan fərqləndiyini göstərir. 

Təhkiyəçi Təpəgözün vəhĢi xislətini də son dərəcə poetik 

bir dillə canlandıra bilib. Təpəgözün dilindəki epitetlər (türfən-

də quzu), əzizləmə və kiçiltmə funksiyalı sözlər (yi-gitcik, 

qarıcıq, qızcığaz...), kəlamlar (Alp ərən ərdən adın yaĢurmaq 

eyb olur) və s. kimi poetik fiqurlardan sənətkarlıqla istifadə 

dediklərimizi əyani Ģəkildə göstərir. 

Təpəgözün dilində iĢlənmiĢ ilk və son cümlələrin semantik 

tutum baxımından bağlanması müĢahidə edilir. Belə ki, 

«Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm» cümləsi Təpəgö-

zün dilindən verilmiĢ son cümlədir. Bu cümlənin reması kimi 

iĢlənmiĢ «yemiĢəm» xəbəri boyun əvvəlində Təpəgözün 

dilində iĢlənmiĢ ilk cümlənin, konkret desək, «Gündə altmıĢ 

adam verin yeməgə» cümləsinin reması funksiyasında olan 

«yeməgə» vasitəli tamamlığı ilə bağlanır. Deməli, Təpəgözün 

dili reması vasitəli tamamlıq (yeməgə) olan cümlə ilə baĢlanır 

və reması xəbər (yemiĢəm) olan cümlə ilə yekunlaĢır. Əlavə 

arqument gətirilə bilər ki, Təpəgözün dilindən verilmiĢ 

                                                           
1
ġ.CəmĢidov. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977, səh.142. 



                                                                                 

45 

 

«Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm» cümləsindən sonra 

beĢ misra verildiyi üçün onu son cümlə kimi götürmək olmaz. 

Qeyd edək ki, həmin cümlədən sonra verilmiĢ birinci misra 

özündən əvvəlkinin, yəni «yemiĢəm» remalı cümlənin məntiqi 

nəticəsi kimi iĢlənib. Digər dörd misra isə Drezden nüsxəsinin 

231-ci səhifəsindəki misraların nisbətən dəyiĢdirilmiĢ 

formasıdır. Heç Ģübhəsiz ki, bu cür əməliyyat, dəqiq desək, 

parçanın nisbətən dəyiĢdirilərək təkrarlanması emosionallıq və 

ekspressivliyə xidmət edir.  

Təpəgözün dilindən verilmiĢ «Alp ərən ərdən adın 

yaĢurmaq eyb olur» kəlamı və «Əmdi qardaĢlar, qıyma 

maŋa!» (Süd qardaĢıyıq, qıyma mənə!) cümləsində zahirən 

müsbət görünən motiv də aldadıcı, məkrli və insanlıqdan 

uzaqdır. Bu, Təpəgözün öz dilində iĢlənmiĢ «Bir gəz adam 

ətinə toyam, derdim» cümləsində də təsdiqini tapır. 

Mifik obraz Təpəgözün dili ilə «Duxa qoca oğlu Dəli 

Domrul boyu»ndakı Əzrayilin dili arasında oxĢarlığa rast 

gəlinir. 

 

Təpəgözün dilində: 

 ...Bığçağı qararmıĢ yigitcikləri çoq yemiĢəm... 

 ...Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm... 

 

Əzrayilin dilində: 

Gözi gökcək qızlaruŋ — gəlinləriŋ 

canın çoğ almıĢam!.. 

 ...Ağ saqallu, qara saqallu yigitləriŋ 

canın çoğ almıĢam!.. 
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Təqdim etdiyimiz nümunələr forma, həm də semantik 

baxımından eyni xətdə birləĢir. Belə ki, Təpəgöz əlixınalı 

qızları, bığ yeri yenicə tərləmiĢ cavanları çox yediyini deyirsə, 

Əzrayil də gözügöyçək qızların-gəlinlərin, ağsaqqal və 

qarasaqqal igidlərin canını çox aldığını deyir. Bu da onu 

göstərir ki, həmin cümlələrin reması (xəbəri) müxtəlif anlamla 

olsa da, əsasən, eyni funksiyanı yerinə yetirir, yəni hər ikisində 

insanın öldürülməsindən söhbət gedir (yemiĢəm, canını 

almıĢam). 

AraĢdırmalar göstərir ki, təhkiyəçi Təpəgözün dilində ən 

incə detallara, iĢlətdiyi hər bir dil vahidinin üslubi-poetik 

funksiyasına sənətkarlıqla yanaĢıb, Təpəgözün vəhĢiliyini onun 

öz dili ilə canlandıraraq fərdiləĢdirə bilib. Amma onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, Təpəgözün vəhĢi portreti təhkiyəçi dilində 

də kamilliklə yaradılıb. Burada təhkiyəçinin Təpəgözlə bağlı 

iĢlətdiyi cümlələrdən birini  xatırlatmaq kifayətdir: ―…Oğan-

cıqlarıŋ kiminüŋ burnın, kiminüŋ qulağın yeməgə baĢladı‖. Bu 

cür nümunələr təsdiq edir ki, təhkiyəçi öz dili ilə obrazların 

dilini ayırmağa müvəffəq olub. Deməli, təhkiyəçi danıĢmağı və 

danıĢdırmağı bacaran məĢhur bir sənətkar, dərin zəka sahibi 

kimi qiymətləndirilməlidir. 

  

 

Qaraca çoban  

obrazının dili 

 

Təhkiyəçi Qaraca çobanın bədii portretini yaradarkən bir 

neçə vasitədən istifadə edib. Belə ki, onun xarakterik cəhətləri 

yalnız təhkiyəçinin dili yox, həm də Qazanın və kafirin dili 
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vasitəsilə açılır. Məsələn, təhkiyəçi Qaraca çobanın mərd və 

tədbirli olmasını təsvir edərkən «... Ağılıŋ qapusını bərkitdi. Üç 

yerdə dəpə kibi taĢ yığdı, ala qollı sapanın əlinə aldı» tipli 

cümlələrdən istifadə edir. Kafirin məqsədli və məkrli 

müraciətində Qaraca çobanın iĢi, peĢəsi qabardılır: «... Südü, 

peniri bol qaymaqlı çoban!» Qazan onu özünə ən yaxın adam 

hesab edir: «Oğul çoban, qarnım acdır. Heç nəsnəŋ varmıdır 

yeməgə?» Bu cümlələrin hər birində Qaraca çobanı səciy-

yələndirən detallar olsa da, təhkiyəçi onu daha çox öz dili ilə 

danıĢdırıb. Bəzi faktlara diqqət yetirək: 

Kafirlə qarĢılaĢarkən öz silahlarını kafirinkindən üstün 

tutan Qaraca çoban (... AltmıĢ tutam köndəriŋi nə ögərsəŋ, 

mırdar kafər? Qızılcıq dəgənəgimcə gəlməz maŋa!) Qazanla 

qarĢılaĢanda ona hörmətlə yanaĢır, silahlarını öyür, onun 

yolunda canından keçməyə hazır olduğunu bildirir (...Qara 

polat uz qılıcıŋ vergil, manŋ!.. Ölürsəm səniŋ uğruŋa bən 

öləyim...) 

Təqdim etdiyimiz cümlələr leksik, xüsusən də intonativ 

mənaları ilə fərqlənir. Dəqiq desək, kafirlə bağlı iĢlədilmiĢ 

cümlələrdə qəzəb və nifrət, Qazana ünvanlanmıĢ cümlələrdə 

isə hörmət və məhəbbət ifadə olunur. Deməli, təhkiyəçi aĢağı 

təbəqədən olan Qaraca çobanı yuxarı təbəqədən olanlarla, 

konkret desək, ağası Qazan, düĢməni kafirlə qarĢılaĢdırdığı 

üçün onun nitqində sosiallığı nəzərə alıb, həm də onu situa-

siyaya uyğun danıĢdırıb. Təhkiyəçi Qaraca çobanın bu 

keyfiyyətini bütün məqamlarda sənətkarlıqla ifadə edib. 

Məsələn, ağasına «Bəli, ağam Qazan, gecədən bir quzı biĢürüb 

dururam. Gəl, bu ağacın dibində enəlüm, yeyəlüm», - deyən 

Qaraca çoban kafirə «Mərə, dini yoq, əqlsiz kafər! Ussı yoq, 

dərnəksiz kafər», - deyir. ġübhəsiz ki, Qaraca çobanı kafirlə bu 
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cür danıĢmağa məcbur edən kafirin ədəbsiz, etik çərçivəyə 

sığmayan sözləridir (...Qarıcıq anaŋı gətürmiĢiz, bizimdir, 

Saŋa verməziz, Yayxan keĢiĢ oğlına verəriz, Yayxan keĢiĢ 

oğlından oğlı toğar...). Qeyd edək ki, kafirlərə nifrət, onları 

alçaltma Oğuz igidlərinin hər birinin dili üçün səciyyəvidir. 

Deməli, təhkiyəçi onların bir obraz kimi dolğun və təbii 

portretlərini öz dilləri ilə canlandırıb. 

Qaraca çobanın dilində iĢlənmiĢ «... Ölümisin, dirimisin, 

bu iĢlərdən xəbəriŋ yoqmıdır?», «ÖlmüĢmiydiŋ, yitmiĢmiydiŋ, a 

Qazan» tipli cümlələrin leksik və intonativ mənaları da onu bir 

obraz kimi fərdiləĢdirməyə xidmət edir. 

 

 

Dəli Qarçar  

obrazının dili 

 

Təhkiyəçi epizodik surət olan Dəli Qarcarın dilinə də 

xüsusi fikir verib. Onun dilindən verilmiĢ aĢağıdakı parçaya 

diqqət yetirək: 

«Əleykəs-səlam! Ay əməl azmıĢ, feli dönmüĢ, qadir allah 

ağ alnına qada yazmıĢ! Ayaqlılar buraya gəldiyi yoq. Ağızlılar 

bu suyımdan içdigi yoq. Saŋa noldı? Əməliŋmi azdı? Feliŋmi 

azdı? Əcəliŋmi gəldi? Bu aralarda neylərsəŋ?» - dedi. 

T.Hacıyev intonasiya mütənasibliyinin nəsrdə yaratdığı 

Ģeriyyətdən bəhs edərkən yuxarıdakı nümunəni geniĢ Ģəkildə 

təhlil süzgəcindən keçirib: «Əvvəlcə üç xitab-nida gəlir, sonra 

iki nəqli cümlədə real məlumat verilir. Ardınca biri, sonra 

baĢqası olmaqla iki ümumi sual verilir. Ġki nəqli cümləyə 

qarĢılıq olan bu iki sualın arasında əvvəlki üç xitab - nidaya 
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uyğun üç sual düzülür: nidaların ardıcıllığı suallarda gözlənir. 

Nidaların və sualların kəmiyyət uyğunluğu ritmik detala dönür. 

Eyni zamanda bu ekvivalentlər arasında məntiqi rabitə var; 

birinci sual birinci nidanın, ikinci sual ikincinin səs 

qarĢılığıdır...‖1. Bu, müəllifin özünün də qeyd etdiyi kimi, 

bütövlükdə «Kitab»ın poetik strukturuna aiddir. Yuxarıdakı 

parçaya baĢqa müstəvidə, daha doğrusu, obrazın dili 

kontekstində yanaĢdıqda isə bir sıra spesifik nitq detalları 

aĢkarlanır. Belə ki, Dəli Qarcarın dilində iĢlənmiĢ «əleykəs-

səlam» görüĢmə etiketinə, «əməli azmaq», «feli dönmək», 

«alnına qada yazmaq» frazemlərinə, eləcə də «ayaqlılar» və 

«ağızlılar» sözlərinə «Kitab»da heç bir surətin dilində rast 

gəlinmir. Deməli, Dəli Qarcarın dilindən verilmiĢ ilk parçada 

onun bədii portretinin ən xarakterik cizgiləri yaradılıb. 

Dəli Qarcarın dilində olan fərqli cəhətlər aĢağıdakı parçada 

da aydın Ģəkildə görünür: 

«Bin buğra gətürüŋ kim, maya görməmiĢ ola. Biŋ dəxi 

ayğır gətürüŋ kim, heç qısrağa aĢmamıĢ ola. Bin dəxi qoyun 

görməmiĢ qoç gətürüŋ. Biŋ də quyrıqsız-qulaqsız köpək 

gətürüŋ. Biŋ dəxi bürə gətürüŋ maŋa». 

Dəli Qarcar yeganə obrazdır ki, onun dilində atributiv 

funksiyalı «maya görməmiĢ buğra», «qısrağa aĢmamıĢ ayğır», 

«qoyun görməmiĢ qoç», «quyruqsız-qulaqsız köpək» kimi 

ifadələr iĢlənib. Digər tərəfdən, Dəli Qarcarın nitqi reallıqdan 

uzaqdır. Onun ağlagəlməz baĢlıq istəməsi barədə M.Kazımoğlu 

yazır: «Bu cür əcaib-qəraib baĢlıq istəməklə, yəni maya 

görməmiĢ min nər, madyan görməmiĢ min ayğır, qoyun 

görməmiĢ min qoç, quyruqsuz, qulaqsız min köpək və min də 

                                                           
1
 T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, səh.76. 
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birə tələb etməklə Dəli Qarcar, görünür, Beyrəyin Banıçiçəklə 

evlənməsini düyünə salmaq məqsədi güdür. Görünür, Dəli 

Qarcar belə baĢa düĢür ki, nəyi tapıb gətirmək mümkün olsa 

da, min birəni tapıb gətirmək baĢ tutmayacaq bir iĢdir‖1. 

Burada onu da qeyd edək ki, Dəli Qarcarın dilindən verdiyimiz 

yuxarıdakı parça funksiya baxımından Dədə Qorqudla 

Təpəgözün dialoqunu xatırladır. Belə ki, Dədə Qorqudun 

«Oğul, ... Sana kəsim verəlim, deirlər» cümləsinə qarĢı 

Təpəgöz deyir: «Gündə altmıĢ adam verin yeməgə!» Bu 

qarĢılaĢdırma Təpəgöz və Dəli Qarcar obrazlarını eyni xətdə 

birləĢdirən detal hesab oluna bilər. Çünki hər ikisinin nitqində 

reallıq yox, qeyri-reallıq ifadə olunub. 

 

Yalançı oğlu Yalancıq 

obrazının dili 

 

«Yalançı oğlu Yalancıq» antroponimik modelində ata və 

oğul adlarının semantik tutumunda «yalan», «hiylə» motivi 

dayanır. Semantika baxımından biri digərini tamamlayan bu 

adlar forma baxımından da oxĢardır. Həmin adlarda fərq yalnız 

-çı və -cıq Ģəkilçi morfemlərində özünü göstərir ki, bu da oğul 

adındakı kiçiltmə məzmunlu -cıq Ģəkilçisinin ata adındakı -çı 

Ģəkilçisinə uyğunlaĢdırılmasıdır. 

Təhkiyəçi Yalancığın dilində iĢlətdiyi bir sıra obrazlı 

ifadə1əri onun adı ilə formaca elə bağ1ayıb ki, həmin vahidlər 

həmqafiyə kimi çıxıĢ edir. Məsələn, «acığı tutmaq» frazeoloji 

vahidi onun antroponimik modelindəki 3-cü komponentin 

                                                           
1
 Muxtar Kazımoğlu. ―Dədə Qorqud kitabı‖nda dəli obrazı. ―Dədə Qorqud‖, 

N 3, Bakı, 2004, səh.24. 
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Ģəkilçi morfemi hissəsinə uyğunlaĢdırılıb: Yalançı oğlu 

Yalancuğıŋ acığı tutdı (Yalancuğın - acığı : cuğı-acığı).  

III boydakı ayrı-ayrı sintaktik bütövlərdə Yalancığın 

xarakteri açılır, daha doğrusu, onun ikiüzlü və yalançı sifəti 

mətn kontekstində daha qabarıq görünür: 

Yalancıq Bayındır xana deyir: «Sultanım, bən varayın, 

ölisi-dirisi xəbərin gətirəyin!» «Beyrəgi Qara Dərvənddə 

öldürmiĢlər, uĢ da niĢanı, sultanım!». 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövün semantik yükü və 

intonasiyasındakı təbiilik yalan və qorxu ilə bağlıdır. Belə ki, o, 

yalanının doğru kimi qəbul edildiyini bildikdə tam baĢqa tonda 

danıĢır, onun nitqindəki cümlələrin leksik və intonativ 

mənalarında lovğalıq, dikbaĢlıq ifadə olunur: 

«Gəl, mərə qavat, mənim yayımı çək, yoxsa Ģimdi boynıŋ 

ururam». «Mərə, Beyrəyiŋ yayı vardır, gətüriŋ!» 

Boyun sonrakı epizodlarında isə Yalancıq danıĢdırılmır, 

yalnız onun taleyinin son anları xatırladılır: 

«Yalançıq oğlı Yalancuq bunu eĢitdi. Beyrəgin 

qorqusından qaçdı, özini Tana sazına saldı. Beyrək ardına 

düĢdi. Qoa-qoa saza düĢürdi. Beyrək aydır: «Mərə, od 

gətürüŋ!» Gətürdilər. Sazı oda urdılar». 

Bu sintaktik bütövdə üç psixoloji momentlə qarĢılaĢırıq: 

Yalancığın qorxudan, çirkin ehtirasdan doğan yalvarıĢlı nitqi; 

yalanın gerçək kimi qəbulu və Yalancığın nitqində lovğalıq, 

əmrlə danıĢma; Oğuz cəmiyyətində mənəviyyatsız adam hesab 

olunan Yalancığın danıĢdırılmaması. Deməli, təhkiyəçi hadisə-

dən hadisəyə keçid və dəyiĢən psixoloji momentlər 

kontekstində Yalancığın dilini nəzarətdə saxlaya bilib. Yəni 

surət psixoloji momentə, situasiyaya uyğun danıĢdırılıb. Bəzən 

isə Yalancığın nitqi təhkiyəçi təsvirindən anlaĢıla bilir: 
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―...sazdan qaçdı. Beyrəgin ayağına düĢdü. Qılıcı altından 

keçdi‖. 

Təqdim etdiyimiz faktlar təsdiq edir ki, təhkiyəçi Yalancıq 

surətini adına uyğun danıĢdıra bilib. 

      

Burla xatun  

obrazının dili 

 

II, III və IV boylarda Burla xatun surətinə rast gəlinir. O, 

xanlar xanı Bayındırın qızı, bəylər bəyi UlaĢ oğlu Salur 

Qazanın arvadı, Oğuz cəmiyyətinin birinci xanımı, xanımlar 

xanımıdır. 

Burla xatunun dilində müĢahidə olunan bir sıra poetik 

ifadələr digər Oğuz xanımlarının dilində də iĢlənir. Məsələn, 

aĢağıda təqdim etdiyimiz misralar Dəli Domrulun anasının 

dilindən, demək olar ki, eynilə verilib: 

 

Oğul, oğul, ay oğul! 

Toquz ay tar qarnımda götürdigim oğul!  

On ay deyəndə dünyaya gətürdügim oğul!  

Tolması beĢikdə bələdügim oğul! 

 

Yaxud Dirsə xanın xatununun dilindən verilmiĢ «Bərü 

gəlgil, baĢım bəxti, evim təxti! Xan babamın göygisi!» misraları 

ilə baĢlanan sintaktik bütöv Burla xatunun dilində cüzi 

dəyiĢmələrlə verilib. Bu tip təkrarlar, bir tərəfdən, «Kitab»ın 

poetik strukturu ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, Oğuz xanım-

larının əxlaqi keyfiyyətlərini eyni xətdə birləĢdirir. 
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Bu cür oxĢarlıqlara baxmayaraq, Burla xatunun dilində 

fərqli cəhətlər də üslünlük təĢkil edir. Ġlk olaraq onu qeyd edək 

ki, Oğuz qadınlarından heç kim əri haqqında «baĢım tacı» 

ifadəsini iĢlətməyib (BaĢım tacı Qazan gəlmədi). 

Burla xatunun dilində iĢlənmiĢ söz və ifadələrin bir qismi 

onun dilini digər qadın obrazlarından fərqləndirir. Məsələn, 

namusunu sındırmaq (Ağaŋ Qazanıŋ namusnu sındırayınmı?), 

qurumuĢca köks (QurumuĢca köksimdə südim oynar), yana-

göynə qarğamaq (...yana göynə qarğaram, a Qazan saŋa!), 

qara baĢım qarısı (Qara baĢım qarısı tutsun, Qazan, səni!), 

fısıl-fısıl söyləĢmək (SöyləĢdilər fısıl-fısıl) kimi dil fiqurları 

daha çox xanımlar xanımı Burla xatunun dili üçün səciy-

yəvidir. 

Burla xatunun dilindən verilmiĢ hər bir cümlədə onun 

xanımlığı duyulur. Məsələn, «Qız, qalq oyna, əlündən nə 

gəlür?» cümləsinin leksik, qrammatik və intonativ mə-

nalarında yolgöstərmə ilə yanaĢı, nəvaziĢ, səmimilik kimi gözəl 

hisslər də ifadə olunub. ―Qız, qalq oyna, əlündən nə 

gəlür»‖cümləsindən əvvəl Boğazca Fatmanın dilində «boğma 

çıqarmaq», ―eybimizi qaqmaq‖, ―cəhənnəmdə oynamaq‖ kimi 

mənfi emosiyalı ifadələrin iĢlənməsi də həmin cümlənin bədii-

estetik dəyərinin artmasını təmin edib. Yaxud təhkiyəçi Burla 

xatunun dilində ―Çünki Qazan bəgdən buyruq olubdur, qoŋ 

otursun!‖ cümləsini iĢlətməklə onun bəy arvadı olmasını, 

xanımlığını xüsusilə qabardıb. 
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Bəkilin  

xatununun dili 

 

Təhkiyəçi Bəkilin xatununu az danıĢdırsa da, onun bir sıra 

spesifik cəhətlərini öz dili ilə canlandırıb: 

―Yigidim, bəg yigidim! PadĢahlar təŋrinin kölgəsidir. 

PadĢahına asi olanılŋ iĢi rast gəlməz. Arı köŋldə pas olsa, 

Ģərab açar. Sən gedəli, xanım, arqurı yatan Ala tağlarıŋ 

avlanmamıĢdır. Ava bingil, köŋlüŋ, açılsun!‖ 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövdəki deyimlər «Kitab»da 

heç bir qadın surətinin dilində iĢlənməyib. Deməli, təhkiyəçi 

Bəkilin xatununu bir obraz kimi fərdiləĢdirə bilib. Digər tərəf-

dən, yuxarıdakı parçadan görünür ki, Bəkilin xatunu ərinə 

padĢahın (xanın — Ə.T.) əmrindən çıxmağın yaxĢı olmadığını 

anlada bilir, onu psixoloji gərginlikdən qurtarmağa çalıĢır. 

Onun bu cəhəti Bəkil tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir 

(...Xatun kiĢinin əqli-kəlicəsi eyüdür). BaĢqa bir epizodda isə 

Bəkilin xatununun çatıĢmayan cəhətləri qabardılıb. Belə ki, o, 

ərinin xəstəliyini, inləmə səbəbini çətinliklə öyrənsə də 

(Görklüm, atdan düĢdüm, ayağım sındı), onu əhəmiyyətsiz bir 

iĢ hesab edərək qaravaĢa söyləyir. 

«Kitab»da Bəkilin xatununun gözəlliyi, həm də öz dili ilə 

canlandırılıb. Məsələn, ―Ağca yüzlü görklüŋlə söyləĢməzsən, 

nədir halın?‖ cümləsindəki «ağca yüzlü» epiteti ilə Bəkilin 

xatunu birbaĢa özünə iĢarə edir, özünün gözəl olduğunu 

xatırladır. Yaxud «Kitab»da elə bir obraz yoxdur ki, onun 

dilində «kiĢi qoynunda yatan halal» ifadəsi iĢlənmiĢ olsun. 

Deməli, təhkiyəçi bədii-estetik dəyərə malik olan həmin nitq 
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detalları ilə Bəkilin xatununun dilini fərqləndirib, onun fərdi 

cəhətlərini qabartmağa çalıĢıb. 

 

Selcan xatun 

obrazının dili 

 

Təhkiyəçi təkürün qızı Selcan xatunu bir obraz kimi Burla 

xatun, Banıçiçək səviyyəsində yaradıb. Selcan xatunun 

mərdliyi və gözəlliyi təhkiyəçinin, Qanturalı və yoldaĢlarının, 

xüsusən də Selcan xatunun öz dili ilə canlandırılıb. Bəzi 

faktlara müraciət edək: Təhkiyəçi Selcan xatunun Qanturalıya 

aĢiq olmasını təsvir edərkən onunla bağlı «taraqlığı boĢalmaq», 

«kedisi mavılmaq», «avsal olmuĢ tana kibi ağzının suyu aq-

maq» kimi obrazlı ifadələri iĢlədir. Qanturalı Selcan xatun 

haqqında danıĢanda «gözəllər sərvəri», qarĢılaĢanda «qar üzə-

rinə qan tammıĢ kibi qızıl yaŋaqlım!» kimi epitet və təĢbehləri 

deyir. Qanturalının yoldaĢları da Selcan xatunun Qanturalıya 

olan məhəbbətini poetik dillə ifadə edir, heç bir obrazın dilində 

təsadüf olunmayan «eĢqilə oda yaqmaq» ifadəsini iĢlədirlər 

(Sarı tonlı Selcan xatun köĢkdən baqar, Kimə baqsa, eĢqilə oda 

yaqar!). Maraqlıdır ki, təhkiyəçi Qanturalı və yoldaĢlarının 

dilindən verdiyimiz poetik fiqurlar məhz onların öz dili üçün 

səciyyəvidir. 

Selcan xatunun dili «Kitab»dakı qadın surətlərinin di-

lindən kəskin Ģəkildə fərqlənir. Məsələn, onun müraciətlərində 

olan fərqli cəhətləri N.Cəfərov sistemli Ģəkildə araĢdırıb: 

«Selcan xatunun Qanturalıya müraciəti qadının kiĢiyə müraciə-

tindən çox, igidin igidə müraciətini xatırladır: Yigidim! Hey 

yigidim, bəg yigidim! Bəg yigidim! Qanturalı döyüĢdə ona 
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icazəsiz kömək etdiyinə, yağını basdığına görə Selcan xatunu 

öldürmək istəyir. Selcan xatun Qanturalıya yalvarır: «Yarım, 

qıyma mana» - deyir. Lakin biləndə ki, Qanturalının fikri 

qətidir, qız qəzəblənir, o, sevgisinə «Mərə, qavat oğlu qavat!‖ – 

deyə müraciət etməkdən çəkinmir‖1. 

Selcan xatunun dilində iĢlənmiĢ «könlinə rəhmət elə-

mək», «möhüb (aĢiq)», «ağca yüzlü mən gəlin», «baĢ əsən 

olsa, börk bulunmazmı», «ögünməklə övrət ər olmaz» kimi 

obrazlı söz və ifadələrin Oğuz qadınlarının dilində iĢlənməməsi 

də Selcan xatunun bir obraz kimi sənətkarlıqla yaradıldığını 

təsdiq edir. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, təhkiyəçi kafir kiĢilərindən 

fərqli olaraq, kafir qadınlarının, demək olar ki, əksəriyyətini 

müsbət planda təqdim edib. Məsələn, III boyda kafir qızının 

Oğuz igidi Beyrəyə aĢiq olması onun öz dili ilə canlandırılıb. 

(Neçün səxtsən, xanım yigit? Gəldigimcə səni Ģən görərdim... 

babaŋa-anaŋa sağlıqla varacaq olursaŋ bəni bunda gəlüb 

həlallıqla alurmısan?) Yaxud kafir qadınlarının dilindən 

verilmiĢ cümlələrdə onların Oğuz igidlərinə yalvarıĢları 

müĢahidə edilir. Məsələn, XI boyda təkürün arvadı deyir: 

«Diniŋ içün, Qazan bəg, yedi yaĢında bir qızcuğazım ölmüĢdir, 

kərəm eylə, aŋa binmə!» Bu cümlədə kafir qadınının yalvarıĢı 

həm ayrı-ayrı söz və ifadələr (dinin içün, kərəm eylə...), həm 

də cümlənin leksik və intonativ mənaları ilə qavranılır. 

 

 

 

 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Xanım, hey! Bakı, 1999, səh.29-30. 
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Boğazca Fatma  

obrazının dili 

 

Boğazca Fatma III boyun epizodik surətlərindəndir. Həmin 

boyda onun adı üç dəfə çəkilir. Dəqiq desək, iki dəfə 

təhkiyəçinin, bir dəfə Beyrəyin dilində iĢlənib. Boğazca 

Fatmanı cəmi üç dəfə danıĢdıran təhkiyəçi onun ən spesifik 

cəhətlərini məhz üçüncü dəfə qabardır. Daha doğrusu, onun 

dilindən verdiyi ilk cümlələr sonuncu sintaktik bütöv üçün 

hazırlıq mərhələsi funksiyasını yerinə yetirir. Həmin parçaya 

diqqət yetirək: 

«Buy, dəli boğma çıqaracaq olanca eybimizi qaqdı. Tur, 

qız, oynarsaŋ-oynamazsaŋ, cəhənnəmdə oyna! Beyrəkdən 

soŋra baĢıŋa bu hal gəlcəgin bilürdiŋ». 

Təhkiyəçi Boğazca Fatmanın dilində «boğma çıxarmaq», 

«cəhənnəmdə oynamaq», «eybimizi qaqmaq» kimi ifadələri 

iĢlətməklə onun daxili aləmini öz dili ilə canlandırıb, həm də az 

sözlə, kiçik nitq detalları ilə onun ən səciyyəvi cizgilərini 

yarada bilib. Bu cəhət Beyrəyin dilində iĢlənmiĢ «Ġtüŋiz adı 

Bıraq degilmiydi? Səniŋ adıŋ Qırq oynaĢlu Boğazca Fatma 

degilmiydi» kimi cümlələrdə daha qabarıq görünür. 

Həmin cümlələr barədə S.Əlizadə yazır: «Bu sözlərdən 

aydın olur ki, Fatma çox «Ģübhəli» yerdə yaĢayır: evləri ya 

dərəcikdə, ya da kiçik bir dərənin yanındadır; yanına tez-tez 

oynaĢları gedib-gəlir, itləri hamını tanıyır, ona görə də Bıraq 

adı («brax» - felindən) alıb. Deməli, Fatmanın ikiqat ləqəb 
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almasının real səbəbləri vardır»1. Bülün bunlar onu göstərir ki, 

təhkiyəçi ən epizodik surəti də boy qəhrəmanı səviyyəsində 

danıĢdıra bilib. 

 

Qısırca yengə  

obrazının dili 

 

«Kitab»da, daha dəqiq desək, III boyda Qısırca yengənin 

adı 6 dəfə çəkilsə də, dörd dəfə danıĢdırılır. Təhkiyəçi onun 

dilindən cəmi 4 cümlə verib: 

 

«Hey, bəg yigit, bizə dəxi bu keyikdən pay ver!» 

«Bəg yigit, bu otağ Baybican bəg qızı Banıçiçəgiŋdir». 

«Mərə, dəli ozan, ərə varan qız mənəm!» 

«Buy, bu zəvala gələcək dəlü bəni görmiĢ kibi söylər». 

 

Göründüyü kimi, 1-ci və 2-ci cümlələrdə Qısırca yengə bir 

dayə, bir nökər kimi danıĢdırılıb. Çünki pay istəyəndə 

Banıçiçəyin haqqında informasiya verən məhz Qısırca yengə-

dir. Üçüncü cümlədə, yəni «Mərə, dəli ozan, ərə varan qız 

mənəm!» cümləsində isə Qısırca yengənin yalan danıĢması, 

özünün ərə gedən qız kimi təqdim etməsi ifadə olunur. Onun 

bu cəhətləri həmin cümlənin intonasiyası, daha doğrusu, 

intonasiyanın delimitativ (hüdudlandırıcı) və fonoloji 

funksiyaları ilə açılır. Deməli, «Mərə, dəli ozan, ərə varan qız 

                                                           
1
S.Əlizadə. Adqoyma haqqında Sokrat təlimi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

adqoymanın üslubi əsası kimi. ―Kitabi-Dədə Qorqud – 1300‖. Bakı, 1999, 

səh. 24. 
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mənəm!» cümləsinin semantik yükünün qavranılmasında 

intonasiyanın rolu daha qabarıqdır. 

«Buy, bu zəvala gələcək dəlü bəni görmiĢ kibi söylər» 

cümləsi isə Beyrəyin dilindən verilmiĢ «And içmiĢəm, qısır 

qısrağa bindigim yoq» misrası ilə baĢlanan parçanın məntiqi 

nəticəsi olaraq iĢlənmiĢdir. Belə ki, həmin parçada Qısırca 

yengənin mənfi cəhətləri açıq Ģəkildə ifadə edilir. Burada bir 

cəhəti də qeyd edək ki, «Qısırca» adının doğmayan mənası ilə 

«Boğazca»nın «hamilə» mənası ziddiyyət təĢkil edir. Bu, 

həmin obrazlarla bağlı iĢlənmiĢ ifadələrdə də özünü göstərir. 

Məsələn, Beyrəyin dilindəki «boğaz qısraq» (And içəyim bu 

gəz boğaz qısrağa bindigim yoq), «qısır qısraq» (And içmiĢəm, 

qısır qısrağa bindigim yoq) ifadələri ilə Qısırca və Boğazca 

adları arasında olan assosiativlik birbaĢa görünür. 

 

 

Kafirlərin dili 

 

«Kitab»da Oğuzların öz düĢmənlərini kafir adlandırması 

ən maraqlı məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə sistemli araĢdırma 

aparan Anar yazır: «Kitabi-Dədə Qorqud»da kafirlərlə döyüĢlər 

dastanın çox sonralar yazıya alınmıĢ nüsxələrində müəyyən 

dini dona geyindirilsə də, bunun əsərin ruhunda, mahiyyətində 

heç bir möhkəm əsası, kökü yoxdur. Dədə Qorqud oğuzlarının 

düĢmənləri «kafir» adlandırılsalar da, maraqlıdır ki, dastanda 

«kafirlər» özləri də özlərinə «kafir» deyirlər (burada onlar heç 

bir konkret xalqı təcəssüm etməyən mücərrəd, dastanvari epik 

yağılardır. Təsadüfi deyil ki, dastanın heç bir yerində 
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«nəsrani», «tərsa» sözlərinə rast gəlinmir...)1. Bu mənada 

«Kitab»dakı kafir obrazlarının dilinin öyrənilməsi bir sıra 

maraqlı nəticələr söyləməyə imkan verər. 

«Qanlı qoca oğlu Qanturalı boyu»nda Qanturalının 

hörmətlə qarĢılanması təhkiyəçi və təkürün dili ilə ifadə edilir. 

Təhkiyəçinin dilində: ―...izzət-hörmət eylədilər. Aq çadır 

tikdilər, ala qalı döĢədilər, ağca qoyun qırdılar, yedi yıllıq al 

Ģərab içürdilər. Aluban bunları Təkura gətürdilər... ―. 

Təkürün dilində: «Bu yigidiŋ sözi yügrək, əgər əlində 

hünəri var isə», «Mərə, qızı veriŋ! ġəhərdən sürüŋ, çıqsun-

getsün!», «Qızı gətürüŋ verüŋ, bu yigidi gözüm gördi, köŋlüm 

sevdi, gərək tursun, gərək getsün!» 

Təkürün dilindən təqdim etdiyimiz cümlələrdəki «könlüm 

sevdi», «gərək tursun», «gərək getsin» kimi ifadələr onun dilini 

fərqləndirən nitq detallarıdır. Digər tərəfdən, həmin cümlələrin 

leksik və intonativ mənaları yalnız təkürün dili baxımından 

səciyyəvidir, onun fərdiləĢdirilməsinə xidmət edir. Burada bir 

cəhəti də qeyd edək ki, təhkiyəçi təkürün mənfi cəhətlərini, 

xüsusən də ikiüzlü və xain olmasını onun öz dili ilə həm də 

cəmi bircə cümlə ilə canlandırıb: «Üç canvər öldürdigiçün bir 

qızcığazımı aldı-getdi». 

«Yalŋuz yigit alp olmaz. YoĢan dibi bərk olmaz», «Oğuzun 

arsızı türkmanıŋ dəlüsünə bənzər» kimi atalar sözlərinə, «dinə 

girmək», «belini üzmək» kimi frazeoloji vahidlərə yalnız 

kafirlərin dilində rast gəlinir. Bu cür vahidlərin düĢmən kimi 

təqdim edilən kafir obrazlarının dilində iĢlənməsi «Kitab»ın 

poetik dilinin zənginliyini, xüsusən də bədii-estetik dəyərinin 

son dərəcə yüksək olduğunu təsdiqləyir. 

                                                           
1
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. ―Sizsiz‖. Bakı, 1992, səh.31. 
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Kafirlərin dilindəki qeyri-etik detallar sintaktik bütövlər 

çərçivəsində daha qabarıq görünür. Məsələn, kafirdən anasını 

ədəblə istəyən Qazana kafir bir insan, bir igid kimi yox, 

yaramaz və axmaq bir adam kimi cavab verir: 

 

Qarıcıq anaŋı gətürmiĢiz, bizimdir, 

Sana verməziz, Yayxan keĢiĢ oğlına verəriz  

Yayxan keĢiĢ oğlından oğlı toğar,  

Biz anı saŋa ğərim qoruz, — dedilər. 

 

«Kitab»da kafirlərin qəddarlığı onların öz dilləri ilə 

canlandırılır: 

―Mərə, varıŋ Qazanıŋ oğlı Uruzı tartuŋ çəngələ asuŋ. 

Qıyma-qıyma ağ ətindən çəküŋ, qara qaurma biĢürüb, qırq bəg 

qızına ilətüŋ. Hər kim yedi, ol degil, hər kim yemədi, oldur... ―. 

―Kitab‖da kafirlərin qorxaqlığını təsdiqləyən onlarca 

sintaktik bütövə təsadüf olunur: 

―Yarımasun-yarçımasun, bu çoban bizim həpimiz qırar, 

olamı? — dedilər. Dəxi turmayıb qaçdılar‖. 

Kafərlər, sağ olanları, qaçaraq təkura gəldilər. Təkur 

aydır: «Tu yüzüŋizə, altmıĢ kiĢi! Bir oğlanı tutamadıŋuz!» 

Kafərlər aydır: «Bu at Bəkiliŋdir, biz qaçırız». Təkur 

aydır: «Mərə, oŋat görün. Bu gələn Bəkilsə, sizdən ögdən mən 

qaçaram…‖.. 

Sonuncu nümunə həm epos strukturu, həm də ideya-estetik 

baxımdan maraq doğurur. Belə ki, qaçmaq istəyən kafir Oğuz 

igidini qorxudaraq qaçırtmaq istəyir: «Yüz adam seçilüŋ, 

taraqa çatladıŋ, oğlanı qorqudıŋ. Oğlan quĢ yürəkli olur, 

meydanı qoar-qaçar...» 
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«Kitab»da kafirlərin Oğuz igidlərini alçaltmasını, təhqir 

etməsini təsdiqləyən parçalara da rast gəlinir: 

 

Oğlan, oğlan, ay oğlan, 

                   həramzada oğlan!  

Altında Al ayğırı arıq oğlan! 

Qara polad uz qılıcı gödək oğlan! 

Əlindəki sügüsi sınıq oğlan! 

Ağ tozlu yayı gedə oğlan! 

Biləgində toqsan oqı seyrək  oğlan! 

Yanındağı yoldaĢları çıplaq oğlan! 

 

Qadası yetmiĢ qavat oğlu qavat  

Qayıda dön buradan! — dedi. 

 

«Bəkil oğlu Ġmranın boyu»ndan götürdüyümüz bu parçada 

kafirin Oğuz igidini alçaltması, birbaĢa təhqirə keçməsi müxtə-

lif nitq detalları ilə ifadə edilib. Belə ki, kafir Bəkilin oğluna 

«haramzada»,  - deyə müraciət edir, onun ayğırını arıq, 

qılıncını gödək, süngüsünü sınıq, yayını nazik, biləyindəki 

doxsan oxunu seyrək, yoldaĢlarını çılpaq hesab edir,  özünü isə 

əbləh adlandırır. Göründüyü kimi, kafirin daxili aləmi bütün 

çılpaqlığı ilə, həm də öz dili ilə açılır. 

 

Casusların dili 

 

QorqudĢünaslıqda casusların dili, demək olar ki, tədqiqat 

obyektinə çevrilməyib. Fikrimizcə, bu mövzunun tədqiqi «Ki-

tab»ın sintaktik strukturu, həm də casus və casusluqla bağlı 
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olan psixoloji momentlərin təsvir olunmasında dildən istifadə 

imkanlarını dəqiqləĢdirə bilər. «Kitab»da Oğuzlara, eləcə də 

kafirlərə məxsus casus obrazlarına rast gəlinir. Heç Ģübhəsiz ki, 

hansı mövqedə dayanmasından asılı olmayaraq, casusun əsas 

vəzifəsi mühüm bir xəbəri operativ Ģəkildə təyinatı üzrə 

çatdırmaqdır. 

«Kitab»da casus obrazına iki istiqamətdə təsadüf olunur: 

təhkiyəçi təsvirində və müstəqil obraz kimi. AraĢdırmalar 

göstərir ki, bir neçə boyda casus danıĢdı-rılmasa da, onun 

funksiyası təhkiyəçi təsvirində əksini tapır. Məsələn, «Salur 

Qazanın evinin yağmalandığı boy»da Qazan xanın Oğuz 

igidləri ilə ova getməsinin kafirə casus tərəfindən çatdırılması 

məhz təhkiyəçi dili ilə ifadə edilir: «Kafirin casusu casusladı. 

Vardı kafərlər arğunı ġökli Məlikə xəbər verdi. Yedi biŋ 

qaftanınıŋ ardı yırtıxlu, yarımından qara saçlu, sası dinlü, din 

düĢməni alaca atlu kafər bindi yılğadı, dün burcuğında Qazan 

bəgiŋ ordısına gəldi...» Deməli, «Salur Qazanın evinin 

yağmalandığı boy»da kafirlərin kəĢfiyyatı güclü, casusları 

fəaldır. Oğuzlarda isə əksinədir. Daha dəqiq desək, casusları 

nəinki fəal görünür, hətta casusları yox dərəcəsindədir. 

Qazanın «üç yüz igidlən oğlum Uruz mənim evim üstinə 

tursun» tapĢırığı isə yerinə yetirilmir. Bu isə onu göstərir ki, 

Oğuzlar kafirləri özləri üçün ciddi rəqib hesab etmir və Oğuz 

düĢüncə tərzinə görə, hər bir Oğuz igidi kafirə qalib gəlməyi 

bacarmalıdır. Onu da qeyd edək ki, Oğuz məğlubedilməzliyi ilə 

bağlı S.Rzasoyun təqdim etdiyi tezislər də özünü doğruldur: 

«Oğuz - xaos invariant strukturunun Oğuz düĢüncəsində daimi 

yaĢayan arxetipi: oğuzlar bütün hallarda kafirlərin (yağıların) 
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üzərində qələbə çalmalıdır...‖1. Daha geniĢ müstəvidə götürsək, 

ümumiyyətlə, ―eposda kafirin qorxaqlığı Oğuz igidlərinin – 

müsəlmanların onlara saymaz münasibəti ilə qarĢılaĢdırılır və 

belə bir təsəvvür yaradılır ki, bir oğuz igidi onlarla kafiri 

məğlub etməyə qadirdir‖2. 

«Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu»nda casus kafirə 

Beyrəyin toyu barədə xəbər çatdırır: «Nə oturarsan, sultanım, 

Baybican bəg ol saŋa verəcəgi qızı Beyrəgə verdi. Bu gecə 

gərdəgə girür». Kafirlər bu fürsətdən səmərəli istifadə edirlər. 

Belə ki, Beyrək 39 igidlə birlikdə tutulur. Burada da Oğuzların 

casusu görünmür. 

Kafir casusunun dilindən verdiyimiz parçada maraqlı 

məqamlar müĢahidə edilir. Belə ki, casus eĢitdiyi hadisəni 

kafirə dəqiqliyi ilə çatdırmaqla bərabər, ona «sultanım», -deyə 

hörmətlə müraciət edir, onu oğuzlarla birbaĢa döyüĢə yox, asan 

yolla, xainliklə qalib gəlməyə tələsdirir. «Nə oturarsan» 

cümləsinin intonativ mənası da casusun alçaqlığını təsdiqləyir. 

«Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy»da 

casus təkürə deyir: «Hay, nə oturarsan, itüŋi ulatmıyan, 

çətügiŋi molatmıyan! Alpanlar baĢı Qazan oğlancuq ilə sərxoĢ 

olub, yaturlar». Boyun sonrakı hissələrində kafirlərin Oğuz-

ların üzərinə hücuma keçmələri, Oğuzların isə əks-kəĢfiyyatı 

olmadığından gördükləri «altı bölük» tozu müxtəlif cür 

yozmaları təsvir edilir. 

Kafirin casusunun dilindən verdiyimiz parçada casusun 

qorxuya düĢməsi, daha doğrusu, qorxudan doğan həyəcanlı 

nitq müĢahidə olunur. Konkret desək, «Hay, nə oturarsan, itüŋi 

                                                           
1
 S.Rzasoy. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı, 2004, səh.135. 

2
 N.Cəfərov.  Eposdan kitaba. Bakı, 1999, səh.108. 
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ulatmıyan, çətügiŋi molatmıyan! Alpanlar baĢı Qazan 

oğlancuq ilə sərxoĢ olub, yaturlar» parçasının birinci cüm-

ləsində qalın və incə saitli sözlərin növbələĢməsi (a; ə; o-u-a-

a; i-ü-i; u-a-ı-a; ə-ü-i-i; o-a-ı-a), ikinci cümləsində isə qalın 

saitlərin assonansı (cəmi üç incə sait iĢtirak edib) müĢahidə 

olunur. Deməli, ritm rəngarəngliyi və dəyiĢən ton qalın 

saitlərin yaratdığı qalınlaĢma ilə tamamlanıb. ġübhəsiz ki, bu 

cür sıralanmada obrazın həyəcanlı anları xüsusi olaraq 

qabardılıb. Daha dəqiq desək, casusun həyəcanlı nitqində olan 

avaz müxtəlifliyi onun qorxuya düĢməsi ilə bağlıdır. Bu da 

qorxu intoneminin ritm dəyiĢməsi, vurğulu hecaların yüksək 

tonda tələffüz edilməsi kimi funksiyaları ilə üst-üstə düĢür. 

F.Ağayeva qorxu bildirən intonasiyadan bəhs edərkən 

A.K.Tseplitisə istinad edərək yazır: «Bu mənanın əsas in-

tonasiya parametrləri olaraq Tseplitis intonasiya tembrindəki 

küy elementlərinin artmasını, həm də melodiyanın azacıq 

dəyiĢməsini götürür. Ġntensivlik qorxu intonasiyasında həm az, 

həm də çox ola bilir. Eyni Ģəkildə nitq Ģəraitindən asılı olaraq 

tempin özü də müxtəlif ola bilər‖1. Müəllifin qeydləri də 

təqdim etdiyimiz parçada casusun qorxuya düĢməsinin poetik 

bir dillə ifadə olunduğunu təsdiqləyir. Casusun nitqində həyə-

can və qorxu anlarının ifadə olunduğu həm də onunla 

təsdiqlənir ki, kafirlər Oğuz igidlərindən, xüsusən də Alpanlar 

baĢı Qazandan qorxduqları üçün daim onu izlədib, fürsət 

gözləyiblər. Qeyd edək ki, bu cəhət «Kitab»da bir neçə boyda 

müĢahidə olunur. 

                                                           
1
 F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin intonasiyası. Bakı, 1978, səh.45. 
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«Bəkil oğlu Ġmranın boyu»nda digər boylardan fərqli 

olaraq, kafirlərlə bərabər, Oğuzların da casusu təsvir edilib. 

Birinci olaraq kafirlərlə bağlı olan parçaya diqqət yetirək: 

..Otuz iki diĢdən çıqan bütün orduya yayıldı, «Bəkil atdan 

düĢmiĢ, ayağı sınmıĢ» deyü. 

Məgər kafəriŋ casusu vardı. Bu xəbəri eĢidüb vardı, 

Təkurə xəbər verdi. Təkur aydır: «Qalqubanı yerüŋizdən uru 

turıŋ, yatur yerdə bəg Bəkili tutıŋ! Ağ əllərin qarusından 

bağlaŋ. Gafillücə görklü baĢın kəsin. Alca qanın yer yüzinə 

dökün. Elin-günin çapıŋ. Qızın-gəlinin yesir ediŋ!... 

Göründüyü kimi, təhkiyəçi kafir casusunun xəbərini, daha 

doğrusu, casus nitqini təkürün dili kontekstində verib. Yəni 

təkürün dilindəki «...yatur yerdə bəg Bəkili tutuŋ» cümləsi 

casus xəbərini ifadə edən «Bəkil atdan düĢmiĢ, ayağı sınmıĢ» 

cümləsinin məntiqi nəticəsi kimi çıxıĢ edir. 

Oğuz casusunun nitqi isə daha konkret verilib, dəqiq 

desək, birbaĢa nəticəyə hesablanıb: 

Məgər Bəkilin də anda casusu hazırdı, Bəkilə xəbər 

göndərdi. Aydır: «BaĢ yarağıŋ eyləŋ, üzəriŋüzə yağı gəlür... 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövdən belə anlaĢıla bilər ki, 

Bəkilin casusu təkürün dilindən eĢitdiyi xəbəri Bəkilə tam çat-

dırmayıb. Amma mətnin sonrakı hissələrində təkürün sözləri 

cüzi dəyiĢmələrlə Bəkilin dilində təkrarlanıb: 

 

―Yatduğı yerdə bəg Bəkili tutıŋ» — demiĢ,  

«Qarusından ağ əllərin bağlaŋ» — demiĢ,  

«Qan alaca ordusını çapıŋ» — demiĢ,  

«Ağca yüzlü qızını-gəlinini yesir eyləŋ» — demiĢ... 
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QarĢılaĢdırdığımız sintaktik bütövlərdən aydın olur ki, 

düĢmən casusunun sözləri təkürün dilində sintez Ģəklində, 

Oğuz casusunun sözləri isə Bəkilin dilində, əsasən, eynilə 

verilib. Bu da bədii üslub, xüsusən də «Dastan» poetikası 

baxımından maraqlı olan ifadə tərzi kimi dəyərləndirilə bilər. 

«Kitab»dakı boyların sosiolinqvistik müstəvidə tədqiqi 

göstərir ki, kafirlər Oğuzların igidlik və məğlubedilməzliyini 

etiraf etmək məcburiyyətində də qalıblar. 

―Məgər kafəriŋ casusu vardı. Gəlüb təkura aydır: 

«Oğuzdan bir dəlü yigit gəldi. Ġlqıçıları öldürdi. Yundları 

ürkitdi, götürüb qoruya qoydı‖. 

Göründüyü kimi, kafir casusu Oğuz igidinin qəhrə-

manlığını eynilə çatdırıb. Bu, təkürün dilindən verilmiĢ 

«Yaraqlu altmıĢ adam seçiŋ, varsunlar, tutub gətürsünlər» 

cümləsinin leksik, qrammatik, xüsusən də intonativ mənaları 

ilə təsdiqlənir. 

«Kitab»da casus və casusluqla bağlı apardığımız araĢ -

dırmalar göstərir ki, Oğuz bəylərinin hərəkət trayektoriyasında 

casus və casusluqdan bəhrələnmə, demək olar ki, yox dərəcə-

sindədir. Kafirlərdə isə bunun əksi müĢahidə olunur. Belə ki, 

kafirlərin nəinki xüsusi casusları var, hətta onların malotaranı 

da casus statusunda çıxıĢ edir, nitqini döyüĢə çağırıĢ məzmunlu 

«Nə oturarsız» cümləsi ilə baĢlayır: 

Məgər bir sığırtmacları vardı. Gördi kim, qəl’əyi aldılar. 

Qaçdı təkura vardı, Aya Sofya alunduğın xəbər verdi — «Nə 

oturarsız, üzərinizə yağı gəldi, baĢıŋuz yarağın görüŋ!». 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövün semantik tutumu bir 

daha təsdiq edir ki, kafirlərin casusu, güclü kəĢfiyyatı olsa da, 

Oğuz igidliyi, Oğuz məğrurluğu qarĢısında acizdirlər. Amma 

bu da var ki, casusu və onun arxasında duran qüvvəni nəzərə 



                                                                                 

68 

 

almamaq Oğuz birliyinə ciddi zərbələr vurub. Bu motiv 

«Kitab»da qabarıq Ģəkildə müĢahidə olunur. 

Kamal Abdullanın «Casus» pyesini təhlil süzgəcindən 

keçirən Tofiq Hacıyevin fikirlərini xatırlatmaq yerinə düĢür: 

«... Süjetin casus üstündə qurulmasının güclü məntiqi əsası var. 

Süjetin bu günə maksimum xidmətində casus anlayıĢı tarixi 

kod kimi Kamalın kəĢfidir. Oğuzu tarixən solduran məhz casus 

olub. Asiyada Çin casusluğu türkü içəridən palıdı qurd yeyən 

kimi əridir, qərbdə həmin üsulla Avropa Oğuzla qıpçağı bir-

birinə qırdırır. Bu gün də Oğuzun nəvələrini casus bir-birinə 

salıĢdırıb zəif salır. Casus evlərimizə girmiĢdi; azərbaycanlı 

oğulların erməni dayılarının casusluğu ilə Qarabağı itirdik. 

Oğuzun nəvələri casusun bu tarixi yürüĢünün qarĢısını ala 

biləcəkmi? Kamal Abdullanın komediyasının baĢ sualı budur. 

Ancaq və yalnız bu sualı həll etməklə Oğuzun Ģanlı tarixini 

qaytara bilərik»1. Müəllifin «Kitab»a və Kamal Abdullanın 

«Casus» pyesinə istinadən söylədiyi fikirlərdə keçmiĢlə 

müasirlik qarĢılaĢdırılır. Oğuzlar, xüsusən də Azərbaycan 

türkləri Ģanlı tarixini qaytarmaq uğrunda mübarizəyə çağırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
T.Hacıyev. Ədəbiyyatımızda Dədə Qorqud motivləri. ―Dədə Qorqud‖, N 3, 

Bakı, 2004, səh.9. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTAB‖INDA  

SURƏTLƏRĠN DAXĠLĠ NĠTQĠ 

 

Məlumdur ki, daxili monoloq xüsusi üslubi qaydalardan 

biridir və bu cür nitqdə (daxili nitqdə) baĢ vermiĢ hadisələrin 

təsviri yox, onlarla bağlı olaraq yaranmıĢ fikir və duyğular 

ifadə olunur. 

Azərbaycan dilçiliyində daxili nitq nisbətən az öyrənilən 

məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə araĢdırma aparan Ə.Rəcəbov 

daxili nitqdə sosiallığın təzahüründən bəhs edərkən L.S.Vı-

qortski, V.M.Bexterev, K.QoldĢteyn və baĢqalarının fikirlərinə 

istinad edərək yazır: «Daxili nitqin özü üçün nitq olması 

sosiallıq funksiyasını inkar etmir, istisna etmir. Sözün bir adam 

üçün mümkün olmaması və iki adam üçün mümkün olması 

səbəbindən özü üçün daxili nitqdə danıĢan, eyni zamanda nitqi 

göndərən və nitqi qəbul edən rolunda çıxıĢ edir, daxili nitq 

prosesində müsahib kimi özünə müraciəti həyata keçirir... 

Daxili nitqdə sosiallığın təzahürünün özünəməxsusluğu prob-

lemi indiyədək qəti Ģəkildə həll edilməmiĢdir‖1. «Kitab»dakı 

daxili nitq parçalarının üslubi-linqvistik, xüsusən də etnopsixo-

linqvistik baxımından tədqiqi Ə.Rəcəbovun problem kimi 

qaldırdığı məsələlərin həllinə kömək edə bilər. 

                                                           
1
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.365. 
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AraĢdırmalar göstərir ki, «Kitab»da surətlərin daxili nitqi 

ilə bağlı olan parçalar, əsasən, vasitəsiz nitq formasında verilib. 

Bu tip konstruksiyalarda isə müəllifin sözü hissəsi bütün 

üzvləri, xüsusən də predikatları ilə vasitəsiz nitqin hazırlıq 

mərhələsini təĢkil edir. Yəni müəllifin sözü hissəsindəki 

remaların (predikatların) əksəriyyəti nitq (ayıtmaq), təfəkkür 

(fikr eyləmək) və hal-vəziyyət (ağlamaq) felləri ilə ifadə 

olunub. Deməli, təhkiyəçi surətlərin daxili aləmini, onların 

keçirdiyi psixoloji anları müəllifin sözü hissəsindəki remalarda 

ifadə etməklə onların daxili nitqi üçün bir növ zəmin hazır-

layıb. Bu, həmin parçalardakı assosiativ və sintaqmatik müna-

sibətlərin zəncirvari bağlılığında da özünü göstərir. Məsələn, 

«Bəkil oğlu Ġmranın boyu»ndan götürdüyümüz «Bəkil yuqarı 

baqdı: «Gög ıraq, yer qatı» - dedi» cümləsinin müəllifin sözü 

hissəsində iĢlənmiĢ «baqmaq» təfəkkür feli, daha dəqiq desək, 

həmin cümlənin «baqdı» reması, «Gök iraq, yer qatı» cümləsi 

üçün bünövrə funksiyasını yerinə yetirir. Burada bir cəhəti də 

qeyd edək ki, «Kitab»dakı surətlərin daxili nitqində ifadə 

olunmuĢ fikirlər boyların süjetinə uyğun Ģəkildə inkiĢaf 

etdirilib. 

«Kitab»dakı daxili nitq parçalarının etnopsixolinqvis-

tikanın prinsipləri baxımından təhlili Oğuz düĢüncə tərzinin 

öyrənilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki daxili 

nitq formasında verilmiĢ parçalarda qədim türkün övlada 

məhəbbəti, ağlı hər Ģeydən üstün tutmaları, çətinlikdənçıxma 

yolları barədə düĢünmələri, mərdliyi və digər cəhətləri ifadə 

olunub. Deməli, təhkiyəçi obrazın həyəcanını, hiss və duyğu-

larını, həm də daxili nitq vasitəsilə ifadə edib. 
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«Kitab»da surətlərin daxili nitqi müĢahidə olunan par-

çaları semantika baxımından aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq 

olar:  

 

1) Oğuz igidlərinin qüruru: 

―Qazan fikr eylədi, aydır: «Əgər çobanla varacaq 

olursam, Qalın Oğuz bəgləri bənim baĢıma qaqınc qaxarlar. 

Çoban bilə (olmasa), Qazan kafəri alamazdı deyərlər... ―. 

Göründüyü kimi, təhkiyəçi Oğuz igidi Qazanın hiss və 

həyəcanını, əzm və qürurunu onun daxili nitqi vasitəsilə ifadə 

etmiĢdir. Bu da onu göstərir ki, Qazan bütün məqamlarda 

böyük və qüdrətlidir. Bir cəhəti də qeyd edək ki, Oğuz igid-

lərinin təkbaĢına vuruĢaraq qalib gəlmək psixologiyası 

«Kitab»da xüsusi olaraq qabardılıb. Qanturalının dilindən 

verilmiĢ «... Yarın Oğuz elinə xəbər vara, dəvə əlində qalmıĢ-

dı, qız qurtardı» cümləsinin semantik tutumu da dediklərimizi 

təsdiqləyir. 

 

2) Oğuz igidlərinin emosiya ilə yox, ağılla hərəkət 

etmələri: 

―Oğlan fikr eylədi, aydır: «Bir dama dirək ururlar, ol 

tama tayaq olur. Bən bunuŋ alnına niyə tayaq olurbən, 

tururbən... ―. 

Yaxud: 

―Qanturalı aydır: «Bu dünyayı ərənlər əqllə bulmuĢlardır. 

Bunıŋ ögindən sıçrayayım, nə hünərim varsa, ardından 

göstərəyim!‖ 

Bu parçaların hər ikisində buğa ilə döyüĢə hazırlaĢan Oğuz 

igidlərinin, konkret desək, Buğac və Qanturalının gərgin anları 

onların daxili nitqi vasitəsilə ifadə olunub. Hər iki konstruksiya 
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forma baxımından müxtəlif olsa da, funksiya baxımından eyni 

xətdə birləĢir. Çünki hər iki cümlənin semantik yükündə 

düĢünərək hərəkətetmə, ağıla söykənmə və bunun atalar sözləri 

ilə ifadəsi var. 

 

3) Oğuz igidinin daxili sarsıntılardan doğan gileyi: 

―... Yoluŋ qıyısın alub oturdı. Ağladı, sıqladı. Aydır: 

«Salur Qazan, bəg Qazan! Ölümisin, dirimisin, bu iĢlərdən 

xəbərin yoqmıdır?‖ 

Göründüyü kimi, Qaraca çobanın psixoloji gərginliyi onun 

daxili nitqində aydın Ģəkildə ifadə edilib. 

 

4) Oğuz igidinin ümidsizliyi: 

«... Bəkil aru turdı, ağladı. Aydır: «Ulu oğlım, ulu 

qardaĢım yoq!» 

Boyun məzmunundan aydın olur ki, Bəkil oğlu Ġmran 

kafirlərlə döyüĢə təkbaĢına gedir, tanrıya sığınmaqla qalib 

gəlir. Deməli, atası Bəkilin ümidlərini doğruldur, Oğuz ellərini 

Ģərəflə qoruyur. 

 

5) Oğula məhəbbət, onun igidliyi ilə fəxretmə: 

«Qazan köŋlüŋdən aydır: «Əlhəmdülillah, mənim 

oğlancığım böyük ər olmuĢ». 

«Kitab»dakı surətlərin daxili nitqi ilə bağlı təqdim etdi-

yimiz parçalarda atalar sözlərinə daha çox rast gəlinir. Bu da 

təsadüfi deyil. Çünki «düzgün, yerinə düĢən atalar sözü və 

məsəllər söylənilən fikrin, bir növ məntiqi mərkəzi olur. 

Dinləyici bu hikmətli ifadələrin köməkliyi ilə nə vaxtsa eĢit-

diyi və ya oxuduğu bir əhvalatı xatırlaya və bütövlükdə yad-
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daĢında bərpa edə bilir»1. «Kitab»dakı surətlərin daxili nitqin-

də müĢahidə olunan atalar sözləri də boyların sonrakı hissələri 

üçün məntiqi mərkəz funksiyasını yerinə yetirib, dəqiq desək, 

həmin deyimlərdəki fikirlər boyların sonrakı hissələri ilə 

zəncirvari Ģəkildə bağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 N.Abdullayev, Z.Məmmədov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2005, 

səh. 99. 



                                                                                 

74 

 

 

     

 

 

                  ―DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NDA 

EMOTĠV ĠNTONEMLƏR 

 

Dilçilikdə emosional (emotiv) intonemlər nisbətən az 

tədqiq olunan məsələlərdəndir. Bu sahədə P.M.Yakobson, 

N.V.Vitt kimi alimlərin tədqiqatları maraq doğurur. M.Adilov, 

Z.Verdiyeva və F.Ağayeva intonasiyanın emotiv mənaları 

haqqında sistemli tədqiqat aparmıĢ N.V.Vittin 142 emosional 

vəziyyəti 10 intonemdə birləĢdirdiyini göstərirlər (qəzəb, 

qorxu, zəriflik, inciklik, kədər, nifrət, laqeydlik, Ģadlıq, həya və 

təəccüb)1. Azərbaycan dilçiliyində F.Ağayeva, N.Abdullayev 

və baĢqalarının tədqiqatlarında emotiv intonemlər barədə 

müəyyən qədər bəhs olunsa da, intonemlərin məna qrupları 

konkret bir bədii əsər üzrə öyrənilməyib. F.Ağayeva intona-

siyanın spesifik cəhətlərindən danıĢarkən mətndəki emotiv 

intonasiya çalarlıqlarının müəyyənləĢdirilməsinin çətin olduğu-

nu qeyd edir: «Mətndəki məlumat səsli olmadığı üçün intona-

siyanın, xüsusilə emotiv intonasiyanın çalarlıqlarını aĢkar 

etmək üçün nümunəvi mənbə hesab edilə bilməz. Mətnin «can-

landırılması» üçün intonasiya vasitələrinin mətnlə əlaqələn-

dirilməsi xüsusilə vacibdir. Lakin yazılı mətndəki məlumat heç 

vaxt müəllifin məqsəd, hiss və həyəcanlarını tam uyğun Ģəkildə 

«canlandıra» bilməz. Ümumiyyətlə, intonasiyanın emotiv 

                                                           
1
 M.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağatyeva. Ġzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989, 

səh.123. 
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mənalarının fərqləndirilməsi birbaĢa danıĢıq anlama prosesində 

daha aĢkar reallaĢır‖1. 

Müəllifin irəli sürdüyü tezislərə etiraz etmirik. Amma 

nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı bir mətnlə yazıya alınmıĢ 

Ģifahi ədəbiyyat mətnlərindəki emotiv intonemlərə eyni müs-

təvidə yanaĢmaq olmaz. Çünki Ģifahi ədəbiyyat nümunələrində 

Ģifahi nitqin sintaksisi daha qabarıq Ģəkildə özünü göstərir. 

Bizə yazılı Ģəkildə gəlib çatan «Kitabi-Dədə Qorqud» eposuna 

məhz Ģifahi ədəbiyyat nümunəsi kimi yanaĢdıqda ayrı-ayrı 

cümlələr, həmçinin sintaktik bütövlərdə ifadə olunmuĢ 

emosional vəziyyətləri dəqiqləĢdirmək mümkündür. Hətta 

təhkiyəçi dilində bəzi intonemlərin əsas əlamətlərinin verilməsi 

və bunun surətlərin dilindən verilmiĢ parçalarla bağlılığı da 

müĢahidə edilir. «Kitab»dakı bu cür keçidlər o deməkdir ki, 

«Kitab»ı oxuyan, həmin parçaları hansı intonasiya ilə səs-

ləndirəcəyini əvvəlcədən bilir. Məsələn, Ģadlıq intoneminin 

əsas əlaməti gülməkdir. Boylarda da təhkiyəçi dilində iĢlənən 

«...qas-qas güldü» cümləsindən sonra Ģadlıq intonemi müĢa-

hidə olunan parça verilib, yaxud qəzəb intonemində diĢlərin 

qıcanması, dodaqların kipləĢməsi əsas əlamətlərdən hesab 

olunur. Təhkiyəçi dilində «todaqları təbsirdi» (dodaqları səy-

ridi) predikatından sonra verilmiĢ sintaktik bütövdə də qəzəb 

intonimi müĢahidə edilir. Təhkiyəçinin belə bir üsuldan isti-

fadəsi natiqlik sənətinin ən əsas cəhətlərindən biri, konkret 

desək, «jestlərdən nitqin intonasiyası və ritminə uyğun olaraq 

istifadə olunmalıdır» prinsipi ilə səsləĢir. Ə.Dəmirçizadə bu tip 

detalları «Kitab»ın yaradıcısına xas olan əlamət kimi qiymət-

                                                           
1
 F.Ağayeva. Azərbaycan dilini intonasiyası. Bakı, 1978, səh.43. 
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ləndirərək yazır: «...dastanı söyləyən ozan təsvir olunan mənzə-

rələri, nəql edilən hadisələri daxili hiss və həyəcanlarla uyğun-

laĢdırmıĢ və buna görə də, boylarda təsvir və nəql edilən 

mənzərədən, hadisədən asılı olaraq elə sözlər, ifadə və cümlələr 

iĢlətmiĢ ki, dinləyənlər gülmək, sevinmək yerində gülsünlər, 

sevinsinlər; qəmlənmək, ağlamaq məqamlarında ağlasınlar, 

qəmlənsinlər»1. «Kitab»dakı təsvirlərdə fiziki və psixoloji 

anların diqqətlə gözlənilməsi T.Hacıyevin araĢdırmalarında 

xüsusi yer tutur. Müəllif «Kitab»dakı nəzm və nəsr parçalarının 

poetik ölçülərini sistemli Ģəkildə tədqiq edib: «... Ģer (Ģeir — 

Ə.T.) texnikası ilə çətinliklə icra olunan psixoloji və ritmik 

rezonansların vəhdəti burada çox elastik tərzdə üzə çıxır. Nəsr-

də poetik ölçüyə bax - sözlər necə ritmik dalğa yaradır, ana 

ürəyinin döyüntüsünü, qan çırpmasını, tablodakı dalğanı can-

landırır: oğlunun ölüsünü-dirisini axtaran ana birdən nə görür: 

«Baxsa-görsə bir dərənin içinə qarğa-quzğun enər-çıxar, qonar-

qalxar». Burada mürəkkəb sözlərin yaratdığı tələffüz ləngəri 

nigaran ana ürəyinin təngnəfəsliyinə uyğunlaĢdırılmıĢdır»2. 

Anar «Kitabi-Dədə Qorqud»da sırf kinematoqrafik görmə 

tərzinin bəzi örnəklərindən bəhs edib. Müəllif «Kitab»dakı 

ayrı-ayrı parçaları təhlil süzgəcindən keçirdikdən sonra bir sıra 

maraqlı nəticələr söyləyib: «Bu, xalis kinodur; Bu parçanı 

oxuyarkən bütün səhnəni sanki ekranda görürsən; ...forması xa-

lis kinomontaj quruluĢudur, epizoddan epizoda keçid – kadr-

ların ritmik dəyiĢməsidir; Elə bil bu parça qədim dastan mətni 

yox, müasir kinossenaridir, daha doğrusu, rejissor ssena-

                                                           
1
 Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 1979, 

səh.139. 
2
 T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, səh.74. 



                                                                                 

77 

 

risidir...»1. Ə.Dəmirçizadə, T.Hacıyev və Anarın fikirləri də 

yuxarıdakı tezislərimizin doğru olduğunu təsdiqləyir. Deməli, 

«Kitab»dakı emotiv intonemlərin araĢdırılması dilçiliyimizdə 

həmin sahə ilə bağlı olan boĢluğu, qismən də olsa, aradan 

qaldırmağa, digər tərəfdən, «Kitab»dakı surətlərin səciyyəvi 

cəhətlərini daha dolğun Ģəkildə açmağa kömək edə bilər. 

Qeyd edək ki, «Kitab»da ritmin fonosintaktik vahid kimi 

çıxıĢ etməsi ilk dəfə K.Vəliyevin diqqətini cəlb edib: 

«...sürətlənmənin, yavaĢımanın, gərginliyin, zəifləmənin, uzun-

luğun, qısalığın bərabər ölçüdə - simmetrik iĢlənməsi olan ritm 

bədii mətndən doğduğu üçün emosional vəziyyətlərin - 

kədərin, sevincin, sevginin, ağrının özünə uyğun olur‖2. Müəl-

lif «Kitab»da «Ol gün cigərində olan ər yigitlər bəlürdi» 

cümləsi ilə baĢlanan sintaktik bütövün semantikası barədə də 

orijinal fikirlər söyləyib: «Bu parçada ritmin təĢkiledici gücü, 

yaratdığı coĢqun əhvali-ruhiyyə göz qabağındadır. Ritmin 

semantikası götürülən parçanın semantikası ilə ekvivalentdir. 

Bu mənada ritm yalnız forma ilə deyil, məzmunla da qırılmaz 

Ģəkildə bağlı fonosintaktik vahid kimi özünü göstərir‖3. 

K.Vəliyevin irəli sürdüyü fikirlər «Kitab»ın poetik struk-

turunda emotiv intonemlərin rəngarəng məna çalarlarına malik 

olmasından xəbər verir, oxucu istər-istəməz «Kitab»dakı digər 

intonemlər barədə də düĢünməli olur. 

Maraqlıdır ki, N.V.Vittin dəqiqləĢdirdiyi  10 intonemdən 

8-i «Kitab»da birbaĢa müĢahidə edilir. Bunun təsadüfi olmadığı 

yuxarıdakı arqumentlərlə təsdiqlənsə də, F.de Sössürün bir 

fikrini xatırlatmaq yerinə düĢür: «Poetik mətnlər tələffüzü 

                                                           
1
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. ―Sizsiz‖. Bakı, 1992, səh.84-85. 

2
 K.Vəliyev. Dastan poetikası. Bakı, 1984, səh.35. 

3
 Yenə orada, səh.36. 
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öyrənmək üçün qiymətli materialdır; Ģeir sənəti sistemi 

hecaların sayı, onların kəmiyyəti (uzunluğu), ayrı-ayrı səslərin 

təkrarı (alliterasiya, assonans, qafiyə) ilə bağlıdır; poetik 

mətnlər özündə fonologiyanın müvafiq məsələlərinə dair  

qiymətli məlumatlar hifz edə bilər‖1. Bu mənada «Kitab»da 

emotiv intonemlərin əksəriyyətinin müĢahidə olunması 

qanunauyğun haldır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, emotiv 

intonemlərin hamısı bu günün yox, yüz illərin yadigarı olan 

«Kitab»da müĢahidə olunur. Bu da bizim üçün, o cümlədən 

bütün türk dünyası üçün qiymətlidir. 

«Kitab»dakı intonemləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq 

olar: 

1) Qəzəb intonemi 

Emotiv intonemlər sistemində qəzəb intoneminin xüsusi 

çəkisi var. «Bu intonasiya növündə intensivlik olduqca artır. 

Melodik intervalın geniĢlənməsi, tempin yavaĢıması isə yəqin 

ki, intonasiyanın bilavasitə nitqdə təcəssümü ilə bağlıdır: 

danıĢan hiddətlənərək öz söz və fikirlərinə xüsusi vaciblik 

verir‖2. Kitab»da qəzəb intonemi özünü qabarıq Ģəkildə 

göstərir: 

Beyrəyin dilindən verilmiĢ parçada: 

 

  Aruz, maŋa bu iĢi edəcəgiŋ,bilsəydim. 

 Qaraqucda Qazluq atuma binərdim! 

 Əgni bərk dəmür tonım geyərdim! 

                                                           
1
 F.de Sössür. Ümumi dilçilik kursu (tərcümə edəni N.Cəfərov). Bakı, 2003, 

səh.234. 
2
 F.Ağayeva. Azərbaycan dilini intonasiyası. Bakı, 1978, səh.45. 
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Qavat, mən bu iĢi tuysam, saŋa böylə gəlürmiydim?!   

Aldayuban ər tutmaq övrət iĢidir,  

              Övrətiŋdənmi ögrəndiŋ sən  bu iĢi, qavat?! 

 

        Basatın dilindən verilmiĢ parçada: 

 

Mərə qavat! Ağ saqallu babamı ağlatmıĢsan. 

Qarıcıq ağbircəklü anamı bozlatmıĢsan.  

QarındaĢım Qıyanı öldürmiĢsən. 

 

Qafalı-börklü baĢıŋ,  kəsmiyincə,  

Alca qanıŋ  yer yüzinə tökmiyincə,  

QardaĢım Qıyanıŋ qanın almıyınca? 

Qomazam! 

 

AraĢdırmalar göstərir ki, qəzəb intonemi yalnız Beyrək və 

Basatın dili yox, hər bir Oğuz igidinin dili üçün səciyyəvidir. 

Yuxarıda təqdim etdiyimiz parçalar səsləndirilərsə, intona-

siya intensivliyinin yüksəlməsi, melodik intervalın geniĢlən-

məsi aydın Ģəkildə duyula bilər. Deməli, parçaların intonativ 

mənasını onların leksik və qrammatik mənasından ayırmaq 

mümkün deyil. ġübhəsiz ki, bu cür möhkəm bağlılıq həm də 

dastanın qopuzla (sazla) söylənməsinin nəticəsidir. Burada 

Ə.Dəmirçizadənin fikirlərini xatırlatmaq yerinə düĢür: «... 

dastanlardakı (dastandakı - Ə.T.) mənzum parçalar heca ölçüsü 

ilə deyil, əsasən, qopuzla dastan söyləmə ilə əlaqədardır və 

sazla söz uyuĢması əsasında qurulan mənzum parçalardır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, sazla, qopuzla dastan, duyuq, qoĢma 

oxuyarkən qafiyə lazım olsa da, vəzn o qədər də vacib deyil, 
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çünki vəzni sözlərin - səslərin uzadılması, qısaldılması əvəz 

edir»1. Müəllifin qeydləri təkcə «Kitab» üçün yox, bütövlükdə 

aĢıq poeziyası üçün səciyyəvidir. Bu barədə M.Həkimov yazır: 

«... aĢıq poeziyasının canlı danıĢıq dili ilə ayrılmaz dərəcədə 

qaynayıb-qarıĢması, digər səbəbi isə onun saz pərdələri və saz 

köklərinə həmahəng edilməsidir. Məlumdur ki, canlı danıĢıq 

dilində bədiilik, gözəllik əsas ifadə vasitələridir. Ġfadələri 

çeĢidləmək, onu saz melodiyaları ahənginə sıralamaq, dinlə-

yiciləri qulaq və melodik qafiyələr ilə sehirləmək aĢıq 

poeziyasının ümdə Ģərtlərindəndir‖2. Qeyd edək ki, 

Ə.Dəmirçizadə və M.Həkimovun fikirləri təkcə qəzəb intone-

minə yox, digər intonemlərə də aiddir. 

2) Qorxu intonemi 

Bu intonem «Kitab»dakı kafir obrazlarının dili baxı-

mından daha xarakterikdir. Belə ki, «Kitab»dakı kafirlərin, 

xüsusən də onların casuslarının dilindən verilmiĢ cümlələrin 

əksəriyyəti emosional nida cümlələridir. Deməli, məlumatı 

çatdıran, dəqiq desək, casus situasiyaya, psixoloji momentlərə 

uyğun danıĢdırılıb. F.Ağayeva nida cümlələrinin emosional 

vəziyyətlərindən bəhs edərkən yazır: «Azərbaycan dilində 

məlumat verənin təəccübü və heyranlıq təəssüratı, vəcdə 

gəlməsi qalxan-enən tona, müvafiq tembral səs rəngarəngliyi 

ilə formalaĢmıĢ nida cümləsində daha aĢkar ifadə olunur‖3 

DanıĢanın hiss və həyəcanının daha qabarıq çatdırılmasında 

cümlə melodiyasının rolu da danılmazdır. Bu istiqamətdə daha 

                                                           
1
 Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 1979, 

səh.138. 
2
 M.Həkimov. Azərbaycan klassik aĢıq yaradıcılığı. Bakı, 1982, səh.64. 

3
 F.Ağayeva. Azərbaycan dilini intonasiyası. Bakı, 1978, səh.43. 
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geniĢ araĢdırma aparan N.Abdullayev yazır: «Psixoloji funk-

siyalı melodiya səsin qalxıb-enmə dərəcəsindən asılı olaraq 

müxtəlif keyfiyyət kəsb edir. Əgər səsin yüksəlməsi və alçal-

ması arasında müəyyən interval yoxdursa, daha doğrusu, səsin 

qalxma və enməsi eyni nisbətdədirsə, belə nitq melo-diklikdən 

məhrumdur. Bu cür danıĢıq tərzi monoton adlanır. Monoton 

nitqdə səs tonu yeknəsəqdir. Nekroloq və digər bəd xəbərlər, 

fəlakət, faciəvi hadisələr və s. aĢağı tonla – monoton bir tərzdə 

oxunur‖1 F.Ağayeva və N.Abdullayevin fikirləri casusların 

dilindən verilmiĢ nida cümlələrində, xüsusən də qalın və incə 

saitli sözlərin növbələĢməsi müĢahidə olunan «Hay, nə 

oturarsaŋ, itüŋi ulatmıyan, çətügiŋi molatmıyan!» cümləsinin 

intonasiyasında qorxu intonemi olduğunu sübut edir. Təkürün 

dilindən verilmiĢ «...Bu gələn Bəkilsə, sizdən ögdən mən 

qaçaram» tipli cümlələrin hər birində qorxu intonemi müĢa-

hidə olunur. 

Qorxu intonemi ilə ifadə olunma Oğuz igidlərinin di-

lindən verilmiĢ parçalarda yox dərəcəsindədir. Nümunə kimi 

Qanlı qocanın dilindən verilmiĢ parçaya diqqət yetirək: 

 

Oğul, sən varacaq yerüŋ  

Tolamac-tolamac yolları olur,  

Atlu batub çıqamaz 

            anuŋ  balcığı  olur   

Ala yılan sökəməz 

            anıŋ ormanı olur. 

Göglə pəhlu uran 

                                                           
1
 N.Abdullayev, Z.Məmmədov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2005, 

səh.78. 
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            anuŋ qəl’əsi olur.  

Göz qaquban köŋül alan 

             anuŋ görklisi olur.  

«Hay» demədin baĢ götürən 

              cəlladı olur.  

Yağrınanda qalqan oynar 

                yiyəsi olur.  

Yavuz yerlərə yeltəndiŋ 

                qayıda döngil!  

Ağ saqallu babaŋı,  

Qarıcıq olmuĢ anaŋı bozlatmağıl!.. 

 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövün semantik tutumundan 

aydın olur ki, Qanlı qocanın sözləri Qanturalını qorxutmağa, 

daha doğrusu, qorxudaraq yolundan geri döndərməyə hesab-

lanıb. Həmin sintaktik bütöv təkcə leksik məna deyil, 

intonasiya baxımından da qorxu mənasını daĢıyır. Yuxarıdakı 

parça səsləndirilərsə, qəzəb intonemindəki intonasiya inten-

sivliyinin artması, Ģadlıq intonemindəki ton yüksəlməsi yox, 

kədərdən, daxili sarsıntıdan doğan qorxu intoneminin əlamət-

ləri duyulacaqdır. Maraqlıdır ki, Qanlı qocanın dilindən təqdim 

olunmuĢ parçanın məhz Qanturalını qorxutmaq üçün verildiyi 

mətnin sonrakı hissələri, konkret desək, Qanturalının cavab 

nitqi ilə təsdiqlənir: «Nə söylərsən, nə aydarsan, canım baba? 

Bu qədər iĢdən qorxan, yigitmi olur? Alp ərə qorxu vermək eyb 

olur...» 

Göründüyü kimi, Qanturalının dilindən verilmiĢ cüm-

lələrdə Qanlı qocanın qorxutmaq istəyinə açıq Ģəkildə iĢarə 

olunur. Bu, «qorxan» feli sifəti və «qorxu vermək» feli 

frazeoloji vahidinin semantik yükündə birbaĢa nəzərə çarpır. 
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Təqdim etdiyimiz parçada tonun funksiyası, daha doğ-

rusu, ifadə etdiyi məna asanlıqla dərk olunur. Burada ton 

seçiminin rolunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki «ton qrupu 

səviyyəsində tonun seçimi - enən, qalxan, enən-qalxan, qalxan-

enən və s. tonlar həyata keçirilməlidir. SeçilmiĢ tonların yüksək 

diapazonu hüdudlarında - dar, geniĢ, monoton - seçim aparmaq 

üçün aĢkar imkan vardır ki, bu da müəyyən kommunikativ yük 

daĢıyacaqdır‖1. Yuxarıdakı parçada ton seçiminin mətnə 

uyğunluğunun aĢkarlanması «Kitab»ın estetik dəyərlərinin 

yüksək olduğunu bir daha sübut edir. 

3) İnciklik intonemi 

Məlumdur ki, inciklik intonemində əsas ton yüksəlmir, 

əksinə, alçalan xətt üzrə eyni səviyyədə gedir. Ġnciklik 

intonemi nəqli cümlənin tələffüzünü xatırladır. Həmin tip cüm-

lələrin sakit bir melodiya, həm də eyni səs tonunda deyilməsini 

əsas götürən N.Abdullayev yazır: «Nəqli cümlənin deyiliĢi 

zamanı onun əvvəlində səs tonu yüksəlir, müəyyən sözlərdən 

sonra çox da böyük olmayan fasilə (kiçik fasilə) edilir, 

cümlənin sonunda səs tonu alçalır‖2. «Kitab»da inciklik into-

neminə bir neçə boyda təsadüf olunur. Məsələn, aĢağıdakı 

parçaya diqqət yetirək: 

«... Bu söz Bəkilə xoĢ gəlmədi. Bəkil aydır: «Alplar içində 

bizi qusqunımızdan balcığa baturdıŋ...» 

Təhkiyəçinin dilində «Bu söz Bəkilə xoĢ gəlmədi» 

cümləsinin iĢlənməsi inciklik intonemi üçün hazırlıq mərhələsi 

                                                           
1
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.420. 

2
 N.Abdullayev, Z.Məmmədov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2005, 

səh.8. 
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təĢkil edir. Yəni «xoĢ gəlmədi» predikatı özündən sonrakı 

cümlənin məhz inciklik intonemi ilə ifadə olunmasını tələb 

edir. Bu da «Alplar içində bizi qusqunımızdan balcığa batur-

dıŋ» cümləsində inciklik məzmununun həm leksik, həm də 

intonativ məna baxımından vəhdətdə olduğunu göstərir. 

4) Zəriflik intonemi 

Səsin uzadılması və incələĢdirilməsi zəriflik intoneminin 

əsas xüsusiyyətləri kimi götürülür. «Kitab»da zəriflik intonemi 

müĢahidə olunan aĢağıdakı parçalara diqqət yetirək: 

Əyrəyin dilindən verilmiĢ parçada:  

 

Ağzıŋ içün öləyim, qardaĢ!  

Dilüŋ içün öləyim, qardaĢ! 

Ərmi oldıŋ, yigitmi oldıŋ, qardaĢ!  

Qəriblığa qardaĢıŋ istəyü sənmi gəldiŋ qardaĢ? 

 

Burla xatunun dilindən verilmiĢ cümlədə:  

 

Qız, qalq oyna, əlüŋdən nə gəlür? 

 

Təqdim etdiyimiz parçaların hər biri leksik məna və 

intonasiya baxımından zərifliyə xidmət edir. Konkret desək, 

həmin parçalarda qəzəb, qorxu, nifrət, kədər kimi intonemlər 

yox, birbaĢa zəriflik intonemi duyulur. 

5) Kədər intonemi 

Yüksəkdən baĢlanan melodiyanın intensivlik azaldıqca 

zəifləməsi, monoton nitq, səs tembrində obertonların  (əlavə 

səslərin) zəifliyi və digər cəhətlər emotiv intonemlər siste-

mindəki kədər intonemi üçün xarakterikdir. Kədər intonemi 

nida cümlələrinin tələffüzündə özünü daha qabarıq göstərir. Bu 
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tip cümlələrin tələffüzü ilə bağlı N.Abdullayev yazır: 

«Ġntonasiya təkcə səs tonunun qalxması və enməsi ilə deyil, 

səsin müxtəlif rənglər, çalarlar üzrə dəyiĢməsi ilə də 

xarakterizə olunur. Səsdəki bu cür rəngarəngliyin toplusu nida 

intonasiyasını əmələ gətirir. DanıĢan nida cümləsi vasitəsilə 

inam, inamsızlıq, həsrət, qorxu, qeyz, nifrət, həvəs, arzu, 

vahimə, kin, rəhm, qəm, kədər, etinasızlıq və s. kimi hissi 

halları ifadə edir. Bu, nida cümləsini baĢqa  cümlə növlərindən 

fərqləndirən baĢlıca cəhətdir‖1. Müəllifin fikirləri bir daha 

təsdiq edir ki, kədər və funksiyaca onunla eyni xətdə birləĢən 

intonemlər nida cümləsinin tələffüzü ilə yaranan hissi hallar 

içərisində xüsusilə fərqlənir. 

«Kitab»da kədər intonemi müĢahidə olunan parçaların 

əksəriyyətində də nida cümlələri üstünlük təĢkil edir. Məsələn, 

Qazanın dilindən verilmiĢ parçalarda: 

   Qom qomlamım qoma yurdım! 

   Qulanla sığın-keyikə qoŋsı yurdım!  

   Səni yağı nerədən darımıĢ, gözəl yurdım  

   Ağban evim dikilində yurdı qalmıĢ... 

 

Yaxud: 

Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su! 

Ağac gəmiləri oynadan su!  

Həsən ilə Hüseynin həsrəti su! 

 

Ordumıŋ xəbərin bilürmisin, degil maŋa,  

Qara baĢım qurban olsun, suyım, saŋa!.. 

                                                           
1
 N.Abdullayev, Z.Məmmədov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2005, 

səh.84. 
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Dirsə xanın xatununun dilindən verilmiĢ parçada:  

    Nə biləyiŋ, oğul, bu qəzalar sana nerədən gəldi?  

    Ol gödəŋdə canıŋ varsa, oğul, xəbər maŋa. 

    Qara baĢım qurban olsun, oğul, saŋa!  

    Ağız-dildən bir qaç kəlmə xəbər maŋa!.. 

 

Banıçiçəyin dilindən verilmiĢ parçada: 

 

Vay, al duvağım, iyəsi! Vay, alnum-baĢım umuru! Vay, Ģah 

yigidim, vay Ģahbaz yigidim! Toyınca yüzinə baqmadığım, 

xanım yigit! Qanda getdiŋ, bəni yalŋuz qoyıb, xanım yigit?! 

Göz açuban gördigim, köŋül ilə sevdigim, bir yasduqda baĢ 

qoduğım!.. 

Təqdim etdiyimiz parçalarda müĢahidə olunan kədər 

intonemini əlavə arqumentlərlə təsdiqləməyə ehtiyac yoxdur. 

Çünki kədər intonemi nəinki parçaların tam Ģəkildə tələf-

füzündə (səsləndirilməsində), hətta bu parçaların kiçik bir 

cümləsində belə duyulur. Burada onu da qeyd edək ki, 

«Kitab»da üç intonem, konkret desək, qəzəb, Ģadlıq və kədər 

intonemləri müĢahidə olunan parçalar daha qabarıq Ģəkildə 

özünü göstərir. 

6) Nifrət intonemi 

Nitqdə küyün artması, səsin amplitudunun azalması, 

uzunluğunun artması, ağız və burun ətrafı əzələlərin hərəkət 

etməsi kimi xüsusiyyətlər nifrət intoneminin səciyyəvi cəhət-

lərindən hesab olunur. «Kitab»da Oğuzların kafirlərə olan 

nifrətini təsdiqləyən bir neçə parçaya rast gəlinir. Onlardan 

yalnız birini təqdim edirik: 
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Böylə digəc Qaracıq çobanın acığı tutdı, todaqları 

təbsirdi. Çoban aydır: 

  

 Mərə, dini yoq, əqlsiz kafər! 

 Ussı yoq, dərnəksiz kafər! 

 QarĢu yatan qarlı qara tağlar  

Qarıyıbdur otı bitməz.  

Qanlu-qanlu ırmaqlar  

Qurıyıbdır suyı gəlməz. 

ġahbaz-Ģahbaz atlar 

Qarıyubdur qulun verməz. 

Qızıl-qızıl dəvələr  

Qarıyubdur köĢək verməz.  

Mərə kafər, Qazanıŋ aınası  

Qarıyubdur oğul verməz. 

 

Dölin almaqdan səfan varsa, ġökli Məlik, qara gözlü qızıŋ 

varsa, gətür Qazana ver!.. 

Göründüyü kimi, təhkiyəçi «acığı tutmaq» frazeoloji 

vahidindən sonra «todaqları təbsirdi» (dodaqları səyridi) ifa-

dəsini iĢlətməklə, bir növ, nifrət intonemi üçün zəmin hazır-

layıb. Bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz «ağız və burun ətrafı 

əzələlərin hərəkəti nifrət intoneminin səciyyəvi cəhətlərindən 

biridir» fikri ilə səsləĢir. Deməli, təhkiyəçi nifrət intonasiyası 

ilə oxunacaq və ya səsləndiriləcək bir parçanı təqdim etməzdən 

əvvəl obrazın gərgin anlarını, hətta onun dodaqlarının hərəkə-

tini də poetik bir dillə canlandırıb. Bu isə Qaraca çobanın 

dilindən verdiyimiz yuxarıdakı parçanın məhz nifrət intonemi 

ilə ifadə edilməsini tələb edir. Bütün bunlar onu göstərir ki, 
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təqdim etdiyimiz parçanın leksik mənası onun intonasiyadan 

doğan mənası, yəni nifrət intonemi ilə səsləĢir. 

7) Şadlıq intonemi 

Gülmək, tonun yüksəlməsi və vurğulu saitlərin uzadılması 

Ģadlıq intoneminin əsas xüsusiyyətləri hesab edilir. «Kitab»da 

Ģadlıq intonemi müĢahidə olunan parçalara nümunə kimi 

aĢağıdakıları göstərə bilərik: 

Qazanın dilindən verilmiĢ parçada: 

...Yüriyəlim, a bəglər! Av avlıyalım, quĢ quĢlıyalım, sığın, 

keyik yıqalum, qayıdalım otağımıza düĢəlim: yeyəlim, içəlim, 

xoĢ keçəlim! 

Yaxud: 

Qazan bəg əlin əlinə çaldı, qas-qas güldi. Aydır: «A 

bəglər! Uruz xub söylədi, Ģəkər yedi. Siz yegüŋiz — içüŋiz, 

söhbətiŋüz tağıtmaŋuz... 

Hər iki parçada Ģadlıq mənası təkcə həmin cümlələrin 

leksik mənası yox, həm də səslənməsi, melodiyası ilə ifadə 

olunur. Qeyd etdiyimiz kimi, «gülmək» Ģadlıq intoneminin 

əsas əlamətidir. Təqdim etdiyimiz ikinci parçada, daha 

doğrusu, təhkiyəçinin dilindən verdiyimiz hissədə «güldi» 

predikatının iĢlənməsi də həmin parçanın intonasiyasından 

doğan mənanın məhz ―Ģadlıq‖ olduğunu təsdiqləyir. 

8) Təəccüb intonemi 

Melodiyanın mütəhərrikləĢməsi təəccüb intoneminin əsas 

əlaməti kimi götürülür. AraĢdırmalar göstərir ki, «Kitab»da 

təəccüb intonemi müĢahidə olunan parçalar azdır. Nümunə 

kimi aĢağıdakı parçanı göstərmək olar: 

...Böylə digəc Boğazca Fatma aydır: «Buy, dəli boğma 

çıqaracaq olanca eybimizi qaqdı. Tur, qız, oynarsaŋ-oynamaz-
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saŋ, cəhənnəmdə oyna! Beyrəkdən soŋra baĢıŋa bu hal 

gəlcəgin bilürdiŋ...». 

Təqdim etdiyimiz parçada nida cümləsi, xüsusən də 

təəccüb, heyrət və s. anlamlı «buy» nidasının iĢlənməsi onun 

intonasiyasında təəccüb mənasını yaradır. 

Emotiv intonemlərin əsas məna qruplarının «Kitab»da 

müĢahidə olunması türk poetik təfəkkürünün bənzərsizliyini 

təsdiqləyir. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI»NDA 

 ƏġYAVI VƏ ĠDEOQRAFĠK  

YAZININ ĠZLƏRĠ 

 

Türkologiyada ən az öyrənilən məsələlərdən biri də yazı 

tarixidir. «Dədə Qorqud kitabı»nda əĢyavi və ideoqrafik 

yazının araĢdırılması bu boĢluğu, qismən də olsa, aradan qal-

dıra bilər. «Kitab»da əĢyavi və ideoqrafik yazının izlərinə, 

onların poetik bir dillə ifadəsinə bir neçə boyda rast gəlinir. 

«Kitab»da fikrin əĢya vasitəsilə ifadəsi aĢağıdakı nü-

munələrdə daha qabarıq görünür. 

At, qılınc və çomaq. 

«Toquz tümən Gürcüstanıŋ xəracı gəldi; bir at, bir qılıc, 

bir çomaq gətürdilər. 

Bayındır xan qatı səxt oldı. Dədəm Qorqud gəldi. ġadlıq 

çaldı. «Xanım, niyə səxt olursan?» — dedi. Aydır: «Necə səxt 

olmıyam? Hər yil altun — aqça gəlürdi, yigidə — bəgə verirdiŋ 

xatirləri xoĢ olurdı. ġimdi bunı kimə verər kim, xatiri xoĢ ola?» 

Doqquz tümənlik Gürcüstandan Bayındır xana xərac kimi 

bir at, bir qılınc və bir də çomağın göndərilməsi tabe olmamaq, 

müharibə etmək istəyinə iĢarədir. BaĢqa cür düĢünülə bilməz. 

Çünki mətnin sonrakı hissələrində Gürcüstandan xərac əvəzi 

kimi göndərilmiĢ at, qılınc və çomağı Bəkilə verirlər ki, Oğuz 

elinə qarovulluq eləsin. Bəkil bu tapĢırığı Ģərəflə yerinə yetirir: 

«... Oğuzdan köç elədi. Bərdəyə, Gəncəyə varub vələn tutdu. 
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Toquz tümən Gürcüstan ağzına varub qondı. Qaravulluq 

eylədi. Yad-kafər gəlsə, baĢın Oğuza ərməğan göndərdi». 

 

       Boz ayğır, yay və gürz. 

«Baybörə bəg bazırganlarını yanına oxıdı, buyruq etdi: 

«Mərə bazırganlar! Allah-təala maŋa bir oğul verdi. Varıŋ 

Rum elinə mənim oğlım içün yəxĢi ərməğanlar gətürün, mənim 

oğlım böyüyincə», — dedi. Bazırganlar dəxi gecə-gündüz yola 

girdilər. Ġslanbula gəldilər. Dan-danıĢux ilə yəxĢi ərməğanlar 

aldılar. Baybörəniŋ oğlıyçun bir dəniz qulunı boz ayğır aldılar. 

Bir ağ tozlu qalı yay aldılar. Bir dəxi altı pərli gürz aldılar. Yol 

yarağın gördilər». 

Tacirlərin Baybörə bəyin oğlu üçün yaxĢı hədiyyə kimi 

boz ayğır, yay və gürz almaları aĢağıdakı kimi düĢünülə bilər: 

Baybörə bəyin oğlunun məğlubedilməzliyini məhz boz 

ayğır, yay və gürz təmin edə bilər. Bu cür silahlanmıĢ igid isə 

baĢ kəsər, qan tökər, Oğuz elini göz bəbəyi kimi qoruyar. 

Yay-oxun funksional məna geniĢliyini sistemli Ģəkildə 

araĢdıran F.Bayatın «... yay-ox kiĢilik simvolu kimi çıxıĢ edir», 

«Hakimiyyət simvolu olan yayın tapılması mifoloji mənaya 

malikdir»1 kimi fikirləri də yuxarıda irəli sürdüyümüz 

tezislərin doğru olduğunu təsdiqləyir. 

Qara geyim. 

«Yedi qız qardaĢı ağ çıqardılar, qara tonlar geydilər»; 

«Banıçiçək qaralar geydi, ağ qaftanını çıqardı»; «Qaza bəŋzər 

qızı — gəlini ağ çıqardı, qara geydi». 

                                                           
1
 F.Bayat. Oğuz epik ənənəsi və ―Oğuz Kağan‖ dastanı. Bakı, 1993, 

səh.161-162. 
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«Kitab»da tez-tez təkrarlanan «ağ çıxarıb, qara geyinmə» 

yası bildirir. Hazırda bir sıra xalqların, o cümlədən Azərbaycan 

türklərinin yas mərasimlərində qara geyimdən istifadə olunur 

ki, bu da əĢyavi yazının qalığıdır. 

Qanlı köynək. 

«Məgər Beyrək buna bir kömlək bağıĢlamıĢ idi; geyməz 

idi, saqlardı. Vardı köŋləgi qana-quna baturdı, Bayındır xanıŋ 

öginə gətürib bıraqdı. 

―Bayındır xan aydır: «Mərə, bu nə kömləkdir?» «Beyrəgi 

Qara Dərvənddə öldirmiĢlər, uĢ da niĢanı, sultanım!» — dedi‖. 

Göründüyü kimi, «qanlı köynək» ölüm xəbərini təsdiq-

ləyən əĢyayi-dəlil kimi təqdim olunur. 

Bığın yeddi dəfə düyünlənməsi. 

―Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən beĢiginiŋ yapuğı 

olan, acığı tutanda qara taĢı kül eyləyən, bığın əŋsəsindən yedi 

yerdə dugən, ərənlər əvləni, Qalan bəgiŋ qartaĢı Qaragünə 

çapar yetdi... ―. 

Qazan bəyin qardaĢı Qaragünənin bədii təyinlərindən biri 

kimi iĢlənmiĢ «bığını boynu dalında yeddi dəfə düyünləyən» 

ifadəsi məcazi mənada olsa da, fikrin düyünlər vasitəsilə 

çatdırılmasını xatırladır. A.Qurbanov yazır: «Qədimdə insanlar 

müəyyən məlumatı məkan və zamanla əlaqədar olaraq uzağa 

çatdırmaq üçün kəndir və yaxud ipi düyünləmək vasitəsindən 

də istifadə etmiĢlər. Fikri düyünlər vasitəsilə (Quipi) ifadə 

etmək qədimdə çox geniĢ yayılmıĢdır. Bu vasitədən farslar, 

türklər, çinlilər, meksikalılar və bir sıra baĢqa xalqlar istifadə 

etmiĢlər»1. Bu mənada Qaragünənin bədii təyinindəki «bığın 

                                                           
1
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. I cild, Bakı, 2004, səh.634. 
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düyünlənməsi» igidlik və qorxmazlığa, «yeddi» sözü (rəqəmi) 

isə sakrallığa iĢarədir. 

 

«Dirəklər basäıraraq ox üçün nişan qoyma». 

 

«Alan sabah turmıĢsan, ağ ormana girmiĢsən.  

                    Ağ qovağıŋ budağından yırğayuban keçmiĢsən.                                                    

Canbacuğın əkmiĢsən.  

                  Oq cığırın qurmıĢsan. 

                  Adın gərdək qomıĢsan». 

 

«Dirəklərin basdırılaraq ox üçün niĢan qoyulması» əĢyavi 

yazının poetik dillə ifadəsidir.  Bu isə  iki  cür anlaĢıla  bilər:  

ovçuluq; gəlin otağının qurulması. A.Qurbanov qeyd edir ki, 

«insanlar meĢəlik yerlərdə öz yoldaĢlarına xəbər çatdırmaq, 

ovlamaq istədikləri heyvanların keçdiyi yeri və onların 

miqdarını bildirmək üçün ağacların budaqlarını sındırmıĢ, 

yaxud da ağacın üzərində ox asmıĢlar. Bu proses, yəni fikrin 

əĢya vasitəsi ilə ifadə edilməsi get-gedə mürəkkəbləĢmiĢ, 

insanlar daha baĢqa vasitələrə əl atmıĢlar1 . Bu fikrə istinad et-

sək, «Canbacuğın əkmiĢsən. Oq cığırın qurmıĢsan» (Dirəkləri 

basdıraraq oxçun niĢan qoymuĢsan) cümləsində ovçuluğa iĢarə 

edilir qənaətinə gəlmək mümkündür. Amma «Adın gərdək 

qomıĢsan» cümləsi özündən əvvəl iĢlənmiĢ cümlənin semantik 

yükü ilə bağlanır, onun məntiqi nəticəsi kimi görünür. Bu 

mənada «Canbacuğın əkmiĢsən. Oq cığırın qurmıĢsan» 

cümlələrində «gəlin otağının qurulmasına iĢarə olunur» fikri 

daha real görünür. Deməli, Oğuzlar və Oğuz düĢüncə tərzinə 

                                                           
1
  A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. I cild, Bakı, 2004, səh.632. 
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bələd olanlar «basdırılmıĢ dirəklər və ox üçün qoyulmuĢ 

niĢanlar» gördükdə onu «gəlin otağının qurulması və ya ona 

hazırlıq» kimi baĢa düĢüblər. 

F.Bayat yay və oxun türk mədəniyyətindəki rolundan bəhs 

edərkən yazır: «Yay-oxun folklor materiallarına dayanaraq 

deyə bilərik ki, yay - kiĢini, ox isə qadını bildirir. Daha çox isə 

yay-ox əsas yerlərdən birini tuturdu. Toy günü niĢanlı oğlanın 

qız evinə ox atması oğlan tərəfin gəlini aparmağa gəldiyini 

bildirirdi. Ox atmaqla özünə niĢanlı tapmaq adətinin izləri 

transformasiyaya uğramıĢ halda bizim sehrli nağıllarımızda da 

qalmıĢdır. Hazırda buryatlar toy mərasimində oxdan simvol 

kimi istifadə edirlər»1. Müəllifin müxtəlif mənbələrə istinadən 

söylədiyi fikirlər də «Kitab»dakı «Oq cığırın qurmıĢsan» 

cümləsinin semantik yükündə məhz «gəlin otağının qurulması» 

mənasının əsas olduğunu təsdiqləyir. 

 

Ağ otaq, qırmızı otaq, qara otaq. 

 

―Qalqubanı xan Bayındır yerindən turmıĢ, bir yerə ağ 

otağ, bir yerə qızıl otağ, bir yerə qara otağ tikdirmiĢ. 

«Oğullıları ağ otağa, qızluyı qızıl otağa, oğlı-qızı olmıyana 

qara otağa qondurıŋ, qara keçə altına döĢəŋ qara qoyun 

yəxnisindən öginə gəlürüŋ; yersə-yesün, yeməzsə, tursun-

getsün... ―. 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövdə ağ, qırmızı və qara 

rəngli otaqların tikilmə səbəbi dəqiqliklə ifadə olunub. 

S.Rzasoy yazır: «... Oğuz düĢüncəsində ağ, qırmızı və qara 

                                                           
1
 F.Bayat. Oğuz epik ənənəsi və ―Oğuz Kağan‖ dastanı. Bakı, 1993, 

səh.161. 



                                                                                 

95 

 

boyalar etnik klassifikator rolunu oynayır və oğuz toplumunda 

fərdin kosmik baxımdan dəyərləndirilmiĢ məkanda (törən 

mətnində) yeri və statusu bu üç boyanın vasitəsi ilə nizamlanır. 

Bu baxımdan üç rəngli çadır - otaq fiqurları da diqqəti cəlb 

edir. Ağ otaq - oğlu olanlar, qırmızı otaq - qızı olanlar, qara 

otaq isə sonsuzlar üçün qurulur. Əslində, bu çadır - otaqlar 

Bayındır xanın ildə bir dəfə təklif etdiyi törəndə onun oğuz 

dünya modelini tikinti kodu ilə təsvir etməsi idi‖1. Müəllifin 

qeydləri, xüsusən də «çadır-otaqlar oğuz dünya modelinin 

tikinti kodudur» fikri əĢyavi yazının funksiyasına uyğundur. 

A.Qurbanov əĢyavi yazıdan bəhs edərkən «göndərilən gül-

çiçəyin rənginin müəyyən bir məna kəsb etdiyini göstərir: 

qızılgül - sevgi, məhəbbət simvolunu, ağ gül - danıĢmaq 

anlayıĢını, sarı gül - ayrılığı ifadə edir»2. Məhz bu cəhətə görə 

də «Kitab»dakı «ağ otaq, qırmızı otaq və qara otaq» əĢyavi 

yazının bədii ifadəsi kimi götürülə bilər. 

«Kitab»da ideoqrafik yazının izlərinə az rast gəlinir. 

Nümunə kimi aĢağıdakı epizoda diqqət yetirək: 

«Üç yüz altmıĢ altı alp ava binsə, qanlu keyik üzərinə yüriĢ 

olsa, Bəkil nə yay qurardı, nə ox atardı. Həman yayı biləgindən 

çıqarardı, buğanıŋ-sığınıŋ boynına atardı, çəküb turğızardı. 

Arıq olsa, qulağın dələrdi, avda bəllü olsun deyü. Əmma semüz 

olsa, boğazlardı. Əgər bəglər keyik alsa, qulağı dəlük olsa, 

«Bəkil sünicidir» deyü Bəkilə göndərərlərdi». Bu epizod da 

qulağı dəlinmiĢ keyiklərin Bəkilə məxsusluğunun digər bəylər 

tərəfindən tanınması («Bəkil sünicidir» - Bəkilin niĢan 

etdiyidir) və onun sahibinə (Bəkilə) göndərilməsi ideoqrafik 

                                                           
1
 S.Rzasoy. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı, 2004, səh. 24. 

2
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, I cild, Bakı, 2004, səh. 632. 
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yazı - onun ilkin, həm də ən sadə forması kimi düĢünülə bilər. 

Digər tərəfdən, keyik qulağının dəlinməsini təsadüfi hesab 

etmək olmaz. Çünki heyvan qulağına niĢanın vurulması (ənək) 

müasir məiĢətimizdə də mövcuddur: Çoban ənəklərindən 

qoyunlarını tanıyır1. Bu fakt isə ideoqrafik yazının ən qədim 

formalarından birinin müasir etnoqrafiyamızda mühafizə 

olunduğunu təsdiqləyir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, «Kitab»da müĢahidə olunan 

əĢyavi və ideoqrafik yazı türk mədəniyyətinin qədimliyi və 

zənginliyini təsdiqləyə biləcək faktlardan biri kimi dəyər-

ləndirilə bilər. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Bakı, 1980, səh.279. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI»NDA 

 ALOV SĠQNALLARI ĠLƏ  

ÜNSĠYYƏTĠN ĠZLƏRĠ 

 

QorqudĢünaslıqda «alov siqnalları ilə ünsiyyət» mövzusu, 

demək olar ki, araĢdırılmayıb. ġübhəsiz ki, belə bir mövzunun 

tədqiqi qədim türk mədəniyyətinin daha dərindən öyrənil-

məsində yardımçı ola bilər. 

«Kitab»da tonqal yandırılması və qamıĢlığa od vurul-

masının təsvirinə bir neçə yerdə rast gəlinir. Məsələn, 

Çoban Ģəhid olan qardaĢlarını həqinə qodı. Kafərlər 

leĢindən bir böyük dəpə yığdı, çaqmaq çaqub od yaqdı. 

Təqdim etdiyimiz parçadakı «çaxmaq çaxıb odda 

yandırdı» cümləsi alov siqnalı ilə ünsiyyətin poetik dillə ifadəsi 

kimi müxtəlif cür düĢünülə bilər. Tonqalın iĢarəvilik keyfiyyəti 

barədə  Z.Verdiyeva,  M.Adilov və F.Ağayeva  yazırlar: 

«...tonqal yandırmaqla müəyyən iĢarə vermək olar, lakin bu 

iĢarəvilik keyfiyyəti tonqalın yeganə və əsas məqsədi deyildir. 

Əslində tonqal iĢarə üçün meydana gəlməyib. Adamlar 

tonqaldan bir iĢarə kimi istifadə etməmiĢdən qabaq, ondan 

baĢqa məqsədlə (məsələn, qızınmaq, Ģey biĢirmək, vəhĢilərdən 

qorunmaq və s.) istifadə etmiĢlər. Sonralar tonqalın bu əsas 

vəzifəsinə bir iĢarə olma vəzifəsi də əlavə edilmiĢdir (məsələn, 
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tonqalın yandırılması hücum üçün bir iĢarə ola bilər)»1. Bu 

fikrə istinad etsək, Qaraca çobanın çaxmaq çaxıb tonqal 

yandırması hücum üçün bir iĢarə kimi düĢünülə bilər. Amma 

mətnin semantik yükündə, dəqiq desək, Qaraca çobanın 

hərəkətlərində hücum əhvali-ruhiyyəsi yoxdur (Dəxi kəpə-

nəgindən qurumsı edüb yarasına basdı...). 

Alov siqnalları ilə ünsiyyətin səciyyəvi cəhətlərini sis-

temli Ģəkildə araĢdıran A.Qurbanov yazır: «Bu vasitədən, 

əsasən, gecə istifadə olunur. DüĢmən basqını zamanı, yaxud 

bədbəxt hadisə baĢ verəndə, yaĢayıĢ yerlərini su basanda və 

sair hallarda alov ucaldılır və bütün tayfa üzvlərinə müəyyən 

məlumat verilir. Alov siqnallarında da alovun miqdarı, həcmi, 

ucalığı və s. müəyyən ĢərtləndirilmiĢ anlayıĢlarla bağlıdır»2. 

Müəllifin fikirlərinə əsaslansaq, «Qaraca çoban bədbəxt hadi-

səni, konkret desək, kafirlərin basqınını, Qazanın evinin talan 

edilməsini, Qabangücü və Dəmirgücünün döyüĢdə həlak 

olmasını bildirmək üçün çaxmaq çaxıb tonqal yandırıb»–- 

qənaətinə gəlmək mümkündür. Bu, mətnin sonrakı hissələri, 

daha doğrusu, Qaraca çobanın dilindən verilmiĢ «Salur Qazan, 

bəg Qazan! Ölümisin, dirimisin, bu iĢlərdən xəbəriŋ yoqmı-

dır?» cümləsinin semantikası, yəni leksik və intonativ mənaları 

ilə də bağlanır. Amma bu da var ki, Qaraca çoban qardaĢlarını 

dəfn etsə də, kafirlərin cəsədlərini odda yandırır. Bu, mətnin 

semantikası baxımından təbii qarĢılanır, çünki Qazan xanın evi 

talan edilib, Qaraca çobanın qardaĢları öldürülüb. Deməli, 

                                                           
1
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.191. 
2
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, I cild, Bakı, 2004, səh. 359. 

 



                                                                                 

99 

 

Qaraca çoban psixoloji gərginlikdən çıxmaq, əsəblərini 

sakitləĢdirmək üçün kafirlərin leĢini odda yandırıb. Həmin 

hadisəyə baĢqa prizmadan da yanaĢmaq olar. Belə ki, qədim 

türk adətinə görə, insan cəsədləri yandırılıb. Amma mətnin 

semantikasına görə birinci fikir (Qaraca çoban bədbəxt 

hadisəni bildirmək üçün tonqal yandırıb) daha real görünür. 

BaĢqa bir parçaya diqqət yetirək: 

Yalançıq oğlı Yalancuq bunı eĢitdi. Beyrəgiŋ qorqusından 

qaçdı, özini Tana sazına saldı. Beyrək ardına düĢdi. Qoa-qoa 

saza düĢürdi. Beyrək aydır: «Mərə, od gəlüriŋ!» Gətürdilər. 

Saza od urdılar. 

Yalancıq gördi kim, yanar, sazdan çıqdı. Beyrəgin ayağına 

düĢdi. Qılıcı altından keçdi. Beyrək dəxi suçından keçdi... 

Göründüyü kimi, qamıĢlığa odun vurulması da alov 

siqnalları ilə ünsiyyəti xatırladır. Belə ki, qamıĢlıqda gizlənən 

Yalancığa sözlə müraciət edilmir, əksinə, Beyrəyin əmri ilə 

qamıĢlığa od vurulur ki, Yalancıq ya məhv, ya da ki, təslim 

olsun. Yalancıq ölümdən qorxduğu üçün ikinci yolu seçir. Onu 

da qeyd edək ki, «Kitab»da qorxu yaratmaq üçün iĢıq 

siqnallarından istifadə olunmanın izləri də müĢahidə olunur. 

Məsələn, 

Təkur aydır: «Yüz adam seçilüŋ, taraqa çatladıŋ, oğlanı 

qorqudıŋ Oğlan quĢyürəklü olur, meydanı qoar-qaçar...» 

Bu parçanın semantikasından aydın olur ki, təkür taraqa 

(fiĢəng) atdırmaqla oğlanı qorxutmaq, fikrindən daĢındırmaq 

istəyir. Deməli, iĢıq siqnalından istifadə ilə «qorxu», «qor-

xutmaq» anlayıĢı ifadə olunub.A.Qurbanovun «Məlumat 

verməkdə iĢıq siqnallarının da xüsusi rolu vardır. Məsələn, 

reklamlar, svetofor, semafor, fiĢəng siqnalları müəyyən anlayıĢ 
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ifadə edir»1 fikri də yuxarıdakı parçada iĢıq siqnalları ilə 

ünsiyyətin və ya fikrin iĢıq siqnalları ilə çatdırılmasının bədii 

Ģəkildə əks etdirildiyini təsdiqləyir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, I cild, Bakı, 2004, səh.360.  
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI»NDA                 

MUSĠQĠ ÜNSĠYYƏTĠ 

 

Ümumi dilçilikdə musiqi ünsiyyətindən, fikrin musiqi 

vasitəsilə çatdırılmasından kifayət qədər bəhs olunub. Hətta 

bəzən akustik ünsiyyət vasitəsi kimi təbil və musiqi ünsiyyəti 

ayrıca tədqiq edilib. 

Musiqi ünsiyyətindən istifadənin poetik Ģəkildə iĢıq-

landırılmasına «Kitab»dakı boyların hər birində rast gəlinir. 

K.Vəliyev «Kitab»dakı «Bu məhəldə Oğuz ərənləri alay-alay 

gəldi. Guppur-guppur davullar, nəqarələr çalındı...» cümlələ-

rinin leksik və intonativ mənaları barədə yazır: «Bədii təyinləri 

ilə iĢlənən bu musiqi alətləri, demək olar ki, döyüĢdə, savaĢda 

iĢlənir. Oğuz ellərinin savaĢı bunlarsız keçməmiĢdi. Hamını 

ayağa qaldıran, yağıya qarĢı çevirən, yağını səslə ürküdən, 

çaĢbaĢ salan bu musiqi alətlərinin «Dədə Qorqud» dilindəki 

yeri onların gələcəyi, keçdiyi inkiĢaf yolu barədə çox Ģey deyir. 

Çıxardığı səsin yamsılanmasını özünə bilərti edən «gumbur-

gumbur» nağara boyların dilinə bir səs, bir haray gətirmiĢdir»1. 

Müəllifin qeydləri «Kitab»da musiqi alətlərinin səsi vasitəsilə 

müxtəlif fikirlərin ifadə olunduğunu təsdiqləyir. Burada bir 

cəhəti də qeyd edək ki, qorqudĢünaslıqda qopuz, nağara, zurna, 

davul, kos kimi musiqi alətlərinin səsi vasitəsilə ifadə olunan 

fikirlər sistemli Ģəkildə öyrənilməyib. Bu mənada həmin 

                                                           
1
 K.Vəliyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, səh.95 
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detalları semantikasına görə aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmağı 

zəruri hesab edirik: 

1) Qopuz səsi Oğuz igidini mətinləşdirir, onu daha 

vüqarlı edir: 

Qanturalının dilində: «Hey, qırq eĢüm, qırq yoldaĢım, niyə 

ağlarsız? Quruluça qopuzum götürüŋ, ögüŋ məni!» 

Qazan xanın dilində: «Mərə kafərlər, qopuzum gətürüŋ, 

sizi ögəyin!» 

«Kitab»dakı bu cəhət ümumən türk ədəbiyyatı, türk tarixi 

üçün xarakterikdir: «... Ozanlar vuruĢ günlərində qalib yürüĢü 

ordunun müqabilində çükurlar (qopuz, saz) çalmaq, türkü, var-

sağılar oxumaqla igidləri döyüĢkənlik ruhu ilə coĢdururlar. 

Onların çalıb-oxumasından döyüĢçülərin vuruĢ əzmi daha da 

güclənirdi. Onlar ruh yüksəkliyi ilə düĢmən üzərinə yürüyüb, 

özlərini savaĢ dəryasına vururdular‖1. 

2) Qopuz və onun ecazkar səsinə xüsusi hörmət,  dərin 

inam var: 

«Mərə kafər, dədəm Qorqud qopuzı hörmətinə çalmadım, 

— dedi, — əgər əlüŋdə qopuz olmasaydı, ağam baĢıçün, səni 

iki parə qıludım». 

Göründüyü kimi, qopuz Oğuz igidini həm də döyüĢmək, 

düĢmən hesab etdiyini öldürmək  fikrindən daĢındıran bir var-

lıq kimi qəbul edilir. Deməli, Oğuz igidlərini döyüĢə 

ruhlandıran da, döyüĢdən çəkindirən də qopuzun sirli-sehirli 

səsidir. 

                                                           
1 K.Vəliyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, səh.92 
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    3) Qopuz Oğuz igidini yolundan geri döndərən bir 

varlıq kimi təqdim edilir: 

Dirsə xan aydır: ―Qırq yoldaĢım, aman! Təŋriniŋ birliginə 

yoxdur güman! Mənüm əlümi ĢeĢiŋ, qolça qopızım əlümə veriŋ, 

ol yigidi döndərəyim... ―. 

Boyun məzmunundan aydın olur ki, Dirsə xanın geri 

döndərmək istədiyi igid qopuz səsindən, qopuzla söylənən 

Ģeirdən təsirləndiyi üçün yolundan geri dönür (Qırq yigidinə 

dilbənd saldı, əl eylədi. Qırq yigit bədəvi atın oynatdı, oğlanıŋ 

üzərinə yığnaq oldı...) 

4) Oğuz elinin qız-gəlini qopuz səsi ilə qol sallayıb 

oynayır: 

...Ərə varan qız qalqa, qol saluban oynaya, mən qopuz 

çalam... 

«Kitab»da Ozan və qopuzun yüksək qiymətləndirildiyini 

təsdiqləyə bilən faktlar çoxdur. Ehtimal etmək olar ki, 

təhkiyəçi dilində iĢlənmiĢ «Beyrək qalqdı, qızlaryanına vardı. 

Surnaçıları qovdı, nəqaraçuları qovdı... « cümlələri də ozanın 

yüksək statusu ilə bağlıdır. Burada K.Vəliyevin bir fikrini 

xatırlatmaq yerinə düĢür: «Kəsəsi, qopuz-saz bizim ellərin 

döyüĢ marĢını, savaĢ himnini çalmıĢ, yurdsevərliyi, elsevərliyi 

bir dünyacan etmiĢdi»1. 

5) Boru çalınması, yəni boru səsi ilə köçmə xəbəri 

çatdırılır: 

LəĢkər dərildi, gəldi. Alp Uruz çadırların açdırdı, cəb-

bəxanasın yüklətdi. Qaragünə çəribası oldı. Borı ağırdıb 

köçdilər. Yola girdilər. 

                                                           
1
 K.Vəliyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, səh.93. 
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6) Borunun çalınması, nağaranın döyülməsi ilə «bir yerə 

yığılma», «döyüş üçün yola düşmə» kimi zəruri məlumatlar 

çatdırılır: 

...Borı çalındı, kos uruldu. Gecə-gündüz demədilər, yortma 

oldı. 

Aruza və cəmi TaĢ Oğuz bəglərinə xəbər oldı. «ĠĢdə Qazan 

gəldi» dedilər. Anlar dəxi çəri dərüb, borı ağırdan Qazana 

qarĢu gəldilər. 

Sonuncu cümlədə «borı ağırdan» (boru ucaldan) bədii 

təyininin Qazanla bağlı olaraq iĢlədilməsi də qoĢunun boru səsi 

ilə yığılaraq yola düĢdüyünü təsdiqləyir. 

7) Boruların çalınması, təbillərin döyülməsi ilə döyüşün 

başlanması xəbəri verilir: 

...Alaylar bağlandı, qoĢunlar düzüldü. Borılar çalındı. 

Tavullar dögildi. Aruz qoca meydana at dəpdi... Qazan qalqan 

yapındı, sügüsin əlinə aldı... 

Təqdim etdiyimiz parçadakı «tavul» (təbil) ən qədim 

musiqi alətlərindən birinin adıdır. A.Qurbanov təbil sözündən 

bəhs edərkən ona həm də «təbil ünsiyyəti» kontekstində 

yanaĢıb: «Təbilin səsi adi, alçaq və yüksək tonda olur. Bu 

tonlar müəyyən məna ilə bağlıdır. Belə ki, uca səs vasitəsilə 

adamlar toya dəvət olunur, yaxud düĢmənin yaxınlaĢması 

haqqında xəbər verilir... Təbil ünsiyyətindəki iĢarələrin mənası 

qabaqcadan səsli dilə istinadən müəyyən edilir. Demək, bu 

ünsiyyətin varlığı səsli dillə möhkəm bağlıdır. Buna görə də 

təbil ünsiyyəti səsli dil olmadan yarana və inkiĢaf edə bilməz‖1. 

                                                           
1
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, I cild, Bakı, 2004, səh.347. 
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Bu mənada «Kitab»da təbil səsi ilə ən zəruri xəbərlərin 

çatdırılmasının ifadə olunması türk mədəniyyətinin qədim və 

zəngin olduğunu göstərir. 

8) Boru və təbillərin səsi ilə Oğuzlar şadlığa, toya dəvət 

olunur: 

III boyda «Gumbur-gumbur nəqaralar dögüldi» cümlə-

sindən sonra döyüĢ səhnəsi təsvir edilir (Bir qiyamət savaĢ oldı, 

meydan tolu baĢ oldı). XI boyda isə «Gumbur-gumbur davullar 

çalındı. Altun-tuc borılar ağrıldı» cümlələrindən sonra Ģadlıq, 

toy səhnəsi verilir (Ol gün ala bargah otaqlar dikildi. Atdan-

ayğırdan, dəvədən buğla, qoyundan qoç qırıldı... ġadlıq, 

yemək-içmək oldı...). Bu qarĢılaĢdırma onu göstərir ki, Oğuzlar 

döyüĢ meydanlarında da, Ģadlıq mərasimlərində də musiqi 

alətlərinin səsindən bir vasitə kimi istifadə ediblər. 

Nağara və təbil səslərinin eĢidilməməsi isə Oğuzların 

divanında iĢlərin dayanması, yas saxlama təəssüratını yaradır. 

Çünki qopuz, boru, nağara kimi musiqi alətlərindən istifadə 

Oğuzların məiĢəti və hərəkət trayektoriyasında xüsusi yer tutur. 

Belə ki, «igidlərin döyüĢ üçün yığılması», «döyüĢün baĢlan-

ması», «igidlərin döyüĢə ruhlandırılması», «Ģadlığa yığılma» 

kimi zəruri iĢlər məhz həmin musiqi alətlərinin səsləndirilməsi 

ilə icra olunub. Deməli, Oğuz elində musiqi alətləri məqsədli 

olaraq səsləndirilmirsə, sanki Oğuz elində hərəkət dayandırılıb, 

həyat sönüb. Bu motiv Qazanın dilindən verilmiĢ aĢağıdakı 

parçada qabarıq Ģəkildə ifadə olunub: 

  

Gumbır-gumbır tavullar dögülmədi. 

Ağır-ulu divanım sürülmədi.  

Səni bilən bəg oğulları 

                          ağ çıqardı, qara geydi. 
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 Qaza bəŋzər qızım-gəlinüm 

                         ağ çıqardı, qara geydi. 

 

Göründüyü kimi, təbillərin döyülməməsinin yas saxlama 

ilə bağlılığına açıq Ģəkildə iĢarə edilir. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI»NDA               

AYRILMA ETĠKETLƏRĠ 

 

Nitq etiketlərinə daxil olan müraciət, görüĢmə və təbrik 

etiketləri qorqudĢünaslıqda sistemli Ģəkildə araĢdırılıb. Hətta 

N.Cəfərov «Kitab»dakı müraciətlərə ayrıca bir əsər də həsr 

edib («Xanım, hey!» - Dədə Qorqud eposunda müraciətlər. 

Bakı, 1999.) Müəllif «Kitab»dakı müraciətlərin tipləri, 

formaları, semantikası və digər cəhətlərini etnolinqvistika baxı-

mından tədqiq etməklə bərabər, yeri gəldikcə görüĢmə, alqıĢ 

kimi nitq etiketlərinin spesifik xüsusiyyətlərini də məhz müra-

ciət etiketləri kontekstində Ģərh edib. Bu mənada «Kitab»dakı 

nitq etiketlərinin hamısından yox, yalnız araĢdırmalardan 

kənarda qalan ayrılma etiketlərindən bəhs etməyi zəruri hesab 

edirik. 

Ayrılma etiketlərindən dialoji xarici nitqdə istifadə 

olunduğu üçün yola salan (ötürən) və yola düĢənin (ötürü-

lənin) dilindəki söz və ifadələr də ayrılıqda tədqiq olunmalı- 

dır. 

«Kitab»da ayrılma etiketlərinin bir sıra səciyyəvi tiplərinə 

təsadüf olunur. Onları aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək olar: 

1) Yola salanın dilində işlənən ifadələrə qarşı yola 

düşənin jestinin sözlə təsvirinin verilməsi: 

Gördilər ki, namus içün yeŋilməz, ayıltdılar: «Oğul, 

uğuruŋ açıq olsun! Sağ-əsən varub gələsən!» — dedilər. 
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Atasınıŋ-anasınıŋ əllərin öpdi. Qırq yigidin yanına bı-

raqdı. Yedi gün yedi gecə yortdılar... 

Bu parçada yola salanın (Qanturalının ata-anasının) «Oğul, 

uğuruŋ açıq olsun! Sağ-əsən verub gələsən!» ayrılma etiketinə 

qarĢı yola düĢən (Qanturalı) heç nə demir. Amma təhkiyəçinin 

təsvirindən məlum olur ki, Qanturalı valideynlərinə olan 

məhəbbətini jesti ilə, dəqiq desək, onların əlini öpməklə ifadə 

edir (Atasınıŋ-anasınıŋ əllərin öpdi). 

Yuxarıda təqdim etdiyimiz parçaya «Kitab»ın digər boy-

larında, konkret desək, «UĢun qoca oğtu Səyrək» boyunda da 

rast gəlinir: 

―Atası-anası: «Yort, oğul! Uğurın açuq olsun, sağ-əsən 

varub gələsən, gələcəgin varsa!» — dedilər. Atasınıŋ-anasınıŋ 

əlin öpdi. Qaraquc atına sıçrayub bindi. Dün qatdı, yort 

eylədi...‖, 

Hər iki parçada yola salan ata-ana, yola düĢən isə oğuldur. 

Yola salanların dilindən verilən ayrılma etiketlərində cüzi 

fərqlər müĢahidə edilir. Belə ki, Qanturalının ata-anasının 

dilindən verilmiĢ «Oğul, uğurun açıq olsun! Sağ-əsən varub 

gələsən!» ayrılma etiketi Səyrəyin ata-anasının dilində bir 

qədər geniĢləndirilmiĢ Ģəkildə, konkret desək, «yort» və 

«gələcəgin varsa» vahidlərinin əlavəsilə verilib. Yola düĢən-

lərin hərəkəti təsvir olunan parçaların ilk cümlələri isə yalnız 

«əl» sözündəki -lər kəmiyyət Ģəkilçisi ilə fərqlənir (Atasınıŋ-

anasınıŋ əllərin öpdi; Atasnıŋ-anasınıŋ əlin öpdi). 

Burada bir cəhəti də qeyd edək ki, müasir Azərbaycan 

ədəbi dilindəki «Uğur ol sun!», «Uğurlar olsun!», «Uğura 

qənĢər gələsən!», «Uğurun xeyir olsun!», «Sağ gedib,  salamat 

gələsən!», «Sağ-salamat qayıdasan!» və s. bu kimi ayrılma 

etiketləri forma, həm də semantika baxımından «Kitab»ın dili 
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üçün səciyyəvi olan «Uğuruŋ açıq olsun!», «Sağ-əsən varub 

gələsən!» tipli etiketlərlə səsləĢir. 

2)  Yola   salanın    dilində  işlənən ümidsizlik   məzmun-

lu   cümləyə qarşı yola düşənin jestinin sözlə  təsviri və onun  

dilində  ayrılma  etiktindən  istifadə: 

...Babası ağladı, aydır: «Oğul, ocağım issüz qoma, kərəm 

eylə, varma!» — dedi. 

Basat aydır: «Yoğ, aq saqallu əziz baba, vararam», dedi... 

Babasınıŋ-anasınıŋ əlini öpdi, həlallaĢdı, «xoĢ qaluŋ!» — 

dedi... 

Göründüyü kimi, yola salan (Basatın atası) Basatın 

getməsini istəmir, ona yalvarır, yola düĢən isə fikrində qəti 

olduğunu bir daha bəyan etməklə bərabər, ayrılanda hörmət və 

məhəbbətini həm jesti (Babasınıŋ-anasınıŋ əlini öpdi), həm də 

«xoĢ qaluŋ!» etiketi iə ifadə edir. 

3) Yola salanların gördüyü işin təsviri və yola düşənin 

dilində ayrılma etiketinin işlənməsi: 

...Dədə Qorqudun sözi məqbul gəldi. Vardılar, Bayındır 

xanıŋ tövləsindən ol eki atı gətürdilər. Dədə Qorqut birin bindi, 

birin yetdi. «Yaranlar, sizi həqqə ısmarladım!» — dedi, getdi. 

Yola salanların gördüyü iĢlərin təsviri ilə bağlı olan 

cümlələr funksiyaca «uğuruŋ açıq olsun» etiketinə bərabərdir. 

Bu, yola düĢənin (Dədə Qorqudun) dilindən verilmiĢ «Yaran-

lar, sizi həqqə ısmarladım» cümləsinin məntiqi nəticəsindən 

doğur. Digər tərəfdən, Dədə Qorqudun dilindən verilmiĢ cüm-

lədəki «həqqə ısmarlamaq» (allaha tapĢırmaq) ifadəsinin özü 

də ayrılma etiketi funksiyasındadır. 

 4) Yola düşənin situasiyaya uyğun olaraq danışdı-

rılması: 
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Qaragünədən ayrılan Qazanın son cümlələri (...baĢıŋuza 

çarə edin. Mən dəxi getdim...) ayrılma etiketi kimi çıxıĢ edir. 

Hətta həmin sintaktik bütövdə Qazanın dilindən verilmiĢ «...ax-

Ģam olmadın genə mən saŋa gəlürəm» cümləsi funksiyaca 

müasir ədəbi dilimizdə ayrılma məqamında iĢlənən «Görü-

Ģənədək», «Biz yenə görüĢərik» kimi cümlələrlə eyni xətdə 

birləĢir. 

 5) Yola düşənin heç nə demədən, vidalaşmayıb 

getməsi, yola salmalı olanların isə onun dalınca xoş sözlər 

söyləməsi: 

Yigit barmağını ısırdı, aydır: «Bunda minnətlə almaqdan 

isə, anda babam yanında minnətsiz almaq yegdir!» — dedi. 

Atın qamçıladı, yola girdi. 

Bazırganlar ardından baqa qaldı. «Vallah, yəxĢi yigit, 

mürüvvətlü yigit!» dedilər... 

Göründüyü kimi, yola düĢənin (Beyrəyin) daxili nitqi 

verildikdən sonra onun səssiz-səmirsiz getməsi təsvir olunub. 

Yola salmalı olanların (tacirlərin) onun dalınca söylədikləri 

«Vallah, yəxĢi yigit, mürüvvətlü yigit» cümləsinin seman-

tikasında isə «Kitab»ın dili üçün səciyyəvi olan «uğurŋ açıq 

olsun» tipli ayrılma etiketinin ehtiva olunduğu düĢünülə bilir. 

6) Yola salanın hədə-qorxu məzmunlu  son  cümləsinə   

görə  yola  düşənin heç nə demədən getməsi: 

«... Əgər bu dedigim nəsnələri gətürərsiŋüz, xoĢ, verdim. 

Əmma gətürmiyəcək olursan, bu qatla öldürmədim, ol vəqtin 

öldürərin!» — dedi. 

Dədə döndi, Baybörə [bigüŋ] evlərinə gəldi... 

Təqdim etdiyimiz parçada yola salan (Dəli Qarcar) hədə 

ilə danıĢır (...ol vəqtin öldürərin). Yola düĢənin heç nə 

demədən ayrılması isə təhkiyəçi təsvirindən aydın olur (Dədə 
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döndi, evlərinə gəldi). Dəli Qarcarın «Öldürərin!» hədəsinə 

qarĢı Dədə Qorqudun susması onun böyüklüyünü, müdrikliyini 

təsdiqləyən göstəricilərdəndir. 

7) Yola düşənin dilində işlənən alqışların «ayrılma 

etiketi» funksiyasında çıxış etməsi: 

III boyda çobanlardan ayrılan Beyrək deyir: «Mərə, 

yüzüŋüz ağ olsun! Ağaŋuzın ətməgi sizə halal olsun!» Deməli, 

alqıĢ məzmunlu ifadələr ayrılma, vidalaĢma məqamında iĢlədil-

miĢdir. 

8) Yola salanın döyüşə, mübarizəyə çağırışı, yola düşənin 

isə hörmət və məhəbbətini jestlə ifadə etməsi: 

«... Mərə, geyimim gətürüŋ, oğlum geysün! Al ayğırım 

gətürüŋ, oğlum binsün! El ürkmədin oğlum meydana varsun-

girsun!» — dedi. 

Oğlanı tonatdılar. Atasilə-anasilə gəldi görüĢdi. Əllərin 

öpdi... 

Yola salanın (Bəkilin) dilindən verilmiĢ cümlələrdə döyüĢə 

hazırlıq, qələbəyə inam kimi çağırıĢlar ifadə olunub. Yola 

düĢənin (Ġmranın) razılığı, minnətdarlığı isə təhkiyəçi təsviri, 

daha doğrusu, «əllərin öpdi» jesti ilə verilib. 

9) Yola   düşənin   ayrılma   etiketindən  istifadəsi  və   

yola  salanların xoş münasibətlərinin təsviri: 

―... Ġçərü — söhbətə girdi. Dəslur dilədi. «Bəglər, xoĢ 

qaluŋ!» — dedi. Atın çəkdilər, bindi. Çapdı, atasınıŋ evinə 

gəldi... ―. 

Bu parçanın məzmunundan aydın olur ki, yola düĢənin 

(Səyrəyin) dilində ayrılma etiketi iĢlənib («xoĢ qaluŋ!»). Yola 

salanlar isə bu münasibətə uyğun hərəkət ediblər. Belə ki, 

təhkiyəçi təsvirindəki «Atın çəkdilər, bindi» cümləsi Səyrəyin 
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dilindəki «XoĢ qaluŋ!» etiketinin məntiqi nəticəsi kimi çıxıĢ 

edir. 

10) Yola salanın mənfi emosiyalı nitqinə qarşı yola 

düşənin müsbət emosiyalı ayrılma etiketindən istifadəsi: 

Aruz aydır: «...HəmiĢə Qazanıŋ baĢına buŋlu gəlsün, tayısı 

Aruzı daim aŋa tursun. Biz Qazana düĢməniz, bəllü bilsün!» — 

dedi. QılbaĢ burada soylamıĢ, görəlim, xanım, nə soylamıĢ, 

aydır: 

 

     Mərə qavat, 

     Qalqubanı Qazan xan yerindən turı gəldi.      

     Ala Tağda çadırın — otağın dikdi. 

 

    Mən səniŋ dostlığın-düĢmanlığıŋ sınayu gəldim 

   Qazana düĢmən imiĢsən, bildim! — dedi. 

   Qalqub «XoĢ qal!» — deyüb getdi.              

  Aruz ğayət səxt oldı… 

. 

     Göründüyü kimi, yola salan statusunda çıxıĢ edən 

Aruzun nitqi mənfi emosiyalıdır. Yola düĢənin (QılbaĢın) nitqi 

isə fərqlidir. Burada təkcə onu qeyd edək ki, «xoĢ qal!» ayrılma 

etiketi müsbət anlamlı olsa da, onun intonasiyasında mənfi 

çalar ifadə olunur. Bu, «xoĢ qal!» ifadəsindən sonra təhki-

yəçinin dilində iĢlənmiĢ «Aruz ğayət səxt oldı» cümləsinin 

intonativ, xüsusən də leksik mənası ilə təsdiqlənir. Digər 

tərəfdən, boyun ümumi məzmunundan aydın olur ki, QılbaĢ 

Qazanın divanında nüfuz sahibi olan simalardandır, «...ictimai 

adamdır, dövlət məmurudur. Qazanın ən yaxın xidmətçisidir. 



                                                                                 

113 

 

Qazan onu eĢidir və fikirləri ilə hesablaĢır‖1. Deməli, yuxarı-

dakı parçada iĢlənmiĢ «xoĢ qal!» ifadəsinin intonasiyasındakı 

mənfi çalar boyun məzmunu ilə də bağlanır. 

11) Yola salan və yola düşənin dilində işlənmiş son 

cümlələrin ayrılma etiketləri funksiyasında çıxış etməsi: 

III boyda Beyrəyin dilində iĢlənən «Ortamızda bu, niĢan 

olsun, xan qızı!» cümləsindən sonra aĢağıdakı parça verilib: 

Qız aydır: «Çün böylə oldı, həman imdi ilərü turmaq 

gərək, bəg oğlı!» — dedi. Beyrək dəxi «Nola, xanım, baĢ 

üzərinə!» — dedi. 

Göründüyü kimi, ayrılma məqamında «uğuruŋ açıq ol-

sun», «sağ-əsən varub gələsən», «xoĢ qal» kimi etiketlərdən 

istifadə olunmayıb. Amma Banıçiçək və Beyrəyin dilindən 

verilmiĢ cümlələrin leksik və intonativ mənaları ayrılma etiketi 

kimi iĢlənə bilən ən gözəl ifadələrdən belə yüksəkdə durur. 

Belə ki, Banıçiçəyin dilindən verilmiĢ cümlənin seman-

tikasından doğan əsas mənanın «Toya hazırlaĢ!» olması 

«Ortamızda bu, niĢan olsun, xan qızı!» cümləsinin semanti-

kasına, həm də boyun məzmununa görə asanlıqla anlaĢılır. 

Deməli, yola salan (Banıçiçək) «toya hazırlaĢ» anlamlı «ilərü 

turmaq gərək», yola düĢən (Beyrək) isə «baĢ üzərinə» (baĢ 

üstə) ifadəsini iĢlədir. Bu isə yola salan və yola düĢənin dilində 

əlavə olaraq hansısa ayrılma etiketinin iĢlənməsinə ehtiyac 

olmadığını göstərir. Çünki həmin funksiya son dərəcə yüksək 

bədii-estetik dəyərə malik olan cümlələrlə reallaĢıb. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, «Kitab»dakı ayrılma etiketləri 

türk etik və estetik dəyərlərinin, bütövlükdə götürsək, türk 

mədəniyyətinin formaca kiçik, funksiyaca sanballı detallardır. 

                                                           
1
 ġ.CəmĢidov. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1977, səh.95. 
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―DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NDA  

MĠMĠKA VƏ JESTLƏRĠN  

SÖZLƏ ĠFADƏSĠ 

 

«Kitab»da mimika və jestlərin söz vasitəsilə təsviri qabarıq 

Ģəkildə müĢahidə edilir. Bu, hər Ģeydən əvvəl, Ģifahi ədəbi dil 

üçün səciyyəvi olan mimika və jestlərin Ģifahi ədəbiyyat 

nümunəsində təzahürüdür. Çünki yazıya alınan Ģifahi ədəbiyyat 

nümunəsini, xüsusən də «Dədə Qorqud kitabı» kimi abidələri 

sözlə ifadə olunmuĢ mimika və jestlərsiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Məsələn, «Kitab»dakı «Oğuz bəgləri bunı 

göricək əl-ələ çaldılar, gülüĢdülər» cümləsində sözlə ifadə 

olunmuĢ jest (əl-ələ çaldılar) ixtisar olunarsa, cümlənin 

qrammatik deyil, birbaĢa poetik strukturu pozular, poetik 

semantikaya xələl gələr. Yaxud «Kitab»dakı bəzi parçalarda 

təhkiyəçi mimika və jestləri söz1ə elə təsvir edib ki, sanki on- 

lardan bir üslubi vasitə kimi istifadəni əsas götürüb, poetikliyi 

onların vasitəsilə yaratmağa çalıĢıb: 

«Böylə digəc oğlanıŋ qulağına səs toqındı. BaĢın qaldırdı, 

yılabadıq gözin açdı. Anasının yüzinə baqdı...». Bu parçada 

təhkiyəçi qəhrəmanın mimika və jestlərini təsvir etməklə onun 

psixoloji anlarını, gərgin vəziyyətini canlandırır, ekspressivliyi 

mimika və jestlərin təsviri müstəvisinə keçirir. Həmin parçada 

hadisə təhkiyəçinin Ģahidliyi ilə təsvir edilir və burada «qula-

ğına səs toqındı» frazemi ilə ifadə  olunmuĢ remadan (xəbər-

dən) sonra iĢlədilən vahidlər sözlə təsvir edilmiĢ mimika və 
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jestlərdən ibarətdir (baĢın qaldırdı, gözin açdı, yüzinə baqdı). 

Remaların bir parça daxilində həmqafiyə sözlər kimi ardıcıl 

sıralaması isə ahəngdarlığa xidmət edir (qulağına səs toqındı, 

baĢın qaldırdı, gözin açdı, yüzinə baqdı). 

Nasir və dramaturqların mimika və jestlərdən öz əsər-

lərində ustalıqla istifadə etmələrindən geniĢ Ģəkildə bəhs edən 

A.Qurbanov yazır: «Azərbaycan Ģifahi nitqində mimika və 

jestlərin yeri və rolu ayrıca tədqiqat tələb edən problemdir. 

Onun müstəqil tədqiqat obyekti kimi öyrənilməsi Ģifahi nitqin 

bir çox məsələlərinin açılmasına kömək göstərə bilər. Buna 

görə də Azərbaycan mimika və jestləri özünün ətraflı və dərin 

elmi həllini gözləyir»1. Bu mənada «Kitab»da sözlə ifadə 

olunmuĢ mimika və jestlərin tədqiqi həmin boĢluğu, qismən də 

olsa, aradan qaldıra bilər. 

Mimika ünsürləri baĢlığı altında təkcə üz mimikası yox, 

həm də göz, ağız, dodaq və alın mimikaları öyrənilir2. «Ki-

tab»da mimika ünsürlərinin əksəriyyətinə təsadüf olunduğu 

üçün onların hər birini ayrılıqda Ģərh etməyi məqbul hesab 

edirik: 

1) Üz mimikası 

«Kitab»da üz mimikasının təsviri müĢahidə olunan  

nümunələrə diqqət yetirək:  

«Alalmaq» 

«Qazan bəg alaldı» (Qazan bəy qızardı). Bu nümunədə 

«üz» sözü iĢlənməyib, amma cümlənin semantikasından 

asanlıqla anlaĢılır ki, söhbət üzün qızarmasından gedir.  

Deməli, təhkiyəçi «alalmaq» felindən istifadə etməklə üz 

                                                           
1
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. II cild, Bakı, 2004, səh.104. 

2
 Yenə orada, səh.99 
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mimikasının təsvirini verib. Məlumdur ki, qızarmaq mimikası 

daha çox həya və utanmaqla bağlıdır. Təqdim etdiyimiz cümlə-

də isə «qızarmaq» (alalmaq) qəzəb emosiyasını ifadə edir. Bu, 

«Qazan bəg alaldı» cümləsindən əvvəl və sonra iĢlənmiĢ sin-

taktik bütövlərin semantikası ilə birbaĢa bağlanır. 

Təqdim etdiyimiz cümlədəki «alalmaq» feli müasir ədəbi 

dilimizdə iĢlənmir. Amma forma baxımından qarardı →qaraldı, 

sarardı → saraldı sözləri ilə bir sırada durur (alardı - alaldı). 

Həmin tip vahidlər barədə Z.Verdiyeva, M.Adilov və 

F.Ağayeva yazırlar: «... metaforik köklərdən düzələn fellər də 

metafora kimi iĢlənir: qızarmaq, qaralmaq, bozarmaq, 

göyərmək, saralmaq1. Bu mənada arxaik «alalmaq» felini də 

metaforik köklərdən düzələn fellər sırasına daxil etmək olar. 

«Bəŋzi sararmaq» 

«Gördi bəŋzi sararmıĢ, dilbəndi boğazına keçmiĢ». 

Bənizin saralması ağrımaq, xəstələnmək emosiyasını ifadə 

edir. Bu məna mətnin sonrakı hissələri ilə də bağlanır (...tutdı, 

döĢəginə çıqardı. Cübbəsin üzərinə büridi. Qapusın örtdi). 

Əlavə edək ki, «Kitab»da qorxutmaq mənasını bildirən 

«bəŋzini sarartmaq» mimikasına da rast gəlinir. (Əzrayilə 

buyruq elədi kim, ya Əzrayil, var, ol dəxi dəli qavatıŋ gözinə 

görüngil, bəŋzini sarartgil!».) 

«Yüzü gülmək» 

«Ərə varalıdan bərü dəxi qarnım toymadı, yüzim 

gülmədi‖. 

                                                           
1
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.148. 
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 «Üzün gülməsi» xoĢ əhvali-ruhiyyəni ifadə edir, amma 

təqdim etdiyimiz cümlədə «gülmək» feli inkarda iĢləndiyi üçün 

onun əksi düĢünülür. 

 

2) Göz mimilası 

«Kitab»da göz mimikasının frazeoloji vahid kimi for-

malaĢan tiplərinə daha çox rast gəlinir: 

 

Gözi dönmək (hiddətlənmək, əsəbiləşmək) 

 «Qanturalı zəbun oldı,  

 At ardına aldım çıqdım» — deyəsən.  

 Gözüm döndi, köŋlüm getdi. 

Öldürərəm səni! — dedi. 

 «Gözucu baxmaq» (xəlvəti baxmaq, yandan baxmaq) 

          «QarĢusından ol əri sanctum vəqt dikdim göz ucilə ol ərə 

baqdım». 

 «Göz qarartmaq» (acıqlanmaq, qorxutmaq) 

          «Qara dinlü kafərə göz qarartdı».  

 «Göz gəzdirmək» (axtarmaq,  hər tərəfə baxmaq) 

  «Qazanıŋ yüzinə toğrı baqdı. Sağlan solına göz gəzdir-

di». 

    «Göz qaçmaq» (oğrun baxmaq) 

    «Göz qaçuban köŋül alan görklüsiniŋ boynın öpəm». 

    AraĢdırmalar göstərir ki, göz mimikası ilə bağlı olan feli 

frazeoloji vahidlərdə hiddətlənmək, qorxutmaq, axtarmaq, 

xəlvəti iĢarə etmək kimi emosiyalar ifadə olunub. Deməli, 

təhkiyəçi emosionallıq və ekspressivlik yaradan həmin frazem-

lərin hər birini psixoloji momentlərə uyğun iĢlətməklə obraz-

lılığı gücləndirə bilib. 
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Təqdim etdiyimiz frazeologizmlərin müasir ədəbi di-

limizlə müqayisəsi də maraqlıdır. Belə ki, «Kitab»dakı qorxut-

maq, acıqlanmaq anlamlı «göz qarartmaq» vahidinin funksiyası 

müasir ədəbi dilimizdə «göz ağartmaq» frazemi ilə ifadə edilir. 

«Göz vurmaq» anlamlı «göz qaqmaq» fraremindən baĢqa, 

«Kitab»da göz mimikası ilə bağlı olan frazemlərin hamısı 

müasir ədəbi dilimizdə qədim forma və mənasına uyğun Ģəkil-

də iĢlənməkdədir. 

 

3) Ağız mimilası 

«Kitab»da «ağız» sözü vasitəsilə yaranan obrazlı ifadələr 

içərisində ağız mimikasının təsviri əsasında formalaĢan vahid-

lərə də rast gəlinir: 

«Ağız köpükləndirmək» (hiddətlənmək, coşmaq) 

«Dədəm Qorqud ötədən bəri gəldi. BaĢ endirdi, bağır 

basdı. Ağız dildən görkli səlam verdi. Dəlü Qarcar ağzın 

köpükləndirdi». 

«Kitab»da «ağız köpükləndirmək» ifadəsinin həm də hey-

vanlarla bağlı olaraq iĢlədilməsinə də təsadüf olunur. Məsələn, 

«Küt-küt buğa solmağa baĢladı. Ağzı köpükləndi». Deməli, 

heyvanla bağlı olaraq iĢlədilmiĢ «ağzı köpükləndi» vahidi 

məcazi yox, həqiqi mənadadır. 

«Ağzının suyu axmaq» (istəmək) 

«Avsal olmıĢ tana kibi ağzınıŋ  suyı aqdı». 

Göründüyü kimi, təhkiyəçi ağız mimikası əsasında yaran-

mıĢ «ağzının suyu axmaq» frazeoloji vahidini təĢbehlə 

əlaqələndirməklə obrazlılığı gücləndirib. Onu da qeyd edək ki, 

müasir ədəbi dilimizdə eynilə iĢlənən «ağzının suyu axmaq» 

ifadəsi bəzən frazeologizm və metaforalar Ģəklində mövcud 
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olan jestlər baĢlığı altında öyrənilib1. Ümumi dilçilikdə isə 

«ağız hərəkəti» mimika ünsürləri sisteminə daxil edilir. 

 

4) Dodaq mimikası 

«Kitab»da dodaq mimikasının sözlə ifadəsinə az təsadüf 

olunur. Nümunə kimi acığı tutmaq, əsəbiləĢmək anlamlı 

«todaqları təbsirdi» (dodaqları səyridi) vahidini göstərmək olar 

(Böylə digəc Qaracıq çobanıŋ acığı tutdı, todaqları təbsirdi). 

«Təbsirmək» feli müasir Azərbaycan ədəbi dili baxımından 

arxaizm hesab olunur. Həmin söz «Kitab»ın müasir Ģəklində 

səyrimək feli ilə əvəz olunub («Kitab»ın 1988-ci il Bakı nəĢri 

nəzərdə tutulur). O.ġ.Gökyay isə təbsirmək feli barədə yazır: 

«... hararetten dudaklar kabarmak; hararet, korku, hastalık gibi 

bir sebeple dudak kuruyub buruĢmak, dudaklar kabarmak, 

çatlamak, uçuklamaq»2. Bu mənada «Kitab»dakı «todaqları 

təbsirmək» vahidi «dodaqları çatladı» və ya «dodaqları yarıldı» 

kimi baĢa düĢülməlidir. «Todaqları təbsirdi» vahidinin məhz 

«dodaqları yarıldı» mənasında olmasını «Kitab»dakı digər 

obrazlı ifadələr də təsdiqləyir. Məsələn, Bəgdüz Əmənin bədii 

təyinindəki «acığı tutanda bığlarından qan çıxan» ifadəsi ilə 

«...Qaracıq çobanın acığı tutdı, todaqları təbsirdi» 

cümləsindəki «todaqları təbsirdi» vahidi funksiyaca eyni xətdə 

birləĢir: acığı tutmaq = bığından qan çıxmaq; acığı tutmaq = 

todaqları təbsirmək (dodaqları yarılmaq, dodaqları çatlamaq). 

Azərbaycan dilçiliyində Z.Verdiyeva, M.Adilov və F.Ağa-

yeva jestlərin avtosemantik (müstəqil), sinsemantik (köməkçi) 

xüsusiyyətləri ilə bərabər, onların nitq funksiyasına görə 

                                                           
1
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.145. 
2
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, səh.291. 
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emosional jest, təsviri jest və rəmzi jest kimi məna qrupla-

rından da bəhs etmiĢlər1. A.Qurbanov isə jestlərin 15 məna 

növünü müəyyənləĢdirmiĢdir (istiqamətləndirmə, iĢarəetmə, 

icazə, qorxu və təəccüb, yalvarıĢ və sifariĢ, rica və xahiĢetmə, 

inkar və ya rəddetmə, təsdiq və ya razılıq, etiraz, hərəkətə 

təhrik, vidalaĢma, birliyə çağırmaq, qələbə, keyfiyyət və təs-

viri)2. Bu bölgülərə istinad, həm də müəyyən əlavələr etməklə 

«Kitab»da sözlə ifadə olunmuĢ jestlərin funksiyası və məna 

qruplarını aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək olar:  

    Düşünmə, fikirləşmə jesti 

«Kiab»da bu cür jestlərə az təsadüf olunur. Nümunə olaraq 

III boydakı «barmağın ısırdı» (barmağını diĢlədi) vahidini 

göstərmək olar (Yigit barmağın ısırdı, aydır: «Bunda minnətlə 

almaqdan isə, anda babam yanında minnətsiz almaq yegdir!»)      

1) Eşitmək və ya dinləmək istənilməməsi jesti 

«Kitab»da «boynilə qulağın aldı» (boyun-qulağını tutdu) 

ifadəsinə rast gəlinir (Oğlan böylə digəc bıldır-bıldır göziniŋ 

yaĢı rəvan oldı. Boyı uzun, beli incə Burla xalun boynilə 

qulağın aldı, düĢdi). Fikrimizcə, bu, dinləmək istəməmə jesti-

nin sözlə ifadəsidir. Çünki Burla xatun məhz oğlu Uruzun 

kəskin danıĢmasından sonra (Ağzıŋ qurısın, ana! Dilüŋ çürisin, 

ana!.. Ta kim, sası dinlü kafəriŋ döĢəginə varmıyasan. Sağra-

ğın sürmiyəsən. Atam Qazan namusını sımayasan. Saqın!») 

boyun-qulağını tutaraq yıxılır. 

 3) Çağırış və işarəetmə jesti 

I boyda iĢlənən «əl eyləmək» ifadəsi (Qırq yigidinə 

dilbənd saldı, əl eylədi) çağırıĢ jestinin sözlə təsviri kimi 

                                                           
1
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.144-145. 
2
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. II cild, Bakı, 2004, səh.101,103. 
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götürülə bilər. Həmin cümlədəki «dilbənd saldı» ifadəsi qor-

qudĢünaslıqda müxtəlif cür izah edildiyi üçün onun haqqında 

bir az geniĢ Ģəkildə bəhs etmək lazım gəlir. «Dilbənd saldı» 

ifadəsi mətnin müasir Ģəklində «çalmasını yellədi» Ģəklində 

verilib. Bu cür sadələĢməni məqbul hesab etsək, «çalmasını 

yellədi» jestini köməyə çağırıĢ mənasında izah edə bilər və onu 

müasir ədəbi dilimizdəki uyğun dil faktı, daha dəqiqi, «papaq 

eləmək» (köməyə çağırıĢ) metaforası ilə təsdiqləyə bilərik. 

Amma «dilbənd saldı» ifadəsinin «çalmasını yellədi» kimi 

sadələĢdirilməsi qeyri-məqbuldur. Çünki həmin cümlədəki fars 

mənĢəli arxaik «dilbənd» sözü heç də geyim anlamlı «çalma» 

yox, könülə, qəlbə bağlı, əziz, doğma və s. mənalardadır»1. Bəs 

onda nə üçün «dilbənd saldı» ifadəsinin transliterasiyasının 

H.Araslının nəĢrində «dölbənd salladı», O.ġ.Gökyay və 

M.Erginin nəĢrlərində «dülbənd saldı» forma-sında2 olduğunu 

qeyd edən S.Əlizadə həmin sözün mənbə dildəki mənasını 

nəzərə almayıb? Fikrimizcə, F.Zeynalov və S.Əlizadə «dül-

bənd» sözünü mətnin müasir Ģəklində «çalma» sözü ilə əvəz 

edərkən yalnız V.V.Bartoldun tərcüməsinə istinad ediblər. 

Çünki həmin söz V.V.Bartoldun tərcüməsində «çalma» kimi 

verilib (Он бросил  чалму своим джигитам, дал знак)3.   

E.Piriyev «...dilbənd saldı, əl eylədi» сümləsindəki «dil-

bənd» sözünün fars mənĢəli olduğunu göstərməklə bə-rabər, 

onun «ürəyə bağlılıq», «xoĢa gələn», «məhəbbət» və s. kimi 

                                                           
1
 Ərəb və fars sözləri lüğəti. Bakı, 1985, səh.153. 

2
 S.Əlizadə. Nüsxə fərqləri və Ģərhlər. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1988, 

səh.231. 
3
 Книга мoего деда Коркута. М.-Л., 1962, стр.21. 
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mənalarından da bəhs etmiĢdir1. E.Ələkbərova isə Qax Ģivəsi 

və türk dilinin ĠriĢli, Bayhırt, SarıqamıĢ-Qars Ģivələrində 

«tərcüməçi» mənasında qeydə alınan dilbənd//dilbent sözünün 

«Kitabi-Dədə Qorqud»da «vasitəçi» mənasında iĢləndiyini 

göstərir2. E.Ələkbərovanın fikirləri məqbul hesab oluna bilməz. 

Çünki mətnin sintaktik-semantik strukturu buna imkan vermir. 

Belə ki, «Qırq  yigidinə dilbənd saldı, əl eylədi» cümləsindən 

əvvəl verilmiĢ sintaktik bütövlərdə Buğacın 40 igidindən bəhs 

olunur. Məhz həmin parçaların semantik tutumuna əsasən «dil-

bənd» sözünün hansı mənada olduğunu dəqiqləĢdirmək olar. 

 

«Xanım oğul! Qalqubanı yeriŋdən urı turğıl! 

 Qırq yigidiŋ boyına alğıl! 

 

Babaŋı ol qırq namərddən qurtarğıl! 

Yüri, oğıl!» 

 

Təhkiyəçinin dilində: 

«Oğlan anasınıŋ sözin sımadı. Buğac bəg yerindən uru 

turdı. Qara polat uz qılıcın belinə quĢandı. Ağ tozlıca qatı 

yayını əlinə aldı. Altun cidasın əlinə aldı. Bədəvi atın tutdı 

durdu, bütün bindi. Qırq yigidin boyına aldı. Babasınıŋ 

ardınca yortub getdi». 

Təqdim etdiyimiz parçaların ümumi məzmunundan məlum 

olur ki, Buğac anasının məsləhəti və göstəriĢinə əsasən 40 igidi 

                                                           
1
 E.Piriyev. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da fars mənĢəli sözlər. Azərbaycan 

dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). 

Bakı, 1988, səh.85. 
2
 E.Ələkbərova. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ oğuz dilləri kontekstində. NDA, 

Bakı, 2006, səh.6. 
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ilə bərabər atasının dalınca gedir. Deməli, Buğac 40 igidini 

yaxĢı tanıdığı üçün ona heç bir vasitəçi lazım ola bilməzdi. 

Buradan bir daha aydın olur ki, «dilbənd» sözü «vasitəçi» 

mənasında deyil. 

«Dilbənd salmaq» ifadəsinin məna yükü müəyyənləĢ-

dirilərkən fars mənĢəli könülə, qəlbə bağlı, sevimli anlamlı 

«dilbənd» sözü ilə türk mənĢəli «salmaq» felinin frazeoloji 

vahid yaratmasına diqqət yetirməyi, təhlilin məhz bu müstəvidə 

aparılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Fikrimizcə, arxaik 

«dilbənd salmaq» frazeoloji vahidi «doğma, sevimli hesab 

etmək» mənasına uyğun gəlir. Bu da yuxarıdakı parçaların 

semantik yükü ilə bağlanır. Digər tərəfdən, çoxmənalı 

«salmaq» felinin ərəb-fars mənĢəli sözlərlə birlikdə frazeoloji 

vahid daxilində iĢlənməsi müasir ədəbi dilimiz baxımından da 

səciyyəvidir. Məsələn, mehrini salmaq, məhəbbətini salmaq, 

meyil salmaq və s. «Dilbənd salmaq» ifadəsi də həmin fra-

zeoloji vahidlər cərgəsinə daxil edilə bilər. 

«Kitab»da bəzən iĢarə jestinin sözlə ifadəsinin verilmədiyi 

də müĢahidə edilir. Amma mətnin ümumi məzmunundan sözlü 

(verbal) kommunikasiya asanlıqla anlaĢılır. Məsələn, «...Qarın-

daĢı Qaragünəyə iĢarət etdi: «BaĢın kəs!» — dedi» cümləsində 

«iĢarət etdi» sözü iĢlədilsə də, nə ilə iĢarə olunduğu ifadə 

edilməyib. Fikrimizcə, bu, mətndə sözlə ifadə olunmayan 

xüsusi nəzərə çarpdırma jestidir. Bu tip jestlər isə müxtəlif 

bədən üzvlərinin kəskin hərəkəti ilə yerinə yetirilir1. Maraqlıdır 

ki, «iĢarət etdi» predikatının semantikasında da «bir Ģeyi əl, 

                                                           
1
 K.Səmədova. Nitq davranıĢında milli-mədəni xüsusiyyətlər. NDA, Bakı, 

1996, səh.20. 
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qaĢ-göz, barmaq və s. ilə bildirmək, göstərmək, anlatmaq‖1 

mənaları dayanır. Yaxud: 

«PadĢah Qazan oğlı Uruzıŋ sağ yanına aŋa yer göstərdi. 

Cübbə-cuğa çırğab geyürdi». 

Bu nümunədə iĢarə jestini ifadə edə bilən «əli ilə» sözü 

üslubla bağlı olaraq iĢlədilməsə də, asanlıqla bərpa oluna bilir. 

2) Saymazhq jesti 

«Kitab»da saymazlıq jestlərinin sözlə təsvirinə az rast 

gəlinir. Nümunə kimi aĢağıdakıları göstərə bilərik: 

«... toyınca tıqa-basa yeyər, əlin bögrinə urar...» 

«Nə gəlürsə, bənim sağrıma gəlsün» deyü əlüyin... urur, 

yönin aŋaru, sağrısın ərinə döndürür». 

Bu cümlələrdəki «əlin bögrinə urar», «sağrısın ərinə 

döndürür»  vahidləri saymazlıq və ya təhqiramiz jestlərin sözlə 

ifadəsidir. Mənfi emosiyalı həmin jestlərdən istifadəyə indi də 

rast gəlinir.  

3) Sevinc jesti 

«Kitab»da ən çox rast gəlinən ifadələrdən biri də «əl-ələ 

çalmaq»dır. Bu, sevinc, Ģadlıq funksiyalı jeslin sözlə ifadəsidir. 

Bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 

«Oğuz bəgləri bunı göricək əl-ələ çaldılar, gülüĢdilər». 

«Qazan bəg əlin əlinə çaldı, qas-qas güldi». 

Yuxarıdakı cümlələrdə «əl-ələ çalmaq» və «əlin əlinə 

çalmaq» ifadələrindən sonra «gülüĢdilər» və «güldi» predi-

katlarının iĢlənməsi də həmin jestlərin sevinc və Ģadlıq funk-

siyalı olduğunu təsdiqləyir. «Kitab»da bəzən üslubla bağlı 

olaraq «əl-ələ çalmaq» ifadəsinin ellipsisə uğramasına da rast 

gəlinir: 

                                                           
1
 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, Bakı, 1980, səh.456. 
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Qazan sağına baqdı, qas-qas güldi. Solına baqdı, çoq 

sevindi. QarĢusına baqdı, oğlancığını — Uruzı gördi. Əlin-

əlinə çaldı ağladı. Oğlı Uruza bu iĢ xoĢ gəlmədi. 

Ellipsisə uğramıĢ «əl-ələ çalmaq» ifadəsinin yeri və 

funksiyası təqdim etdiyimiz cümlələrin semantikasından 

asanlıqla anlaĢılır. Həmin sintaktik bütövün 4-cü cümləsindəki 

«əlin əlinə çalmaq» (Əlin əlinə çaldı ağladı) ifadəsi də əvvəlki 

cümlələrdə ellipsisə uğramıĢ vahidin funksiyasını yerinə 

yetirir. Digər tərəfdən, o da maraqlıdır ki, 4-cü cümlədə «əlin-

əlinə çalmaq» ifadəsindən sonra «ağladı» predikatı verilib. 

Deməli, «əlin-əlinə çalmaq» ifadəsi (jesti) təkcə sevinc, Ģadlıq 

yox, həm də qəmli, kədərli məqamların təsvirində müĢahidə 

edilir. Bu isə təhkiyəçinin emosionallığı gücləndirmək məqsə-

dilə yaratdığı ən gözəl bədii təzadlardan biri hesab oluna bilər. 

6) Kədərlənmək, qəzəblənmək jesti 

       «Kitab»da «qaba sarıq götürüb yerə çalmaq» ifadəsinin 

məhz kədərli məqamlarda iĢlənməsinə rast gəlinir: 

«... Gərdək paralanmıĢ, naib Ģəhid olmuĢ. Beyrəgiŋ babası 

qaba sarıq götürüb yerə çaldı». 

«Beyrək qalqdı, ağlayu-ağlayu qırq yigidiŋ, yanına gəldi. 

Qaba sarıq götürdi, yerə çaldı». 

«Qazan bəgə gəldilər, sarıqların yerə urdılar. «Beyrək!» 

deyü çoq ağladılar». 

Təqdim etdiyimiz nümunələrdə «qaba sarıq götürüb yerə 

çalma»nın kədərlənmək mənasında iĢlənməsi mətnin poetik 

semantikasından birbaĢa qavranılır. Müasir Azərbaycan dilində 

kədərlənmək, qəzəblənmək məzmunlu «papağını yerə çırp-

maq» ifadəsi (jesti) də semantika və funksiya baxımından «Ki-

tab»dakı «qaba sarıq götürüb yerə çalmaq» ifadəsi ilə eyni 
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xətdə birləĢir. Çünki hər ikisində baĢ örtüyünün yerə çırpılması 

kədərlənmək, qəzəblənmək mənasını ifadə edir. 

7) Salamlaşmaq jesti 

«Kitab»da «baĢ endirmək», «bağır basmaq», «əlin öp-

mək» və s. ifadələrin qabarıq Ģəkildə iĢlənməsinə rast gəlinir. 

«Nagahi bazırganlar gəldilər. BaĢ endirüb, səlam 

verdilər». 

«Dədəm Qorqud» ötədən bəri gəldi. BaĢ endirdi, bağır 

basdı». 

«... Atdan yerə endi, atasının əlin öpdi». 

Təqdim etdiyimiz nümunələrdəki «baĢ endirmək», «bağır 

basmaq» və «əlin öpmək» ifadələri salamlaĢma jesinin sözlə 

təsviridir. AraĢdırmalar göstərir ki, «əlin öpmək» ifadəsi (jesti) 

həm də vidalaĢma məqamlarında müĢahidə olunur. Məsələn, 

«Atasınıŋ-anasınıŋ əllərin öpdi. Qırq yigidin yanına bıraqdı. 

Yedi gün yedi gecə yortdılar». 

«Kitab»da yuxarıda qeyd etdiyimiz jestlərdən (ifadələr-

dən) istifadə etmənin vacibliyi xüsusi olaraq vurğulanır:  

 

       «Ol yigidə yetdügində 

                   ağ-boz atıŋ üzərindən yerə engil!  

       Əl qavĢırıb, ol yigidə səlam vergil! 

       Əlin öpüb, boynın quçğıl!  

       Qara tağım yüksəgi qartaĢ degil! 

       Nə turarsan, oğul, yortğıl! — dedi». 

Yaxud: 

«BaĢ endirüb bağır basğıl!» 

 

 Göründüyü kimi, görüĢərkən baĢ endirməyin, bağır 

basmağın, əllə görüĢməyin, əlin öpüb boynunu qucaqlamağın 
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zəruri və vacib olması poetik bir dillə ifadə olunub. Bu da 

qədim türk əxlaqı, türk mədəniyyəti barədə dolğun təəssüratlar 

yaradır. 

«Kitab»dakı ayrı-ayrı sintaktik bütövlərin məzmunundan 

aydın olur ki, Oğuz cəmiyyətində atanın yanında övladın və ya 

yaĢca kiçik olanın öpülməsi normal qarĢılanmayıb: 

―... Bazırganlar yüridilər. Yigidiŋ əlin öpdilər. 

Bunlar böylə edicək Baybörə bəgiŋ acığı tutdı. 

Bazırganlara aydır: «Mərə, qavat oğlı qavatlar! Ata tururkən 

oğıl əlinmi öpərlər?» Ayıtdılar: «Xanım, bu yigit səniŋ oğlıŋ-

mıdır?» «Bəli, mənim oğlumdır!» — dedi. Ayıtdılar: «Ġmdi 

incinmə, xanım, əvvəl onuŋ əlin öpdigimüzə... ―. 

«Kitab»da böyüklərlə kiçiklər arasında salamlaĢma jesti 

müĢahidə olunan parçaları geniĢ Ģəkildə təhlil edən 

E.Əlibəyzadə yazır: «... böyüklərin əlini, kiçiklərin isə boynunu 

öpmək və qucmaq ədəb-ərkan, hörmət və mehribanlıq əlaməti 

olaraq geniĢ Ģəkildə müĢahidə edilir: böyük-kiçik münasibətləri 

üçün bu keyfiyyət hər yerdə gözlənilir...»1. Müəllifin qeydləri 

yuxarıdakı tezislərimizin doğru olduğunu təsdiqləsə də, ən əsas 

arqument kimi «Kitab»dakı parçalardan birini təqdim edirik: 

«Uruzuŋ Ģəfqət tamarları qeynədi. Qara qıyma gözləri 

qan-yaĢ toldı. Atdan yerə endi, atasınıŋ əlin öpdi. Qazan dəxi 

axıtrıldı, yerə endi. Oğlınıŋ boynın öpdi...». 

Bu parçadakı «axıtrıldı» sözü barədə S.Əlizadə yazır: 

«Həmid Araslı və M.Erginin nəĢrlərində «axtarıldı», Drezden 

nüsxəsindəki yazılıĢı həqiqətən «axtarıldı» kimi də oxumaq 

doğrudur. Lakin sözün leksik tutumu kontekstin məzmunu ilə 

                                                           
1
 E.Əlibəyzadə. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1999, səh.191. 
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bağlanmır. Bizim transkripsiya isə Qazanın yaralanandan sonra 

bir növ zəifləyib «axaraq» atdan endiyi təsəvvürünü yaradır»1. 

«Mətnin müasir Ģəkli» hissəsində (Bakı, 1988) isə 

«axıtrıldı» sözü nəzərə alınmayıb. Konkret desək, həmin söz 

iĢlənən cümlə «Qazan atdan endirildi» Ģəklində verilib. 2000-ci 

ildə çap olunmuĢ «Kitabi-Dədə Qorqud» ensiklopediyasının 

«Ġzahlı lüğət» hissəsində isə «axıtrılmaq» sözü «enmək», 

«sürüĢüb düĢmək» mənasında izah edilib2. Mətnin semantik 

tutumuna əsasən demək mümkündür ki, «axıtrıldı» «axaraq» 

sözünün mənasına uyğun gəlmir. Fikrimizcə, «Uruzun Ģəfqət 

tamarları qeynədi. Qara qıyma gözləri qan-yaĢ toldı» 

cümləsinin semantik tutumu «Qazan dəxi axıtrıldı, yerə endi» 

cümləsindəki «axıtrıldı» sözünün «axıdılmaq» mənasında 

olduğunu söyləməyə imkan verir. Belə ki, ata ilə oğulun görü-

Ģündə oğulun gözləri qan-yaĢla dolursa, ata da bir insan kimi 

hissini, həyəcanını büruzə verməli, ən azı oğlunun gərgin 

anlarına uyğun hərəkət etməlidir. Bu mənada «axıtrıldı» 

sözünün «gözlərindən qan-yaĢ axıtdırıldı» mənası daha real 

görünür. Həmin sözdəki Ģəkilçilərin funksiyasının dəqiq-

ləĢdirilməsi də onun məna yükünün açılmasına kömək edə 

bilər. Ona görə də «axıtrıldı» sözünün ilkin formasını bərpa 

etmək zərurəti yaranır. Bizcə, həmin söz «axıtdırıldı» Ģəklində 

olub. Bu forma isə «Kitab»dakı «axıtrıldı» sözündən yalnız 

«dı» hecasına görə fərqlənir. Ehtimal etmək olar ki, «dı» hecası 

asan deyiliĢlə bağlı olaraq düĢüb. Bərpa etdiyimiz «axıtdırıldı» 

forması təkcə sözün oxunuĢuna yox, həm də mətndəki funksi-

yasına bir aydınlıq gətirir: ax+ıt (təsirli fel yaradır) + dır (təsirli 

                                                           
1
 S.Əlizadə. Nüsxə fərqləri və Ģərhlər. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, 1988, 

səh.253. 
2
 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ ensiklopediyası, Bakı, 2000, səh.126. 
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fel yaradır) + ıl (təsirsiz fel yaradır) = axıtdırılmaq = 

axıtrılmaq. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, «axıtrılmaq» sözünün «gözdən 

yaĢaxıtma» mənasında olması forma, həm də semantika ba-

xımından mətnlə bağlanır. O da maraqlıdır ki, «axıtrıldı» sözü 

M.KaĢğarinin lüğətindəki «ağtıldı» sözü ilə təkcə Ģəkil yox, 

həm də məna baxımından, əsasən, eyni xətdə birləĢir: «ağtıldı: 

sarsıldı; ər ağtıldı = adam yerə vuruldu, sarsıldı»1. Bu fakt da 

«axıtrılmaq» sözünün məna yükünün daha aydın Ģəkildə 

qavranılmasına bir iĢıq salır. 

8) Üstünlüyü göstərrmə jesti 

«Kitab»da Oğuz igidlərinin güclü, qorxmaz, döyüĢkən 

olmalarını təsdiqləyən onlarca jestə (ifadəyə) rast gəlinir. Bu 

jestlərdə baĢqalarından fərqlənmə əlaməti daha qabarıq 

göründüyü üçün onları Ģərti olaraq «üstünlüyü göstərmə jesti» 

baĢlığı altında izah etməyi məqbul hesab edirik: 

«Gürzü göyə atıb, onu yerə düşmədən tutma» jesti 

Təhkiyəçi təsviri ilə reallaĢan bu jest (Yügrək atın yü-

gürdüb Qanturalı gürzin gögə atar, enüb yerə düĢmədin 

qarvar-tutar) Qanturalının dilində düĢmənlə bağlı iĢlənən 

«Yağrınında qalqan oynar babasınıŋ qadir qoursa, baĢın 

kəsəyim!» cümləsindəki «çiynində qalxan oynatma» jestinin 

(ifadəsinin) məntiqi nəticəsi kimi görünür. Yəni düĢmənin 

«çiynində qalxan oynatma» jesti barədə deyilənlər Qanturalını 

nəinki qorxudur, hətta o məhz həmin düĢmənin baĢını kəsməyə 

hazır olduğunu bəyan edir, «gürz tutma» jesti ilə özünün 

məğlub-edilməzliyini, qəhrəmanlığını nümayiĢ etdirir. 

                                                           
1
 M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk. I cild (tərcümə edəni R.Əskər). Bakı, 

2006, səh. 281. 
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Biləklərini sığallama jesti 

―Qanturalı yerindən turı gəldi. Apul-apul yürüdi, ağ alnını 

açdı. Ağ biləklərini sığadı... ―. 

«Biləklərin sığallanması» jesti qəhrəmanın güclü və 

qorxmaz olduğunu ifadə edir, yəni qəhrəman qarĢısındakından 

çəkinmədiyini açıq Ģəkildə nümayiĢ etdirir. Bu, həmin epizod-

da Qanturalının dilində təkürə ünvanlanmıĢ axırıncı cümlənin 

semantikasında da təsdiqini tapır («Qızuŋı almağa gəlmi-

Ģəm!»).  

9) Yalvarış və sitayiş jesti 

«Kitab»ın, demək olar ki, hər bir boyunda yalvarıĢ və 

sitayiĢ jestinin sözlə ifadəsinə təsadüf olunur. Bəzi nümunələri 

təqdim edirik: 

 

                         əl qaldırmaq 

Əl qaldırıb, dua eylədilər. 

                         əl götürmək 

Qalın Oğuz bəgləri əl götürdilər, dua qıldılar. 

                         əl urmaq  

Həb bəglər əl urıb and içdilər. 

                         parmaq (barmaq) götürmək 

 Parmaq götürüb, Ģəhadət gətürüb müsəlman oldı. 

                        ayağına düşmək  

 Qazanıŋ ayağına düĢdilər, suçların dilədilər, əlin öp-                    

dilər. 

                       diz üzərinə çökmək 

Qaba dizin üzərinə çökdi, Bayındır xandan aqın dilədi. 

10)  Mehribanlıq jesti 

«Kitab»da «həlalınıŋ əlin almaq» (arvadının əlindən 

tutmaq) ifadəsinə rast gəlinir: 



                                                                                 

131 

 

«Qaçan Qazan evin yağmalatsa, həlalınıŋ əlin alur, tıĢra  

çıqar, andan yağma edərdi». 

«Həlalınıŋ əlin almaq» ifadəsi mehribanlıq jestinə aid ən 

gözəl nümunələrdən biri hesab oluna bilər. Çünki Qazan 

xanımının əlindən tutaraq kənara çıxır, ona hörmətlə yanaĢır, 

mehribanlıq göstərir. Digər tərəfdən, xanımına sevincli anlar 

yaĢadan Qazan özünün və xanımının hamıdan yüksəkdə durdu-

ğunu nümayiĢ etdirir. Bu da yalnız Qazanın yox, bütövlükdə 

Oğuz bəylərinin mənəvi dünyasının zənginliyi kimi dəyər-

ləndirilə bilər. 

11) Rərmzi jest 

Bu tip jestlər emosional və təsviri jestlərdən bir sıra 

cəhətlərinə görə fərqlənir. Belə jestlərdə «iĢarələnən ilə iĢarə-

ləyən arasında əlaqə yalnız ənənə ilə bağlı olur və buna görə də 

o ancaq bir dil kollektivi üçün səciyyəvidir»1. Deməli, rəmzi 

jestin modeli təsviri jestin modelindən kəskin Ģəkildə fərqlənir. 

Çünki «rəmzi modellərdə real obyekt və model arasındakı 

münasibət bilavasitə birbaĢa qavranılmağa müyəssər olmur»2. 

«Kitab»da rəmzi jestlərin rəmzi modellər Ģəklində təzahürünə 

rast gəlinir. Nümunə kimi aĢağıdakıları göstərə bilərik: 

                     

«DaĢla vurma» 

 

Beyrək aydır: «Mərə çobanlar, bir kiĢi yolda taĢ bulsa, 

yabana atar. Siz bu yolda bu taĢı neçün yığırsız?» Çobanlar 

aydır: «Mərə, sən səni bilürsən, bizim halımızdan xəbəriŋ 

yoq», — dedilər. «Mərə, nə halıŋuz vardır?» Çobanlar aydır: 

                                                           
1
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.148. 
2
 Ə.Rəcəbli. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.400. 
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«Bəgümiziŋ bir oğlı vardı, on altı yıldır kim, ölüsi-dirisi 

xəbərin kimsə bilməz. Yalançı oğlı Yalancuq deyirlər, ölüsi 

xəbərin gəlürdi. Adaxlusın aŋa verər oldılar. Gəlür bundan 

keçər. Uralım anı, aŋa varmasun, təŋinə-tuĢına varsun», — 

dedilər». 

        Fikrimizcə, «Kitab»dakı «daĢla vurma» rəmzi jesti ilə 

müasir dilimizdəki «daĢqalaq» ismi arasında birbaĢa əlaqə var. 

Belə ki, «daĢqalaq etmək» vahidi tarixən həqiqi (keçmiĢdə 

müttəhimi daĢa basmaqla, üstünə daĢ yığmaqla cəzalandırma 

üsulu), müasir dilimizdə isə məcazi mənada iĢlənir (çox ağır 

tənə və məzəmmət etmək, bərk danlamaq, üzərinə lənət 

yağdırmaq)1. Bir məsələni də xatırladaq ki, müasir etno-

qrafiyamızda «Gedən Ģəxsin dalınca su atmaq uğur arzulamaq 

rəmzidirsə, daĢ atmaq pislik arzulamaqdır»2. Burada qeyd 

olunan «daĢ atmaq» faktı da «Kitab»dakı «daĢla vurma» (daĢa 

basma) rəmzi jestinin müasir etnoqrafiyamızda mühafizə 

olunduğunu təsdiqləyir. 

«Kitab»da «niqab sərpmə» (üzörtüyünü atma) bir neçə 

yerdə müĢahidə olunur. Bizcə, «niqab atma» da rəmzi jest 

sisteminə daxil edilə bilər. Çünki burada bir dil kollektivi üçün 

səciyyəvi olan xüsusiyyətlər daha qabarıq görünür. 

«Niqab sərpmə» aĢağıdakı parçada bədii Ģəkildə ifadə 

edilib: 

«Qanturalı cəmal və kəmal iyəsi yigit idi. Oğuzda dört 

yigit niqabla gəzərdi. Biri Qanturalı, biri Qaraçəkür və oğlı 

Qırqqınuq və Boz ayğırlu Beyrək. Qanturalı niqabın sərpdi». 

                                                           
1
 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, Bakı, 1980, səh.43. 

2
 Z.Verdiyeva, M.Adilov, F.Ağayeva. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. 

Bakı, 1979, səh.148. 
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Bu parçada «niqab atmanın» «Oğuz cəmiyyətindəki rolu 

poetik bir dillə təsvir edilib. «Niqab»ın ritual kontekstlə bağ-

lılığını sistemli Ģəkildə araĢdıran S.Rzasoy yazır: «Süjet altında 

islam yoxdur, oğuzların sakral bilikləri var və bu kontekstdə 

niqab məhz üzün gizlədilməsini bildirmir. Bu gizlətmənin 

ritual konteksti var və niqab da həmin ritual kontekstə 

daxildir»1. Bu qeydlər də «niqab atma‖nın rəmzi jest olmasını 

təsdiqləyir. 

Nəlicə olaraq qeyd edək ki, əl hərəkəti ilə bağlı – əl eylə-

mək (çağırış), əlin bögrünə urmaq (saymazlıq), əl-ələ çalmaq 

(sevinc və kədər), əlin öpmək (hörmət və ehtiram), əl qaldır-

maq, əl götürmək, əl urmaq (yalvarış və sitayiş), əlin almaq  

(mehribanlıq); baĢ hərəkəti ilə bağlı – baĢ endirmək (hörmət); 

barmaq hərəkəti ilə bağlı – barmağını ısırmaq (düşünmək), 

parmaq götürmək (sitayiş) və s. kimi vahidlərin «Kitab»da 

geniĢ Ģəkildə təzahürü türk etnoqrafiyası və mədəniyyətinin 

zənginliyini təsdiqləyən detallardandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 S.Rzasoy. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı, 2004, səh.90. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI»NDA 

 DĠLĠN FUNKSĠYALARI 

 

QorqudĢünaslıqda «Kitab»ın Azərbaycanla bağlılığından, 

onun Azərbaycan dilində olan ən kamil abidələrdən biri və 

birincisi olmasından kifayət qədər bəhs olunub. Bu mənada 

«Kitab»da qədim Azərbaycan dilinin funksiyalarının öyrənil-

məsi də zəruri məsələlərdəndir. 

Türkologiyada «Kitab»ın fonetik, leksik-semantik, ono-

mastik və qrammatik sistemi geniĢ Ģəkildə tədqiqata cəlb edilsə 

də, dilin funksiyaları, xüsusən də ictimai (sosial) funksiyaları 

sosiolinqvistika baxımından araĢdırılmayıb. Alman dilçisi 

H.ġtegerin praqmalinqvistika və sosiolinqvistikaya dair fakir-

lərinə istinad edən Ə.Rəcəbov yazır: «... praqmalinqvistika da, 

sosiolinqvistika da təbii dillərdə polivalent dil iĢarələrinin 

funksional iĢlənməsi xüsusiyyətlərinin aĢkara çıxarılmasından 

çıxıĢ edir. Sosiolinqvistikanın da, praqmalinqvistikanın da 

ümumi vəzifəsi kommunikantların rolunu və kommunikasiya 

mövzularını nəzərə almaqla ekstralinqvistik situasiyalardan 

asılı olaraq dil iĢarələrinin iĢlədilməsinin və birləĢdirilməsinin 

qanunauyğunluqlarını və Ģərtlərini müəyyənləĢdirməkdən iba-

rətdir. Bu zaman mətnin və onun strukturunun öyrənilməsi ön 

planda çıxıĢ edir1. «Kitaba» bu prizmadan yanaĢsaq, onun 

                                                           
1
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.282. 
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mətni qədim Azərbaycan dilinin funksiyalarını öyrənmək baxı-

mından ən sanballı abidədir. Digər tərəfdən, həmin mətnlər 

təkcə «Kitab»ın formalaĢdığı dövrün yox, eyni zamanda yazıya 

alındığı dövrün dil funksiyaları barədə müəyyən təəssüratlar 

yarada bilər. 

R.Yakobson nitq fəaliyyətinin modelinə (göndərən, qəbul 

edən, mətn (kontekst), kod, əlaqə, məlumat) uyğun olaraq dilin 

altı funksiyasını dəqiqləĢdirib (emotiv, konativ, referent, 

metadil, fatik, poetik)1. Müəllifin müəyyənləĢdirdiyi modellər 

barədə Ə.Rəcəbov yazır: «R.Yakobson modeli dil funksiyaları 

üçün taksonomiya qurulması problemini aydın göstərir. Müəy-

ən mənada o, üçfunksiyalı modelə nisbətən irəliləyiĢdir, heç 

olmasa ona görə ki, kateqoriyanın sayını iki dəfə artırır. Lakin 

təhlükə də məhz bundadır. Belə ki, dilin yeni funksiyalarının 

kəĢfi (daha doğrusu, icad olunması) davam etdirilə bilər, 

nəticədə yenə də qənaətbəxĢ sistem alınmazdı. Ona görə ki, 

söylənilən fikirlərin çoxu hətta müəyyən kontekstdə çoxfunk-

siyalıdır»2. 

A.Qurbanova görə, «cəmiyyətdə dil üç mühüm funksiyanı 

yerinə yetirir: 

1) Ġctimai-siyasi təcrübəni yaratmaq, ötürmək və 

mənimsəmək vasitəsi rolunu oynayır; 

2) Kommunikasiya rolunda çıxıĢ edir; 

3) Ġntellektual fəaliyyət vasitəsi olur. Dilin həmin 

funksiyaları nitq prosesinin də istiqamətini müəyyənləĢdirir3. 

                                                           
1
 M.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağayeva. Ġzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989 

səh.431.. 
2
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.282 

3
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, II cild, Bakı, 2004, səh.47. 
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Dilin funksiyaları ilə bağlı Q.V.KolĢanski, V.A.Avrorin və 

baĢqalarının təklif etdiyi sistemlər də vardır. Biz həmin 

modellərin heç də hamısına yox, əsasən, R.Yakobsonun təklif 

etdiyi sistemə istinad etməklə «Kitab»da dilin funksiyalarını, 

onların ümumi səviyyəsini müəyyənləĢdirməyə çalıĢacağıq. 

Maraqlıdır ki, «Kitab»da R.Yakobsonun təqdim etdiyi 

modellərin, demək olar ki, hamısına rast gəlinir. Deməli, 

«Kitab»da dilin emotiv, konativ, referent, fatik kimi funk-

siyalarının reallaĢmasında poetik dil bir vasitə kimi çıxıĢ edir. 

Burada Ə.Rəcəbovun bir fikrini xatırlatmaq yerinə düĢür: 

«…hətta tarixi aspektdə də dilin ictimai (sosial) funksiyasını 

onun kommunikativ funksiyasına qarĢı qoymaq olmaz. Dilin 

ictimai (sosial) funksiyaları insanın bu və ya digər dairədə 

fəaliyyətinin dilin kommunikativ funksiyası vasitəsilə konkret 

reallaĢdırılmasından, həyata keçirilməsindən baĢqa bir Ģey 

deyildir‖1. «Kitab»da dilin kommunikativ və ictimai funksi-

yasının sintez Ģəklində olması da abidəni yaradanların ictimai 

(sosial) olanı poetik təfəkkür süzgəcindən necə də ustalıqla 

keçirdiklərini təsdiq edir. 

«Kitab»da dilin funksiyalarının ümumi mənzərəsi aĢağı-

dakı kimidir: 

1) Dilin emotiv funksiyası 

       DanıĢan və ya yazanın nitq predmetinə münasibət 

bildirməsi dilin emotiv funksiyasının baĢlıca vəzifəsidir. Bu tip 

funksiyada «insanın hiss və həyəcanları, əhvali-ruhiyyəsi ifadə 

olunur»2. 

                                                           
1
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.151. 

2
 A.Qurbanov. Ümumi dilçilik, II cild, Bakı, 2004, səh.424. 
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«Kitab»da təhkiyəçi və surətlərin dilindən verilmiĢ 

parçalarda dilin emotiv funksiyasının səviyyəsini müəyyən-

ləĢdirmək mümkündür. Ġlk olaraq təhkiyəçi dilindən verilmiĢ 

aĢağıdakı parçaya diqqət yetirək: 

«Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından, 

Qorqut ata diyərlər, bir ər qordu. Oğuzuŋ, ol kiĢi təmam 

bilicisiydi, — nə diyərsə, olurdı. Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi. 

Həq təala anıŋ könliŋə ilham edərdi...» 

Göründüyü kimi, dilin emotiv funksiyası «Kitab»ın 1-ci 

cümləsində, daha dəqiqi, «Müqəddimə»dəki 1-ci sintaktik 

bütövdə müĢahidə olunur. Həmin parçada Dədə Qoqudun 

hamıdan yüksəkdə durması, Oğuzların kamil bilicisi kimi 

gələcəkdən qəribə xəbərlər söyləməsi və tanrının onun könlünə 

ilham verməsi ifadə olunub. Bu da təhkiyəçinin Dədə Qorquda 

olan emosional münasibətinin təzahürüdür. Burada bir cəhəti 

də qeyd edək ki, təqdim etdiyimiz parçada dəbdəbəli, təmtə-

raqlı üslub-evfuizm müĢahidə olunur. Belə bir üsuldan 

istifadənin özü də təbii qarĢılanır. Çünki Dədə Qorqud Ģəxsiy-

yəti, Dədə Qorqud böyüklüyü baĢqa cür ifadə oluna da 

bilməzdi. 

Dilin emotiv funksiyasının «Kitab»ın ilk cümlələrində 

müĢahidə olunması Oğuz cəmiyyətinin inkiĢaf səviyyəsini, 

xüsusən də türk dilinin ifadə imkanlarının zənginliyini təsdiq-

ləyir. Digər tərəfdən, «Kitab»ın böyüklüyünə elə ilk parçada 

iĢarə olunur. 

Bayındır xan, Qazan xan kimi Oğuz bəylərinin Ģadlıq 

məclislərinin təsvirində də dilin emotiv funksiyası müĢahidə 

olunur: 

―Bir gün UlaĢ oğlı Qazan bəg yerindən turmıĢdı. Qara 

yeriŋ üzərinə otaxların tikdirmiĢdi. Biŋ yerdə ipək xalicəsi 
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döĢətmiĢ idi. Ala sayvan gög yüzinə aĢanmıĢdı. Toqsan tümən 

gənc oğuz söhbətinə dərilmiĢdi. Ağzı böyük xümrələr ortalığa 

salınmıĢ idi. Toquz yerdə badyələr qurılmıĢdı. Altun ayaq 

surahilər dizilmiĢdi. Toquz qara gözli, örmə saçlı, əlləri 

biləgindən qınalı, parmaqları nigarlı, boğazları birər qarıĢ 

kafər qızları al Ģərabı altun ayağla Qalın Oğuz bəglərinə 

gəzdirirlərdi.». 

Təqdim etdiyimiz parçada Qazan xanın məclisi təhkiyəçi 

dili ilə məhz təmtəraqlı üslubda ifadə olunub. Həmin parçanın 

məzmunundan aydın olur ki, Qazanın məclisi adi məclislərdən 

deyil, bu məclis ipək xalça döĢənmiĢ uca evlərdə təĢkil olunub. 

Oğuz bəylərinə Ģərab paylayanlar isə qara gözlü, əlləri 

biləyindən xınalı, barmaqları naxıĢlı, boğazları bir qarıĢ, hörmə 

saçlı kafir qızlarıdır. Bu isə sosiallığın dilin emotiv funksiyası 

daxilində təzahürüdür. 

«Kitab»da surətlərin dilindən verilmiĢ parçalarda dilin 

emotiv funksiyası daha qabarıq Ģəkildə görünür. Məsələn: 

– Mərə dəlü ozan! Məndən nə dilərsən? Çətirli otaqmı 

dilərsən? Qul-qaravaĢmı dilərsən? Altun-aqçamı dilərsən, 

verəyim! 

... Bəglər, bügünki bəgligim bunıŋ olsun. Qouŋ nerəyə 

gedərsə-getsün, neylərsə eyləsün... 

Qazanın bu münasibəti təbii görünür. Çünki o, toy 

mərasimində ozanın (Beyrəyin) Ģücaətinə, mərdliyinə heyran 

qalır. Təhkiyəçi bu situasiyada Qazanı məhz öz statusuna, 

konkret desək, Oğuz cəmiyyətinin ən böyük bəyi statusuna 

uyğun danıĢdırır, onun bəyliyi ilə əhvali-ruhiyyəsini uyğun-

laĢdırır. 

III boyun toy mərasimi səhnəsində özünü ozan kimi 

təqdim edən Beyrək Banıçiçəklə qarĢılaĢarkən hiss və 
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həyəcanını, hadisəyə münasibətini gizlədə bilmir. Bu, onun 

dilindən verilmiĢ parçanın sonuncu cümləsində aydın Ģəkildə 

ifadə olunur: 

Mən bu yerdən gedəli dəlü olmıĢsan, dəlim! 

Ağca qarlar yağmıĢ, dizə yetmiĢ, 

Xan qızınıŋ evində qul-xəlaiq dükənmiĢ... 

MəĢrəbə almıĢ, souqda suya varmıĢ — 

Biləgindən on parmağını souq almıĢ. 

         Qızıl altun gətirüŋ, 

         Xan qızına tırnaq yonuŋ. 

        Eyiblücə, xan qızı, ərə varmaq eyib olar, — dedi. 

 

 Göründüyü kimi, adını gizli saxlayan Beyrək hiss və 

həyəcanını gizlədə bilmir. Yəni Banıçiçəyin Yalançı oğlu 

Yalancığa ərə getməyə razılıq verməsi Beyrəyə toxunur, onun 

əhvali-ruhiyyəsinə təsir edir. Beyrək «Eyiblücə, xan qızı, ərə 

varmaq eyib olar» deməklə həm də Banıçiçəyi sınağa çəkir, 

onu haldan-hala salır, onun ilk sevgisinə olan münasibətini 

dəqiqləĢdirməyə çalıĢır. Çünki 16 il dustaqlıqda qalan, çətin-

liklə yurduna gələn, Yalancığı dəli ozan kimi sıradan çıxaran, 

həm də dəli ozan kimi Qazanın rəğbətini qazanan Beyrək 

bilirdi ki, Baybican qızı Banıçiçəyi almaq üçün onun qarĢısında 

heç bir maneə qalmayıb və o, tezliklə səadətinə qovuĢacaqdır. 

Dilin emotiv funksiyasının səciyyəvi cəhətləri sırasında 

emosioanl leksika, xüsusən də əzizləmə və kiçiltmə bildirən 

sözdüzəldici vasitələr aparıcı mövqeyə malikdir. «Kitab»a bu 

müstəvidə yanaĢdıqda aydın olur ki, onun poetik dilində həmin 

vasitələrdən geniĢ Ģəkildə istifadə olunub. Qeyd edək ki, 

«Kitab»da əzizləmə və kiçiltmə funksiyalı vahidlərə təkcə 
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müsbət yox, həm də mənfi surətlərin dilində rast gəlinir. Bəzi 

nümunələri təqdim edirik: 

Qazanın dilində - oğlancıq 

   «Əlhəmdülillah, mənim oğlancığım böyük ər olmıĢ»  

Beyrəyin dilində - alıncuq, gözcigəz, yəlicik... 

 Açuq-açuq meydana bəŋzər sənin  alıncuğıŋ, 

 Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ 

 ƏbriĢimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ... 

 Basatın dilində - gəlüncük 

Güvəncimlə gətürdigin gəlüncügiŋ 

O zalım səndən ayırdı ola, qardaĢ. 

 

 Təpəgözün dilində -yigitcik, qızcığaz, qarıcıq... 

 

 Ağ birçəklü qarıcıqları çoq ağlatmıĢam. 

Gözü yaĢı tutdı ola, gözüm, səni? 

Bığçağı qararmıĢ yigitcikləri çoq yemiĢəm. 

                 Yigitlikləri tutdı ola, gözüm, səni? 

                 Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm. 

 

Nümunələrdəki oğlancıq, gəlüncük, qızcığaz, yigitcik kimi 

sözlərin situasiyaya uyğun olaraq iĢlədilməsi «Kitab»da dilin 

emotiv funksiyasının ümumi mənzərəsi barədə müəyyən 

təəssürat yaradır. 

2) Dilin apelyativ funksiyası 

Dinləyiciyə müraciət, dinləyicini nitqi anlamağa təhrik 

etmək məqsədinin güdülməsi dilin apelyativ funksiyasına aid 

edilir. «Kitab»da dilin apelyativ funksiyası müĢahidə olunan 

parçalar çoxdur. Onlardan yalnız birini təqdim edirik: 
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 Atamdan yegrək qayın ata! 

 Anamdan yegrək qayın ana!  

 Qaytabanıŋ buğrası ürkdi gedər,  

 Sarvan ögin aldı, döndərəməz. 

 Qaraquc ayğırıŋ ürkdi, gedər. 

                  Ġlqıçılar ögin aldı, döndəriməz. 

                  Ağayılıŋ qoçları ürkdi, gedər. 

                  Çoban ögin aldı, döndəriməz. 

                  Ala gözlü oğluŋ qardaĢını aŋdı, gedər.      

                  Ağca yüzlü gəlinüŋ döndəriməz, 

                                     Sizə məlum olsun! — dedi. 

 

Bu parçanı boyun məzmunu kontekstində təhlil etdikdə 

aydın olur ki, qardaĢının (Əyrəyin) dalınca getmək istəyən 

Səyrəyi fikrindən döndərə bilməyən gəlin (Səyrəyin niĢanlısı) 

qayınatası və qayınanasına müraciət edir, onları öz ata-

anasından yüksəkdə tutur. Gəlin qayınatası və qayınanasını 

inandırmaq üçün öz taleyini sarvan, ilxıçı və çobanla müqayisə 

edir. O bildirir ki, sarvan buğranı, ilxıçı ayğırı, çoban qoçları, 

özü isə niĢanlısı Səyrəyi (Ala gözlü oğluŋ qardaĢını aŋdı, 

gedər) yolundan döndərməkdə acizdir. Deməli, gəlin qayınatası 

və qayınanasına situasiyanın mürəkkəb və ağır olduğunu 

çatdırır. Sanki onları anlamağa təhrik edir. Hətta yuxarıdakı 

sintaktik bütövün sonuncu cümləsinin semantik yükündə 

vəziyyətin çətinliyi birbaĢa ifadə olunur: «Ağca yüzlü gəlinüŋ 

döndəriməz, Sizə məlum olsun!» 

Səyrəyin niĢanlısının müraciəti və anlatmağa çalıĢmaq 

istəyi boyun sonrakı hissələrində qismən də olsa reallaĢır. Belə 

ki, ata-anası Səyrəyi yolundan döndərmək istəyir: 
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«Ata-ana ah etdilər. Yerlərindən qalqdılar, «Oğul, getmə» 

deyü. Gördilər, çarə olmadı.» 

Bu fakt da yuxarıdakı parçanın dilin apelyativ funksiyası 

ilə bağlı olduğunu təsdiq edir. Amma burada onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, Səyrəyin niĢanlısının dilindən verilmiĢ parça 

«dilin hazırlaĢdırma funksiyası» kimi də götürülə bilər. Belə ki, 

dilin bu funksiyasında «danıĢan dinləyiciyə informasiyanı 

birdən-birə çatdırmır, bəlkə, dinləyicini informasiyanı dərk 

etmək üçün hazırlayır, onun diqqətini özünə cəlb edir»1. 

Yuxarıdakı parçanı dilin kontekst funksiyası prizma-

sından da təhlilə cəlb etmək mümkündür. Çünki kontekst 

funksiyada «məqsəd diqqəti obyekt, mövzu, diskursun 

məzmunu üzərinə toplamaqdır...»2 Göründüyü kimi, eyni 

funksiyanı müxtəlif baĢlıqlar altında Ģərh etmək mümkündür. 

3) Dilin  konativ funksiyası 

Dilin konativ funksiyasına görə dinləyən müəyyən bir iĢ 

görməyə təhrik edilir. Dinləyənlə (oxuyanla) bağlı olan «bu 

funksiya üçün ən tipik hal vokativ və imperativlərin iĢlənmə-

sidir»3. «Kitab»da bu tip vahidlərdən istifadəyə nəinki hər bir 

boyda, hətta hər bir səhifədə rast gəlinir. Deməli, «Kitab»da 

dilin konativ funksiyası aparıcı mövqedədir. 

Aydındır ki, felin əmr Ģəklində, xüsusən də II Ģəxs təkdə 

təhriketmə mənası daha qabarıq Ģəkildə ifadə olunur. Bu 

mənada dilin konativ funksiyası daha çox felin əmr Ģəkli 

                                                           
1
 M.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağayeva. Ġzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989 

səh.316. 
2
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.282 

3
 Yenə orada, səh.430 
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kontekstində tədqiq edilməli, əmr funksiyasının ən səciyyəvi 

cəhətləri dəqiqləĢdirilməlidir. 

«Kitab»dakı bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 

I boyda nökərləri Dirsə xana deyir: «Dərsə xanıŋ oğlu 

böylə bidət eyləmiĢ» — deyərlər. Səni çağırdalar, Bayındır 

xanıŋ qatında saŋa qəzab ola. Böylə oğıl nəŋə gərək? 

Öldürsəŋə!» 

Bu parçada felin əmr Ģəkli ilə ifadə olunmuĢ «Öldürsəŋə» 

predikatı birbaĢa təhriketmə funksiyasına xidmət edir. Həmin 

predikatın «sənə» əmr ədatı ilə birlikdə iĢlənməsi də təsadüfi 

hesab oluna bilməz. Çünki təhrikedicilik mənasının qüvvət-

lənməsi məhz «sənə» ədatı ilə bağlıdır. 

Dirsə xan nökərlərinin «öldürsəŋə» təklifinə cavab olaraq 

deyir: «Varıŋ gətürüŋ öldürəyim. Böylə oğıl maŋa gərəkməz!» 

Bu isə təhriketməyə görə hökmün çıxarılmasıdır. Lakin Dirsə 

xanın nökərləri hökmün bu tərzdə, yəni açıq-aĢkar Ģəkildə 

icrasını qəbul etmir və baĢqa bir təhrikedici plan təklif edirlər: 

«Biz səniŋ oğlıŋı necə götürəlim? Səniŋ oğlıŋ bizim 

sözimiz almaz, bizim sözimizlə gəlməz. Qalqubanı yerindən uru 

turğıl. Yigitlərin, oxĢağıl, boyıŋa alğıl, oğlına uğrağıl, yanıŋa 

alub ava çıqğıl. QuĢ uçurıb, av avlayıb, oğlıŋı oxlayıb öldirə 

görgil! Əgər böylə öldirməzsəŋ,  bir dürlü  dəxi öldirəməzsəŋ, 

bəllü bilgil!» 

Dirsə xanın nökərlərinin dilindən verilmiĢ cümlələrin 

əksəriyyətində   təhrikedicilik  müĢahidə olunur (turğıl, oxĢağıl, 

alğıl, uğrağıl, çıqğıl, görgil…). 

Boyun sonrakı hissələrindən məlum olur ki, Dirsə xan oğlu 

Buğacı yaralayır: 

«…Dərsə xan Qorqut siŋirli qatı yayın əlinə aldı. Üzəngiyə 

qalqıb, qatı çəkdi, uz atdı: oğlını iki talusınıŋ arasında urub 
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çıqdı, yıqdı. Uc toqundı, alca qanı Ģorladı, qoynı toldı. Bədəvi 

atınıŋ boynın qucaqladı, yerə düĢdi.» 

Təqdim etdiyimiz parçanın semantik tutumundan aydın 

olur ki, müəyyən bir iĢ görməyə təhrik reallaĢır, yəni Dirsə 

xanın nökərlərinin qurduğu plan baĢ tutur. 

«UĢun qoca oğlu Səyrək boyu»nda Səyrək deyir: «Qız, sən 

maŋa bir yil baqğıl! Bir yildə gəlməzsəm, iki yil baqğıl! Ġki 

yildə gəlməzsəm, üç yil baqğıl. Gəlməzsəm, ol vəqt mənim 

oldügimi biləsən. Ayğır atum boğazlayub, aĢum vergil! Gözün 

kimi tutarsa, köŋlüŋ kimi sevərsə, ana varğıl!» 

Səyrəyin dilindən verilmiĢ cümlələrdəki baqğıl, vergil, 

varğıl predikatları təhrikedicilik funksiyasına malikdir. Digər 

tərəfdən, Səyrək, elə bil ki, niĢanlısının gələcəkdə görəcəyi 

iĢlərin planını verir, ona yollar göstərir. Həmin parçaya Oğuz 

müsəlman cəmiyyəti prizmasından yanaĢan N.Cəfərov yazır: 

«...müraciətdə, bir tərəfdən, cəmiyyətdə ailə sabitliyinin gözlə-

nilməsi, digər tərəfdən, ailəsiz (dul) qalmamaq tələbi əks 

olunur ki, bunların hər ikisi, əslində, eyni bir ictimai əxlaqın 

ifadəsidir. Oğuz müsəlman cəmiyyətinin hərbi demokratiya 

sistemi vaxtaĢırı qəzaya gedən gənclərin, kiĢilərin niĢanlı-

larının, xatunlarının (övrətlərinin) onları gözləməsi məcburiy-

yətini qoyduğu kimi kafirlərlə döyüĢdə həlak olanların xatun-

larına yenidən ərə getmək səlahiyyəti verir, hətta buna məcbur 

edir»1. Müəllifin qeydləri də Səyrəyin dilindən Verdiyimiz 

sintaktik bütövdə dilin konativ funksiyasının təzahürünü, dil 

iĢarələrindən istifadə ilə konativ funksiyanın reallaĢmasını 

təsdiqləyir. 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, səh.103. 
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Dilin konativ funksiyası kafirlərin dilindən verilmiĢ 

parçalarda da müĢahidə olunur: 

«... Bərə çoban, irağından-yaqınından bərü gəl-gil! BaĢ 

endirüb bağır basğıl! Biz kafərə salam vergil, öldürmiyəlim! 

ġöklü Məlikə səni ilətəlüm. Saŋa bəglik alı verəlim». 

Göründüyü kimi, təhriketmə cümlələrin rema hissəsində 

birbaĢa ifadə olunur (gəlgil, bağır baĢğıl, salam vergil). Kafirin 

təhrikedici, həm də aldadıcı nitqi Qaraca çobanı fikrindən 

döndərə bilmir. Bu, Qaraca çobanın dilindən verilmiĢ «Arqırı 

söyləmə, mərə itüm kafər!» misrası ilə baĢlanan müraciətdə də 

təsdiqini tapır. 

«Kitab»da dilin konativ funksiyasının inklüziv imperativ 

formalardan (...eyni iĢi görməyə dəvət etməni bildirən impe-

rativ) istifadə ilə reallaĢmasına da rast gəlinir:  

«…Gəl, sən dəxi and iç!» 

XII boyun məzmunundan aydın olur ki, Beyrək «Mən 

Qazandan dönməzəm» - deyərək and içmir. Bu da təhriketmə, 

əmr funksiyasının reallığa çevrilmədiyini təsdiqləyir. Burada 

bir cəhəti də qeyd edək ki, «Kitab»da konativ funksiya 

nəticəsindən asılı olmayaraq, hadisələrin zəncirvari Ģəkildə 

bağlanmasına xidmət edir. Bir növ tekstual funksiya üçün 

zəmin hazırlanır. Deməli, mətn daxilində dilin funksiyaları bir-

birilə sıx Ģəkildə bağlıdır. 

4) Dilin fatik funksiyası 

Fatik funksiya dilin digər funksiyalarından kəskin Ģəkildə 

fərqlənir. Bu funksiya aĢağıdakı hallarda təzahür edir: 

«DanıĢan dinləyənə hər hansı informasiya vermir, yeni 

məlumat bildirmir, bəlkə dinləyicinin diqqətini özünə cəlb 

etmək istəyir, onunla dostluq qatmaq istəyir... Fatik funksiya 

onunla səciyyələnir ki, burada informasiya verməyin o qədər 
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də əhəmiyyəti olmur. Çünki məqsəd informasiya deyil, danıĢıq 

prosesinin özüdür, yalnız əlaqə yaratmaqdır. Nə haqqında 

deyilməsi yox, necə deyilməsi əsas götürülür»1. «Kitab»da 

dilin fatik funksiyasına az rast gəlinir. Nümunə kimi aĢağıdakı 

parçaya diqqət yetirək: 

―Banıçiçək otaxdan baqırdı. «Mərə dayələr, bu qavat oğlı 

qavat bizə ərlikmi göstərir?» — dedi. Varıŋ bundan pay diləŋ, 

görüŋ, nə deyir!» - dedi. 

Qısırca yengə derlər, bir xatun vardı. Ġlərü vardı, pay 

dilədi. «Hey, bəg yigit, bizə dəxi bu keyikdən pay ver!..» 

Banıçiçək və Qısırca yengənin dilindən verilən cümlələrin 

leksik və intonativ mənalarından aydın olur ki, Banıçiçək ova 

gələn igidlə (Beyrəklə) əlaqə yaratmaq istəyir. Banıçiçəyin 

dilindəki «Varın bundan pay dilən, görüŋ, nə deyir1» cümləsi 

də əlaqənin reallaĢdırılmasına xidmət edir. 

Boyun sonrakı hissələrində Banıçiçək özünü dayə kimi 

təqdim edir: «… əmma mən Banıçiçəgin dadısıyam». Burada 

da dil iĢarəsindən istifadə ilə fatik funksiya yerinə yetirilib. 

5)  Dilin referent funksiyası 

Söyləmin mahiyyəti ilə əlaqədar olan referent funksiyada 

«obyektiv aləm haqqında informasiya, məlumat vermə, 

müəyyən məntiqi məzmun ifadəetmə səciyyəvi cəhətlər kimi 

götürülür‖2 «Kitab»da dil iĢarələrindən istifadə ilə referent 

funksiyanın yerinə yetirilməsini təsdiqləyən faktlar çoxdur. 

Onları aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək olar: 

1) Oğuz cəmiyyətinin siyasi idarəçilik sisteminə birbaĢa 

iĢarə olunur:     

                                                           
1
 M.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağayeva. Ġzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989 

səh.83. 
2
 Yenə orada. 
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          ...Sağda oturan sağ bəglər! 

         Sol qolda oturan sol bəglər! 

         EĢikdəki inaqlar!  

         Dibdə oturan xas bəglər! 

         Qutlu olsun dövlətiŋüz! — dedi. 

 

Yaxud: 

Ġç Oğuz, TaĢ Oğuz bəgləri Bayındır xanın söhbətinə 

dərilmiĢdi... Bayındır xanıŋ qarĢusında oğlı Qarabudaq bay 

tayanub turmıĢdı. Sağ yanında Qazan oğlı Uruz turmuĢ idi. Sol 

yanında Qazlıq qoca oğlı bəg Yegnək turmıĢdı… 

Nümunələrdə Oğuz cəmiyyətinin idarəetmə strukturu, döv-

lətin siyasi idarəçiliyinin səviyyəsi haqqında olan informasiya 

poetik bir dillə ifadə edilib. 

2) Boyların əksəriyyətində Oğuz igidlərinin döyüĢ-

kənliyi və məğlubedilməzliyi xüsusi olaraq vurğulanır: 

         

  Hərzə-mərzə söyləmə, mərə itim kafər! 

  Altımda Al ayğırım nə bəgənməzsən -  

                                              səni gördi oynar. 

 Əgnimdəki dəmür tonum çignüm qısar. 

 Qara polad uz qılıcum qının toğrar.  

 Qarğı talı sügüm nə bəgənməzsən, 

 Köksüŋ dəlüb gögə pırlar.  

 Ağca tozlu qatı yayım zari-zari iŋlər,  

Sadaqda oxum kiĢin dələr. 

Yanımda yigitlərim savaĢ dilər. 

 

Təhkiyəçi Oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı barədə təəssüratı 

məhz bu cür parçalarla yaradır. Həmin tip parçaların məntiqi 
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nəticəsi olaraq yaranan informasiya isə belədir: «Oğuzlar 

qəhrəmandır!» 

 3) Oğuz elinin təbiəti, onun əsrarəngiz gözəlliyi poetik 

bir dillə çatdırılır: 

 

Qanturalı baqdı gördi bu qonduğı yerdə quğı quĢları, 

turnalar, turaclar, kəkliglər uçarlar. Souq-souq sular, çayırlar-

çəmənlər. Selcan xatun bu yeri görklü gördi, bəgəndi. 

DüĢdilər, iĢrətə məĢğul oldılar. Yedilər, içdilər. 

Bu parçada Oğuz elinin fauna (ququ quĢları, durnalar, 

turaclar, kəkliklər…) və florası (çayırlar-çəmənlər.) haqqında 

dəqiq məlumat çatdırılır. Oğuz elinin təbiətini sevgi, Ģadlıq 

kontekstində poetik dillə təqdimetmə isə «Kitab»ın gözəl-

liyidir. 

4) Oğuz elində elçiliyin (qız istəmənin) poetik dillə 

ifadəsi: 

 

QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm. 

Aqındılı görklü suyuŋı keçməgə gəlmiĢəm. 

Gen ətəgüŋə, tar qoltuğıŋa qısılmağa gəlmiĢəm. 

Təŋrinin buyruğilə, peyğəmbəriŋ qövlilə 

Aydan arı, gündən görkli qız qardaĢıŋ Banıçiçəgi 

Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmiĢəm. 

 

Göründüyü kimi, qədim türk etnoqrafiyasının kiçik bir 

detalı barədə olan informasiya poetik Ģəkildə ifadə olunur. 

Maraqlıdır ki, təqdim etdiyimiz Ģeir parçası müasir etno-

qorafiyamızda nisbətən dəyiĢilmiĢ Ģəkildə mühafizə olun-

maqdadır: 
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 Al almağa gəlmiĢik,  

 ġal almağa gəlmiĢik, 

 Biz oğlan tərəfiyik, 

                           Gəlin aparmağa gəlmiĢik!  

Dirəyinizi qoparmağa gəlmiĢik, 

Ürəyinizi qoparmağa gəlmiĢik. 

 

Əsrlərin süzgəcindən keçib gələn, müasir toylarımızın 

bəzəyi olan bu misralar təkcə forma yox, həm də məzmun 

baxımından Dədə Qorqudun dilindən verilən misralarla səslə-

Ģir. Fikri təsdiq üçün həmin parçalardakı son misraları 

qarĢılaĢdıraq: «Aydan arı gündən görklü qız qardaĢın Banı-

çiçəgi Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmiĢəm» («Dədə Qorqud 

kitabı») - «Biz oğlan tərəfiyik, Gəlin aparmağa gəlmiĢik! Dirə-

yinizi qoparmağa gəlmiĢik» (müasir etnoqrafiyamızda). 

Fikrimcə, qarĢılaĢdırılan misraların forma və funksiyaca oxĢar-

lığını əlavə arqumentlərlə təsdiqləməyə ehtiyac yoxdur. 

5) Oğuz elinin coğrafi koordinatları haqqında məlumat 

çatdırılır: 

Oğuzdan köç elədi. Bərdəyə, Gəncəyə varub vətən tutdu. 

Toquz tümən Gürcüstan ağzına varub qondı. Qaravulluq 

eylədi. 

. Mən bu oğlanı alayın, ava gedəyin. Yedi günlik azuğla 

çıqayın. Ox atduğım yerləri, qılıc çalub baĢ kəsdügim yerləri 

göstərəyim. Kafər sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, Gögcə tağa 

aluban çıqayın. Soŋra oğlana gərək olur, a bəglər!.. 

Təqdim etdiyimiz parçalardakı Bərdə, Gəncə, Cızığlar, 

Göyçə və s. kimi türk mənĢəli vahidlər «Kitab»dakı toponimik 

vahidlərin bir hissəsi olsa da, Oğuz elinin coğrafi koordinatları 

barədə müəyyən təəssürat yaradır. Digər tərəfdən, həmin 
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toponimik vahidlərin informatik funksiyası təkcə qədim yox, 

həm də müasir onomastikamız baxımından əhəmiyyətlidir. 

Burada T.Hacıyevin fikrini xatırlatmaq yerinə düĢür: «Doğru-

dur, əsərdə bəzi toponimlər xəyalidir (Günortac, Bambam təpə, 

Ayğırgözlər və s. Ola bilər ki, bunlar daha qədim oğuzların 

hansı ərazidə isə gördükləri konkret toponimlərdir, fonetik 

cəhətdən dəyiĢib və tanınmaz olub), bəziləri indi baĢqa ərazi-

lərdədir (bu toponimlər üzrə o vaxtkı Azərbaycanın coğrafi 

koordinatlarını müəyyənləĢdirmək olar). Ancaq xəyali olmayan 

toponimlər Azərbaycanı əks etdirir: Bərdə, Gəncə, Əlincə 

qalası, DərəĢam, Dərbənd, Sallaxana, Göycə dəniz (Göycə 

göl), Sürməli, Qazlıq dağı (Qafqaz),  Ağ qaya, Qaradağ, Bayat, 

Qaracuq dağı,   ġərur və s.»1. Bu qeydlər «Kitab»dakı real 

toponimik vahidlərin əksəriyyətinin Azərbaycanla bağlı oldu-

ğunu bir daha təsdiq edir. 

6) Oğuzların ticarət əlaqələri barədə dəqiq informa-

siyalar çatdırılır:       

 Bazırganlar dəxi gecə-gündüz yola girdilər. Ġstanbula 

girdilər. Dan-danıĢux ilə yəxĢi ərməğanlar aldılar. Baybörənin 

oğlıyçun bir dəniz qulunu boz ayğır aldılar. Bir ağ tozlu qatı 

yay aldılar. Bir dəxi altı pərli gürz aldılar. Yol yarağın gör-

dilər. 

Bu parçada Oğuzların ticarət əlaqələrinin spesifik cəhətləri 

bədii Ģəkildə ifadə edilib. «Kitab»da ticarətlə bağlı təsvirlərin 

xüsusi yer tutması qorqudĢünaslıqda dönə-dönə vurğulanıb. 

Məsələn, qorqudĢünaslıqda sanballı əsərləri ilə tanınan 

O.ġ.Gökyay yazır: «Kitapta, o çağların ve daha sonraki devir- 

lerin en büyük ticaret müessesesi olan bezirganları ve kervan-

                                                           
1 T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, səh.64. 
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ları görüyoruz. Bezirgan, tacir, arğıĢ ve kervan kelimeləri türlü 

münasebetlerle geçmektedir. Daha kitabın baĢında sıralanan 

özdeyiĢler içinde «dünle kervan göçdügün turğay bilür» 

deniyor. Bu ticaret kervanlarının, baĢqa ülkeler arasında 

durmadan gidib geldikleri yinə hikayelerden anlaĢılmak-

tadır...»1. Müəllifin fikirlərindən bir daha aydın olur ki, 

«Kitab»da ticarətlə bağlı olan məlumatlar xüsusi olaraq 

qabardılır. Bir cəhəti də qeyd edək ki, həmin tip parçaların 

informativ funksiyası ilə bədiilik gücü qovuĢuq vəziyyətdədir. 

Bu isə o deməkdir ki, «Kitab»da dilin funksiyaları, o cümlədən 

referent funksiya ilə poetik funksiya sintez Ģəklindədir. 

7) ġərab istehsalı barədə dolğun informasiya çatdırılır: 

 

Dügməsi böyük bizim tağlarımız olur, 

Ol tağlarumızda bağlarumız olur, 

Ol bağlarıŋ qara salxımları, üzümi olur. 

                        Ol üzümi sıqırlar, al Ģərabı olur. 

 

 Göründüyü kimi, Ģərab istehsalında tətbiq olunan ən sadə 

texnologiyanın spesifik cəhətləri bədii Ģəkildə ifadə olunub. 

Amma qeyd etmək lazımdır ki, təhkiyəçi Ģərab istehsalının 

ilkin görüntülərini, daha doğrusu, Ģərabın ən sadə üsulla 

istehsal olunmasını ifadə edərkən onu birbaĢa qəhrəmanın 

taleyi ilə əlaqələndirir: 

 

Ol Ģərabdan içən əsrük olur. 

ġərabluydım, tuymadım, nə söylədim, bilmədim. 

 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, səh.371. 
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Demək, Dəli Domrulun dilindən verdiyimiz parçadakı 

informasiyalar bir-birini tamamlayır. Konkret desək, I 

informativ funksiya II informativ funksiya üçün zəmin rolunu 

oynayır: «Bağların qara salxımlı üzümü sıxılmaqla Ģərab 

hazırlanır» (I informativ funksiya üçün əsas iĢarə - Ģərab); 

«ġərabdan içən sərxoĢ olur, nə dediyini bilmir» (II informativ 

funksiya üçün əsas iĢarə - sərxoĢ). Deməli, həmin poetik 

struktur və ya mikromətnin bünövrəsini «Ģərab = sərxoĢ» 

modeli təĢkil edir. 

8) Oğuz elinin təsərrüfatı, xüsusən də heyvandarlığı 

barədə təsəvvür yaradılır: 

«Qazanıŋ qapulu Dərvəndə on biŋ qoyunı vardır. ġol 

qoyunları dəxi götürsək, Qazana ulu heyf edərdik». 

9) Kafirlər haqqında informasiyalar verilir: 

 

Ġt kibi gu-gu edən çərkəz xırslı 

Küçicik toŋuz Ģülənli,  

Bir torba saman döĢəkli,  

Yarım kərpic yasdıqlı,  

Yonma ağac təŋrili,  

Köpəgim kafər... 

Yaxud: 

Məgər BaĢu açuq Tatyan qəl’əsindən, Aqsəqa qəl’əsindən 

kafəriŋ casusu vardı. 

Təqdim etdiyimiz parçaların semantik yükü təsdiq edir ki, 

Oğuzlar kafirlərin etnoqrafiyası və coğrafi koordinatları ilə 

bağlı dəqiq informasiyalara malik olub. 

«Kitab»da oğuzların siyasi idarəçilik sistemi, etnoqrafi-

yası, coğrafi koordinatları, təsərrüfat həyatı, ticarət əlaqələri və 

s. barədə verilən dolğun məlumatlar dilin referent funksiyasına 
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daxildir. Fikrimizcə, «Kitab» həm də məhz bu cəhətlərinə görə 

sanballı ensiklopediya kimi dəyərləndirilir. 

«Kitab»da dilin apelyativ, emotiv, konativ, referent kimi 

funksiyalarının təzahürü və onların bu günümüzə ötürülməsi 

tarixiliklə müasirliyin qırılmaz tellərlə bağlanmasıdır. GeniĢ 

mənada götürsək, dilin əsas funksiyalarını özündə ehtiva edən 

«Kitab» həm də sözün əsl mənasında, dilin qneseoloji və ya 

akkumlyativ funksiyasını yerinə yetirir. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NDA 

DĠLÇĠLĠYĠN BƏZĠ PRĠNSĠPLƏRĠNƏ 

ƏMƏL OLUNMANI XATIRLADAN 

DETALLAR 

 

«Kitab»da dilçiliyin prinsiplərinə əməl olunmanı xa-

tırladan detallar ayrı-ayrı makro və mikromətnlərdə müĢahidə 

edilir. «Kitab»dakı bu cəhət sistemli Ģəkildə, demək olar ki, 

öyrənilməyib. Bu mənada belə bir mövzunun tədqiqi 

qorqudĢünaslıq üçün ən gözəl töhfələrdən biri ola bilər. 

«Kitab»da dilçiliyin prinsiplərinə əməl olunmanı xa-

tırladan detallarla bərabər, bəzən bir misra və ya cümlənin 

nəzəri müddəa funksiyasında çıxıĢ etməsinə də təsadüf olunur. 

Bu da istər-istəməz belə bir təsəvvür yaradır ki, «Kitab»ı 

yaradan da, onun üzünü köçürən də dilçilik elminin sirlərinə 

dərindən bələd olub. Əks təqdir də aĢağıda təqdim edəcəyimiz 

nümunələrin heç biri «Kitab»da iĢlədilə bilməzdi. 

«Kitab»da dilçiliyin nəzəri prinsiplərinə əməl olunmanı 

xatırladan detalları aĢağıdakı sistem üzrə öyrənməyi məqbul 

hesab edirik: 

1) Ġkidilli lüğətlər üçün səciyyəvi hesab olunan prinsiplərə 

əməl olunma; 

2) Ġzahlı lüğətlər üçün səciyyəvi olan bəzi prinsiplərin 

gözlənilməsi; 
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3) Alliterasiya və assonansla bağlı nəzəri məsələlərin 

poetik nümunə daxilində ifadəsi. 

«Kitab»da ikidilli lüğətlər üçün səciyyəvi hesab olunan 

prinsiplərə əməl olunma «xub - yaxĢı», «cəng - savaĢ» kimi 

sözlərdə özünü göstərir. Bu hadisə qorqudĢünasların diqqə-

tindən yayınmamıĢ və ona müxtəlif istiqamətlərdən yanaĢıl-

mıĢdır. Məsələn: Ə.Dəmirçizadə yazır: «... Azərbaycan dilinin 

özünəməxsus bir sıra sözlərlə həmməna ərəb və fars sözlərinin 

müvazi surətdə iĢlənilməsi həmin sözlərin yenicə alınması 

dövrünü əks etdirir. Buna görə də hələ, hətta islamiyyətin əsas 

məfhumlarını ifadə edən «allah», «cənnət» və ya «behiĢt» kimi 

sözlər anlaĢılmaz olduğuna görə, «tanrı», «uçmaq» kimi 

sözlərlə müvazi iĢlənilmiĢ və ancaq sonralar belə alınma sözlər 

qalib gəlmiĢ, mənimsənilmiĢ, dilin öz sözləri isə sıradan 

çıxmıĢ, arxaikləĢmiĢdir»1. 

T.Hacıyev dünya - aləm, sağ - əsən, ağırlamaq - əzizləmək 

kimi sözlər barədə yazır: «Leksik paralelizmin təzahüründə 

yekrənglik yoxdur. Bəzən ekvivalentlər mürəkkəb söz məqa-

mında iĢlənir»2. 

Qeyd edək ki, «yaxĢı - xub» tipli eynimənalı sözlərin 

yanaĢı iĢlənməsi dominant sözlə onun sinoniminin müvazi 

iĢlənməsidir. Sanki «Kitab»ın üzünü köçürən «yaxĢı - xub» 

tipli sözləri bilərəkdən yanaĢı iĢlədib ki, «Kitab» daha asan 

baĢa düĢülsün, yayılma arealı daha geniĢ olsun. Burada 

E.Əlibəyzadənin fikirlərini xatırlatmaq yerinə düĢür: «Katib 

«Kitab»ı köçürərkən onun üzərində xeyli düzəliĢ aparmıĢ, bir 

sıra sözləri dəyiĢdirmiĢ, zamanın ruhunu ona hopdurmuĢdur. 

                                                           
1
 Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 

1979, səh.134. 
2
 T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, səh.70. 
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Məsələn, «görklü» ilə yanaĢı, bir əziz sözü də iĢlətmiĢ, 

«yağı»nı kafir, «oŋarı» mədəd və s. etmiĢ, «tanrı» ilə «allah», 

«boyun»la «qədd» sözlərini sinonim cərgəsinə salmıĢ, 

dövrünün islami təsəvvürlərini, dini-mövhumi rəvayətləri və s.-

ni oraya yerləĢdirmiĢdir»1. Bu qeydlər də «Kitab»ın üzünü 

köçürən katibin düzəliĢ və əlavələrinin məqsədli olduğunu 

sübut edir. AraĢdırmalar göstərir ki, həmin düzəliĢ və əlavə-

lərin bir qismi «Kitab»ın poetik dilinə mənfi təsir edib. 

Məsələn, «Bəkil gördi, xatun kiĢinin əqli-kəlicəsi eyüdür» 

cümləsində ərəb mənĢəli «əql» sözünün «k»-nın allitera-

siyasına mənfi təsir etdiyi birbaĢa görünür. Belə ki, «əql» 

sözündən əvvəl və sonra ilk səsi «k» olan sözlər iĢlənib (kiĢi, 

kəlicə). Digər tərəfdən, həmin cümlədə «k»-nın alliterasiyası 

«Bəkil» və «görmək» sözlərini də əhatə edir. Deməli, «əql» 

sözü həmin cümlənin ahəngdarlığını azaldıb. 

«Kitab»da və tərcümə abidələrinin çoxunda bir sıra hallar-

da yaxın və ya eynimənalı sözlərin - sinonimlərin yanaĢı 

iĢlənməsini geniĢ Ģəkildə tədqiq edən Möhsün Zeynalabdin 

oğlu qorqudĢünaslıqdakı fikirlərə əsaslanaraq belə nəticəyə 

gəlir ki, sinonimlərin yanaĢı iĢlənməsi həm «Kitab»ın (cəng - 

savaĢ, xub-yaxĢı, pir-qoca, behiĢt-uçmaq, ağırlamaq-əzizləmək 

və s.), həm də orta əsrlər tərcümə abidələrinin (xumar-əsrük, 

günah-suç, sayru-naxoĢ, pak-arı və s.) dili baxımından 

səciyyəvidir2. Problemə tərcümə əsərlərinin dili kontekstində 

                                                           
1
 E.Əlibəyzadə. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999, səh.320. 

2
 Möhsün Zeynalabdin oğlu. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un və orta əsrlər 

Azərbaycan tərcümə abidələrinin leksik xüsusiyyətlərindəki oxĢarlıqlar 

haqqında. ―Kitabi-Dədə Qorqud – 1300‖. Bakı, 1999, səh.36. 
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yanaĢan müəllifin fikirləri düzgündür. Amma biz həmin 

hadisəyə baĢqa bir prizmadan yanaĢmağı məqbul hesab edirik. 

Məlumdur ki, iki dilin leksik materialını qarĢılaĢdırma yolu ilə 

tərcüməsini verən lüğət «ikidilli lüğət» adlanır‖1. Bu mənada 

yuxarıdakı nümunələr «ikidilli lüğəti» xatırladır. Deməli, 

«Kitab»da «dilçiliyin, daha dəqiq desək, leksikoqrafiyanın 

prinsiplərinə əməl olunubdur» qənaətinə gəlmək mümkündür. 

Bu fikrin doğruluğunu baĢqa arqumentlər də təsdiq edir. 

Əvvəlcə, yazıçı Anarın və A.Qurbanovun fikirlərini qarĢılaĢ-

dıraq: Anar yazır: «Sonrakı əsrlərdə «Kitab»ın üzünün köçü-

rülüb-köçürülmədiyini demək çətindir, amma ilk nüsxədən (ya 

sonrakı nüsxədən) köçürülmüĢ və indi bizə məlum olan son iki 

əlyazması XV-XVI əsrlərin yadigarlarıdır»2. A.Qurbanov 

yazır: «Eradan əvvəl VI əsrdə hind dilçisi Amara sanskrit 

dilinin sözlərindən lüğət yaratmıĢdır... Leksikoqrafiya iĢlərinə 

olan maraq XV əsrdən daha da güclənmiĢ və bir sıra dillərə aid 

yeni xarakterli lüğətlər meydana çıxmıĢdır»3. 

QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, «Kitab»ın üzünün köçürülmə 

tarixi ilə (XV-XVI əsrlər) leksikoqrafiya iĢlərinə olan marağın 

güclənmə tarixi (XV əsr) üst-üstə düĢür. Ġkincisi, «Kitab»dakı 

«hərami» sözü, konkret desək, həmin söz iĢlənən cümlə ilə 

«Ərəb və fars sözləri lüğəti»ndəki «hərami» sözünə aid izahları 

qarĢılaĢdıraq: «Kitab»da «... Yol kəsdi, adam aldı, böyük 

hərami oldı», 

                                                           
1 M.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağayev. Ġzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989, 

səh.152. 
2
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. ―Sizsiz‖. Bakı, 1992, səh.81 

3
 A.Qurbanov. ―Ümumi dilçilik. I cild, Bakı, 2004, səh.303. 
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«Ərəb və fars sözləri lüğəti»ndə:  harami - a) haram mala 

əl uzadan; b) yolkəsən, soyğunçu1. 

Göründüyü kimi, ərəb mənĢəli «hərami» sözü ilə bağlı 

«Kitab»dan və «lüğət»dən verdiyimiz nümunələr funksiyaca 

eyni xətdə birləĢir: «Yol kəsmək, adam almaq = hərami olmaq» 

(«Kitab»da «hərami»nin mənası izah olunur); «hərami - 

yolkəsən, soyğunçu» («Lüğət»də «hərami»nin ifadə etdiyi 

mənalar verilir). Deməli, fərqli cəhət birinci nümunənin 

təqdimində, daha doğrusu, «Kitab»da «hərami» sözünün məna 

çalarlarının poetik dillə ifadə olunmasında özünü göstərir. 

«Kitab»da ikidilli və ya tərcümə lüğətləri üçün səciyyəvi 

hesab olunan prinsiplərin nəzərə alınması aĢağıdakı sözlərdə də 

müĢahidə olunur: 

yaxĢı — xub 

Ol obada bir yaxĢı-xub yigit sayru düĢmüĢ idi. 

Burada birinci söz kimi «yaxĢı»nın iĢlənməsi onun do-

minantlığını birbaĢa təsdiq edir. 

«Kitab»da ardıcıl sıralanmıĢ cümlələrdə «yaxĢı» və «xub» 

sözlərinin yanaĢı yox, tək iĢlənməsinə də rast gəlinir. 

Baqdı gördi Oğuzuŋ ucında bir ala sayvan dikilmiĢ, bir 

imirzə xub yigit qırq yigit ilən sağında və solında oturırlar. 

Oğuzuŋ bir yəxĢi yigidi ancaq… yüriyəyim, mədəd deyəyim. 

Təqdim etdiyimiz mikromətndə dominant üzv kimi yenə 

də «yaxĢı» sözü götürülməlidir. Çünki «yaxĢı» sözü mətnin 

əvvəlki hissələrində də iĢlənib (... Çaya baqsa çalumlu, çal 

qaraquĢ ərdəmlü, bir gözəl, yaxĢı yigit oldı). 

av —Ģikar 

                                                           
1 Ərəb və fars sözləri lüğəti. Bakı, 1985, səh.710. 
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Üç gün dəxi Bəkili av-Ģikar ətilə qonaqlıyalım, bəglər! 

yazı — yaban 

... yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə... 

cəng və savaĢ 

Oğlan qırq yigidin boyına aldı, at dəpdi, cəng və savaĢ 

etdi. 

 axır —son 

Axır-soŋ ucı ölümlü dünya!  

ağırlamaq — əzizləmək 

... ol anı yedirər-içirər, ağırlar-əzizlər, göndərər. 

       allah —təŋri 

Qamusına bəŋzəmədi cümlə aləmləri yaradan allah-təŋri 

görkli. 

pir —qoca 

Ağ saqallu pir-qocalar yanına bıraqdı. 

Yuxarıdakı nümunələr türk mənĢəli sözlərin ərəb-fars 

mənĢəli sinonimləri ilə birlikdə verildiyini aydın Ģəkildə 

göstərir. Bu da, qeyd etdiyimiz kimi, ikidilli lüğətlərin tərtibin- 

də əsas götürülən prinsiplərlə səsləĢir. 

Məlumdur ki, «Ġzahlı lüğət»lərin tərtibində sözlərin məna-

sının izahı, sinonimlərinin göstərilməsi əsas cəhətlərdən hesab 

olunur. «Kitab»da bu prinsiplərə əməletmə birbaĢa müĢahidə 

olunmasa da, mikromətnlərin semantik tutumundan asanlıqla 

anlaĢılır. Bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 

«yağı» sözünün izahı: 

Oğlan aydır: «»Yağı deyü, nəyə deyirlər?» Qazan aydır: 

«Oğul, anuŋçun yağı deyirlər ki, biz anlara yetsəvüz, öldürəriz. 

Anlar bizə yetsə, öldürər», — dedi. Göründüyü kimi, təhkiyəçi 

«yağı» sözünün düĢmən mənasında olmasını açıq Ģəkildə həm 

də sual-cavab kontekstində ifadə edib. Hətta təhkiyəçi «yağı» 
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sözünün semantik yükünün birbaĢa qavranılmasını, daha asan 

anlaĢılmasını nəzərə aldığı üçün yağının (düĢmənin) ən pis 

hərəkətini - adam öldürmək cəhətini xüsusilə qabardıb. 

«Baba» sözünün məna yükünün dəqiqliklə, həm də poetik 

bir dillə ifadə edilməsi: 

Məgər sən xan Qazanıŋ oğlı degilsən? — dedi. Uruz 

qaqdı, aydır: «Mərə qavat, mənim babam Bayındır xan 

degilmidir?» Ayıtdı: «Yox, ol, anaŋın babasıdır, səniŋ 

dədəŋdir... 

Təqdim etdiyimiz mikromətndə «baba» sözü ilə bərabər, 

«dədə» sözünün mənası da izah olunub. 

Onu da qeyd edək ki, «Kitab»da bəzi sözlərin izahı ilə 

birlikdə verilməsi «Ġzahlı lüğət»lərin tərtibi prinsiplərini 

xatırladır. Fikri təsdiq üçün «Kitab»dakı sözlərdən ikisini 

S.Altaylının «Azerbaycan türkçesi sözlügü»ndəki (Ġstanbul, 

1994) uyğun dil faktları ilə müqayisə edək: 

 

―Kitab‖da  S.Altaylının hazırladığı lüğətdə 

ağlamaq–göz yaĢı tökmək 

―Ağ bircəklü anası buldır-

buldır ağladı, göziniŋ yaĢın 

dökdi...‖ 

Cəng etmək–tartıĢmaq, atıĢ-

maq 

―Gecəyədəkin cəng edəydik, 

Ağca tozlu qatı yaylar 

tartıĢaydıq, Ağ yeləklü 

ötkün oxlar atılĢaydıq...‖ 

           ağlamak 

ġiddetli ağrı, ruhi sarsıntı veya 

üzücü bir durum sonunda göz yaĢı 

akıtmak 

          Ceng etmək 

SavaĢ yapmak, vuruĢmak 
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QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, «ağlamaq» və «cəng etmək» 

sözlərinin mənası ilə bağlı «Kitab»dan və «Lüğət»dən verdi-

yimiz nümunələr funksiyaca eyni xətdə birləĢir. Belə bir fakt 

isə «Kitab»ın poetik və möcüzəli dilinin ən kiçik, amma ən 

nadir detallarından biri kimi dəyərləndirilə bilər. 

Alliterasiya və assonansla bağlı nəzəri məsələlərin poetik 

nümunə daxilində ifadəsi «Kitab»ın X boyunda müĢahidə 

edilir. Həmin boyda Səyrəyin dilindən verilmiĢ bir parçaya 

diqqət yetirək: 

Ayıtdı-emdi: «Əgrəkə Səgrək yaraĢur, qardaĢım sağmıĢ, 

qayurmazam...» 

Bu parçadakı «Əgrəkə Səgrək yaraĢur...«cümləsinin 

semantik tutumu alliterasiya və assonansın izahını, daha dəqiq 

desək, onlara aid nəzəri fikirləri xatırladır. Yəni həmin cümlə 

ilə «Əgrək və Səgrək antroponimlərində saitlərin və samitlərin 

təkrarı, assonans və alliterasiya müĢahidə edilir» cümləsinin 

funksiyaca heç bir fərqi yoxdur (assonans: Əgrəkə Səgrək - ə-

ə-ə-ə-ə; alliterasiya: Əgrəkə Səgrək - əg-səg-rək-rək; g-k-g-k). 

Deməri, təhkiyəçi Əgrək və Səgrək antroponimlərindəki sait və 

samit təkrarlarına görə «yaraĢur» predikatını iĢlədib. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTAB»INDA 

AKROTEZA 

 

Antonimiyada  a k r o t e z a   səciyyəvi cəhətləri ilə 

fərqlənir. Belə ki, burada müəyyən bir əlamətin inkarı təsdiq 

olunan anlayıĢı qabarıqlaĢdırmağa, onu xüsusi olaraq nəzərə 

çarpdırmağa xidmət edir. Təsdiq olunanın inkar olunanla bir 

müstəvidə təqdimi təsdiq mövqeyində çıxıĢ edən dil vahidini 

qüvvətləndirmək və fərqləndirməklə bərabər, mətnin estetik 

dəyərini, emosionallıq və ekspressivliyini  də gücləndirir. 

«Kitab»da müĢahidə olunan akrotezaları aĢağıdakı kimi 

sistemləĢdirmək olar: 

       a) Tərkibində «yox» sözü iĢtirak edən mətnlərdə 

akroteza: 

Uruz qaqdı, aydır: «Mərə qavat, mənim babam Bayındır 

xan degilmidir?» Aydır: «Yox, ol, ananıŋ babasıdır, səniŋ 

dədəŋdir». 

Ġkinci cümlənin semantik yükündə akroteza özünü aydın 

Ģəkildə göstərir. Burada qabarıqlaĢdırmağa, dəqiqləĢdirməyə 

xidmət edən «dədə» sözüdür. Düzdür, təqdim etdiyimiz 

parçada akroteza «degil» və «yox» sözləri ilə eyni kontekstdə 

təzahür edir, amma yenə də ağırlıq mərkəzi ikinci cümlədədir. 

Həmin cümlənin «...baban yox, dədəndir» formasında 

sadələĢdirilə bilməsi də dediklərimizi arqumentləĢdirir. 
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       b) Tərkibində «degil» sözü iştirak edən mətnlərdə 

akroteza: 

...Mərə dadı, mən avçı degiləm, bəg oğlı bəgəm...                   

Bu cümlədə «avçı» inkar, «bəg oğlı bəg» təsdiq möv-

qeyində çıxıĢ edir, inkar olunan təsdiq olunanın təsir gücünü 

artırır. 

«Kitab»dakı akrotezaların bir qismi sintaktik bütövün 

semantikasından anlaĢılır: 

Qanturalı aydır: «Baba, yelisi qara Qazlıq atuma əyər 

salayım, qanlu kafər elinə aqın çapayım. BaĢ kəsim, qan 

töküm. Kafərə qan quĢdırayım. Qul-qaravaĢ götürəyim. Hünər 

göstərəyim». 

Qanlı qoca aydır:»Hay, canım oğul! Hünər dedigim ol 

degil. Ol qız içün üç canvər saqlamıĢlar. Hər kim ol üç canvəri 

basa, ol qızı aŋa verirlər. Basub öldürməsə, anıŋ baĢını 

kəsirlər, bürcə asarlar». 

Bu parçada ata və oğulun dilindən verilən fikirlər qar-

ĢılaĢdırılır, oğulun fikirləri inkar, atanınkı isə təsdiq mövqe-

yində dayanır. BaĢ kəsmək, qan tökmək, kafirə qan qusdurmaq 

Oğuz igidi üçün baĢlıca keyfiyyət olsa da, məhz bu situasiyada 

inkar edilir ki, təsdiq daha qabarıq Ģəkildə görünsün. Konkret 

desək, təsdiq mövqeyində verilən «üç vəhĢi heyvanı basıb 

öldürmək» ifadəsi baĢ kəsməyin, qan tökməyin... məntiqi 

davamı kimi çıxıĢ edir. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTAB»INDA 

KLĠMAKS VƏ ANTĠKLĠMAKS 

 

Bədii mətndəki söz və ya ifadələrin semantik baxımdan 

yüksələn sıra ilə düzülüĢü klimaks, bunun əksi isə antiklimaks 

(söz və ya ifadələrin semantik cəhətdən zəifləyən istiqamətdə 

düzülüĢü) adlanır. Bədii fiqur kimi həm klimaks, həm də 

antiklimaks emosionallıq və ekspressivliyin qüvvətləndiril-

məsinə xidmət edir. «Kitab»da klimaks və antiklimaksın 

müstəqil olaraq iĢlənməsinə, eyni zamanda antiklimaksın mətn 

daxilində klimaks mövqeyində çıxıĢ etməsinə, klimaksla anti-

klimaksın ardıcıl olaraq növbələĢməsinə də təsadüf olunur. Bu 

tip bədii fiqurları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1) «Kitab»da klimaks; 

2) «Kitab»da antiklimaks; 

3) Mətndəki anliklimaksın klimaks mövqeyində çıxıĢ 

etməsi; 

4) Klimaks və antiklimaksın növbələĢərək iĢlənməs. 

«Kitab»da sözlərin semantik baxımdan yüksələn istiqa-

mətdə düzülüĢündə (klimaks) sifət, say və fellərə aid vahidlər 

üstünlük təĢkil edir. Bəzi nümunələri təqdim edirik: 

S i f ə t l ə r ə  a i d: «Dərsə xan yayan, bunlar atlu 

yüridilər» (yayan → atlu). 



                                                                                 

165 

 

S a y l a r a  a i d: «Gerçəkləriŋ üç otuz on yaĢını toldursa, 

yeg. On otuz on yaĢıŋda tolsun, həq sizə yaman gətürməsin...» 

(üç otuz on = 100 → on otuz on = 310; 100 → 310); 

  

―Yigidim, mən sana bir yıl baqam. 

 Bir yildə gəlməzsən, iki yil baqam.  

Ġki yildə gəlməzsən, üç-dört yil baqam. 

          Dört yildə gəlməzsən, beĢ yil, altı yil baqam...‖  

 

(bir yil →  iki yil →  üç yil  →  dört yil →  beĢ yil → altı 

yil). Qeyd edək ki, bu cəhət nağılrarımız üçün də səciyyəvidir. 

Məsələn, «Bir gün belə, beĢ gün belə, on gün belə, axırı ki 

yorulacaq». 

F e l i  f r a z e o l o j i  vahidlərə aid: «Yoxsa, sası dinlü 

kafəriŋ döĢəginə girəyinmi? Ağaŋ Qazanıŋ namusını sındı-

rayınmı?» (döĢəginə girmək → namusını sındırmaq). 

«Dastan»da söz və ya ifadələrin semantik cəhətdən azalan, 

zəifləyən istiqamətlə düzülüĢü (antiklimaks) az müĢahidə 

edilir. Məsələn, «Cılasun ərənlərə qara ölkə verdi, cübbə - 

çuqa verdi» (qara ölkə→ cübbə-çuqa); «Dəvəcə böyümiĢsən, 

köĢəkcə əqliŋ yoq! Dəpəcə böyümiĢsən, tarıca beyniŋ yoq!» 

(dəvəcə böyümək→ köĢəkcə ağlı olmamaq; təpəcə böyümək→ 

darıca beyni olmamaq. Dəvə→köĢək, böyümək→ əqli yoq, 

dəpə→ tarı, böyümək → beyni yoq). 

«Kitab»da antiklimaksın klimaks mövqeyində çıxıĢ et-

məsi mətn kontekstində müəyyənləĢir. Belə ki, mətnin ilk 

hissələrində antiklimaks, sonrakı hissələrində isə klimaks funk-

siyasında çıxıĢ edən söz və ya ifadələrə rast gəlinir. Məsələn, 

«Biŋ buğra gətürüŋ kim, maya görməmiĢ ola. Biŋ dəxi ayğır 

gətürüŋ kim, heç qısrağa aĢmamıĢ ola. Biŋ dəxi qoyun 
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görməmiĢ qoç gətürüŋ. Biŋ də quyrıqsız-qulaqsız köpək 

gətürüŋ. Bin dəxi bürə gətürüŋ maŋa...» (buğra → ayğır → 

qoyun → köpək→bürə). Mətnin sonrakı hissələrində isə «birə» 

klimaks mövqeyində çıxıĢ edir: «Ayğırları göricək bəgəndi. 

Dəvələri gördigində bəgəndi. Qoçları bəgəndi. Köpəkləri 

göricək qas-qas güldi, aydır: «Dədə, ya qanı mənim bürələ-

rim?» Hadisələrin məhz bu tip müstəvilərdə təsviri obrazlılığı 

gücləndirir, dinləyicini və ya oxucunu düĢünməyə sövq edir. 

Klimaks və antiklimaksın eyni sintaktik bütöv daxilində 

növbələĢərək iĢlənməsi də poetikliyə xidmət edir: «... Qarılar 

dörd dürlidü: birisi soldıran soydır, birisi toldıran toydır, birisi 

evin tayağıdır, birisi necə söylərsən, bayağıdır» (soldıran soy 

→toldıran toy→eviŋ tayağı (klimaks) → bayağı (antiklimaks). 

«Kitab»dakı klimaks və antiklimaks digər bədii fiqurlarla 

eyni kontekstdə tədqiq olunarsa, «Kitab»ın poetik struktur 

baxımından rəngarəngliyi və zənginliyi bir daha aĢkarlanar. 
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―DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NIN  

POETĠK STRUKTURU VƏ MƏTNƏ ƏLAVƏ 

EDĠLMĠġ ƏRƏB-FARS SÖZLƏRĠ 

 

«Kitab»da iĢlənmiĢ 2721 sözdən 559-nun ərəb-fars 

mənĢəli olması qorqudĢünaslıqda tez-tez təkrarlanan faktla-

rdandır. AraĢdırmalarda ərəb-fars mənĢəli sözlərin «Kitab»a 

əlavə edilmə səbəblərindən, leksik-semantik qruplarından, bir 

sıra türk mənĢəli sözlərlə müvazi iĢləlməsindən də bəhs 

olunub. Amma «Kitab»dakı mikromətnlər də ərəb-fars mənĢəli 

sözlərin yeri və mövqeyi sistemli Ģəkildə tədqiq edilməyib. 

QorqudĢünaslıqda «Kitab»a edilmiĢ düzəliĢ və əlavələrin 

mətnin poetik strukturuna mənfi təsir etmədiyi, mətnin, əsasən, 

toxunulmaz Ģəkildə saxlanıldığı xüsusi olaraq vurğulanıb. 

Məsələn, Anar «Kitab»ın ən görkəmli tədqiqatçılarından biri 

olan V.Jirmunskinin «Ədəbi iĢləmə epik Oğuz hekayələrinin 

mətnini əsas etibarilə toxunulmaz Ģəkildə saxlamıĢdır» fikrinə 

istinad edərək yazır: «... «Kitab»ı tərtib edən və folklor yazısı, 

«folklor dəqiqliyi» güdməyən katib çox qədim mətni «müasir-

əĢdirmədən», hecaya əruz qəliblərinə salmadan kağızda həkk 

edib. Öz xalqının keçmiĢinə müqəddəs xatirə kimi yanaĢan 

katib çox qədim mətn üzərində iĢləyərkən onu ya heç dəyiĢ-

mədən, ya da çox az dəyiĢərək, yüngülvari «islamlaĢdıraraq» 

olduğu kimi köçürmüĢdür»1. Qeyd edək ki, «Kitab»dakı 

parçalara mətn sintaksisi prizmasından yanaĢlarsa, mətnə əlavə 

                                                           
1
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. ―Sizsiz‖. Bakı, 1992, səh.71. 
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edilmiĢ ərəb-fars sözlərinin bir qisminin funksiyasını, 

poetikliyə təsir imkanlarını dəqiqləĢdirmək olar. Bəzi parçalara 

diqqət yetirək: 

―Qanturalı gözin açdı, qapaqların qaldırdı. Gördi gəlin 

at üzərində geyinmiĢ, sugüsi əlində. Yer öpdi. Aydır: «Amənna 

və Səddəqna! Məqsudımız həq təala dərgahında hasil oldı», 

deyüb arı sudan abdəst aldı. Ağ alnını yerə qodı. Eki rikət 

nəmaz qıldı, atına bindi. Adı görklü Məhəmmədə salavat 

gətürdi... ―. 

Göründüyü kimi, islam dini ilə bağlı olan söz və ifadələr 

mətnin əsas hissəsində iĢlənib və türk mənĢəli sözlərdən asan-

lıqla seçilir. Maraqlıdır ki, təqdim etdiyimiz parçadakı sözlərin 

böyük bir hissəsi də ərəb-fars mənĢəlidir (Məhəmməd, rükət, 

salavat, abdəst...). Hətta «Məqsudımız həq təala dərgahında 

hasil oldı» cümləsi sintaktik konstruksiya baxımından Azər-

baycan (türk) dilində olsa da, yalnız «hasil oldı» predikatındakı 

«olmaq» feli türk mənĢəlidir. 

Həmin mikromətndə ərəb-fars mənĢəli sözlər iĢlənmiĢ 

cümlələri ixtisar etsək, digər cümlələri isə mətnin sonrakı 

hissələri ilə bağlasaq, mətn aĢağıdakı formaya düĢə bilər: 

―...Qanturalı gözin açdı, qapaqların qaldırdı. Gördi gəlin 

at üzərində geyinmiĢ, sugisi əlində. Qara tonlu kafərə at saldı. 

QarĢu vardı. Selcan xatun at oynatdı. Qanturalınŋn öginə 

keçdi... ―. 

 Müqayisələr göstərir ki, rekonstruksiya edilmiĢ mətn daha 

asan qavranılır, daha ahəngdar səslənir. Digər tərəfdən, sanki 

«Kitab»ın ilk nüsxəsinin kiçik bir hissəsi bərpa edilir. Əlavə 

edək ki, bu cür rekonstruksiya E.Əlibəyzadənin «Əgər biz indi 

bu sonradan əlavələri - «yad qatları» götürsək, yəni «redaktə» 

edib çıxarsaq, «Kitab» heç nə itirməz və bəlkə də onun ilk 
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müəllif nüsxəsi bərpa edilmiĢ olardı»1 arzusunu, az da olsa, 

reallaĢdırır. 

―Qanturalı adı görklü Məhəmmədə salavat gətürdi. 

Buğanıŋ alnına bir yumruq eylə urdı kim, buğayı köti üzərinə 

çökürdi... ―. 

Bu parçada ikinci cümlənin mübtədası yoxdur, daha dəqiq 

desək, iĢlənməyib (Buğanıŋ alnına bir yumruq eylə urdı kim...). 

Birinci cümlənin «adı görklü Məhəmmədə salavat gətürdi» 

hissəsini ixtisar etdikdə onun mübtədası (Qanturalı) ikinci 

cümlə ilə birbaĢa bağlanır, tema funksiyasını yerinə yetirir 

(Qanturalı buğanıŋ alnına bir yumruq eylə urdı kim, buğayı 

köti üzərinə çökürdi...). Bu cür  bərpa isə mətnin semantikası-

na, onun poetik səslənməsinə mənfi təsir etmir. Əksinə, 

emosionallıq və ekspressivliyi gücləndirir. 

 

«Ağac!» «Ağac!» dersəm saŋa əriŋmə, ağac! 

Məkkə ilə Mədinəniŋ qapusu ağac! 

Museyi-Kəlimiŋ əsası ağac! 

Böyük-böyük sularıŋ köprisi ağac! 

Qara-qara dəŋizləriŋ gəmisi ağac! 

ġahi-Mərdan Əliniŋ Düldüliniŋ əyəri ağac! 

Zülfüqarıŋ qınilə qəbzəsi ağac!.. 

ġah Həsənlə Hüseyniŋ beĢigi ağac!..» 

 

Təqdim etdiyimiz parçada islam dini ilə bağlı olan sözlərin 

katib tərəfindən mətnə əlavə edilməsi birbaĢa görünür. Yəni 

mətndəki Məkkə, Mədinə, Əli, Zülfüqar kimi sözlərin ərəb-fars 

mənĢəli olmasını əlavə arqumentlərlə təsdiqləməyə ehtiyac 

                                                           
1
 E.Əlibəyzadə. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999, səh.320. 



                                                                                 

170 

 

yoxdur. Dini məzmunlu ərəb-fars mənĢəli sözlərin «Kitab»a 

edilmiĢ əlavələrdə daha üstün görünməsi isə onu təsdiq edir ki, 

XV-XVI əsrlərdə həmin vahidlərdən islam dininin təbliğində 

xüsusi olaraq istifadə olunub. Ə.Rəcəbov dilin ideoloji 

funksiyasından bəhs edərkən yazır: «Allah qoysa, allah kərim-

dir, səni allaha tapĢırıram (həm müsbət, həm də mənfi 

aspektdə), allah adildir, allah əvəzini versin, allah rəhm eləsin, 

allah rəhmət eləsin, allah o dünyasını versin, allah hər Ģeyi 

görür və s. söz birləĢmələri və cümlələr müəyyən ideoloji 

funksiyanı yerinə yetirir»1. Deməli, «Kitab»a məqsədli olaraq 

əlavə edilmiĢ dini məzmunlu ərəb-fars mənĢəli sözlər həmin 

dövrdə (XV-XVI əsrlərdə) ideoloji funksiyanı yerinə yetirib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Ə.Rəcəbov. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004, səh.375.  
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―DƏDƏ QORQUD KĠTABI» VƏ 

M.KAġĞARĠNĠN «DĠVANÜ LÜGAT-ĠT-TÜRK» 

ƏSƏRĠNDƏKĠ SÖZLƏRĠN ƏKSƏRĠYYƏTĠNĠN 

MÜASĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ  

MÜHAFĠZƏ OLUNMASI 

 

Türkologiyada «Kitab»ın, eləcə də «Divan»ın leksikası 

müxtəlif prizmalardan tədqiq olunsa da, hər iki abidə üçün 

səciyyəvi olan sözlərin müasir Azərbaycan dilində mühafizə 

olunması sistemli Ģəkildə öyrənilməyib. Yəni araĢdırmalar 

daha çox «Kitab»ın leksikası və müasir Azərbaycan dili», 

yaxud «Divan»ın leksikası və müasir Azərbaycan dili» istiqa-

mətlərində aparılıb. ġübhəsiz ki, həm «Kitab», həm də 

«Divan» baxımından xarakterik olan leksik vahidlərin müasir 

Azərbaycan dili ilə müqayisəli Ģəkildə tədqiqi problemin dia-

xronik və sinxronik müstəvidə həllini tələb edir. Bu mənada 

«Kitab» və «Divan»ın leksikasının müasir Azərbaycan dilində 

mühafizə olunma səviyyəsini aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək 

olar: 

1) «Kitab» və «Divan»da işlənən sözbrin bir hissəsi 

möasir Azərbaycan ədəbi dilində heç bir fonetik, semantik 

dəyişikliyə uğramadan işlənir.  

«Kitab»da1 – ağır, biz, bəzək,yağ...; «Divan»da2  – ağır, 

biz, bəzək, yağ...; Müasir Azərbaycan ədəbi dilində -ağır, biz, 

bəzək, yağ... 

                                                           
1
 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1988. 

2
 M.KaĢğari. ―Divanü lüğat-it-türk‖. Bakı, 2006. 
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       2) «Kitab» və «Divan»dakı sözlərin bir qismi müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində yerdəyişmə (metateza) ilə işlənir. 

«Kitab»da – topraq, köpri, tutsaq...; «Divan»da – toprak, 

köprüg, tutsuk...; Müasir Azərbaycan ədəbi dilində – torpaq, 

körpü, dustaq... 

        3) Söz önündə «y» samitinin işlənməsi hər iki abidə 

üçün səciyyəvidir. 

«Kitab»da – yılan, yürək, yüz...; «Divan»da – yılan, yürək, 

yüz...; Bu tip sözlər müasir Azərbaycan ədəbi dilində «y» 

səsinin iĢtirakı olmadan iĢlənir. Yəni ilan, ürək, üz Ģəklində 

sabitləĢmiĢdir. Maraqlıdır ki, «Kitab» və «Divan»da rast 

gəlinən «yürək» sözünün ilkin forması Azərbaycan dilinin qərb 

Ģivələrində mühafizə olunub («yü-rəx’li»). 

 4) ―Kitab‖ və ―Divan‖da söz ortasında velyar «ŋ»səsinin 

iĢlənməsinə rast gəlinir. 

Məsələn, «Kitab»da – qoŋur, dəŋiz, toŋuz...; «Divan»da –

konqur, tənqiz, tonquz... Söz ortasında velyar «ŋ» səsinin 

iĢlənməsi müasir Azərbaycan ədəbi dili baxımından səciyyəvi 

deyil. Əlavə edək ki, həmin vahidlər Azərbaycan dilinin qərb 

Ģivələrində eynilə iĢlənməkdədir: qoŋur, dəŋiz, doŋuz... 

5) Söz sonunda velyar «ŋ» səsinin işlənməsi «Kitab» və 

«Divan»ın dili, eləcə də Azərbaycan dilinin qərb şivələri 

baxımından xarakterikdir. 

«Kitab»da – taŋ, soŋ, biŋ...; «Divan»da – tanq, sonq, 

minq...; Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrində daŋ, soŋ, miŋ... 

 6) Azərbaycan dilinin qərb şivələrindəki arxaizmlərin bir 

hissəsi «Kitab» və «Divan»la səsləşir. 

«Kitab»da – ağırlamaq (əzizləmək), baqır (mis), yağı 

(düĢmən)...; «Divan»da – ağırlamaq, bakır, yağı...; 
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Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrində – ağırramax, paxır (paxır 

qazan — mis qazan), yağı... 

7) «Divan»dakı sözlərin bir hissəsi Azərbaycan dilinin 

qərb şivələrində ilkin forma və semantikasına uyğun işlənir: 

«Divan»da – oğur (vaxt, zaman), tör//törə (evin və ya 

çadırın, otağın ən mühüm yeri, baĢ tərəfi); Azərbaycan dilinin 

qərb Ģivələrində –  o:ğur (O:ğur saŋa demiĢdim. — O vaxt sənə 

demiĢdim), dörə (Dörə çıxmax saŋa yaraĢmaz). 

Müqayisə və qarĢılaĢdırmalar «Dədə Qorqud kitab»ı və 

M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərindəki leksik 

vahidlərin çox hissəsinin müasir Azərbaycan dilində eynilə və 

ya müəyyən fonetik, semantik dəyiĢmələrlə mühafizə 

olunduğunu göstərir ki, bu da Azərbaycan (türk) dilinin 

gücünü, qüdrətini, ifadə imkanlarının zənginliyini təsdiqləyir. 
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«DƏDƏ QORQUD KĠTABI» 

VƏ M.KAġĞARĠNĠN «DĠVANÜ LÜGAT-ĠT-

TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN ETNONĠM VƏ 

ANTROPONĠMLƏRĠN OXġARLIĞI 

 

M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində iĢlənən 105 

antroponim və 72 etnonimi ilk dəfə olaraq linqvislik tədqiqata 

cəlb edən V.Maxpirovdur1. Müəllif «Divan»ın antroponimik 

sistemini «Kutadqu bilik», «Manas» kimi abidələrdəki 

antroponimik vahidlərlə müqayisə edərək onların oxĢar və 

fərqli cəhətlərini müəyyənləĢdirib. «Dədə Qorqud kitabı» və 

M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərindəki etnonim və 

antroponimlərin müqayisəli Ģəkildə tədqiqi də qədim türk dili, 

tarixi və etnoqrafiyası baxımından faydalı ola bilər. «Kitab» və 

«Divan»da müĢahidə olunan etnonim və antroponimlərin 

oxĢarlığını aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar: 

1) «Divan»da etnonim, «Kitab»da antroponim kimi iĢ-

lənən vahidlər: bayundur (iyirmi iki oğuz boyundan biri), 

bügdüz (iyirmi iki oğuz boyundan biri), kıpçak (türklərin 

böyük bir qolu)2. «Divan»da müĢahidə olunan bu tip etno-

nimlərin hər biri «Kitab»da antroponim funksiyasındadır: Qam 

ğan oğlı xan Bayındır, Bığı qanlu Bəgdüz Əmən, Qıpçaq 

Məlik. 

                                                           
1
 Махпиров В. Собственные имена в памятнике ХI в. «Дивану лугат-

ит-тюрк» Махмуда Кашкарского. АКД. Алма-Ата, 1980. 
2
  M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, 2006. 



                                                                                 

175 

 

2) Hər iki mənbədə etnonim kimi iĢlənən vahidlər: 

«Kitab»da - balqar, bayat, oğuz, tatar...; «Divan»da -  bulğar, 

bayat, oğuz, tatar... 

3) «Divan»da etnonim, «Kitab»da mürəkkəb quruluĢlu 

antroponimin komponentlərindən biri kimi iĢlənən vahidlər: 

«Divan»da - kınık, bəçənək. «Kitab»da - Qırxqınuq, Baybican 

(bican — bəçənək, beçənə). 

4) Hər iki mənbədə antroponim kimi iĢlənən vahidlər: 

«Kitab»da - Arslan (Qara Arslan Məlik), Qanlı (Qanlı qoca 

oğlı Qanturalı), Selcük (Qıyan Selcük oğlı Dəli Tondaz), Qara 

(Qara Tükən Məlik); «Divan»da - Arslan (Bəkəç Arslan 

Tegin), Kanqlı (qıpçaqlardan böyük bir adamın adı), Səlcük 

(Səlcuqlu dövlətini quranların babalarının adı), Kara (Boğra 

Kara xan). 

5) «Kitab»da apelyativ, həm də antroponim kimi iĢlənən 

vahidlərin «Divan»da yalnız apelyativ kimi çıxıĢ etməsi. 

«Kitab»da - budaq (Ağ qovağın budağından yırğayuban 

keçmiĢsən), Budaq (Qaragünə oğlı Qarabudaq // Qaragünə oğlı 

Dəli Budaq // Qaragünə oğlı Budaq); buğa (Buğa dəxi oğlana 

sürdi-gəldi), Buğac (Dirsə xan oğlı Buğac xan); qısır (And 

içmiĢən, qısır qısrağa bindigim yoq), Qısırca yengə. «Divan»da 

butak, boka, kısır. 

6) ―Kitab‖da antroponim, «Divan»da isə yalnız apelyativ 

kimi iĢlənən vahidlər: «Kitab»da - Burla (Boyu uzun Burla 

xatun); «Divan»da - bur (xoĢ ətri gəlmək). 

AraĢdırmalar göstərir ki, hər iki mənbənin təkcə etnonim 

və antroponimlər sistemi yox, bütövlükdə onomastik sistemi 

tarixi-linqvistik prizmadan tədqiq olunmalıdır. 
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―DƏDƏ QORQUD KĠTABI‖NDA  

AT KULTU: TARĠXĠ-LĠNQVĠSTĠK 

MÜSTƏVĠDƏ 

 

―Kitab‖da  ―at kultu‖nun qabarıq Ģəkildə ifadə olunduğunu 

təsdiqləyən detallar çoxdur. Məsələn, at sözü intensivliyi ilə 

seçilir, at sözünün iĢtirakı ilə yaranmıĢ bir sıra atalar sözləri və 

məsəllərə, deyimlərə təsadüf olunur, atlara verilən adların 

(zoonimlərin) əksəriyyəti qəhrəmanların adlarına uyğunlaĢ-

dırılmıĢ Ģəkildədir, həm də bu tip zoonimlər qəhrəmanların 

antroponimik modellərində ləqəb kimi çıxıĢ edir, at ən dəyərli 

hədiyyələrdən biri kimi təqdim olunur, at Oğuz igidi üçün 

zərbə qüvvəsi, həm də sədaqətli yoldaĢ, qardaĢdır, Oğuz igidi 

yaralandıqda atının quyruğu kəsilir, öldükdə isə atı öldürülür 

və s. 

T.Bünyadov atçılıqdan bəhs edərkən yazır: ―Atın təzə 

doğulanı dayça (biryaĢar erkək at balası – Ə.T.), altı aylığına 

daylaq (altı aylıqdan iki yaĢa qədər – Ə.T.), üç illik erkəyinə 

üryə (ürgə - ikiyaĢar at balası – Ə.T.), diĢisinə qulan (körpə at – 

Ə.T.), dördyaĢlısına at (erkəyinə), madyan (diĢisinə), döllük ata 

ayğır (döllük erkək at – Ə.T.) deyilir. Ayağı ala ata alapaça və 

ya səkil at, sarıya çalan ata kürən, qızılı-boz çalarlı isə səmənd 

at adlanır. Qırmızı rəngli at günəĢ, ağ rəngli at uğur rəmzi 

hesab edilir‖1. Müəllifin atla bağlı təqdim etdiyi sözlərin bir 

neçəsi ―Kitab‖da iĢlənməmiĢdir. Dəqiq desək, ―Kitab‖da 

daylaq, dayça, ürgə və madyan sözlərinə təsadüf olunmur. 

                                                           
1
 T.Bünyadov. Atçılıq. Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı, 2007, s.286. 
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―Kitab‖da at leksik vahidi, eləcə də atla bağlı olan digər 

sözlərin tarixi-linqvistik müstəvidə izahı ―at kultu‖nun ilkin 

koordinatlarını dəqiqləĢdirməyə imkan verə bilər. Bu mənada 

həmin tip vahidlərin aĢağıdakı kimi öyrənilməsini məqsədə-

uyğun hesab edirik:  
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ATLA BAĞLI SÖZLƏRĠN FONETĠK 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 ―Kitab‖da ―at‖ və at məzmunlu sözlər fonetik tərkibcə 

belədir: at (Hayqırdı at saldı)*, ayğır (– boz ayğır aldılar), qulun 

(Yigidiŋ gözi bir dəŋiz qulını boz ayğırı tutdı), yund 

(...yundları öglərinə bıraqdılar), tay (Sarı gönlər görübən, taylar 

basan). Bu  sözlərin qədim türk abidələrinin dili ilə müqayisəsi 

də maraqlıdır. Belə ki, Orxon-Yenisey abidələrində ayğır 

sözünə rast gəlinmir, at sözü ―Kitab‖dakı kimidir, qulun (qulın) 

―kulun‖, yund isə ―yond‖ Ģəklindədir: Təglük kulun irkək 

yonda əmig tiləyür – Kor qulun  erkək atdan əmmək diləyir. 

Həmin sözlər M.KaĢğarinin ―Divan‖ında, demək olar ki, 

―Kitab‖dakı kimidir: at, ayğır, kulun, tay, yund. ―Kitab‖ın dili 

üçün səciyyəvi olan ―yund‖ sözü müasir Azərbaycan dilində 

iĢlənmir, digər sözlər isə (at, ayğır, qulun) ―Kitab‖dakı fonetik 

tərkibini eynilə saxlamıĢdır. Yeri gəlmiĢkən, at sözü müasir 

türk dillərinin əksəriyyətində ilkin fonetik tərkibini eynilə 

mühafizə edir. Xələc (xalac) dilində isə ―hat‖ Ģəklində iĢləndiyi 

qeyd olunur. AraĢdırmalarda ―ayğır‖ sözünün müasir türk 

dillərində iĢlənmə səviyyəsi də müəyyənləĢdirilmiĢdir: ―Ayğır 

sözünə müasir türk dillərində ayğır, azır, xayır, ashır, ayar, atır 

formalarında təsadüf olunur və Azərbaycan dilindəki mənada 

baĢa düĢülür‖1.  

                                                           
*
Qeyd: Nümunələr ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 1988-ci il Bakı nəĢrindən 

götürülmüĢdür. 
1
 F.Xalıqov. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009, s.213. 
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―Kitab‖dakı at və tay zooleksemləri bir hecadan, at məz-

munlu digər sözlər isə iki hecadan ibarətdir (qulan, qulun, 

ayğır). Həmin tip sözlərin tərkibində yalnız qalın saitlərin 

iĢtirakı da maraq doğurur: at, tay, yund, ayğır, qulan, qulun. 

 Zoonimik modellərdə - at adlarında alliterasiya. 

―Kitab‖da iĢlənmiĢ bir neçə at adında alliterasiya müĢahidə 

olunur: Keçi baĢlu Keçər ayğır (k – k), Toğlı baĢlu Turı ayğır 

(t–t). Bu cür alliterasiya mətnin poetik çəkisini qüvvətlən-

dirməyə xidmət edir. Həm də bu tip detallar ata həddindən artıq 

ehtiram göstərməni, atı özünə bərabər tutmanı – bir sözlə, at 

kultunu xatırladır. 

Oğuz qəhrəmanlarının adlarının ilk səsi ilə atlarının 

adındakı ilk səsin alliterasiyası ilə poetikliyin gücləndirilməsi 

―Kitab‖da qabarıq Ģəkildə görünür, həm də bir sistem təĢkil 

edir:  

 

                    Qazan – Qoŋur at (q – q) 

                    Qanturalı – Qazlıq at (q – q) 

                    Dəli Qarcar – Qara ayğır (q – q) 

                    Beyrək – Boz ayğır (b – b) 

                    Tondaz (Dondar) – TəpəlqaĢğa ayğır (t – t) 

                    Qaragünə - Gög bədəvi (g – g)  

 

Bu tip alliterasiya digər türk abidələri üçün də səciy-

yəvidir: ―Manas‖da – Kökçönün atı Kürönçü (k–k); 

―AlpamıĢ‖da – AlpamıĢ (Alp Bamsı) – Bay çobar (b – b). 

―Kitab‖da at adlarında müĢahidə olunan  ağ (Ağ bədəvi), 

boz (Boz ayğır), gög (Gög bədəvi), qara (Qara ayğır), qoŋur 

(Qoŋur at) və s. kimi rəng bildirən sözlər, eləcə də keçi (Keçi 

baĢlu Keçər ayğır), toğlu  (Toğlu baĢlu Turı ayğır) və s. kimi 
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zooleksemlər fonetik tərkibcə, əsasən,  müasir ədəbi dilimiz-

dəki kimidir. 

Müqayisələr göstərir ki, ―Kitab‖da atçılıqla bağlı olaraq 

iĢlədilmiĢ sözlərin bir hissəsi müasir dilimizdə fonetik dəyi-

Ģikliyə uğramıĢ vəziyyətdədir:           

      

   ―Kitab‖da               Müasir Azərbaycan dilində  

         əyər                                      yəhər 

         cilav                                     cilov 

         qusqun                                 quĢqun 

         ılqı                                        ilxı 

         uyan                                     yüyən          

 Bu cür fonetik dəyiĢikliyə uğrama at adlarında da 

müĢahidə olunur:             

 Qoŋur  –  Qonur 

TəpəlqaĢğa – TəpəlqaĢqa 

Gög bədəvi  - Göy bədəvi 

 

―Kitab‖da kiĢnəmək mənasında iĢlənmiĢ ―oğramaq‖ sözü 

(Bədəvi atlar issin görüb oğradıqda) M.KaĢğarinin ―Divan‖ın-

da ―okramak‖ formasındadır. Həmin söz Azərbaycan dilinin 

qərb Ģivələrində ilkin fonetik tərkib və mənasına uyğun Ģəkildə 

mühafizə olunur:  oxranmax. Yaxud ―Kitab‖dakı binət (Tavla-

tavla Ģahbaz atları sorar olsam, binət kümüŋ?)  sözü ―minik‖ 

anlamlıdır. Həmin söz Azərbaycan  dilinin ġahbuz Ģivələrində 

―minəx`‖ (dördyaĢar at) fonetik variantındadır 
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ATLA BAĞLI SÖZLƏRĠN LEKSĠK   

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

   

Qeyd etdiyimiz kimi, ―Kitab‖da tez-tez təkrarlanan, 

intensivliyi ilə fərqlənən sözlərdən biri də at zooleksemidir. Bu 

da təsadüfi deyil. Çünki qədim türkün həyatında atı əvəz edə 

bilən ikinci bir varlıq olmamıĢdır. Dəvə ərəbin (―Dəvəsi ölmüĢ 

ərəb‖ deyimini xatırlatmaq yerinə düĢür), at da qədim türkün  

həyatında müstəsna rola malik olmuĢdur. ―At türkün qanadıdır‖ 

deyimi (M.KaĢğarinin ―Divan‖ı) də təsadüfi olaraq yaran-

mayıb. Müqayisə və qarĢılaĢdırmalar göstərir ki, nəinki ―Dədə 

Qorqud‖ qəhrəmanlarını, hətta ―Dastan‖ın özünü belə atsız tə-

səvvür etmək mümkün deyil. 

―Kitab‖da atı olmayan qəhrəmanın heç bir dəyərə malik 

olmadığı xüsusi olaraq vurğulanır: Kəndülər atlu, babaŋı yayaq 

yüritdilər. Bu misradakı piyada anlamlı ―yayaq‖ sözü atlu (atlı) 

sözünün antonimidir. Burada onu da qeyd edək ki, yayaq sözü 

Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrində ―yə:x‖ Ģəklində mühafizə 

olunur. 

―Kitab‖da at zoolekseminin Ģəxs adlarına çevrilməsi, daha 

doğrusu, Ģəxs adlarının komponentlərindən biri kimi iĢlənməsi 

türk poetik təfəkküründən süzülüb gələn ən dəyərli detallardan 

biridir. Ġki nümunəyə diqqət yetirək: At ağuzlu Uruz qoca. Bu 

antroponimik modeldə ―at ağuzlu‖ sözü igidliyi, cəsurluğu 

ifadə edən vahid kimi çıxıĢ edir. Yaxud at sözü məhz güc, 

qüdrət məna yükünə görə Ģəxs adı kimi iĢlənmiĢdir: Basat. Bu 

adın ―At basubən, qan sümürər‖ cümləsindəki ―at basubən‖ feli 

bağlama tərkibi əsasında yarandığı ehtimal edilir (Bax: 
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Əzizxan Tanrıverdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz dünyası‖. 

Bakı, 2007, s.67-68). 

At zooleksemi at adlarında (zoonimlərdə) ikinci kompo-

nent kimi çıxıĢ edir: Qazlıq at, Qoŋur at, Ağ-boz at və s. Birinci 

komponent kimi iĢlənmiĢ sözlər isə oronim (Qazlıq) və rəng 

bildirən (ağ, boz, qoŋur) vahidlərdən ibarətdir.  
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AT SÖZÜ ATALAR SÖZLƏRĠ VƏ DĠGƏR 

ĠFADƏLƏRDƏ MƏNTĠQĠ  MƏRKƏZ 

FUNKSĠYASINDA 

 

 ―Kitab‖ın dilində iĢlənmiĢ  onlarca atalar sözləri və 

məsəllərin, deyimlərin, eləcə də bir sıra ifadələrin yaran-

masında at sözünün məntiqi mərkəz funksiyasında çıxıĢ etməsi 

aydın Ģəkildə görünür. Bəzi nümunələri təqdim edirik: 

At ayağı külük, ozan dili çevik olur - At ayağı iti, ozan dili 

çevik olur. O.ġ.Gökyayın fikrincə, bu atalar sözü ―sözü topar-

lamaq, sürətləndirmək‖1 mənasında iĢlənmiĢdir. Bu fikir 

ġ.CəmĢidov tərəfindən də müdafiə olunur:‖At ayağı külək 

(külüg – Ə.T.), ozan dili çevik olur‖ – atalar misalı iĢlədilir və 

bunun ardınca hadisə nəql edilir. Ozan dinləyiciyə, hüzurunda 

danıĢdığı Ģəxsə  müraciətən hadisəni uzun təfsilata yol vermə-

dən, artıq söz iĢlətmədən yığcam Ģəkildə nəql edir... kəskin 

psixoloji böhran zamanında hadisənin sürətini artırmaq 

məqsədilə istifadə edilir‖2. O.ġ.Gökyay və ġ.CəmĢidovun 

fakirləri ―Kitab‖ın mətnindən doğan məntiqi nəticələrdir. At 

iĢləməsə, ər ögünməz – At iĢləməsə, ər öyünməz. Bu məsəldə 

atın gücü, qüdrəti ərdən, qəhrəmandan üstün tutulur. Yeri 

gəlmiĢkən, qorqudĢünaslıqda ―at iĢləməsə, ər öyünməz‖ 

məsəlinin ―Dastan‖dan leytmotiv kimi keçdiyi xüsusi olaraq 

qeyd olunur. 

―At iĢlər, ər ögünər. Yayan ərin umırı olmaz – At iĢlər, ər 

öyünər... Atsız kiĢinin ümidi olmaz‖. Bu  deyimlər yuxarıdakı 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, s.246. 

2
 ġ.CəmĢidov. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977, s.133-134. 
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məsəllərin təsdiqdə iĢlədilmiĢ formaları kimi çıxıĢ edir: 

iĢləməsə - iĢlər; ögünməz – ögünər. Amma yuxarıdakı məsəl-

dən fərqli olaraq, ikinci nümunədə ―Atsız kiĢinin ümidi olmaz‖ 

cümləsi iĢlənmiĢdir ki, bu da atın üstün mövqedə dayanmasını 

bir az da qüvvətləndirir. 

Əriŋ ağzın yeynisin at bilür – Ərin ağzının kəsərini at bilir. 

Burada qəhrəman və at münasibətlərinin yaxınlığı, hətta atın 

ərdən, insandan üstün tutulması aydın Ģəkildə ifadə edilmiĢdir. 

At yelisinə düĢmək (...var qüvvətilə atınıŋ yelisinə düĢdi – 

Var qüvvəsi ilə atının yalına sərildi). Bu ifadə atın boynuna 

sarılaraq sürətlə sürmək mənasındadır.  

Atını oynatmaq (at oynatmaq): Qırq yigit bədəvi atın 

oynatdı; Atın oynatdı, Qanturalınıŋ üzərinə gəldi. Nümu-

nələrdəki ―at oynatmaq‖ ifadəsi atı ilə hünər göstərmək məna-

sındadır. 

―Kitab‖dan təqdim etdiyimiz atalar sözləri və məsəllər, 

deyimlər, eləcə də digər ifadələr qədim türk yazılı abidələrinin 

dili baxımından da  səciyyəvidir. Məsələn, M.KaĢğarinin ―Di-

van‖ında: Yund  əti yıpar – At əti müĢk kimi qoxar;  KuĢ kana-

tın, er atın (quĢ qanadı, igid atı ilə tanınar). ―Oğuznamə‖də: 

At binənindir, qılınc quĢananındır. Uyansız ata binmə. Ata 

binmək can üstündə can bəsləməkdir. 

―Kitab‖ və digər qədim türk mənbələrindəki atalar sözləri 

və məsəllərin tərkibində iĢlənmiĢ at sözü qədim türk tarixi və 

etnoqrafiyasının, ümumən türk mədəniyyətinin zənginliyini 

göstərir. Həm də bu tip obrazlı ifadələr məhz at sözünün asso-

siativliyi nəticəsində yaranmıĢdır. Bu da  təsadüfi deyil. Çünki 

―qıpçaqdilli xalqların (türk xalqlarının – Ə.T.) həyatında 

heyvandarlığın, xüsusilə dəvə, at, qoyun kimi ev heyvanlarının 

o qədər müstəsna rolu olmuĢdur ki, onlar heyvanlar aləmini 



                                                                                 

185 

 

dərindən müĢahidə edə bilmiĢ və zaman keçdikcə bu müĢahidə 

onların məiĢətinə yol tapmıĢ və bunun nəticəsində  də dil daĢı-

yıcıları obrazlı – fonoloji əsasa söykənən leksik-semantik 

frazeoloji vahidlər yaratmıĢlar‖1. 

Atla bağlı atalar sözləri müasir türk dilləri üçün də səciy-

yəvidir. Həm də bu cür atalar sözlərinin əksəriyyəti ―Kitab‖ və 

digər qədim türk mənbələrindən süzülüb gələn vahidlərdir:  

 

Müasir Azərbaycan dilində: 

 

At min, ad qazan 

At alsan, baĢından, qız olsan saçından 

Atını dost kimi saxla, düĢmən kimi min 

At yeriməklə, insan bilməklə 

YaxĢı at özünə qamçı vurdurmaz 

Atdı, arvatdı, papaqdı, kiĢiyə urvatdı 

Atı yolda, igidi zorda sınayarlar 

At yeriĢindən, igid duruĢundan tanınar 

Atını əldən verən ismətini də itirər 

Atı bir aya, insanı illərlə sınayarlar 

At təpiyinə at dözər 

At muraddır 

At igidin qardaĢıdır 

At igidi darda qoymaz 

At ölər meydan qalar, igid ölər ad-san qalar. 

 

Müasir türkmən dilində: 

                                                           
1
 Q.Mahmudova. Türk dillərinin frazeologiyası. Qıpçaq qrupu türk 

dillərinin frazeologiyası. II cild, Bakı, 2009, s.149. 
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At almankaŋ əyər al 

At bolmak – taydan, yigit bolmak – soydan 

At, dört ayak bolsa da, büdrər 

Atlı atını tanar 

At – mırat 

At özi yol tapar 

Atını harlan – atasını harlar 

At – yortuĢda, qurt – yırtıĢda 

At dostı – ata dostı 

At ağnan yerdə toy bolar 

Atı kiĢŋən tarapına sür. 
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ATLA BAĞLI SÖZLƏR LEKSĠK-

SEMANTĠK MÜSTƏVĠDƏ 

 

Ayğır. Erkək at, döllük at mənasında olan türk mənĢəli 

ayğır sözü də ―Kitab‖da intensivliyi ilə fərqlənir: Baybörəniŋ 

oğlıyçun bir dəŋiz qulunı – boz ayğır aldılar. Bu cümlədə boz 

və ayğır sözləri apelyativ kimi (ümumi ad, ümumi söz) 

iĢlənmiĢdir. III ―boy‖un sonrakı hissələrində isə həm 

antroponimik modeldə ləqəb kimi (Boz ayğırlu Bamsı Beyrək), 

həm də zoonim kimi (...Boz ayğır bunda otlanub turar) 

iĢlənmiĢdir. Maraqlıdır ki, Baybörənin oğluna (Beyrək nəzərdə 

tutulur) III ―boy‖da ad verilir. Amma həmin antroponimik 

modelə II ―boy‖da da təsadüf edilir: ...Qazan bəgin yınağı, Boz 

ayğırlu Beyrək çapar yetdi. Bu isə ―Kitab‖ın ―boy‖larını bir-

birinə bağlayan detallardan biri kimi dəyərləndirilə bilər. 

Ayğır zooleksemi təkcə Boz ayğır yox, həm də Al ayğır, 

Qara ayğır, TəpəlqaĢğa ayğır kimi zoonimlərdə də iĢtirak 

etmiĢdir. Ayğır sözü ―Kitab‖ın dilində iĢlənmiĢ Ayğırgözlü 

hidroniminin tərkibində birinci komponent kimi çıxıĢ edir: 

...eldən çıqub Ayğırgözlü suyından at yüzdürən... 

Ayğır sözünün zoonimik modellərdə dördüncü kom-

ponent kimi iĢlənməsinə də təsadüf olunur: Keçi baĢlu Keçər 

ayğır, Toğlu baĢlu Turı ayğır. Bu zoonimlərdə ―keçi baĢlu‖ 

baĢı keçiyə bənzəyən, ―toğlu baĢlu‖ isə baĢı toğluya bənzəyən 

mənasındadır. 

Keçi baĢlu Keçər ayğır və Toğlu baĢlu Turı ayğır adlarını 

―Kitab‖ və ―Koroğlu‖ dastanı müstəvisində nəzərdən keçirək. 

Məlumdur ki, Banıçiçəyi Beyrək üçün diləməyə gedən Dədə 

Qorquda Bayındır xanın tövləsindən iki at verirlər: ―Bari 
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Bayındır xanıŋ tövləsindən eki Ģahbaz yügrək at gətürüŋ. Bir 

Keçi baĢlu Keçər ayğırı, bir Toğlu baĢlu Turı ayğırı‖. Deməli, 

―Kitab‖ın  baĢ qəhrəmanı Dədə Qorqud iki məĢhur atla birlikdə 

təqdim olunur. Bu atlardan birinin – Turı ayğırın nisbətən zəif, 

digərinin – Keçi baĢlu Keçər ayğırın  isə daha güclü olması 

―Kitab‖da aydın Ģəkildə  ifadə edilir: Toqlu baĢlu Turı ayqır 

yoruldu; Dədə Qorqud Keçi baĢlu Keçər ayğıra sıçradı, bindi. 

Bu cür detallar ―Koroğlu‖ eposu baxımından da səciyyəvidir. 

Birincisi, dastanın baĢ qəhrəmanı Koroğlunu Qırat və Düratsız 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Ġkincisi, Koroğlunun əsas zərbə 

qüvvələrindən olan Qırat və Düratın  Həsən xanın ilxısından 

olması eposdan xüsusi xətt kimi keçir. Üçüncüsü, eposda Qırat 

tayı-bərabəri olmayan, çox güclü atdırsa, Dürat nisbətən zəif və 

gücsüzdür. Dördüncüsü, Dədə Qorqud ən kamil ozandırsa, 

Koroğlu da ustad aĢıq statusundadır. Bununla yanaĢı, folklore-

Ģünaslıqda Qırat və Dürat zoonimlərinin ―Kitab‖dakı Ayğır at 

və Turu  (Duru) at adları ilə təkcə forma deyil, həm də seman-

tika baxımından yaxınlığı göstərilir. Məsələn, Fikrət Xalıqov 

yazır: ―Ayğır at ay və qır hissələrindən ibarət olmaqla mənaca 

Qırat leksemi ilə uyğunlaĢır. Bu da bizə iĢığın, odun  türk 

xalqlarının həyatında təsadüfi rol oynamadığını deməyə  imkan 

verir‖1. Yaxud müəllif E.Əzizovun Qırat ―tünd, boz at‖, Dürat 

isə ―tünd kəhər at‖ mənasındadır – fikrini təqdim etdikdən 

sonra yazır: ―...coğrafi termin olan bozqır ―boz torpaq‖ leksik 

vahidinin tərkibindəki qır sözü Qırat zooniminin mənasının 

əsasında  durur. Atın rənginin torpağın rəngi ilə müqayisəsi 

bütün yaranmıĢların əzəli olan torpağa məhəbbətlə izah oluna 

bilər. Həm Qıratın, həm də Düratın su ilə bağlı  mifoloji 

                                                           
1
 F.Xalıqov. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009, s.52. 
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doğumu onların adlarının torpaqla müqayisəsi üçün əsas hesab 

edilə bilər. Dürat isə qırla müqayisədə bir qədər açıq, daha 

dəqiq, duru rəngli olması ilə bağlı verilən addır‖1.  

Yuxarıda qeyd olunan fikirlərə, eyni zamanda mövcud 

tədqiqatlara istinad etməklə aĢağıdakı nəticələri söyləmək olar: 

Dədə Qorqud və Koroğlu baĢ qəhrəmanlardır; 

Dədə Qorqud və Koroğlu – hər ikisi həm də ozan-aĢıq 

statusundadır; 

Dədə Qorquda verilən Keçi baĢlu Keçər ayğır və Toğlı 

baĢlu Turu ayğır Bayındır xanın tövləsindəndirsə, Koroğlunun 

atları – Qırat və Dürat Həsən xanın ilxısındandır. Yəni hər iki 

eposda atların sahibi, əslində, xanlardır (Bayındır xan və Həsən 

xan); 

―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı Keçi baĢlu Keçər ayğır və 

―Koroğlu‖ eposundakı Qırat tayı-bərabəri olmayan atlardır; 

―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı Toğlu baĢlu Turı ayğırla 

―Koroğlu‖ dastanındakı Dürat nisbətən zəif və  gücsüz atlardır; 

―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı Keçər ayğır və Turu ayğır 

(Duru) zoonimləri ilə ―Koroğlu‖ eposundakı Qırat və Dürat 

vahidləri forma və semantika baxımından eyni yuvaya daxil ola 

bilir (sonrakı səhifələrə bax!). 

Dədə Qorqud Beyrəyə, Koroğlu da Gürcüoğlu Məmmədə 

qız almaq üçün elçilik edir. 

Təqdim etdiyimiz detallar ―Koroğlu‖ eposunun ―Dədə 

Qorqud kitabı‖na yaxınlıq dərəcəsini təsdiqləyir: ―...türkün 

mənəvi dünyasının mənəviyyat faktları sonrakı çağlarda 

paylanır. Özü də məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarında bu, 

əsas istiqamət kimi görünür. Daha doğrusu, dastanın ağırlıq 

                                                           
1
 F.Xalıqov. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009, s.216. 
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nöqtəsinə çevrilir. Ancaq ümumilikdə qəhrəmanlıq ―Dədə 

Qorqud‖ dastanı tipində ―Koroğluya ötürülür‖1. Bu cür 

ötürülmə Bamsı Beyrək və Koroğlu obrazlarının oxĢarlığında 

da aydın Ģəkildə görünür. Qeyd edək ki, həmin ötürülməni 

yalnız Boz ayğır və Qıratla məhdudlaĢdırmaq olmaz. Belə ki, 

Beyrək və Koroğlu obrazlarının oxĢarlığını təsdiqləyən detallar 

çoxdur. Bu mənada aĢağıdakılara diqqət yetirək:  

Bamsı Beyrək III ―boy‖un qəhrəmanıdır, ən güclü  döyüĢ-

çüdür. Koroğlu da bütövlükdə eposun baĢ qəhrəmanıdır, 

yenilməz döyüĢçüdür;  

Bamsı Beyrək təkcə döyüĢçü yox, həm də ozandır. 

Koroğlu da döyüĢçü və ozan-aĢıq statusundadır; 

Beyrəyin Boz ayğırı adi at deyil, dəniz qulunudur, Kor-

oğlunun Qırat və Düratı da dəniz ayğırından əmələ gəlmiĢdir; 

Beyrək Boz ayğırı,  Koroğlu da  Qıratı  tərifləyir. Kor-

oğlunun dilindən verilmiĢ ―...At iyidin qardaĢıdır‖ kimi mis-

ralar semantika baxımından Beyrəyin dilində iĢlənmiĢ ―At 

deməzəm saŋa qartaĢ deyərəm, QartaĢımdan yeg! misralarının 

məntiqi davamıdır; 

Beyrəyin yayı, Koroğlunun misri qılıncı sirli-sehirlidir; 

Hər ikisinin atası kor  olmuĢdur: Beyrəyin atası Baybörənin 

gözləri ağlamaqdan tutulmuĢdursa, Koroğlunun atası Alı 

kiĢinin gözlərini Həsən xan çıxartdırmıĢdır. 

Hər iki ata (Baybörə və Alı kiĢi) gözlərinin açılması 

arzusundadır. Baybörənin gözləri Beyrək dustaqlıqdan 

qayıtdıqdan sonra açılır: Oğlım idigin andan biləyim, sırça 

parmağını qanatsun, qanını dəstmala dürtsün, gözümə sürəyin; 
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 M.Allahmanlı. Qədim türk dastanları hadisə və motiv oxĢarlığında. ―Dədə 

Qorqud‖. Elmi-ədəbi toplu, I. Bakı, 2006, s.35. 
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açılacaq olursa, oğlım Beyrəkdir!‖ – dedi... Dəstmalı gözinə  

silcək, allah-təalanıŋ qüdrətilə gözi açıldı. Arxaik düĢüncəyə, 

mifə görə, Alı kiĢinin də gözləri açılmalı idi. Amma bu, bir 

təsadüf nəticəsində baĢ vermir: ...Ulduzlar gəlib düz 

QoĢabulağın üstündə toqquĢdular. Ulduzların toqquĢmasından 

QoĢabulaq daĢdı. Ağ köpük adam boyu qalxdı. RövĢən 

köpükdən bir qab doldurub baĢına tökdü, bir qab da doldurub 

içdi. Təzədən bir də qabı doldurmaq istəyəndə baxdı ki, ey 

dadi-bidad... köpük hayanda idi. Bulaqlar yenə də elə durulub, 

elə durulub ki, elə bil göz yaĢıdır axır. RövĢən bir baĢına, bir 

dizinə vurdu. Ancaq hara çatacaq... Qabı da götürüb kor-

peĢman geri döndü, əhvalatı atasına danıĢdı... Alı kiĢi bir ah 

çəkib dedi: - Mənim gözlərimin dərmanı o köpükdə idi. O da ki 

ələ gəlmədi.RövĢənin dərdi bir idi, beĢ oldu‖. Deməli, oğluna 

iĢıq anlamlı RövĢən adını verən Alı kiĢinin özü dünya iĢığına 

həsrət qalır. Amma bu da var ki, oğlu RövĢən Koroğlu kimi 

tanınır, Koroğlu kimi məĢhurlaĢır, mənəvi dünyası hamıdan 

iĢıqlı, hamıdan zəngin olur. N.Cəfərovun araĢdırmalara 

istinadən söylədiyi fikirlər də dediklərimizi arqumentləĢdirir: 

―Koroğlu adında da nə isə mifik-ilahi, qoruyucu bir qüvvə 

vardır. Bir sıra folklorĢünaslar ―Koroğlu‖ adının bilavasitə 

mifoloji məzmuna malik ―Qoroğlu‖ adından törədiyi (―iĢıq‖–

qaranlıq oppozisiyası) fikrindədirlər. Koroğlunun gənclik adı 

RövĢən (farsca: ĠĢıqlı) də, Ģübhəsiz, bu halda ―qaranlıqdan 

doğulan iĢıq‖ mif-obrazının tədqiqatçıların yadına təsadüfi 

düĢmədiyini, mülahizənin elmi məzmun daĢıdığını göstərir‖1. 

―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı qəhrəmanları Koroğlu obrazı 

ilə müqayisə edən ġ.CəmĢidov bir sıra tədqiqatçıların fikirlərini 
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 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, s.140. 
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saf-çürük edərkən daha çox M.Təhmasibə və H.Araslıya müra-

ciət edir. Məsələn, H.Araslının belə bir qarĢılaĢdırmasını təq-

dim edir: ...bığını qulağının dibində yedi kərə düyən Qaragünə 

Koroğluya oxĢayır; Banıçiçəyin toyunda aĢpazı vurub yıxan, 

qazanları boĢaldıb gedən, yeməyi nataraz Ģəkildə yeyən 

Beyrəyin hərəkətləri eynilə Koroğlunun Toqat səfərində,  

Keçəl Həmzənin toyunda göstərdiyi  hərəkətlərlə təkrar  olunur 

və s. Bu cür detalları xüsusi olaraq vurğulayan müəllif yazır: 

―...Qaragünə, Qanturalı, Əmən, Beyrək, Səgrək, Aruz Qoca, 

Baybecan və b. ―Dədə Qorqud‖ qəhrəmanlarının hər birində 

Koroğluya xas olan bir sifət vardır. Məsələn, ...Qalın Oğuz 

bəylərini bir-bir atından yıxıcı Qazlıq qoca oğlu bəy Yeynək, 

...uzun baldırları incə, Qazan bəyin dayısı at ağızlı Aruz qoca, 

acığı tutanda bığlarından qan çıxan, Bığı qanlı Əmən və b. 

qəhrəmanlar bütün görkəmləri, zahiri görünüĢləri ilə Kor-

oğlunu xatırladır. Koroğlunun ―Ġstanbul səfəri‖ Qantu-ralının 

Trabzon səfərinə oxĢayır  və s...‖2. 

Yuxarıdakı qeydlər bir daha təsdiq edir ki, ―qəhrəmanlıq 

və ozanlıq müstəvisində Bamsı Beyrək ―Koroğlunun, sələ-

fidir‖3.  Bütövlükdə isə ―Koroğlu‖ ilə ―Dədə ―Qorqud‖ 

arasında elə qırılmaz semantik-struktur əlaqə vardır ki, həmin 

əlaqəni etiraf etmədən Azərbaycan ―Koroğlu‖sunun nəinki 

genezisini, heç tipologiyasını da müəyyənləĢdirmək mümkün 

deyildir‖1. Bu fikirlərin müəllifi N.Cəfərov ―Dədə Qorqud‖ 

eposu ilə ―Koroğlu‖ arasındakı uyğun ideya-məzmun və poetik 

                                                           
2
 ġ.CəmĢidov. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 1977, s.157. 

3
 M.Allahmanlı. Qədim türk dastanları hadisə və motiv oxĢarlığında. Dədə 

Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, I. Bakı, 2006, s.33. 
1
 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, s.123. 
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forma  xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirərkən oxĢar cəhətləri 15 

istiqamətdə qruplaĢdırmıĢdır.  Müəllifin fikirlərini tezislər  Ģək-

lində  təqdim  edirik:  1. ―Dədə Qorqud‖ türk mənĢəli Azərbay-

can xalqının, ―Koroğlu‖ isə Azərbaycan millətinin təĢəkkülü 

ərəfəsində formalaĢmıĢdır; 2. ―Dədə Qorqud‖ qəhrəmanları 

kafirlərin, ―Koroğlu‖ qəhrəmanları isə müxənnət xanların, 

paĢaların üzərinə yürüĢə gedirlər; 3. Oğuz cəmiyyətinin baĢçısı 

Bayındur, Çənlibel cəmiyyətinin baĢçısı isə Koroğludur; 

4.―Dədə Qorqud‖da igidlər kafir qızları ilə evlənirlərsə, ―Kor-

oğlu‖da da dəlilər xanların, paĢaların qızlarını alıb Çənlibelə 

gətirirlər. 5.―Dədə Qorqud‖da Oğuz  igidləri, ―Koroğlu‖da da 

Çənlibel dəliləri qeyri-müsəlman həyat tərzi keçirir, Ģərab 

içirlər; 6. ―Dədə Qorqud‖dakı kimi ―Koroğlu‖da qəhrəmanlar 

ova gedir, yeyib-içib dincələrkən düĢmən onları əsir alır, sonra 

gəlib həmin əsirləri xilas edirlər; 7. Oğuz igidləri də, Koroğlu 

dəliləri də Ģücaət, hünər göstərsələr də, özlərini öymürlər; 

8.―Dədə Qorqud‖da  və ―Koroğlu‖da qadınlar at minib, döyüĢə 

girir, mərdlik göstərirlər; 9. Hər iki eposda qəhrəmanlar atları, 

silahları ilə fəxr edirlər; 10. ―Dədə Qorqud‖ kimi ―Koroğlu‖da 

vahid süjet əsasında qurul-mamıĢdır, ayrı-ayrı yürüĢlərin 

təsvirinə həsr olunmuĢ süjetlər yığılaraq dastan mətnini təĢkil 

edir; 11. Hər iki eposun poetik strukturu elədir ki, ...sonsuz 

həcmdə böyümək, yeni süjetlərlə zənginləĢmək imkanı var; 

12.―Dədə Qorqud‖da, həm də ―Koroğlu‖da islama qədərki 

inamlar kifayət qədərdir; 13. Hər iki eposda hadisələr Azər-

baycanda və ġərqi Anadoluda baĢ verir; 14. Hər iki eposun 

Türküstanla bilavasitə genetik əlaqəsindən bəhs edilir; 

15.―Dədə Qorqud‖, həm də ―Koroğlu‖ bir neçə dəfə yazıya 
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alınmıĢ, Azərbaycan yazı dilinin inkiĢafına əhəmiyyətli təsir 

göstərmiĢdir1. Bu qeydlər bir daha təsdiq edir ki, ―Kitab‖ və 

―Koroğlu‖dakı at və qəhrəman obrazlarının oxĢarlığı təsadüfi 

olmayıb, bütün parametrlərinə görə eyni xətdə birləĢir. Bu da 

Keçi baĢlu Keçər ayğırla Qıratın eyni semantik Ģaxədə izah 

olunmasını Ģərtləndirən detallardan biridir. 

Qulun. Türk mənĢəli, körpə at, dayça mənasında olan 

qulun sözü  ―Kitab‖da 12 dəfə iĢlənmiĢdir: Bir qulunu olmazmı 

olur? Digər tərəfdən, ―Kitab‖da qulun sözü əsasında yaranmıĢ 

―kiçik day‖ anlamlı quluncuq (Quluncığı kiĢnəyib belə keçdi) 

və ―day vermək‖ anlamlı qulun vermək (ġahbaz atıŋ qarımıĢdı, 

qulun verdi, axır!) leksik vahidlərinə təsadüf olunur. Qeyd 

edək ki,  Banıçiçəyin dilindən verilmiĢ sonuncu cümlədə kon-

kret olaraq qulun vermə (day vermə) mənası ifadə olunmur, 

daha doğrusu, məcazi mənadadır, tabunu xatırladır. Həmin 

cümlə (...qarımıĢdı qulun verdi), eyni zamanda ona oxĢar olan 

cümlələr (Qızıl dəvələriŋ qarımıĢdı, köĢək verdi, axır!..) 

sintaktik bütöv daxilində ―Beyrək gəldi‖ (On altı yıllıq həsrətiŋ 

– oğluŋ Beyrək gəldi, axır!) cümləsini qüvvətləndirməyə 

xidmət edir. BaĢqa sözlə desək, müqayisə məqsədilə iĢlədilmiĢ 

həmin tip cümlələr ―Beyrək gəldi‖ cümləsinin hazırlıq mərhə-

ləsini təĢkil edir. Bu da təsadüfi deyil. Belə ki, Banıçiçək Ģad 

xəbəri Beyrəyin ata-anasına birbaĢa yox, müqayisələr kon-

tekstində çatdırır. Bu da bir tərəfdən, ―niĢanlım gəldi‖ cümlə-

sinin dilə gətirilməsinin çətinliyi ilə, digər tərəfdən isə 

Beyrəyin ata-anasını həyəcanlandırmamaqla bağlıdır. Deməli,  

sintaktik bütövün son hissələrində ―...qarımıĢdı qulun verdi‖ 

cümləsinin iĢlədilmə səbəbi məlum olur,  tabu açılır. Yeri gəl-
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 N.Cəfərov. Eposdan kitaba, Bakı, 1999, s.125. 
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miĢkən, ―Kitab‖da ―ġahbaz atıŋ qarımıĢdı, qulun verdi‖ tipli 

cümlələr qabarıq Ģəkildə  müĢahidə olunur. Məsələn, kafirin 

dilində iĢlənmiĢ ―Qarıcıq anaŋı gətürmiĢiz, bizimdir, Saŋa 

verməziz, Yayxan keĢiĢ oğlına verəriz, Yayxan keĢiĢ oğlından 

oğlı toğar‖ cümlələri semantika baxımından reallığı ifadə 

etmir, Oğuz igidlərini aĢağılamaq, sındırmaq üçün iĢlədil-

miĢdir. Qaraca çobanın dilindən kafirə ünvanlanmıĢ sintaktik 

bütövün son cümləsi isə semantika baxımından tamamilə real-

dır. Amma bu reallığın ifadəsi yenə də tabulardan sonra gəlir. 

Dəqiq desək, ―ġahbaz-Ģahbaz atlar Qarıyubdur qulun verməz‖ 

tipli ifadələr məhz ―...Qazanıŋ anası Qarıyubdur oğul verməz‖ 

cümləsi ilə açılır, doğmaz, oğul verməz sözləri çətinliklə dilə 

gətirilir. E.Əlibəyzadə bu mətnə baĢqa müstəvidə yanaĢır: 

―...insani keyfiyyətlər təbiət hadisələri ilə qarĢılaĢdırılır, fikir 

həyatın məntiqi ilə bədii Ģəklə salınır: Qazanın qoca, qarı anası 

qarımıĢ, qarlı qara dağlarla, qurumuĢ suyu gəlməz qanlı-qanlı 

irmaqlar, qarımıĢ, qulun verməz ġah-baz-Ģahbaz atlarla, 

qarımıĢ, köĢək verməz qızıl-qızıl dəvələrlə müqayisə edilir... 

lakin bu qarĢılaĢdırmalarla qarımıĢ ana qarımıĢ dağlarla, 

qurumuĢ irmaqlarla bağlanılır, beləliklə, dərin bir təsir 

yaradılır, qarĢı tərəfə nifrət hissi gücləndirilir‖1.  Müəllifin 

izahı birtərəfli olduğu üçün, daha doğrusu, kafirin dilindən 

verilmiĢ sintaktik bütövlə müqayisə edilmədiyi üçün mətnin 

semantik yükü ilə tam səsləĢmir. 

Yaxud  Uruz atası Qazan xana, anası Burla xatuna ―Qara-

quc atlar əsən olsa, qulun toğar‖ tipli cümlələrlə müraciət 

etdikdən sonra ―Sən əsən ol, anam əsən olsun, Məndən yegrək 

qadir sizə oğul verər‖, - deyir. Qazanın dilində də tabudan 
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 E.Əlibəyzadə. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999, s.270. 
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istifadə olunur. Belə ki, Qazan ―biz qocayıq allah bizə oğul 

verməz‖ fikrini çətinliklə dilə gətirir. Bu, həmin cümlədən 

əvvəl iĢlənmiĢ misralarda qabarıq Ģəkildə görünür: Dəvələr 

qarısa, nəsil verməz. Qarıcıq atlar qarısa, qulun verməz. 

Deməli, əsas fikir birbaĢa yox, üstüörtülü Ģəkildə, həm də 

müqayisələr kontekstində verilir. 

QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, qulun sözü ―Kitab‖da həm 

həqiqi (Baqdı gördi kəndüniŋ dəŋiz qulunı Boz ayğır bunda 

otlanub turar), həm də məcazi mənada iĢlənmiĢdir: Bərü gəlgil, 

qulunım oğul! N.Cəfərov buradakı ―qulunum oğul‖ ifadəsini 

atanın oğula müraciət formaları sırasında verməklə 

kifayətlənmiĢdir: ―Atanın oğula müraciət formaları əsasən 

aĢağıdakılardan ibarətdir: Oğul!... Ay oğul!...Qulunum oğul!... 

Arslanım oğul!... Oğul, oğul, ay oğul!..Canım oğul!...‖1. 

Mətnin semantik yükündən bəlli olur ki, ―qulunum oğul‖ 

müraciətindəki qulunum sözü sevimli, körpə, gözəl 

mənasındadır:  qulunum oğul – sevimli oğlum, körpə oğlum, 

gözəl oğlum. Maraqlıdır ki, həmin müraciət V.Bartoldun 

tərcüməsində ―мой детеныш, сын!» (mənim körpə oğlum) 

Ģəklindədir. Deməli, atın (qulunun) oğula bərabər tutulması 

―Kitab‖da aydın Ģəkildə ifadə edilmiĢdir. 

Qulan. ―Kitab‖da iki dəfə iĢlənmiĢdir: Kəŋəz yerlər 

çəmənlərin qulan bilür... Qulanla sığın-keyikə qoŋĢı yurdım! 

F.Zeynalov və S.Əlizadə bu nümunələrdəki qulan sözünü ―çöl 

eĢĢəyi‖ mənasında izah etmiĢdir1.  O.ġ.Gökyay isə qulan sözü-

nün yabanı at mənasında  iĢləndiyini göstərir və mənbələrə 

istinadən qeyd  edir ki, qədim dövrlərdə qulanın yaĢadığı bölgə 
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 N.Cəfərov. Xanım, hey! Bakı, 1999, s.270. 

1
 Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, s.130. 
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Ərəbistan, Ġran, Əfqanıstan, Orta Asiya... Qafqaz çölləri idi. 

Qulanın bu gün yaĢadığı bölgə daha kiçikdir – Ön və Orta 

Asiyanın çöl və yarım çölləridir. Bu gün Türkmənistanın güne-

yində az miqdarda qalmıĢdır2 Burada ―qulan‖ sözünün Quba 

Ģivəsində  ―ikiyaĢar diĢi at‖ mənasında iĢləndiyini xatırlatmaq 

yerinə düĢür. 

Tay. Türk mənĢəli, ikiyaĢar at balası anlamlı ―tay‖ sözünə 

―Kitab‖da cəmi bir dəfə təsadüf olunur: Sarı gönlər görübən, 

taylar basan, Ög tamarın dəlübən qanın soran – Sarı gönlü 

daylar basan, ġah damarını dəlib, qanın soran. Maraqlıdır ki, 

sintaktik bütövdə üçüncü misrada iĢlənmiĢ ―sarı gönlər‖ (sarı 

gönlü) söz birləĢməsi həmin parçanın son misralarındakı Sarı 

tonlı (Sarı tonlı Selcan xatun) ləqəbi ilə səsləĢir: Sarı gönlər 

(sarı gönlü) – Sarı tonlı (donlu). Dayla bağlı deyilmiĢ ―...taylar 

basan, Ög tamarın dəlübən qanın soran‖ cümləsi isə semantika 

baxımından Basatın ―boy‖unda iĢlənmiĢ ―at basubən qan 

sümürər‖ cümləsi ilə səsləĢir ki, bu da Oğuz igidlərini, daha 

dəqiqi, Basat və Qanturalını eyni xətdə  birləĢdirir. 

Tay sözü müasir Azərbaycan dilində ―day‖ formasındadır. 

Atalar sözlərimizdə də məhz həmin formada iĢlənir: Day at 

olunca, yiyəsi mat olar. 

Yund. At, atlar, at sürüsü anlamlı, türk mənĢəli ―yund‖ 

sözünün ―Kitab‖da altı dəfə iĢləndiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir: 

Yundları ürkitdi, gətürüb qoruya qoydı. Bu söz (yund) 

―Kitab‖ın 1988-ci il Bakı nəĢrində (mətnin müasir Ģəklində) 

―day‖ sözü ilə əvəz edilmiĢdir: ... dayları ürkütdü -  qovdu, 

gətirib qoruğa  saldı. Burada bir cəhəti də qeyd edək ki, 

türklərin 12 heyvan ili təqvimində illərdən birinin adı məhz 
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 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, s.443 
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yunddur. M.KaĢğarinin ―Divan‖ında ―yund yılı‖ Ģəklində 

verilmiĢdir. 

İlqı. At sürüsü anlamlı ilqı (ilxı) sözünə ―Kitab‖da cəmi 

bir dəfə rast gəlinir: Gedərək kafəriŋ ilqısına gəldi. At çobanı 

anlamlı ilqıçı (ilxıçı) sözü isə altı dəfə iĢlənmiĢdir: Oğuz xanıŋ 

ilqıçısı gəlüb xəbər gətürdi... Nümunələrdəki ilqı və ilqıçı 

sözləri həqiqi mənadadır. 

―Kitab‖da atçılıqla bağlı iĢlənmiĢ digər sözlərə də təsadüf 

olunur. Məsələn, cilav (cilov), əyər (yəhər) uyan//üyən 

(yüyən), çilbər (yüyən), qusqun (quĢqun), tuĢağ//duĢaq 

(buxov). Bu sözlərdən tusağ//duĢaq və qusqun (quĢqun) istisna 

olunmaqla qalanları əsasən həqiqi mənada iĢlənmiĢdir: 

cilav (cilov) – At cilavsın döndərdi, gerü döndi; 

əyər (yəhər) – Qazlıq atıuma əyər salayım...; 

uyan//üyən – ―Bir əyər, bir uyan‖ – dedi. Qara eĢək 

baĢına üyən ursaŋ, qatır olmaz; 

çilbər - ... atınıŋ çilbərini biləginə bağladı. 

Tuşağ//duşaq. Türk mənĢəli bu söz cidar, buxov 

anlamlıdır. ―Kitab‖da iki yerdə müĢahidə olunur: Ayağına ət 

tuĢağın uruŋ!.. Vəli maŋa  sən yaman yerdə duĢaq olduŋ, oğul! 

Hər iki nümunədə məcazi mənadadır: birinci nümunədə 

evləndirmək, ikinci nümunədə isə buxov olmaq, mane olmaq 

mənasındadır. Yeri gəlmiĢkən, birinci nümunədəki ―ət tuĢağı‖ 

ifadəsi ―Kitab‖ın bir sıra nəĢrlərində ―at tuĢağı‖ Ģəklində 

verilmiĢdir (M.Ergin və O.ġ.Gökyayın nəĢrləri nəzərdə 

tutulur). Əslində isə ―ət tuĢağı‖ Ģəklində transkripsiya daha 

məqbuldur. Ona görə ki, həmin deyimin semantik yükü evlən-

dirmək anlamlı qədim oğuz məsəli ilə səsləĢir: Ayağına ətdən 
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buxov vurun‖1. Maraqlıdır ki, bu tip məsəllərin məna tutumu 

Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrində bir sıra ifadələrdə müha-

fizə olunur. Məsələn, evləndirmək mənasında ə:ğini cidar-

ramax, ə:ğini kəndirrəməx` ifadələri iĢlədilir. 

Qusqun (quşqun). Türk mənĢəlidir, atın quyruğu altından 

keçirilən qayıĢ mənasındadır, qoĢmaq feli əsasında yarandığı 

ehtimal edilir. ―Kitab‖da yalnız məcazi mənada iĢlənmiĢdir: 

Alplar içində bizi qusqunımızdan balcığa baturdıŋ. Maraqlıdır 

ki, quĢqun sözü Ģivələrimizdə, məsələn, qərb Ģivələrində ilkin 

forma və semantikasını eynilə saxlamaqdadır: Atı yəhərrəməx`, 

quĢqunnu bərkitməx` lazımdı... QuĢqunuŋ boĢ qalsıŋ!  

Göründüyü kimi, quĢqun sözü birinci cümlədə həqiqi, 

ikinci cümlədə isə məcazi mənada iĢlənmiĢdir. 

At adları. Qeyd etdiyimiz kimi, ―Kitab‖da qəhrəmanlar 

həm də atları ilə tanınır, bir sıra at adları isə qəhrəmanların 

adlarına uyğunlaĢdırılmıĢ Ģəkildədir. At və qəhrəman 

obrazlarının paralelliyi ―Kitab‖ın poetik çəkisini 

qüvvətləndirən detallar içərisində xüsusi yer tutur. Bu mənada 

―Kitab‖da rast gəlinən at adlarının hər birini ayrılıqda nəzərdən 

keçirək: 

Qarağuc. ―Kitab‖ın müqəddiməsində iĢlənmiĢdir: Qara-

ğuca qıymayınca yol alınmaz...―UĢun qoca oğlu Səyrək 

boyu‖nda Qaraquc Ģəklindədir: Qaraquc ayğırıŋ ürkdi gedər. 

S.Əlizadə ―Kitab‖da müxtəlif formalarda iĢlənən bu adla bağlı 

yazır: ―Qarağuca HA-da (Həmid Araslının nəĢri nəzərdə 

tutulur – Ə.T.) ―Qaraqoca‖, Er-də (M.Erginin nəĢrində - Ə.T.) 

―Qızağuca‖. H.Araslı bu sözün ―at‖ mənasında iĢləndiyini qeyd 

edir (KDQ, B., 1978, s.15). Lakin KDQ-nin  bu nəĢrində həmin 
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 Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, s.210. 
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söz ―qara qoç‖ kimi də getmiĢdir. Bizcə, ―Qarağuc‖ sözü 

―qaracıq‖ın metateza nəticəsində dəyiĢmiĢ  variantıdır. Bütöv-

lükdə bu söz KDQ  mətnində  üç mənada iĢlənmiĢdir: 1) At adı 

(xüsusi isim). 2)  Qara camaatın, hamının mindiyi və minə 

biləcəyi at. 3) Yer adı (toponim). Burada ikinci mənada 

iĢlənib‖1. Müəllif həmin sözü mətnin müasir Ģəklində 

―Qaracıq‖ Ģəklində sadələĢdirmiĢ və belə bir Ģərh vermiĢdir: 

Qaracıq atın adı; qara camaatın  mindiyi adi at. F.Xalıqov at 

adlarını xarakterik xüsusiyyətlərinə görə qruplaĢdırarkən 

―Kitab‖dan belə bir nümunə verir: Qaraqoç at2. Deməli, 

F.Xalıqov Qarağuc deyil, Qaraqoç variantını əsas götürür. 

S.Əlizadənin iki fikrini qarĢılaĢdıraq: ―Bizcə, ―Qarağuc‖ sözü 

―qaracıq‖ın metateza nəticəsində dəyiĢmiĢ variantıdır‖; 

―Qaracıq atın adı; qara camaatın mindiyi adi at‖. Müəllifin 

ikinci fikri yerinə düĢmür. Belə ki, -cıq morfeminin əzizləmə 

deyil, kiçiltmə çalarını əsas götürərək, Qaracıq adını yalnız 

―qara camaatın mindiyi at‖ kontekstində izah etmək yerinə 

düĢmür. Fikrimizcə, Qarağuc at adının məhz ―Qaraqoç‖la 

əlaqələndirilməsi daha inandırıcı görünür. Çünki Qarağuc adı 

―Kitab‖dakı digər at adları ilə eyni semantik Ģaxədə birləĢir. 

Məsələn, ―Keçi baĢlu Keçər ayğır‖ zoonimik modelində ―keçi 

baĢlu‖ baĢı keçiyə bənzəyən, yaxud ―Toğlı baĢlu Turı ayğır‖ 

modelində ―toğlı baĢlu‖ baĢı toğluya bənzəyən mənasındadır. 

Qarağuc (Qaraqoç at) adında da baĢı qara qoça bənzəyən 

mənası real görünür. Bu isə belə bir modeli bərpa etməyə 

imkan verir: Qara qoç baĢlı at. Buradakı ―baĢlı‖ sözünün 

ellipsisə uğraması türk dillərində mümkün hadisələrdəndir. Bu 

                                                           
1
 S.Əlizadə. Nüsxə fərqləri və Ģərhlər. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, 

s.225-226. 
2
 F.Xalıqov. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009, s.215. 
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mənada ―Qarağuc‖ adi at deyil, hətta Dədə Qorqudun mindiyi 

ikinci atdan – Toğlı baĢlu Turı ayğırdan da güclüdür. Bu fikrin 

düzgünlüyü isə öz təsdiqini ən azı ―qoç toğludan güclüdür‖ 

tezisində tapır. ―Qoç döyüĢünə qoç dözər‖ atalar sözü, eləcə də 

qoç sözünün igid, qoçaq kimi mənaları da (Qoç Koroğlu) 

dediklərimizi arqumentləĢdirir. 

Qarağuc (Qaraqoç) at adının baĢqa müstəvilərdə təhlili də 

yuxarıdakı izahlarla üst-üstə düĢür: 

―Kitab‖ın müqəddiməsindəki atalar sözlərinin ―boy‖lardan 

doğan məntiqi nəticələr olması qorqudĢünaslıqda xüsusilə 

vurğulanır. Bu mənada müqəddimədə iĢlənmiĢ Qarağuc, eləcə 

də Qazlıq at adları ―boy‖lardakı Boz ayğır, Qoŋur at, Qara 

ayğır və s. kimi vahidlərin ümumiləĢdirilmiĢ adı kimi çıxıĢ 

edir. Deməli, Qarağuc adi at deyil, əksinə, daha güclü, daha 

qüvvətli at mənasındadır. Yaxud ―Qarağuca qıymayınca yol 

alınmaz‖ atalar sözündən sonra verilmiĢ ―Böyük, iti, polad 

qılıncı çalmayınca döyüĢ bitməz‖ cümləsinin semantik yükü 

Qarağucun güclü at olduğunu söyləməyə imkan verir. Bu, 

həmin cümlələrdə inkarda iĢlənmiĢ sözlərin təsdiq variantında 

daha aydın görünür: Qarağuca qıyınca yol alınar; Böyük, iti, 

polad qılıncı çalınca döyüĢ bitər. Bununla yanaĢı, ikinci 

nümunədə qılınc sözündən əvvəl iĢlənmiĢ böyük, iti, polad 

sözləri birinci nümunədəki Qarağuc adının da atributları kimi 

çıxıĢ edir. 

Qazlıq at. Müqəddimədə (Sarb yürürkən Qazlıq ata 

namərd yigit yenə bilməz, binincə binməsə, yeg!) və ―boy‖-

larda iĢlənmiĢdir: Qazanın dilində - Qazlıq atın bütün binən Nə 

yigitsən, adıŋ nədir, degil maŋa! Burla xatunun dilində - 

Qazlıq atımdan enməyincə. Dirsə xanın xatununun dilində: 

Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə... Digər tərəfdən, Qazlıq 
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at Qanturalının  (Baba, yelisi qara Qazlıq atuma əyər 

salayım...), həm də Bəkilin atı kimi təqdim olunur: Yelisi qara 

Qazlıq atın bütün bindim. Müqayisələr göstərir ki, Qazlıq at 

―boy‖larda bir neçə qəhrəmana məxsus at kimi xüsusi olaraq 

vurğulanır. Deməli, Qazlıq ata olan sevgi, Qazlıq at 

müqəddəsliyi təkcə  müqəddimədə yox, həm də ―boy‖larda 

aydın Ģəkildə ifadə olunmuĢdur.   

M.Seyidov ―Qazlıq dağı‖ oronimini araĢdırarkən  

V.V.Bartoldun ―boylardakı Qazlıq dağı Qafqaz dağıdır‖, yaxud 

Ə.Dəmirçizadənin ―Qafqaz‖ sözü dağ mənasında olan qaf sözü 

ilə tayfa adı ―qaz‖ (―qas‖) sözlərinin ―qaslar dağı‖ mənasına 

birləĢməsindən baĢqa bir Ģey  deyildir‖ fikirlərini saf-çürük 

edir, öz mülahizələrini məhz bu cür tədqiqatlar kontekstində 

təqdim edir: ―Qazlıq dağı – uca, yüksək, yüksəklik dağı 

deməkdir. ―Qaztağ‖ adlı dağ Yenisey yaxınlığındadır. Bu 

dağdamı öz adını Qara dəniz sahilində yaĢayan qaz//qas 

qəbiləsinin adından almıĢdır? Əlbəttə, yox  ...Qaztaq və Qazlıq 

türk dilləri ilə bağlıdır. ―Qazlıq dağı‖ ―Qafqaz‖ın tərcüməsi 

deyildir. Bu dağ adı müstəqil yaranmıĢdır. ―Qafqaz‖ dağının 

tərkibindəki qaz//qas ―uca‖, ―yüksək‖ anlamında olan türkdilli 

(türk mənĢəli – Ə.T.) sözdür‖1. ―Yelisi qara Qazlıq at‖ 

zoonimik  modelindəki sözlərin hamısı türk mənĢəli 

vahidlərdir: ―yelisi qara‖ qeyri-müəyyən təyini birləĢmədir, 

müasir ədəbi dilimizdə qarayallı mənasındadır, zoonimik 

modeldə bədii təyin kimi çıxıĢ edir; ―Qazlıq‖ oronim  əsasında 

yaranmıĢ zoonimdir, at isə zooleksemdir. 

                                                           
1
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.409-410. 
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Boz at. Birinci ―boy‖da müĢahidə olunur: Boz atlu Xızır 

maŋa  gəldi. ―Boz atlu Xızır‖ antroponimik modeli bütövlükdə 

I növ təyini söz birləĢməsi formasındadır. Xızır adından əvvəl 

iĢlənmiĢ ―Boz atlu‖ ləqəbi qeyri-müəyyən təyini birləĢməni 

xatırlatsa da, I növ təyini söz birləĢməsi modelindədir. Belə ki, 

birləĢmənin ikinci tərəfindəki –lı Ģəkilçisi ellipsisə uğrayarsa, 

birləĢmənin tərəfləri arasında məna əlaqəsi itməz, əksinə, daha 

aydın görünər: boz atlu – boz at. Digər tərəfdən, bu antroponi-

mik modeldə ləqəb kimi çıxıĢ edən ―Boz atlu‖ vahidi məhz 

zoonim əsasında yaranmıĢdır: Boz at (zoonim) + lı = Boz atlu 

(ləqəb). ―Kitab‖dakı Boz ayğır və ―Qaçaq Nəbi‖ dastanındakı 

Boz at  zoonimləri bərpa etdiyimiz ―Boz at‖ adının məntiqi 

davamıdır. 

Qoŋur at. Oğuz igidi Qazanın atının adıdır: Qoŋur atın 

mahmuzladı. Qazan və Qoŋur at adlarındakı ilk səslərin (q-q) 

alliterasiyasını qəhrəman və atı kontekstində nəzərdən 

keçirmiĢik. Burada isə yalnız ―Qoŋur at‖ zoonimik modelindən 

bəhs edəcəyik. Ġlk olaraq qeyd edək ki, zoonimik modeldəki 

hər iki söz türk mənĢəlidir: rəng anlamlı qoŋur (qonur) sözü və 

at zooleksemi. ġabalıd rəngli, açıq-qəhvəyi anlamlı qonur 

sözünü daha geniĢ müstəvidə təhlil süzgəcindən keçirən 

F.Xalıqov yazır: ―Kəhər leksik vahidi həm ədəbi dildə, həm də 

Ģivələrdə qəhvəyi rəngin açıq forması kimi təsəvvür 

olunur...‖Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında (dastanında – 

Ə.T.) adı çəkilən Qonur at zoonimi ―Koroğlu‖ dastanındakı 

―KəhərniĢan madyan zooniminə sinonim leksik vahid hesab 

edilə bilər. Ümumiyyətlə, rənginə görə adlandırma xüsusiy-

yətlərinə türkdilli xalqların folklorunda çox təsadüf olunur. 

Dastandakı Boz ayğır, ―Qaçaq Nəbi‖dəki Boz at zoonimləri də 



                                                                                 

204 

 

eynimənalı leksik vahidlərdir‖1. Müəllifin qeydləri, həmçinin  

Boz atlu Xızır antroponimik modelindəki ―Boz at‖ zoonimi bir 

daha təsdiq edir ki, ―Boz at‖ adı qədim türk mifik 

təfəkküründən süzülərək bu günümüzə ötürülüb. Burada  bir 

cəhəti də qeyd edək ki, qonur apelyativi təkcə at adlarında yox, 

həm də antroponimlərdə müĢahidə olunur: Qoŋur qoca – 

Aruzuŋ bir çobanı vardı. Qoŋur qoca Sarı çoban deərlərdi. Bu 

da at və insan, at və qəhrəman münasibətlərindəki yaxınlıq və 

doğmalığı əks etdirən detallardan hesab oluna bilər. 

Qaragöz. ―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu 

boy‖da Qazan xanın atının adı kimi təqdim olunur: Qaragöz 

atıŋ belinə yatan Qazan! Bu ad H.Araslının tərtib etdiyi 

―Kitab‖da ―Qonur‖ Ģəklindədir. Mürəkkəb quruluĢlu Qaragöz 

zooniminin hər iki komponenti türk mənĢəlidir: qara, göz. 

M.Lermontovun ―Zəmanəmizin qəhrəmanları‖ əsərindəki 

Qaragöz adlı atın məĢhurluğu poetik Ģəkildə ifadə edilir. Hətta 

atın gözləri Bela adlı gözəl bir xanımın gözlərindən əskik 

hesab olunmur: ...qapqara bir kəhərdi, ayaqları da incə, 

gözləri isə Belanın gözlərindən heç də əskik deyildi; bu atda nə 

qədər güc vardı!.. M.Lermontovun yaratdığı Qaragöz obrazı (at 

adı nəzərdə tutulur) formaca ―Kitab‖dakı Qaragöz adı ilə 

səsləĢirsə, məzmunca Beyrəyin Boz ayğırı ilə eyni xətdə 

birləĢir.  

Boz ayğır. Beyrəyin atının adıdır. Birinci növ təyini söz 

birləĢməsi modelində olan bu zoonimik vahidin hər iki 

komponenti türk mənĢəlidir: boz (sifət), ayğır (isim). ―Kitab‖da 

―Boz ayğır‖ Ģəklində iĢlənmə formasına dörd dəfə təsadüf 

edilir: Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb tayandı... Boz ayğır 
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 F.Xalıqov. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009, s.214. 
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zooniminin Beyrəyin ləqəbi funksiyasında çıxıĢ etməsinə rast 

gəlinir ki, bu da qəhrəmanla atının eyni səviyyədə tutulmasını, 

qəhrəmanın həm də atı ilə tanınmasını Ģərtləndirir. Bamsı 

Beyrək antroponimik modelində ―b‖ səsinin alliterasiyasının  

bütövlükdə ―boy‖un poetik strukturunu əhatə etməsini geniĢ 

Ģəkildə izah etmiĢik. Burada bəzi detalları xatırlatmaqla 

kifayətlənirik: Beyrək–Baybörə (atası), Beyrək – Banıçiçək 

(niĢanlısı), Beyrək – Boz ayğır (atı) ... (Bax: Əzizxan 

Tanrıverdi. Qədim türk mənbələrində yaĢayan Ģəxs adları. 

Bakı, 2009). 

―Kitab‖da Boz ayğır zoonimi Beyrəklə bağlı olan 

antroponimik modellərdə üç dəfə Boz ayğırlu (Boz ayğurlu 

Beyrək çapar yetdi...), bir dəfə ―Boz ayğırlıq‖ Ģəklində 

verilmiĢdir: Sən oğlıŋı Bamsam deyü oxĢarsan; bunıŋ adı Boz 

ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun! Heç Ģübhəsiz ki, ―ayğırlıq‖ 

sözündəki –lıq Ģəkilçisi sifət düzəldən –lı4 Ģəkilçisinin qədim 

forması olub, Orxon-Yenisey  abidələrindəki –lig Ģəkilçisi ilə 

eyni xətdə birləĢir: Orxon-Yenisey abidələrində - biliglik 

(bilikli), küçlüg (güclü); ―Kitab‖da – ayğırlıq (ayğırlı). Bu fakt 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Birincisi, ―Kitab‖ın üzünün daha 

qədim əlyazmadan köçürüldüyünü təsdiqləyir. Ġkincisi, dil 

tariximiz üçün tutarlı faktdır. Belə ki, türkologiyada sifət 

düzəldən –lı4 Ģəkilçisinin ―Kitab‖da tam sabitləĢmiĢ vəziyyətdə 

olduğu , həm də intensiv Ģəkildə iĢləndiyi qeyd olunur: börklü, 

hünərli, ərdəmli ... ―Kitab‖da ―ayğırlıq‖ sözündə iĢlənən –lıq 

Ģəkilçisi isə  bu morfemin müvaziliyini, daha dəqiqi, tam  

diferensiasiyaya uğramamıĢ vəziyyətdə  olduğunu  təsdiqləyir: 

-lıq//-lı4. 

Keçi başlu Keçər ayğır. ―Kitab‖da iki dəfə iĢlənmiĢdir. 

Bayındır xanın tövləsindən Dədə Qorquda verilmiĢ iki atdan 
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birinin adıdır. ―Keçi baĢlu Keçər ayğır‖ zoonimik modelindəki 

―keçi  baĢlu‖ ifadəsini təsadüfi hesab etmək olmaz. Çünki at 

baĢının keçi, qoyun, maral, dovĢan kimi heyvanların baĢına 

bənzədilməsi qədim  türk  tarixi və etnoqrafiyası baxımından 

səciyyəvidir (bu cəhət bir sıra mənbələrdə aydın Ģəkildə 

göstərilir). Digər tərəfdən, ―keçi baĢlu‖ söz birləĢməsinin 

semantik tutumu ―Kitab‖dakı sintaktik bütövlər müstəvisində 

də öz həllini tapır: ―...Altundağı alaca atuŋ nə ögərsən? Ala 

baĢlu keçimcə gəlməz maŋa!‖ Bu misralarda ―ala baĢlu 

keçinin‖ kafirin ―alaca‖ atından güclü olması aydın Ģəkildə 

ifadə edilir. ―Kitab‖dakı baĢqa mətnə diqqət yetirək: Dədə 

Qorqud göstəki üzdi. Turmadı, qaçdı. Dəli Qarçar ardına 

düĢdi. Toqlı baĢlu Turı ayqır yoruldı. Dədə Qorqud Keçi baĢlu 

Keçər ayğıra sıçradı, bindi. Burada yorulan atın ―toqlı baĢlı...‖, 

güclü atın isə ―keçi baĢlu...‖ olduğu birbaĢa ifadə edilir. Bu da 

təsadüfi deyil. Belə ki, ―keçi baĢlu‖ atda keçinin,  ―toğlu baĢlu‖ 

atda isə toğlunun gücü, daha dəqiqi, səciyyəvi cəhətləri 

metaforikləĢdirilmiĢdir: keçi sıldırım qayalarda sıçraya-sıçraya 

gəzir, sürünün qabağında gedir, toğluda isə bu xüsusiyyətlərin 

heç biri yoxdur. Deməli, ―keçi baĢlu...‖ və ―toqlı baĢlu‖ 

vahidlərindəki məcazilik birbaĢa reallığa, konkret desək, real 

hərəkətə söykənir. 

―Keçi baĢlu Keçər ayğır‖ zoonimik modeli mürəkkəb 

quruluĢlu söz birləĢməsi formasındadır, daha dəqiqi, burada iki 

söz birləĢməsinin sintezi müĢahidə olunur: təyini söz 

birləĢmələrinə daxil olmayan ismi birləĢmə (keçi baĢlu), birinci 

növ təyini söz birləĢməsi (keçər ayğır). ―Keçər ayğır‖ söz 

birləĢməsi iti sürətə malik at mənasındadır. Deməli, ―Keçi  

baĢlu Keçər ayğır‖ at adındakı vahidlər təkcə forma deyil ( ―k‖ 

samitinin alliterasiyası nəzərdə tutulur: keçi-keçər; k-k), həm 
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də semantika baxımından bir-birini tamamlayır: keçi baĢlu 

(güclü at),  keçər ayğır (iti sürətə malik at). Bir cəhəti də qeyd 

edək ki, ―keçər ayğır‖ birləĢməsi ―keçi baĢlı‖nın məntiqi 

davamı kimi çıxıĢ edir. 

Toqlı başlu Turı ayğır. Qeyd olunduğu kimi, Bayındır 

xanın tövləsindən Dədə Qorquda verilmiĢ ikinci atın adıdır. 

Əlavə edək ki, Yeynəyin atının adı da Turu ayğırdır. ―Toqlı 

baĢlu Turu ayğır‖ zoonimik modelindəki sözlərin hamısı türk 

mənĢəlidir (toqlı, baĢlu,turı, ayğır). Burada da təyini söz 

birləĢmələrinə daxil olmayan ismi birləĢmə ilə birinci növ 

təyini söz birləĢməsinin sintezi müĢahidə olunur. ―Toqlı baĢlu‖ 

birləĢməsinin semantik yükündən bəhs etmiĢik (əvvəlki 

səhifələrə bax!). ―Turu ayğır‖la bağlı deyilmiĢ fikirləri saf-

çürük etdikdə isə bəlli olur ki, tədqiqatçıların əksəriyyəti, 

demək olar ki, eyni nəticələri söyləmiĢlər. Bəzi fikirləri təqdim 

edirik: ―...Duru ayğır və ―Qaraoğlu‖ dastanındakı Qor at 

―Koroğlu‖ dastanındakı Qırat və Dürat (bu, ―Duru at‖ adının 

qısaldılmıĢ və fonetik dəyiĢikliyə uğramıĢ formasıdır) adlarına 

uyğun gəlir. Duru ayğırın meydana gəlməsi haqqında folklorda 

bir məlumat olmasa da, Qor at dərya atından–oddan–alovdan 

törəmiĢdir. Qırat və Dürat da dərya atı  cinsindəndir‖1. 

M.H.Təhmasibin fikrincə, ―Qırat – ―od at‖ deməkdir. At qədim 

təsəvvürdə çox zaman dörd ünsürlü, yəni ab-atəĢ-xak-badla 

əlaqələndirilmiĢdir. Od-atəĢ-ildırımın da zoomorf surətdə 

olduğu kimi qaranlıqla, eləcə də yağıĢla, su ilə bağlı olduğu 

məlumdur...‖2 (bu sitatı ―Turı ayğır‖ zooniminə görə təqdim 

etdik). E.Əzizova görə, Qırat ―tünd, boz, boz at‖, Dürat isə 

                                                           
1
 M.Adilov, A.PaĢayev. Azərbaycan onomastikası. Bakı, 1987, s.74-75. 

2
 M.H.Təhmasib. Azərbaycan xalq dastanları. Bakı, 1972, s.142. 
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―tünd kəhər at‖ mənasındadır...1. M.Seyidov yazır: ... bunlar 

elə-belə atlardan deyil. Bunlar dərya atından əmələ gəliblər... 

dağ tanrısının atının ―Qırat‖ adlanması çox təbiidir. ―Qırat‖ – 

―dağın‖, ―ucalığın atı, yəni ―dağ tanrısının atı‖ deməkdir...‖2. 

Q.Cəfərov ―Qırat‖la bağlı bir sıra müəlliflərin, xüsusən də 

M.H.Təhmasib, E.Əzizov kimi alimlərin fikirlərini qəbul etmir, 

əksinə, M.KaĢğarinin (qır at – qır rəngli at), N.Marrın (серая 

лошадь), E.Karrıyevin (серый конь)... izahlarının düzgün 

olduğunu göstərir3. Yeri gəlmiĢkən, M.KaĢğarinin ―Divan‖ında 

Qırat zooniminin (at adının) deyil, onun apelyativlərinin (qır 

rəngli at) izahı verilmiĢdir. N.Cəfərov yazır: ―Qırat‖ sözünün 

müxtəlif etimologiyaları verilmiĢsə də, fikrimizcə, bu adın 

―Qara at‖ (Tobol tatarlarından V.Radlovun topladığı bir 

əfsanədə Koroğlunun – korun oğlunun atı ―Qara at‖dır) 

adından törəməsi daha çox özünü doğruldur‖4. 

M.KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it-türk‖ əsəri ilə bu məsələlər, 

nəhayət, aydınlığa qovuĢacaq, - deyən Ramiz Əskər yazır: 

―Koroğlunun atlarının biri qır, digəri doru rəngli olduğu üçün 

onlara sadəcə olaraq Qır at və Doru at (eynən Boz at, Ağat 

kimi) deyilməli ikən bunlara barmaqdan sorulan mənalar 

yüklənmiĢdir. Çünki rəng mənasında qır və doru sözləri ədəbi 

dilimizdə yoxdur. Dürat ―doru at‖ sözünün təhrifi, bir vurğu ilə 

söylənən variantıdır. Bu, adi bir rəngdir, ona dürr, mirvari və s. 

kimi baĢqa mənalar vermək əllaməçilikdən, hətta elmi 

                                                           
1
 E.Əzizov. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. DDA, Bakı, 1990, 

s.42. 
2
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.280-281. 
3
 Q.Cəfərov. Azərbaycan dilinin zoonimikası. ―Azərbaycan dilinin onomas-

tikası. Bakı, 1987, s.157. 
4
 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, s.148. 
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avaraçılıqdan baĢqa bir Ģey deyildir. Qır at isə qır rəngli atdır, 

bu da türkcə adi bir at rəngidir. Qır ata da uydurma rənglər 

yaraĢdırmaq cəhdləri bir zamanlar çox dəbdə  olmuĢdur‖1. Bu 

sitatlarda müxtəliflik görünsə də, turu (doru) və qır sözlərinin 

semantik yükünə, demək olar ki, eyni prizmadan yanaĢılmıĢdır. 

Hətta ...bu, adi bir rəngdir, ona dürr, mirvari və s. kimi baĢqa 

mənalar vermək, əllaməçilikdən ... avaraçılıqdan baĢqa bir Ģey 

deyildir‖, - hökmünü verən Ramiz Əskərin fikirləri yuxarıda 

qeyd etdiyimiz  sitatlarla səsləĢir. Ramiz Əskərin hökmü isə o 

deməkdir ki, bu mövzu öz elmi həllini tapıb və bu barədə heç 

bir yeni fikir deyilməməlidir. Birincisi, publisist, dilçi və 

tərcüməçi kimi tanınan R.Əskərin sevə-sevə tərcümə etdiyi 

M.KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it-türk‖ əsəri kimi  sanballı 

mənbələr bu mövzuya yenidən qayıtmağı diktə edir. Ġkincisi, 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposuna mətn semantikası müstəvisində 

yanaĢma bir sıra qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirir. 

Fikrimizcə, ―Koroğlu‖ dastanındakı Qırat və Dürat zoonomləri 

―Kitab‖dakı ―Keçi baĢlu Keçər ayğır‖ və ―Toqlı baĢlu Turu 

ayğır‖ zoonimləri ilə müqayisədə təhlil süzgəcindən keçiril-

məlidir. AraĢdırmalarda ―Kitab‖dakı ―Turu at‖ və ―Kor-

oğlu‖dakı Qırat və Dürat adlarının rəng anlamlı vahidlər 

əsasında yarandığı qeyd edilir. Məsələn, B.Abdulla  bir sıra 

tədqiqatlara istinad edərək yazır: ―Burada da Koroğlunun iki 

atından birinin adı ―Dor at‖ olduğu halda, o, epos boyu həmiĢə 

―Dur at‖ Ģəklində yazılmıĢdır. UnudulmuĢdur ki, rəngin adı 

―dur‖, ―tor‖ yox, ―dor‖dur... Qonur və dor – yəni iki adlı bir 

                                                           
1
 M.KaĢğari. Divanü lüğat-it-türk‖. I cıld, Bakı, 2006, s.348-349. 
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rəng ümumi rənglər aləmində, əsasən, uğur simvolu olmuĢ-

dur‖1. 

Yuxarıda ―Keçər ayğır‖ zooniminin bütün parametrlərinə 

görə ―ötüb keçən‖, ―sürətlə qaçan‖ mənasında iĢləndiyini 

əsaslandırdıq. Həmin izahlarda ―keçi baĢlu‖ və ―toqlı baĢlu‖-

nun üslubi antonimlər kimi çıxıĢ etməsini də məhz mətn 

müstəvisində dəqiqləĢdirdik. Bu mənada ―Keçi baĢlu Keçər 

ayğır‖ modelindəki ―keçər ayğır‖la ―Toqlı baĢlu Turu ayğır‖ 

modelindəki ―turu ayğır‖ı üslubi antonimlər kontekstində izah 

etmək zərurəti yaranır: keçər ayğır – sürətli, güclü ayğır; turu 

ayğır – zəif ayğır. Fikrimizcə, M.KaĢğarinin ―Divan‖ındakı 

zəif anlamlı ―turuk‖ sözü ―Kitab‖da son samitini itirmiĢ 

vəziyyətdədir: turuk-turu. ―Turuk‖un kök morfemi isə məhz 

turmaq (durmaq) felidir. Yeri gəlmiĢkən, müasir dilimizdəki 

―arıq-turuq‖ qoĢa sözündə ―turuq‖ ilkin forma və mənasını 

saxlamıĢdır. ―Koroğlu‖ dastanında Düratın Qırata, ―Kitab‖da 

da Turu ayğırın Keçər ayğıra nisbətən zəif olması aydın Ģəkildə 

verilmiĢdir. Deməli, bu zoonimlər rəng anlamlı sözlər əsasında 

yaranmıĢdır – fikri inandırıcı deyil. Digər tərəfdən, ―Kitab‖dakı 

Keçər ayğırla, ―Koroğlu‖dakı Qıratın məhz iti, sürətli qaçıĢa 

malik olması mətndə dəqiqliklə verilib ki, bunu da heç kim 

inkar edə bilməz. Maraqlıdır ki, hətta Qırat və Dürat zoonim-

lərini tam baĢqa kontekstdə izah edən Q.Cəfərov da bu tip 

motivlərə münasibət bildirir: ―Qıratla Düratın əmələ gəlməsi, 

böyüməsi, onların bəslənib sınaqdan çıxarılması, nəhayət, 

onlara ad qoyulması dastanın ən maraqlı qollarından birinin 

mövzusunu təĢkil edir. Bu sınaqlarda Dürat  Qıratdan olsa-olsa 

bir qədər geri qalır. Alı kiĢi onlara özü ad qoyur. Belə baĢa 

                                                           
1
 B.Abdulla. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da rəng simvolikası. Bakı, 2004, s.107. 
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düĢmək olur ki, o,  həmin adları atların ləyaqətinə görə seçir‖1. 

Nədənsə, müəllif bu tezislərini davam etdirmir və belə bir 

hökm verir: ―...Qırat və Dürat zoonimlərini onun (Alı kiĢinin – 

Ə.T.) fərdi yaradıcılığının məhsulu hesab etməyə, həmin 

adlarda  hansı isə mifik təsəvvür və görüĢlərin əks olunduğunu 

güman etməyə elə bir əsas yoxdur‖2. Bu fikirlərlə razılaĢmaq 

olmaz. Birincisi, ona görə ki, atlara ən düzgün adları məhz 

ilxıçılar verir. Ġkincisi, ilxıçı Alı kiĢini danıĢdıran ustad aĢığın 

və ya təhkiyəçinin rolunu nəzərə almamaq türk dastan 

yaradıcılığının inkarıdır. Üçüncüsü, türk dastanlarındakı 

onomastik vahidlərin bir hissəsinin leksik-semantik izahı 

mətnlərdə aydın Ģəkildə verilirsə (...Bir buğa öldürmüĢ səniŋ 

oğlıŋ, adı Buğac olsun – ―Kitab‖), bir hissəsi məhz mətnə görə 

müəyyənləĢdirilir (―Kitab‖dakı Basat adı ―At baĢubən qan 

sümürər‖ cümləsinin semantikası kontekstində izah olunur). 

Dördüncüsü, qədim türk dastanlarındakı zəncirvari bağlılığı, 

mətnlərin assosiativ münasibətlər Ģəklində qurulmasını da 

unutmaq olmaz. 

QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, ―Kitab‖dakı ―Turu ayğır‖la 

―Koroğlu‖dakı ―Dürat‖ forma, həm də semantika baxımından 

eyni xətdə birləĢirsə, ―Keçər ayğır‖la ―Qırat‖da məna 

baxımından eyni semantik yuvaya daxil olur: Keçər at – sürətlə 

qaçan, atları ötüb keçən; Qırat – sədləri qıran, aĢan, sürətlə 

qaçan. Yeri gəlmiĢkən, bu qarĢılaĢdırmanı qəbul etməyənlər 

əlavə arqument kimi Q.Cəfərovun V.Xulufluya, daha doğrusu, 

onun 1929-cu ildə çap etdirdiyi ―Koroğlu‖ kitabına istinadən 

                                                           
1
 Q.Cəfərov. Azərbaycan  dilinin zoonimikası. ―Azərbaycan dilinin 

onomastikası‖. Bakı, 1987, s.157 
2
 Yenə orada, s.158 
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söylədiyi fikirləri də göstərə bilərlər: ―XVIII əsrin sonu, XIX 

əsrin baĢlanğıcında da erməni əlifbası ilə Azərbaycan dilində 

yazıya alınmıĢ ―Koroğlu‖ parçalarında deyilir ki, Əli (Alı kiĢi) 

adlı kor ilxıçı iki ayğırdan ala, boz olanına Qırat, zil qara 

olanına isə Qara at adı verir‖1. Burada bir detala diqqət yetirək. 

Əgər qara olan at Qara at adlandırılıbsa, onda ala, boz rəngdə 

olan at da Ala at, Boz at, yaxud Ala-boz at Ģəklində ifadə 

edilməli idi. Konkret desək, mətndə ―qır  olanına Qırat adı 

verir‖ tipli cümlələrin olmaması həmin hökmün çıxarılmasına 

imkan vermir. Digər tərəfdən, ―Kitab‖dakı ―Keçər ayğır‖ zoo-

niminin semantik tutumu ―Qırat‖ zooniminin rəng anlamlı 

vahidlər yox, hərəkət bildirən sözlər kontekstində izah olun-

masını diktə edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlər də ―Kitab‖ 

və ―Koroğlu‖da iĢlənmiĢ ən məĢhur at adlarının məhz hərəkət 

bildirən sözlər (fellər) əsasında yarandığını təsdiqləyir: turmaq 

(durmaq) + uğ = turuğ = turu//dür, keçər (keçmək), qır 

(qırmaq). Bu da təsadüfi deyil. Çünki ―Kitab‖da və 

―Koroğlu‖da elə bir qəhrəman yoxdur ki, daim hərəkətdə 

verilməsin. Deməli, qəhrəman və at obrazları həm də bu 

müstəvidə tədqiq olunmalıdır. 

Ağ-boz at. ―Kitab‖da həm Qəflət qoca oğlu ġir ġəmsəd-

dinin (...ağ-boz atıŋ yalısu üzərində qar turduran Ğəflət qoca 

oğlı ġir ġəmsəddin çapar yetdi), həm də Oğuz igidlərinin 

mindiyi atın adı kimi  verilir: Çaparkən ağ-boz atıŋ büd-

rəməsün! Bu nümunədəki ―ağ-boz at‖ ümumiləĢdirilmiĢ at 

obrazıdır. ―Ağ-boz at‖ zoonimik vahidi birinci növ təyini söz 

birləĢməsi modelindədir. BirləĢmənin hər üç komponenti türk 

                                                           
1
 Q.Cəfərov. Azərbaycan  dilinin zoonimikası. ―Azərbaycan   dilinin ono-

mastikası‖. Bakı, 1987, s.160. 
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mənĢəlidir: ağ, boz, at. ―Kitab‖da ―Ağ-boz at‖ daha çox uğurla, 

Ģad xəbərlə bağlı məqamlarda təsadüf olunur. Bu istiqamətdə 

sistemli araĢdırma aparmıĢ B.Abdulla yazır: ―...Səgrək qardaĢı 

Əgrəki kafirlərin əlindən qurtarmağa gedəndə anası ona Ağ-

boz atı minməyi məsləhət bilir. Yeynək də Düzmürd qalasında 

əsir saxlanılan atasının arxasınca yollanmağa hazırlaĢanda 

yuxusunda bu səfərə Ağ-boz  atlı alplarla getdiyini görür. Elə 

atası uğrunda vuruĢa qalxan Uruzun da altında Ağ-boz atdır‖1. 

Burada qəhrəmanın taleyinin Atı ilə əlaqələndirilməsi, həm də 

eyni kontekstdə təqdim olunması mətn semantikası müstəvi-

sində təhlil olunur ki, bu da dastan poetikası baxımından 

dəyərlidir. Ağ və boz sözləri əsasında yaranmıĢ at adlarının 

ümumən türk tarixi və etnoqrafiyası ilə bağlı olması türko-

logiyada elmi həllini tapmıĢdır. Burada M.Seyidovun bir fikrini 

xatırlatmaq yerinə düĢür: ―Xaqanlar, böyük sərkərdələr ağ, 

hərdən isə boz at  minərmiĢlər. Misal üçün, Gültəkinin  iki atı 

ağ, üçüncüsü isə boz olmuĢdur. Dədə Qorqud boylarının 

məĢhur qəhrəmanı Beyrək ağ-boz at minərmiĢ... BaĢqırd xalq 

yaradıcılığındakı yarımilahələr, yarıtanrılar, adlı-sanlı igidlər 

ağ-boz, boz ata, eləcə də Altay mifik təbiət qəhrəmanları boz 

ata minirmiĢlər... Manasın atı ―ağ qula‖ və ―ağ boz‖ adlanır. 

Deməli, bir sıra türkdilli xalqlarda at (hərdən ağ, hərdən boz 

rəngli) onqon sayılmıĢdır; zaman keçdikcə onları yalnız 

müqəddəslər və əfsanəvi qəhrəmanlar minmiĢlər‖2. Bu qeydlər 

―Kitab‖da intensivliyi ilə fərqlənən ―Ağ-boz at‖ zooniminin 

təsadüfi olmadığını təsdiqləyir. Ağ-boz at türkmən folkloru 

baxımından da səciyyəvidir: 

                                                           
1
 B.Abdulla. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da rəng simvolikası. Bakı, 2004, s.36. 

2
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.159, 231. 
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                Ak at, Boz at – iki yıldız, 

                Dəmirgazık – yəkə yıldız,  

                Yədigənim – yədi yıldız, 

                Yədi göçər, yədi gonan, 

                Sanasam, sogabı bar... 

 

Gög bədəvi. ―Kitab‖da  Qaragünənin atının adı kimi çox az 

iĢlənmiĢdir. Qaragünə oğlu Qarabudağın bədii təyinlərindən 

biri ―atı bəhri hotazlı‖dır (atı mavi qotazlı). Bir sıra 

mənbələrdə, xüsusən də M.KaĢğarinin ―Divan‖ında alpların 

(igidlərin) öz atlarının boyunlarına qiymətli daĢlar, muncuqlar 

asması, eləcə də atlarının quyruqlarını ipəklə örtmələri 

göstərilir. Qıpçaq türklərinin böyük  köçündən bəhs edən 

M.Adcı yazır: ―...Lena yaxınlığındakı Ģəkillər daha yaxĢı qoru-

ub, zamanın onlara rəhmi gəlib. Okladnikovun bu rəsmlər 

haqqında sözü: ―Burada baĢ süjet at və atlı obrazlarının əks 

etdirilməsidir. Çox vaxtlar yal – kəkillərlə və asma qotazlarla 

bəzədilib. Boyunlarında qırxılmıĢ yalların kərtləri – diĢləri 

görünür. Bəzən atlar xüsusi Ģəkilli zirehə bürünmüĢ olur, eyni 

geyim atlılarda da olur. Bu köndələninə xətlərlə ifadə olunur. 

Atlıların əlində ucunda bayraqcıqlar yellənən nizə görünür. 

Sanki bu təsvir kifayətdir ki, təsəvvüründə at ayaqlarının 

tappıltısını eĢidəsən, atlıların özünü görəsən. Budur xalqların 

Böyük Köçü...‖1. ġ.CəmĢidov ―Kitab‖dakı ―atı bəhri hotazlı‖ 

bədii təyinindən bəhs edərkən bir sıra maraqlı faktlar, rəsmlər 

təqdim edir: Bəhri qotazlı at. Nizami Gəncəvi, ―Xəmsə‖ 

                                                           
1
 M.Adcı. Qıpçaq çölünün yovĢanı (tərcümə edəni prof.Tofiq Hacıyev). 

Bakı, 1997, s.105. 
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əlyazması, XV əsr; Atı bəhri qotazlı. Bakı, AbĢeron mədəniy-

yəti, qəbir baĢdaĢı, XV əsr. Qız qalası Dövlət muzeyi...‖1. 

Burada F.Məmmədlinin fikirlərini də xatırlatmaq yerinə düĢür: 

―...atların yəhər-əsvabına mahir ustalar (sərrac) tərəfindən incə 

naxıĢlar vurulmuĢ, atlara gümüĢ iĢləməli sinəbəndlər, qayıĢ-

quĢqun, gümüĢ qaĢlı yəhər, gümüĢ dəstəkli qırmanc (tatarı) 

hazırlanmıĢdır‖2. Bu qeydlərin hər birində türk tarixinin 

böyüklüyü canlanır, həm də bəhri qotazlı at təkcə ―Kitab‖ yox, 

ümumən türk mədəniyyətinin zənginlik göstəricisi, atributu 

kimi çıxıĢ edir. 

―Gög bədəvi‖ zoonimik modelindəki ərəb mənĢəli 

―bədəvi‖ sözü bir sıra Ģivələrimizdə mühafizə olunur. Məsələn, 

Ģərq Ģivələrində cins, yaxĢı, güclü at anlamlı söz kimi  

bədo//bədöy formasında iĢlənir. Bu, qərb Ģivələri baxımından 

da xarakterikdir. Hətta qərb Ģivələrində insanla bağlı olaraq 

iĢlədilməsinə də rast gəlinir: Yaman bədöy adamdı. 

―Kitab‖dakı ―bədəvi‖ sözü isə yalnız atla bağlı iĢlədilmiĢdir: 

bədəvi at – harın, cins at.  Burada bir cəhəti də qeyd edək ki, 

Oğuz qəhrəmanlarının dilində ―bədəvi at‖ birləĢməsi ilə yanaĢı, 

― boynı uzın bədəvi atlar‖ ifadəsi də tez-tez təkrarlanır. Bədəvi 

at  ifadəsi türkmən folklorunda ―bədəv atlar‖ Ģəklindədir:  

                

 Ol obadan pürküm-pürküm çaŋ çıkyara, Bibican 

 Bədəv atlar dəŋ gəliĢip, dəŋ çıkyarla, Bibicvan, 

 ġövəĢ güni ğoç yigitdən gan çıkyarla, Bibican... 

 

                                                           
1
 ġ.CəmĢidov. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977, s.172-173. 

2
 F.Məmmədli. SeçilmiĢ əsərləri, III cild, Bakı, 2004, s.360. 
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―Gög bədəvi‖ at adının birinci komponenti türk mənĢəlidir. 

At adlarında müĢahidə olunan ―göy‖ sözü, daha dəqiqi, ―Gög 

at‖ adı barədə çox bəhs olunub: M.Seyidova görə, göy rəngli 

atların  qoruyucusu Abaqan dağının qarlı təpəsində yaĢayır1. 

B.Ögəlin fikrincə, Göy at Tanrıya məxsusdur, göy rəngli atı 

kömək edəcəyi kimsəyə Göydən göndərib2. Göy atın öndə 

gedən, tez sürülən, yara tez yetirən və s. kimi  mənalarda 

iĢləndiyini konkret faktlarla əsaslandıran B.Abdulla yazır: 

―...göy rəngli atdakı ―göy‖ də Tanrı ilə qutsal bilinən Göy – 

səma ilə və onların simvolu sayılan göy-mavi rənglə bağlıdır. 

Etiqada görə, göy at da Göydən, səmadan gəldiyi üçün Göy-

səma atı olmasına bayatılarda da tuĢ oluruq: Göy atım göy 

üzündə, Ceyran otlar düzündə, Mən yarımı tanıram, QoĢa xal 

üzündə3. ―Kitab‖dakı ―Göy bədəvi‖ zoonimi, eləcə də göy 

komponentli at adlarının semantik yükü yuxarıda təqdim 

etdiyimiz sitatlarda aydın Ģəkildə ifadə edildiyi üçün burada 

yalnız bir cəhəti qeyd etməklə kifayətlənirik: Göy bədəvi 

zooniminin ―göy‖ komponenti ilə Qaragünə oğlu Qarabudağın 

―atı bəhri hotazlı‖ bədii təyinindəki ―bəhri‖ sözü eyni semantik 

yuvaya daxil olan sinonimlər kimi çıxıĢ edir: Göy bədəvi-bəhri 

hotazlı – bəhri (dəniz rəngində, mavi) – mavi qotazlı. Digər 

tərəfdən, Qaragünə və Gög bədəvi adlarında ―g‖ samitinin, 

bədəvi və bəhri sözlərində isə ―b‖ samitinin alliterasiyası 

müĢahidə olunur. 

                                                           
1
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.285. 
2
 B.Ögəl. Türk mifologiyası. Ankara, 1989, s.313-314. 

3
 B.Abdulla. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da rəng simvolikası. Bakı, 2004, s.113. 
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Təpəlqaşğa ayğır. ―Kitab‖da Tondazın (Dondarın) atının 

adı kimi cəmi bir dəfə iĢlənmiĢdir: TəpəlqaĢğa ayğırına Tondaz 

bindi. Mürəkkəb quruluĢlu ―TəpəlqaĢğa‖ zoonimindəki ―təpəl‖ 

ağ ləkəsi olan heyvan, qaĢğa (qaĢqa) isə alnı ağ tüklü at 

mənasındadır. M.KaĢğarinin lüğətində qaĢqa sözünün məna 

yükü belə təqdim olunur: kaĢqa at = üzü ağ, gözlərinin çevrəsi 

qara olan at: bunun bir adı ―pəçəli at‖dır. BaĢının ortası ağ olan 

dəvəyə də belə deyirlər. Maraqlıdır ki, ―qaĢqa‖ sözü Azər-

baycan dili  Ģivələrində ilkin fonetik tərkibi və semantikasını, 

demək olar ki, eynilə saxlamıĢdır. Müasir dilimizdə ―QaĢqa at‖ 

zoonimi də iĢlənməkdədir. 

Qara ayğır. Burla xatunun mindiyi at kimi təqdim olunur: 

Qırq incə bellü qız – oğlan ilə Qara ayğırın tartdırdı, bütün 

bindi. ‖Qara ayğır‖ həm də Dəli Qarcarın atının adı kimi 

verilir: Qara ayğırı yarağla gətürdilər. Dəli Qarçarı 

bindirdilər. ―Qara ayğır‖ zoonimi birinci növ təyini söz 

birləĢməsi modelindədir. Bu modeldə hər iki komponent türk 

mənĢəlidir: qara, ayğır. 

―Qara at‖ zoonimi sonrakı dövr abidələrimiz üçün də 

xarakterikdir. Məsələn, ―Koroğlu‖ dastanında Alı kiĢinin iki 

ayğırından birinə ‖Qara at‖ adı verilir. Vəsfi-hallarda da ―Qara 

at‖ adı tez-tez təkrarlanır:  

                                 

                      Qara at nalı neylər, 

                      QaraqaĢ xalı neylər, 

                      Vəfalı yarı olan,  

                      Dövləti, malı neylər. 

 

 Göründüyü kimi, ―Kitab‖, ―Koroğlu‖ dastanı və vəsfi-

halda iĢlənmiĢ ―Qara at‖ zoonimi müsbət anlamlıdır. Bir cəhəti 
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də qeyd edək ki, ―Kitab‖da  qara rəngli atlar məĢhur atlar hesab 

olunur, bu atların sürətli, iti qaçıĢı xüsusi olaraq qabardılır. 

―Qara at‖,  xüsusən də ―yelisi qara at‖ın  bütövlükdə ―Kitab‖ın 

poetik strukturunu əhatə etməsi B.Abdulla tərəfindən sistemli 

Ģəkildə araĢdırılmıĢdır: ―...Qərar tuta bilməyən Uruzun anası 

Boyu uzun Burla xatun Qara ayğırı minir və bu iti qaçan atın 

hesabına döyüĢ meydanına bəylərdən tez yetiĢir. Al ayğırın 

sahibi olan Bəkil iti qaçmasına görə ova həmiĢə Yelisi qara 

qazlıq (Qazlıq – Ə.T.) atını minir. Selcanı istəməyə yollanan 

Qanturalı da uzaq səfərə Yelisi qara qazlıq ata minir. Əlbəttə, 

belə-belə örnəklər ―Kitab‖da çoxdur. Və bunların hamısının 

doğurduğu qənaət qara rəngli atın uğur simvolu olması ilə 

yekunlaĢır1. ―Kitab‖ və  digər abidələrimiz baxımından səciy-

yəvi olan Qara ayğır, Qara at kimi zoonimik vahidlər müasir 

dilimizdə ilkin forma və mənasını eynilə saxlayır. 

Al ayğır. Bəkilin atının adıdır. ―Kitab‖da bir neçə dəfə 

iĢlənmiĢdir: Altundağı Al ayğırı maŋa vergil! Bəzi qorqud-

Ģünaslar ―Al ayğır‖ı zoonim kimi qəbul etmir. Məsələn, 

O.ġ.Gökyayın nəĢrində ―Al ayğır‖ modelindəki vahidlər yalnız 

apelyativ kimi təqdim olunur: Altunda al ayğırı arık oğlan. 

Afad Qurbanov isə ―Al ayğırı‖ Əmranın atı hesab edir2. 

Halbuki ―Al ayğır‖ın Əmranın yox, Bəkilin olması mətndə 

aydın Ģəkildə ifadə edilir: Bəkil aydır:...Al ayğırım gətürüŋ, 

oğlum binsün! ―Kitab‖dakı Boz at, Gög  bədəvi kimi at adları 

―Al ayğır‖ın məhz zoonim olduğunu təsdiqləyir. Birinci növ 

təyini söz birləĢməsi modelində olan ―Al Ayğır‖ zooniminin 

hər iki komponenti türk mənĢəlidir: al (qırmızı), ayğır. 

                                                           
1
 B.Abdulla. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da rəng simvolikası. Bakı, 2004, s.80. 

2
 A.Qurbanov. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. II cild, 2004, s.317. 
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Maraqlıdır ki, müasir dilimizdə həm ―al‖, həm də ―qırmızı‖ 

apelyativli at adlarına təsadüf olunur: Al kəhər, Qırmızı at, 

Qırmızı kəhər, Qırmızı kürən. ―Məlikməmməd‖ nağılında da 

Qırmızı at zoonimi xüsusi olaraq vurğulanır: Bu saat mənə bir 

dəst qırmızı paltar, qılınc-qalxan, bir də Qırmızı at gətirərsən! 

Bəkilin ―boy‖undakı mətnlərdən aydın olur ki, kafirlər 

Bəkilin atını yaxĢı tanıyır. Yazıçı Anar həmin mətnləri təhlil 

edir və bir sıra maraqlı nəticələr söyləyir: ―Yumoristik boyların 

bir qismi düĢmənlərə də aid edilir. Bəkili xəstə bilən və bundan 

istifadə edən Təkur üstünə gəlir. Bəkilin oğlu Ġmran atasının atı 

belində görünən zaman düĢmənlər: ―Bu at Bəkilindir, biz 

qaçırız‖ – deyirlər. Təkur: Bu gələn Bəkil isə sizdən öndən 

mən qaçaram – deyir‖1. Bu detal ―Kitab‖dakı yumoristik 

səhnələrdə belə qəhrəman və at obrazlarının vəhdətdə 

olduğunu təsdiqləyir. 

Alaca at. Qaraca çobanın dilində kafirin atının adı kimi 

iĢlənmiĢdir: Altundağı alaca atuŋ nə ögərsən? Burada ―alaca 

at‖ apelyativ kimi verilmiĢdir. Fikrimizcə, həm mətnin 

semantik yükü, həm də ―Kitab‖dakı Boz at, Al ayğır və Gög 

bədəvi kimi zoonimlər ―Alaca at‖ modelini məhz at adı kimi 

təqdim etməyə imkan verir. ―Alaca at‖ birinci növ təyini söz 

birləĢməsi modelindədir. BirləĢmənin hər iki komponenti 

müasir dilimizdə eynilə iĢlənir: ala (qarıĢıq rəngli, tükünün bir 

hissəsi ağ, o biri hissəsi baĢqa rəngdə olan) + -ca sifətin 

çoxaltma dərəcəsini yaradan ĢəkilçiləĢmiĢ ədat  və at sözü. Yeri 

gəlmiĢkən, tapmacalarımızda da ―Ağ alaca‖ at adına  təsadüf 

edilir: Bir atım var, Ağ alaca... 

                                                           
1
 Anar.  Dədə Qorqud dünyası. Sizsiz. Bakı, 1992, s.87. 
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Düldül. ―Kitab‖da cəmi bir dəfə iĢlənmiĢdir. Məhəmməd 

peyğəmbərin mindiyi və sonradan Həzrət Əliyə hədiyyə etdiyi 

atın adıdır: ġahimərdan Əliniŋ Düldüliniŋ əyəri ağac. ―Düldül‖ 

zoonimi ərəb mənĢəlidir,  ―Kitab‖a katib tərəfindən əlavə 

edilmiĢ ərəb və fars mənĢəli sözlər sırasına daxildir. 

Maraqlıdır ki, Həzrət Əlinin atının adı kimi tanınan 

―Düldül‖ün qeyri-adi gücü, qüvvəsi bayatılarımızda da yüksək 

qiymətləndirilir: 

 

                     Ocağı sönən dağlar, 

                     Tifanı dönən dağlar, 

                     Səni dardan qurtarsın, 

                     Düldülə minən, dağlar. 

 

Bəhs etdiyimiz at adlarının (Qarağuc, Qazlıq at, Boz at – 

Boz atlu Xızır modelində, Qoŋur at, Qaragöz, Boz ayğır, Keçi 

baĢlu Keçər ayğır, Toqlı baĢlu Turı ayğır, Ağ-boz at, Gög 

bədəvi, TəpəlqaĢğa ayğır, Qara ayğır, Al ayğır, Alaca at, 

Düldül) əksəriyyətinin apelyativi ―Kitab‖da iĢlənmiĢdir ki, bu 

da həmin at adlarını digər mənbələr yox, məhz ―Kitab‖ 

müstəvisində təhlil etməyə imkan verir. Onların ―Kitab‖da 

iĢlənməsi aĢağıdakı nümunələrdə daha aydın görünür: 

 

qara – Qara qıyma gözləriŋ çöngəlməsəydi; 

ğuc (qoç) – Biŋ də qoç diləyübdür; 

Qazlıq – Oronimdir – Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ sularıŋ; 

at – At yemiyən acı otlar (bitincə) bitməsə, yeg!; 

boz – Saqallu boz ac turğay sayradıqda; 

qoŋur – Apelyativ kimi iĢlənməmiĢdir; 

göz – Ala gözdən ayırdıŋ, yigit, məni!; 
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ayğır - ...Bir dəniz qulunu – boz ayğır aldılar; 

keçər – keçmək – Dün yoq, ötəki gün eviŋ bundan keçdi; 

keçi baĢlu – Ala baĢlu keçimcə gəlməz maŋa; 

toqlı – Toqlıcıqlar, dövlətim saqar qoç, gəl, keç! 

turı – Apelyativ kimi müĢahidə  olunmur;  

ağ – Ağ saqallu babamı, ağ birçəklü anamı;  

gög – Yapağlu gökcə  çəmən güzə qalmaz;  

bədəvi – Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda; 

təpəl – Apelyativ kimi müĢahidə olunmur;  

qaĢğa – Apelyativ kimi müĢahidə olunmur; 

al – Güz alması kibi al yaŋağım yırtdığım çoq; 

alaca – Ap-alaca gərdəgüŋə gələ görgil! 

Düldül – Yalnız at adı kimi iĢlənmiĢdir. 

 

Maraqlıdır ki, ―Kitab‖da atla bağlı iĢlədilmiĢ bir sıra sözlər 

sonrakı dövr abidələrimizdə, eləcə də müasir dilimizdə  zoonim 

kimi çıxıĢ edir: ―Kitab‖da - ərəbi at (Hey, ana! Ərəbi atlar olan 

yerdə Bir qulunu olmazmı olur?),  Ģahbaz (ġahbaz – Ģahbaz 

atlar Qarıyubdur qulun verməz;  ġahbaz  ayğırı çəkdirdi, büdə 

bindi);  ―Koroğlu‖da – Ərəbat gəlməsə, meydan açılmaz, 

S.Vurğunun dilində - Minib Gəray bəyin Ərəbatına, 

Y.V.Çəmənzəminlinin dilində - O zaman Quba xanı Fətəlinin 

bir cüt atı vardı: birinin adı Qəmər, o birininki ġahbaz idi. 

Nəhayət, onu da qeyd etməyi vacib hesab edirik ki, ―Kitab‖da 

Oğuz igidləri ilə bağlı tez-tez iĢlədilən ―Ģahbaz‖ sözü (Vay, Ģah 

yigidim, vay, Ģahbaz yigidim!) müasir antroponimikamızda əsl 

Ģəxs adı kimi iĢlənir. Bu da ―Kitab‖dakı zəncirvari bağlılığın 

müasir dilimizə ötürülməsidir. 

At adlarının mənası, mənĢəyi, mətndəki bədii çəkisi, 

qəhrəman adları ilə bağlılıq dərəcəsi təkcə ―Kitab‖ın poetik 
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strukturu deyil, ümumən qədim türk tarixi və etnoqrafiyası 

baxımından dəyərlidir. Bu adların hər birində bir tarix yaĢayır, 

hər birində at kiĢnəməsi, at ayaqlarının tappıltısı, eləcə də atın 

hərəkət trayektoriyası, onun sürətli qaçıĢı sanki donmuĢ vəziy-

yətdədir, dil açıb danıĢmaq istəyir. Bu adları sevə-sevə 

yaradaraq tarixin yaddaĢına hopduran türk at belində vətən 

qoruyub, elə öz tarixini də at belində yaradıb. Türk bu gün  də 

atın qeyri-adi gücünü, ata olan dərin məhəbbətini unutmayıb. 

Faktları sadalasaq, cildlərlə kitaba sığmaz. Elə buna görə də 

yalnız iki faktı xatırladırıq: Murad Adcı ―Qıpçaq çölünün 

yovĢanı‖ kitabının sanbalını, dəyərini Ģahə qalxmıĢ atın 

gözəlliyi müstəvisində təqdim edir: ―...Və kim zil qara atın 

üstündə Ģahə qalxmağın gözəlliyini duymursa, çöl nəğməsin-

dən könlünə fərəh gəlmirsə, o da bu kitabı kənara qoysun, o da 

müəllifi anlamayacaq‖; Minəxanım Təkləli ―Orlov atları‖nın 

sirri ilə bağlı araĢdırmalarını ―At türkün qanadıdır‖ 

(M.KaĢğarinin ―Divan‖ından götürülmüĢdür) baĢlığı altında 

çap etdirmiĢdir. 

At adları qəhrəmanların antroponimik modellərində. 

Qeyd  etdiyimiz kimi, at və qəhrəman adlarının bir 

antroponimik model daxilində iĢlənməsi ―Kitab‖dan xüsusi xətt 

kimi keçir. Həm də bu tip vahidlər ―Kitab‖ın poetik gücünü 

Ģərtləndirən detallar  kimi çıxıĢ edir. Bəzi antroponimik 

modellərə diqqət yetirək:  

       Qoŋur atlu Qazan 

       Boz atlu Xızır 

       Boz ayğırlıq Beyrək//Boz ayğırlu Beyrək// 

                                        Boz atlu Beyrək 
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Bu modellərdəki at adları və ya atlara verilən ləqəblər həm 

də qəhrəmanların atributları, ləqəbləri kimi çıxıĢ edir. 

―Kitab‖dakı bu tip vahidləri araĢdıran O.ġ.Gökyay mənbələrə 

istinadən yazır: ―Ananın və babanın (atanın – Ə.T.) verdiyi ad 

gerçək (həqiqi – Ə.T.) ad  deyildir, qəhrəman gerçək (həqiqi – 

Ə.T.) adını qəhrəmanlıq göstərdikdən sonra atla bərabər alır... 

isim anlamına gələn ―ad‖ ilə ―at‖ mənĢəyi baxımından eyni 

kəlmədir. Qəhrəman ata minmədən ―ad almır‖ 1.  

At sözü qəhrəmanların bədii təyinlərində. ―Kitab‖da at 

adları ilə yanaĢı, at sözünün də qəhrəmanların bədii 

təyinlərində iĢlənməsinə təsadüf olunur: 

Qazan xan – Qaragöz atıŋ belinə yatan Qazan! 

Dəli Dondar – Qazan kibi pəhləvanı bir savaĢda üç kərə 

atından yıqan; 

Qara Budaq – Atı bəhri hotazlı; 

ġirĢəmsəddin – Ağ-boz atıŋ yalısı üzərində qar turduran; 

Yeynək – Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından yıqıcı; 

Alp Ərən – Ayqırgözlü suyından at yüzdürən. 

Ġlk olaraq qeyd edək ki, bu qəhrəmanların hər birinin bir 

neçə bədii təyini vardır. Məsələn, Qara Budağın altı, Alp 

Ərənin səkkiz bədii təyini müĢahidə olunur... (məqsədimiz heç 

də qəhrəmanların bədii təyinlərinin miqdarını müəyyən-

ləĢdirmək deyil. Bu barədə qorqudĢünaslıqda kifayət qədər 

bəhs olunub). Bu bədii təyinlər sırasında isə at  sözünün iĢtirakı 

ilə yaranan  vahidlər xüsusi çəkiyə  malikdir. Belə ki, bu tip  

bədii təyinlər yalnız qəhrəmanı tanıdan  poetik detallar yox, 

həm də türk tarixi və etnoqrafiyasının bir parçasıdır. Heç 

Ģübhəsiz ki,  onların hər biri ata olan dərin məhəbbətdən 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, s.437. 
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yoğrulmuĢdur. Bu mənada  belə vahidlərdə at sözünün məntiqi 

mərkəz funksiyasında çıxıĢ etməsini təsadüfi hesab etmək 

olmaz. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

225 

 

 

 

 

ATLA BAĞLI SÖZLƏRĠN MORFOLOJĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

            

―Kitab‖da atla bağlı iĢlənmiĢ  sözlər daha çox isim və 

isimləĢə bilən vahidləri əhatə edir. Amma bu sistemdə fellərin 

də rolunu inkar etmək olmaz.  Bu mənada atla bağlı sözlərin  

morfoloji xüsusiyyətlərinin isim, sifət və fel baĢlığı altında 

araĢdırılması daha məqbuldur. 

 Atla bağlı isimlər. Müasir ədəbi dilimizdə olduğu kimi, 

―Kitab‖da atla bağlı iĢlənmiĢ isimlər də ümumi və xüsusi 

olmaqla iki yerə bölünür: ümumi isimlər – ayğır, at, qulun, 

tay...; xüsusi isimlər - zoonimlər (Boz ayğır, Qoŋur at, Qara 

ayğır...). Bu tip vahidləri,  daha doğrusu, ümumi isimləri ―atla 

bağlı sözlər leksik-semantik müstəvidə‖, xüsusi isimləri 

(zoonimləri) isə ―at adları‖ baĢlığı altında izah etmiĢik (əvvəlki 

səhifələrə bax). 

Kəmiyyət kateqoriyası. Heç Ģübhəsiz ki, ―Kitab‖ və digər 

qədim türk abidələrindəki, ümumən türk dillərindəki kəmiyyət 

kateqoriyası daha çox təkdə və cəmdə iĢlənən ümumi isimləri 

əhatə edir (―Kitab‖dakı zoonimlərin – at adlarının cəmdə 

iĢlənməsinə rast gəlinmir. Əslində bu, prinsipcə də mümkün 

deyil). ―Kitab‖da atla bağlı olan ümumi isimlərin təkdə və 

cəmdə iĢlənməsi aĢağıdakı nümunələrdə daha aydın görünür: 

təkdə iĢlənənlər: at – At basubən, qan sümürər; 

ayğır – Ayğır verüb alduğım, tozlu qatı yayım; 

qulan – Kəŋəz yerlər çəmənlərin qulan bilür; 
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qulun −  Bir qulunu olmazmı olur? 

ilqı – Gedərək kafəriŋ ilqısına gəldi. 

 

cəmdə iĢlənənlər: atlar – ġahbaz-Ģahbaz atlar qarıyubdur 

qulun verməz?; 

            

       taylar – Sarı gönlər görübən, taylar basan; 

       ayğırlar – Ayğırları göricək bəgəndi. 

 

―Kitab‖da leksik məzmununda çoxluq anlayıĢı olan 

―yund‖ sözünün –lar Ģəkilçisi ilə iĢlənməsi də müĢahidə olunur: 

yundlar – Qılıc çəküb altı kafər dəplədi, tolanbaz urıb yundları 

ürkitdi.  

Bu nümunələrdə təkdə və cəmdə iĢlənmiĢ konkret 

isimlərin hər biri Oğuzların etik-estetik görüĢləri, həm də 

təsərrüfatları barədə müəyyən təəssürat yaradır. 

Hal kateqoriyası. ―Kitab‖da atla bağlı iĢlənmiĢ sözlərin 

hər birinin hal kateqoriyası müstəvisində təhlili imkan xaricin-

dədir (əslində buna ehtiyac da yoxdur). Bu mənada hal 

kateqoriyası müstəvisində yalnız at və ayğır sözlərinin nəzər-

dən keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

 Adlıq halda – at. At yemiyən acı otlar (bitincə) bitməsə, 

yeg; 

 atdır - ...ünim boğulmadın bir atdır, əlümə girdi; 

 ayğır. Ayğır yenə oğlanı oyardı. 

Yiyəlik halda – müəyyən  yiyəlik halda: atıŋ. Qaragöz atıŋ 

belinə yatan Qazan; ayğırıŋ: Qara ayğırıŋ cilovsını maŋa 

tartğıl, yigit!; 
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Qeyri-müəyyən yiyəlik halda: at. Beyrək at köksin 

qucaqladı ... At ayağı külük, ozan dili çevik olur; ayğır. Yağı 

yordı əlümdə qıl kiĢlim, ayğır malı; 

Yönlük halda – ata. Bədəvi ata binüb oğlancuğın istəyü 

getdi... Ayağı uzın Ģahbaz ata binən arğıĢ; ayğıra. Altındağı Al 

ayğıra Bəkil məni bindirdi; 

Təsirlik halda – müəyyən təsirlik halda: atı. Vardılar, 

Bayındır xanıŋ tövləsindən ol eki atı gətürdilər; ayğırı. Marə 

bazırganlar, bu ayğırı və dəxi bu yayı və bu gürzi maŋa veriŋ!; 

Qeyri-müəyyən təsirlik halda: at. Bari Bayındır xanıŋ 

tövləsindən eki Ģahbaz yügrək at gətürüŋ; ayğır. Biŋ dəxi ayğır 

gətürüŋ kim, heç qısrağa aĢmamıĢ ola; 

Yerlik halda – ―Kitab‖da at və ayğır sözləri ismin yerlik 

halında iĢlənməmiĢdir; 

ÇıxıĢlıq halda – atdan ... Qalın Oğuz bəglərini bir-bir 

atından yıqıcı (yıxan) Qazılıq qoca oğlı bəg Yegnək çapar 

yetdi. Bögirdibəni atdan yerə saldı; ayğırdan ... atdan – 

ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. 

Müqayisələr at və ayğır sözlərinin adlıq, qeyri-müəyyən 

yiyəlik və qeyri-müəyyən təsirlik hallarda intensiv Ģəkildə, həm 

də daha çox təhkiyəçi dilində iĢləndiyini göstərir. Bu vahidlərin 

müəyyən yiyəlik, müəyyən təsirlik və çıxıĢlıq hallarda iĢlənmə 

tezliyi isə nisbətən zəifdir (burada yalnız kök morfemlərinə 

qoĢulan hal Ģəkilçiləri nəzərdə tutulur). Yeri gəlmiĢkən, 

mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ at və ayğır sözlərinin həmin 

hallarda iĢlənməsi ―Kitab‖ın dili üçün səciyyəvidir (sonrakı 

səhifələrə bax!). At sözü yönlük halda daha intensiv görünür: 

on bir dəfə iĢlənmiĢdir. Ayğır sözü isə yönlük halda cəmi iki 

dəfə iĢlənmiĢdir. Nəhayət, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, at və 

ayğır sözləri yerlik halda iĢlənməmiĢdir. Maraqlıdır ki, atla 
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bağlı digər sözlərin də yerlik halda iĢlənməsinə təsadüf 

olunmur. Bu isə bilavasitə situasiya, daha dəqiqi, uyğun 

sintaktik mühitin olmaması ilə bağlıdır. ġübhəsiz ki, atla bağlı 

sözlər ismin müəyyən bir halında iĢləndikdə mətndəki digər 

vahidlərlə sintaktik əlaqədə olur, cümlənin semantikasını 

reallaĢdıran detallardan birinə çevrilir. Bu isə atla bağlı bir sıra 

cəhətlərin ilkin konturları, iĢarələri barədə düĢünməyə imkan 

verir. Məsələn, qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan ―at‖ 

sözündən sonra ―köks‖ sözünün III Ģəxs mənsubiyyət Ģəkilçisi 

ilə iĢlənməsi (at köksün. Beyrək at köksin qucaqladı) 

qəhrəmanın ata olan sevgisinin, məhəbbətinin ilkin iĢarəsidirsə, 

çıxıĢlıq halda iĢlənmiĢ ―at‖ sözü də (Qalın Oğuz bəglərini bir-

bir atından yıqıcı... burada ―at‖ sözü ―yıqan‖ feli sifətinin tələbi 

ilə çıxıĢlıq halda iĢlənmiĢdir) qəhrəmanın mərdliyinin,  

igidliyinin ilkin iĢarəsidir. 

Mənsubiyyət kateqoriyası. Atla bağlı isimlərin mənsu-

biyyət Ģəkilçisi qəbul etməsi aĢağıdakı nümunələrdə aydın 

Ģəkildə görünür:  

I Ģəxsin təkində: atım, ayğırım.  

 

                    Bədəvi atım saqlardım bu gün içün; 

                    Ayğır atım boğazlayub aĢum versün!; 

                    Qonur atım yorultmıĢam sənin içün; 

                    Qaraqucda Qazlıq atlarım kiĢnətdilər; 

                    Səniŋ atuŋı mənim atım keçmədimi?; 

                    Al ayğırım gətürüŋ, oğlum binsün; 

                    Altımda Al ayğırım nə bəgənməzsən, - səni               

gördi oynar... 
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At və ayğır sözlərinin -ım4 mənsubiyyət Ģəkilçisi ilə 

iĢlənməsi mənsubluğu, sahibliyi birbaĢa ifadə edir (bu, -ım4  

mənsubiyyət Ģəkilçisinin ―mən‖ Ģəxs əvəzliyi əsasında yaran-

ması ilə bağlıdır). Daha doğrusu, Oğuz igidlərinin döyüĢ-

kənliyi, tədbirli olması, atı müqəddəs hesab etməsi, qadına olan 

dərin məhəbbəti və s. cəhətlərinin ilkin görüntüləri məhz mən-

subiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ at və ayğır kimi sözlər kon-

tekstində verilir. Digər tərəfdən, yuxarıdakı cümlələrin leksik 

mənasının reallaĢmasında atım və ayğırım, eyni zaman-da 

həmin sözlərin assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ bədəvi, ayğır, 

boğazlamaq, oynamaq, kiĢnətmək və s. sözlərin xüsusi rolu 

vardır. Bu cəhət ―Səniŋ atuŋı mənim atım keçmədimi?‖ cümlə-

sində daha qabarıq görünür. Buna səbəb isə at sözünün həm 

birinci, həm də ikinci Ģəxsin təkini ifadə edən mənsubiyyət 

Ģəkilçisi ilə iĢlənməsidir: atım, atuŋ. Yeri gəlmiĢkən, ―Səniŋ 

atuŋı mənim atım keçmədimi?‖ cümləsi poetik çəki baxımın-

dan da qüvvətlidir. Birincisi, ona görə ki, Oğuz igidi Beyrək 

niĢanlısı Banıçiçəyə özünü tanıdarkən  meydanda at çapdıq-

larını xatırladır. Ġkincisi, həmin cümlədəki kök (sən, at, mən, 

keç) və Ģəkilçi (-iŋ, -uŋ, -ı, -im, -ım, -mə, -di, -mi) morfem-

lərinin hamısı türk mənĢəlidir. Üçüncüsü, n, ŋ və m səslərinin 

alliterasiyası sintez Ģəklindədir. 

II Ģəxsin təkində: atıŋ, ayğırıŋ.  

 

                 Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün!; 

                 ġahbaz atıŋ qarımıĢdı,qulun verdi, axır!; 

                 Qaraquc ayğırıŋ ürkdi gedər. 
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Burada yalnız onu qeyd etməklə kifayətlənirik ki, atla 

bağlı sözlərdə II Ģəxsin təki üzrə mənsubiyyət Ģəkilçisinə az 

təsadüf olunur. ġübhəsiz ki, bu da situasiya ilə bağlıdır.  

III Ģəxsin təkində: atı – Bayrək  (Beyrək – Ə.T.) atı qızıŋ 

atını keçdi; 

 

                 ... atı bəhri hotazlı Qaragünə oğlı Qarabudaq; 

                 ayğırı. Altında Al ayğırı arıq oğlan; 

                 ayağı. At ayağı külük, ozan dili çevik olur; 

 

―Kitab‖da atı, ayğırı, ayağı tipli vahidlərə az rast gəlinir. 

Qeyd olunduğu kimi, bu,  situasiya ilə əlaqədardır.  

Atla bağlı isimlərin I, II və III Ģəxslərin  cəmi üzrə 

mənsubiyyət Ģəkilçiləri qəbul etməsinə təsadüf olunmur. Heç 

Ģübhəsiz ki, bu, uyğun sintaktik mühitin olmaması ilə bağlıdır. 

Çünki həmin Ģəkilçilər qədim türk abidələrinin dili baxımından 

səciyyəvidir: I Ģəxsin cəmində: Orxon-Yenisey abidələrində –  

türkimiz, eçümiz (əcdadımız); M.KaĢğarinin ―Divan‖ında – 

atımız; ―Kitab‖da – tağlarımız;  II Ģəxsin cəmində: Orxon-

Yenisey abidələrində -–eçiŋiz; M.KaĢğarinin ―Divan‖ında – 

topuğçınqız (xidmətçiniz); ―Kitab‖da – söhbətiŋüz... III Ģəxsin 

cəmində: yigitləri (M.KaĢğarinin ―Divan‖ı), onlarıŋ yanı 

(―Kitab‖). Burada bir cəhəti də qeyd edək ki,  bu  Ģəkilçilərin  

(-ı4, -sı4, -ları2) üçüncü Ģəxsin təkini və ya cəmini bildirməsi 

yalnız onlardan əvvəl gələn sahib Ģəxsin tək və cəmdə olması 

ilə müəyyənləĢdirilir. 

Atla bağlı olan sözlərin mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul 

etdikdən sonra ismin müəyyən bir halında iĢlənməsinə də təsa-

düf olunur. Bu tip vahidləri aĢağıdakı kimi səciyyələndirmək 

olar: 
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Mənsubiyyət Ģəkilçili at sözü adlıq halda iĢləndikdə 

mənsubluq və əĢyanın adını göstərmənin sintezi yaranır: mə-

nim atım. Səniŋ  atıŋı mənim atım  keçmədimi?; Mənsubiyyət 

Ģəkilçili at sözü yiyəlik hal Ģəkilçisi qəbul etdikdə mənsubluq, 

sahiblik və yiyəlik məzmunu qovuĢmuĢ vəziyyətdə olur: 

atumıŋ. Ağ-boz atumıŋ quyruğını kəsiŋ; 

Mənsubiyyət Ģəkilçili at sözü  yönlük halda  iĢləndikdə 

mənsubluq və obyektə doğru yönəlmə bildirmənin sintezi real-

laĢır: atuma. Tavla – tavla bağlananda atuma yazıx!;  

Mənsubiyyət Ģəkilçili at sözü təsirlik halda iĢləndikdə 

mənsubluq və üzərində təsir göstərilən əĢyanı bildirmənin 

vəhdəti yaranır: atımı. Nə dedigimi yetürüŋ geyünimlən mənim 

ġahbaz atımı gətürüŋ!; atın. Atın qamcıladı, yola girdi; 

Mənsubiyyət Ģəkilçili at sözünün yerlik halda iĢlənməsinə 

təsadüf olunmur. Qeyd etdiyimiz kimi, ―Kitab‖da ―at‖ sözü,  

ümumiyyətlə, yerlik halda iĢlənməmiĢdir; 

Mənsubiyyət Ģəkilçili at sözü çıxıĢlıq halda iĢləndikdə 

mənsubluqla iĢ və hərəkətin çıxıĢ nöqtəsini bildirmə eyni xətdə 

birləĢir: atımdan. Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə; 

atından. Atından endi, çobanıŋ əllərin çözdi... Atından endi, 

çilbərini bir tala iliĢdirdi. 

Yuxarıdakı vahidlərin hər birində ata təhkiyəçi münasibəti, 

xüsusən də at və qəhrəman münasibətlərinin müəyyən detalları 

görünür. 

Xəbərlik kateqoriyası. Atla bağlı sözlərin, xüsusən də at 

zoolekseminin yalnız III Ģəxsin təki üzrə xəbərlik Ģəkilçisi 

qəbul etməsi müĢahidə olunur (həmin tip vahidlərin üslubi 

məqamlar istisna olunmaqla digər Ģəxslər üzrə xəbərlik 

Ģəkilçisi qəbul etməsi prinsipcə mümkün deyil): 
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atdır: Avazın gödəlmədin, ünim boğulmadın bir atdır, 

əlümə girdi...; 

atındır. Hünər atındır; 

atıŋmıdır. Bu hünər atıŋmıdır, əriŋmidir? 

Hər üç cümlədə -dır xəbərlik Ģəkilçisi qəbul etmiĢ ―at‖ 

sözü, daha doğrusu, atdır, atındır, atıŋmıdır ismi xəbərlərinin 

assosiativliyi, üstün mövqedə olması aydın Ģəkildə görünür. Bu 

cəhət  ikinci və üçüncü cümlələrin semantik yükündə özünü 

birbaĢa göstərir: At qəhrəmandan hünərlidir, üstündür.  

Atla bağlı sifətlər. ―Kitab‖dakı atla bağlı sözlərin bir 

qismi sifət  nitq hissəsinə daxildir. Bu tip vahidləri iki yerə 

bölmək olar:  

1) At adlarının (zoonimlərin) apelyativi kimi iĢlənən 

sifətlər:  

 

                ağ, boz – Ağ-boz at 

                al – Al ayğır 

                alaca – Alaca at 

                boz – Boz ayğır 

                qara – Qara ayğır, Qaragöz at 

                qoŋur – Qoŋur at 

                gög – Gög bədəvi 

 

Yuxarıdakı at adlarının yaranmasında iĢtirak etmiĢ ağ, al, 

alaca, boz, qara, qoŋur kimi rəng bildirən sözlərin hər birinin 

simvolik mənası vardır (əvvəlki səhifələrə bax). 

2) Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər atla bağlı sözlər 

müstəvisində. Bu cür sözlərin hər birini ayrılıqda nəzərdən 

keçirək: 

atlu (at minən). Bədəvi atlu bir oğula, yarəb, noldu?; 
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 ... din düĢməni alaca atlu kafər bindi yılğadı; 

 Bir bölük atlu gəldi, içində bəgləri yatdı – uyıdı; 

 arıq.  Altında Al ayğırı arıq oğlan; 

 bəhri. ...atı bəhri hotazlı Qaragünə oğlı Qarabudaq; 

 bədəvi. Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda;   

  yügrək. Bari Bayındır xanıŋ tövləsindən eki Ģahbaz 

yügrək at gətürüŋ; 

 yaxşı. Gəl, yaxĢı at bin. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort!; 

 

 Nümunələrdəki sifətlərin hər biri atla bağlı ayrı-ayrı 

cəhətlərin ilkin kodu kimi çıxıĢ edir: atlu – Oğuz igidlərini atsız 

təsəvvür etmək mümkün deyil; arıq – Oğuz igidinin atını 

aĢağılama; bəhri (dəniz rəngində, mavi) – Oğuz igidinin atı ilə 

atının qotazı eyni rəngdədir: Gög bədəvi – gög (göy-mavi) + atı 

bəhri (mavi) qotazlı; bədəvi (köçəri, çöllü) – Oğuz igidinin atı 

adi atlardan deyil, cins, harın atdır; yügrək – Oğuz igidinin atı 

sürətli qaçıĢa malikdir, qaçağandır. ―Kitab‖dakı yügrək su ―iti, 

sürətli axan su‖, sözi yügrək isə ―sözü iti, kəskin‖ məna-

sındadır. Bu da yügrək at, yügrək su, yügrək söz vahidlərini 

eyni semantik Ģaxədə birləĢdirir; yaxĢı – YaxĢı at minən 

statusunu qazanmaq cəmiyyətdə nüfuz sahibi olmaq deməkdir. 

Yeri gəlmiĢkən, ―Gəl, yaxĢı at bin‖ cümləsi Basatla bağlı 

deyilmiĢdir. Basat isə nəinki Oğuz cəmiyyətinə qovuĢur, hətta 

Oğuz igidlərinə sarsıdıcı zərbələr vuran, onları bir-bir məhv 

edən, Oğuzların kökünü kəsmək istəyən Təpəgözü təkbaĢına 

öldürür. 

Qeyd etdiyimiz sifətlərin əksəriyyəti quruluĢca sadə (ağ, 

alaca, boz, qara...), bəziləri isə düzəltmədir: atlu, yügrək... 
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Əlavə edək ki, bu sözlərdən yalnız ―alaca‖ çoxaltma dərəcə-

sindədir. Digər sifətlər isə adi dərəcədədir: ağ, al, qara, qoŋur... 

Atla bağlı fellər. ―Kitab‖da atla bağlı iĢlənmiĢ felləri 

lüğəvi məna növləri baxımından aĢağıdakı kimi sistemləĢ-

dirmək olar (bu tip fellərin bir qismi həm də qəhrəmanla 

bağlıdır): 

Hərəkət felləri. Bu tip  fellər ―Kitab‖da üstün mövqedə 

görünür:  

çapmaq. Büdrəmək. Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün!;  

dəpmək. At dəpdilər;  

səgirtmək. sürücdürmək. Xan baba, qorxuram səgir-

dərkən Qoŋur atın sürücdirəsən;  

     ilğamaq. Ġlğıyuban qara tağım yıqan Qazan!;  

    tayanmaq. Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb tayandı, iki 

ayağınıŋ üzərinə turdı, kiĢnədi. 

Sonuncu nümunədəki ―tayanmaq‖ sözü M.Ergin və 

H.Araslının nəĢrlərində ―tanıdı‖ Ģəklindədir. B.Bartoldun tərcü-

məsində də tanıdı mənasındadır (узнал его). Drezden nüsxə-

sindəki yazılıĢ Ģəkli isə ―tayandı‖ formasında transkripsiyanın 

məqbul olduğunu göstərir. Amma bu da var ki, cümlənin se-

mantik tutumu həmin yazılıĢ Ģəklini daha çox tayandı yox, 

tanıdı Ģəklində oxumağa imkan verir. 

Birinci və ikinci cümlələr isə yalnız atla bağlı hərəkət 

felləri yox, tərkibindəki sözlərin hamısının, əsasən, atla bağlı 

sözlər cərgəsindən ibarət olması baxımından maraq doğurur: 

çapmaq, ağ, boz, at, büdrəmək – Çaparkən ağ-boz atıŋ 

büdrəməsin; at, dəpmək – At dəpdilər. Dördüncü cümlədəki 

―sürücdürmək‖ felinin semantikası barədə fikir müxtəlifliyi 

var. Məsələn, A.Hacıyev qorqudĢünaslıqdakı iki fikri qarĢı-

laĢdırır: 1) F.Zeynalov və S.Əlizadəyə görə, ―sürcmək‖ sürüĢ-
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mək mənasını ifadə edir; 2) O.ġaiq və M.Erginə görə, 

―sürcmək‖ büdrəmək mənasındadır. A.Hacıyev ikinci fikri 

müdafiə edir: ―... bu mənanı (büdrəmək) əsas götürən O.ġaiq 

və M.Ergin yüzə-yüz haqlıdırlar... ―Oğuznamə‖də verilmiĢ 

―Bir sürçin atın ayağın kəsməslər‖ atalar sözündə də həmin 

məna (büdrəmək – Ə.T.) ifadə olunmuĢdur‖1. Biz isə birinci 

fikrin doğru olduğunu aĢağıdakı faktlarla arqumentləĢdiririk: 

 M.KaĢğarinin ―Divan‖ında ―sürçmək‖ sözü sürüĢmək 

mənasında izah edilmiĢdir: at sürçdi – at sürüĢdü; 

təhkiyəçi ―Kitab‖ın dili baxımından səciyyəvi olan ―büd-

rəmək‖ deyil, məhz ―sürcmək‖ sözündən istifadə edib; 

c→Ģ əvəzlənməsi türk dilləri baxımından səciyyəvidir: 

sürcmək – sürüĢmək, sağdıc-sağdıĢ; 

atın sürüĢməsi mətnin semantik yükü ilə birbaĢa bağlanır: 

Sürcdi, məni yerə saldı (...Al ayğır yoruldu...sürüĢərək məni 

yerə vurdu). 

Hal-vəziyyət ifadə edən fellər. Bu cür fellər, əsasən, at 

səslənməsini ifadə edən sözləri əhatə edir: 

kiĢnəmək. Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb tayandı, iki 

ayağının üzərinə turdı, kiĢnədi;  

oğramaq (kiĢnəmək). Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda;  

qan qaĢınmaq. Aslan hayqırdı, meydanda nə qədər at 

varsa, qan qaĢındı. Maraqlıdır ki, buradakı ―qan qaĢınmaq‖ 

ifadəsi ―Kitab‖ın 1988-ci il Bakı nəĢrində ―qanı coĢmaq‖, 

―vahiməyə düĢmək‖ kimi sadələĢdirilmiĢdir. O.ġ.Gökyayın 

nəĢr etdirdiyi ―Dedem Korkudun kitabı‖nda isə ―qan iĢəmək‖, 

―qorxudan qan iĢəmək‖ mənasında izah edilmiĢdir2. M.KaĢğa-

                                                           
1
 A.Hacıyev. ―Dədə Qorqud kitabı‖: oxunuĢlar, açımlar. Bakı, 2007, s.187. 

2
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, s.235. 
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rinin ―Divan‖ında kaĢan (qaĢan – Ə.T.) heyvanın, atın iĢəməsi 

mənasında verilmiĢdir. Qeyd edək ki, ―Kitab‖ın Bakı nəĢrində 

(1988) ―qan qaĢınmaq‖ ifadəsinin ―vahiməyə düĢmək‖ 

mənasında verilməsi mətnin semantikası ilə bağlanır. Belə ki, 

―qorxudan qan iĢəmək‖ vahidi ilə ―vahiməyə düĢmək‖ eyni 

semantik yuvaya daxil ola bilir. Digər tərəfdən, ―qan qaĢın-

maq‖ ifadəsinin həqiqi yox, məcazi mənada iĢləndiyini də 

nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu tip sözlər sırasına ―çığırma‖ 

ismini də əlavə etmək olar:... at çığırmasından çəkübəni oğlanı 

oyardı. Həmin söz O.ġ.Gökyayın nəĢrində ―çokramasından‖ 

Ģəklindədir. 

At və qəhrəmanı xatırladan hərəkət felləri. Bu tip  fel-

lərin ümumi mənzərəsi aĢağıdakı  nümunələrdə daha aydın 

görünür: 

atlanmaq. Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı, ava çıqdı;  

binmək (minmək). Altındağı Al ayğıra Bəkil məni 

bindirdi; 

çapdırmaq. Altındağı Al ayğırı maŋa vergil! Qan dərlədi 

çapdırayım səniŋ içün; 

qamcılamaq (qamçılamaq). Atın qamcıladı yola girdi; 

əyərləmək (yəhərləmək). Uru turdı təvlədən bir ġahbaz at 

çıxartdı, əyərlədi, geyimini geydi; 

kiĢnəĢdirmək. Qaraquc atları kiĢnəĢdirən!; 

öŋcələmək (mahmızlamaq, dizləri ilə vurmaq). Bədəvi atın 

öŋcələdi, ol tərəfə yüridi; 

yortmaq (at yeriĢinin bir növüdür, bu cür yeriĢdə at bir 

qabaq ayağı ilə bir dal ayağını eyni vaxtda yerə qoyur, 

çapmaq). Gəl, yaxĢı at bin. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort!; 

 yügürtmək. Yügrək atın yügürdüb Qanturalı gürzin gögə 

atar ...; 
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yarıĢmaq. Yügrək olsa, yarıĢsam. 

Göründüyü kimi, at və qəhrəmanı xatırladan hərəkət 

fellərinin əksəriyyəti feli xəbər funksiyasında çıxıĢ edir ki, bu 

da at və qəhrəman barədə daha dolğun təəssürat yaratmağa 

xidmət edir. 

Atla bağlı fellərin quruluĢu. Bu cür felləri aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırmaq olar:  

sadə fellər: dəpmək, binmək, çapmaq...;  

düzəltmə fellər: atlanmaq, çapdırmaq, əyərləmək, kiĢnəĢ-

dirmək; 

mürəkkəb fellər: at oynatmaq, at salmaq (bu tip fellər həm 

də feli frazeoloji birləĢmələr baĢlığı altında öyrənilir). 

―Kitab‖da ―çapar‖ sözünün iĢtirakı ilə yaranmıĢ atla bağlı 

mürəkkəb fellər sırasına aĢağıdakıları da əlavə etmək olar: 

çapar gəlmək. At ağızlu Aruz qoca evinə çapar gəldi; 

çapar getmək. ...Beyrəgiŋ atasına, anasına  muĢtuluğa 

çapar getdi; 

çapar varmaq. Ağ alınlu Bayındırıŋ divanına çapar 

vardım; 

çapar yetmək. Boz ayğurlu Beyrək çapar yetdi. 

Tərkibində ―çapar‖ sözü iĢlənən bu cür mürəkkəb fellər 

―atını sürətlə sürmək‖, ―sürətlə gəlib yetiĢmək‖ və s. mənaları 

ifadə edir. Həmin fellərin ―Kitab‖da iĢlənmə tezliyi belədir: 

çapar varmaq – 1 dəfə, çapar getmək – 1 dəfə, çapar gəlmək – 

3 dəfə, ―çapar yetmək‖ isə hər bir qəhrəmanın dilində bir neçə 

dəfə iĢlənmiĢdir. ―Çaparaq yetiĢdi‖ anlamlı ―çapar yetdi‖nin bu 

intensivliyi ―Kitab‖da at və qəhrəman obrazlarının sintez 

Ģəklində olduğunu, daha doğrusu, onların bütün məqamlarda 

bir-birini tamamladığını göstərir. 
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Qeyd etdiyimiz kimi, at oynatmaq (hünər göstərmək), at 

yelisinə düĢmək (atın boynuna sarılaraq sürətlə sürmək), at 

salmaq (atla meydana girmək) vahidləri türkologiyada feli 

frazeoloji vahidlər hesab olunur. Bu cür vahidlər sırasında ―qan 

dərlətmək‖ ifadəsinin rolu daha qabarıq görünür. Bu mənada 

―Kitab‖da cəmi bir dəfə iĢlənmiĢ ―qan dərlətmək‖ ifadəsinə 

diqqət yetirək: qan dərlətmək (atı qanı çıxana qədər sürmək, 

qan-tər içində sürmək) – Qan dərlədi çapdırayım səniŋ içün. 

Yeri gəlmiĢkən, ―Kitab‖da bir neçə dəfə iĢlənmiĢ ―dərləmək‖ 

feli heç bir türk dilində deyil, yalnız Azərbaycan dilində, daha 

doğrusu, Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrində məhz ―dər-

rəməx`‖ Ģəklində mühafizə olunur (bax. Əzizxan Tanrıverdi. 

―Kitabi-Dədə Qorqud və qərb ləhcəsi‖. Bakı, 2002, s.39). 

Atla bağlı fellər növ  kateqoriyası müstəvisində 

AraĢdırmalar göstərir ki, bu cür fellər sırasında məlum 

növdə olanlar üstün mövqedədir. Məchul növdə iĢlənmə, 

əsasən,  müĢahidə olunmur. Digər növlərdə olanlar isə cəmi 

bir-iki nümunəni əhatə edir. Bəzi faktları təqdim edirik: 

Məlum növdə: dəpmək. At dəpdilər;  

         kiĢnəmək. ...iki ayağının üzərinə turdı, kiĢnədi; 

         yortmaq. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort; 

QayıdıĢ növdə: atlanmaq. Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı...; 

QarĢılıq növdə: yarıĢmaq. Yügrək olsa yarıĢsam; 

Birgəlik növdə: kiĢnəĢdirmək. Qaraquc atları kiĢnəĢdirən!;  

Ġcbar növdə: çapdırmaq. Qan dərlədi çapdırayım səniŋ 

içün. 

Təsirlik və təsirsizlik kateqoriyası. Atla bağlı fellərin bir 

qismi təsirli, bir qismi isə təsirsizdir. Bəzi nümunələri təqdim 

edirik:   

təsirli fellər: bindirmək. Al ayğıra Bəkil məni bindirdi;  
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        çapdırmaq. Qan dərlədi çapdırayım..; 

        kiĢnətmək. ... qaraquçın kiĢnətdi.  

təsirsiz fellər: kiĢnəmək. ... iki ayağının üzərinə turdı, 

kiĢnədi; 

        atlanmaq. Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı....; 

        yarıĢmaq. Yügrək olsa, yarıĢsam; 

        oğramaq. Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda.  

 

İnkarlıq kateqoriyası. ―Kitab‖dakı atla bağlı fellərin təsdiq 

və inkarda iĢlənməsi, bir tərəfdən, sintaktik mühitlə, digər 

tərəfdən isə həmin tip fellərin semantik yükü ilə bağlıdır. Qeyd 

edək ki, inkarlıq mənası bəzən –ma2 Ģəkilçisinin iĢtirakı 

olmadan reallaĢır ki, bu da bilavasitə fellərin semantikasından 

doğur. Məsələn, ―yorulmaq‖ feli gücdən düĢmək, zəifləmək, 

üzülmək və s. mənalara malik olduğu üçün təsdiqdə iĢləndikdə 

inkar, inkarda iĢləndikdə isə təsdiq məzmunu ifadə olunur. 

Məsələn, ―Toqlı baĢlu Turu ayğır yoruldı‖ cümləsinin feli 

xəbəri  təsdiqdə iĢlənsə də, inkar məzmunludur, daha dəqiqi, 

çox asanlıqla ―qaça bilmədi‖ sözü ilə əvəzlənə bilir. Ġnkar 

Ģəkilçisi ilə iĢlənmiĢ ―yorulmaq‖ felində isə təsdiq məzmunu 

ifadə olunur: Yorulmadı. Bu cümlənin semantik tutumu 

güclüdür, qüvvətlidir və ya gücdən düĢmədi, üzülmədi kimi 

mənaları əhatə edir. Fikrimizcə, bu, -ma2 inkar Ģəkilçisinin 

arxetipləri ilə bağlıdır: ―...ümumtürk ―boĢ‖ sözünün karaqas 

dilindəki ―bot‖ variantı göstərir ki,  burada bo+Ģ//t tərkib 

hissələri və ―bo‖ kökü vardır  və həmin kök inkarlıq bildirən 

―ba‖ ilə bağlıdır, çünki inkarlıq morfemi zəiflik, azlıq, boĢluq 

məna çaları daĢıyan sözlə eyni yuvaya girə bilər‖1. 

                                                           
1
 F.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.248. 
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Yaxud ―büdrəmək‖ feli müvazinətini itirmək, yeriĢini 

pozmaq və s. mənaları ifadə edir. Deməli, ―büdrəmək‖ feli 

situasiyadan asılı olaraq təsdiqdə iĢlənərsə, mənfi çalar, hətta 

qarğıĢ mənası ifadə edilər: Büdrəsin! – YeriĢini itirsin! 

Müvazinəti pozulsun! və s. Əksinə, inkarda iĢləndikdə müsbət 

məna çaları, hətta alqıĢ mənası ifadə olunur. Yeri gəlmiĢkən, 

―Kitab‖da ―büdrəmək‖ felinin bir neçə dəfə məhz inkarda 

iĢlənməsi müĢahidə olunur: büdrəməsin. Çaparkən ağ-boz atıŋ 

büdrəməsün! AlqıĢ mənası ifadə olunan bu tipli cümlələr 

―Kitab‖ın poetik dilini zənginləĢdirən detallardan hesab olunur. 

Göründüyü kimi, yorulmaq və büdrəmək tipli fellər 

təsdiqdə iĢləndikdə inkar, inkarda iĢləndikdə isə təsdiq məzmu-

nu yaranır (cümlənin semantikasından doğan məna nəzərdə 

tutulur). KiĢnəmək və oğramaq tipli fellər isə -ma2 inkar 

Ģəkilçisi ilə iĢləndikdə daha çox inkar, əksinə olduqda isə daha 

çox təsdiq mənası yaranır: kiĢnəĢdirmək. Qaraquc atları kiĢnə-

Ģdirən!; kiĢnətmədin (burada -ma2 inkar Ģəkilçisi -mədin2 feli 

bağlama Ģəkilçisinin tərkibində iĢlənmiĢdir). Qaraqucda Qazlıq 

atım kiĢnətmədin (Qaracıqda Qazlıq atımı kiĢnətmədən). 

―Kitab‖da diqqət çəkən məqamlardan biri də məhz at 

kiĢnəməsi təsvir olunan səhnələrdir. Konkret desək, Oğuzların 

Ģad və kədərli  anlarının ilkin konturlarını, həm də ―kiĢnəmək‖ 

sözü kontekstində dəqiqləĢdirmək mümkündür: At kiĢnəməsi 

eĢidilir = Oğuzların  Ģad günləri; At kiĢnəməsi eĢidilir = 

Oğuzların kədərli günləri. Bu mənada ―Kitab‖da ―Bədəvi atlar 

yiyəsini görüb kiĢnədikdə (Bədəvi atlar issin görüb oğradıqda) 

feli birləĢməsinin ―Saqallu boz ac turğay sayradıqda‖, ―Köksi 

gözəl qaya tağlara gün dəgəndə‖ və s. kimi birləĢmələrlə eyni 

mətn daxilində verilməsi dediklərimizi arqumentləĢdirir. Yeri 

gəlmiĢkən, həmin mətn poetik çəki baxımından çox zəngindir. 
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Sanki bu mətndə təbiət gözəlliyi ilə türkün poetik təfəkkürü 

çulğaĢmıĢ vəziyyətdədir. 

Ümumiyyətlə, at kiĢnəməsi müəyyən bir hadisə barədə 

siqnal, iĢarədir. Heç Ģübhəsiz ki, qədim türk at kiĢnəməsini 

dərindən müĢahidə etmiĢ, onun nə üçün kiĢnədiyini çıxartdığı 

səsin – kiĢnəmənin alçaqlıq və yüksəklik  dərəcəsi ilə - ton 

müxtəlifliyi ilə müəyyənləĢdirmiĢdir (bu, atçılıqla məĢğul olan 

bütün xalqlara aiddir). ―Kitab‖da at kiĢnəməsi təsvir olunan 

səhnələrin mətn  semantikası müstəvisində təhlili aĢağıdakıları 

söyləməyə imkan verir: 

at Beyrəyi tanıdığı üçün kiĢnəyir: Boz ayğır dəxi Beyrəgi 

görüb tayandı, iki ayağınıŋ üzərinə turdı, kiĢnədi;  

dan yelləri əsir, torağay ötür, dağlara gün dəyir, igidlər 

güləĢir- bir sözlə, Oğuz elində hər Ģey gözəldir, bu anlarda 

bədəvi atlar sahibini gördüyü üçün kiĢnəyir: Bədəvi atlar issin 

görüb oğradıqda; 

Qazan çətin vəziyyətdədir, dəvələrini nərildədiblər, atlarını 

kiĢnədiblər: Qazan buŋlu oldu... Qaraqucda Qazlıq atlarımı 

kiĢnətdilər; 

Burla xatun oğlu Uruzu itirdiyi üçün quluncuq kimi kiĢnə-

mək istəyir: Quluncığı kiĢnəyib belə keçdi. Quluncığım aldır-

mıĢam,kiĢnəyəyinmi? 

―Kitab‖dakı bu xüsusiyyətlər ―Koroğlu‖ dastanı baxımın-

dan da səciyyəvidir. Burada bir nümunəni xatırlatmaq yerinə 

düĢür: 

 

                          Qoyun bədöylər kiĢnəsin, 

                          Misri qılınclar iĢləsin,  

                          Kimi tənəf qılınclasın,  

                          Kiminiz bir xan üstünə. 
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Bu parçadakı ―Qoyun bədöylər kiĢnəsin‖ misrası birbaĢa 

döyüĢə çağırıĢ, hücum mənasını ifadə edir. 

―Kitab‖da  atla bağlı iĢlənmiĢ digər fellərin təsdiq və 

inkarda olmasını aĢağıdakı nümunələr müstəvisində nəzərdən 

keçirək: 

təsdiqdə: atlanmaq. Qalın Oğuz bəgləri atlandılar; 

binmək. Kim atın binər, kim cövĢən geyər; 

çapmaq. Oğuz bəgləri at çapanda meydan qalmıĢ; 

səgirtmək. Güni gəldi, ağ meydanda səgirdərin səniŋ içün! 

inkarda:  binməmək (minməmək). Sarb yürürkən Qazlıq 

ata namərd yigit yenə bilməz; binincə binməsə yeg!; 

enməmək. Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə;  

verməmək. ġahbaz-Ģahbaz atlar Qarıyubdur qulun verməz;  

yeməmək. At yemiyən acı otlar (bitincə) bitməsə, yeg! 

Müqayisələr atla bağlı fellərin daha çox təsdiqdə iĢlən-

diyini göstərir. Bu da, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, birbaĢa 

həmin tip fellərin semantik tutumu ilə bağlıdır. Bir cəhəti də 

qeyd edək ki, ―Kitab‖da təsdiq və inkar qarĢılaĢdırmasının 

―yox‖ sözü ilə ifadəsinə də təsadüf olunur. Burada ―binmək‖ 

felinin inkarda iĢləndiyini göstərməklə kifayətlənirik: And 

içmiĢəm, qısır qısrağa bindigim yoq.  

Felin təsriflənən formaları. ―Kitab‖da atla bağlı sözlərin 

felin təsriflənən formaları baxımından araĢdırılması bir sıra 

maraqlı nəticələr söyləməyə imkan verir. Konkret desək, bu tip 

sözlər daha çox felin əmr, xüsusən də xəbər Ģəklində (burada 

Ģühudi keçmiĢ zaman Ģəkilçisi ilə iĢlənmə nəzərdə tutulur) 

qabarıq Ģəkildə müĢahidə olunur.Digər Ģəkillərə isə az təsadüf 

olunur. Hətta atla bağlı fellərin felin vacib Ģəklində iĢlənmə-

sinə, ümumiyyətlə, rast gəlinmir. Heç Ģübhəsiz ki, bu birbaĢa 
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uyğun sintaktik mühitin olmaması ilə bağlıdır. Çünki felin 

vacib Ģəkli ―Kitab‖ın dili üçün səciyyəvidir: Mən qarıma 

varmadan ol maŋa baĢ gətürmək gərək ... Baba, bu sözü sən 

maŋa diməmək gərək idiŋ... 

Atla bağlı fellər felin təsriflənən formaları müstəvisində 

aĢağıdakı kimidir: 

Əmr Ģəklində: I Ģəxs təkdə. çapdırayım. Qan dərlədi 

çapdırayım səniŋ içün; 

kiĢnənəyinmi. Quluncığım aldırmıĢam, kiĢnəyəyinmi?; 

əyər salayım. Baba, yelisi qara Qazlıq atuma əyər sala-

yım...; 

II Ģəxs təkdə. yort. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort!; 

III Ģəxs təkdə. ensün. Hay, atamıŋ altun qədəhindən Ģərab 

içən, məni sevən atdan ensün!; 

binət olsun. Tavla-tavla Ģahbaz atlarım gərəksə, aŋa binət 

olsun!;  

büdrəməsün. Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün!; 

II Ģəxs cəmdə. atlanıŋ. XoĢ, imdi atlanıŋ! 

III Ģəxs cəmdə. binsünlər. Hey, məni sevən yigitlər 

binsünlər! 

Nümunələrdəki yort və atlanıŋ fellərində əmr mənası 

birbaĢa ifadə olunur. ―Əyər salayım‖ tipli fellər isə daha çox 

sintaktik bütövlərin əvvəlində iĢlənir ki, bu da hadisələrin 

dinamikasını izləmək baxımından maraqlıdır: Baba, yelisi qara 

Qazlıq atuma əyər salayım, qanlı kafər elinə aqın çapayım. BaĢ 

kəsim, qan dökim. Kafərə qan qusdırayım. Qul-qaravaĢ 

gətürəyim. Hünər göstərəyim. Burada felin əmr Ģəkli ilə ifadə 

olunmuĢ feli xəbərlərin iĢlənmə ardıcıllığına diqqət yetirək: 

əyər salayım→ aqın çapayım – baĢ kəsim→qan dökim→qan 

qusdırayım→gətürəyim (qul-qaravaĢ)→hünər göstərəyim. 
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Deməli, mətn daxilində ―əyər salayım‖ baĢlanğıcı, ―hünər 

göstərəyim‖ isə nəticəni ifadə edir. 

ġühudi keçmiĢ zamanda: atlandı.  Altı yüz kafər atlandı; 

atlandılar. Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı, ava  çıqdı; 

bindim. Yelisi qara Qazlıq atın bütün bindim;    

mindi. Haman qız sıçradı, ata mindi; 

çapar yetdi. ...Qazan qartaĢı Qaragünə çapar yetdi;  

kiĢnədi. ...iki ayağının üzərinə tırdı, kiĢnədi; dəpdi. Baba 

yalŋuz kafərə at dəpdi; 

 yortdılar. Yedi gün yedi gecə yortdılar... 

Qeyd etdiyimiz kimi, ―Kitab‖da Ģühudi keçmiĢ zamanda 

iĢlənmiĢ fellər üstün mövqedədir. Bu sistemdə isə ―minmək‖ 

və ―yetmək‖ felləri mərkəzdə durur:                       

bindi ... Qazan... Qoŋur atın  çəkdirdi, bütün bindi;  

         ...TəpəlqaĢğa ayğırına Tondaz bindi;  

         ...Gög bədəvisin tutdırdı, Qazan bəgüŋ qarındaĢı              

Qaragünə bindi; 

          ... Beyrək Boz ayğırına bindi; 

          ... Yegnək Turı ayğırına bindi; 

        ... Ağ bədəvisin çəkdirdi... ġir ġəmsəddin bindi...  

 

        yetdi ... Qazan bəgiŋ qartaĢı Qaragünə çapar yetdi; 

        ...Qıyan Səlcük oğlı Dəli Donda çapar yetdi; 

        ...Qaragünə oğlı Qarabudaq çapar yetdi; 

        ...Ğəflət qoca oğlı ġir ġəmsəddin çapar yetdi; 

        ... Boz ayğırlu Beyrək çapar yetdi; 

        ...Qazlıq qoca oğlı bəg Yegnək çapar yetdi; 

        ...At ağızlu Uruz qoca çapar yetdi; 

        ...Bəgdüz Əmən çapar yetdi; 

        ...Ġlək qoca oğlı Alb Ərən çapar yetdi... 



                                                                                 

245 

 

 

QarĢılaĢdırmalar göstərir ki, ―mindi‖ (bindi) feli boyların 

əvvəlində, ―yetdi‖ isə sonlarında çox iĢlənmiĢdir. Bu da 

qəhrəmanlıq dastanlarının poetik strukturu, daha doğrusu, 

hadisələrin inkiĢaf xətti ilə bağlıdır.Yeri gəlmiĢkən, ―çapar 

yetdi‖ ifadəsindən sonra verilmiĢ nida cümləsi Oğuz igidlərinin 

Qazan xana hesabatını xatırladan ən əsas atributlardandır: Çal 

qılıcıŋ ağam Qazan, yetdim! – dedi. ġühudi keçmiĢ zamanda 

iĢlənmiĢ dəpmək (burada sürmək mənası nəzərdə tutulur) və 

urmaq (vurmaq)  fellərinin mətn daxilində ardıcıl olaraq 

verilməsi də ―Kitab‖ın dili üçün səciyyəvidir: Qazan at dəpdi. 

Sugüsin çəküb əlindən aldı, dəpəsinə urdı... Bu cəhət ―at saldı‖ 

(at sürdü) və ―qılıc yüritdi‖ (qılınc çaldı) vahidlərində də 

müĢahidə olunur: Qara tonlu kafərə at saldılar, qılıc yüritdilər. 

Kafəri basdılar – qırdılar... Bu cür detallarda isə Oğuz igid-

lərinin Ģücaəti birbaĢa, həm də məhz qəhrəman və at kon-

tekstində ifadə olunur. 

Ġndiki zamanda: urar (vurur). Xanım, sazdən bir aslan 

çıqar, at urar...; binər (minir). Kim atın binər, kim cövĢən 

geyər. 

Qeyri-qəti gələcək zamanda: qulun verməz. ġahbaz-

Ģahbaz atlar Qaruyubdur qulun verməz.  

Arzu Ģəklində: sürücdirəsən. Qoŋur atıŋ sürücdirəsən; 

       binəm. Nagah qaçma-qoma olarsa, birisini binəm, birisini 

yedəm. 

ġərt Ģəklində: yarıĢsam. Yügrək atın yügürdüb Qanturalı 

gürzin gögə atar ... Yügrək olsa, yarıĢsam. 

minərsəm. Minərsəm, tabutum olsun! 

Atla bağlı fellər indiki və qeyri-qəti gələcək zamanlarda, 

eləcə də arzu və Ģərt Ģəkillərində az iĢlənsə də, Oğuz igidlərinin 
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hərəkət trayektoriyasını dəqiqləĢdirməyə kömək edən detal-

lardandır. 

Felin təsriflənməyən formaları. Atla bağlı fellərin - maq2 

məsdər Ģəkilçisi ilə iĢlənməsinə az təsadüf olunur, feli sifət və 

feli bağlamalar isə qabarıq Ģəkildə görünür. Bəzi nümunələrə 

diqqət yetirək: 

Məsdər: -maq. binmək. Yelisi qərə atuma binməgüm çoq. 

―Kitab‖da məsdərin –ıĢ Ģəkilçisi ilə ifadə olunması 

―səgirtmək‖ felində də özünü göstərir: səgirdiĢin – oğlumıŋ at 

səgirdisin – oğlumin at səyirtməyini. 

Feli sifətlər: - ən. kiĢnəĢdirən. Qaraquc atları kiĢnəĢdirən!; 

- digim. bindigim. And içmiĢəm, qısır qısrağu bindigim 

yoq. 

- ıcı. yıqıcı (yıxan). Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından 

yıqıcı, Qazlıq qoca oğlı bəg Yegnək çapar yetdi. 

Feli bağlamalar: - üb. Quluncığı kiĢnəyüb belə keçdi; 

- übən ... ağ-boz atlar binübən yortuĢdılar; 

- übəni. Binübəni qazavata varduğım yoq; 

- mədin. Mən qaraquc atıma binmədin ol binmiĢ ola!; 

- dıqda. Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda; 

- anda. Oğuz bəgləri at çapanda meydan qalmıĢ; 

- ərək. Dəli Qarçar səgirdərək vardı, suya düĢdü; 

- incə. Sarb yürürkən Qazlıq ata namərd yigit yenə 

bilməz; binincə binməsə, yeg! 

Yuxarıdakı feli bağlamalar daha çox hərəkəti tərzə və 

zamana görə tamamlayır. Bu da digər qəhrəmanlıq dastan-

larımızda olduğu kimi, ―Kitab‖ın poetik strukturunda at və 

qəhrəman obrazlarının həlledici rola malik olması ilə bağlıdır. 
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Atla bağlı sözlər və köməkçi nitq hissələri. Atla bağlı 

bəzi sözlərin köməkçi nitq hissələri ilə birlikdə iĢlənməsinə rast 

gəlinir:  

   -la bağlayıcısı. qulanla. Qulanla sığın-keyikə qoŋsı 

yurdım!; 

nə-nə bağlayıcısı. Salur Qazan nə atın ögdi, nə kəndin 

ögdi.  

-ca ədatı. alaca. Altundağı alaca atuŋ nə ögərsən? ; 

-mı ədatı. atıŋmıdır. Bu hünər atıŋmıdır, əriŋmidir? 

çapmadıqmı. Səünlə meydanda at çapmadıqmı! 

Bu nümunələrdə birləĢdirmə (-la), inkarlıq (nə-nə),  

qüvvətləndirmə (-ca) və sual (-mı) mənaları ifadə edən  

köməkçi nitq hissələrinin rolu birbaĢa görünür. Bəzən isə 

köməkçi nitq hissələrinin atla bağlı sözlər kontekstində 

bilavasitə təqdiminə rast gəlinir: içün qoĢması. Bədəvi atım 

saqlardım bu gün içün... Qoŋur atım yorultmıĢam səniŋçün. 
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ATLA BAĞLI VAHĠDLƏRĠN 

 SĠNTAKTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

―Kitab‖dakı atla bağlı vahidlərin söz birləĢmələri, məqsəd 

və intonasiyaya görə cümlənin növləri, cümlə üzvləri və 

xitablar müstəvisində öyrənilməsi at və qəhrəman obrazlarının 

ən səciyyəvi cəhətlərini dəqiqləĢdirməyə imkan yaradır. 

Məsələn, ―yügrək at‖ birinci növ təyini söz birləĢməsində atın 

sürətli qaçıĢa malik olması, ―Oğuz bəgləri at çapanda‖ feli 

birləĢməsi və ―Qan dərlədi çapdırayım səniŋ içün‖ əmr 

cümləsində Oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı, ―...hünər atındır‖ 

cümləsindəki ismi xəbərdə atın qeyri-adi gücü, ―Qulunum 

oğul!‖ xitabında atın hətta oğuldan  üstün tutulması konkret 

olaraq ifadə olunur. Daha dəqiqi, atla  bağlı ilkin kontur və 

kodların tam  reallaĢmıĢ vəziyyətdə olması məhz sintaksis 

müstəvisində aydın Ģəkildə görünür. 

Atla bağlı sözlər ismi birləĢmə müstəvisində. Belə 

birləĢmələr birinci növ təyini söz birləĢmələri, ikinci növ təyini 

söz birləĢmələri,  üçüncü növ təyini söz birləĢmələri, həmçinin  

təyini söz birləĢmələrinə daxil olmayan ismi birləĢmələri əhatə 

etdiyindən onların hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazım 

gəlir: 

Birinci növ təyini söz birləşmələri. ―Kitab‖da bu tip 

birləĢmələrin aĢağıdakı modellərdə təzahürünə rast gəlinir: 

İsim+isim modelində: Ģahbaz at. Urı turdı, təvlədən bir 

Ģahbaz at çıxardı, əyərlədi, geyimin geydi; 
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ġahbaz ayğır. ġahbaz ayğırı çəkdirdi, büdə bindi. 

Bu nümunələrdə asılı tərəf kimi çıxıĢ edən Ģahin anlamlı 

―Ģahbaz‖ sözü fars mənĢəlidir, birləĢmə daxilində igid, cəsur, 

cəsarətli mənasındadır. Maraqlıdır ki, ―Ģahbaz‖ sözü həm də 

Oğuz igidləri ilə bağlı iĢlədilmiĢdir: Vay, Ģah yigidim, vay, 

Ģahbaz yigidim! Qeyd edək ki, bu cür detallar at və qəhrəman 

obrazlarını eyni xətdə birləĢdirir. 

Sifət+isim modelində: bədəvi at ... Bədəvi atlar issin görüb 

oğradıqda; 

        yaxĢı at. Gəl yaxĢı at bin;  

        ağ-boz at. Ağ-boz atlar çapdırır alpanlar gördüm: 

        yügrək ... eki Ģahbaz yügrək at gətürüŋ. 

―Kitab‖da  sifət+isim  modelində olan birinci növ təyini 

söz birləĢmələri üstün mövqedədir. Bu üstünlük at adlarında 

daha qabarıq görünür. Belə ki, Qoŋur at, Qara ayğır, Boz ayğır, 

Al ayğır və s. kimi zoonimik vahidlər məhz sifət+isim 

modelində olan I növ təyini söz birləĢmələridir. 

Say+isim modelində: biŋ ayğır. Biŋ ayğır diləyübdir kim, 

qısrağa  aĢmamıĢ ola;  

Əvəzlik+isim modelində: bu ayğır... bu ayğırı və dəxi bu 

yayı və bu gürzi maŋa veriŋ; 

         bu at. Bu at Bəkiliŋdir, biz qaçırız. 

Bu tip modellərdə atla bağlı sözlərin az iĢlənməsi, Ģübhəsiz 

ki, uyğun sintaktik mühitin az olması ilə bağlıdır. 

Ġkinci növ təyini söz birləĢmələri. Bu cür təyini söz 

birləĢmələrini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1) Hər iki tərəfi əsasən atla bağlı isimlərdən ibarət olanlar:  

      at ayağı. At ayağı külük, ozan dili çevik olur; 

      at köksü. Beyrək at köksin qucaqladı; 

      at cilavsı. Bəkil at cilavısın yeŋimədi, bilə uçdı; 
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      at çığırması. Geyim qılcıdmasından, at çığırmasından 

çəkübəni oğlanı oyardı. 

 2) Birinci tərəfi atla bağlı isimlərdən ibarət olanlar: 

      ayğır malı. Yağı yordı əlümdə qıl kiĢlim, ayğır malı.  

 3) Ġkinci tərəfi atla bağlı isimlərdən ibarət olanlar:  

     Beyrək atı. Bayrək atı qızıŋ atını keçdi; 

dəniz qulunu. Baybörəniŋ oğlıyçun bir dəniz qulunı – boz 

ayğır aldılar; 

Qazlıq atı. Qazlıq atın bütün binən... 

Yuxarıdakı təyini söz birləĢmələri ümumilik, mücərrədlik 

bildirir. Burada yalnız ―Beyrək atı‖ söz birləĢməsi istisnadır. 

Belə ki, həmin birləĢmədə birinci tərəf (Beyrək) qeyri-müəy-

yən yiyəlik halda olsa da, mücərrədliyi, qeyri-müəyyənliyi 

deyil, konkretliyi ifadə edir, bir növ,  III növ təyini söz  birləĢ-

məsinin funksiyasını yerinə yetirir. 

Üçüncü növ təyini söz birləĢmələri. Belə birləĢmələri 

aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək olar: 

1) Hər iki tərəfi əsasən atla bağlı isimlərdən ibarət olanlar: 

     atınıŋ tərkləri ... atınıŋ tərklərini tartdı, urdı;  

     atınıŋ yelisi... var qüvvətilə  atınıŋ yelisinə düĢdi; 

     atınıŋ gözü ... döndi evinə gəli yürürkən Əzrayil atınıŋ 

gözinə göründi;           

     atınıŋ çilbəri. Genə atınuŋ çilbərin biləginə keçürdi; 

     atlarınıŋ əyəri. ...atlarının əyərin alub, geyimlərin çıqar-

dılar. 

2) Birinci tərəfi at adlarından (zoonimlərdən) ibarət olan-

lar:  

    Qoŋur atıŋ ayası. Qoŋur atıŋ ayası! Xan Uruzıŋ babası; 

    Boz ayğırın beli. Boz ayğırın belinə binmədimmi? 

    Ağ-boz atıŋ üzəri. ... Ağ-boz atıŋ üzərindən yerə engil! 



                                                                                 

251 

 

3) Ġkinci tərəfi atla bağlı isimlərdən ibarət olanlar: 

     qızıŋ atı. Bayrək atı qızıŋ atını keçdi; 

     mənim ġahbaz atım... mənim ġahbaz atımı gətürüŋ!; 

     kafəriŋ ilqısı. Gedərək kafəriŋ ilqısına gəldi; 

     oğlımun at səgirdiĢin ... oğlumıŋ at səgirdiĢin, qılıc 

çalıĢın, oq atıĢın görəyim...;  

 mənim atım. sənin atın. Səniŋ atuŋı mənim atım keçmə-

dimi? 

Konkretliyi, müəyyənliyi ifadə edən bu cür III növ təyini 

söz birləĢmələrinin bəzən bir cümlə daxilində üç dəfə, həm də 

müxtəlif məqamlarda iĢlənməsinə təsadüf olunur. Belə 

birləĢmələrdə maraqlı cəhət odur ki, birinci tərəfdə yiyəlik hal 

Ģəkilçili Ģəxs əvəzlikləri (mən, sən, o), ikinci tərəfdə isə I, II və 

III Ģəxslərin təki üzrə mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ ―at‖ 

sözü iĢlənir: mənim atum, səniŋ atıŋ, onuŋ atı – Əgər səniŋ atıŋ 

mənim atumı keçərsə, onuŋ atını dəxi keçər. Deməli, qalib 

gələcək atın kimə - hansı qəhrəmana məxsus olması məhz III 

növ təyini söz birləĢmələri kontekstində müəyyənləĢdirilir. 

―Kitab‖da bu tip III növ təyini söz birləĢmələri miqdarı və 

iĢlənmə tezliyinə görə II növ təyini söz birləĢmələrindən üstün 

mövqedədir. AĢağıdakı parça dediklərimizi arqumentləĢdirir: 

 

 

Açuq-açuq meydana bəŋzər səniŋ alıncuğıŋ,  

Eku Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ,  

ƏbriĢimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ. 

Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ,  

Əri muradına yetürər səniŋ  arxacığıŋ... 
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Bu sintaktik bütövdə səniŋ alıncuğiŋ, səniŋ yəlicigiŋ, səniŋ 

gözcigəziŋ, səniŋ  arxacığıŋ III növ təyini söz birləĢmələri 

bənzətmələr kontekstində verilir ki, burada da ata məxsus 

bədən üzvlərinin adlarının (alın, göz, yal, bel) sadalanması ilə 

at gözəlliyi, at sədaqəti poetik Ģəkildə ifadə olunur. Həmin 

parçada ata sən (sənin...), - deyə müraciət olunma isə atın 

insana nə qədər yaxın və doğma olduğunu təsdiqləyir. 

Təyini söz birləĢmələrinə daxil olmayan ismi birləĢ-

mələr. Bu cür birləĢmələri  bir neçə istiqamətdə qruplaĢdırmaq 

olar: 

1) Mənsubiyyət Ģəkilçili sözlə ifadə olunmuĢ birinci tərəfi 

ismin adlıq halında olur, ikinci tərəfi isə -lı4 Ģəkilçili sifətdən 

ibarət olur: 

atı bəhri hotazlı ... atı bəhri hotazlı Qaragünə oğlı  

Qarabudaq çapar yetdi;  

2)  Ġkinci tərəf birinci tərəfin əlamətini bildirir: 

yelisi qara (qara yallı). Oğluŋla yelisi qara Qazlıq atın 

bütün bindiŋ; 

ayağı uzun. Ayağı uzın Ģahbaz ata binən arğıĢ; 

ayğırı arıq. Altında Al ayğırı arıq oğlan. 

boynı uzun. Boynı uzun Bədəvi atlar gedərsə, mənim 

gedər. 

Birinci nümunədəki ―yelisi qara‖, ikinci nümunədəki 

―ayağı uzın‖, dördüncü nümunədəki ―boynı uzun‖ söz birləĢ-

mələri at gücünü, at qüvvəsini səciyyələndirən bədii təyin-

lərdir. Üçüncü nümunədəki ―Al ayğırı arıq‖ söz birləĢməsi də 

bədii təyin statusundadır. Amma burada Oğuz igidinin atı 

təriflənmir, əksinə, kafir Oğuz igidinə ―Al ayğırı arıq oğlan‖ – 

deməklə onun gücünü azaltmaq, onu sözlə məğlub edərək 

sıradan çıxartmaq istəyir. Oğuz igidi isə sarsılmır, kafirə daha 
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tutarlı cavab verir: Altımda Al ayğırım nə bəgənməzsən, - səni 

gördi oynar. Burada bir cəhəti də qeyd edək ki, boynı uzun, 

ayğırı arıq, ayğırı uzun kimi söz birləĢmələri ―öz əslinə - cümlə 

formasına daha yaxın olsa da, artıq dastanların (―Kitab‖ın – 

Ə.T.) dilində söz birləĢməsi modelindədir və bu hal göstərir ki, 

onların yaranma tarixi daha qədimdir‖1.  

3) Birinci tərəfi substantiv isimlər, ikinci tərəfi –lı4 Ģəkilçili 

sifətlərlə ifadə olunur. ―Kitab‖da bu cür birləĢmələr bəzi 

antroponimik və zoonimik modellərdə müĢahidə olunur: 

 

at ağuzlu. At ağuzlu Uruz (Aruz) qoca; 

keçi baĢlu. Keçi baĢlu Keçər ayğır; 

toğlı baĢlu. Toğlı baĢlu Turı ayğır. 

 

Atla bağlı sözlər feli birləĢmələr müstəvisində  

 

MüĢahidələr göstərir ki, əsas tərəfi məsdər, feli sifət və feli 

bağlamalardan ibarət olan belə birləĢmələr daha çox ―ad-fel‖ 

və ―fel-fel‖ tipli birləĢmələri əhatə edir (―Kitab‖da atla bağlı 

fellərin məsdər Ģəkilçisi ilə (-maq2) az iĢləndiyini əvvəlki 

səhifələrdə qeyd etmiĢik). 

“Ad-fel” tipli birləşmələr. Türk dilləri baxımından xarak-

terik olan bu cür birləĢmələri aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək 

mümkündür:   

Adlıq hallı feli birləĢmələr: 

at yemiyən. At yemiyən acı otlar (bitincə) bitməsə, yeg!; 

quluncığı kiĢnəyüb. Quluncığı kiĢnəyüb belə keçdi; 

Təsirlik hallı feli birləĢmələr: 

                                                           
1
 Q.Kazımov. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003, s.490. 
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ayğırları göricək. Ayğırları göricək bəgəndi; 

yügrək atıŋ yügürdüb. Yügrək atın yügürdüb Qanturalı 

gürzin gögə atar; 

Oğuz bəgləri at çapanda. Oğuz bəgləri at çapanda meydan 

qalmıĢ; 

ayğır atım boğazlayub. Ayğır atım boğazlayub aĢum 

vergün!; 

qaraquc atları kiĢnəĢdirən. Qaraquc atları kiĢnəĢdirən!; 

ağ-boz atlar binübən. Ağ-boz atlar binübən yortuĢdılar. 

Yönlük hallı feli birləĢmələr: 

Mən qaraquc atıma binmədin. Mən qaraquc atıma 

binmədin ol binmiĢ ola!; 

qısır qısrağa bindigim. And içmiĢəm, qısır qısrağa 

bindigim yoq; 

Qaragöz atıŋ belinə yatan. Qaragöz atıŋ belinə yatan 

Qazan; 

ayağı uzın ġahbaz ata binən. Ayağı uzın ġahbaz ata binən 

arğıĢ... 

Yerlik hallı feli birləĢmələr: Belə birləĢmələr müĢahidə 

olunmur. Bu da, qeyd etdiyimiz kimi, atla bağlı sözlərin ismin 

yerlik halında iĢlənməməsi ilə bağlıdır (―Kitab‖dakı vahidlər 

nəzərdə tutulur). 

ÇıxıĢlıq hallı feli birləĢmələr: 

Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından yıqıcı. Qalın Oğuz 

bəglərini bir-bir atından yıqıcı, Qazlıq qoca oğlı bəg Yegnək 

çapar yetdi. 

―Ad-fel‖ tipli feli birləĢmələr sistemində yerlik hallı 

birləĢmələrə təsadüf olunmur, adlıq və çıxıĢlıq hallı birləĢmə-

lərə az rast gəlinir, yönlük və təsirlik hallı feli birləĢmələr isə 

üstün mövqedə görünür. Bu isə birbaĢa ―Kitab‖ın poetik 



                                                                                 

255 

 

strukturu ilə bağlıdır. Dəqiq desək, qəhrəmanın hərəkət 

trayektoriyasında atın mərkəzdə dayanması (ata minmə və atı 

sürmə) müvafiq sintaktik mühiti reallaĢdırır. Hətta mübaliğəsiz 

deyirik ki, ―Kitab‖ı bunlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Yuxarıdakı feli birləĢmələrin əsas tərəflərinin daha çox atla 

bağlı feli sifət (kiĢnəĢdirən, bindigim, binən...) və feli 

bağlamalardan (kiĢnəyib, çapanda, binübən, binmədin...) ibarət 

olması, asılı tərəfdə atla bağlı isimlərin (at, ayğır, quluncuq...) 

üstün mövqedə görünməsi, eyni zamanda  bu tip vahidlərin 

assosiativliyi və ―Kitab‖da tez-tez təkrarlanması da dedikləri-

mizi arqumentləĢdirir. 

“Fel-fel” tipli birləşmələr. Bu tip birləĢmələr ümumən 

qədim türk abidələrinin dili baxımından səciyyəvi deyil. Bu 

mənada ―Kitab‖da təsadüf olunan, həm də daha çox atla bağlı 

feli sifət və feli bağlamaların iĢtirakı ilə yaranan ―fel-fel‖ tipli 

birləĢmələr maraq doğurur. Burada təkcə onu qeyd edirik ki, 

belə birləĢmələr boy qəhrəmanları  ilə onlara məxsus atların 

vəhdətdə olduğunu təsdiqləyir: 

 

görüb-oğradıqda. Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda; 

yaralanub-enməyincə.  

Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə; 

binübəni-varduğım. Binübəni qazavata varduğım yoq. 

 

Birinci nümunə (görüb-oğradıqda) tam yanaĢma, ikinci və 

üçüncü nümunələr (yaralanub-enməyincə, binübəni-varduğım) 

isə tam olmayan yanaĢma əlaqəsi ilə qurulmuĢ ―fel-fel‖ tipli 

birləĢmələrdir. 
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Atla bağlı vahidlər məqsəd və intonasiyaya görə cüm-

lənin növləri müstəvisində  

 

Məlumdur ki, məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin 

növləri dedikdə nəqli, sual, əmr və nida cümlələri nəzərdə 

tutulur. Atla bağlı sözlərin məhz bu kontekstdə öyrənilməsi 

atın, xüsusən də at və qəhrəman münasibətlərinin görünən və 

görünməyən tərəflərini müəyyənləĢdirməyə imkan yaradır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Ģahbaz at, at çığırması, atınıŋ yelisi, atı 

bəhri hotazlı kimi ismi birləĢmələr, eləcə də yügrək atıŋ 

yügürdüb, görüb oğradıqda, ayağı uzın Ģahbaz ata binən və s. 

kimi feli birləĢmələr əsasən atla bağlı sözlərin iĢtirakı ilə 

qurulub. Bu birləĢmələrin hər birində sözdən fərqli olaraq, at 

və qəhrəmanın səciyyəvi cəhətləri daha konkret Ģəkildə ifadə 

olunur. ġühbəsiz ki, bu konkretliyin son nöqtəsi mətn, mətni 

təĢkil edən cümlələrdir. Cümlə isə mətnə qədərki bütün dil 

vahidlərini, dil daĢıyıcılarını özündə ehtiva etdiyi üçün sintak-

sisin mərkəzi vahidi hesab olunur. Cümlənin semantikası da 

məhz bu müstəvidə, daha dəqiqi, leksik, qrammatik və into-

nativ mənaların sintezində reallaĢır. Yeri gəlmiĢkən, ―Ki-

tab‖dakı atla bağlı söz və söz birləĢmələri bir sıra nəqli, sual, 

əmr və nida cümlələrində iĢlənir, bəzən isə bu tip vahidlər 

bütöv bir cümləni əhatə edir. Bu da at və qəhrəman obraz-

larının ―Kitab‖ın poetik strukturundakı yerini bütün parametr-

lərinə görə dəqiqləĢdirməyə imkan verir. Məsələn, Quluncığı 

kiĢnəyüb belə keçdi (nəqli cümlə), Quluncığım aldırmıĢam, 

kiĢnəyəyinmi? (sual cümləsi), Baba, yelisi qara Qazlıq atuma 

əyər salayım (əmr cümləsi), ġahbaz atlarım saŋa binət olsun! 

(nida cümləsi) cümlələrinin leksik mənası daha çox atla bağlı 

söz və birləĢmələrin hesabına reallaĢır. Konkret desək, bu 
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cümlələrdə isimlər (quluncıq, at...), fellər (kiĢnəmək, yəhər 

salmaq, binət olmaq...) və söz birləĢmələri (Ģahbaz at, Qazlıq 

at, yelisi qara...) bilavasitə at və qəhrəmanla bağlıdır. Bəzi 

vahidlər isə təkcə at və insana (qəhrəmana) yox, həm də digər 

varlıqlara aiddir: belə, keçmək... 

―Kitab‖dakı nəqli, sual, əmr və nida cümlələrinin yaranma 

səbəbləri barədə maraqlı fikirlər söylənilmiĢdir: ―Təhkiyə 

prosesində daha çox adi təsviri nəqli cümlələrdən istifadə 

edilmiĢdir. Lakin müxtəlif obrazlara söz verildikdə hər cür 

emosionallıq – rəngarəng sual, nida, əmr cümlələri meydana 

çıxır. Buna görə də dastanların dili məqsəd və intonasiyaya 

görə fərqlənən hər cür cümlə tipini özündə cəmləĢdirmiĢdir‖1. 

Qeyd edək ki, bu cümlə tiplərinin semantikası sistemli Ģəkildə 

öyrənilməmiĢdir. Bu mənada leksik-semantik tutumu at və 

qəhrəman obrazları ilə səsləĢən nəqli, sual, əmr və nida 

cümlələrinin bir qismini ayrılıqda nəzərdən keçirək: 

Nəqli cümlə. Qədim türk abidələrində olduğu kimi, 

―Kitab‖da da feli xəbərli nəqli cümlələr ismi xəbərli nəqli 

cümlələrə nisbətən çoxluq təĢkil edir. Bu üstünlük ―mindi‖ və 

―yetdi‖ predikatlı cümlələrdə qabarıq Ģəkildə görünür (əvvəlki 

səhifələrə bax). Burada feli və ismi xəbərli nəqli cümlələrə aid 

bəzi nümunələrə diqqət yetirək:  

Feli xəbərli nəqli cümlələr: 

 

Baba yalŋuz kafərə at dəpdi; 

 Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı, ava çıqdı;  

Haman qız sıçradı, ata mindi;   

 ...iki ayağının üzərinə turdı, kiĢnədi; 

                                                           
1
 Q.Kazımov. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003, s.497. 
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 ...Atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç 

qırdırmıĢdı; 

       Ayğır yenə oğlanı oyardı: 

       Xanım, sazdən bir aslan çıqar, at urar. 

 

İsmi xəbərli nəqli cümlələr: 

       Bu at Bəkiliŋdir, biz qaçırız; 

       Hünər atındır; 

       ...ünim boğulmadın bir atdır, əlümə girdi. 

Yuxarıdakı cümlələrin əksəriyyətinin xəbəri (atlandı, 

mindi, kiĢnədi, atdır...), bəzilərinin isə mübtədası (ayğır –Ayğır 

yenə oğlanı ayardı) məhz at və qəhrəmanla bağlı sözlərlə ifadə 

olunmuĢdur. Bu isə həmin cümlələrin semantikasına birbaĢa 

təsir edir. Dəqiq desək, Oğuz igidlərinin döyüĢə hazırlaĢmaları, 

səfərə çıxmaları, ova getmələri, Ģadlıq səhnələri, eləcə də atın 

gücü, sahibini tanıması, sədaqətli olması kimi məsələlər həmin 

tip cümlələrin semantik tutumunun əsasını təĢkil edir. 

Sual cümləsi.  Qeyd olunduğu kimi, bu cür cümlələr daha 

çox  obrazların dili üçün səciyyəvi olub, emosionallıq və eks-

pressivliyi qüvvətləndirir: 

               

   Yelisi qara Qazlıq atuŋ binmədiŋmi...?; 

   Ərəbi atlar olan yerdə Bir qulunı olmazmı olur?; 

   Quluncığım aldırmıĢam, kiĢnəyəyinmi?; 

   Altındağı al ayğırı Bəkilindir, Bəkil qanı?. 

 

Sonuncu cümlə tipi barədə Q.Kazımovun fikirləri maraq-

lıdır: ―Dastanların dilində ayırıcı (dizyuktiv) sual cümlələrinin 

maraqlı nümunələrinə rast gəlmək olur. Bu cür cümlələrin 

nəqli cümlə Ģəklində olan (iqrari və ya inkari) birinci hissə-
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sində əsas fikir söylənilir, sonrakı cümlə (və ya ifadə) ilə həmin 

fikirlə bağlı müəyyən cəhət dəqiqləĢdirilir...‖1. ―Kitab‖ın 

dilində tərkibində atla bağlı söz və söz birləĢmələri olan bu tip 

sual cümlələrinə az təsadüf olunur. 

Əmr cümləsi. Bu cür cümlələrin xəbəri daha çox felin əmr 

Ģəkli ilə ifadə olunur: 

     

      Qan dərlədi çapdırayım səniŋ  içün; 

     Baba, yelisi qara Qazlıq atuma əyər salayım; 

     ... məni sevən atdan ensün; 

     Boynı uzın bədəvi at vergil, Binər olsun, hünərlidir!... 

 

Yuxarıdakı cümlələrdə at və qəhrəmanla bağlı fellər (çap-

dırmaq, yəhər salmaq, enmək, minər olmaq...) felin əmr 

Ģəklində olub, döyüĢə çağırıĢ, mərdlik, igidlik, məsləhət və s. 

kimi  mənaları ifadə edirsə, digər söz və birləĢmələr də məhz 

həmin mənaları qüvvətləndirməyə xidmət edir. 

 Nida cümləsi. MüĢahidələr göstərir ki, ―Kitab‖da əmr 

cümlələri əsasında yaranmıĢ nida cümlələri kifayət qədərdir və 

belə cümlələrin tərkibində atla bağlı sözlər, eyni zamanda söz 

birləĢmələri xüsusi çəkiyə malikdir: 

                  

  Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün!; 

  Tavla-tavla Ģahbaz atuŋ binər olsam, mənim tabutum 

olsun!; 

  ġahbaz atlarım saŋa binət olsun!  

 

                                                           
1
 Q.Kazımov. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003, s.499. 
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Birinci cümlə alqıĢ, xeyir-dua məzmunludur, qəhrəmanı və 

onun atını Ģər qüvvələrdən qoruma inancı ilə səsləĢir, ikinci 

cümlə əski inamla bağlıdır: qadağan edilmiĢ vaxtlarda at 

minmək günah hesab olunur. Üçüncü cümlədə atın ən gözəl, ən 

dəyərli hədiyyələrdən biri olması xüsusi olaraq vurğulanır:  

ġaha layiq atlarım sənin miniyin olsun! 

Nəqli cümlələr əsasında yaranmıĢ nida cümlələrinə çox az 

təsadüf olunur: ġahbaz atıŋ qarımıĢdı, qulun verdi axır! Bu 

cümlənin semantik yükü reallıqdan uzaqdır, məcazi mənadadır. 

Atla bağlı söz və birləĢmələr cümlə üzvləri müstə-

visində 

Mübtəda. ―Kitab‖ın dilində mübtədanın az iĢlənmə 

səbəbləri Ə.Dəmirçizadə, T.Hacıyev, Q.Kazımov kimi alimlər 

tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢdir. Burada Q.Kazımovun araĢ-

dırmalara və ―Kitab‖dakı mətnlərə istinadən söylədiyi bir fikri 

xatırlatmaq lazım gəlir: ―Dastanlarda təhkiyənin ümumi 

xarakteri belədir ki, obrazın adı bir dəfə çəkildikdən sonra çox 

zaman onun təkrarına ehtiyac duyulmamıĢdır. Bu hal hadi-

sələrin intensiv inkiĢafını təmin edir, mətnin əlaqəliliyi prinsipi 

ilə oxucunu düĢünməyə, əhvalatları ardıcıl izləməyə vadar 

edir... bəzən müstəqil iĢlənən 15-20 xəbərə aid mətndə cəmi 

bir-iki mübtəda olur‖1.  Bu mənada ―Kitab‖da atla bağlı söz və 

birləĢmələrin mübtəda vəzifəsində çıxıĢ etməsi, həm də bu tip 

mübtədaların digərlərindən üstün mövqedə görünməsi bir neçə 

məsələyə aydınlıq gətirir: ―Kitab‖da at qəhrəman obrazları 

vəhdətdədir; ―Kitab‖da təkcə qəhrəman yox, həm də at xüsusi 

çəkiyə malikdir; ―Kitab‖ın poetik strukturunu at və qəhrəman 

obrazlarının assosiativliyi Ģərtləndirir. Bəzi nümunələri nəzər-

                                                           
1
 Q.Kazımov. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003, s.504. 
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dən keçirək: ―Boynı uzın bədəvi atlar gedərsə, mənim gedər... 

Boynı uzın bədəvi atlar gedərsə, səniŋ gedər‖. Bu cümlələrdə 

―atlar‖ ismi ilə bərabər, mənim və sənin əvəzlikləri də mübtəda 

vəzifəsindədir.  Bir cəhəti də qeyd edək ki, mübtəda vəzifə-

sində iĢlənmiĢ mənim və sənin sözlərindən sonra ellipsisə 

uğramıĢ ―atım‖ və ―atın‖ vahidləri asanlıqla bərpa olunur: 

mənim atım, səniŋ atın. Bərpa etdiyimiz modelə uyğun mübtə-

dalar ―Kitab‖ın dili baxımından  da səciyyəvidir: səniŋ atıŋ. 

Əgər səniŋ atuŋ mənim atumı keçərsə, onuŋ atını dəxi 

keçərsən. 

―Mübtəda ―yeni‖ni bildirdikdə, rema kimi çıxıĢ etdikdə, 

təbii olaraq, aktuallaĢaraq xəbərdən sonra iĢlənmiĢdir‖:1 səniŋ 

alıncuğın. Açuq-açuq meydana bəŋzər səniŋ alıncuğıŋ; səniŋ 

gözcigəziŋ. Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ; səniŋ 

yəlicigiŋ. ƏbriĢimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ; səniŋ arxacığıŋ. Əri 

muradına yetürər səniŋ arxacığıŋ. Bu tip mübtədalar qəhrəman 

üçün (Beyrək üçün) atın nə qədər doğma olduğunu aydın Ģəkil-

də göstərir. Digər tərəfdən, oxucu məhz həmin aktuallaĢmıĢ 

mübtədalara görə qəhrəman və at münasibətlərinin ən incə 

detallarını belə təsəvvüründə asanlıqla canlandıra bilir. 

Təhkiyəçi dilində atla bağlı söz və birləĢmələrin mübtəda 

vəzifəsində iĢlənməsinə də təsadüf olunur:  

                      

             Boz ayğır bunda otlanub turar; 

             Boz ayğır dəxi Beyrəgi görüb tayandı; 

             At baĢını yuqarı tutdı...; 

             Toqlı baĢlu Turı ayqır yoruldı; 

             Ayğır yenə oğlanı oyardı... 

                                                           
1
 Q.Kazımov. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003, s.505. 
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Nümunələrdəki  Boz ayğır, at, ayğır və Toqlı baĢlu Turı 

ayqır mübtədaları da yuxarıda dediklərimizi arqumentləĢdirir. 

Xəbər. ―Kitab‖ın dilində mübtəda ilə müqayisədə daha 

üstün mövqedə olan xəbərlər iki yerə bölünür: feli xəbərlər, 

ismi xəbərlər. Bu sistemdə isə feli xəbərlər üstünlük təĢkil edir. 

Əvvəlki səhifələrdə, daha doğrusu, xəbərlik kateqoriyası, felin 

təsriflənən formaları və nəqli cümlə bölmələrində atdır, atındır 

tipli ismi xəbərlərdən, həmçinin kiĢnədi, mindi, yetdi, 

büdrəməsün, binət olsun və s. kimi feli xəbərlərdən sistemli 

Ģəkildə bəhs etdiyimiz üçün burada nümunələri sadalamır və 

təkcə onu qeyd edirik ki, xəbərin ifadə vasitələri sırasında atla 

bağlı söz və ifadələr qabarıqlığı ilə seçilir. Bu isə həmin tip 

cümlələrin semantikasına ciddi Ģəkildə təsir edir (burada xəbər 

qütbünün assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ cümlə üzvlərinin rolunu da 

inkar etmək olmaz). 

Tamamlıq.  ―Kitab‖da vasitəsiz, eləcə də vasitəli tamam-

lıqların atla bağlı söz və birləĢmələrlə ifadə olunması qabarıq 

Ģəkildə müĢahidə olunur:  

vasitəsiz tamamlıqlar:                      

atı. Bayındır xanıŋ tövləsindən ol iki atı gətirdilər; 

ayğırı... bu ayğırı və dəxi bu yayı və gürzi maŋa veriŋ!; 

atın. Atın qamcıladı, yola girdi; 

atlarını. Tölə-tölə Ģahbaz atlarını biz binmiĢüz; 

birin (birini). Dədə Qorqut birin bindi, birin yetdi; 

at. ... eki Ģahbaz yügrək at gətürüŋ; 

ayğır. ...bir dəxi ayğır gətürüŋ... ; 

at köksin. Beyrək at köksin qucaqladı; 

səniŋ atuŋı. Səniŋ atuŋı mənim atım keçmədimi?; 
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mənim atumı. Əgər səniŋ atıŋ mənim atumu keçərsə, onuŋ 

atını dəxi keçər...;  

Nümunələrdəki vasitəsiz tamamlıqların əksəriyyəti 

müəyyən təsirlik halda iĢlənmiĢ söz və birləĢmələrlə ifadə 

olunmuĢ və xəbərə idarə əlaqəsi ilə bağlanmıĢdır. Bəziləri isə 

qeyri-müəyyən təsirlik halda olub, xəbərə yanaĢma əlaqəsi ilə 

bağlanmıĢdır. Bu tip vasitəsiz tamamlıqların hər biri cümlənin 

semantikasını  dolğunlaĢdıran, həm də poetiklik yaradan detal-

lardır. Son cümlə ilə bağlı deyilmiĢ bir fikri xatırlatmaq lazım 

gəlir: ―Burada obrazlı ifadə yoxdur, ancaq bədiilik var. Bu, 

tamamlıq  və xəbərlərin leksik-morfoloji təkrarı, cümlə tipləri-

nin yaratdığı sintaktik anafora nəticəsində alınır. Əslində, bu, 

ifadə tərzindəki simmetriya deməkdir. ―Dədə Qorqud‖ dilinin 

Ģeiriyyəti məhz  bu simmetriklikdədir‖1.  

Vasitəli tamamlıqlar. 

      Altındağı Al ayğıra Bəkil məni bindirdi; 

     Tavla-tavla bağlananda atuma yazıx; 

     Bögirdibəni atdan yerə saldı; 

     Atından endi, çilbərini bir tala iliĢdirdi. 

Bu cümlələrdəki Al ayğıra, atuma, atdan və atından vahid-

ləri xəbərə idarə əlaqəsi ilə bağlanmıĢ vasitəli tamamlıqlardır. 

Onu da əlavə edək ki, bu cür tamamlıqlar atla bağlı müəyyən 

informasiyalar verir, cümlənin məna yükünü qüvvətləndirir. 

Təyin. ―Kitab‖da atla bağlı təyinlər intensivliyi, həm də 

əhatə dairəsinin zənginliiyi baxımından diqqəti cəlb edir. Bu 

təyinlərdə Oğuz atlarının əlaməti, keyfiyyəti, miqdarı, eyni 

zamanda Oğuz igidlərinin səciyyəvi cəhətləri poetik Ģəkildə 

ifadə olunur: 

                                                           
1
 T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, s.76. 
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 Tavla-tavla Ģahbaz atlarıŋ, qatar-qatar dəvələriŋ gə-

türmiĢiz, bizimdir;  

Gəl, yaxĢı at bin; 

Biŋ ayğır diləyübdir; 

Yigidiŋ gözi bir dəŋiz qulını boz ayğırı tutdı; 

Barı Bayındır xanıŋ tövləsindən eki Ģahbaz yügrək at 

gətürüŋ; 

...ağ-boz atıŋ yalısı üzərində qar turdıran Ğəflət qoca oğlı 

ġir ġəmsəddin çapar yetdi; 

Oğluŋla yelisi qara Qazlıq atın bütün bindiŋ. 

Yuxarıdakı nümunələrdə tavla-tavla, Ģahbaz, yaxĢı, biŋ, 

boz, yügrək, yelisi qara və s. kimi söz və birləĢmələr təyin 

vəzifəsindədir. 

Zərflik. ―Kitab‖ın dilində atla bağlı söz və birləĢmələrlə 

ifadə olunmuĢ zərfliklərə də təsadüf olunur (atla bağlı sözlərin 

assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ zaman və məqsəd zərfliklərini də bu 

sistemə aid etmək olar):  

tərzi-hərəkət zərfliyi: 

çapar (çaparaq)... Qazan bəgiŋ qartası Qaragünə çapar 

yetdi;  

ağ-boz atlar binübən...ağ-boz atlar binübən yortuĢdılar; 

səgirdərək. Dəlü Qarçar səgirdərək vardı... . 

zaman zərfliyi: 

gecə-gündüz. Gecə-gündüz yortdılar; 

mən qaraquc atıma binmədin. Mən qaraquc atıma bin-

mədin ol binmax gərək!; 

məqsəd zərfliyi: 

bu gün içün. Bədəvi atım saqlardım bu gün içün. 

Bu nümunələrdə xəbərə yanaĢma əlaqəsi ilə bağlanan 

zərfliklər hərəkətin tərzini, zamanını və məqsədini bildirir ki, 
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bu da ömrünü at belində keçirən Oğuz igidlərinin hərəkət 

trayektoriyası ilə birbaĢa bağlanır. Semantikasından asılı olma-

yaraq, bu cümlələrin hər birində atın çapılması, qan-tər içində 

sürülməsi ifadə olunur, obrazlı desək, Ģahbaz atların ayaq səsi 

eĢidilir. 

 

Atla bağlı söz və birləĢmələr xitab müstəvisində 

 

Xitab bir sintaktik kateqoriya kimi qədim türk abidələrinin, 

o cümlədən ―Kitab‖ın dili baxımından səciyyəvidir. Hətta 

mübaliğəsiz demək mümkündür ki, ―Kitab‖ bütövlükdə xitab-

lar silsiləsi və onların assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ vahidlərdən 

ibarətdir. ―Kitab‖dakı xitablar rəngarəngliyinə və poetiklik 

yaratma imkanlarına görə ən nadir incilər hesab olunur. Burada 

təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, ―Qar üzərinə qan tammıĢ 

kibi qızıl yaŋaqlım!‖ xitabı poetik çəkisinə görə ―bütün zaman-

lar‖ üçün böyük sənət faktı sayılır‖1. Bu mənada N.Cəfərovun 

―Kitab‖dakı xitabları sistemli Ģəkildə tədqiq edərək ―Xanım, 

hey‖ (Bakı, 1999) baĢlığı altında çap etdirməsini təsadüfi hesab 

etmək olmaz. Müəllif ―Kitab‖dakı müraciətlərin tipləri, 

formaları və məzmun xüsusiyyətlərini Allaha müraciət, Dədə 

Qorqudun müraciəti, Dədə Qorquda müraciətlər, habelə 

qadının kiĢiyə, kiĢinin qadına, igidin igidə, qadının qadına və s. 

müraciətlər kontekstində araĢdırmıĢ və maraqlı fikirlər söylə-

miĢdir. Amma müraciətlər (xitablar) daxilində atla bağlı söz və 

birləĢmələrin semantikası, mətnlə bağlılıq dərəcəsi dəqiqləĢ-

dirilməmiĢdir. Elə buna görə də bəzi detallara diqqət yetirməyi 

zəruri hesab edirik: Ġlk olaraq qeyd edək ki, xitabların 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Xanım, hey. Bakı, 1999, s.30. 
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tərkibində atla bağlı vahidlər xüsusi çəkiyə malikdir. Bu isə 

təkcə xitabın deyil, bütövlükdə sintaktik bütövün bədii dəyərini 

qüvvətləndirir. Məsələn: 

Qulun sözünün iĢtirakı ilə metaforalaĢan xitablar: Bərü 

gəlgil, qulunım oğul! Yeri gəlmiĢkən, Qazan xanın dilindən 

verilmiĢ Oğul!...Ay oğul!... Arslanım oğul və s. kimi xitablar 

cərgəsində ―Qulunım  oğul!‖ xitabının da iĢlənməsi nadir fakt-

lardandır (qulun sözü ilə bağlı təqdim etdiyimiz digər izahlara 

bax); 

Xitabların tərkibində atla bağlı ismi birləĢmələrə təsadüf 

olunur: Ģahbaz atlı. Tavla-tavla çəkiləndə Ģahbaz atlı; Al ayğırı 

arıq.Altında Al ayğırı arıq oğlan; 

Xitabların tərkibində atla bağlı feli birləĢmələrə rast 

gəlinir: Ģahbaz atlar içdigi su! Ayğır verüb aldığım, tozlu qatı 

yayım; Bədəvi atın oynadı gələn yigit, nə yigitsən? Burada su, 

yay, yigit sözlərindən əvvəl iĢlənmiĢ feli birləĢmələrin hər biri 

mətnin  təsir gücünü artıran bədii təyinlərdir; 

Xitabların tərkibində at adlarının (zoonimlərin) ismi və feli 

birləĢmələr modelində təzahürü müĢahidə olunur. Bu isə 

müraciət olunanlar barədə daha dolğun məlumat almağa imkan 

verir: Qoŋur atın ayası! ġahi-mərdan Əliniŋ Düldülüniŋ əyəri 

ağac! Yelisi qara Qazılıq atına binən yigit, nə yigitsən? 

Qaragöz atıŋ belinə yatan Qazan!... 

Xitab iĢlənmiĢ sintaktik bütövlərdə ata münasibət, 

yaxud at və qəhrəman obrazlarını səciyyələndirən detallar. 

―Kitab‖dakı sintaktik bütövlərdə xitab kimi iĢlənmiĢ Qazan! 

Sultanım Qanturalı! Yigidim! Bəg yigidim! Aruz! Mərə ozan! 

və s. kimi vahidlərdən sonra, yaxud   əvvəl at və qəhrəman 

obrazlarının ən qabarıq cəhətlərinin təqdimi müĢahidə olunur. 
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Bu cür detalları mətn semantikası müstəvisində nəzərdən 

keçirək: 

– döyüĢə ən güclü atla getmək Oğuz igidi üçün hər Ģeydən 

üstündür.Baba!... Altundağı Al ayğırı maŋa vergil!; Qan dərlədi 

çapdırayım səniŋ içün; 

       – mühüm, həm də çətin bir iĢ dalınca gedərkən iti qaçan 

atlar lazımdır: Yaranlar, ...Bari Bayındır xanıŋ tövləsindən eki 

Ģahbaz yügrək at gətürüŋ; Oğul, oğul, ay oğul!... Yelisi qara 

Qazlıq atuŋ bütün bingil!; 

– Oğuz igidi at  belində olmayanda zəif və gücsüzdür: 

Aruz, maŋa bu iĢi edəcəgin biləydim. Qaraqucda Qalıq atuma 

binərdim!; Ay oğul, ... Kəndülər atlu babaŋı yayaq yüritdilər; 

– iti qaçan atların düĢmən əlinə keçməsi Oğuz igidi üçün 

dərddir: Yügrək olan atlaruŋ tavlasındam o zalım seçdirdi ola, 

qardaĢ!; 

– kafirin alaca atı zəifdir, Oğuz atları ilə müqayisə oluna 

bilməz:... mərə itim kafər!... Altundağı alaca atuŋ nə ögərsən? 

Ala baĢlu keçimcə gəlməz maŋa!; 

– Oğuz igidi üçün atdan yıxılıb yaralanmaq eyib sayılır: 

Oğul, at üzərindən məni qap... Görklüm, atdan düĢdüm, ayağım 

sındı; 

– Oğuz igidi atla bağlı qəzəbini, daha doğrusu, giley-

güzarını gizlətmir: Oğul, oğul, ay oğul!...  Boynı sınsun, Al 

ayğırı bütün bindim...Süricdi məni yerə çaldı; 

– məqsədinə çatana qədər at belində mübarizə aparmaq 

Oğuzlar üçün həyat amalıdır: Qazan, ...Paralanub Qazlıq 

atımdan enməyincə...; ...a Dərsə xan, ...Yaralanub Qazlıq 

atımdan enməyincə... Birinci cümlə Burla xatunun, ikinci 

cümlə isə Dirsə xanın xatununun dili baxımından səciyyəvidir. 
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Bu cümlələrdə türk qadınının dözümü, qətiyyəti, mübarizliyi 

poetik Ģəkildə ifadə olunmuĢdur; 

– at belində ov etmək Oğuz igidinin könlünü açır, 

əsəblərini sakitləĢdirir: Yigidim, bəg yigidim!... Ava bingil, 

köŋlüŋ, açılsun!; 

– Oğuz igidi atını qopuza dəyiĢdirir: Mərə ozan, qopuzıŋ 

maŋa vergil, atumı saŋa verəyim; 

- Oğuz igidinin yurd həsrəti atla bağlı sözlər kontekstində 

təqdim olunur: ...Qulanla sığın-keyikə qoŋĢı yurdım!; 

– at kiĢnəməsi qurd müqəddəsliyini, qurd gücünü 

müəyyənləĢdirən meyarlardan biri hesab olunur: Qaraquc atları 

kiĢnəĢdirən!... qurdım!; 

– ömrünün son anlarını yaĢayan Oğuz igidi ağ-boz atının 

quyruğunun kəsilməsini tələb edir: Yigitlərim, ... Ağ-boz 

atumıŋ quyruğını kəsiŋ; 

– atla bağlı söz və ifadələr metaforikləĢərək, daha dəqiqi, 

məcazlaĢaraq sevgi-məhəbbət macəralarının ifadəsində ən 

gözəl vasitəyə çevrilir: Sultanın Qanturalı, ...Sarı gönlər 

görübən, taylar basan, Ög tamarın dəlübən qanın soran... Sarı 

tonlı Selcan xatun köĢkdən baqar, Kimə baqsa, eĢqilə oda 

yaqar!;   Hey, yigidim, bəg yigidim!... Qaraqucda Qazlıq atlar 

quluncığın dəpərmi olur? 

Yuxarıda təqdim etdiyimiz xitablarda, eyni zamanda xitab 

iĢlənmiĢ sintaktik bütövlərdə at və qəhrəman obrazlarının 

səciyyəvi cəhətlərinin ifadə olunması onu deməyə əsas verir ki, 

atla bağlı söz və ifadələrin assosiativliyi ilə yaranmıĢ zəncirvari 

bağlılıq ―Kitab‖ın böyüklüyünü təmin edən amillərdən biri və 

birincisidir. Burada ―Kitab‖ və ―Koroğlu‖ eposlarını müqayisə 

etmək lazım gəlir. FolklorĢünaslığımızda belə bir yekdil fikir 

var: ―Koroğlu‖ dastanını Qırat və Düratsız təsəvvürə belə 
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gətirmək mümkün deyil. Yaxud Qırat və Dürat yoxdursa, 

―Koroğlu‖ eposu da yoxdur. Bu fikirlər ―Kitab‖a da aiddir. 

Yəni ―Kitab‖ın poetik strukturundakı Qoŋur at, Boz ayğır, 

Qara ayğır və s. kimi at adları, həmçinin atla bağlı digər 

sözlərin assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ vahidlər ixtisar edilərsə, 

―Kitab‖ barədə, ümumiyyətlə, danıĢmaq olmaz (bu fikirləri 

Ģərti olaraq deyirik). Çünki qeyd etdiyimiz vahidlər miqdarına, 

həm də intensivliyinə görə 154 səhifəlik ―Kitab‖da  xüsusi 

çəkiyə malikdir. Bir cəhəti də vurğulamaq lazım gəlir: Koroğlu 

obrazı Dədə Qorqud, Bayındır xan, Qazan xan, Beyrək və 

baĢqa qəhrəmanların ümumiləĢmiĢ obrazıdırsa, Qırat da Qoŋur 

at, Boz ayğır, Qara ayğır kimi atların ümumiləĢmiĢ obrazıdır. 

Bütövlükdə götürdükdə isə ―Koroğlu‖ ―Kitab‖ın məntiqi dava-

mı, türk epos təfəkkürünün yeni formada təzahürüdür (əvvəlki 

səhifələrə bax) N.Cəfərovun ―Qırat‖ obrazı ilə bağlı söylədik-

ləri də dediklərimizi təsdiqləyir: ―...Qırat dastanın ideya-

məzmununa təsir edəcək qüdrətli bir obraza çevrilir (qeyd edək 

ki, istər türk-oğuz, istərsə də oğuz-Azərbaycan qəhrəmanlıq 

eposlarında igid atsız təsəvvür olunmur)‖1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, s.148-149. 
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TÜRK-OĞUZ CƏMĠYYƏTĠNDƏ 

ATA MÜNASĠBƏT 

 

Tarixi mənbələrdə insanların at saxlamağa tunc döv-

ründən baĢlaması, atçılıq təsərrüfatının bir sıra qədim xalqların, 

məsələn, skiflərin həyatında həlledici rola malik olması xüsusi 

olaraq vurğulanır. Azərbaycanda altı-yeddi min il bundan əvvəl 

əhliləĢmiĢ iki at cinsinin olması da müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

―Türk dillərində zooloji leksikanın zənginliyi (elə tatar dilində 

at növləri adlarını bildirən 40-dan artıq söz vardır) atın 

əhliləĢdirilməsinin türklərə məxsus olduğu fikrini təsdiqləyir‖1. 

Burada Ġ.Cəfərzadənin  bir fikrini xatırlatmaq lazım gəlir: 

―...Qobustanda Yazılıtəpədə bir daĢın üzərində çılpaq atın 

ağzına gəm (dəmir, çubuq və s.-dən toxunmuĢ tor – Ə.T.) 

verilmiĢdir. Atı minən Ģəxsin əlində yabayaoxĢar silahla maral 

ovladığı təsvir edilmiĢdir‖2.  Bu fakt ―Kitab‖da atla ov etmə 

səhnələrinin təsadüfi olmadığını təsdiqləyir: Av avlayu 

gəzərkən ögindən bir yaralu keyik çıqdı. Bəkil buŋa at saldı. 

Buğanıŋ ardından irdi… 

O.ġ.Gökyay atla bağlı əfsanə və rəvayətlərdən  geniĢ 

Ģəkildə bəhs etmiĢdir: ―Türküstandakı soğd qəbilələrinin 

                                                           
1
 M.Təkləli. At türkün qanadıdır (―Orlov atları‖nın sirri). Azərbaycanda 

Atatürk Mərkəzi. Bülleten, 1(33), Bakı, 2010, s.61. 
2
 И.М.Джафарзаде. Наскальные изображения Кобустана. ТИИ АН 

Азерб.ССР, т.III, Баку, 1958, с.45 
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əfsanələrinə görə, göydən düĢmüĢ və misdən yapılmıĢ bir at 

tapıldı. Bu at yarıya kimi torpağa gömülmüĢ vəziyyətdədir… 

Ġqdırın Bayat kəndindəki bir rəvayətə görə, göydən enən atın 

ağzı böyük imiĢ, insan yeyən bir  heyvan imiĢ, sonradan bir 

göldə su atı (ayğırı) ilə ciftləĢmiĢ və bugünkü at meydana 

gəlmiĢdir… Türklərin dənizdən (göldən), yaxud dağdan çıxan 

ilahi ayğırlardan törəyən sürətdə əmsalsız atları vardır‖1. Türk 

mifologiyasına istinadən söylənilmiĢ bu cür fikirlər 

K.Vəliyevin əsərlərində də müĢahidə olunur: ―Mifologiyada ən 

qiymətli cins atlar dəniz ayğırı ilə cütləĢmiĢ qısraqların 

doğduğu atlardır. Onlar üzərək dənizləri də aĢırlar... Sudan 

çıxan ayğırlar haqqında bir əfsanədə deyilir ki, onların sayı 

qırxdır, özləri də sehrlidir. Dənizdən çıxıb bulaq suyu içəndə 

onları tutub  minsələr, ayğırlar çox sevinir, həmin adamla 

birlikdə qalır, daha dənizə qayıtmırlar‖2. Deməli, ―Kitab‖dakı 

―dəniz qulunu Boz ayğır‖, ―Boz at‖ kimi vahidlərin mifoloji 

əsası vardır. 

T.Hacıyev yazır: ―Çöllünün – türkün – qıpçağın üç arzusu 

olub: at yəhərləmək; ət yemək; arvad almaq... Qıpçaq öz 

uĢağına əvvəl atda oturmağı, sonra yeriməyi öyrədib... Atla 

davranıĢ mədəniyyətinin ustadı qıpçaqdır – türkdür. Türk 

cilovun, ram etməyin ustalığını atın üstündə kəĢf etdi – sonra 

asanlıqla ölkələri cilovladı‖3 . Bu fikirlər sanki Murad Adcının 

―Qıpçaq çölünün yovĢanı‖ kitabı yox, məhz ‖Dədə-Qorqud 

kitab‖ı barədə deyilib. Çünki türkün üç arzusu ―Kitab‖ın, 

demək olar ki, hər bir boyunda obrazlı Ģəkildə ifadə 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. Ġstanbul, 2000, s.431-432. 

2
 K.Vəliyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, s.19. 

3
 T.Hacıyev. Qıpçaq çölü haqqında elmi ballada – Murad Adcı. Qıpçaq çölünün 

yovĢanı. Bakı, 1999, s.191-192. 
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olunmuĢdur: at yəhərləmək. Uru turdı, təvlədən bir Ģahbaz at 

çıxardı, əyərlədi, geyimin geydi; ət yemək. Atdan-ayğırdan, 

dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı... Bəli, ağam Qazan, 

gecədən bir quzı biĢürüb dururam; arvad almaq. Mən qırıma 

varmadan ol maŋa baĢ gətürmək gərək! Bunıŋ kibi qız alı ver, 

baba, maŋa. T.Hacıyevin ―atla davranıĢ mədəniyyətinin ustadı 

qıpçaqdır – türkdür‖ – fikri isə elə bil, ―Beyrək at köksin 

qucaqladı‖ cümləsindən doğan məntiqi nəticədir. 

―Manas‖ , ―AlpamıĢ‖, ―Koblandı Batır‖, xüsusən də 

―Dədə-Qorqud kitab‖ı kimi türk eposlarında atın türk 

cəmiyyətindəki rolu poetik Ģəkildə ifadə olunur. Yeri 

gəlmiĢkən, türk atları rus tarixi və etnoqrafiyasında da xüsusi 

olaraq qiymətləndirilir: ―Orlov döyüĢlər gedə-gedə atları 

Rusiyaya göndərir... bunlar nəinki qiymətli atlar idi, hətta 

dünyanın ən gözəl nadir atları hesab olunurdu... Orlovun 

məftun olduğu ağ türk atı ona dörd bala verdikdən sonra 

qəflətən ölür... II Yekaterina Pyotra onun əzəmətində heykəl 

qoymaq istəyirdi... Felkone (heykəltaraĢ) heykəl üçün gözəl at 

soraqlayır: qraf Orlovun tövləsindən  ―Kapriz və Brilliant‖ adlı 

iki gözəl türk atı gətirirlər. Pyotrun mindiyi bu cilov gəmirən 

qızğın atın görünüĢü bu dəli çarın özündən də təsirli idi. 

Tezliklə heykəl xalq arasında ―Mis süvari (медный всадник) 

adını alır‖1.  

Türkologiyada atın qədim türk cəmiyyəti üçün yaxınlıq 

dərəcəsi müəyyənləĢdirilmiĢ, at, ad və ata sözlərinin eyni 

kökdən törədiyi, semantika baxımından eyni yuvaya daxil 

olduğu əsaslandırılmıĢdır: ―Qədim türklərdə ad (Ģəxs adı) ―at‖ 

                                                           
1
 M.Təkləli. At türkün qanadıdır (―Orlov atları‖nın sirri). Azərbaycanda 

Atatürk Mərkəzi. Bülleten, 1(33), Bakı, 2010, s.59-62 
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Ģəklində iĢlənmiĢdir. Ġlk baxıĢda elə hiss olunur ki, ―ad‖ və ―at‖ 

arasında heç bir bağlılıq ola bilməz. Əslində  isə Azərbaycan 

və digər türk dillərində atın bu qədər yüksək qiymətləndi-

rilməsinin əsas səbəbi ―ad‖ (Ģəxs adı) ilə ―at‖ (heyvan) söz-

lərinin eyni məna ifadə etməsi  ilə bağlıdır. ġəxsə ad verəndə 

elə at da verilirdi. Ad almaq  həm də at almaq demək idi... Ata 

və at məsələlərinin ön plana çəkilməsi təsadüfi deyildir. ―Ad‖ 

və ―at‖ sözləri eyni sözlər olduğu kimi, ―ata‖ sözü də ―at‖ 

sözündən törəmiĢdir. Burada ―at‖ kök, -a isə sözdüzəldici 

Ģəkilçidir‖1. Deməli, at, ad və ata sözlərinin eyni kökdən 

törəməsi məhz at və cəmiyyət kontekstində dəqiqləĢdirilmiĢdir. 

Bu etimoloji araĢdırmaların düzgünüyünü təsdiqləyən ən 

mötəbər mənbələrdən biri isə ―Kitab‖ hesab olunur. Çünki 

―Kitab‖da Oğuz igidinin atı ilə bərabər ad almasına təsadüf 

olunur: Sən oğlıŋı ―Bamsam‖ deyü oxĢarsan: bunıŋ adı Boz 

ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun! Bu cümlə ―Kitab‖ın 75-ci 

səhifəsində iĢlənmiĢdir (Drezden nüsxəsindəki səhifə nəzərdə 

tutulur). ―Kitab‖ın 70-ci səhifəsində ―boz ayğır‖ın apelyativ 

kimi iĢlənməsi də (...dəŋiz qulunı – boz ayğır aldılar) igidin atı 

ilə bərabər ad aldığını təsdiqləyir. Yaxud Oğuz igidi ad alarkən 

ona bəylik, taxt və at verilmiĢdir: 

                             

                  Hey Dirsə xan! Oğlana bəglik vergil, 

                  Təxt vergil, - ərdəmlidir! 

                  Boynı uzun bədəvi at vergil, 

                  Binər olsun, hünərlidir! 

 

                                                           
1
 M.Adilov, A.PaĢayev. Azərbaycan onomastikası. Bakı, 1987, s.75-76. 
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Folklorumuzdakı ―Dədəm Qorqud bir ad verdi; Qoç 

Koroğlu bir at verdi‖ misraları da dediklərimizi arqument-

ləĢdirir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ―Kitab‖da eyni sözün at və 

qəhrəman adları kimi iĢlənməsinə təsadüf edilir: Qoŋur at 

(zoonim), Qoŋur qoca (antroponim). Bu, türkün ata olan 

sevgisi, doğmalıq və yaxınlığının ən mühüm göstəricilərindən 

hesab oluna bilər. At və qəhrəman adlarındakı ilk səslərin 

eyniliyi, daha doğrusu, alliterasiyası da atın cəmiyyət 

tərəfindən xüsusi olaraq dəyərləndirildiyini təsdiqləyir: b – b. 

Beyrək – Boz ayğır; q – q. Qazan – Qoŋur at, Qanturalı – 

Qazlıq at. Bu cür yaxınlıq eyni sözün epitet kimi qəhrəman və 

atla bağlı sözlərdən əvvəl iĢlənməsində də özünü göstərir: 

Ģahbaz yigit, Ģahbaz at, Ģahbaz ayğır. Burada bir cəhəti də qeyd 

edək ki, Orxon-Yenisey abidələrində alp titulunun təkcə 

qəhrəmana yox, həm də ata aid olması müəyyənləĢdirilmiĢdir: 

Alp ġalçı zoonimi (Köl teginin atlarından birinin adıdır). 

―Kitab‖da obrazlı Ģəkildə ifadə olunur ki, cəmiyyətə 

qovuĢmaq üçün ilk olaraq at minməyi öyrənmək lazımdır. Bu, 

Oğuz cəmiyyətinin əsas prinsiplərindən biridir:... Heyvanla 

müsahib olmağıl! Gəl, yaxĢı at bin. YaxĢı yigitlər ilə eĢ yort! 

Bu cümlə, eləcə də ―At basubən, qan sümürər‖ cümləsi məhz 

adı olmayan bir Oğuz igidi barədə  deyilmiĢdir. Bu mənada 

Dədə Qorqudun həmin ―qaçmağı adam kimi olan‖ varlığa 

―Oğlanım, sən insansan‖, -deyərək ―Basat‖ adını verməsi 

təsadüfi hesab oluna bilməz: birincisi, ona görə ki, ―at 

basubən‖ feli birləĢməsi inversiya ilə iĢlənsə (-ubən feli 
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bağlama Ģəkilçisinin ixtisarı ilə), bas+at + basat modeli alınır1; 

ikincisi, yaxĢı at minməyi öyrənmək cəmiyyətə qovuĢmağın ən 

əsas yolu hesab olunur; üçüncüsü, ―boy‖un məzmunundan 

aydın olur ki, təbiətdən cəmiyyətə gələrək ―Basat‖ adını alan 

(qaçmağı adam kimi olan varlıq) nəinki cəmiyyətə qovuĢur, 

hətta cəmiyyəti məhv etmək istəyən qorxunc bir qüvvəni – 

Təpəgözü sıradan çıxarır. 

―Kitab‖da elə epizodlara rast gəlinir ki, orada  real olaraq 

at, at çapma və atçılıqdan söhbət getmir: Təkur övrəti aydır: 

―Dinüŋ içün Qazan bəg, yedi yaĢında bir qızcuğazım ölmüĢdür, 

kərəm eylə, aŋa binmə!..‖ Qazan aydır: ―...Bir adam gətürüŋ 

binəyim, sizi ögəyim!..‖ Kafəriŋ arxasına əyər saldı, ağzına 

uyan urdı... Uyanın çəkdi, ağzın ayırdı, kafəri öldürdi... Bu 

sintaktik bütövə müxtəlif prizmalardan yanaĢılmıĢdır. Məsələn, 

―...əski etiqdi görüĢlər ―Kitab‖ın hansı çağların məcrasını 

özündə birləĢdirdiyini də bizə göstərir‖, - deyən B.Abdulla 

M.H.Təhmasibin belə bir fikrini təqdim edir: ―Ta ibtidai 

dövrlərdən bəri insanın nəzərini cəlb edən mürəkkəb və 

əsrarəngiz hadisələrdən birisi ölüm idi... ictimai inkiĢafın bu 

mərhələsini keçirən insan ölümə, öləni həyatdan, yəni yaĢa-

yanlardan tamamilə ayıran, təcrid edən bir hadisə kimi 

baxmamıĢdır. Bu dövrün dini etiqadlarına görə, insan öldükdən 

sonra da əvvəlki kimi yaĢayır, yeyir, içir, gəzir, öz evi, ailəsi, 

nəsli, hətta mənsub olduğu tayfası ilə daimi əlaqə saxlayırmıĢ... 

təndirə yapılan son çörək ölənlərin payı sayılmıĢ, ruh günü 

sayılan cümə axĢamında biĢirilən xörəkdən bir pay ayırıb baca-

nın yanına qoyulmuĢ, aidiyyətli bayramlarda, qəbiristanlığa 

                                                           
1
 Əzizxan Tanrıverdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Ģəxs adları. Bakı, 1999, 

s.82. 
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gətirilmiĢ xonçalardakı nemətlərdən qəbir üstə pay qoyulmuĢ 

və s. Ölənin də bunlardan mütləq dadacağına inanmıĢlar‖1. 

Qazan obrazına kompleks Ģəkildə münasibət bildirən Anar 

yazır: ―...Yumorunu, zarafatını, məzəsini Qazan əsirlikdə də 

itirmir. Təkurun övrətini inandırır ki, ölülərinə gətirdiyi yemək-

lərin hamısını tutub əllərindən alıram, həm də ölülərinizin 

yorğasına minər və kahinlərini yedərəm. Biçarə Təkur arvadı 

Qazana yalvarır ki, beĢ yaĢında bir qızcığazı ölüb, barı onu 

minməsin. Qazan: Ölülərinizdə ondan yorğa yoxdur. Həp ona 

minirəm – deyir. Bu qara yumoruyla Qazan zindanın zirzəmi-

sindən qurtulur, üzə çıxır‖2. Hər iki izah inandırıcı görünür. 

Belə ki, Azərbaycandakı, eyni zamanda digər türk ölkələrin-

dəki dəfn abidələrindən tapılmıĢ yaraq-əsləhəli at skeletləri, at 

heykəlli qəbir daĢları M.Təhmasibin qənaətlərinin düzgün 

olduğunu arqumentləĢdirirsə, ―Kitab‖da iĢlənmiĢ ―mərə kafər-

lər, bu ərəbəyi beĢigim sandım. Sizi yamru-yumrı tadım-dayəm 

sandım‖ tipli cümlələr, eləcə də ―Ölən adam dirilməz, çıxan 

can gerü gəlməz‖ kimi atalar sözləri də Anarın fikirlərini qüv-

vətləndirir. 

Təqdim etdiyimiz sintaktik bütövlərdəki atçılıqla bağlı 

sözlər mətnin leksik mənasının qavranılmasında xüsusi çəkiyə 

malikdir: binmək, yorğa, uyan, əyər... Deməli, atçılıqla bağlı 

sözlər ―qara yumorlarda‖da məntiqi mərkəz rolunda çıxıĢ edir. 

Bu da atın türk – Oğuz cəmiyyətində əvəzedilməzliyini 

təsdiqləyən faktorlardan biri kimi görünür 

 

 

                                                           
1
 B.Abdulla. Salur Qazan. Bakı, 2005, s.188-189. 

2
 Anar. Dədə Qorqud dünyası. Sizsiz. Bakı, 1992, s.87. 
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 AT OĞULDUR 

 

―Kitab‖da atın dostdan, qardaĢdan, hətta oğuldan üstün 

tutulduğunu təsdiqləyən detallar müĢahidə olunur: Bərü gəlgil, 

qulunım oğul! Qazanın dilindən  verilmiĢ bu misrada 

metaforikləĢmiĢ ―qulunım oğul‖ müraciəti Uruza ünvanlanıb, 

sevimli oğlum, gözəl oğlum, körpə oğlum və s. mənaları ifadə 

edir. Deməli, ―qulunum oğul‖ müraciəti metaforik-poetik 

funksiya daĢıyır. Atın oğuldan üstün tutulması da məhz bu 

konteksdə müəyyənləĢir. Burada Qazan  və at münasibətlərinin 

bəzi cəhətlərini ümumiləĢdirmək lazım gəlir: 1. Qeyd etdiyimiz 

kimi, Qazan xan və Qoŋur at adlarını ―q‖ səsinin alliterasiyası 

birləĢdirir; 2. Qazan xan atı qəhrəmandan üstün hesab edir: 

―Hünər atındır‖; 3. Qazan xan yeganə obrazdır ki, onun dilində 

atla bağlı məsəl verilmiĢdir: ―At iĢləməsə, ər ögünməz‖. Bu 

məsəlin dastandan leytmotiv kimi keçdiyi xüsusi olaraq 

vurğulanır. 4. Qazanın bir sıra epitetləri atla bağlıdır: Qoŋur 

atıŋ ayası! Qaragöz atıŋ belinə yatan Qazan! Bu mənada 

Qazanın dilində ―qulunım oğul‖ ifadəsinin  iĢlənməsi təbii 

qarĢılanır, həm də bu müraciət onun dilindəki Oğul!... Ay 

oğul!... Arslanım oğul!.. Oğul, oğul, ay oğul!... Canım oğul! 

kimi müraciətlərlə bir sırada dayanır. Digər tərəfdən, həmin 

müraciətin semantik yükü Qazanın dilindən verilmiĢ baĢqa 

parçalarla səsləĢir:                      

                

                 Oğul, oğul, ay oğul 

                 QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!  

                 Güclü belim qüvvəti, canım oğul! 

                 Qaraŋulu gözlərim aydını oğul! 
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Burla xatunun dilində ―quluncıq‖ sözünün metaforik-

poetik funksiya daĢımasına, oğul mənasında iĢlənməsinə 

təsadüf olunur: Qulıncığı kiĢnəyüb belə keçdi. Qulıncığım 

aldırmıĢam, kiĢnəyəyinmi? Burada ―quluncıq‖ sözünün oğul 

mənasını ifadə edən metafora kimi iĢlənməsi mətnin semantik 

yükü kontekstində müəyyənləĢir. Maraqlıdır ki, bu cür 

metaforalar yalnız Qazan xanın  və onun xanımının – xanımlar 

xanımı Burla xatunun dili baxımından səciyyəvidir. Burla 

xatunun dilindən verilmiĢ baĢqa bir parçaya diqqət yetirək:  

                                     

            Dünlügi altun ban evimiŋ qəbzisi oğul! 

            Qaza bəŋzər qızımıŋ – gəlinimüŋ çiçəgi oğul! 

            Oğul, oğul, ay oğul! 

            Toquz ay tar qarnımda götürdigim oğul! 

            On ay deyəndə dünyaya gətürdügim oğul! 

            Tolması beĢikdə bələdügim oğul! 

 

Bu misralar semantika baxımından ―Quluncığım aldır-

mıĢam, kiĢnəyəyinmi?‖ misrası ilə eyni xətdə birləĢir. Daha 

doğrusu, ―qılıncığım‖ sözü həmin misralardan doğan məntiqi 

nəticə kimi görünür. Bir cəhəti də qeyd edək ki, Oğuz elinin ən 

böyük qəhrəmanı Qazan xanın və xanımlar xanımı Burla 

xatunun Uruz barədə dedikləri əzizləmə, oxĢama çalarlı 

qulunum, quluncuğum vahidləri təkcə bir ailənin yox, 

bütövlükdə Oğuz cəmiyyətinin səciyyəvi cəhətlərini əks etdirir. 
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AT QARDAġDIR 

 

 ―Kitab‖ın hər bir boyunda, xüsusən də ―Baybörənin oğlu 

Bamsı Beyrək boy‖unda at yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, 

Beyrək Boz ayğırın alnını açıq meydanlara, gözlərini gecə 

çırağına, yalını yumĢaq ipəyə, qulaqlarını iki qoĢa qardaĢa 

bənzətməklə kifayətlənmir, onu qardaĢından və yoldaĢından 

artıq hesab edir, köksünü qucaqlayır, iki gözündən öpür: 

         

      Açuq-açuq meydana bəŋzər səniŋ alıncuğıŋ, 

      Eki Ģəbçırağa bəŋzər səniŋ gözcigəziŋ, 

      ƏbriĢimə bəŋzər səniŋ yəlicigiŋ. 

      Ġki qoĢa qartaĢa bəŋzər səniŋ qulacuğuŋ. 

      Əri muradına yetürər səniŋ arxacığıŋ. 

      At diməzəm saŋa qartaĢ deyərəm, 

      QartaĢımdan yeg! 

      BaĢıma iĢ gəldi, yoldaĢ deyərəm, 

      YoldaĢımdan yeg! – dedi. 

 At baĢını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı, Beyrəgə 

qarĢu gəldi. Beyrək at köksin qucaqladı. Ġki gözün öpdi. Sıçradı 

bindi... 

―Kitab‖da qardaĢın qardaĢa münasibəti təsvir olunan 

sintaktik bütövlər təkcə formasına deyil, həm də semantikasına 

görə yuxarıdakı parça ilə səsləĢir:  

             

              Ağzıŋ içün öləyim, qardaĢ! 

              Dilüŋ içün öləyim, qardaĢ! 

              Ərmi oldıŋ, yigitmi oldıŋ, qardaĢ! 

              Qəriblığa qardaĢıŋ istəyü sənmi gəldiŋ     qardaĢ? 
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Müqayisə və qarĢılaĢdırmalar belə bir fikri reallaĢdırır: 

Atın qardaĢdan üstün tutulması metaforik-poetik Ģəkildə ifadə 

olunmuĢdur (At diməzəm saŋa qartaĢ deyərəm, QartaĢımdan 

yeg!). Yeri gəlmiĢkən, ―qulunum oğul‖ müraciəti ilə ―At 

diməzəm saŋa qartaĢ deyərəm‖ cümləsini insan və at münasi-

bətləri kontekstində modelləĢdirdikdə belə bir nəticə alınır: 

oğul (insan) = qulun (at); at = qardaĢ (insan). Bu modellərdə 

tərəflərin yeri dəyiĢdirilsə belə, nəticəyə təsir etmir. Əksinə, 

həmin münasibətlərin (insan və at) vəhdətdə olması daha aydın 

görünür: qulun (at) = oğul (insan); qardaĢ (insan)=at. Bu 

qarĢılaĢdırmanı ona görə təqdim edirik ki, qorqudĢünaslıqda, 

ümumən türk folklorĢünaslığında atın qardaĢdan üstün 

tutulmasından kifayət qədər bəhs olunsa da, atın oğuldan üstün 

tutulmasına ötəri də olsa münasibət bildirilməmiĢdir. Təqdim 

etdiyimiz nümunələrin semantik tutumu isə bütün 

parametrlərinə görə atın oğuldan üstün tutulduğunu təsdiqləyir.  

Türk epos təfəkkürünün ən gözəl, ən nadir inciləri sıra-

sında duran yuxarıdakı parçada Boz ayğırın təriflənməsi, onun 

qardaĢdan artıq tutulması, eyni zamanda onunla davranıĢ 

mədəniyyəti son dərəcə poetik bir dillə çatdırılır. Maraqlıdır ki, 

bu parçanın semantik yükü ―Koroğlu‖ dastanında, demək olar 

ki, eynilə saxlanılmıĢdır. Dəqiq desək, burada da at yüksək 

dəyərləndirilir, qardaĢa bərabər tutulur. Bəzi detallara diqqət 

yetirək:  

Koroğlu Qıratı yüksək  qiymətləndirir: onu səksən min 

sərkərdədən, səksən min ilxıdan, səksən min atdan, səksən min 

mahaldan, səksən min kotandan ...üstün hesab edir. Mübali-

ğələr silsiləsindən ibarət olan Ģeirin son bəndi daha qüvvətlidir: 
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             Koroğlu dövlətin endirsə düzə, 

             Say götür hamısın səksən min yüzə. 

             Səksən min gəlinə, səksən min qıza, 

             Səksən min ərgənə, dula da vermə! 

 

Koroğlu atı igidin qardaĢı kimi dəyərləndirir: 

 

               Yaz olanda dağa yollat, 

               Yay olanda ifçin nallat, 

               QıĢ olanda məxmər çullat, 

               At iyidin qardaĢıdı... 

 

Koroğlu da Beyrək kimi atla qardaĢ, yoldaĢ münasibəti 

saxlayır, davranıĢ mədəniyyəti nümayiĢ etdirir: ...Koroğlu irəli 

yeriyib qollarını doladı Qıratın boynuna. Üzündən-gözündən 

öpüb, yalını-yalmanını tumarladı, ifçin yəhərləyib töylədən 

çıxardı... Bu mətn Beyrəklə bağlı deyilmiĢ ―Beyrək at köksin 

qucaqladı‖, ―Ġki gözin öpdi‖ tipli cümlələrin semantik yükü ilə 

birbaĢa bağlanır. 

―Koroğlu‖ eposundakı Qırat ―Kitab‖dakı Qoŋur at, Boz 

ayğır, Qara ayğır kimi atların ümumiləĢdirilmiĢ obrazıdırsa, 

Ġsmayıl ġıxlının yaratdığı at obrazı, daha dəqiqi, ―Qəmər‖ bu 

atların hamısının ümumiləĢdirilmiĢ obrazı kimi çıxıĢ edir. 

Müəllifin ―Dəli Kür‖ romanını oxuyanda Qəmər obrazının 

necə ustalıqla yaradıldığının Ģahidi olursan, istər-istəməz 

Qazan xanın Qonur atı, Beyrəyin Boz ayğırı, Koroğlunun 

Qıratı yada düĢür. Cahandar ağa da Qəmərə adi at kimi baxmır, 

onunla sanki bir insan kimi, dost kimi, qardaĢ kimi davranır, 

ona nəvaziĢ göstərir, baĢını sinəsinə sıxıb gözünü oxĢayır, ata 

həddindən artıq ehtiram göstərir ki, bu da at kultunu xatırladır:  
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―...Qəmər sahibini görəndə baĢını tərpədib oxrandı və gözünü 

zilləyib sahibinin üzünə baxdı. Sanki ―bizi bu istidə niyə 

öldürürsən?‖ – demək istədi. Cahandar ağa onun yalını 

sığalladı, boynunu qaĢıdı, baĢını sinəsinə sıxıb gözünü oxĢadı. 

At sahibinin nəvaziĢini duydu və nazlı gəlinlər kimi cilvələndi. 

Cahandar ağa az qaldı Qəməri köksünə basıb üz-gözündən 

öpsün. Onların arasındakı ünsiyyət bir heyvanla insan arasında 

olan  dostluqdan daha çox iki sirdaĢın, ağır gündə bir-birinə 

kömək durub haraya çıxan  iki adamın mehribanlığına 

bənzəyirdi‖. Bu parçadakı ən kiçik detal belə Beyrək və Boz 

ayğırla, eləcə də Koroğlu və Qıratla bağlı təqdim etdiyimiz 

sintaktik bütövlərlə səsləĢir. Sanki Ġ.ġıxlı ―Kitab‖ və 

―Koroğlu‖dakı həmin parçaları daha təkmil, daha zəngin 

formada oxucusuna çatdırır. Amma bu da var ki, Ġ.ġıxlı həmin 

mənbələrdən fərqli olaraq, at və qəhrəman münasibətlərinin 

yalnız təsvirini verməklə kifayətlənmir, həm də bu hadisələrin 

fəlsəfi əsaslarını, psixoloji momentlərini bir tənqidçi kimi 

müəyyənləĢdirməyə çalıĢır. Daha doğrusu, Ġ.ġıxlı yuxarıdakı 

parçanın ilk hissəsində yazıçı, son hissəsində isə tənqidçi kimi 

görünür. Son cümlədə iĢlənmiĢ insan, heyvan, ünsiyyət, 

münasibət, dostluq, mehribanlıq, sirdaĢ və s. kimi sözlər daha 

çox tənqidi yazı daxilində psixoloji momentləri ifadə edən 

detallar kimi çıxıĢ edir ki, bu da dediklərimizi arqumentləĢdirir. 

Qəmərin yalının, quyruğunun qırxılması Cahandar ağa 

üçün ən böyük dərdə çevrilir: ―...Onlar bir daha sataĢmıĢdılar, 

onu təhqir etmiĢdilər, onun qüruruna toxunmuĢdular. KiĢinin 

namusu üç Ģeydir: at, arvad, bir də papaq. Bunlara toxunmaq, 

onun namusunu ayaq altına alıb tapdalamaq demək idi. Onu 

diri gözlü qəbrə soxmaq, sinəsinə çal-çarpaz dağ çəkmək idi... 

KiĢi lap sarsıldı. Hiss etdi ki, hətta bacısının ölümü belə ona bu 
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qədər ağır gəlməmiĢdi. Arvadı Zərnigarın, oğlu ġamxalın 

küsüb getməsi də onu bu qədər yandırmamıĢdı. Cahandar 

ağaya elə gəldi ki, ürəyi partlayır. KiĢi hövlündən nəfəs belə 

ala bilmirdi...‖. Deməli, Cahandar ağa üçün Qəmər oğuldan, 

arvaddan, bacıdan üstündür. Bu müstəvidə o, Qazan xan, 

Koroğlu kimi sələfləri ilə bir sırada durur. 

Cahandar ağa Qəməri özünün qardaĢı, sirdaĢı, harayçısı, 

dardan çıxaranı... bilir: ―Cahandar ağa tüfəngini dizinin üstünə 

qoyub donmuĢdu. Tüstü-duman içində ata baxdı. Ġndi mən nə 

edim, Qəmər? Axı, sən mənim sirdaĢım, dar günümdə 

harayçım idin. Sən məni çox dardan çıxartmısan. Sən mənim 

ürəyimdən keçənləri balaca bir iĢarədən baĢa düĢürdün. Sən 

quĢdan ayıq və ehtiyatlı bir atsan, Qəmər. Çox qaranlıq 

gecələrdə, məndən qabaq, yolda təhlükə olduğunu sən baĢa 

düĢübsən. Qulağını yapıxdırıb sakitcə dayanmısan və məni 

baĢa salmısan ki, irəli getmək olmaz. Məndən qabaq özün yolu 

dəyiĢmisən, Qəmər. Bir toyda, bir niĢanda geri qalmamısan, 

hələ indiyəcən cıdırlarda səni keçən olmayıb. Məni 

utandırmamısan, həmiĢə baĢımı uca eləmisən. Neçə dəfə mən 

sənin yalına yatıb, ―gözlərinə qurban, Qəmər, əlac sənə qalıb 

demiĢəm‖ . Sən quĢ kimi qanad açıb məni güllənin altından 

çıxartmısan. Mən səni özümə qardaĢ, sirdaĢ bilirdim, Qəmər, 

sən kiĢnəyəndə ürəyim dağa dönürdü. ġahə qalxıb fırlananda 

elə bilirdim yeri, göyü mənə bağıĢlayırlar. Qəmər, indi mən nə 

edim, sənin rüsvayçılığına necə dözüm?‖. Bu parça ilə bağlı 

bəzi cəhətləri ümumiləĢdirmək lazım gəlir: nəsrlə Ģeirin 

sintezindən yoğrulmuĢ, son dərəcə bədii-estetik dəyərə malik 

olan bu parça müasir Azərbaycan nəsrinin ən gözəl nümunəsi 

kimi görünür; bu parça atla bağlı qədim türk etnoqrafiyasının 

yeni formada təzahürüdür; at və qəhrəman münasibətlərinin ən 
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əsas cəhətlərinin poetik Ģəkildə canlandırılması müĢahidə 

olunur;  ―Dəli Kür‖ romanını Cahandar ağasız, Cahandar ağanı 

isə Qəmərsiz təsəvvürə gətirmək mümkün deyil. Bu mənada 

Cahandar ağa və Qəmər obrazları Beyrək və Boz ayğır, Qazan 

xan və Qonur at, eləcə də Koroğlu və Qırat obrazları ilə bir 

sırada durur;  at adı kimi məhz ―qəmər‖ (Qəmər) apelyativinin 

seçilməsi təsadüfi deyil (birincisi ona görə ki, Ġ.ġıxlının 

yaratdığı ―Qəmər‖ obrazı gül suyu içən, badam yeyən, 

yelqanad olan, əfsanələĢmiĢ ―Qəmərday‖la səsləĢir; ikincisi, 

Y.V.Çəmənzəminlinin ―Ġki od arasında‖ romanında iĢlənmiĢ 

Qəmər  zoonimi ilə eyni xətdə birləĢir: O zaman Quba xanı 

Fətəlinin bir cüt məĢhur atı vardı: birinin adı Qəmər, o birinki 

ġahbaz idi; üçüncüsü, Qəmər at zoonimi ümumən folklorumuz 

baxımından səciyyəvidir); bu parçada Ġ.ġıxlının Ģirin və zəngin 

dili sanki onun Ģəxsiyyəti ilə qovuĢuq vəziyyətdədir; nəhayət, 

Qəmərlə bağlı təqdim etdiyimiz parça belə bir bayatını yada 

salır: 

 

             Əzizim, ozan ağlar, 

             Söz qoĢub yazan ağlar. 

             Kəhər at vuruldu, 

             Ünləyib ozan ağlar. 

 

AT SƏDAQƏTLĠ DOSTDUR, YOLDAġDIR, 

 XĠLASKARDIR 

 

―Kitab‖da atın qəhrəmana sədaqətli dost, yoldaĢ, sirdaĢ 

olmasını təsdiqləyən bəzi detallara diqqət yetirək: 



                                                                                 

285 

 

At təhlükəni, fəlakəti, düĢmən qorxusunu hiss edəndə 

ayaqlarını yerə döyür, sahibini xəbərdar edir: Al ayğır qaçan 

kim yağı qoxusın alsa, ayağını yerə dögərdi, tozı gögə çıqardı; 

At yatmıĢ sahibini oyadır ki, onu fəlakətdən, təhlükədən 

qurtarsın: .. məgər yigit ayğır binərdi; xanım, at qulağı Ģaq olur, 

çəkübəni oğlanı oyardı; 

At sahibini oyatmaqda israrlıdır, sahibinin oyanmadığını 

görəndə onu yenidən oyadır: Bu kərrə yüz kafər oğlanıŋ 

üzərinə gəldilər. Ayğır yenə oğlanı oyardı; 

At düĢməni gördükdə ondan qorxmadığını nümayiĢ etdirir, 

hünərli olduğunu oynamağı ilə çatdırır: Altımda Al ayğırım nə 

bəgənməzsən, - səni gördi oynar; 

At sahibini tanıdığı üçün kiĢnəyir: Boz ayğır dəxi Beyrəgi 

görüb tayandı, iki ayağının üzərinə turdı, kiĢnədi; 

Sahibi tərifləyəndə at sanki utanır, baĢını aĢağı salır. 

―Kitab‖da ―At baĢını aĢağı saldı‖ cümləsi iĢlənmiĢdir. Bu, mətn 

semantikası müstəvisində müəyyənləĢir. Belə ki, Beyrəyin Boz 

ayğırı tərifləməsi səhnəsindən sonra ilk olaraq ―At baĢını 

yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı‖ cümləsi verilir. Deməli, 

Beyrək Boz ayğırı tərifləyəndə o, baĢını aĢağı tutubmuĢ. 

―At əzəldən bizə yaxın və ―dost‖ olub, həyat-məiĢətimizin 

ən yaxın köməkçisi, igidlərimizin  darda-çətində arxası, vəfalı 

dostu-yoldaĢı olub, Ģərəf-Ģöhrət rəmzi olub. ZərdüĢt babamızın 

təlimatına görə ulu Hürmüz kainatın hərəkətverici qüvvələrini 

– küləyi, yağıĢı, buludu və dolunu ayğıra bənzədib, atla 

müqayisə edib, GünəĢi də bu qəbildən sayıb...‖ – deyən 

E.Əlibəyzadə ―Kitab‖dakı Boz ayğırın sədaqətli və vəfalı  

olduğunu mətn kontekstində müəyyənləĢdirir: ―...Boz ayğır 

yiyəsinə sədaqəti, vəfalılığı ilə, bəlkə insanı da vurub keçir. 

Beyrək fəndlə düĢmən qalasından aĢağı enib azad olarkən, 
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düĢünür ki, bir at tapsın, tutsun minib tezliklə aradan çıxsın. 

Heç demə, Boz ayğır 16 ildir ki, sahibini gözləyirmiĢ. Beyrəyi 

görüb iki ayağı üstə Ģahə qalxır və kiĢnəyir, ona tərəf gəlir‖1. 

Müəllifin müĢahidələri inandırıcıdır. Bu mənada Beyrəyin Boz 

ayğır üçün ―BaĢıma iĢ gəldi, yoldaĢ deyərəm, YoldaĢımdan 

yeg!‖ – deməsi olduqca təbii qarĢılanır. Burada O.ġ.Gökyayın 

mənbələrə istinadən söylədiyi bir  fikrini xatırlatmaq lazım 

gəlir: ―...Bu at zindana düĢən sahibini 16 il gözlədikdən sonra 

görən kimi sadəcə kiĢnəyir ki, bu gerçəyə uyğundur... Bamsı 

Beyrək hekayəsinin Anadolu variantlarında da Bəy Beyrəyin 

atı, qəhrəman tutulub zindana atılınca, bir daĢın dibində yeddi 

il qalmıĢ, üstünü yosunlar bağlamıĢdır. Koroğlu öləndə onun 

Qıratı insan kimi yas tutmuĢ, qırx gün yem yeməmiĢdir2.Qeyd 

edək ki, bu cür detallar türk, o cümlədən Azərbaycan 

folklorunda qabarıq Ģəkildə müĢahidə olunur: Ġgidin ağrılı-acılı 

çağında, at ağlam-ağlam ağlar, göynəm-göynəm göynər. 

Sevinc çağında oynam-oynam oynar, kiĢnəm-kiĢnəm kiĢnər! 

―Kitab‖dakı ―At baĢını yuqarı tutdı, bir qulağın qaldırdı, 

Beyrəgə qarĢu gəldi. Beyrək at köksin qucaqladı... Ayğır yenə 

oğlanı oyardı‖ tipli cümlələrin semantikasından aydın olur ki, 

at sahibini baĢa düĢür, sanki onunla danıĢır. Yeri gəlmiĢkən, 

M.Seyidov atın igidlə danıĢmasını sistemli Ģəkildə araĢdır-

mıĢdır: ―Azərbaycan və bir çox türkdilli xalqların daha əski 

çağlarla səsləĢən dastanlarında, nağıllarında igidin atla söhbəti, 

məsləhətləĢməsi, onun öz sahibinə yardım etməsi epizodlarına 

tez-tez tuĢ oluruq. Misal üçün, Koroğlu dəfələrlə Qırata müra-

ciət edir. ―Bəxtiyar‖, ―Qırx Qönçə xanım‖, ―Məlik-Düçar‖, 

                                                           
1
 E.Əlibəyzadə. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999, s.100-103. 

2
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun Kitabı. Ġstanbul, 2000, s.435-436. 
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―ġah oğlu Bəhrəmin  nağılı‖ və s. nağıllarda at igidlə danıĢır, 

ona məsləhət verir, yardım edir. ―Maaday Qara‖ dastanının 

igidi Kögüdey-Merqen də atı ilə dəfələrlə məsləhətləĢir, onun 

dediyi kimi hərəkət edir. Manas da atı ilə danıĢır. Qam-ġaman 

da, igid də, ara-sıra qızlar da atla danıĢır, məsləhətləĢirlər, at 

onlara yardım edir‖1.  

Bayatılarımızda Qırat Koroğlunun ən yaxın silahdaĢı,  

dostu kimi tərənnüm edilir: 

 

                         Misri qılınc, 

                         Qındadı Misri qılınc, 

                         Koroğlunun dostudur. 

                         Qıratla Misri qılınc. 

 

At monqol xanı üçün də ən yaxın dostdur: ―...Moskva 

knyazı Böyük xanı – bütün Rusiyanın çarını qarĢılamağa 

çıxırdı. O ancaq vergi təhvil almaq üçün Moskvaya gələrdi. Bu 

mərasimi Moskvada səfir olmuĢ C.Fletçer belə təsvir edir: 

―Xan atın üstündə oturardı. Rus çarı xanın atının yanında 

durardı. O, öz papağının içində xanın atına yulaf yedirərdi. Bu 

hadisə Kremlin özündə olardı. Buyurun, rus çarı Monamaxın 

adı ilə bağlı bu məsəl necə yaranıb: ―Sən nə ağırsan, 

Monamaxın Ģapkası‖. Moskva knyazlığı  belə boya-baĢa çatdı 

– itaətkarlıqla, baĢ əyə-əyə‖2. Buradakı ―O, öz papağının içində 

xanın atına yulaf yedirərdi‖ cümləsi iki cür yozula bilər: xan öz 

atını hamıdan, hətta rus knyazı Monamaxdan da üstün hesab 

                                                           
1
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.282. 
2
 Murad Adcı. Qıpçaq çölünün yovĢanı. Bakı, 1997, s.168. 
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edir; rus knyazı Monamax vəzifəcə kiçik olduğu üçün onun 

itaətkarlığı, baĢ əyməsi nümayiĢ etdirilir. 

―Kitab‖dakı ―at kultu‖ barədə ilk dəfə olaraq bəhs edən 

F.Zeynalov və S.Əlizadə müasir  dövrümüzə qədər mühafizə 

olunan at heykəlli qəbir daĢlarını məhz ―Dədə Qorqud kitabı‖ 

müstəvisində dəqiqləĢdirmiĢlər: ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

tədqiqatçıların diqqətini o qədər də cəlb etməyən ―at kultu‖nu 

xatırlatmaq istərdik. Atlar burada öz adları ilə tanınan canlı 

personajlardır; at qəhrəmanın yoldaĢı, əsas zərbə qüvvəsidir. 

―At iĢləməsə, ər öyünməz‖ məsəli dastandan leytmotiv kimi 

keçir. Qəhrəman yaralananda atın quyruğunu kəsir, öləndə atı 

öldürürlər; yasaq olunmuĢ vaxtda atı minmək günahdır; 

qəhrəman and içir: ―Minərsəm, tabutum olsun!‖ Ġstər-istəməz 

qədim ―atlı xalqlar‖ – iskitlər (skiflər), hunlar yada düĢür. 

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindəki bir çox at heykəlli qəbir 

daĢlarının təsadüfi olmadığı aydınlaĢır‖1. ―At məzarları‖ , ―At 

daĢı‖ O.ġ.Gökyayın da diqqətini cəlb etmiĢdir. Müəllif 

mənbələrə istinadən qeyd edir: Osman Sisli Kır (Qır – Ə.T.) 

adlı atı öləndə onu Üsküdarda Kavak Sarayına gömmüĢ, 

məzarının baĢına ölüm tarixini göstərən bir daĢ qoydurmuĢdur. 

Bu daĢa ―Sisli Kır At məzarı‖ və ―At daĢı deyirlər; ... BaĢqa bir 

rəvayətdə də ―Qaraca Əhməd Sultanın Atı‖nın türbəsindən 

bəhs olunur. Bu türbənin içinə uğur gətirsin, - deyə arpa 

tökülür. Buraya yeriməyən uĢaqları ayın ilk cüməsində 

gətirirlər. Analar bu ata yanlarında bir az da arpa gətirirlər, 

qurban kəsirlər, Qaraca Əhməd Sultanın türbəsi yanındakı 

                                                           
1
 F.Zeynalov, S.Əlizadə. Tükənməz xəzinə. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 

1988, s.17. 
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yoxsullara paylayarlar. Eyyub Sultanın da, Sultan Mahmudun 

da atının məzarı vardır1.  

Yunan yazıçısı Plutarxın ―Ġsgəndər Zülqərneyn‖ əsərində 

Bukefal adlı atın hünərindən, qeyri-adiliyindən bəhs olunur, 

onu cilovlaya bilməyənlər qorxaq və bacarıqsız adlandırılır: 

―Filippin əyanlarından heç kim onu (Bukefalı – Ə.T.) 

qıĢqırmaqla özünə qulaq asmağa məcbur edə bilmədi və o, hər 

dəfə Ģaxə qalxaraq, heç kimi onu minməsinə imkan vermədi. 

Filipp hirslənib əmr etdi ki, atı aparın, onu cilovlamaq mümkün  

deyil. Bu vaxt orada olan Ġsgəndər dedi: ―Öz qorxaqlıq və 

bacarıqsızlıqları ucbatından adamlar necə bir atı əldən 

verirlər‖2. Müqayisə və qarĢılaĢdırmalar göstərir ki, əsərdə 

Bukefal xüsusi çəkiyə malik bir obrazdır. Onun səciyyəvi 

cəhətləri isə daha çox Ġsgəndər obrazı kontekstində müəy-

yənləĢir. Belə ki, Ġsgəndər Bukefalı özünə ən yaxın dost, 

yoldaĢ, sirdaĢ hesab etdiyi üçün onun ölümünü sakit qarĢılaya 

bilmir, qəm, kədər içində çırpınır... Bukefalın xatirəsini 

əbədiləĢdirir, onun adına Ģəhər saldırır – Bukefaliya: ―Bukefal 

otuz beĢ yaĢında qocalıqdan öldü. Ġsgəndər atın ölümünə çox 

mütəəssir oldu. O qədər atın fikrini çəkirdi ki, elə bil yaxın 

dostunu itirmiĢdi. Atın xatirəsini yaĢatmaq üçün o, Qidasp 

əyalətində Ģəhər saldırıb adını Bukefaliya qoydu‖3. Bu cür 

faktlar ―at kultu‖nun baĢqa xalqların etnoqrafiyası baxımından 

da səciyyəvi olduğunu təsdiqləyir. Burada rus mədəniyyəti və 

etnoqrafiyası tarixində xüsusi olaraq vurğulanan bir fikri 

təqdim etmək lazım gəlir: ―...Qraf kənd təsərrüfatı ilə ciddi 

məĢğul olurdu və at aludəçisi kimi ətrafda ad çıxarmıĢdı. 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun Kitabı. Ġstanbul, 2000, s.427-428. 

2
 Plutarx. Ġsgəndər Zülqərneyn. Bakı,1993, s.93. 

3
 Yenə orada,  s.94 
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Orlovun məftun olduğu ağ türk atı ona dörd bala verdikdən 

sonra qəflətən ölür. Onun sağ ikən portretini çəkdirən qraf bu 

Ģəkli evin divarından asır, onun dərisini, hətta bu nəcib atın 

sümüklərinin saxlanılmasını tapĢırır‖1. Bütün bunlar, yəni at 

heykəlli qəbir daĢları, at qəbirləri, at portretləri, at adını 

əbədiləĢdirən Ģəhər adı və s. təsadüfi olmayıb, məhz atın dost, 

yoldaĢ, sirdaĢ, xilaskar, qoruyucu hesab edilməsinin, oğuldan, 

qardaĢdan, ən yaxın qohumlardan üstün tutulmasının məntiqi 

nəticəsidir. 

 

AT QƏHRƏMANDAN ÜSTÜNDÜR 

 

Oğuz cəmiyyətində at oğuldan, qardaĢdan, yoldaĢdan 

üstün tutulduğu kimi, qəhrəmandan da üstün tutulur. ―Kitab‖da 

at və qəhrəmanın vəhdətdə təsvir olunmasından, birinin 

digərini tamamlayan qüvvə kimi çıxıĢ etməsindən bəhs etmiĢik. 

Amma ―Bəkil oğlu Ġmranın boy‖unda bu vəhdətin pozulması 

müĢahidə olunur. Belə ki, Oğuz cəmiyyətinin ən nüfuzlu söz 

sahibi Qazan xan Oğuz igidi Bəkilin yox, atın hünərini yüksək 

qiymətləndirir: Qazan bəg aydır: ―Bu hünər atıŋmıdır, 

əriŋmidir?‖ ―Xanım, əriŋdir‖ – dedilər. Xan aydır: ―Yoq, at 

iĢləməsə, ər ögünməz. Hünər atıŋdır‖, - dedi. Bu söz Bəkilə xoĢ 

gəlmədi. Bəkil aydır: ―Alplar içində bizi qusqunımızdan 

balcığa baturdıŋ‖, - dedi... M.Seyidov bu parçada təsvir 

olunmuĢ hadisənin real və mifik səciyyəsini vermiĢdir: 

―...Qazan xan ovçu Bəkilə, deyəsən, ovçuluq kultu ilə əlaqədar 

Bəkilə deyil, ata-at onqonuna üstünlük verir. Bu mifoloji 

                                                           
1
 M.Təkləli. At türkün qanadıdır (―Orlov atları‖nın sirri). Azərbaycanda 

Atatürk mərkəzi. Bülleten, 1(33), Bakı, 2010, s.60-61. 
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baxımdan adi hadisə deyildir. Ġki onqon, iki kult – ovçuluq və 

at kultu qarĢı-qarĢıya durmuĢ, birinə üstünlük verilmiĢdir... 

Bunun iki səbəbi vardır. Biri budur ki, görünür, Bəkilin atı 

yaxĢı qaçağan imiĢ; ikinci səbəbi isə mifologiya ilə bağlıdır. At 

onqondur... Bəllidir ki, bir çox türk xalqlarında dağ kultu, dağ 

tanrısı, meĢə ruhu, kultu ov heyvanlarının himayəçisi, sahibi 

idi, ov heyvanları onlara məxsus idi. Dağ tanrısının ayğırı 

varmıĢ. Bu düĢümlü ayğırı kim yuxuda görsəymiĢ, onun ovu 

çox uğurlu olarmıĢ. Görünür ki, Qazan xan da Bəkilin atı 

deyərkən dağ tanrısının ayğırını nəzərdə tuturmuĢ; zaman 

keçdikcə dağ tanrısının əfsanəvi mifik səciyyəli ayğırının 

əvəzinə ozan adi, real atı qoymuĢdur‖1. Deməli, Qazanın 

dilində iĢlənmiĢ ―Hünər atındır‖ cümləsinin semantikasında 

mifiklik yox, reallıq üstün mövqedədir, daha doğrusu, mifiklik 

daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir. 

 

AT, QOPUZ VƏ YAY OĞUZ CƏMĠYYƏTĠ MÜS-

TƏVĠSIĠDƏ  

 

―Kitab‖da at, qopuz və yay sözlərinin intensivliyini 

təsadüfi hesab etmək olmaz. Bu da Oğuz igidi üçün təkcə atın 

yox, həm də qopuz və yayın yüksək dəyərə malik olması ilə 

bağlıdır: 

At Oğuz igidinin ən mühüm atributudur: ―Bu at Bəkiliŋdir, 

biz qaçırız‖;  

                                                           
1
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.239 
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Oğuzlar üçün at və yay ən gözəl, ən dəyərli hədiyyə hesab 

olunur: Bazırganlar ...Baybörəniŋ oğlıçun bir  dəŋiz qulunı – 

boz ayğır aldılar. Bir ağ tozlu qatı yay aldılar...; 

Oğuzun çaparı ağ-boz atlıdır: Yemək-içmək arasında Ağ-

boz atlu çapar gəldi; 

ġad xəbər gətirənə hədiyyə kimi at verilir: Xeyir xəbər 

gətürənə at, ton verəm, qaftanlar geydürəm; ġahbaz atlarım 

saŋa binət olsun!; 

Atın hünəri xüsusi olaraq vurğulanır: ―Yoq, at iĢləməsə, ər 

ögünməz, hünər atındır‖; 

Zindandan çıxarılmıĢ Oğuz igidi ilk olaraq at və qılıncla 

təmin olunur: Əgrəgi zindandan çıqardılar... Bir at, bir qılınc 

verdilər; 

Xərac kimi həm də at göndərilir: Toquz tümən Gürcüs-

tanıŋ xəracı gəldi; bir at, bir qılıc, bir çomaq gətürdilər; 

Əlində qopuz olan kafir öldürülmür, qopuz  müqəddəsdir: 

Mərə kafər, dədəm Qorqud qopuzı hörmətinə çalmadım; 

Beyrəyin yayı sirli-sehirlidir: Mərə, Beyrəgiŋ yayı vardır, 

gətüriŋ!. 

Heç Ģübhəsiz ki, bu yardımçı qüvvələr sırasında atın rolu 

əvəzedilməzdir. Amma bu da var ki, situasiyadan asılı olaraq, 

bu qüvvələrin yerləri dəyiĢə də bilər. ―Kitab‖da atın qopuza 

dəyiĢdirilməsi, yaxud at verib yay alma dediklərimizə 

sübutdur: 

At qopuza dəyiĢdirilir: Mərə ozan, qopuzıŋ maŋa vergil, 

atumı saŋa verəyim... Qeyd etdiyimiz kimi, bu birbaĢa situasiya 

ilə bağlıdır: ―Ġgid niyə atı qopuza dəyiĢsin. Belə gərəkdir. 
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Beyrəyin düĢdüyü düyünü yalnız qopuz çözə bilər. Qoç 

Koroğlu da yağı qabağına tez-tez aĢıq kimi gedərdi‖1; 

At yaya dəyiĢdirilir: ...əlümdə qıl kiĢlim, ayğır malı 

Ayğır verüb aldığım, tozlu qatı yayım. 

Bu misrallardakı ―ayğır‖ sözünün müxtəlif mənalar ifadə 

etməsi ilk dəfə olaraq A.Hacıyev tərəfindən müəyyənləĢ-

dirilmiĢdir: ―...bütün araĢdırıcılar bu sözləri eyni anlamda 

―erkək cins at‖ mənasında dərk etmiĢlər. Bizcə, birinci mənada 

ayğır sözü ―erkək təkə‖, ―erkək dağ keçisi‖ mənasında 

iĢlənmiĢdir...Yakut və çuvaĢ dillərində buğa və erkək marala 

məhz ―ayğır‖ deyilməsi bu ilkin məna ilə əlaqədardır. 

M.KaĢğari lüğətində ―ayğırak‖ ―erkək keyik‖, ―dağ keçisi, 

təkəsi‖ mənalarında Ģərh olunmuĢdur. Digər baxımdan, abidə-

nin dilində yayın məhz erkək təkə buynuzundan düzəldil-

məsinə iĢarə edilməsi ehtimalımızın doğruluğuna dəlalət edir: 

 

       Avcına sığmayan əlüklü oğlu (oxlı – Ə.T.) 

       Ərdil təkə buynuzundan qatı yaylı. 

 

Deməli, yuxarıdakı misallarda indiyə qədər düĢünüldüyü 

kimi ―ayğır‖ sözü eyni mənada deyil, müxtəlif mənalarda, daha 

dəqiq desək, birinci məqamda ―erkək dağ keçisi, təkə‖,  ikinci 

məqamda isə müasir anlamda – ―erkək at‖ mənasında 

iĢlənmiĢdir ki, bu da fikrin dəqiq, aydın ifadəsinə zəmin 

yaradır‖2. Burada bir cəhəti də qeyd edər ki, atın qopuz və 

yayla dəyiĢdirilməsi ―Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək 

boyu‖nda müĢahidə olunur. Bu cür dəyiĢmələr isə bütövlükdə 

                                                           
1
 K Vəliyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, s.93. 

2
 A.Hacıyev. ―Dədə Qorqud kitabı: oxunuĢlar, açımlar. Bakı, 2007, s.137-

138 
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həmin ―boy‖un poetik strukturunu əhatə edir: ―...Dünyaya 

metaforik məna verməyə çalıĢan sehrli nağıl süjeti üçün 

simulyativ situasiyalar, davranıĢ aktları xüsusilə vacibdir. ―Öz 

arvadının toyunda ―Beyrək imitator kimi çıxıĢ edir. O, qiya-

fətini dəyiĢir və toya ozan kimi gəlir‖1.  Yeri gəlmiĢkən, ―Bey-

rəyin boyu‖nda  özünü baĢqa adam kimi təqdim etmə, geyi-

mini, qiyafəsini dəyiĢmə bir silsilə təĢkil edir, həm də biri 

digəri ilə zəncirvari olaraq bağlanır. Bu tip metonimik detal-

ların bəzilərinə diqqət yetirək: 

Beyrək özünün kim olduğunu tacirlərdən gizlədir:... Bay-

börəniŋ oğlı oldığın biləmədilər; 

Banıçiçək özünü dayə kimi aparır: ...Əmma mən Banı-

çiçəgiŋ dadısıyam; 

Boğazca Fatma qaftanını dəyiĢərək gəlin statusunda çıxıĢ 

edir: Qızıŋ qaftanını geydi:... Ərə varan qız mənəm, oynayayım 

– dedi; 

Qısırca yengə özünü ərə gedən qız – Banıçiçək kimi təq-

dim edir: ―Mərə, dəli ozan, ərə varan qız mənəm!- dedi: 

Oynamağa baĢladı. 

 

AT BELĠNDƏ OV 

 

―Kitab‖da atla ov etmə səhnələrinə bir neçə boyda təsadüf 

olunur. Bəzi epizodlara diqqət yetirək: 

Qazan bəg əlin əkinə çaldı,  qas-qas güldi. Aydır: ―A 

bəglər. Uruz xub söylədi, Ģəkər yedi. Siz yegüŋiz – içüŋiz, 

söhbətiŋüz tağıtmaŋuz. Mən bu oğlanı alayım, ava gedəyin. 

                                                           
1
 Rüstəm Kamal. Arxaik ritual semantikası ―Bamsı Beyrək boyunda‖ 

metonimik-metaforik süjet yaradıcılığında. Qobustan, N 4, Bakı, 2005, s.35. 
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yedi günlik azuğla çıqayın. Ox atduğım yerləri, qılıc çalub baĢ 

kəsdügim yerləri göstərəyim. Kafər sərhəddinə cızığlara,  

Ağlağana, Gögcə tağa aluban çıqayın. Soŋra  oğlana gərək 

olur, a bəglər!‖ – dedi. Qoŋur atın çəkdirdi, bütün  bindi... 

Bu sintaktik bütövün semantik yükünü ―Kitab‖dakı digər 

mətnlər kontekstində dəqiqləĢdirmək mümkündür. Bu istiqa-

mətdə araĢdırma aparan N.Cəfərov yazır: ―...burada əsl məqsəd 

ova getmək, yeyib-içmək deyil, Qazan istəyir ki, oğlu Uruzu 

qazi kimi yetiĢdirsin, kafirlə döyüĢməyə, onu istənilən vaxt 

məğlub etməyə hazırlasın. ―Həqiqətən, bu öyrətmə, hazırlama 

prosesi ―Kitab‖da bütün aydınlığı, dəqiqliyi ilə öz əksini 

tapmıĢdır...‖1. 

Xatun aydır: ―Yigidim, bəg yigidim! PadĢahlar təŋrinin 

kölgəsidir. PadĢahına asi olanıŋ iĢi rast gəlməz. Arı köŋüldə 

pas olsa, Ģərab açar. Sən gedəli, xanım, arqurı yatan Ala 

tağlaruŋ avlanmamıĢdır. Ava bingil, köŋlüŋ, açılsun!‖ – dedi. 

Yuxarıdakı nümunədən fərqli olaraq, burada at belində ov 

etmə istirahət, ruhun qidası hesab olunur. Amma həmin 

sintaktik bütövün sonrakı hissələrindən məlum olur ki, ov 

uğursuz alınır, istirahət pozulur: ...Bəkil at cilovsın yeŋimədi, 

bilə uçdı. Sağ oylığı qayaya toqındı, sındı ... Heç Ģübhəsiz ki, 

bu səhnə real bir hadisənin təsviridir. Amma onun mifoloji 

aləmlə bağlılığını da inkar etmək olmaz. Yeri gəlmiĢkən, bu 

istiqamətdə kifayət qədər araĢdırma aparılmıĢdır. Məsələn, 

M.Seyidov həmin hadisənin mifoloji köklərini müəyyən-

ləĢdirərkən Bəkilin yaralanmasını reallaĢmıĢ Bəkilə verilən 

cəza hesab edir: ―... Bəkil indi hətta yaralı keyikin arxasınca at 

salır, onu özünü uca yerdən atmağa məcbur edir. Deyəsən, elə 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Eposdan kitaba. Bakı, 1999, s..97 
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buna görə də dağ və meĢə kultları, tanrı və ilahəsi onu 

cəzalandırır və Bəkil ―sol oyluğu‖nu sındırır. Bizcə, bu hadisə 

ov heyvanlarının himayəçilərinin yersiz, ehtiyac olmadan ov 

edən, reallaĢmıĢ Bəkilə verdikləri cəzadır‖1.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Oğuz igidlərinin ən yaxĢı istirahəti 

məhz at belindədir: 

At minməyən, atla ov etməyən Oğuz igidinin yata-yata 

yanı ağrıyır, dura-dura beli quruyur, günü xoĢ keçmir: Ünim 

aŋlaŋ, bəglər, sözüm dinləŋ, bəglər! Yata-yata yanımız ağrıdı. 

Tura-tura belümiz qurudı. ...Oğuz igidi bu cür tənbəllik və ya 

passivliklə barıĢmır: Yüriyəlim, a bəglər! Av avlıyalım, quĢ 

quĢlıyalım, sığın, keyik yıqalum, qayıdalım otağımıza düĢəlim: 

yeyəlim-içəlim, xoĢ keçəlim!. 

Maraqlıdır ki, bu cür epizodlara müasir nəsrimizdə də rast 

gəlinir. Məsələn, M.Cəlalın ―Dirilən adam‖ əsərində atla ov 

etməyin gözəlliyi ―özgə atına minən tez düĢər‖ atalar sözü 

kontekstində obrazlı Ģəkildə ifadə edilir: ―...ona öz atı lazım idi, 

çünki özgə atına minən tez düĢər. Axund isə düĢmək istəmirdi. 

O da can idi, o da insan idi. Necə deyərlər, ruhu vardı, arzusu 

vardı. O da atını, məhz öz atını qamçılayıb,  yaĢıl dağlara 

dırmanmaq, cıdırlarda oynatmaq, köç yolunda çapmaq, hələ 

bərkə düĢəndə ova da getmək istəyirdi. O da allahın əmri, 

peygəmbərin Ģəriəti ilə dünyanın halal nemətlərindən feyziyab 

olmaq istəyirdi... Kəhər atın həvəsilə Qumruya Ģəriət 

öyrətməyə gəlmiĢdi‖. Bu parçada qabarıq Ģəkildə ifadə 

olunmuĢ öz atı ilə yaĢıl dağlara dırmanma, atla ova getmə, 

cıdırlarda at oynatma, köç yolunda at çapma kimi cəhətlər 

                                                           
1
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, 

s.244. 
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ümumtürk epos təfəkküründən, xüsusən də ―Kitab‖ kimi 

sanballı abidələrdən süzülüb gəlib, sanki onların yeni formada 

təzahürüdür.  

 

AT  KULTU DĠGƏR KULTLAR MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 

―Kitab‖da  Qazlıq dağı oronimi və Qazlıq at zooniminin 

intensivliyi, həm də reallığı ifadə etməsi müĢahidə olunur: 

Qazlıq dağı – Bitər səniŋ otlarıŋ Qazlıq tağı; Qazlıq at – Sarb 

yürürkən Qazlıq ata namərd yigit yenə bilməz; binincə 

binməsə, geg! Yalısı qara Qazlıq atıŋ butun bindiŋ. Qeyd edək 

ki, dağ və at adlarında apelyativ kimi eyni sözün (Qazlıq) çıxıĢ 

etməsi onları bir xətdə - kult müstəvisində birləĢdirir. Daha 

doğrusu, ―dağ‖ kultu ―Qazlıq dağı oronimində, ―at kultu‖ isə 

Qazlıq atı zoonimində daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir. 

Uruzun ağaca müraciətində  bir neçə kultun ifadəsinə, eyni 

zamanda  onların bir-biri ilə zəncirvari bağlılığına təsadüf 

olunur: at və ağac kultları – ġahi-mərdan Əliniŋ Düldüliniŋ 

əyəri ağac!; su və ağac kultları – Böyük-böyük sularıŋ köprisi 

ağac! Maraqlıdır ki,  həmin sintaktik bütövün ikinci  hissəsində 

ilk olaraq ―Tavla-tavla bağlananda atuma yazıx!‖ misrası 

verilir ki, bu da mətnin poetik strukturunda vəhdətdə verilmiĢ 

at və ağac kultlarını qüvvətləndirir. N.Cəfərov Uruzun ağaca 

müraciətindən  bəhs edərkən yazır: ―Dədə Qorqud‖ eposunda 

təbiətə müraciət, yuxarıdakı nümunələrdən də (Uruzun ağaca 

müraciəti nəzərdə tutulur – Ə.T.) göründüyü kimi, ümumilikdə 

heç də mifoloji məzmunda deyil – eposda mifologiyanın artıq 
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daha çox metaforik – poetik funksiya daĢıdığını görürük‖1. 

Burada mifoloji məzmunun metaforik-poetik funksiya daxi-

lində daĢlaĢmıĢ Ģəkildə yaĢadığını xüsusi olaraq vurğulamaq 

lazım gəlir. ―Qouŋ məni bu ağacla söyləĢəyim‖ cümləsinin 

semantikası da dediklərimizi arqumentləĢdirir. 

―ġan qızı Dastanı‖nda su ilə bağlı verilmiĢ bir parçaya 

diqqət yetirək:                   

                  

 

                 At dəhĢətlə qıĢqırıb 

                 Yuxudan ayıldı. 

                 Özünü suya atdı, 

                 Ġlıq sularda 

                 Uzaq sahilə doğru üzdü 

                 Birdən su soyudu 

                 Və buzla örtülməyə baĢladı. 

 

Bu sintaktik bütövü ―Kitab‖la müqayisə edən R.Əlizadə 

bir sıra məsələlərə münasibət bildirir: ―...mifoloji düĢüncədə 

suyun nizamlı yer ilə xtonik zona arasında mühüm substansiya 

olaraq qazandığı dəyərin xüsusiyyətləri, dastan mətnlərinə 

transformasiya edilmiĢ və dəyiĢik  mifik biçimdə olsa da, se-

mantik tutumu bütövlükdə qoruyub saxlamıĢdır. ―Dədə 

Qorqud‖ eposundakı  suyu bəzi dastanlarda əksini tapmıĢ su 

mifolegemlərindən fərqləndirən bir cəhət də odur ki, buradakı 

suyun Ģəfaverici qüdrəti vardır. Eposun üçüncü boyunda buna 

iĢarə edilib: ―Souq-souq suları soran olsaŋ, Ağam Beyrəyin 

                                                           
1
 N.Cəfərov. Xanim, hey! (―Dədə Qorqud‖ eposunda müraciətlər). Bakı, 

1999, s. 52. 
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içədiydi‖. Bu parçadan aydın olur ki, Dədə Qorqud dövründə 

hər bir Oğuz igidinin özünə məxsus su mənbəyi mövcud olub. 

Belə su mənbələri oğuzların yaĢam və döyüĢ gücünü 

Ģərtləndirən vasitələrdən biri idi...‖1. Müəllifin fikirləri inan-

dırıcıdır. Amma burada iki məqama aydınlıq gətirmək lazım 

gəlir: birincisi, ―ġan Qızı Dastanı‖nda su  və at kultları vəh-

dətdə təqdim olunur; ikincisi, ―Kitab‖da ―Souq-souq suları 

sorar olsaŋ, Ağam Beyrəgiŋ içədiydi‖ cümləsindən sonra məhz 

―Tavla-tavla Ģahbaz atlarını soran olsaŋ, Ağam Beyrəgiŋ 

binədiydi‖ cümləsi verilmiĢdir ki, bu da at və su kultlarını eyni 

xətdə birləĢdirir. Bu fikri Qazanın suya müraciətlə dediyi 

―ġahbaz atlar içdigi su!‖ cümləsinin semantik tutumu da 

qüvvətləndirir. 

 

MĠNƏRSƏN, TABUTUM OLSUN! 

 

―Kitab‖ın dilində iĢlənmiĢ iki anda diqqət yetirək: Tavla-

tavla Ģahbaz atuŋ binər olsam, Mənim tabutum olsun!; 

Qaraqucda Qazlıq atına çoq yilmiĢəm, Bilməzsəm, maŋa tabut 

olsun! F.Zeynalov və S.Əlizadəyə görə, birinci and ―yasaq 

olunmuĢ vaxtda atı minmək günahdır‖ mənasındadır2. Amma 

bu izah ikinci andın semantik tutumuna tam uyğun gəlmir. Belə 

ki, burada  qəhrəman (Beyrək) and içir ki, Qazana məxsus atı 

mindiyini yaddan çıxarsa, onun üçün tabut olsun. Deməli, 

                                                           
1
 R.Əlizadə. ―Dədə Qorqud kitabı‖nda su kultu. ―Ortaq türk keçmiĢindən 

ortaq türk gələcəyinə‖. IV Uluslararası folklor konfransının materialları. 

Bakı, 2006, s.307. 
2
 F.Zeynalov, S.Əlizadə. Tükənməz xəzinə. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖. Bakı, 

1988, s.17. 
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yasaq olunmuĢ vaxtda at minmə günahdırsa (I and), baĢqasına 

məxsus atı çox mindiyini yaddan çıxarma da əsl qəhrəmana 

yaraĢan hərəkət deyil (II and). Bu da hər iki andda at 

müqəddəsliyinin poetik Ģəkildə ifadə olunduğunu göstərir. 

Ġkinci andın semantik yükü sintaktik bütöv daxilində daha 

aydın görünür:  

 

           Mən Qazanıŋ nemətini çoq yemiĢəm, 

           Bilməzsəm, gözümə tursun! 

           Qaraqucda Qazlıq atına çoq yilmiĢəm, 

           Bilməzsəm, maŋa tabut olsun! 

           YaxĢı qaftanların çoq geymiĢəm, 

           Bilməzsəm, kəfənim olsun! 

           Ala bargah otağına çoq girmiĢəm, 

           Bilməzsəm, maŋa zindan olsun! 

           Mən Qazandan dönməzəm, bəllü bilgil! – dedi. 

 

Bu sintaktik bütövü uyğun modellər müstəvisində nəzər-

dən keçirək: 

yediyi neməti (çörəyi) yaddan çıxarmaq = nemət (çörək) 

gözünə durmaq; 

atına mindiyini yaddan çıxarmaq = tabutu olmaq; at = 

tabut; 

qaftanlarını geyindiyini unutmaq = kəfəni olmaq; qaftan= 

kəfən; 

otağına ərklə girdiyini unutmaq = zindan olmaq; otaq = 

zindan; 

Göründüyü kimi, yalnız ―atına mindiyini yaddan çıxarmaq 

= tabut olmaq, at = tabut‖ modeli müasir düĢüncə tərzinə 

uyğun deyil. Digər modellərin məna yükü, məntiqə uyğunluğu 
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isə müasir dil müstəvisində asanlıqla anlaĢılır.  Məsələn, nəinki 

geniĢ otaqlar, hətta adi bir otaq da zindan ola bilər; qaftanın 

kəfən olması da təbii qarĢılanır: hər ikisi ―parça‖ xəttində 

birləĢir; neməti, çörəyi unudanlara qarĢı gözünə dursun, gözün-

dən gəlsin kimi ifadələrin iĢlədilməsi  müasir dilimiz üçün də 

səciyyəvidir (əlimlə sənə verdiyim duz-çörək sənin gözündən 

gəlsin – Ə.Haqverdiyev). Bu mənada ―Qaraqucda Qazlıq atına 

çoq yilmiĢəm, Bilməzsəm, maŋa tabut olsun! misralarının 

semantik yükü ―at = tabut‖ modelini reallaĢdırır ki, bu da 

qədim türk etnoqrafiyası ilə bağlanır. Məsələn, qəhrəman 

öldüyü zaman sevimli atları da onlarla birlikdə dəfn olunurdu; 

qurban kimə aiddirsə, atı yandırıb külünü onunla dəfn edirdilər; 

ölən (qəhrəman) məhz at belində o biri dünyaya göndərilir1. Bu 

faktlar ―at=tabut‖ modelinə qismən də olsa aydınlıq gətirir. 

―Kitab‖da at quyruğunun kəsilməsi də obrazlı Ģəkildə ifadə 

olunmuĢdur. Məsələn, XII boyda təsvir olunur ki, qəhrəman 

öləndə atının quyruğu kəsilir, matəm qurulur: Ağ-boz atımıŋ 

quyruğını kəsiŋ... Qaza bəŋzər qızı-gəlini ağ çıpardı, qara 

geydi. Ağ-boz atınıŋ  quyruğını kəsdilər. Qırq-əlli yigit qara 

geyüb-gög sarındılar...Burada O.ġ.Gökyayın mənbələrə istina-

dən söylədiyi bir fikri xatırlatmaq yerinə düĢür: ...Yas əlaməti 

olaraq ―at quyruğunu kəsmək‖ yerinə ―bağlamaq və yaxud 

örmək‖ də vardır. Rəvayətə görə, Beltin türkləri əski zaman-

larda ölünün sevdiyi atı yəhərləyib əĢyalarını üzərlərinə bağ-

layardılar. Sonra atın quyruq və kəkilini qadın saçı kimi hörər 

və öldürüb məzarının üzərinə buraxarlardı. Ġslam tarix-çilərinin 

verdiyi məlumata görə, Malazgirt meydan döyüĢünə gedərkən 

Alp Arslan dəfn mərasimlərində ediləcək adətləri yerinə 

                                                           
1
 K.Vəlyev. Elin yaddaĢı, dilin yaddaĢı. Bakı, 1988, s.19. 



                                                                                 

302 

 

yetirərək öz əli ilə atının quyruğunu bağlayır. Əsgərləri də 

onun kimi hərəkət edirlər... At quyruğunun bağlanmasının 

Ģübhə doğuran bir məsələ olduğu da söylənilir1. Bu faktlar da 

at və qəhrəmanın vəhdətdə olduğunu arqumentləĢdirir. 

 

AT BELĠNDƏ DÖYÜġ 

 

Qeyd etdiyimiz kimi, qədim türk öz Ģanlı tarixini at 

belində yaradıb. ―Kitab‖da təsvir olunan Oğuz igidləri də məhz 

at belində qüvvətlidirlər. Oğuz igidi at belində olmayanda yata-

yata yanı ağrıyır, dura-dura beli quruyur, atdan uzaq düĢəndə 

sarsılır, gücsüz görünür. Onun  ovu da, sevgi-məhəbbət macə-

raları da, toy və yas mərasimləri də at belindədir. Burada türk 

döyüĢçüsü və at münasibətlərini ―Kitab‖ və ―Koroğlu‖ eposu 

müstəvisində araĢdıran Ə.Əsgər və M.Qıpçağın bir fikrini 

xatırlatmaq yerinə düĢür: ―Qədim türklər döyüĢçü, əsgər anal-

yıĢlarını atdan təcrid olunmuĢ Ģəkildə qavramırlar. Əsgər anal-

yıĢı altında məhz atlı döyüĢçünü nəzərdə tuturdular. Məlumdur 

ki, sonuncu minilliyin ortalarına qədər türklərin piyada döyüĢ-

çüləri yox idi və bu qədim türklərin bənzərsiz həyat tərzi ilə 

Ģərtlənirdi. Kiçik yaĢlarından at üstündə olan türklərin bütün 

hərbi bacarıqları atla uyğunlaĢdırılırdı. ―At yüyürər, igid 

öyünər‖ deyimi ən qədim türk hərbi dünyagörüĢündən doğur. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Qazan xanın Bəkilə irad tutaraq ―at 

iĢləməsə, igid öyünməz‖ deməsi bu mədəni əlaqəyə söykənir. 

―Koroğlu‖ dastanında Qıratla Koroğlunun igidliyi yarı tutulur. 

Təsadüfi deyil ki, türk xalqlarının qəhrəmanlıq dastanlarında 

bahadır döyüĢ qabağı həm özünü, həm də atını təqdim edir. Bir 

                                                           
1
 O.ġ.Gökyay. Dedem Korkudun Kitabı. Ġstanbul, 2000, s.429. 
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çox hallarda bahadırın atının adı onun  adından əvvəl çəkilir. 

Bahadırla onun atının doğulması və ölməsi motivi də türk 

dastanlarında geniĢ yayılmıĢdır1.  

―Kitab‖da at oynadan, at səyirdən, atı dördnala çapan, atı 

qan-tər içində sürən Oğuz igidlərinin Ģücaətini, yenilməzliyini 

əks etdirən poetik lövhələr silsilə təĢkil edir ki, bu da səbəbsiz 

deyil. 

Birincisi, bu, ən azı yuxarıdakı qeydlərlə arqumentləĢdirilə 

bilər. Ġkincisi, Ə.Əsgər və M.Qıpçaq türk atlı döyüĢçüsünün 

qabiliyyətini mənbələr kontekstində dəyərləndirmiĢlər. Müəl-

liflər oxucunun diqqətini Çin nazirinin imperatora yazdığı 

(e.əv.158-ci ildə) məktuba yönəldirlər: ―Hunlar at üstündə 

dördnala çaparkən belə ox ata və yay  çəkə  bilirlər. Cinli atlılar 

bunu bacarmazlar. Bu, hunların çox uzun zamanlardan bəri 

davam edən qabiliyyətləridir‖. Və bu qabiliyyət onlarda uĢaq-

lıqdan tərbiyə olunurdu. Bu tərbiyənin formasını təsəvvür 

etmək üçün qoyuna minib siçovullara ox atan hun  uĢağını yada 

salmaq kifayətdir‖2. Bu cür faktlar, bir tərəfdən, atlı türk 

döyüĢçüsünün bütün dünyada məĢhur olduğunu göstərirsə, 

digər tərəfdən, Oğuz igidlərinin at belində döyüĢməsini əks 

etdirən səhnələrin ―Kitab‖da tez-tez təkrar edilməsinin təsadüfi 

olmadığını təsdiqləyir. 

 ―Kitab‖da təsvir olunur ki, döyüĢ meydanlarında gumbur-

gumbur nağaralar döyülür, qızıl tunc borular çalınır, qopuz səsi 

at kiĢnərtisinə qarıĢır, Oğuz igidlərinin döyüĢ əhvalı yüksəlir, 

düĢmənin baĢı top kimi kəsilir, nizələr süstləĢir, qılıncların 

tiyəsi korĢalır, oxların dəmir ucluğu düĢür, Ģahanə atların da 

                                                           
1
 Ə.Əsgər, M.Qıpçaq. Türk savaĢ sənəti. Bakı, 1996, s.110. 

2
 Yenə orada,   s.111. 
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nalı düĢür: Gumbur-gumbur nəqarələr dögüldi. Burması altun 

tuc borular çalındı. Ol gün cigərində olan ər yigitlər bəlürdi... 

Ol gün bir qiyamət savaĢ oldı, meydan tolu baĢ oldı; baĢlar 

kəsildi top kibi. ġahbaz-Ģahbaz atlar yügürdi, nalı düĢdi. Ala-

ala köndərlər süsəldi. Qara polat uz qılıclar çalındı, yılmağı 

düĢdi. Üç yeləkli qayın oqlar atıldı, dəmrəni düĢdi... 

―Kitab‖da bu cür parçaların çox olduğunu nəzərə alaraq, 

yalnız bəzi detallara münasibət bildirməklə kifayətlənirik: 

Aruzu atın üstündən yerə salan Qazan ―BaĢını kəs!‖ əmrini 

məhz at belində verir: ...Aruza bir köndər urdı. Köksindən 

yalab dəq ötə keçdi. At üzərindən yerə saldı. QarındaĢı Qara-

günəyə iĢarət etdi: ―BaĢın kəs!‖; 

Qazanın igidliyi həm də ―at belinə yatan‖ kontekstində 

verilir: Qaragöz atıŋ belinə yatan Qazan! Bu motiv Qaçaq 

Kərəmlə bağlı olan bayatıda daha qabarıq Ģəkildə görünür:  

             

              Əzizim, Qaçaq Kərəm 

              Mərd oğuldu Qaçaq Kərəm 

              At yalmanına yatan 

              Ġgiddi Qaçaq Kərəm. 

 

DüĢmən Oğuz igidlərinin atlarını yaxĢı tanıyır. Məhz buna 

görə də Oğuz igidinin atını görən kimi atın belində kimin 

olmasını düzgün müəyyənləĢdirə bilmir: ―Bu at Bəkiliŋdir, biz 

qaçırız‖... Gördi kim, at Bəkiliŋ Bəkil üzərində degil,  əmma 

bir quĢ dəklü oğlandır...; 

Atı özünə dost, qardaĢ bilən Oğuz igidi onu qan-tər içində 

sürür ki,  məqsədinə çatsın: Altundağı Al ayğırı maŋa vergil! 

Qan dərlədi çapdırayım səniŋ içün... Oğuz igidi (Ġmran) 
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məqsədinə çatır: Oğlan babasına muĢtcı göndərdi, ―qırımım 

aldum‖ – dedi; 

Oğuz igidi kafirlə yerdə deyil, məhz at belində döyüĢməyə 

üstünlük verir: ...meydanda buğa kibi süsiĢdilər, köksləri 

dəlindi, sügüləri sındı, bir-birin alımadılar. At üzərində ikisi 

qarvaĢdılar, tartıĢdılar...; 

Qəhrəmanın atlanaraq ova və döyüĢə getməsi ―Kitab‖da 

xüsusi olaraq vurğulanır: Baybörə bəgiŋ oğlı atlandı, ova 

çıqdı... Atasınıŋ-anasınıŋ  əlin öpdi. Qaraquc atına sıçrayub 

bindi... Bu cəhət ―Koroğlu‖ eposunda da  qabarıq görünür: 

                

                Dəlilərim, bu gün dava günüdü, 

                Atlanın, yaradan bizə yar olsun!;     

                

Qəhrəman at belində olmayanda silahdaĢı olan at onu oya-

dır ki, düĢmənə məğlub olmasın. Sanki at sahibini daim öz 

belində görmək istəyir: Ayğır yenə oğlanı oyardı... Deməli, 

qəhrəmanın qələbə çalmasında onun əsas zərbə qüvvəsi olan at 

həlledici rola malikdir. Bu motiv ―Koroğlu‖ eposunda daha 

qabarıq Ģəkildədir: 

 

               Əzizinəm qaĢ qara, 

               Gözlər qara, qaĢ qara,  

               Koroğlunu mərd edən 

               Qıratdı aĢikara; 

 

Oğuz igidi at üstündə oturmur, üzəngidə ayaq üstə duraraq 

çapır: At üstündə əglənməyüb yortan, Qazan, Səniŋ beliŋ ol-

muĢ, üzəngiyə dərmiyən diziŋ olmuĢ... Burada iki məsələni 

xatırlatmaq lazım gəlir: 1. Qazı Bürhanəddin (XIV əsr, 
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hökmdar-Ģair) minicilik idmanı üçün  at  üstündə  gəzirdi1; 

2.Müasir dövrümüzdəki atçılıq idmanının ilkin formalarını 

yada salır. Belə ki, at çapma yarıĢlarının Ģərtlərinə görə, idman-

çı çapdığı atın belində məhz ayaq üstə dayanmalı və əyilərək 

yerdən müxtəlif əĢyalar götürməyi bacarmalıdır. QarĢılaĢ-

dırmalar hər iki detalın birbaĢa ―Kitab‖la bağlandığını göstərir; 

Oğuz igidi (Qanturalı) at minməkdə, baĢ kəsməkdə özün-

dən üstün olan qızla evlənmək arzusundadır: ―... Mən qaraquc 

atıma binmədin ol binmiĢ ola! Mən qanlu kafər elinə varmadın 

ol varmıĢ, maŋa baĢ gətürmüĢ ola!‖ Boyun sonrakı hissə-

lərindən məlum olur ki, Qanturalı arzusuna çatır: ...Tatlu 

dəmağ verübən soruĢdılar, ağ-boz atlar binübən yortuĢdılar, 

bəg babası yanına iriĢdilər; 

Oğuz xanımları düĢmənə qarĢı məhz at belində 

vuruĢmaqda israrlıdırlar:        

   

          Azğun dinlü kafərə bən varayım, 

          Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə 

          Yeŋümlə alca qanım silməyincə, 

          Qol-bud olup yer üstinə düĢməyincə, 

          Yalŋuz oğul yollarından dönmiyəyim.. 

 

             

 

 

 

 

                                                           
1
 Qazi Bürhanəddin. Divan, 1988, s.7. 



                                                                                 

307 

 

 

 

 

QORQUDġÜNASLIQDA DAĞ 

KULTUNUN TƏDQĠQĠ TARĠXĠ 

 

Dilimizin, ruhumuzun, epos təfəkkürümüzün, ümumən 

mədəniyyət tariximizin ən sanballı abidəsi, ən nadir incisi, heç 

Ģübhəsiz ki, «Dədə Qorqud kitabı»dır. QorqudĢünaslıqda bu 

günümüzə ötürülmüĢ, bu sirli-sehirli, əbədiyaĢar abidənin ən 

kiçik detallarına belə münasibət bildirilmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən, 

təkcə türk yox, həm də rus və Avropa alimlərinin tədqiq etdiyi 

türk abidələri sırasında «Dədə Qorqud kitabı» birinci yerdə 

durur. Amma «Kitab» elə möcüzəli mənbələrdəndir ki, heç 

vaxt araĢdırmalardan kənarda qalmayacaq, daha dəqiqi, hər 

dövr öz qorqudĢünasını yetiĢdirəcək. Obrazlı desək, «Dədə 

Qorqud»da dünya kimi bir pəncərədir…, hər gələn sözünü 

deyib gedəcək. Bu mənada «Kitab»dan leytmotiv kimi keçən 

dağ kultu barədə dəyərli fikirlər söyləmiĢ bir sıra alimlərin 

araĢdırmalarına diqqət yetirək: 

O.ġ.Gökyay «Dedem Korkud»un kitabı» (Ġstanbul, 2000) 

əsərində dağ kultunun səciyyəvi cəhətlərini izah etmiĢ, 

problemə daha çox «diaxronik, bəzən isə sinxronik müstəvidə 

yanaĢmıĢdır. O, Qazılıq dağ, Qara dağ, Ala dağ kimi 

oronimlərdə (dağ adlarında) Ģamançılığın izini, «Qaracıq 

çoban» adının «Qaracıq dağı» ilə bağlılığını, ana südü ilə 

qarıĢdırılmıĢ dağ otlarının yaralanmıĢ qəhrəman üçün ən yaxĢı 

məlhəm olmasını (Bu yaradan saŋa ölüm yoqdır. Tağ çiçəgi, 

anaŋ südi saŋa məlhəmdir) təhlil edərkən tarixi mənbələrlə 
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«Kitab»dakı sintaktik bütövləri uyğunlaĢdırmağa çalıĢmıĢdır 

ki, bu da müəllifə daha dolğun fikirlər söyləməyə imkan 

vermiĢdir. Məsələn, «Qazılıq dağ türklərin dağ kultunun 

izidir», - deyən O.ġ.Gökyay mənbələrə istinadən göstərir ki, 

Qazılıq dağ DaĢkəndlə Sayram arasında kiçik bir dağın adıdır, 

yaxud dastanlarda Qafqaz dağı bu adla anılır (Qazılıq dağ 

nəzərdə tutulur). 

«Kitab»dakı dağ kultunu digər kultlar müstəvisində təhlil 

süzgəcindən keçirən M.Ergin (Dede Korkut Kitabı. I, 1958) 

qeyd edir ki, hekayələrdə (boylarda – Ə.T) təbiət xüsusi yer 

tutur: «Bu təbiət canlı bir təbiətdir, dağa bəd dua edilir, sudan 

xəbər sorulur». Mətnin semantik tutumuna istinadən söylənmiĢ 

bu fikirlər elmi və inandırıcıdır. 

Xalıq Koroğlunun «Oğuz qəhrəmanlıq eposu» (Bakı, 

1999) kitabında dağ kultu ayrılıqda deyil, «Miflər, əfsanə və 

rəvayətlər», «Kitabi-Dədə Qorqud» - Oğuz qəhrəmanlıq 

eposunun əsas abidəsidir» bölmələri daxilində izah olunur. 

Müəllifin bəzi fikirlərinə diqqət yetirək: «Birinci Oğuznamənin 

toponimiyası Qazılıq dağ adı ilə məhdudlaĢır ki, bu ad da 

boyun Türküstan mənĢəyini sübut edir. Bu dağ qırğız eposu 

«Manas»da tez-tez xatırlanır (V.V.Bartold dağın adını səhv 

tərcümə edir – «Qafqaz dağı»)». Sonuncu fikirlə razılaĢmaq 

olmaz. Belə ki, mətnin semantik tutumu, hadisələrin coğra-

fiyası, xüsusən də Oğuzların hərəkət trayektoriyası «Qazılıq 

dağ = Qafqaz dağı» modelinin daha dəqiq olduğunu arqu-

mentləĢdirməyə imkan verir. Maraqlıdır ki, «Qazılıq = Qafqaz» 

modelini inkar edən X.Koroğlu da «Kitab»dakı hadisələrin 

daha çox Qafqazla bağlı olduğunu göstərir: «… Belə təmtəraqlı 

Ģənliyə heç bir Oğuz epik abidəsində rast gəlinmir, amma bu 

Ģənlik, Ģübhəsiz, naturadan çəkilmiĢdir – görkəmli Oğuz 
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bəyləri Qafqazda və Kiçik Asiyada belə Ģənliklər düzəldirdilər 

və burada, çox güman ki, xristian qızları – məğlub hökmdar-

ların qızları qulluq edirdilər. Faktlar göstərir ki, Qafqaz və 

Kiçik Asiya Oğuzlarının, görünür, düĢmənin əsir qızlarını 

kəniz etmək adətləri varmıĢ» (s.109). 

M.Seyidov iki fəsildən ibarət olan «Azərbaycan xalqının 

soykökünü düĢünərkən» (Bakı, 1989) kitabında dağ kultunun 

səciyyəvi cəhətlərini türk xalqları mifologiyası kontekstində 

Ģərh edir. O, Murat Uraz, N.Katanova, L.P.Potapov kimi 

alimlərin əsərlərinə istinad edərək yazır: «Əski türkdilli xalqlar 

Bodın – Ġnli, Altay, Saqçaq, Ağqaya, Qaradağ, AlaĢ və bir çox 

dağlara tapınmıĢlar. Onlar ailənin, soyun, qəbilənin tapındığı 

dağları tos-tay, yəni əsas baĢlanğıc, dağ adlan-dırmıĢlar («tos», 

ümumiyyətlə, nəsnənin baĢlanğıcı kimi anlaĢılırmıĢ). Elə buna 

görə də tapınılan dağlara bir sıra türkdilli xalqlar açıqdan-açığa 

idiğ-tağ deyərmiĢlər. Bir sıra türk xalqları, xüsusilə qəbilələr 

belə dağlara ulu baba, arabir isə ulu ana, soykökün baĢlanğıcı, 

özülü kimi baxarmıĢlar. Elə ona görə də qadınlar bu dağları 

uzaqdan görərkən baĢlarını örtər, onu «qayınata» adlandırar-

mıĢlar. Belə bir adət Naxçıvan ərazisində də olmuĢdur (s.253). 

Müəllif «Dədə Qorqud kitabı»nda müĢahidə olunan dağ 

kultunun ən qabarıq cəhətlərini də məhz bu cür müddəalara 

əsaslanmaqla müəyyənləĢdirir: «Dağa inam Azərbaycan 

xalqının soykökündə duran oğuzlarda geniĢ yayılmıĢdır. On-

lardakı «Qara dağım yüksəyi, oğul» alqıĢında da dağa 

tapınmanın, dağa ehtiramın, dağa güc bəlgəsi kimi baxmağın 

izləri görünür. «Qara dağım» söz birləĢməsində çoxanlamlı 

«qara», «güc» anlamında iĢlənmiĢdir. Deməli, oğluna güclü 

dağın yüksəyi – güclü dağın təpəsi, zirvəsi kimi alqıĢ deyilir. 

Burada dağ animistləĢir (s.263). Yaxud «Qazlıq qoca oğlı bəg 
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Yegnək çapar yetdi» cümləsindəki «Qazlıq» adına müxtəlif 

bucaqlardan yanaĢır: «Qaz//qas»ın kiĢi adı kimi qoyulması bu 

sözün «uca», «ucalıq», «yüksək», «yüksəklik» anlamı ilə 

bağlıdır. «Qazlıq» - «ucalığı, yüksəkliyi olan kiĢi – adam» 

deməkdir… «Dədə Qorqud» boylarında çox yerdə Qazlıq 

atlarından da söhbət gedir. «Qaz//qas» sözünün lüğəti anlamını 

göz qarĢısına gətirsək, ehtimal etmək olar ki, Qazlıq atları uca, 

yüksək, yaxĢı cinsli olmuĢlar. Elə «Dədə Qorqud» boylarında 

Qazlıq atları cins at, yaxĢı, Ģöhrətli at kimi yad edilir» (s.412). 

Bu cür analitik araĢdırmalar M.Seyidovu təkcə görkəmli 

mifoloq yox, həm də dil tarixçisi kimi dəyərləndirməyə imkan 

verir. 

S.Əliyarov «Kitab»dakı kultlar sistemində dağ kultunun da 

xüsusi yer tutduğunu göstərir: «Anam adın sorar olsan Qaba 

Ağac (VIII) – əsatiri protooğuz təsəvvürlərinə uyğun olaraq 

boylarda ulu təbiətin, xüsusilə ağacın, dağın, suyun canlan-

dırılması (animizm), soykök sayılması böyük yer tutur…» 

(Tarixi-coğrafi qeydlər. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988, 

s.256). 

R.Qafarlının «Mif və nağıl» (epik ənənədə janrlararası 

əlaqə) kitabı (Bakı, 1999) ritual və mif, mif və din, mif və elm, 

mif və nağıl, mif və əfsanə, rəvayət, Azərbaycan türk mif-

lərinin əsas mənbələri, miflərin təsnifatı və kateqoriyaları, mif 

və sakral rəqəmlər, mif və semiotika kimi bölmələri əhatə edir. 

Müəllif ilk olaraq latın mənĢəli becərmək, ehtiram etmək və s. 

anlamlı «kult» sözünün semantik yükünü dəqiqləĢdirir. Sonra 

isə türk mifoloji düĢüncəsində kult hədəfi hesab edilən 

varlıqlara münasibət bildirir: «…ilkin inanıĢlar kult miflərinin 

çoxlu sayda yaranmasına təbii Ģərait yaratmıĢdır. Ġlkin təsəv-

vürdə gözə görünən hər Ģey – canlı və cansız (daĢ, qaya, bitki, 



                                                                                 

311 

 

heyvan, insan, təbiət hadisəsi və s.) asanlıqla kultlaĢdırılsa da, 

bəzilərinin ömrü çox qısa olurdu» (s.67). Müəllif «Dədə 

Qorqud kitabı»nda eyni sintaktik bütöv daxilində dağ və su 

kultlarının birlikdə təzahürünü xüsusi olaraq vurğulayır. 

Məsələn, «Arqubeldən, Ala dağdan gecə aĢdın, CoĢqun axan 

gözəl sudan gecə keçdin», yaxud «Uca dağlardan xəbər 

almıĢdır, AĢqın – daĢqın sulardan xəbər keçmiĢdir» kimi 

parçaların məna yükünə söykənərək yazır: «Bu məhz türk 

xalqlarının əski inamlarında özünü göstərən dünya sularının 

baĢlanğıcının baĢı qarlı uca dağlarda olması ilə əlaqədardır 

(s.39); «QarĢıdakı uca dağın yıxılmıĢdı, ucaldı axır! CoĢqun 

axan suyun qurumuĢdu, çağladı axır!» misralarında isə oğul 

itirən, dərdli ananın sarsıntılarının ifadə edildiyini göstərir: 

«…ana oğlunun itkin düĢməsini dağların yıxılması, çayların 

quruması ilə müqayisə edir» (s.40). R.Qafarlı 2002-ci ildə çap 

etdirdiyi «Mif, əfsanə, nağıl və epos» monoqrafiyasında, eyni 

zamanda 2010-cu ildə müdafiə etdiyi «Azərbaycan türklərinin 

mifologiyası» adlı doktorluq dissertasiyasında da dağ kultun-

dan ayrıca bəhs etmiĢdir. 

M.Cəfərli 2001-ci ildə çap etdirdiyi «Dastan və mif» 

monoqrafiyasında dağ kultunun ilkinliyini Oğuz mifoloji 

düĢüncə müstəvisində izah etmiĢdir. O, dağın mifoloji struktur 

elementlərini (su, ot, keyik, aslan, qaplan…) «Kitab»a istina-

dən müəyyənləĢdirərkən maraqlı mülahizələr irəli sürür: 

«…Dağı qarğıĢ o vaxt tutur ki, suyu axmır, otu bitmir, keyiki 

qaçmır, arslanı, qaplanı olmur… bu beĢ element öz fəaliyyətini 

dayandırdıqda, öldükdə dağı qarğıĢ tutur, yəni dağ da ölür. 

Beləliklə, oğuz epik ənənəsində onların canlı dağ anlayıĢına 

daxil olan su, ot, keyik, arslan, qaplan semantemləri dağın 

ruhunu, canını bildirir» (s.145). Burada onu da qeyd edək ki, 
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müəllif dağ kultunu təkcə «Kitab» yox, həm də digər Oğuz 

abidələri kontekstində araĢdırmıĢdır. 

F.Xalıqovun «Azərbaycan onomalogiyası» (Bakı, 2009) 

kitabında dağ kultu daha çox folklor onomastikası müstə-

visində araĢdırılır. Təsadüfi deyil ki, müəllif kitabın «Folklorda 

mifoloji dünyagörüĢün izləri» adlı III fəslinin 1-ci bölməsini də 

məhz dağla bağlı onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik 

baxımdan izahına həsr etmiĢdir. Daha dəqiqi, həmin vahidləri 

«Dağ mifoloji məkan kimi» baĢlığı altında izah etmiĢdir. 

Müəllif «Kitab»dakı «Qayı» etnonimi (Axır zəmanda xanlıq 

gerü – Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almıya) barədə yazır: 

«…Qəbilənin adı Gün xanın böyük oğlu Qayının adındandır. 

Vaxtilə Çindən Kiçik Asiyaya qədər müxtəlif ərazilərdə geniĢ 

yayılmıĢ, öz mübarizliyi, qoçaqlığı ilə digərlərindən fərqlənmiĢ 

bu tayfanın adına toponimiyada da təsadüf olunur… Oğuzların 

qayı tayfasının damğasının ilan Ģəkli olmasını da mənbələr 

sübut etmiĢdir. «Dədə Qorqud» boylarında, «Koroğlu» dasta-

nında və xalq arasında yayılmıĢ bir çox inamlarda da dağın, 

qayanın qədim insanların həyatında oynadıqları rol, onların 

insanları Ģər qüvvələrdən qoruması və s. qeyd edilən fikrin 

əsaslı olması qənaətinə gəlməyə imkan verir» (s.118, 120). Bu 

qeydlər qədim türk onomastikasını həm də kultlar müstəvisində 

tədqiq etməyi diktə edir. 

Azərbaycan folklorĢünaslığında təbiət kultları ilk dəfə 

olaraq R.Əlizadə tərəfindən sistemli Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

Müəllifin 2008-ci ildə çap olunmuĢ monoqrafiyası belə adlanır: 

«Azərbaycan folklorunda təbiət kultları». R.Əlizadə təbiət 

kultlarını iki yerə bölür: cansız təbiət obyektləri ilə bağlı 

inamlar (astral kultlarla bağlı inamlar, dağ kultu ilə bağlı 

inamlar, bitki kultu ilə bağlı inamlar…); canlı təbiət obyektləri 
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ilə bağlı inamlar (qurd kultu ilə bağlı inamlarda əcdad para-

diqması, ilan kultu ilə bağlı inamlar, at kultu ilə bağlı inam-

lar…). Müəllif «Dədə Qorqud kitabı»nda dağ kultunun bir sıra 

səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləĢdirmiĢdir ki, bunlar da əsasən 

aĢağıdakıları əhatə edir: 

– dağın sakral statusu epik mətnlərdə, o cümlədən 

«Kitab»da daha əhatəli formatlarda əksini tapmıĢdır; 

– qədim türklərin əksər hissəsinin Altay, Bodın – Ġnli, 

Saqçaq, Ağ qaya, AlaĢ və baĢqa dağlara tapınmaları, əslində, 

mərhələli formada «Dədə Qorqud» Oğuzlarının Qazlıq dağ, 

Göyçə dağ, Ala dağ, Qara dağ, Qaracuq dağı kimi dağlara 

yönəlmiĢ inamlarına transformasiya olunmuĢdur; 

– alqıĢ – duanın mifik siqləti (Qarlı qara tağlarıŋ yı-

qılmasun!) Oğuzların dağla bağlılığının əsasında dayanır. Dağ 

ruhunun dağı tərk etməsi – dağın yıxılmasıdır. Əksinə, dağın 

yıxılması – dağ ruhunun öz dağ bədənindən qopmasıdır; 

– ana Qazlıq dağına bir canlı varlıq olaraq qarğıĢ ünvan-

layır (Qazlıq tağı, aqar sənin sularıŋ, Aqar ikən aqmaz ol-

sun!..); 

– dağ ruhu Boz atlı Xızıra transformasiya edilir və onun 

vasitəsilə ölümdən xilas olmanın əlacı tapılır; 

– «Buğac» boyunda ana südünün dağ çiçəyi ilə birgə 

məlhəm sayılması əsas mifoloji detallardandır. Əslində, dağ 

ruhunun ana südündə, həm də çiçəyində zühur etməsi mifik 

qatın dərinliyindən xəbər verir; 

– Oğuzların dağlara yönəlmiĢ inamlarının mərasimi ovqat 

daĢıması ucalıq etalonuna çevrilmiĢ dağların hami funksiyası 

ilə paraleldir… 

«Kitab»dakı sintaktik bütövlərə, eyni zamanda dağ kultu 

ilə bağlı çoxsaylı araĢdırmalara istinadən söylənmiĢ bu fikirlər 
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qorqudĢünaslığımızın inkiĢaf səviyyəsi barədə müəyyən təəs-

sürat yaradır. Amma R.Əlizadənin «Dədə Qorqud»da Oğuz 

xanımlarının dağları qayınata bilmələri, dağdan yaĢınmaları 

motivi də fərqli situasiyalarda üzə çıxır…» – fikri ilə razılaĢ-

maq olmaz (s.45). Məlumat üçün qeyd edək ki, «Kitab»ın nə 

Drezden, nə də ki Vatikan əlyazma nüsxələrində Oğuz xanım-

larının dağları qayınata bilmələrinə, eləcə də dağdan yaĢın-

malarının ifadə olunmasına, ümumiyyətlə, rast gəlinmir. Çox 

güman ki, müəllif həmin fikirləri «Dədə Qorqud» filminə, ya 

da ki M.Seyidovun «Kitab»a yox, baĢqa mənbələrə istinadən 

dediyi fikirlərə (…Elə ona görə də qadınlar bu dağları uzaqdan 

görərkən baĢlarını örtər, onu «qayınata» adlandırarmıĢlar) 

əsaslanmaqla söyləmiĢdir. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimiz, bir tərəfdən, «Dədə Qorqud 

kitabı»nda dağ kultu» ilə bağlı tədqiqatların ümumi mənzə-

rəsini əks etdirirsə, digər tərəfdən, dağ kultunun ən dərin qat-

larını müəyyənləĢdirməyə imkan yaradır. Burada bir həqiqəti 

də xatırlatmaq lazım gəlir: qorqudĢünaslıqda dağ kultunun 

tədqiqi tarixi kompleks və sistemli Ģəkildə öyrənilməlidir. 
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DAĞ SÖZÜNÜN 

ETĠMOLOGĠYASI 

 

Qədim türk mənbələrində dağ sözünün fonetik tərkibi 

belədir: Orxon-Yenisey abidələrində: tağ (Tüngər tağda təkip 

tokıdım); M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində: tağ 

(tağ özi=dağ vadisi); «Dədə Qorqud kitabı»nda: tağ (QarĢu 

yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm)… 

Problemə tarixi-linqvistik müstəvidə yanaĢma göstərir ki, 

«ta» derivatı qədim türk dilindəki tenqri//taŋrı (göy-səma, 

allah…), tağ (dağ, yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli 

hissəsi), eyni zamanda çin və koreya dillərindəki tanqun 

(rəhbər, Ģaman, allah…), tanta (torpaq, ağac…) sözlərini eyni 

semantik Ģaxədə birləĢdirir. Bəzi izahlara diqqət yetirək: 

R.Konçseviç qədim Koreya mifi Tanqun barədə geniĢ məlumat 

verir. Konkret desək, əfsanəvi Tanqunun b.e.ə. 2333-cü ildə 

anadan olmasını, hər il oktyabrın 3-də Cənubi Koreyada Tan-

qunun doğum gününün milli bayram kimi qeyd edilməsini, 

Tanqunun Koreya toponimikasındakı mövqeyini, həmin mifin 

fraqmentlərinin XIII-XV əsr yazılı abidələrində saxlanılmasını 

göstərir. Eyni zamanda Tanqun barədə bir sıra alimlərin fikir-

lərini təqdim edir: Çxe Namson, Li Qankin… (Tanqun 

«tanqul» kimi səslənir, rəhbər, Ģaman mənasındadır); Siratari 

Kurakiti, Yan Cudo (tanqun – monqol dilindəki göy, allah 

anlamlı tanrı ilə bağlıdır); Li Cir (tanta hissəciyi qədim Koreya 
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dilinə məxsus olub, torpaq, ağac mənasındadır);1 F.Cəlilov 

«Tar» teoniminin xarakterik xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən 

onun «ölüb-dirilmə» inanıĢı ilə bağlı tar(la), dar(ı), dir(i), 

tor(un), tör(ə-törəmək) və s. sözlərdə mühafizə olunduğunu 

göstərir;2 M.Seyidovun fikrincə, «tos», ümumiyyətlə, nəsnənin 

baĢlanğıcı kimi anlaĢılırmıĢ3; R.Əlizadə «tos»la bağlı daha 

dolğun izah verir: «…etiqad hədəfinə çevrilmiĢ tos-taunun-

dağın kosmoqonik baĢlanğıc olaraq Oğuz cəmiyyətində də 

qəbul edildiyini düĢünmək mümkündür»4;  F.Bayat mənbələrə 

istinadən yazır: «Tanrı sözünü hun sözü «çenli» ilə, əski türk 

sözü «tonq» (dan) ilə paralel öyrənənlər də var. Çox qədim 

zamanlarda bu leksik vahiddə yer və göy anlamları da cəm-

ləĢmiĢdi. KaĢqarlı dövründə isə böyük olan hər Ģeyə müsəlman 

olmayan türklər tenri deyirmiĢlər (məs. dağa, ağaca və s.)5. 

Tərkibində «ta» hissəciyinin derivatları müĢahidə olunan və 

leksik-semantik tutumunda böyüklük, yer-məkan anlamını 

yaĢadan leksemlərin əhatə dairəsi çox geniĢdir: tau-tağ-dağ, 

təpə, tala, taluy-dəniz, dərə, dəyə, dör (otağın yuxarı baĢı)… 

Maraqlıdır ki, yunan mənĢəli «toponim» termininin ilk hissəsi 

də (topos-to) «yer» mənasını ifadə edir. Yeri gəlmiĢkən, 

müqayisə və qarĢılaĢdırmalar bir sıra qrammatik Ģəkilçilərin 

yer-məkan anlamlı «ta» morfemi əsasında yarandığını ehtimal 

etməyə imkan verir: ismin yerlik hal Ģəkilçisi -da, -də (arxetipi 

                                                           
1
 А.Р.Концевич. Древнетюркский миф о Тангуне и его ономастики. В 

кн.: Этническая ономастика. Москва, 1984, с.173-190. 
2
 Ф.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с.93. 

3
 M.Seyidov. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. Bakı, 1989, səh. 

4
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.32  

5
 Ф.Байат. Оьуз епик яняняси вя «Оьуз Каьан» дастаны. Бакы, 1993, с.147. 
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-ta), çıxıĢlıq hal Ģəkilçisi -dan, -dən (arxetipi -ta, -da, -dan, -dın, 

-din, -tın). Bu sistemə müasir uyğur dilində -ta, -tə formasında 

iĢlənən yerlik hal Ģəkilçisini də daxil etmək olar. Deməli, bu 

Ģəkilçilərin hər biri fonetik tərkib və funksiya baxımından yer-

məkan anlamlı «ta» morfemi ilə birbaĢa bağlanır.  

Yuxarıdakı qeydlər «Kitab»da intensivliyi ilə fərqlənən 

«tağ» (dağ) sözünün leksik-semantik yükünü dəqiqləĢdirməyə 

müəyyən qədər kömək edə bilər. 
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DAĞ ANLAYIġININ  

ARXAĠK ĠFADƏSĠ 

 

Müasir türk dillərində dağ anlayıĢının müxtəlif sözlərlə 

ifadə olunmasına rast gəlinir. Dağ anlayıĢı ifadə edən vahidləri 

qədim və müasir türk dilləri kontekstində izah edən Ə.Cavadov 

yazır: «Altay dilində tuu sözü ilə yanaĢı, kır, özbək dilində isə 

tepa sözü iĢlənir. Yakut dilində bu anlayıĢ qaya, sıır sözləri ilə 

ifadə olunur. Dağ anlayıĢının bu ifadə vasitələri ilə yanaĢı, 

arxaik formalara da rast gəlmək olur ki, bunlar dağ, tayfa, yer, 

çay və s. adlarında daĢlaĢmıĢdır. Külli miqdarda toponimlərə 

əsasən dağ adının aĢağıdakı arxaik variantlarını göstərmək olar: 

qar-qır-qur, qaz-qız-quz, qara-qıra-quza-qaya-qala»1. Bu məna-

da qorqudĢünaslıqda «qaz» sözünün yalnız quĢ anlamlı vahid 

kimi izah olunması özünü doğrultmur. Daha doğrusu, əgər «ya 

qara qazın içinə Ģahin düĢdi» (D-133) cümləsindəki «qaz» sözü 

birbaĢa quĢ mənasını ifadə edirsə, «Qaza bəŋzər qızımıŋ-

gəlinimiŋ çiçəgi oğul!» (D-162) cümləsindəki qaz sözü iki cür 

anlaĢılır: quĢ mənasında, dağ mənasında. Fikrimizcə, həmin 

misradakı «qaz» sözü daha çox dağ mənasına uyğun gəlir: 

birincisi ona görə ki, «Kitab»dakı Qazlıq tağ adının (oro-

                                                           
1
 Я.Ъавадов. Азярбайъан дилиндя даь анлайышынын архаик ифадяси. Азярbай-

ъан ономастикасы проблемляри, ЫЫ, Бакы, 1988, с.134. 
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niminin) kök morfemi də «qaz» apelyativlidir; ikincisi, həmin 

təĢbehin tərkibində iĢlənmiĢ «çiçək» sözünün dağ anlamlı 

arxaik «qaz» sözü ilə assosiativliyi görünür; üçüncüsü, 

«Kitab»dakı «Beyrək» «dağ oğlu» müstəvisində Ģərh olunur: 

«Oğuz bəyləri onun atası Bayburanın xahiĢi ilə Beyrəyin 

doğulmasından ötrü alqıĢ-dua etmiĢlər. Bu halda Dağ ehtimal 

olaraq həm ana, həm də ata kimi bərpa oluna bilir»1.  

Ə.Cavadovun fikrincə, «Qorqud» adının birinci hissəsi 

(qor) dağ anlamlıdır2.  H.Məmmədli araĢdırmalarında xüsusi 

olaraq vurğulayır ki, «Kitab»da rast gəlinən «Arqıç qır» 

oronimindəki «qır» dağ anlamlıdır: «…Qırğızıstanın cənubun-

da «Kır» söz tərkibli ayulu kır, kara - kır, sarı-kır yer adları var. 

Qır sözü dağ, dağ zirvəsi, dağ aĢırımı, yüksəklik, kol-kosla 

örtülü düz kimi mənalandırılır»3.  Bu qeydlər dağ anlayıĢının 

ifadəsi kimi çıxıĢ edən qaz və qar sözlərinin «Kitab»da leksik 

mənası donmuĢ vəziyyətdə olduğunu göstərir. Bir cəhəti də 

qeyd edək ki, dağ anlayıĢını ifadə edən «qır» apelyativli dağ 

adları müasir Azərbaycan toponimikası baxımından da səciy-

yəvidir: Əyri qar, Yastı qar… Bu adlar isə birbaĢa «Kitab»dakı 

«Arqıç qır» oronimi ilə səsləĢir: «Arqıç qırda yıqanır Əmman 

dənizində». 

 

 

 

                                                           
1
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.41. 

2
 Я.Ъавадов. Азярбайъан дилиндя даь анлайышынын архаик ифадяси. Азярbай-

ъан ономастикасы проблемляри, ЫЫ, Бакы, 1988, с.134 
3
 Щ.Мяммядли. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. Бакы, 1999, с.156. 
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EYNĠ APELYATĠVLĠ DAĞ 

VƏ ġƏXS ADLARI 

 

«Kitab»da eyni söz (apelyativ) əsasında yaranmıĢ bir sıra 

dağ və Ģəxs adları müĢahidə olunur ki, bu da qədim türk tarixi 

və etnoqrafiyası baxımından səciyyəvidir. Nümunə kimi 

aĢağıdakıları göstərmək olar: 

Qazılıq dağ (QıĢda-yazda qarı-buzı ərinməyən Qazılıq 

tağına gəldi çıqdı) – Qazılıq qoca (Qazılıq qoca tamam on altı 

yil hasarda tutsaq oldı). X.Koroğlu bu vahidləri «Manas» eposu 

kontekstində izah edir: «Qorqud kitabı»ndakı Qazılıq dağını 

«Manas»da xatırlanan eyni adlı dağla eyniləĢdirsək, Qazılıq 

qoca adının da əsas süjetin Türküstan mənĢəyinin xüsusi nəzərə 

çarpdırdığını görərik»1.  Bu fikirlə razılaĢmaq olmaz: birincisi, 

ona görə ki, Qazılıq dağ daha çox «Qafqaz» dağı kimi bərpa 

oluna bilir (əvvəlki səhifələrə bax); ikincisi, «Manas»da 

xatırlanan ad (Qazılıq dağ) birbaĢa «Kitab»la səsləĢir (burada 

«Kitab»ın «Manas»a təsirindən bəhs etmək olar). Bir cəhəti də 

qeyd etmək lazım gəlir: «Kitab»da «Qazlıq» həm də at adı 

(zoonim) kimi iĢlənmiĢdir (Sarb yürürkən Qazlıq ata namərd 

yigit yenə bilməz; binincə binməsə yeg!). Bu da «Kitab»dakı 

onomastik vahidlərin – Qazılıq qoca antroponimi, Qazılıq tağ 

                                                           
1
 Х.Короьлу. Оьуз гящряманлыг епосу. Бакы, 1999, с.133. 



                                                                                 

321 

 

oronimi və Qazlıq at zooniminin zəncirvari bağlılığını təsdiq-

ləyir; 

Qara dağ (QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm) – 

Qarabudaq, Qaragünə (…atı bəhri hotazlı Qaragünə oğlı 

Qarabudaq çapar yetdi). Yazıçı Anar ehtimal edir ki, Dədə 

Qorqud dünyasının «QarĢı yatan dağı»da Azərbaycanın Ģimal 

sərhədi olan Böyük Qafqaz sıra dağlarıdır1;  

Qaracuq (dağ adı) (Qaracuğıŋ qaplanı, Qoŋur atıŋ iyəsi, 

xan Uruzıŋ ağası, Bayındır xanıŋ göygüsi, Qalın Oğuzıŋ 

dövləti, qalmıĢ yigit anxası Salur Qazan yerindən turmuĢdı) – 

Qaracuq çoban (Ərənlər əvrəni Qaracuq çoban sapanıŋ 

ayasına taĢ qodı, atdı). 

Müasir Azərbaycan, o cümlədən türk xalqları onomas-

tikasında dağ adları və dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər əsasında 

yaranmıĢ Ģəxs adları üstün mövqedə görünür: Altay, Dağbəy, 

Dağbəyi, Dağxan, Qafqaz, QoĢqar, Himalay, Elbrus… Heç 

Ģübhəsiz ki, «Kitab» və müasir türk antroponimikasında bu cür 

adların intensivliyi onların leksik-semantik tutumundakı 

böyüklük, ucalıq, yüksəklik kimi məna çalarları, ən əsası isə 

dağ kultu ilə bağlıdır. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Анар. Дядя Горгуд дцнйасы. Сизсиз. Бакы, 1992 с.23. 
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DAĞ ADLARI (ORONĠMLƏR) 

 

«Kitab»da müĢahidə olunan dağ adlarının ümumi 

mənzərəsini belə səciyyələndirmək olar: Oğuz cəmiyyətinin 

coğrafi koordinatlarını əks etdirir (Ağlağan, Qara tağ…); türk 

poetik təfəkküründən süzülüb gələn ən nadir incilər kimi  

görünür (Qazlıq tağ, Ağlağan, Günortac…); mətnlərdə 

həlledici fiqurlardan biri kimi, daha dəqiqi, bir obraz kimi çıxıĢ 

edir ki, bu da mətnin poetik siqlətini qüvvətləndirir (Qazlıq tağ, 

Qara tağ…); bu adların bir qismində simvollaĢmıĢ dağ kultu 

daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir (Qazlıq tağ, Gögcə tağ…); bəziləri real 

təbiət hadisələrini əks etdirən metaforikləĢmiĢ adlardır 

(Ağlagan); bir qismi müasir Azərbaycan toponimikasında 

eynilə mühafizə olunur (Qaracuq – Qarabağ, Naxçıvan; 

Ağlağan – Ġrəvan quberniyasında dağ. Təəssüf ki, XX əsrin 30-

cu illərində erməni daĢnakları «Ağlağan» adını fərmanla 

dəyiĢdirərək «Urasar» Ģəklində rəsmiləĢdirmiĢlər); arxaikləĢ-

miĢ bəzi dağ adlarının müasir toponimikamızda baĢqa adlarla 

iĢləndiyi ehtimal edilir: (Qazlıq tağ – Qafqaz, Qara tağ – 

Böyük Qafqaz sıra dağları…); bu adların əksəriyyəti türk 

mənĢəli sözlər əsasında yaranmıĢdır; dağ adlarındakı apelya-

tivlərin bəzisi müasir ədəbi dilimiz üçün arxaizmdir (qır-Ortac 

qır, Arqıç qır; qaz – Qazlıq dağ…)… Bu mənada «Kitab»dakı 

dağ adlarının hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazım 

gəlir: 
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Ağayıl. Bu oronim «Kitab»ın 1988-ci il Bakı nəĢrində 

«yaylaq» kimi sadələĢdirilmiĢdir: Ağayılda tümən qoyun səniŋ 

gedər – Yaylaqdan gedən min-min qoyun səninkidir. «Kitabi-

Dədə Qorqud»un izahlı lüğətində də «Ağayıl» yaylaq 

mənasında təqdim olunur1.  «Ağayıl» yazılıĢ Ģəkillərini (Drez-

den nüsxəsindəki yazılıĢ Ģəkilləri nəzərdə tutulur) M.Ergin belə 

transkripsiya etmiĢdir: Ağayılıŋ (D-262; 9), Ağayılda (D-33;8), 

Ağayıldan (D-18;1), Ağayılum (D-269;2). Bu, «Kitab»ın 1988-

ci il Bakı nəĢrində eynilə saxlanılıb. «Ağayıl» sözünün 

transkripsiyası və mənası ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər olduğuna 

görə S.Əlizadə belə bir Ģərh verir: «Bizcə, sözlər ayrı yazılmalı 

və «ağ aul//ayil (hündür oba, yaylaq mənasında) baĢa düĢül-

məlidir. Təsadüfi deyil ki, D-nin (Drezden nüsxəsi nəzərdə 

tutulur – Ə.T) katibi «ayıl» sözündə ikinci saitin üstündə 

«zəmmə» iĢarəsi qoymaqla, onun «aul» kimi tələffüz edildiyinə 

iĢarə etmək istəmiĢdir»2.  

       Müəllif bu Ģərhini mətnin müasir Ģəklinə də tətbiq 

etmiĢdir: Ağ ayıldan (D-18;1) – Yaylağından (s.134);  Qara 

ayıllı (D-212;1) – Böyük aulda (s.195). Bu, «Kitabi-Dədə 

Qorqud»un izahlı lüğəti»ndə (Bakı,1999) eynilə təkrar-

lanmıĢdır: Ayıl is. Aul. Qara ayılım… Ağ ayıldan; Ayıllu sif. 

Aullu. Qara ayıllu…»
3
. O.ġ.Gökyay isə «Ağayıl» oxunuĢ 

formasına Ģərh verərkən təəccübünü gizlətmir: «Ağayıl-ağıl 

(kaynak gösterilmiyor. Acaba ağıl kelimesinin arapça çoğulu 

                                                           
1
 «Китаби-Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти. Бакы, 1999, с.14. 

2
 С.Ялизадя. Нцсхя фяргляри вя шярщляр. Китабы-Дядя Горгуд. Бакы, 1988, 

с.134, 195, 229. 
3
 «Китаби-Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти. Бакы, 1999, с.14. 
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mu?)»
1
.  M.KaĢğarinin «Divan»ında iĢlənmiĢ «dik, sıldırım, 

yalçın anlamlı «yalım»
2
,  eyni zamanda müasir dilimizdəki 

«hündür bir yerin təpəsi; dikdir, yoxuĢun baĢı» mənasını ifadə 

edən «yal» sözü «Kitab»dakı لیاغا  yazılıĢ Ģəklinin 

transkripsiyası ilə bağlı yeni fikirlər söyləməyə imkan yaradır. 

Həmin yazılıĢ  Ģəklinin ikinci   hissəsini   ( لی ) «yal» kimi də 

oxumaq mümkündür. Bu da M.KaĢğarinin «Divan»ında rast 

gəlinən «yalım»  sözünün  yazılıĢı  ilə, əsasən, üst-üstə düĢür:                                     

  ۭ یلی   - yalım. Belə bir müqayisə isə «Ağayıl» yox, «Ağ yal, 

yaxud Qara ayıl» yox, «Qara yal» Ģəklində transkripsiyanın 

daha real olduğunu göstərir (müq.et: Ağ yal – «ağ» hündür, 

«yal» - hündür; Qara yal – «qara» - böyük, «yal» - hündür). 

«Kitab»da obrazlılıq yaradan bu cür vahidlər müasir türk 

toponimikası baxımından da səciyyəvidir. Burada bir məsələyə 

də aydınlıq gətirmək lazım gəlir: V.V.Bartoldun tərcüməsində 

«Ağ ayıl» konkret olaraq ifadə edilməyib. «Qara ayıl» isə 

«черной ограда» (böyük çəpər, hasar, barı) Ģəklində verilib. 

Bu isə «qoyun ağılı» mənasına uyğun gəlir. Deməli, V.V.Bar-

told rus dilində «aul» (aul, kənd) sözü olsa da, tərcümədə 

«qoyun ağılı» anlamına uyğun olan «ограда» sözündən istifadə 

edib. Bu da S.Əlizadənin «Drezden nüsxəsinin katibi ayıl 

sözündə ikinci saitin üstündə «zəmmə» iĢarəsi qoymaqla, onun 

aul kimi tələffüz edildiyinə iĢarə etmək istəmiĢdir» - fikrinin 

düzgün olmadığını göstərir. 

Ağlağan. Bu oronim «Kitab»ın IV boyunda iĢlənmiĢdir: 

«Kafər sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, Gökcə tağa aluban 

                                                           
1
 О.Ш.Эюкйай. Дедем Коркудун китабы. Истанбул, 2000, с.159. 

2
 М.Кашьари. «Диванц лцьат-ит-тцрк». ЫЫЫ ъ. Бакы, 2006, с.25. 
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çıqayın». O.ġ.Gökyay mənbələrə istinad edərək yazır: «Bu-

günkü adları ilə Ağbaba-Loru-Pəmbək (Qara-Kilsə) kimi üç 

bölgənin sərhədini ayıran bu dağ Borçalı və Qazax türk-

mənlərinin (türklərinin – Ə.T) yaylağıdır… baĢından duman 

əskilməyən çiskinli (çox nəmli, sis) və çox yağmurlu oldu-

ğundan bu adı almıĢdır»1.  A.Bayramov bu fikri zənginləĢdirə-

rək yazır: «Kəskin və amansız qıĢı olan bu dağın baĢı həmiĢə 

çiskin, duman olur. Yaz, yay və payız fəsillərində yağıntı çox 

olur. QıĢı isə çox sərt keçir. Yaylaq alp və subalı çəmənlikləri 

ilə zəngin olduğu üçün Borçalı, ġörəyel və Ağbaba türklərinin 

qədimdən yaylağı olmuĢdur. Rus mənbələrində bu oronim 

tərcümə edilərək «мокрый гор» kimi yazılır. Ağlağan oronimi 

ağla felindən və – ağan sifət düzəldən Ģəkilçidən (ağla+(a)ğan) 

ibarətdir. Ġnsana aid olan xüsusiyyət (ağlamaq) metaforik 

formada dağa aid edilmiĢdir»2.  Tarixi-linqvistik müstəvidə 

söylənilmiĢ bu fikirlər bütün parametrlərinə görə (oronimin 

coğrafi koordinatları, təbiətlə birbaĢa bağlılığı, metaforik ad 

olması, kök və Ģəkilçi morfemlərinin düzgün səciyyələndiril-

məsi, rus dilinə tərcümə olunmuĢ variantın təqdimi…) inan-

dırıcı görünür. Bu mənada B.Budaqov və Q.Qeybullayevin 

müxtəlif mənbələrə istinadən söylədiklərini qəbul etmək ol-

maz. Həmin fikirləri eynilə veririk: «Ağlağan… türk dillərində 

rəng bildirən ağ və mənası məlum olmayan «lağan» sözlə-

rindən ibarətdir. XIX əsrdə Eçmiadzin qəzasında Qızıl Loğan 

(bulaq adı), ġimali Qafqazda Stavropol quberniyasının Böyük 

Derbet ulusunda Laqan-Xuduk (dağ adı) və Dağıstan əyalətinin 

                                                           
1
 О.Ш.Эюкйай. Дедем Коркудун китабы. Истанбул, 2000, с.332. 

2
 А.Байрамов. Китаби-Дядя Горгуд вя Гафгаз. Бакы, 2001, с.20. 
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TeymurxanĢura dairəsində Cakas-Lağan toponimləri ilə məna-

ca eynidir1».  

«Ağlağan» dağının səciyyəvi xüsusiyyətləri bayatı-

larımızda poetik Ģəkildə ifadə olunur: 

 

Əzizim ağlağandı, 

QaraqaĢ, Ağlağandı. 

Gedək dərd bilənlərə 

Görək kim ağlağandı? 

 

Əzizinəm Ağlağan, 

QaraqaĢla Ağlağan. 

Ġldə bir tufan eylər, 

GörünməmiĢ Ağlağan. 

 

Arqıç qır. «Dastan»da intensivliyi az olan oronim-

lərdəndir. Dəqiq desək, cəmi bir dəfə iĢlənmiĢdir: Arqıç qırda 

yıqanır Əmman dəŋizində. O.ġ.Gökyaya görə, «arqıç» yazda 

sürünün istirahət etdiyi (dincəldiyi) yer, arxac, dağ yamacı, dağ 

ətəyi kimi mənaları ifadə edir2.  M.Ergin tərtib etdiyi lüğətdə 

«arqıç» sözünün qarĢısında sual iĢarəsi (?) qoymaqla kifayət-

lənmiĢdir3.  S.Əlizadə isə «arqıç» sözü iĢlənmiĢ parçanı belə 

sadələĢdirmiĢdir: «Qayalıqda salınmıĢdı, kafirin Ģəhəri Əmma-

                                                           
1
 Ермянистанда Азярбайъан мяншяли топонимлярин изащлы лцьяти. Бакы, 1998, 

с.108. 
2
 О.Ш.Эюкйай. Дедем Коркудун китабы. Истанбул, 2000, с.165, 166. 

3
 М.Ерэин. Деде Коркут китабы. ЫЫ, Анкара, 1998, с.19. 
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nın sularında yuyunur sahilləri»1.  Bu cür sadələĢdirmə, yəni 

«Arqıç qırda»nın qayalıqda mənasında verilməsi mətnin 

semantik tutumu ilə səsləĢir. Qeyd etdiyimiz kimi, «qır» sözü 

dağ anlayıĢının arxaik ifadə formalarından biridir. Bu mənada 

«Arqıç qır» oroniminin «Arxac dağ» Ģəklində bərpası daha 

inandırıcı görünür. 

Ala tağ. «Kitab»da yeddi dəfə iĢlənmiĢdir: Arqurı yatan, 

Ala tağı dünin aĢğıl! «Ala tağ» oronimik modelindəki «ala» 

sözü hündür mənasındadır. Bu oronim bayatılarımızda da 

müĢahidə olunur: 

 

Eləmi, Ala dağı 

Ün tutub Bala dağı 

Hər yara qurtarsa da, 

Qurtarmaz dava dağı. 

 

Gögcə tağ. «Kitab»da cəmi bir dəfə Qazan xan obrazının 

dilində iĢlənmiĢdir: «Kafər sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, 

Gökcə tağa aluban çıqayın». Bu oronimin arealı müəyyən-

ləĢdirilmiĢdir: Kökçə, Kökçəsu (Türkiyə) Gögçə dağ (Türk-

mənistan), Kökçə, Kökçəli (Bolqarıstan), Gökçə, Göyçəli 

(Ġran). «Gögcə» vahidi «Kitab»da hidronim kimi də müĢahidə 

olunur: «Andan ġirokuz ucından Gökcə dəŋizə dəkin el 

çarpdı». A.Bayramov hər iki onomastik vahidə (Gögcə tağ, 

Gögcə dəŋiz) münasibət bildirmiĢdir: «Oğuzların otu, suyu bol 

olan belə yaylaqlarda yaĢaması təbiidir. Ona görə də dağın 

                                                           
1
 Китаби-Дядя Горгуд. Бакы, 1988, с.216. 
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əlamətinə, çayır-çəməninə görə ona Göy dağ, Gökçə dağ 

demiĢlər. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanındakı bir atalar 

sözünün də tərkibində gökçə sözü iĢlənir: «Yapağlu gökçə 

çəmən güzə qalmaz». …Gökçə dəniz hidroniminin qədim 

formasının «Qoqaruni olduğunu da nəzərə alsaq, görərik ki, 

hidronimin nüvəsindəki quqar//gögər//göyər türk mənĢəli tayfa 

adıdır, «uni» isə qədim pəhləvicə topluluq, aidlik bildirən 

Ģəkilçidir. Deməli, Gögəruni//Qoqaruni «Göyərlər» mənasın-

dadır. Azərbaycan toponimiyasındakı Göyər, Göyərçin, Göylər 

Göl, Göylər Dağ oykonimləri də etnonim mənĢəlidir»1.  Yeri 

gəlmiĢkən, digər araĢdırmalarda da Göyçə oronimi rəng 

anlamlı «göy», «Göyçə» hidronimi isə bəzən rəng anlamlı göy 

(mavi) sözü, bəzən isə tayfa adı mənasında izah olunur. 

Halbuki bu  onomastik vahidlərin yaranmasında eyni apelyativ 

(gögcə) iĢtirak etmiĢdir. Yəni Gögcə dəŋiz (göl) hidronimi ilə 

Gögcə dağ oronimi eyni məna yükünə malikdir. Konkret desək, 

bu vahidlər səma rəngi, mavi anlamlı «göy» sözü deyil, yer 

üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boĢluq 

anlamlı «göy» sözü əsasında yaranmıĢdır. Bu isə birbaĢa türk 

mifoloji düĢüncəsi ilə səsləĢir. Digər tərəfdən, Gögcə tağ və 

Gögcə dəŋiz vahidlərinin məna yükünü müasir dil kontekstində 

də dəqiqləĢdirmək mümkündür. Belə ki, «göy» sözü müasir 

dilimizdə çox böyük, çox yüksək, hündür mənasını da ifadə 

edir: göyün yeddi qatı (mərtəbəsi), göy boyda dağ… Yuxa-

rıdakı onomastik vahidlərin tərkibindəki -cə isə qoĢmadır. 

Deməli, Gögcə dağ «çox hündür dağ», Gögcə dəŋiz isə «çox 

                                                           
1
 А.Байрамов. Китаби-Дядя Горгуд вя Гафгаз. Бакы, 2001, с.34-36. 
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böyük dəniz (göl)» mənasındadır. Oğuzun oğullarından 

dördüncüsünün adının səma anlamlı «Gög» olması da dedik-

lərimizi təsdiqləyir: «Altı oğuldan ən böyüyünün adı Gün idi, 

yəni GünəĢ, ikincisinin adı Ay, yəni ay (mah), üçüncüsünün adı 

Yulduz, yəni ulduz (setarə), dördüncüsünün adı Gög, yəni göy 

(səma), beĢincisinin adı Taq-yəni dağ (kuh) və altıncısının adı 

Dəniz, yəni dəniz (dərya idi)»1.   

BaĢqa faktlara diqqət yetirək: M.Seyidov səma anlamlı 

«Göy» sözünün ilkinliyini xüsusi olaraq vurğulayır: «Türkdilli 

xalqlarda Göy – tanqrı sayılırmıĢ. Hər Ģey onun iradəsinə tabe 

imiĢ. Buna görə də tanrı - Göy sonralar tanqrı – allah anlamını 

da almıĢdır. Bəllidir ki, tanqrı ilkin göy – səma demək imiĢ»2.  

R.Qafarlı «Kitab»da iĢlənmiĢ «Qazan gög alan çəmənə çadır 

dikdirdi» cümləsindəki «gög» sözünü mifik dünya modeli 

baxımından izah edir: «…burada qurulan çadır göylə əlaqə-

ləndirilir. Məhz qam inamında göstərilir ki, dünyanın 

bütövlüyünə qarĢı yönələn təhlükələr aradan qaldırılanda el 

Göy Tanrının Ģərəfinə göy altında mifik dünya modelini sim-

vollaĢdıran göy rəngli, baĢı göyə çatan çadır qurmalıdır»3;  

H.Məmmədli «Gögcə tağ» oroniminə təkcə «Kitab»ın coğrafi 

koordinatları yox, həm də müasir türk toponimikası kon-

tekstində yanaĢaraq maraqlı mülahizələr irəli sürür: «Gögcə 

dağ, Cızıqlar, Ala dağ bir-birinə yaxındır. Vaxtilə bu ərazidə 

                                                           
1
 Ф.Ряшидяддин. Оьузнамя. Бакы, 1992, с.25 

2
 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы, 1989, 

с.163-164. 
3
 Р.Гафарлы. Азярбайъан тцркляринин мифолоэийасы. Бакы, ДДА, 2010, с.30. 

 



                                                                                 

330 

 

yaĢayan aborigen azərbaycanlılar arasında bu dağ Göy dağ, 

həm də Göy dağlar adlanmıĢdır. Göy dağ Çıldır gölünün 

Ģərqindədir. Axalkələk ərazisindəki Mingöllər sıra dağlarına 

aiddir. Otlaqlarla zəngin, göz oxĢayan, gözəl yaylası var»1  

(haĢiyə: burada adı çəkilən dağlar qorqudĢünas Hüseynqulu 

Məmmədlinin hər daĢına, gülünə, çiçəyinə bələd olduğu, qarıĢ-

qarıĢ gəzdiyi, buz bulaqlarından doyunca su içdiyi, baĢı 

dumanlı-çiskinli, qarlı dağlardır); S.Vurğun «Göyəzən» oro-

nimini məhz səma anlamlı «göy» sözü ilə müqayisəli Ģəkildə 

təqdim edir: Göylərə baĢ çəkir Göyəzən dağı…; Nəhayət, 

«Gögcə» oronimini «Kitab»dakı «Yarpağlu gökçə çəmən güzə 

qalmaz» atalar sözünün tərkibindəki «gökçə» sözü deyil, «Gög 

alaŋ görklü çəmənə çadır tikdi» cümləsindəki böyük, hündür 

anlamlı «gög alaŋ» vahidi kontekstində araĢdırmaq lazımdır. 

Əslində, burada geniĢ bir araĢdırmaya da ehtiyac yoxdur. 

Sadəcə olaraq, Qazan xan və təhkiyəçinin dilindən verilmiĢ 

parçaları qarĢılaĢdırmaq lazımdır. Qazan obrazının dilində: 

«Kafər sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, Gögcə tağa aluban 

çıqayın…»; Təhkiyəçinin dilində: «Av avladı, quĢ quĢladı. 

Sığın – keyik yıqdı. Gög alaŋ görklü çəmənə çadır tikdi» (bu 

cümlələr eyni sintaktik bütövdən götürülmüĢdür). Bu isə o 

deməkdir ki, təhkiyəçi «gög alaŋ görklü çəmən» (böyük gözəl 

çəmən) deməklə birbaĢa «Gögcə» dağına iĢarə edir. Bu qeydlər 

belə bir həqiqəti də söyləməyə imkan verir: Gögcə tağ və 

Gögcə dəŋiz vahidlərinin semantika baxımından eyni xətdə 

                                                           
1
 Щ.Мяммядли. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. Бакы, 1999, с.193. 
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birləĢməsi «Kitab»da dağ və su kultlarının birlikdə təzahür 

etdiyini göstərir. 

Yazılı və Ģifahi ədəbiyyatımızda Göyçə dağı və Göyçə 

gölü adlarına çox rast gəlinir ki, bu da, heç Ģübhəsiz, mətnin 

poetik siqlətini qüvvətləndirməyə xidmət edir. Burada bir 

bayatını xatırlatmaqla kifayətlənirik: 

 

Tər çiçək Göyçə eli, 

Güzgüsü Göyçə gölü, 

Ələsgər yaradıbdı, 

Sazında «Göyçə gülü». 

 

Günortac. Basat obrazının dilində müĢahidə olunur: 

«Qalarda-qoparda yerim Günortac!» A.Hacıyev «Günortac»la 

bağlı V.V.Bartold, A.N.Kononov, H.Araslı, M.Cahangirov 

kimi alimlərin fikirlərini saf-çürük etdikdən sonra M.KaĢğa-

rinin «Divan»ında iĢlənmiĢ günəĢ görməyən anlamlı «kuz dağ» 

(quzey dağ) birləĢməsinin leksik-semantik yükünə əsaslanaraq 

yazır: «Kuz dağ «quzey dağ anlamını verdiyi kimi «Gün 

Ortac»da  «Güney Ortac», yəni ġərq Ortac anlamını verir. Bu 

mülahizə həm də Basatın Boz oqlardan olması və öz növbə-

sində Boz oqların Ulu Oğuz yurdu Ortağın sağ yönümündə, 

yəni güney, günçıxan tərəfində yaĢamaları ilə bağlı tarixi 

həqiqətlərə uyğun gəlir. «Ortac» sözünə gəlincə isə o, qeyd 

etdiyimiz kimi, qədim Oğuz yurdu «Ortaq» adının fonetik 

dəyiĢikliyə uğramıĢ variantıdır… «Ortac» yer adı «uca dağ» 

deməkdir. Həmin toponimin sonralar «Ulu dağ» adlandırılması 
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bu mülahizənin düzgünlüyünə yetərincə əsas verir»1.  S.Rzasoy 

Oğuz mifoloji görüĢləri ilə bağlı mənbələrə istinad edərək 

maraqlı mülahizələr söyləyir: «…Kosmosu təmsil edən Basatın 

Oğuz kosmik dünya modelindəki yeri kosmik zirvə – GünəĢin 

zenit vəziyyətində durduğu məqamdır. Bu halda Təpəgözün 

yeri ona tərs proyeksiyada dayanan xaosdadır. Basat GünəĢi, 

gündüzü, Təpəgöz gecəni simvollaĢdırır. Təpəgözün gözü onun 

bir gecə olaraq udduğu GünəĢdir. Basat onun gözünü 

çıxarmaqla GünəĢi azad edir…»2.  Deməli, A.Hacıyev 

«Günortac»ı Oğuzların yaĢadığı yer-yurd mənasında, S.Rzasoy 

isə Oğuz mifoloji düĢüncə sistemi müstəvisində təhlil 

süzgəcindən keçirir. Hər iki izah mətnin semantik yükünə 

əsaslanılmaqla verildiyi, həm də tutarlı arqumentlər gətirildiyi 

üçün elmi və inandırıcıdır. 

«Kitab»da «Günortac» sözü ilə səsləĢən «Ortac qır» yer 

adına da təsadüf olunur: 

Ağ qayanıŋ qaplanınıŋ erkəgində bir köküm var, Ortac 

qırda siziŋ keyikləriŋüz turğurmıya. 

A.Hacıyev «Ortac qır» barədə yazır: «Qır sözünün qədim 

«təpə» mənasına istinad edərək bu birləĢməni «Ortac təpə» 

kimi anlamaq olar»3.  Fikrimizcə, «Ortac qır» oronimik mode-

lindəki «qır» morfemi dağ mənasındadır (əvvəlki səhifələrə 

bax). 

                                                           
1
 А.Щаъыйев. «Дядя Горгуд китабы»: охунушлар, ачымлар. Бакы, 2007, с.178-

179. 
2
 С.Рзасой. Оьуз мифи вя Оьузнамя епосу. Бакы, 2007, с.138-139. 

3
 А.Щаъыйев. «Дядя Горгуд китабы»: охунушлар, ачымлар. Бакы, 2007, с. 
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Qara tağ. «Kitab»da intensivliyi ilə fərqlənən oro-

nimlərdəndir (30 dəfə iĢlənmiĢdir): «QarĢu yatan qara tağım 

yüksəgi oğul». H.Məmmədlinin fikrincə, «qara dağ» və ya qara 

dağlar müəyyən ünvanı olmayan müxtəlif coğrafi məkanlarla 

səsləĢir, məna baxımından isə iki cür anlaĢılır: uca, böyük, 

əzəmətli; Ģimal1.  R.Əlizadə «Qara dağ» oronimini yalnız dağ 

kultu müstəvisində izah edir, həm də konkret olaraq bir dağdan 

söhbət getmədiyini əsaslandırmağa çalıĢır: «Eposda hər obanın, 

hər yurdun, hətta hər bir adlı-sanlı ailənin, kiĢinin öz Qara 

dağının olması Qara dağın birbaĢa tapınaq yeri olaraq kulta 

çevrilməsini sübut edir»2.  Yazıçı Anara görə, «Qara dağ» oro-

nimindəki «qara» sözünün semantik yükünü üç istiqamətdə 

müəyyənləĢdirmək mümkündür: rəng anlamlı söz kimi; böyük-

lük, ucalıq anlamlı söz kimi; səmti, cəhəti göstərən söz kimi. 

Müəllifin ehtimallarını eynilə təqdim edirik: «Güman ki, Dədə 

Qorqud dünyasının «QarĢı yatan Qara dağı»da Azərbaycanın 

Ģimal sərhədi olan Böyük Qafqaz sıra dağlarıdır. Bəlkə, 

Azərbaycandakı bir çox yerlərin, kəndlərin, Ģəhərlərin, dağla-

rın, çayların, meĢələrin adlarının tərkib hissəsi olan Ağ, Qara, 

Göy sözləri də yalnız rəng, ya böyüklüyü (Qara həm də iri, 

böyük deməkdir) yox, bir də səmti göstərirdi».3  Bu qeydlər 

belə bir həqiqəti də söyləməyə imkan yaradır: «Qara tağ» oro-

nimik modelindəki sözləri eyni semantik yuvaya daxil etmək 

olar – qara (iri, böyük, uca, yüksək…), dağ (yerin hündür, dik, 

                                                           
1
 Щ.Мяммядли. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. Бакы, 1999, с.166. 

2
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.39-40. 

3
 Анар. Дядя Горгуд дцнйасы. Сизсиз. Бакы, 1992, с.23. 
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zirvə hissəsi). Deməli, «Qara dağ» oronimində böyüklük, 

yüksəklik, ucalıq kimi məna çalarları çulğaĢmıĢ vəziyyətdədir. 

«Kitab»da «qarĢı yatan qara tağlar», «qarĢı yatan qarlı tağlar», 

«qara-qara dağlar» və s. kimi ifadələrin iĢlədilməsi isə birbaĢa 

dağ kultu ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, həmin ifadələr «Kitab»dan 

bu günümüzə ötürülmüĢdür. Burada M.Adilovun «Kitab» və 

sonrakı dövr abidələrimizdən verdiyi nümunələri1  eynilə 

təqdim etmək lazım gəlir: 

«Kitab»da: 

 

QarĢı yatan qara dağlar, 

Qarıyıbdır, otu bitməz. 

Qanlı-qanlı irmaqlar 

Quruyubdur, suyu gəlməz. 

 

«Koroğlu»da: 

 

QarĢı yatan qara dağlar, 

Dağlar, səndə qarım qaldı. 

Əlim çatmaz, ünüm yetməz, 

Dal budaqda narım qaldı. 

 

«Əsli və Kərəm»də: 

 

QarĢı duran qarlı dağlar, 

Dağlar bizim dağlarmola… 

                                                           
1
 М.Адилов. Нийя беля дейирик. Бакы, 1982, с.94. 
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B.Səhəndin «Dəli Domrul dastanı»nda: 

 

QarĢı yatan qara dağı 

Səndən sonra neylərəm mən, 

Qəbrim olsun, keçər olsam… 

 

Bu gün «Qara dağ» oronimi təkcə obrazlı ifadələr daxi-

lində yox, həm də Azərbaycan, ümumən türk xalqları toponi-

mikasında yaĢamaqdadır. Bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 

Azərbaycanda – Qara dağ, Türkmənistanda – Kara tav, 

Qırğızıstanda – Qara too, Qazaxıstanda – Qara tau… 

Qaracuq. «Kitab»da üç dəfə iĢlənmiĢdir»: Türkistanıŋ 

dirəgi! Amit soyınıŋ aslanı, Qaracuğıŋ qaplanı!.. Qoŋur atıŋ 

ayası, xan Uruzun babası… Qaracuq oroniminin coğrafi koor-

dinatları belə göstərilir: Xorasan yaxınlığında dağ (Qaracuq), 

Naxçıvanda Araz çayı sahilində qədim kənd (Qaracuq), Mosul 

yaxınlığında dağ (Qaracuq), Mil düzünə yaxın bir ərazidə dağ 

(Qaracuq çoban dağı)… Bu istiqamətdə sistemli Ģəkildə araĢ-

dırmalar aparmıĢ X.Koroğlu yazır: «Qaracuğın qaplanı epiteti 

isə, əksinə, Qazanın adını Oğuzların Qafqaza və Kiçik Asiyaya 

köçmələrindən əvvəlki yerlərlə bağlayır. Bəzi türk 

oğuzĢünasları Qaracuğın Diyarbəkrdən cənub-qərbdə yerləĢən 

bir dağ olduğunu və guya türkmənlər tərəfindən köhnə coğrafi 

adın yeni məskənə keçirildiyini iddia edirlər. Halbuki Mahmud 

KaĢğari Sırdərya sahilində Qaraçik-Qaracik Ģəhərinin (Fərab 

Ģəhəri) və qıpçaqların məntəqələri ilə Oğuz vilayətləri arasında, 

Xəzər dənizinin Ģərq sahilində yerləĢən Qaracuq dağının adını 
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çəkir»1.  Burada yalnız onu qeyd edirik ki, «Qaracuq» dağı 

müasir türk xalqları toponi-mikasında necə bərpa olunma-

sından və konkret olaraq hansı ərazi ilə əlaqələndirilməsindən 

asılı olmayaraq, «Kitab»ın poetik strukturunda xüsusi çəkiyə 

malik vahidlərdəndir. Bu mənada aĢağıdakı detallara diqqət 

yetirək: 

– «Qaracuq» böyüklük, ucalıq, yüksəklik mənasını ifadə 

edən Qara tağ, Qazılıq tağ, Gökcə tağ kimi oronimlərlə eyni 

semantik Ģaxədə birləĢir («Qaracuq» adı da böyük, uca və s. 

mənaları ifadə edir); 

– «q» səsinin alliterasiyası Qaracuq, Qazlıq tağ, Qara tağ 

və s. kimi oronimləri eyni xətdə birləĢdirir; 

– Qaracuq vahidi «Kitab»da üç funksiyanı yerinə yetirir: 

dağ adı (Qaracuq), Ģəxs adı (Qaracuq çoban) və Qazan xanın 

epiteti (Qaracuğıŋ qaplanı); 

– hansı məqamda iĢlənməsindən asılı olmayaraq, 

«Qaracuq» vahidində dağ kultunun izləri müĢahidə olunur. 

Qazlıq//Qazılıq. «Kitab»ın poetik strukturunda bir neçə 

funksiyanı yerinə yetirən onomastik vahid kimi diqqəti cəlb 

edir: Ģəxs adı kimi (Qazılıq qoca oğlı Yegnək…), dağ adı kimi 

(Bitər səniŋ otlarıŋ Qazlıq tağı), zoonim – at adı kimi (Yalısı 

qara Qazlıq atıŋ butun bindiŋ). QorqudĢünaslıqda Qazlıq» 

oroniminin coğrafi koordinatları barədə müxtəlif fikirlər vardır: 

Qafqaz sıra dağlarından birinin adıdır (V.V.Bartold, Ə.Dəmir-

çizadə), «Manas» eposundakı «Qazlıq» yer adı ilə bir sırada 

durur (X.Koroğlu), DaĢkəndlə Sayram arasındakı «Qazlıq» 

                                                           
1
 Х.Короьлу. Оьуз гящряманлыг епосу. Бакы, 1999, с.174. 
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dağını xatırladır (O.ġ.Gökyay)… Əvvəlki səhifələrdə qeyd 

etdiyimiz kimi, «Qazlıq tağ» daha çox «Qafqaz dağı» kimi 

bərpa oluna bilir. 

Qazlıq oroniminin etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlərə 

rast gəlinir. Ġlk olaraq A.Bayramovun fikirlərinə diqqət yetirək: 

«Qazılıq dağ adını asanlıqla iki hissəyə (qazlıq) parçalamaq 

mümkündür. Dastanda uca, yüksək mənasında «qas-qas» 

kəlməsi də iĢlənmiĢdir. Məsələn, «Qazan bəy əlin əlinə çaldı, 

qas-qas (yəni ucadan, yüksəkdən) güldü. Görünür, qaz//kas 

leksik vahidi həm ümumi leksik vahid, həm də Kaspi (Xəzər) 

tayfa adı kimi iĢlənmiĢdir… Qafqaz dağ adı Kaspi dağları 

mənasında erməni mənbələrində də qeyd olunmuĢdur»1.  

R.Qafarlı isə «Qazlıq//Qazılıq» vahidini tam baĢqa müstəvidə 

təhlil etmiĢdir, dəqiq desək, Qazlıq tağ oronimi və Qazlıq at 

zoonimini «Oğuz» etnonimi prizmasından izah etmiĢdir. 

Müəllifin qeydlərini eynilə təqdim edirik: «Qədim Roma 

miflərində Ģəhid çoban kimi xatırlanan «Qafqaz»da və dağ 

zirvəsi «Kazbek» sözlərində türk mənĢəli hissəciklərin oldu-

ğunu yazırlar. Birincinin ikinci hecasında «qaz//quz», ikincinin 

isə əvvəlində «kaz//qaz//quz» komponentlərinin mövcudluğu 

göstərir ki, «iĢquz//aĢquz//iç oğuz» tayfaları çox əski çağlardan 

Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi sahələrində məskunlaĢmıĢlar. 

Maraqlıdır ki, «Dədə Qorqud» dastanında da bu dağın adı 

«Qafqaz» sözünün məhz ikinci hissəsinə («quz»a) məkan 

anlamlı yeni söz düzəldən «lıq» Ģəkilçisi artırmaqla yaranır: 

//Qaz//lıq»… «Dirsə xan oğlı Buğac xan boyın»da «Qazlıq» 

                                                           
1
 А.Байрамов. «Китаби-Дядя Горгуд вя Гафгаз. Бакы, 2001, с.38. 
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sözü iki mənada iĢlənir. Birinci anlamda Qazlıq dağ adıdır, 

«Qafqaz» sözünün yerini tutur. Əslində, «Qazlıq atım» 

kəlmələrindəki ilk söz dağ deyil, əski mənasında iĢlənir, yəni 

oğuz atı… «Qaz» komponenti artırılan –lıq isə hər iki halda 

məkan anlamlıdır: birinci «Qazlıq» dağ – Oğuz yurdu, ikinci 

«Qazlıq» (at) -  Oğuz yurduna məxsus at deməkdir»1.  Hər iki 

izahı düzgün hesab etmək olar. Amma «Qazlıq» adına mətn 

semantikası, eyni zamanda tarixi-linqvistik prizmadan yanaĢma 

aĢağıdakı nəticələri söyləməyə imkan verir: 

– Qazlıq adındakı «qaz» kök morfemi dağ anlayıĢının 

arxaik ifadəsi kimi çıxıĢ edir (əvvəlki səhifələrə bax); 

– «Qazlıq» sözündəki «qaz»la «qas-qas gülmək» ifadəsi 

arasında assosiativlik görünmür. Əksinə, «Qaza bəŋzər 

qızımıŋ-gəlinimiŋ çiçəgi oğul!» ifadəsindəki«qaz» sözü daha 

çox «dağ» mənasında baĢa düĢülür; 

– «Qazlıq»dakı «qaz» sözü dağ anlayıĢını ifadə edən 

arxaik «qar» vahidinin fonetik tərkibcə dəyiĢikliyə uğramıĢ 

variantı kimi görünür. 

«Kitab»da iĢlənmiĢ dağ adları ilə bağlı yuxarıda təqdim 

etdiklərimizi aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar: 

– Ağlağan, Ala tağ, Gögcə tağ, Qazlıq tağ, Qara tağ və s. 

kimi oronimlər qədim Azərbaycanın coğrafi koordinatları 

barədə müəyyən təəssürat yaradır; 

– Qazlıq tağ vahidi Qafqaz dağı kimi bərpa olunur; 

–Gögcə tağ, Günortac, Qazlıq tağ kimi oronimlərin 

yaranmasında dağ kultunun rolu daha qabarıq görünür; 

                                                           
1
 Р.Гафарлы. Миф, яфсаня, наьыл вя епос. Бакы, 2002, с.588, 589.  
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– eyni söz əsasında yaranmıĢ oronim və hidronimlərə 

təsadüf olunur ki, bu da, bir tərəfdən, qədim Azərbaycan topo-

nimikası, digər tərəfdən, dastan poetikası baxımından maraq-

lıdır; Gögcə tağ (oronim), Gögcə dəŋiz (hidronim); Yaxud eyni 

söz  bir neçə onomastik vahidin apelyativi kimi çıxıĢ edir: 

Qazlıq qoca (antroponim), Qazlıq tağ (oronim), Qazlıq at 

(zoonim); 

– oronimlərin bir qismi müasir ədəbi dilimizdə fonetik 

tərkibcə dəyiĢikliyə uğramıĢ vəziyətdədir: Gögcə tağ-Göyçə 

dağı, Qara tağ-Qara dağ; 

– oronimlərin yaranmasında iĢtirak edən apelyativlərin bir 

hissəsi müasir ədəbi dilimizdə əsasən eynilə iĢlənir: Ağlağan 

(ağlağan), Qara tağ (qara), Ala tağ (ala)…; 

– arxaik apelyativli dağ adlarına nisbətən az rast gəlinir: 

Arqıç qır (qır-dağ), Qazlıq tağ (qaz-dağ)…; 

– oronimlərin əksəriyyətinin leksik-semantik tutumunda 

böyüklük, ucalıq, yüksəklik kimi məna çalarları ehtiva olunur: 

Ala tağ, Qara tağ, Gögcə tağ…; 

– oronimlərin bir qismi düzəltmə (Ağlağan, Qaracuq) və 

mürəkkəb (Ağayıl, Günortac) quruluĢludursa, bir qismi  təyini 

söz birləĢmələri modelindədir (Arqıç qır, Ala tağ); 

– «qarĢı yatan qara tağlar» tipli ifadələrin sonrakı dövr 

abidələrimizdə eynilə iĢlənməsi müĢahidə olunur ki, bu da 

«Kitab»ı Azərbaycana bağlayan detallardan biri kimi götürülə 

bilər; 

– «Kitab»da təsadüf olunan Ala tağ, Ağlagan, Gögcə tağ, 

Qara tağ kimi oronimlər sonrakı dövr bədii əsərlərimizdə də ən 

mühüm obrazlar kimi çıxıĢ edir. 
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DAĞ ADLARI ASSONANS VƏ 

ALLĠTERASĠYA MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 

«Kitab»ın poetik strukturunu zənginləĢdirən detallar 

sırasında eyni səslə baĢlanan dağ adları ilə digər onomastik 

vahidlərin həmahəngliyi, harmoniyası müĢahidə olunur. Məsə-

lən, Arqıç qır, Ağlağan, Ala tağ kimi oronimlərin, ArĢun, Aruz 

kimi antroponimlərin, eləcə də Ağ-boz at kimi zoonimlərin «a» 

saiti ilə baĢlanması «Kitab»ın poetik çəkisini qüvvətləndirən 

detallar kimi görünür. Yaxud «q» samiti ilə baĢlanan onomas-

tik vahidlər «Kitab»da bir sistem təĢkil edir: Qara tağ, Qaracuq, 

Qazlıq tağ (oronim), Qazan, Qabangüci, Qaŋlı qoca, Qanturalı 

(antroponim), Qoŋur at, Qazlıq at (zoonim), Qara dəŋiz 

(hidronim)… Bu mənada dağ adlarının iĢtirakı ilə yaradılmıĢ 

assonans və alliterasiyaların hər birini ayrılıqda nəzərdən keçir-

mək lazım gəlir: 

«a»-nın assonansı (digər saitlərlə baĢlanan dağ adlarına 

təsadüf olunur): Ala tağ – Arqurı yatan Ala tağı dünin aĢğıl! (a-

a-a: ala, arqurı, aĢmaq); Ala tağa ala ləĢkər ava çıqdı (a-a-a: 

ala, ala, av); Arqu beli, Ala tağı avlıyuban – quĢlıyuban? (a-a-

a: arqu, ala, avlamaq)… Bu nümunələrdəki ahəngdarlıq, eyni 

zamanda poetik mənanı qüvvətləndirmə birbaĢa assonansla 

bağlıdır. 

«q»-nın alliterasiyası: Qara tağ – QarĢu yatan qara tağıŋı 

aĢmağa gəlmiĢəm (q-q: qarĢu, qara); QarĢu yatan qara tağım 

yüksəgi oğul! (q-q: qarĢu, qara): Qaracuq – Qaracuğıŋ qaplanı 
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Qoŋur atıŋ iyəsi, xan Uruzıŋ ağası, Bayındır xanıŋ göygüsü, 

Qalın Oğuzıŋ dövləti, qalmıĢ yigit arxası Salur Qazan yerindən 

turmuĢdı (q-q-q-q-q-q: Qaracuq, qaplan, Qoŋur, qalın, qalmaq, 

Qazan); Qazlıq tağı – Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün! (q-q-q-q: qaçmaq, 

Qazlıq, qaçmaq, qaçmaq); Qaçar keyiklərinə qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ günahı yoqdır (q-q-q: qaçmaq, qarğamaq, 

Qazlıq)… Bu parçalardakı alliterasiyalarda «q» səsi ilə baĢla-

nan dağ adlarının rolu qabarıq Ģəkildə görünür. Dəqiq desək, 

böyüklük, yüksəklik, ucalıq kimi məna yüklərinə malik bu tip 

dağ adları mətnin poetik strukturu ilə çulğaĢmıĢ vəziyyətdədir, 

yəni bu vahidlər mətn daxilində təkcə melodiyalılıq yaratmır, 

həm də poetik mənanı gücləndirir. 
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DAĞ ADLARI VƏ QƏHRƏMAN 

OBRAZLARI 

 

«Kitab»dakı dağ adları qəhrəman obrazlarını səciy-

yələndirən vasitələrdən biri kimi görünür. Belə adlara müxtəlif 

prizmalardan yanaĢmaq mümkündür: bir dağ adı yalnız bir 

qəhrəmanın dili üçün səciyyəvidir, yaxud yalnız bir qəhrə-

manla bağlı iĢlədilmiĢdir; bir dağ adına iki qəhrəmanın dilində 

təsadüf olunur; bir dağ adına ikidən çox qəhrəmanın dilində 

rast gəlinir. ġübhəsiz ki, dağ adları və qəhrəman obrazları 

arasındakı assosiativ və sintaqmatik bağlılığı mətn semantikası 

müstəvisində dəqiqləĢdirmək mümkündür. Bu mənada aĢağı-

dakılara diqqət yetirək: 

Ağayıl. Ġlk olaraq Dədə Qorqud obrazının dilindən verilir: 

«Ağ ayıldan tümən qoyun vergil, - Bu oğlana ĢiĢlig olsun, 

ərdəmlidir!» Digər obrazların dilində iĢlənmə səviyyəsi isə 

belədir: Dirsə xanın dilində – «Ağayıldan tümən qoyun gedər-

sə, mənim gedər»; Buğacın dilində – «Ağayılda tümən qoyun 

səniŋ gedər, Mənim də içində ĢiĢligim var»; Səyrəyin niĢan-

lısının dilində – «Ağayılıŋ qoçları ürkdi gedər»; Əyrəyin 

dilində – «Ağayılıŋ güdəndə çobanımmısan?» Bu nümunələrin 

semantik yükü bəzi nəticələri söyləməyə imkan yaradır: 

«Ağayıl» adı Dədə Qorqudun dili ilə digər obrazların dili 

arasındakı oxĢarlığı göstərir; Ağayıl oronimi Oğuzların təsər-

rüfat həyatı, daha dəqiqi, qoyunçuluqla məĢğul olmaları barədə 



                                                                                 

343 

 

tam təsəvvür yaradır; «Ağayıl» adı obrazlılığı qüvvət-

ləndirməyə xidmət edir (Ağayılıŋ qoçları ürkdi gedər…); 

Ağlağan. Yalnız Qazan xanın dilində iĢlənmiĢdir: «Kafər 

sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, Gögcə tağa aluban çıqayın». 

Deməli, Oğuz elinin coğrafi koordinatları həm də dağ adları 

kontekstində təqdim olunur. Digər tərəfdən, Ağlağan, Gögcə 

kimi dağların Oğuz igidləri üçün ov, istirahət yeri olması 

barədə müəyyən təəssürat yaradır; 

Arqıç qır. Digər obrazları deyil, yalnız Qazan xanı 

səciyyələndirməyə xidmət edir: «Arqıç qırda yıqanır Əmman 

dəŋizində.  Sarb yerlərdə yapılmıĢ kafər Ģəhri». Bu parçadakı 

obrazlılıq «Arqıç qır» oronimi vasitəsilə qüvvətləndirilmiĢdir. 

Ən əsası isə kafər Ģəhəri barədə informasiya «Arqıç qır» 

kontekstində, həm də Oğuz elinin ikinci Ģəxsi Qazan xanın 

dilindən verilir; 

Ala tağ. «Kitab»ın Vatikan nüsxəsində təhkiyəçinin 

dilində də iĢlənmiĢdir: «…Beyrək bindi. Ala tağa ala ləĢkər ava 

çıqdı». Drezden nüsxəsində isə yalnız obrazların dilində müĢa-

hidə olunur: 

 

Qanturalının yoldaşlarının dilində: 

Yelisi qara Qazlıq atuŋ binmədiŋmi, 

Arqu beli, Ala tağı avlıyuban – quĢlıyuban? 

Bəkilin xatununun dilində: 

Arqurı yatan ala tağlar ətəginə ava vardıŋ…  

Arqu beli Ala tağdan dünin aĢdın. 

Bəkilin dilində: 

Yelisi qara Qazlıq atıŋ bütün bindim. 

Arqu beli Ala tağdan dünin aĢdım. 

Səyrəyin dilində: 
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Yelisi qara Qazlıq atıma bütün bindim. 

Arqurı yatan Ala tağ ətəginə vardım. 

Əyrəyin dilində: 

Yelisi qara Qazlıq atın bütün binən, 

Arqubeli Ala tağdan dünin aĢan 

Qılbaşın dilində: 

Qalqubanı Qazan xan yerindən turı gəldi, 

Ala tağda çadırın – otağın dikdi. 

Beyrəyin dilində: 

Ağ-boz atumıŋ quyruğını kəsiŋ. 

Arqubeli Ala tağdan dünin aĢuŋ. 

 

Bu parçaların səciyyəvi cəhətlərini belə ümumiləĢdirmək 

olar: 

– Ala tağ Qazan xanın çadır – otaq qurduraraq məskən 

saldığı yerlərdən biridir, müasir anlamda desək, onun 

iqamətgah yeridir. «Koroğlu» eposundakı «Çənlibel»də 

«Kitab»dakı «Ala tağ»la səsləĢir; 

– yelisi qara Qazlıq at zoonomi ilə Ala tağ oroniminin 

ardıcıl olaraq iĢlənməsi at və dağ kultlarının vəhdət təĢkil etdi-

yini göstərir. Bu isə həm də o deməkdir ki, «Kitab»dakı qəh-

rəman, at və dağ obrazları eyni xətdə birləĢir; 

– obrazların dilindən verilmiĢ parçalar təkcə formasına 

yox, həm də semantikasına görə bir-birini tamamlayır; 

– bu parçalarda Oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı, bəzən isə 

kədərli anları (ağ-boz atumıŋ quyruğını kəsiŋ. Arqubeli Ala 

tağdan dünin aĢuŋ) ifadə olunur; 

– «Ala tağ» oronimindən əvvəl iĢlənmiĢ arqu bel və arqurı 

yatan ifadələri təkcə atributivlik yaradan vahidlər kimi çıxıĢ 
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etmir, eyni zamanda obrazlılığı qüvvətləndirir (əvvəlki 

səhifələrə bax: «a»-nın assonansı); 

Gögcə tağ (bax: Ağlağan); 

Günortac. Yalnız Basat obrazının dilində müĢahidə 

olunur: «Qalarda-qoparda yerim Günortac!» Qeyd etdiyimiz 

kimi, «Günortac» uca dağ, ulu dağ mənasındadır. Burada bir 

ehtimalı da xatırlatmaq lazım gəlir: Günortac Oğuz cəmiy-

yətinin mərkəzidir, xanlar xanı Bayındır xan Oğuz elini daha 

çox Günortacdan idarə edir. «Koroğlu» dastanındakı «Çənli-

bel»də «Günortac»ın məntiqi davamı, həm də daha mükəmməl 

Ģəkildə təzahürüdür. 

Qara tağ. Bu oronimin obrazların dilində iĢlənmə səviy-

yəsi əsasən aĢağıdakı kimidir: 

 

Dədə Qorqudun dilində: 

Qarlı qara tağlarıŋ yıqılmasun!.. 

QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm… 

Qara tağlarıŋ yıqılmasun!.. 

Yerlü qara tağlaruŋ yıqılmasun!.. 

Qara tağa yetdügiŋdə aĢıt versün! 

Beyrəyin dilində: 

QarĢu yatan qara tağ sorar olsam, yaylaq kimüŋ? 

Beyrəyin bacısının dilində: 

Mərə ozan! QarĢu yatan qara tağdan 

AĢub gəldigiŋdə – keçdigiŋdə 

Beyrək adlu bir yigidə bulıĢmadıŋmı? 

Banıçiçəyin dilində: 

Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdu, yucaldı, axır! 

Beyrəyin atası və anasının dilində: 

QarĢu yatan qara tağlar saŋa yaylaq olsun! 



                                                                                 

346 

 

Burla xatunun dilində: 

Oğul, oğul, ay oğul! Ortacım oğul! 

QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!.. 

QarĢu yatan qara tağdan 

Bir oğul uçurdıŋsa, degil maŋa, külünglə yıqdırayım!.. 

Uruzun dilində: 

QarĢu yatan qara tağlar istər olsa, 

     el yaylar… 

Qazan xanın dilində: 

Oğul, oğul, ay oğul! 

QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!.. 

QarĢu yatan qara tağlar 

Qarısa, otı bitməz, el yaylamaz… 

Qara-qara tağlarda çevirdim, alımadım 

Basat! 

Dəli Domrulun atasının dilində: 

QarĢu yatan qara tağım gərəksə, 

Söylə, gəlsün, - Əzrayiliŋ yaylası olsun! 

Dəli Domrulun arvadının dilində: 

 

QarĢu yatan qara tağları 

Səndən soŋra mən neylərəm? 

Yaylar olsam, mənim gorum olsun! 

Yeynəyin dilində: 

Ala yatan qara tağları aĢdım.  

Ġlərü yatan Qara dəŋiz gördüm… 

Bəkilin dilində: 

Qara tağlar öginə ava bindim. 

Qara tonlu kafərlərə uğramadım… 

Mənim qara baĢıma nələr gəldi. 
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Qara-qara tağlardan xəbər aĢmıĢ… 

Səyrəyin anasının dilində: 

QarĢu yatan tağıŋ yıqılmıĢ idi, yucaldı, axır! 

 

Yuxarıdakı parçalarda iĢlənmiĢ Qara tağ oronimini 

qəhrəman obrazları müstəvisində nəzərdən keçirək: 

– Qara dağ oronimi Oğuz igidlərinin hərəkət trayek-

toriyasını əks etdirən detallardan biri kimi çıxıĢ edir; 

– Oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı və cəsurluğu həm də 

«Qara dağ» oronimi kontekstində ifadə edilir; 

– övlada, oğula olan ən dərin sevgi və məhəbbət məhz 

«Qara dağ»la müqayisəli Ģəkildə canlandırılır; 

– alqıĢ duaları həm də «Qara dağ» oronimi vasitəsilə 

reallaĢdırılır; 

– «Kitab»dan leytmotiv kimi keçən «Qara dağ» oronimi 

Oğuzların təkcə Ģad, sevincli yox, eyni zamanda kədərli 

anlarını əks etdirən səhnələrdə həlledici fiqurlardan biri kimi 

diqqəti cəlb edir (sonrakı səhifələrə bax!); 

– Oğuz qəhrəmanlarının dilindən verilmiĢ «Qara dağ» 

oronimi daha çox qarĢu yatan, qarlı, yerlü, arğab-arğab (sıra-

sıra), qara, ala yatan kimi təyinedici sözlərlə birlikdə təqdim 

olunur ki, bu da, bir tərəfdən, ahəngdarlıq yaradırsa, digər 

tərəfdən, mətndəki poetik mənanı qüvvətləndirir; 

– obrazların dilindəki «Qara dağ» oronimi və onun 

assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ cümlə modellərində dağ kultunun 

izləri daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir (sonrakı səhifələrə bax!); 

Qaracuq. «Kitab»da üç dəfə iĢlənmiĢdir. H.Məmmədli 

«Qaracuq» adının iki dəfə Bayındır xan, bir dəfə isə Qazan 
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xanla bağlı iĢlədildiyini göstərir1.  Halbuki «Qaracuq» iki dəfə 

Qazan xan, dir dəfə Bayındır xanla bağlı iĢlənmiĢdir: Bayındır 

xanın epitetlərindən biri kimi: 

 

Türküstanıŋ dirəgi! 

Tülü quĢuŋ yavrısı! 

Amit soyınıŋ aslanı! 

Quracığıŋ qaplanı! 

 

Qazan xanın epitetlərindən biri kimi: «Qaracuğıŋ qaplanı, 

Qoŋur atıŋ iyəsi, xan Uruzıŋ ağası, Bayındır xanıŋ göygüsü… 

Salur Qazan yerindən turmuĢdı»; «Amit soyınıŋ aslanı, 

Qaracuğıŋ qaplanı!.. Xanım Qazan ünim aŋla, sözüm diŋlə!» 

Maraqlıdır ki, Yeynək Bayındır xanı, təhkiyəçi və Beyrək isə 

Qazan xanı «Qaracuğıŋ qaplanı» kimi təqdim edir. Bu, Oğuz 

cəmiyyətində ikinci Ģəxs, qəhrəman statusunda olan Qazan 

xanın Bayındır xana bərabər tutulmasını təsdiqləyən detal-

lardan biri kimi götürülə bilər. Burada «Qaracuğuŋ qaplanı» 

epitetinin sakral-mifoloji əsaslarını müəyyənləĢdirən S.Rzaso-

yun bir fikrini xatırlatmaq lazım gəlir: «Qaracuğun qaplanı – 

Qazanın zoototem mənsubiyyəti (mənĢəyi) ilə bağlı səviyyə; 

«Qaplan» metaforasının arxetipində Qaracuq çölü ilə bağlı 

qaplan obrazı (totemi) dayanır»2.  

Qazlıq tağ. Bu dağ adına yalnız birinci boyda təsadüf 

olunur: Dirsə xanın xatununun dilində üç dəfə iĢlənmiĢdir. 

 

 

                                                           
1
 Щ.Мяммядли. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. Бакы, 1999, с.171 

2
 Сейфяддин Рзасой. Оьуз мифи вя Оьузнамя епосу. Бакы, 2007, с.96. 
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Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ suralıŋ. 

Aqar kibi aqmaz olsun! 

Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı,  

Bitər ikən bitməz olsun! 

Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün! 

Dörd dəfə Buğacın dilində: 

«Aqar» ayıda qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ günahı yoqdur. 

«Bitər» ayıda otlarına qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır. 

Qaçar keyiklərinə qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ günahı yoqdır. 

Arslanla qaplanına qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır… 

 

Qazlıq tağ oroniminin ana obrazının dilindən verilməsi, 

daha doğrusu, dərdli ananın psixoloji sarsıntıları kontekstində 

canlandırılması onu deməyə əsas verir ki, «Kitab»dakı bir sıra 

dağ adlarında dağ kultu daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir, sanki bu cür 

adlar qəhrəman obrazlarını hərəkətə gətirən vasitələrdən biri 

kimi çıxıĢ edir. Məsələn, yuxarıdakı nümunələrdə Qazlıq tağ 

qarğıĢ, həm də heç bir günahı olmayan obyekt kimi təqdim 

olunur. Semantik dinamikada isə Qazlıq dağına edilən «qarğıĢ» 

təkzib olunur, yəni dağın günahsızlığı təsdiqlənir. Dağ kultu-

nun izləri də məhz bu cür detallarda axtarılmalıdır. Yeri gəl-

miĢkən, N.Cəfərov bu cür detalları daha çox metaforik-poetik 

funksiya müstəvisində izah edir: «Dədə Qorqud» eposunda 

təbiətə müraciət, yuxarıdakı nümunələrdən də göründüyü kimi 

(dağa, suya, ağaca və digər varlıqlara müraciət nəzərdə tutulur 
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– Ə.T), ümumilikdə heç də mifoloji məzmunda deyil – eposda, 

mifologiyanın artıq daha çox metaforik-poetik funksiya 

daĢıdığını görürük»1.  

Göründüyü kimi, dağ adlarına yalnız Oğuzların coğrafi 

koordinatlarını əks etdirən vahidlər kimi baxmaq olmaz. Belə 

ki, bu adların hər birində türkün dili, tarixi, etnoqrafiyası, 

mifoloji görüĢləri sintez Ģəklindədir. Digər tərəfdən, türkün 

poetik təfəkküründən süzülən bu cür dağ adlarının əksəriyyəti 

«Kitab»dakı qəhrəman obrazlarının dilini fərqləndirməyə, fər-

diləĢdirməyə, ümumən mətndəki poetik mənanı qüvvətlən-

dirməyə xidmət edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Н.Ъяфяров. Ханым, щей! Бакы, 1999, с.52. 
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DAĞ ADLARI VƏ DAĞ ANLAYIġI 

ĠFADƏ EDƏN SÖZLƏR QRAMMATĠK 

KATEQORĠYALAR MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 

Kəmiyyət kateqoriyası 
«Kitab»da dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərin təkdə və cəmdə 

iĢlənməsi üstün mövqedə görünür. Dağ adlarının isə daha çox 

təkdə iĢlənməsinə təsadüf olunur. -lar2 cəm Ģəkilçisi qəbul 

etmiĢ dağ adlarının intensivliyi nisbətən zəifdir. ġübhəsiz ki, 

bu, uyğun sintaktik mühitin olmaması, həm də -lar2 Ģəkilçisi ilə 

iĢlənmiĢ dağ adlarının daha çox ümumiliyi, qeyri-müəyyənliyi 

ifadə etməsi ilə bağlıdır. Bu cür vahidləri aĢağıdakı kimi 

sistemləĢdirmək olar: 

dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərin təkdə iĢlənməsi: 

tağ - Tağ çiçəgi anaŋ südilə səŋiŋ yaraŋa məlhəmdir;  

ġöylə nərə urdı, hayqırdı kim, tağ və taĢ yanguləndi. 

dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərin cəmdə iĢlənməsi: 

tağlar – Yerdən yuca tağlar baĢına yoldaĢların alub  

  çıqdı; 

          köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə… 

dağ adlarının təkdə iĢlənməsi: 

Ala tağ – Arqurı yatan Ala tağı dünin aĢğıl! 

Günortac – Qalarda-qoparda yerim Günortac! 

Qara tağ – Bir yigidin Qara tağ yumrısınca malı olsa, 

      yığar dərər, tələb eylər, nəsibindən  
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       artuğın yeyə bilməz; 

Qazlıq tağ – Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, 

           Bitər ikən bitməz olsun! 

dağ adlarının cəmdə iĢlənməsi: 

Ala tağlar – Arqurı yatan ala tağlar ətəginə ava vardıŋ. 

Qara tağlar – QarĢu yatan qara tağlar saŋa yaylaq olsun! 

«Kitab»da kəmiyyət anlayıĢının digər vasitələrlə ifadəsinə 

də rast gəlinir: 

çoq sözünün iĢtirakı ilə: «Çoq tağlar dərə-təpə keçdi». Yeri 

gəlmiĢkən, çoxluq anlayıĢının bu cür ifadəsi müasir ədəbi 

dilimizdə də müĢahidə olunur: «Kəmiyyəti qeyri-müəyyən 

sayla ifadə olunan əĢya bəzən -lar2 Ģəkilçisi də qəbul edir və 

kəmiyyət nisbətən konkret, müəyyən mahiyyətli olur: çox 

adamlar, çox günlər»1;  

yüksək, qara, arğab tipli atributiv sözlərin təkrarı ilə: 

yüksək-yüksək – Yüksək-yüksək qara tağdan taĢ 

yuvalansa; 

qara-qara – Qara-qara tağlardan hənir aĢdı; 

arğab-arğab – Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı, 

axır!.. 

Bu nümunələr bir daha təsdiq edir ki, «Kitab»da dağ adları 

və dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərin təkdə və cəmdə iĢlənməsi 

bir sistem təĢkil edir. 

Hal kateqoriyası 
«Dastan»dakı dağ adları və dağ anlayıĢı ifadə edən 

sözlərin ismin hal kateqoriyası kontekstində araĢdırılması, heç 

                                                           
1
 Мцасир Азярбайъан дили. ЫЫ ъилд, Бакы, 1980, с.21. 
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Ģübhəsiz ki, dağla bağlı bir sıra məsələlər barədə daha dolğun 

fikirlər söyləməyə imkan yarada bilər. Məsələn, dağ obrazı və 

«Kitab»ın poetik strukturu, dağ və qəhrəman obrazlarının 

assosiativ və sintaqmatik bağlılığı, dağ obrazı və Oğuzların 

mifoloji görüĢləri, dağ kultunun digər kultlarla bağlılıq dərə-

cəsi, dağ obrazı və Oğuz cəmiyyəti kimi məsələlərin ilkin 

konturlarını məhz hal kateqoriyası müstəvisində müəyyən-

ləĢdirmək mümkündür. Bu mənada aĢağıdakılara diqqət 

yetirək: 

Adlıq halda: tağ – ġöylə nərə urdı, hayqırdı kim, tağ və taĢ 

yanguləndi; 

qara tağım – QarĢu yatan qara tağım yıqılubdır; 

tağlarımız – Dügməsi böyük bizim tağlarımız olur; 

tağlar – QarĢu yatan qara tağlar istər olsa, el yaylar; 

tağlar – QarĢu yatan qara tağlar saŋa yaylaq olsun!; 

Qazlıq tağ – Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı! 

Günortac – Qalarda-qoparda yerim Günortac! 

 

Bu nümunələrdə adlıq halda iĢlənmiĢ «tağ» sözü (kəmiy-

yət və mənsubiyyət Ģəkilçili «tağ» sözü daxil olmaqla) bir 

subyekt kimi çıxıĢ edir, daha dəqiqi, mübtəda funksiyasındadır. 

ġübhəsiz ki, bu tip cümlələrdə mübtəda qütbü əsas tərəf olsa 

da, onun semantik yükü (hərəkət və əlaməti) xəbər qütbü 

vasitəsilə müəyyən olunur. Bu mənada yuxarıdakı cümlələrin 

semantikası ilə bağlı bəzi detalları qeyd etmək lazım gəlir: 1-ci 

cümlədə dağ əks-səda verən, real bir qüvvə kimi təqdim 

olunur; 2-ci cümlədə kədər motivi dağ kontekstində canlan-

dırılır; 3-cü cümlədə Oğuzlara məxsus böyük dağlardan bəhs 

olunur; 4-cü cümlədə dağ nəinki insan, hətta tanrı (Allah) 

səviyyəsində simvollaĢdırılır; 5-ci cümlədə dağın ən böyük 
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hədiyyə, mükafat olması obrazlı Ģəkildə çatdırılır. Maraqlıdır 

ki, adlıq halda iĢlənən dağ adlarına az təsadüf olunur.  Yuxa-

rıdakı nümunələrdə isə adlıq halda iĢlənmiĢ dağ adları mübtəda 

yox, ismi xəbər (Günortac+dır) və xitab vəzifəsindədir (Qazlıq 

tağı). 

Yiyəlik halda – müəyyən yiyəlik halda: 

qara tağıŋ bir yanı. Ötəgi qara tağıŋ bir yanında altı-baĢı 

balqar bir ər gördüm; 

Qazlıq tağıŋıŋ suçı. Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır; 

Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ günahı. Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ 

günahı yoqdır; 

Ağayılıŋ qoçları. Ağayılıŋ qoçları ürkdi gedər; 

Qaracuğıŋ qaplanı. Qaracuğıŋ qaplanı… Salur Qazan 

yerindən turmuĢdı… 

Göründüyü kimi, müəyyən yiyəlik halda iĢlənmiĢ dağ 

adları və dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər III növ təyini söz 

birləĢməsinin birinci tərəfi kimi çıxıĢ edir. Müəyyənliyi, 

konkretliyi ifadə edən bu birləĢmələrin məna yükü isə belədir: 

qara tağıŋ bir yanı – real bir yeri, məkanı ifadə edir; Qazlıq 

tağınıŋ suçı – dağ kultunun izləri görünən bu nümunədə dağ 

insan kimi təqdim olunur. Belə ki, suç (günah) dağa yox, 

insana məxsus xüsusiyyətdir. Deməli, «Qazlıq tağınıŋ suçı 

yoqdır» cümləsi semantikasında ibtidai inamların izlərini 

yaĢadır, dağ toxunulmazlığını, dağ müqəddəsliyini ifadə edir; 

Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ günahı – bu birləĢmədə təkcə dağın yox, 

həm də dağa məxsus suyun günahının olmaması ifadə edilir. 

BirləĢmənin semantikası isə cümlə daxilində müəyyənləĢir: 

«Qazlıq dağı və onun günahı yoxdur». Burada dağ və su 

kultlarının nəinki bir sintaktik bütöv, hətta bir cümlə daxilində 

təzahürü də açıq-aydın Ģəkildə görünür; Ağayılıŋ qoçları – 
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Oğuzların qoyunçuluq təsərrüfatı barədə müəyyən təsəvvür 

yaradan bu birləĢmənin cümlə, daha doğrusu, sintaktik bütöv 

daxilindəki semantikası belədir: Çoban Ağayıldan ürküb gedən 

qoçları qaytara bilmədiyi kimi, niĢanlısı da alagözlü Səyrəyi 

yolundan döndərə bilmir; Qaracuğıŋ qaplanı – Qazan xanın 

igidliyini ifadə edən epitetlərdəndir. 

«Kitab»da «qara tağım yüksəgi» birləĢməsinin oğul (QarĢu 

yatan qara tağım yüksəgi oğul!) və qardaĢla (QarĢu yatan qara 

tağım yüksəgi qartaĢ!) bağlı iĢlədilməsinə təsadüf olunur. Bu 

cür birləĢmələrin birinci tərəfindəki –ım4 mənsubiyyət 

Ģəkilçisinin həm də yiyəlik anlayıĢı ifadə etməsindən, hətta 

yiyəlik – mənsubiyyət anlayıĢının çulğaĢmıĢ vəziyyətdə olma-

sından kifayət qədər bəhs olunmuĢdur. Burada Q.Kazımovun 

bir fikrini xatırlatmaq yerinə düĢür: «…Belim qüvvəti, tağım 

yüksəgi, halalı yanı, baĢum bəxti, evim təxti kimi birləĢmələrin 

birinci tərəfi konkretliyi bildirdiyi üçün müasir dildə yiyəlik hal 

Ģəkilçisinin iĢtirakı ilə formalaĢır»1.  Bu mənada həmin birləĢ-

mələrin I tərəfini həm də müəyyən yiyəlik hal Ģəkilçili söz kimi 

qəbul edərək semantikası barədə bəhs etmək olar. Qeyd edək 

ki, yuxarıdakı xitablarda oğula və qardaĢa olan dərin sevgi və 

məhəbbət dağ ucalığı, dağ böyüklüyü, dağa olan ehtiram 

kontekstində canlandırılmıĢdır. Burada bir həqiqəti də qeyd 

etmək lazım gəlir: QarĢı yatan qara dağımın yüksəyi oğul!» 

tipli müraciətlər «Kitab»dan bu günümüzə ötürülmüĢ, 

əbədiyaĢarlılıq statusu qazanmıĢ poetik siqlətli nümunələrdir. 

Qeyri-müəyyən yiyəlik halda: 

                                                           
1
 Г.Казымов. Азярбайъан дилинин тарихи. Бакы, 2003, с.468. 
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tağ çiçəgi – Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ yaraŋa məl-

həmdir; 

Ala tağ ətəgi – Arqurı yatan Ala tağ ətəginə vardım. 

Bu nümunələrdə tağ və Ala tağ vahidləri qeyri-müəyyən 

yiyəlik halda olub, II növ təyini söz birləĢməsinin I tərəfi kimi 

iĢlənmiĢdir. «Kitab»da bir neçə dəfə təkrarlanmıĢ «tağ çiçəgi» 

birləĢməsində məhz dağa məxsus çiçəkdən, ikinci birləĢmədə 

isə konkret bir dağa məxsus yerdən (Ala tağ ətəgi) söhbət 

gedir. «Kitab»da bu cür birləĢmələrə çox az təsadüf olunur. 

Amma burada bir cəhəti də qeyd etməyi zəruri hesab edirik: 

«Kitab»dakı dağ adlarının bəzisi II növ təyini söz birləĢməsi 

modelində olub, mürəkkəb ad kimi çıxıĢ edir: Qazlıq tağı; 

Yönlük halda: 

tağa - …köksi gözəl qaba tağa ava çıqdı; 

tağa – Dəpəgöz Oğuzdan çıqdı, bir yuca tağa vardı; 

Ala tağa – Ala tağa ala ləĢkər ava çıqdı; 

Ağlağana, Gögcə tağa – Kafər sərhəddinə Cızığlara, 

Ağlağana, Gögcə tağa aluban çıqayın; 

Qara tağa – Qara tağa yetdügiŋdə aĢut versün. 

Yönlük halda iĢlənmiĢ yuxarıdakı sözlərin hər biri 

hərəkətin istiqamətini bildirir. Dəqiq desək, bu vahidlər təkcə 

Oğuz igidlərinin deyil, həm də mifik obraz Təpəgözün hərəkət 

trayektoriyasını dəqiqləĢdirməyə imkan verir. 

Təsirlik halda – müəyyən təsirlik halda: 

Ala tağı – Arqu beli, Ala tağı avlıyuban – quĢlıyuban?.. 

Arqu beli, Ala tağı avlar idim; 

Qara tağı – QarĢu yatan qara tağı sorar olsam, yaylaq 

kimüŋ? 

Qara tağıŋı – QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm… 
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Müəyyən təsirlik halda iĢlənmiĢ bu vahidlərin hər biri 

müstəqim obyekt ifadə edir. Qeyri-müəyyən təsirlik halda 

iĢlənmiĢ dağ adları və dağ anlayıĢı ifadə edən vahidlərə isə 

təsadüf olunmur. Bu da uyğun sintaktik mühitin olmaması ilə 

bağlıdır. 

Yerlik halda: 

Ala tağda – Ala tağda çadırın – otağın dikdi; 

tağlarda – Qara-qara tağlarda çevirdim, alımadım, Basat!; 

tağlarumızda – Ol tağlarumızda bağlarumız olur; 

Arqıç qırda – Arqıç qırda yıqanır Əmman dəŋizində. 

Yerlik halda iĢlənmiĢ bu vahidlərin hər biri konkret bir 

yeri, məkanı ifadə etdiyi üçün cümlədə yer zərfliyi 

funksiyasındadır. Bundan əlavə, təsirlik halda iĢlənmiĢ tağ 

sözünün yerlik hal funksiyasında çıxıĢ etməsinə də təsadüf 

olunur: tağları – dağlarda: «Yuca tağları tuman tursa, qara 

pusarıq dolı qopsa…» 

ÇıxıĢlıq halda: 

tağdan – QurcuĢuban – uğraĢuban tağdan endi; 

Ala tağdan – Aqan turı sulardan xəbər keçə, arqurı yatan 

Ala tağdan xəbər aĢa, xanlar xanı Bayındıra xəbər vara; 

Qara tağdan – QarĢu yatan qara tağdan Bir oğul uçurduŋsa, 

degil maŋa, külünglə yıqdırayım!.. QarĢu yatan qara tağdan 

oğlana yaylaq verdi; 

Qara tağlardan – QarĢu yatan qara tağlardan aĢar olsa, 

allah-təala səniŋ oğlıŋa aĢut versün… Qara –qara tağlardan 

xəbər aĢa… 

ÇıxıĢlıq halda iĢlənmiĢ bu vahidlər hərəkətin çıxıĢ 

nöqtəsini bildirir. 
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Mənsubiyyət kateqoriyası 
QorqudĢünaslıqda Oğuzların dağa bağlılığından, dağı 

özlərinə məxsus bir varlıq hesab etmələrindən, daha doğrusu, 

dağın kimə mənsub olmasından kifayət qədər bəhs olunub. Bu 

tip araĢdırmalarda nəticələr birbaĢa cümləyə, sintaktik bütövə, 

bəzən isə «Kitab»ın ümumi semantik yükünə istinadən 

söylənilib. Məsələn, H.Məmmədli «QarĢu yatan qara tağı sorar 

olsan, ağam Beyrəgiŋ yaylasıdı» kimi cümlələr barədə yazır: 

«…bu və buna bənzər cümlələrdə bir qədər mənsubiyyət açıq-

lığı var. Aydın olur ki, bu boylarda söhbət oğuzların yurd 

saldıqları, ov-ovladıqları, ağır Ģülənlər verdikləri qara dağdan 

gedir»1.  Yaxud R.Əlizadə dağın kulta çevrilməsini «Kitab»ın 

poetik strukturu kontekstində Ģərh edir: «Dədə Qorqud» epo-

sundakı Qara dağın kult olaraq funksiyası çoxĢaxəlidir. Eposda 

hər obanın, hər yurdun, hətta hər bir adlı-sanlı ailənin, kiĢinin 

öz Qara dağının olması Qara dağın birbaĢa tapınaq yeri olaraq 

kulta çevrilməsini sübut edir»2.  Maraqlıdır ki, bu cür mülahi-

zələri yalnız mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ dağ adları və 

dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər müstəvisində də söyləmək müm-

kündür. Bu, heç Ģübhəsiz ki, mənsubiyyət Ģəkilçilərinin etimo-

loji əsası – Ģəxs əvəzliklərindən törəmə olması ilə bağlıdır. 

Dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər və dağ adlarının 

mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etməsini aĢağıdakı sistem üzrə 

nəzərdən keçirək: 

I Ģəxsin təkində: 

tağım – QarĢu yatan qara tağım yıqılubdır; 

QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!; 

                                                           
1
 Щ.Мяммядли. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. Бакы, 1999, с.166 

2
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.39. 
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Ġlğıyuban qara tağım yıqan Qazan!; 

QarĢu yatan qara tağım gərəksə, söylə, 

gəlsün, - Əzrayiliŋ yaylası olsun!; 

QarĢu yatan qara tağım yüksəgi qartaĢ! 

II Ģəxsin təkində: 

Tağıŋ – Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı axır!..; 

Yerli qara tağıŋ yıqılmasun!; 

QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm. 

III Ģəxsin təkində: -ı4 mənsubiyyət Ģəkilçisinə yalnız 

«Qazlıq tağ» oronimik modelində təsadüf olunur: «Bitər səniŋ 

otlar 

I Ģəxsin cəmində: 

Tağlarımız – dügməsi böyük bizim tağlarımız olur, Ol 

tağlarumızda bağlarumız olur. 

II Ģəxsin cəmində: MüĢahidə olunmur. 

III Ģəxsin cəmində: MüĢahidə olunmur. 

Mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ bu  vahidlərin hər biri 

dağ və Oğuzların düĢüncə tərzi, dağ və Oğuz cəmiyyəti barədə 

müəyyən təsəvvür yaradır. Məsələn, oğul və qardaĢın uca dağ 

zirvəsinə bənzədilməsi, yaxud Oğuz təsərrüfat həyatının 

ümumi mənzərəsi daha çox mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ 

dağ sözü və dağ adları vasitəsi ilə reallaĢdırılır. 

Xəbərlik kateqoriyası 
Dağ adları və dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərin konkret 

olaraq xəbərlik Ģəkilçiləri ilə iĢlənməsinə rast gəlinmir. Yalnız 

bir nümunədə III Ģəxsin təkini ifadə edən -dır4 xəbərlik Ģəkil-

çisinin ellipsisə uğramasına təsadüf olunur: «Qalarda-qoparda 

yerim Günortac!» Bu nümunədə «Günortac» sözünün ismi 

xəbər kimi iĢlənməsi, -dır4 xəbərlik Ģəkilçisinin isə ellipsisə 
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uğraması sintaktik bütövün son cümləsindəki «Basatdır» 

(Mənim adım sorarsaŋ, - Aruz oğlı Basatdır, - dedi) ismi 

xəbərinə görə müəyyənləĢir. Bir həqiqəti də qeyd etmək lazım 

gəlir: dağ anlayıĢı bildirən sözlər və dağ adlarının digər Ģəxslər 

üzrə xəbərlik Ģəkilçiləri ilə iĢlənməməsi uyğun sintaktik 

mühitin olmaması ilə bağlıdır. 

Dərəcə kateqoriyası 
AraĢdırmalar «Kitab»da dağ sözü və dağ adlarından əvvəl 

sifətlərin daha çox iĢləndiyini göstərir. Birinci növ təyini söz 

birləĢməsi modelində olan bu tip vahidlərə dərəcə kateqoriyası 

müstəvisində yanaĢdıqda bəlli olur ki, həmin birləĢmələrin 

birinci tərəfində asılı tərəf kimi iĢlənmiĢ sifətlər əsasən adi və 

çoxaltma dərəcəsindədir. Azaltma dərəcəsində iĢlənmə isə 

müĢahidə olunmur. Bu da təkcə dastan poetikası yox, həm də 

uyğun sintaktik mühitin olmaması ilə bağlıdır. Yeri gəlmiĢkən, 

«Kitab»da intensivliyi ilə fərqlənən «qara-qara tağlar», yaxud 

nisbətən az təsadüf olunan «yüksək-yüksək qara tağlar» tipli 

birləĢmələrdə qara və yüksək sifətlərinin çoxaltma dərəcəsində 

təqdimi (qara-qara, yüksək-yüksək) müvafiq sintaktik mühitin 

– nikbin və ya bədbin əhvali-ruhiyyənin obrazlı Ģəkildə canlan-

dırılmasından baĢqa, bir Ģey deyil. Bu, müasir ədəbiyyatımız 

üçün də səciyyəvidir. Məsələn, Əjdər Olun Ģeirlərində sifətin 

azaltma yox, çoxaltma dərəcəsi üstün mövqedə görünür:  

upuzun (belə upuzun adın yaxĢı yatır dilimə), bomboĢ (Ömrün 

boĢ saatları, bomboĢ dəqiqələri), yupyumĢaq (YupyumĢaq 

havada duyğu bəsləyir)… Hətta Ģairin bəzi misralarında ikiqat 

çoxaltmada olan sözün təkrarına da təsadüf olunur: …bap-

balaca sərçənin bapbalaca kölgəsi. Bu cür deyim tərzi, daha 
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dəqiqi, varlığın necəliyinin məhz çoxaldılmıĢ, ĢiddətləndirilmiĢ 

Ģəkildə ifadəsi birbaĢa Ģairin nikbin ruhundan doğur. 

Dağ anlayıĢı ifadə edən sözlərə və dağ adlarından əvvəl 

iĢlənmiĢ sifətlərə dərəcə kateqoriyası müstəvisində diqqət 

yetirək: 

Adi dərəcədə: 
qaba (böyük) tağ - …Dirsə xan, səniŋ oğlıŋ yerindən uru 

turdı, köksi gözəl qaba tağa ava çıqdı; 

yuca (uca) tağ – Dəpəgöz Oğuzdan çıqdı, bir yuca tağa 

vardı; Yuca tağları tuman tursa, qara pusarıq dolı qopsa; 

qara tağ – Ġlğıyuban qara tağım yıqan Qazan!; 

yerli qara tağ – Yerli qara tağlarıŋ yıqılmasun!; 

qarlı qara tağ – Qarlı qara tağlarıŋ yıqılmasun… 

Nümunələrdəki qaba, yuca, qara, yerli, qarlı sifətləri adi 

dərəcədədir. Amma bu da var ki, qaba, yuca, qara sözləri 

böyüklük, ucalıq, yüksəklik kimi məna çalarlarına malikdir. Bu  

sistemə yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli hissəsi anlamlı 

«dağ» sözü də daxil olur. Deməli, adi dərəcədə iĢlənmiĢ 

sifətlərlə dağ ismi eyni semantik Ģaxədə (böyüklük, yüksəklik 

Ģaxəsi) birləĢir. Burada bir ehtimalı da qeyd etmək lazım gəlir: 

qaba tağ, yuca tağ, qara tağ kimi birləĢmələrin ümumi semantik 

yükündə çoxaltma əlaməti daĢlaĢmıĢ vəziyyətdədir. 

Çoxaltma dərəcəsində: 

qara-qara tağlar – Qara-qara tağlardan hənir aĢdı; 

yüksək-yüksək qara tağ – Yüksək-yüksək qara tağdan taĢ 

yuvalansa; 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu birləĢmələrdəki «qara-qara» və 

«yüksək-yüksək» sifətləri çoxaltma dərəcəsindədir. Bununla 
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yanaĢı, dağ sözü və dağ adlarından əvvəl iĢlənmiĢ bir sıra 

vahidlərdə çoxaltma əlaməti aydın Ģəkildə görünür: 

arğab-arğab tağ (sıra dağlar) – Arğab-arğab qara tağıŋ 

yıxılmıĢdı, yucaldı axır!..; 

arqurı yatan Ala tağ (çarpaz yatan Ala dağ) – Arqurı yatan 

Ala tağ ətəginə vardım; 

qarĢu yatan qarlı qara tağ – qarĢu yatan qara tağlar qarı-

yıbdır otı bitməz; 

qarĢu yatan qara tağ – QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa 

gəlmiĢəm. 

yerdən yuca – Yerdən yuca tağlar baĢına yoldaĢların alub 

çıqdı. 

Göründüyü kimi, «arğab» isminin (arğab-arğab), «arqurı 

yatan» və «qarĢu yatan» feli birləĢmələrinin, eləcə də «yerdən 

yuca» ismi birləĢməsinin semantik tutumu çoxaltma dərəcə-

sinin məzmununu tam ifadə edir. 

Ġnkarlıq kateqoriyası 
Dağ sözü və dağ adları ilə bağlı iĢlənmiĢ sözlərin, xüsusən 

də fellərin təsdiq və inkarda iĢlənmə səviyyəsi əsasən aĢağıdakı 

kimidir: 

təsdiqdə iĢlənənlər: 

aĢmaq – QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm. 

yıxılmaq – QarĢu yatan qara tağım yıqılubdur; 

istəmək – QarĢu yatan qara tağlar istəsə, el yaylar; 

varmaq (getmək) – Arqurı yatan Ala tağ ətəginə vardım; 

dikmək – Ala tağda çadırın-otağın dikdi; 

çıqmaq – köksi gözəl qaba tağa ava çıqdı; 

turmaq – Yuca tağları tuman tursa, qara pusaraq dolı 

qopsa; 
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getmək – Ağayılda tümən qoyun səniŋ gedər… 

Təsdiqdə iĢlənmiĢ bu cür fellərin xəbər vəzifəsində çıxıĢ 

etməsi (aĢmaq sözü istisna olunmaqla) dağ və qəhrəman 

obrazları, eləcə də dağ kultu barədə təsəvvürləri konkret-

ləĢdirməyə, daha dəqiq nəticələr söyləməyə imkan yaradır. 

Ġnkarlıq mənasının -ma2 Ģəkilçisi ilə ifadəsi: 

yıqılmamaq – Qarlı qara tağlarıŋ yıqılmasın! Yerlü qara 

tağlarıŋ yıqılmasun! Avlanmamaq – sən gedəli, xanım arqurı 

yatan Ala tağlarıŋ avlanmamıĢdır. 

«Kitab»ın poetik strukturunda inkarlıq mənasının -ma2 

Ģəkilçisi ilə  ifadəsinə (dağla bağlı iĢlənmiĢ fellər nəzərdə 

tutulur) çox az təsadüf olunur. Amma burada inkarlıq qarĢı-

durmasının məhz -ma2 morfemi ilə reallaĢmasını da unutmaq 

olmaz (aĢağıdakı nümunələrə bax). 

Təsdiq və inkarlıq qarĢıdurmasının eyni mətn daxilində 

təzahürü: 

axmaq-axmamaq – Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ sularıŋ,  

Aqar kibi aqmaz olsun! 

bitmək – bitməmək – Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, 

Bitər ikən bitməz olsun! 

Qaçmaq-qaçmamaq – Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün! 

Bu nümunələrdə inkarlıq və təsdiq kateqoriyaları 

oppozisiya təĢkil edir. Deməli, qarğıĢ məzmunlu cümlələrdə 

dağ kultunun qabarıq Ģəkildə ifadə olunması təsadüfi deyil. Bir 

cəhəti də qeyd edək ki, təsdiq və inkarlıq qarĢıdurmasının eyni 

cümlə daxilində təzahürünə «Kitab»ın «müqəddimə»sində də 

təsadüf olunur: «At yemiyən acı otlar bitincə, bitməsə, yeg». 

Bu atalar sözü isə yuxarıda Dirsə xanın xatununun dilindən 
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təqdim etdiyimiz cümlələrdən doğan məntiqi nəticə kimi 

görünür; 

inkarlıq mənasının -ma Ģəkilçisi və yox sözü ilə ifadəsinin 

bir sintaktik bütöv daxilində təzahürü: 

qarğama – günahı yoqdur – Aqar ayıda qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ günahı yoqdır; Qaçar keyiklərinə 

qarğamağıl, Qazlıq tağınıŋ günahı yoqdır; 

qarğama – suçı yoqdır – «Bitər» ayıda otlarına qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır; Arslanla qaplanına qarğamağıl, 

Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır. 

Ġnkarlığın bu cür ifadəsi təkcə obrazlılığı qüvvətləndirmir, 

həm də təsdiqdə olanı, dəqiq desək, dağın günahsızlığını daha 

qabarıq Ģəkildə canlandırır. 

Zaman kateqoriyası 
Dağ sözü və dağ adları ilə bağlı iĢlənmiĢ felləri zaman 

kateqoriyası müstəvisində nəzərdən keçirək: 

Şühudi keçmiş zamanda: 

aĢdım – Arqubeli Ala tağdan dünin aĢdım; 

dikdi – Ala tağda çadırın-otağın dikdi; 

bindim – Qara tağlar öginə ava bindim; 

çıqdı – Ala tağa ala ləĢkər ava çıqdı; 

vardım – Arqurı yatan Ala tağ ətəginə vardım; 

verdi – QarĢu yatan qara tağdan oğlana yaylaq verdi; 

endi – QurcuĢuban-uğraĢuban tağdan endi; 

yanguləndi – ġöylə nərə urdı, haqqırdı kim, tağ və taĢ 

yanguləndi; 

yucaldı – Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı, axır!; 

gördüm - ötəgi qara tağıŋ bir yanında altı-baĢı balqar bir ər 

gördüm… 
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Nəqli keçmiş zamanda: 

yıxılmıĢdı – Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı, 

axır!; 

gəlmiĢəm – QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm. 

Ġndiki zamanda: 

yıqanır – Arqıç qırda yıqanır Əmman dəŋizində; 

olur – Ol tağlarumızda bağlarumız olur. 

Qəti gələcək zamanda: MüĢahidə olunmur. 

Qeyri-qəti gələcək zamanda: 

gedər – Ağayıldan tümən qoyun gedərsə, mənim gedər; 

yaylar – qarĢu yatan qara tağlar istəsə el yaylar; 

bitər – Bitər səniŋ otlarıŋ Qazlıq tağı… 

bitməz – yaylamaz – qarĢu yatan qara tağlar Qarısa otı 

bitməz, el yaylamaz; 

Zaman kateqoriyası kontekstində təqdim etdiyimiz 

nümunələri belə səciyyələndirmək olar: dağla bağlı iĢlənmiĢ 

fellərin əksəriyyəti Ģühudi keçmiĢ zamandadır; intensivlik 

baxımından ikinci sırada qeyri-qəti gələcək zamanda olan fellər 

dayanır; nəqli keçmiĢ və indiki zamanda iĢlənmiĢ fellərə az 

təsadüf olunur; qəti gələcək zamanda iĢlənmiĢ fellərə rast 

gəlinmir; hansı zamanda iĢlənməsindən asılı olmayaraq, fel-

lərin əksəriyyəti I və III Ģəxslərin təkindədir ki, bu da birbaĢa 

dastan poetikası ilə bağlıdır; dağa inam, dağa tapınma, dağı 

tanrı kimi görmə, dağda ov və istirahət, eyni zamanda dağ 

böyüklüyü, dağ ucalığı kimi məsələlər barədə müəyyən təəs-

sürat yaranır. 

Növ kateqoriyası 
Dağla bağlı iĢlənmiĢ fellərin daha çox məlum növdə çıxıĢ 

etməsi müĢahidə olunur: 
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Məlum növdə: 

avlamaq – quĢlamaq – Arqu beli, ala tağı avlıyuban, 

quĢlıyuban?; 

çıqmaq – Ala tağda ala ləĢkər ava çıqdı; 

dikmək – Ala tağda çadırın-otağın dikdi; 

gəlmək – QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm; 

bitmək – Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı; 

binmək – Qara tağlar öginə ava bindim; 

istəmək – QarĢu yatan qara tağlar istəsə, el yaylar… 

«Kitab»ın poetik strukturunda bu tip fellərin çox iĢ-

lənməsi birbaĢa uyğun sintaktik mühitlə bağlıdır. Burada dağla 

bağlı iĢlənmiĢ həmin fellərin bir qisminin təsirli, bir qisminin 

isə təsirsiz olmasını da qeyd etmək lazım gəlir. 

QayıdıĢ növdə: 

yangulənmək (əks-səda vermək) – ġöylə nərə urdı, 

hayqırdı kim, tağ və taĢ yanguləndi 

Ġcbar növdə: 

Yıqdırmaq – QarĢu yatan qara tağdan Bir oğul uçurdıŋsa, 

degil maŋa, külünglə yıqdırayım! 

Yuxarıdakı nümunələr dağ və qəhrəman münasibətlərinin 

bir sıra səciyyəvi cəhətlərini dəqiqləĢdirməyə imkan verir 

(sonrakı bölmələrə bax). 
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DAĞLA BAĞLI SÖZLƏRĠN 

 SĠNTAKTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Dağla bağlı sözlərin semantikası ismi və feli birləĢmələr, 

məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri (nəqli, sual, əmr 

və nida cümlələri) müstəvisində daha aydın Ģəkildə görünür. 

Amma bu heç də o demək deyil ki, həmin tip sözlərin məna 

yükü cümlə üzvləri, təktərkibli və cüttərkibli cümlələr, xitab və 

mürəkkəb cümlələr kontekstində dəqiqləĢdirilə bilməz. Yeri 

gəlmiĢkən, qorqudĢünaslıqda dağ kultundan bəhs edənlərin 

əksəriyyəti daha çox xitab kimi iĢlənmiĢ «Qazlıq tağı» 

oroniminə istinad etmiĢlər (Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün!). BaĢqa faktlara diqqət 

yetirək: «Kitab»da dağın əks-səda verən bir qüvvə, varlıq funk-

siyasında çıxıĢ etməsini yalnız tabeli mürəkkəb cümlə daxi-

lində müəyyənləĢdirmək mümkündür (ġöylə nərə urdı, haqırdı 

kim, tağ və taĢ yanguləndi); dağın tanrı statusunda çıxıĢ 

etməsini məhz tabeli mürəkkəb cümlə daxilindəki mübtədanın 

leksik-semantik tutumu kontekstində dəqiqləĢdirmək olur (Qar-

Ģu yatan qara tağlar istər olsa, el yaylar); Bu mənada yeri 

gəldikcə həmin istiqamətləri də əsas götürməyi zəruri hesab 

edirik (sonrakı bölmələrə bax). 
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Dağla bağlı sözlər ismi birləĢmələr müstəvisində 

 

«Kitab»dakı bu tip birləĢmələri aĢağıdakı kimi qrup-

laĢdırmaq olar: 

Birinci növ təyini söz birləşmələri. Ġlk olaraq qeyd edək 

ki, «Kitab»dakı dağ adlarının bir hissəsi I növ təyini söz 

birləĢməsi modelində olub, mürəkkəb ad kimi çıxıĢ edir: Ala 

tağ, Arqıç qır, Qara tağ… Dağ adları və dağla bağlı digər 

sözlərin I növ təyini söz birləĢmələrində iĢtirakı isə əsasən 

aĢağıdakı kimidir: 

yerlü qara tağlar – Yerlü qara tağlarıŋ yıqılmasun! 

qarĢu yatan qara tağ – qarĢu yatan qara tağdan bir oğul 

uçurdıŋsa, degil maŋa, külünglə yıqdırayım! 

arqurı yatan Ala tağ – Arqurı yatan Ala tağdan xəbər keçə, 

xanlar xanı Bayındıra xəbər vara. 

Bu birləĢmələrin birinci tərəfindəki vahidlərin hamısı 

təyinedicilik funksiyasına malik olub, dağla bağlı təsəvvürləri 

konkretləĢdirməyə xidmət edir. 

İkinci növ təyini söz birləşmələri. Bu birləĢmə növündə də 

ilk olaraq II növ təyini söz birləĢməsi modelində olan «Qazlıq 

tağı» mürəkkəb adını qeyd etmək lazım gəlir (Bitər səniŋ 

otlarıŋ, Qazlıq tağı, Bitər ikən bitməz olsun!). «Kitab»da az 

görünən bu tip birləĢmələrə nümunə kimi aĢağıdakıları göstərə 

bilərik: 

tağ çiçəgi – Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ yaraŋa məl-

həmdir; 

Ala tağ ətəgi – Arqurı yatan Ala tağ ətəginə vardım. 

Qeyd etdiyimiz kimi, belə birləĢmələrdə dağla bağlı varlıq-

lar barədə müəyyən təəssürat yaranır (qeyri-müəyyən yiyəlik 

hal bölməsinə bax). 
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Üçüncü növ təyini söz birləşmələri. I və II növ təyini söz 

birləĢmələri ilə müqayisədə III növ təyini söz birləĢmələrində 

dağla bağlı sözlər üstün mövqedə görünür. Bu isə birbaĢa 

uyğun sintaktik mühitlə, daha dəqiqi, bu tip birləĢmələrin 

birinci tərəfindəki dağla bağlı sözlərin qeyri-müəyyənliyi deyil, 

məhz müəyyənliyi, konkretliyi ifadə etmə tələbi ilə bağlıdır. 

Həmin tələb isə təkcə «Kitab» yox, ümumən dastan poetikası 

baxımından səciyyəvidir. Bu cəhət aĢağıdakı nümunələrdə 

daha qabarıq Ģəkildə görünür: 

bizim tağlarımız – Dügməsi böyük bizim tağlarımız olur; 

Ağayılıŋ qoçları – Ağayılıŋ qoçları ürkdi gedər; 

Qaracuğıŋ qaplanı – Qaracuğıŋ qaplanı… Salur Qazan 

yerindən turmıĢdı…; 

Qazlıq tağınıŋ suçı – Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır. 

Bu birləĢmələrin bir qismində Oğuzların real həyatı, bir 

qismində isə mifoloji görüĢləri ifadə olunur. Əvvəlki 

səhifələrdə qeyd etdiyimiz kimi, «qara tağım yüksəgi» (QarĢu 

yatan qara tağım yüksəgi oğul!) tipli birləĢmələr də III növ 

təyini söz birləĢmələri mövqeyində çıxıĢ edir. 

Təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmələr. 

«Kitab»da bu cür birləĢmələrə az təsadüf olunur (dağla bağlı 

sözlərin iĢtirak etdiyi birləĢmələr nəzərdə tutulur): 

Dügməsi böyük (sahəsi böyük) – Dügməsi böyük bizim 

tağlarımız olur; 

köksi gözəl – köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə…; 

köksi gözəl - …Dirsə xan, səniŋ oğlıŋ yerindən urı turdı, 

köksi gözəl qaba tağa ava çıqdı. 

Bu birləĢmələrin semantik tutumunda qabarıq görünən 

cəhətləri belə səciyyələndirmək olar: dağın sahəsi böyük, 

köksü gözəldir. 
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Dağla bağlı sözlər feli birləşmələr müstəvisində. Əsas 

tərəfi məsdər, feli sifət və feli bağlamalardan ibarət olan feli 

birləĢmələrin tərkibində dağla bağlı sözlərə az rast gəlinir. 

Amma burada xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dağla 

bağlı bir sıra səciyyəvi cəhətlər məhz həmin tip birləĢmələrlə 

ifadə olunmuĢdur. Bəzi detallara diqqət yetirək: elçiliklə bağlı 

sintaktik bütövün ilk cümləsi tərkibində dağ sözü olan feli 

birləĢmə ilə (əsas tərəfi məsdərdən ibarət) baĢlanır: QarĢu yatan 

qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm… qız qardaĢıŋ Banıçiçəgi Bamsı 

Beyrəgə diləməgə gəlmiĢəm!»; QıĢda, hətta yazda da qarı-buzu 

əriməyən dağlar barədə ilkin təəssürat feli birləĢmə (əsas tərəfi 

feli sifətdən ibarət) ilə yaradılır: «QıĢda-yazda qarı-buzı 

ərinməyən Qazılıq tağına gəldi çıqdı». Yeri gəlmiĢkən, 

«Kitab»da bu təbiət hadisəsi yalnız «Qazlıq tağ» kontekstində 

canlandırılmıĢdır; feli birləĢmələr (əsas tərəfi feli bağlamadan 

ibarət) tərkibində iĢlənmiĢ dağ adları Oğuz cəmiyyətinin 

coğrafi koordinatlarını əks etdirən ən mühüm atributlardan biri 

kimi çıxıĢ edir: «…Kafər sərhəddinə, Cızığlara, Ağlağana, 

Gögcə tağa aluban çıqayın». 

Göründüyü kimi, Oğuzların tarixi, etnoqrafiyası və 

mifoloji görüĢləri ilə bağlı bir sıra səciyyəvi cəhətləri məhz 

tərkibində dağ sözü və dağ adları iĢlənmiĢ ismi və feli 

birləĢmələr kontekstində dəqiqləĢdirmək mümkündür. 

Dağla bağlı sözlər məqsəd və intonasiyaya görə cüm-

lənin növləri müstəvisində. Bu tip cümlələrin «Kitab»dakı 

ümumi mənzərəsini belə səciyyələndirmək olar: 

– dağla bağlı sözlər və dağ adları daha çox nəqli və əmr 

cümlələrinin tərkibində müĢahidə olunur. Nəqli cümlələrdə: 

Ala tağa ala ləĢkər ava çıqdı; QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa 

gəlmiĢəm; Arqu beli Ala tağdan dünin aĢdım; QıĢda-yazda 
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qarı-buzı ərinməyən Qazlıq tağına gəlib çıqdı… «Kitab»da 

obrazların, həm də təhkiyəçinin dilində bu tip cümlələrin üstün 

mövqedə görünməsi birbaĢa dastan poetikası ilə bağlıdır; Əmr 

cümlələrində: Qara tağlarıŋ yıqılmasun!; Arqurı yatan Ala tağı 

dünin aĢğıl!; QarĢu yatan qara tağlar saŋa yaylaq olsun!; Qazlıq 

tağı aqar səniŋ sularıŋ Aqar ikən aqmaz olsun! Bitər səniŋ ot-

larıŋ, Qazlıq tağı Bitər ikən bitməz olsun!.. Sonuncu cümlələr 

qorqudĢünaslıqda belə səciyyələndirilir: «Ümumən bu forma 

alqıĢ və qarğıĢların, daxili istəyin ən münasib ifadə forma-

sıdır»1;  

– sual və nida cümlələri tərkibində dağla bağlı vahidlərə az 

təsadüf olunur ki, bu da, Ģübhəsiz ki, uyğun sintaktik mühitin 

olmaması ilə bağlıdır. Burada bir neçə nümunəni təqdim 

etməklə kifayətlənirik: QarĢu yatan qara tağdan aĢub gəldi-

giŋdə – keçdiğində Beyrək adlu bir yigidə bulıĢmadıŋmı?; 

QarĢu yatan qara tağları səndən soŋra mən neylərəm? (sual 

cümlələri); Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı, axır! 

(nida cümləsi). 

Yuxarıdakı qeydlər onu deməyə əsas verir ki, dağ kultu, 

dağın Oğuz cəmiyyətindəki rolu kimi məsələlər bu tip 

cümlələrdə obrazlı Ģəkildə ifadə olunmuĢdur. Digər tərəfdən, 

həmin cümlələrin əksəriyyətində dağla bağlı sözlər həlledici 

fiqur kimi görünür. Hətta bəzi cümlələri dağla bağlı sözlərin 

assosiativliyi ilə iĢlənmiĢ vahidlərsiz təsəvvür etmək mümkün 

deyil. Məsələn: «Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı! Bitər ikən 

bitməz olsun!» Buradakı ot, bitmək, bitməz olmaq kimi vahid-

                                                           
1
 Г.Казымов. Азярбайъан дилинин тарихи. Бакы, 2003, с.183. 
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lər məhz «Qazlıq tağı» oroniminin assosiativliyi ilə iĢlənmiĢdir. 

Bu da uyğun sintaktik mühitin uyğun bir forma ilə ifadə 

olunduğunu aydın Ģəkildə göstərir. 
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DAĞ REAL VARLIQ KĠMĠ 

 

«Kitab»da dağın real olaraq təqdimi əsasən aĢağıdakıları 

əhatə edir: 

– dağ təbiət hadisələri kontekstində: tuman (duman) – 

Yuca tağları tuman dursa, qara pusarıq dolı qopsa…; 

Pusdığından qara tağlara tuman düĢmüĢ…». Bu nümunələrdə 

tağ, tuman və dolu sözlərinin reallıqla qeyri-reallığın 

vəhdətində təqdimi bütövlükdə mətnin poetik siqlətini 

qüvvətləndirir. Qeyd edək ki, bu cəhət ümumən ədəbiyyatımız 

baxımından səciyyəvidir. Məsələn, duman sözü bayatıları-

mızda həlledici fiqur kimi çıxıĢ edir, semantik dinamika da 

məhz dağ sözü ilə baĢlanır: 

 

Dağlar duman arzular, 

Çaylar çimən arzular, 

Mənim bu sınıq könlüm 

Səni yaman arzular. 

 

Yaxud: Qurbaninin «Dolana-dolana» gəraylısının ilk 

misralarında duman və dağ sözlərinin iĢlənməsini təsadüfi 

hesab etmək olmaz: 

 

Alçaq yerdən duman qalxar, 

Dağı dolana-dolana. 
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Göy üzünü bulud alar, 

Mahı dolana-dolana; 

 

qar və buz. – «QıĢda-yazda qarı-buzı ərinməyən Qazılıq 

tağına gəldi çıqdı». Bu cümlədəki «qıĢda-yazda qarı-buzı 

ərinməyən» feli birləĢməsinin semantik yükü birbaĢa «Qazlıq 

tağı»nı səciyyələndirir. 

Bu cür detallar «Koroğlu» dastanında da qabarıqlığı ilə 

seçilir: 

 

Uca-uca dağ baĢında, 

Yaz bir yana, qıĢ bir yana. 

TitrəĢir ağzım içində, 

Dil bir yana, diĢ bir yana. 

 

– dağ – Oğuz igidlərinin ov etdiyi yerdir: «Ala tağa ala 

ləĢkər ava çıqdı… Arqurı yatan ala tağlar ətəginə ava vardıŋ… 

Sən gedəli, xanım, arqurı yatan Ala tağlaruŋ avlanmamıĢdır. 

Ava bingil, köŋlüŋ açılsun!..». Bu cür nümunələr bir daha 

təsdiq edir ki, Oğuz igidləri dağlarsız təsəvvürə belə gəlmir, 

dağlarda at belində ov etmək onların gündəlik məĢğuliyyəti, 

həyat tərzidir. Ümumilikdə götürdükdə isə «ova çıxdı» türk 

mədəni aktlarından biridir: «Türklər ova böyük əhəmiyyət 

vermiĢ, onu igidliyi, bacarığı, çevikliyi və s. yoxlamaq üçün bir 

növ məĢq hesab etmiĢdir. Bir sıra epik abidələrdə də ov 

qəhrəmanların əsas əyləncə, istirahət növü kimi diqqəti cəlb 

edir»1.  

                                                           
1
 Фцзули Байат. Оьуз епик яняняси вя «Оьуз Каьан» дастаны. Бакы, 1993, 

с.144. 
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– Oğuzların təsərrüfat həyatı daha çox dağla bağlıdır: 

qoyunçuluq – «Ağayıldan tümən qoyun gedərsə, mənim gedər. 

Sənin də içində ĢiĢligin varsa, degil maŋa»; bağçılıq və 

Ģərabçılıq – «…Ol tağlarumızda bağlarumız olur, Ol bağlarıŋ 

qara salxımları, üzümi olur. Ol üzümi sıqırlar, al Ģərabı 

olur…». 

– dağ Oğuzların savaş, döyüş yerləridir: «Oğul, oğul, ay 

oğul!.. Köksi gözəl qaba tağlar baĢına çıqğıl, Mənim savaĢ-

dığım, mənim dögüĢdügim, Mənim çəkiĢdügim, mənim qılıc-

laĢdığım görgil, ögrəngil!.. Qazan bəgüŋ qartaĢı kafəriŋ tuğilə 

sancağı qılıcladı, yerə saldı. Dərələrdə, dəpələrdə kafərə qırğun 

girdi, leĢinə quzğun üĢdi…» «Kitab»ın poetik strukturunu 

çulğamıĢ bu cür detallarda qədim türkün hərb, savaĢ tarixi 

yaĢayır. Poetik siqlətli həmin cümlələrin semantikası belə bir 

nəticəni də söyləməyə imkan verir: dağlarda, dərələrdə, 

təpələrdə at belində döyüĢən, düĢmənə sarsıdıcı zərbələr vuran 

Oğuz igidləri cəsur və yenilməzdir. Burada «Koroğlu» eposun-

dan bir bəndi xatırlatmaq yerinə düĢür: 

 

Kəsdim yollar, vurdum karvan, 

Çəkib soydum çox bəzirgan, 

DüĢmanlara uddurdum qan, 

Dağlar qoynunda, qoynunda; 

 

– dağ adları Oğuzların coğrafi koordinatlarını əks 

etdirir: «Kafər sərhəddinə Cızığlara, Ağlağana, Gögcə tağa 

aluban çıqayın. Soŋra oğlana gərək olur, a bəglər!..» (bu 
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nümunədəki dağ adlarının etimologiyası, «Kitab»ın poetik 

strukturundakı yeri və s. əvvəlki səhifələrdə izah olunmuĢdur); 

– Oğuzların əsas iqamətgah yerlərindən biri məhz dağ-

lardır: «…Gög alaŋ görklü çəmənə çadır tikdi. Bir qaç gün 

bəglər eylə yedi-içdi… Qalqubanı Qazan xan yerindən turı 

gəldi. Ala tağda çadırın otağın dikdi…». Sonuncu cümlələrdə 

Qazan xanın Ala dağda çadır dikəltdirərək məskən salması 

aydın Ģəkildə ifadə olunur. Eyni zamanda bu cümlələrin 

semantik yükü «Koroğlu» eposundakı Çənlibeli yada salır. 

Konkret desək, «Çənlibel» «Kitab»dakı «Ala tağ»ın məntiqi 

davamı kimi görünür. Bəzi detallara diqqət yetirək: Qazan xan 

Ala dağda çadırını dikəldir, iqamətgah yaradırsa, Koroğlu da 

Çənlibeldə yurd-yuva salır, Çənlibeli hər yerdən üstün bilir; 

«Ala tağ» oronimindən əvvəl iĢlənmiĢ Arqubel sözündəki 

(Arqu beli, ala tağı avlıyuban-quĢlıyuban…) «bel» kök 

morfemi «Çənlibel» adında eynilə təkrarlanmıĢdır. Yeri 

gəlmiĢkən, «Koroğlu» eposunda «Çənlibel» adının izahı poetik 

Ģəkildə canlandırılmıĢdır: 

«Alı kiĢi soruĢdu: 

– Oğlum, bura necə yerdir? 

RövĢən dedi: 

– Ata, bura hər tərəfdən sıldırım qayalıq, çənli, çiskinli bir 

dağ belidir. 

– Oğul, bax gör, bu bel ki, deyirsən, bunun hər tərəfində 

bir uca qaya görünmür ki? 

RövĢən dedi: 

– Ata görünür. Biri sağında, biri də solunda. Özü də baĢları 

qardır. 

– Oğul, mənim axtardığım yer elə buradır… Buraya 

Çənlibel deyirlər. Biz burada yurd salmalıyıq…». Bu parçanı 
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türk mifologiyası prizmasından Ģərh edən M.Seyidov yazır: 

«…dağ yiyəsi – Tuiyəsi Ģərəfinə düzəldilən «oba»-lar dağ 

belində olarmıĢ: «bel»-in isə anlamlarından biri dağ tanrısının, 

kultunun heykəli deməkdir. «Bel»in bu maraqlı anlamına və 

dağa, dağ ruhuna, dağ tanrısına göz yetirsək, onda Çənlibel – 

çənlə örtülü dağ ruhu, dağ tanrısı heykəli deməkdir»1.  Bu 

qeydlər belə bir fikri də söyləməyə imkan verir: Ala dağ 

oroniminin iĢləndiyi sintaktik bütövdə reallıqla qeyri-reallıq 

sintez Ģəklindədir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы, 1989, 

с.270. 
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DAĞLA BAĞLI SÖZLƏR  

OBRAZLI ĠFADƏLƏRDƏ 

 

QorqudĢünaslıqda dəfələrlə vurğulanıb ki, «Kitab»ı ərsəyə 

gətirənlər hər bir dil vahidinə zərgər dəqiqliyi ilə yanaĢıb, 

onların hər birinin obrazlılıq göstəricisi kimi çıxıĢ etməsini 

ustalıqla təmin ediblər. Məhz buna görə də «Kitab»dakı 

çoxsaylı obrazlı ifadələr poetik siqlətini heç vaxt itirmir, 

ümumtürk ədəbiyyatının bəzəyi, nadir inciləri olaraq qalır. 

Belə ifadələrin yaranmasında, heç Ģübhəsiz ki, təbiətlə, o 

cümlədən dağla bağlı sözlərin müstəsna rolu vardır. Ġlk olaraq 

təbiətlə bağlı bir parçaya diqqət yetirək: 

«Qanturalı baqdı gördi bu qonduğı yerdə quğı quĢları, 

turnalar, turaclar, kəkliklər uçarlar. Souq-souq sular, çayırlar-

çəmənlər… Selcan xatun bu yeri görklü gördi, bəgəndi…». 

Burada Qanturalı ilə Selcan xatunun bir-birinə olan dərin 

məhəbbəti təbiətin əsrarəngiz gözəlliyi və rəngarənliyi 

kontekstində canlandırılmıĢdır. 

Təbiətlə bağlı obrazlı ifadələrin ümumi mənzərəsi 

aĢağıdakı nümunələrdə daha aydın görünür: 

qar – Qar üzərinə qan tammıĢ kibi qızıl yaŋaqlım! qar, yaz 

– Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz. 

çəmən – Yapağlu gökçə çəmən güzə qalmaz. 

ağac – Böyük-böyük sularıŋ köprisi ağac! 

su – Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su! 

ot – At yemiyən acı otlar bitincə, bitməsə, yeg. 

at – At iĢləməsə, ər ögünməz. 
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qurd – Qara baĢım qurban olsun, qurdım, saŋa!.. 

MüĢahidələr göstərir ki, «Kitab»dakı qəhrəman obraz-

larının hərəkət trayektoriyası məhz bu cür obrazlı ifadə və 

deyimlərsiz təsəvvürə belə gəlmir. Bu da «Kitab»dakı qəhrə-

man və təbiət obrazlarının vəhdətdə çıxıĢ etməsi, birinin digə-

rini tamamlaması ilə bağlıdır. 

Dağla bağlı sözlərin obrazlı ifadə və deyimlərdə məntiqi 

mərkəz funksiyasında çıxıĢ etməsi də «Kitab»da qabarıqlığı ilə 

seçilir: 

tağ – köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə…; 

köksi gözəl qaba tağa ava çıqdı…; 

tağ çiçəgi, ana südi – Tağ çiçəgi anaŋ südi saŋa məlhəm-

dir; 

Qazlıq tağı – Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır…; 

qara tağ – Bir yigidiŋ qara tağ yumrısınca malı olsa, yığar-

dərər, tələb eylər, nəsibindən artuğın yeyə bilməz (qorqud-

Ģünaslıqda bu atalar sözünün semantikası belə izah olunur: 

mal-dövlət yığmağa həris olma, qismətindən artıq yeyə 

bilməzsən, ürəyi geniĢ, əliaçıq ol!); 

 

qara tağ –  QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul! 

                 QarĢu yatan qara tağım yüksəgi qartaĢ! 

                 Yerlü qara tağlarıŋ yıqılmasun! 

                 Qara tağa yetdügiŋdə aĢıt versün!.. 

 

Poetik siqlətli, minilliklərin yadigarı olan bu ifadələrin 

əksəriyyəti təkcə dağ obrazı deyil, həm də dağ və qəhrəman 

obrazlarının səciyyəvi cəhətlərini əks etdirir. Təsadüfi deyil ki, 

Anar «Kitab»ın poetik strukturundakı bu cür vahidləri, daha 

dəqiq desək, «Axar sənin suların, Qazlıq dağı, axar ikən axmaz 
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olsun! Bitər sənin otların, Qazlıq dağı, Bitər ikən bitməz 

olsun!» misralarını nəinki türk, hətta dünya ədəbiyyatının ən 

nadir inciləri hesab edir: «Bu misralar oğlunun ölüsünü-dirisini 

axtaran ananın qarğıĢlarıdır. Buğacın anasının sözləri də Boyu 

uca Burla xatunun oğlu Uruza ağıları kimi yüksək poeziya 

örnəkləridir və bədii təsir gücünə görə dünya ədəbiyyatının ən 

uca zirvələriylə tən durur. Burla xatunun ağılarının siqlətini, 

«Ġqor polku dastanı»nda Yaroslavlanın ağlayıĢıyla tutuĢdurmaq 

olar»1.  Müəllifin obrazlı Ģəkildə ifadə etdiyi bu fikirlər bütün 

parametrlərinə görə düzgündür. Amma burada bir həqiqəti də 

qeyd etmək lazım gəlir: «Ġqor polku dastanı»nda türk poetik 

ruhunun təsiri açıq-aydın hiss olunur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Анар. Дядя Горгуд дцнйасы. Сизсиз. Бакы, 1992, с.83-84. 
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DAĞ, SU, AĞAC VƏ AT KULTLARARININ 

BĠRLĠKDƏ TƏZAHÜRÜ 

 

«Kitab»da dağ, at, ağac və su kultlarının birlikdə ifadəsi, 

zəncirvari bağlılığı müĢahidə olunur. Bu bağlılıq bəzən nəinki 

bir sintaktik bütöv, hətta sadə bir cümlə daxilində özünü 

göstərir. Bəzi nümunələrə diqqət yetirək: «Qazlıq tağınıŋ 

suyınıŋ günahı yoqdır». Bu cümlədə dağ və su kultlarının 

sintez Ģəklində olduğu aydın Ģəkildə görünür: dağın günahı 

yoxdur; «Qaracuğıŋ qaplanı, Qoŋur atıŋ iyəsi… Salur Qazan 

yerindən turmuĢdı». Bu cümlədəki «Qaracuğıŋ qaplanı» və 

«Qoŋur atın iyəsi» vahidlərinin semantikasına Oğuz mifi 

kontekstində münasibət bildirilmiĢdir: «Qaracuğun qaplanı – 

Qazanın zoototem mənsubiyyəti (mənĢəyi) ilə bağlı səviyyə; 

«Qaplan metaforasının arxetipində Qaracuq çölü ilə bağlı 

qaplan obrazı (totemi) dayanır; Qonur atın yiyəsi – indiki 

halında metafora olub, hərbi mənsubiyyət səviyyəsini iĢarə 

edir; Bu ad arxetipi baxımından «iyə» inanclarını əks etdir-

məklə, Qazan obrazının mifoloji mənĢəyi baxımından heyvan 

iyəsi ipostasını da aĢkarlamağa imkan verir»1.  Deməli, qəhrə-

man obrazının, daha dəqiqi, Qazan xanın bədii təyinləri daxi-

                                                           
1
 С.Рзасой. Оьуз мифи вя Оьузнамя епосу. Бакы, 2007, с. 96-97. 
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lində dağ və at kultları sintez Ģəklində olub, biri digərini 

tamamlayır. 

E.Əlibəyzadə «Kitab»ın Drezden nüsxəsinin 122, 154, 

169, 212 və 253-cü səhifələrindəki dağ, ağac və su kultları ilə 

bağlı olan nümunələri birlikdə təhlil süzgəcindən keçirir: 

 

Qarlı qara tağlarıŋ yıqılmasun! 

Kölgəlicə qaba ağacıŋ kəsilməsin! 

Qamın aqan görklü suyuŋ qurumasun! 

Qadir tanrı səni namərdə möhtac etməsün! 

 

«Yəni bu müvəqqəti, qısa ömrü yaĢayarkən, heç olmasa, 

bu ömrü təmin və mənalı edən «qarlı qara dağlar», «kölgəli uca 

ağaclar», «coĢqun axan gözəl sular» həmiĢəlik olsun, əbədi 

qalsın ki, təbiətin bu gözəl qoynunda rahat nəfəs ala, kef çəkə, 

qısa olan ömrü yaĢaya, həyatdan kam alasan, dünyadan baĢı 

uca gedəsən… Dədə Qorqud kədəri böyükdür, insanın ölümü 

və insan ömrünün qısalığı ilə bağlı bəĢəri kədərdir…»1.  Bu 

qeydlər onu göstərir ki, müəllif həmin cümlələrin semantikasını 

mifoloji deyil, metaforik-poetik funksiya kontekstində izah 

etmiĢdir. Halbuki həmin cümlələrin hər birində qədim türk 

mifoloji düĢüncə tərzinin izləri aydın Ģəkildə görünür. Digər 

tərəfdən, yuxarıda dağ və su, dağ və at kultlarının bir cümlə, 

yaxud bir bədii təyin daxilində təzahüründən bəhs etdik. Bu isə 

o deməkdir ki, kultlarla bağlı detallar əvvəlcə bir sintaktik 

bütöv daxilində təhlilə cəlb olunmalı, sonra isə onun digər sin-

                                                           
1
 Е.Ялибяйзадя Китаби-Дядя Горгуд. Бакы, 1999, с.324-325. 
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taktik bütövlərlə bağlılığı, xüsusən də semantik dinamikası 

dəqiqləĢdirilməlidir. QorqudĢünaslıqda bu istiqamətdə ilk 

olaraq araĢdırma aparmıĢ müəlliflərdən biri R.Qafarlıdır. 

Müəllif «Kitab»da dağ və su kultlarının yanaĢı iĢlənməsindən, 

birlikdə təzahüründən bəhs edir: «Bir cəhət maraqlıdır ki, 

dastanda («Kitab»da – Ə.T) dağ əksər hallarda su ilə yanaĢı 

iĢlənir: «Arqubeldən, Ala Dağdan gecə aĢdın, CoĢqun axan 

gözəl sudan gecə keçdin», yaxud «Uca dağdan xəbər almıĢdır, 

AĢqın-daĢqın sulardan xəbər keçmiĢdir». Bu məhz türk 

xalqlarının əski inamlarında özünü göstərən dünya sularının 

baĢlanğıcının baĢı qarlı uca dağlarda olması ilə əlaqədardır… 

«Bamsı Beyrək» boyunda ana oğlunun itkin düĢməsini dağların 

yıxılması, çayların quruması ilə müqayisə edir: «QarĢıdakı uca 

dağın yıxılmıĢdı, ucaldı axır! CoĢqun axan gözəl suyun quru-

muĢdu, çağladı axır! Yaxud «Qan-qadalı irmaqlar Quruyubdur 

suyu gəlməz!.. Burada su həm dağıdıcı, həm də xilasedici 

rolundadır, dağ isə yalnız yeni həyatın mənbəyi kimi çıxıĢ 

edir»1.  Bu fikirlər bütün parametrlərinə görə elmi və inandı-

rıcıdır. Burada akademik L.Y.ġternberqi dağa tapınma-nın 

səbəblərini aydınlaĢdırmağa çalıĢan bilicilərdən biri və birincisi 

kimi dəyərləndirən M.Seyidovun fikirlərini xatırlatmaq yerinə 

düĢür: «…L.Y.ġternberq bunu (dağa tapınmanın  səbəblərini) 

türk xalqlarının əkinçiliklə məĢğul olması ilə bağlayır. Biz 

L.Y.ġternberqin fikirlərinə Ģərikik. Ancaq bu baĢdan yazaq ki, 

araĢdırıcının fikri tam deyil, yarımçıqdır. Doğrudan da, su, 

yağıĢ real Ģəkildə baĢlıca olaraq dağla bağlıdır. Türk xalqla-

                                                           
1
 Р.Гафарлы. Миф вя наьыл. Бакы, 1999, с.39-40. 
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rının inamlarında, mifologiyasında yağıĢ-su dağla birgə 

düĢünülmüĢdür… türk xalqları baĢlıca olaraq dağlar ölkəsində, 

dağlar arasında yaĢamıĢ və buna görə də dağı mifikləĢdirmiĢ, 

dağ ruhu, dağ kultu, dağ tanrısı yaratmıĢdır»1.  Müəllifin bu 

fikirləri özündən sonrakı tədqiqatçılar tərəfindən təkmilləĢ-

dirilmiĢdir. Məsələn, M.Cəfərli dağ kultunun ilkinliyini, Oğuz 

mifoloji düĢüncəsində qabarıqlığını Buğacın anasının dilindən 

verilmiĢ qarğıĢlar kontekstində araĢdırır: 

 

Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ sularıŋ 

Aqar kibi aqmaz olsun! 

Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, 

Bitər ikən bitməz olsun! 

Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün! 

Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldı, yoxsa  

qaplandanmı oldı? 

 

Bu sintaktik bütövdə ifadə olunmuĢ su, at, keyik, arslan və 

qaplanı dağın epik-mifoloji struktur elementləri hesab edən 

M.Cəfərli yazır: «…Anadan dağa göndərilən qarğıĢ birbaĢa 

dağın özünə deyil, əslində, onun semantik elementlərinədir. 

Yəni dağ özü daĢ, torpaq, qayadan ibarətdir. Ancaq ananın 

qarğıĢında məhz dağa edilən qarğıĢ nə onun daĢına, nə torpa-

ğına, nə də qayasınadır. Beləliklə, qarğamanın strukturunda üzə 

çıxan dağ artıq fiziki dağ deyil. Bu dağ fiziki olaraq da epik-

mifoloji Ģüurda dəyərləndirilmiĢ bir sıra semantik elemenlərdən 

                                                           
1
 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы, 1989, 

с.253-254 
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təĢkil olunur. Həmin elementlər dağı məhz dağ kimi 

səciyyələndirir. Yəni onların olmağı ilə dağ diridir, onların öz 

fəaliyyətini dayandırmağı, yəni ölməyi ilə dağ da ölmüĢ olur»1.  

Müəllifin bu qeydləri dağ və qəhrəman obrazlarının assosi-

ativliyi müstəvisində daha qabarıq görünür. Belə ki, qara 

dağların yıxılması qəhrəmanın ölməyini, ucalması isə diri, sağ-

salamat olmasını iĢarələndirir. Bu da «Kitab»ın poetik struk-

turunda xüsusi yer tutur: «QarĢu yatan qara tağıŋ yıxılmıĢdı, 

yucaldı, axır!» misrası ilə baĢlanan sintaktik bütövü («UĢun 

qoca oğlu Səyrək boyu»ndakı parça nəzərdə tutulur) sakit və 

dinc dövrün simvolikası, daha dəqiqi, dinc həyatın sona yet-

məsi baxımından izah edən K.Əliyevin Ģərhləri təbii qarĢılanır: 

«Ana Oğuz elinin həyat rəmzi olan dağın, suyun, ağacın həm 

bioloji, həm də ictimai təbiətinə diqqət yetirir və öz inancını 

ortaya qoyur. Deməli, UĢun qocaya mənsub olan boyun 

(tayfanın) sakit, bir növ, ölü dövrü – «kiçik ölüm» adlanan 

yuxu zamanı baĢa çatmıĢdır»2.  Mətnin semantikasına, eyni 

zamanda «Kitab»da dağ, su və ağac kultlarının birlikdə təza-

hürünə istinadən söylənmiĢ bu fikirlər elmi və inandırıcı 

görünür. 

Yuxarıdakı qeydlər «Kitab»da, eyni zamanda ümumtürk 

mifologiyasında dağ, su, ağac və digər kultların bir sistem 

təĢkil etdiyini göstərir. Maraqlıdır ki, bu ruhda olan əsərlərə 

müasir ədəbiyyatımızda da təsadüf olunur. Məsələn, Akif 

                                                           
1
 М.Ъяфярли. Дастан вя миф. Бакы, 2001, с.144. 

2
 К.Ялийев. Епос поетикасы: «Дядя Горгуд» вя «Короьлу». Бакы, 2011, 

с.33-34. 
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Səməd sufiyanə Ģəkildə ifadə edir ki, adamların dilini bilməsə 

də, daĢın, quĢun, otun, gülün və digər varlıqların dilini bilir: 

 

DaĢdan-quĢdan sordum-soruĢdum, 

Otdan, güldən sordum-soruĢdum 

Sudan, seldən sordum-soruĢdum 

Bircə adamdan sormadım 

Bilmirəm adamların  

dilini neynim… 

Sən yoxsan bağın-bağçanın, 

otun-gülünü neynim… 

Səni məndən adamlar elədi,  

elədi neynim… 

Adamlar adam deyil, belədi 

belədi neynim… 

 

Akif  Səmədin bu Ģeirini geniĢ Ģəkildə təhlil etmək fikrində 

olmadığımız üçün yalnız bir detala münasibət bildirməklə 

kifayətlənirik: ġairin «Sən yoxsan bağın-bağçanın, otun-gülünü 

neynim…» misraları birbaĢa «Kitab»dan süzülüb gəlib. Dəqiq 

desək, semantikasına görə Dəli Domrulun arvadının dilindən 

verilmiĢ «qarĢu yatan qara tağları Səndən sonra mən neylərəm? 

Yaylar olsam, mənim gorum olsun!» misraları ilə səsləĢir. 

Sanki Akif Səməd həmin misralara yeni nəfəs, yeni ruh 

verməklə Ģeirinin obrazlılığını, poetik siqlətini qüvvətlən-

dirməyə çalıĢıb. 

Yaxud Vilayət Rüstəmzadənin Ģeirlərində dağ kultunun 

izləri görünür. Məsələn, onun Osman Sarıvəlliyə müraciətlə 

yazdığı Ģeirdə dağ, daĢ, dik və qaĢ kimi təbiət varlıqları 
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xatırladılır ki, bu da təkcə metaforik-poetik funksiya daĢımır, 

həm də dağ kultunun poetik ifadəsi kimi görünür: 

 

Osman əmi, BaĢkeçidə getmiĢdim, 

Dağ da səni, daĢ da səni soruĢdu, 

Sarp dərədə az qala lap itmiĢdim, 

Dik də səni, qaĢ da səni soruĢdu. 

 

«Kitab»da dağ kultunun digər kultlarla bağlılığını, daha 

doğrusu, birlikdə təzahürünü aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmək 

olar: 

dağ, ağac, su və at kultları: 

 

Yerli qara tağlarıŋ yıqılmasun! 

Kölgəlicə qaba ağacıŋ kəsilməsün! 

Qamən aqan görkli suyıŋ qurumasın!.. 

Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün! 

 

Bu parçada dağ kultu ilə baĢlanan semantik dinamika at 

kultu ilə tamamlanır. Bu isə o deməkdir ki, Oğuz igidi, boy 

qəhrəmanı həmin varlıqlardan ayrılıqda təsəvvürə belə gəlmir. 

Yəni dağ yıxılıbsa, ağac kəsilibsə, su quruyubsa, at büdrəyibsə, 

Oğuz igidi də fəaliyyətdə deyil, sanki yoxdur, diri deyil. 

Əksinə olduqda isə Oğuz igidi (ümumən insan) fəaliyyətdədir, 

canlıdır, diridir. Burada bir cəhəti də qeyd edək ki, alqıĢ, xeyir-

dua məzmunlu həmin parça «Kitab»da bir neçə dəfə əsasən 

eynilə təkrarlanıb; 

dağ, su, ağac və at kultları: 

Arğab-arğab qara tağıŋ yıxılmıĢdı, yucaldı, axır! 

Qanlu-qanlu sularıŋ sovğulmıĢdı, çağladı, axır! 
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Qaba ağacıŋ qurımıĢdı, yaĢardı, axır! 

ġahbaz atıŋ qarımıĢdı, qulun verdi, axır!.. 

 

Yuxarıdakı parçada olduğu kimi, burada da semantik 

dinamika dağ kultu ilə baĢlayıb, at kultu ilə tamamlanır. Amma 

bu sintaktik bütövdə ölüb-dirilmə motivinin inkar və təsdiq 

oppozisiyasında və ya antonimlər vasitəsilə yaradılmıĢ antite-

zalar Ģəklində təqdimi açıq-aydın görünür: dağlar yıxılıb, sular 

axmır, ağac quruyub, at qarıyıb, qocalıb=Beyrək yoxdur, 

ölübdür; yıxılan dağlar ucaldı, axmayan sular çağladı, qarıyan, 

qocalan at qulun verdi = «Beyrək öldü» xəbəri yalan imiĢ, 

Beyrək sağdır, diridir, həm də daha qüdrətli, daha çevik, daha 

ağıllı qəhrəman statusunda fəaliyyətə baĢlayır. «Kitab»da 

Beyrəyin bu cür statusdəyiĢməsi kompleks və sistemli Ģəkildə 

araĢdırılıb. Konkret desək, S.Rzasoy «Oğuz mifinin paradiq-

maları» (Bakı, 2004) monoqrafiyasında Beyrəyin ölü və diri 

statusunda çıxıĢ etməsinin mifoloji köklərini zərgər dəqiqliyi 

ilə təhlil süzgəcindən keçirib. Burada müəllifin bəzi fikirlərini 

xatırlatmaqla kifayətlənirik: «Beyrəyin ölümü ritual ölümdür, 

ixtiyaridir: o real olaraq ölmür, ritual ölüm keçi¬rir; Beyrəyin 

ritual ölümü onun statusdəyiĢməsidir: təkcə Aruz və Qazanın 

yox, Beyrəyin də statusu dəyiĢir. Ancaq onun statusdəyiĢməsi 

bu ritual aktının fövqündədir…; Beyrəyin statusdəyiĢdiri-

ciliyinin etnoritual konteksti qam-Ģamanlıqdır və bu, onun 

həmin rolunu ortaya qoymuĢ olur»1.  S.Rzasoyun fikirləri bir 

həqiqəti də qüvvətləndirir: yuxarıdakı parçaların, daha dəqiqi, 

                                                           
1
 С.Рзасой. Оьуз мифинин парадигмалары. Бакы, 2004, с.69. 
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bu tip sintaktik bütövlərin semantikası metaforik-poetik 

funksiya deyil, türk mifologiyası kontekstində dəqiqləĢdiril-

məlidir. Amma onu da qeyd etməyi vacib hesab edirik ki, 

«Kitab»da tərkibində dağ, su və at sözləri iĢlənmiĢ misraların 

bir qismi məhz metaforik-poetik funksiya baxımından izah 

olunmalıdır. Beyrək və bacısının dilindən verilmiĢ parçalara 

diqqət yetirək: 

 

Beyrəyin dilində: 

 

QarĢu yatan qara tağı sorar olsam, yaylaq kimüŋ? 

Souq sularını sorar olsam, içət kimüŋ? 

Tavla-tavla Ģahbaz atları sorar olsam, binət kimüŋ? 

 

Beyrəyin bacısının dilində: 

QarĢu yatan qara tağı sorar olsaŋ, 

Ağam Beyrəgiŋ yaylasıydı. 

Ağam Beyrək gedəli yayladım yoq. 

Souq-souq suları sorar olsaŋ, 

Ağam Beyrəgiŋ içədiydi. 

Ağam Beyrək gedəli içərim yoq 

 

Tavla-tavla Ģahbaz atlarını sorar olsaŋ 

Ağam Beyrəgiŋ binədiydi… 

 

Heç Ģübhəsiz ki, bu parçalarda real olanlar (Beyrəyin Oğuz 

cəmiyyətində tutduğu mövqe, eyni zamanda Beyrəyə məxsus 

olan yaylaq, at və s.) obrazlı Ģəkildə canlandırılmıĢdır; 
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dağ və su kultları: 

 

QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm, 

Aqındılı görklü suyıŋı keçməgə gəlmiĢəm. 

 

Qara-qara tağlardan xəbər aĢmıĢ, 

Qanlu-qanlu sulardan xəbər keçmiĢ… 

 

Hər iki nümunədə semantik dinamika dağ sözü ilə 

baĢlanır: birinci nümunədə Ģad xəbər, ikinci nümunədə isə bəd, 

qara xəbərə açıq-aydın iĢarə olunur (sonrakı bölmələrə bax). 

«Kitab»da dağ, at, ağac və suyun kultlaĢdırılması, eyni 

zamanda onların metaforik-poetik funksiyada çıxıĢ etməsi 

Oğuz türklərinin mənəvi dünyası ilə bağlı ən incə detalları belə 

kodlaĢdırmağa imkan verir. ġübhəsiz ki, belə bir kodlaĢdırma 

təkcə «Kitab»ın formalaĢdığı dövrü deyil, həm də «Kitab»a 

qədərki dövrləri özündə ehtiva edir. Bu mənada dağ, at, su və 

ağacla bağlı bir sıra cəhətləri məhz «Kitab»a söykənərək 

söyləmək yerinə düĢür: qədim türk dağa tapınıb, dağı tanrı 

hesab edib, sevincini də, kədərini də dağla bölüĢüb, dağ 

çiçəyini ana südü kimi Ģəfalı, müqəddəs bilib, hər çiçəyini, 

gülünü iyləyib, sanki arı kimi hər çiçəyindən bir Ģirə çəkib, dağ 

kimi saf, vüqarlı, qüdrətli olub, döyüĢ yeri də, ov yeri də, yurd-

Vətən yeri də dağ olub, «dağlar oğlu», «düzlüyə dağlar baĢ 

əyər», «qarĢı yatan qara dağım yüksəyi, oğul!» kimi poetik 

siqlətli ifadələri bu günümüzə ötürüb; türk at belində dünyaya 

gəlib, bələyi at belində bələnib, ilk adını at belində alıb, 

yeriməyi at belində öyrənib, at belində döyüĢə-döyüĢə əsl adını 

alıb, at belində Vətən qoruyub, atı dostdan, qardaĢdan, oğuldan 
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üstün hesab edib… atla bağlı «At iĢlər, ər öyünər», «At türkün 

qanadıdır», «Atdı, arvatdı, papaqdı, kiĢiyə urvatdı», «At min, 

ad qazan» kimi çoxsaylı deyimləri bizlərə ərməğan edərək at 

belində də dünyadan köç edib; türk suyu əcdad bilib, suya 

tapınıb, suyu «tanrının üzünü görən» bir varlıq kimi 

dəyərləndirib, ona «dərdli baĢım qurban olsun, suyum, sənə!» - 

deyərək müraciət edib, ağrısını, acısını, lap elə qara yuxularını 

su ilə təmizləməyə çalıĢıb, suyu həyatın özü, mənbəyi hesab 

edərək zövq oxĢayan, bədii-estetik dəyərini heç zaman 

itirməyən deyimlər yaradıb: «Su harada – dirilik də orada», 

«Su dirilikdir»…; türk ağacı da əcdad kimi dəyərləndirib, 

ağaca sığınıb, dərdini ona söyləyərək kömək diləyib: «Sənə 

Ağac! Ağac! deyirəmsə, çəkinmə, ağac!.. Məni səndən asarlar, 

götürmə, ağac! Götürsən, igidliyim səni tutsun, ağac! Gərək 

bizim eldə olaydın, ağac!..» 
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DAĞ UCALIQDIR,  

QORUYUCUDUR, HAMĠDĠR 

 

«Kitab» dağla bağlı söz və ifadələrə görə vərəqləndikcə 

sanki gen yaddaĢımıza, qan yaddaĢımıza bir güc, qüvvə gəlir. 

Obrazlı desək, yaddaĢımızda dağla bağlı daĢlaĢmıĢ vəziyyətdə 

olan hər nə varsa, hamısı oyanmağa, «dil açıb» danıĢmağa 

baĢlayır… 

Özünəqədərki ədəbiyyatımızı bütöv Ģəkildə içində 

yaĢadan, neçə minillikləri arxada qoyan bu sanballı, əbə-

diyaĢar abidəmizdəki bir sıra sintaktik bütövlərdə dağ adları, 

eləcə də dağla bağlı söz və ifadələr məntiqi mərkəz funk-

siyasındadır (əvvəlki səhifələrə bax). Bu  vahidlərin bir qismin-

də dağın real olaraq təqdimi (…Cızığlara, Ağalağana, Gögcə 

tağa aluban çıqayın), bir qismində dağın qeyri-reallığı ifadə 

etməsi, yəni dağ kultu (Qazlıq tağınıŋ suçı yoqdır), bir 

qismində reallıqla qeyri-reallığın sintez Ģəklində təzahürü (Tağ 

çiçəgi anaŋ südi saŋa məlhəmdir) müĢahidə olunur. Heç 

Ģübhəsiz ki, reallığı əks etdirməyən söz və ifadələrin hər birinə 

ən azı «Kitab»a qədərki ibtidai inam və təsəvvürlər, daha doğ-

rusu, türk-oğuz mifoloji görüĢləri kontekstində yanaĢılmalıdır. 

«Kitab»dakı «QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!» 

«Qazlıq tağınıŋ suyınıŋ günahı yoqdır», «QarĢu yatan qara 

tağlar istər olsa, el yaylar» tipli poetik ifadələrin hər biri son 

dərəcə bitkin və dolğundur. Təsadüfi deyil ki, Qorqud-

Ģünaslıqda xüsusi olaraq vurğulanır ki, bu cür poetik ifadələri 
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yaratmıĢ ozan  və ya təhkiyəçi uludan ulu əcdadlarımızın inam 

və təsəvvürlərinə söykənmiĢ, onları «saf-çürük» edərək daha 

təkmil, daha zəngin bir formada təqdim etməyi bacarmıĢdır. 

Amma bu da var ki, təbiəti duymayan, onun dağına, daĢına, 

suyuna bələd olmayan, diĢ göynədən buz bulaqlarından do-

yunca su içməyən, gül-çiçəyini iyləməyən, bəzən isə təbiətin 

bu sirli-sehirli dünyasında çaĢ-baĢ qalaraq var-gəl etməyən heç 

bir ozan bu cür ifadələri yarada bilməzdi. Digər tərəfdən, ozan 

yaĢadığı dövrün, daha dəqiqi, Oğuzların ictimai-siyasi həyatını, 

dünyagörüĢünü dərindən bilməsə idi, Oğuz ərənlərinin dağlar-

da boz ayğırlarını dördnala çapmalarının, ov etmələrinin, uca 

dağları özlərinə yurd yeri – Vətən seçmələrinin canlı Ģahidi 

olmasa idi, nəinki «Kitab»ı, hətta adi bir cümləni belə obrazlı 

Ģəkildə canlandıra bilməzdi. Bu mənada «Kitab»ın poetik 

strukturundakı dağla bağlı vahidlərin semantikası ucalıq, 

böyüklük, hami, qoruyucu kontekstində araĢdırılarkən real 

olanla, qeyri-real olanın sərhədi müəyyənləĢdirilməli, problemə 

daha çox diaxronik, bəzən isə sinxronik baxımdan yanaĢıl-

malıdır. Ġlk olaraq qeyd edək ki, «Kitab»da dağ ucalığını, dağ 

yüksəkliyini, dağ böyüklüyünü ifadə edən sözlərin intensivliyi 

müĢahidə olunur. Bəzi nümunələri təqdim edirik: yuca – 

«QıĢda-yazda qarı-buzı ərinməyən Qazılıq tağına gəldi çıqdı. 

Alçaqdan yuca yerlərə çapub çıqdı», «Dəpəgöz Oğuzdan çıqdı, 

bir yuca tağa vardı»; böyük – «Dügməsi böyük bizim 

tağlarımız olur»; yüksək-yüksək – Yüksək-yüksək qara tağdan 

taĢ yuvalansa»; qara (uca) – «QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa 

gəlmiĢəm… Qeyd etdiyimiz kimi, Qara tağ, Ala tağ, Gögcə tağ 

kimi oronimik vahidlər də böyüklük, ucalıq anlamlı sözlər 

(qara, ala, gög) əsasında yaranmıĢdır. Bu isə o deməkdir ki, 
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dağın böyüklüyü və ucalığını ifadə edən sözlər «Kitab»ın təkcə 

apelyativ yox, həm də onomastik leksikasını əhatə edir. 

MüĢahidələr göstərir ki, dağın böyüklük, ucalıq, eləcə də 

gözəllik kimi mənalar ifadə etməsi ümumən ədəbiyyatımız 

baxımından səciyyəvidir. Burada bəzi nümunələri xatırlatmaq 

lazım gəlir: 

 

laylalarda: 

Dağların lalasına, 

Gözlərin qarasına, 

Analar qurban olsun 

Öz körpə balasına. 

 

yuxu yozumlarında: 

«Yuxuda dağa çıxan həyatda ucalacaq. Dağın baĢına çıxan 

xoĢbəxt olacaq, yarı yolda dayananı sınaq gözləyir…». 

 

bayatılarda: 

Dağ baĢı qala yeri, 

Gəz, dolan qala yeri. 

Yüz candan yanan olsa, 

Heç verməz ana yeri. 

 

«Koroğlu» dastanında: 

Ucalardan uca dağı, 

Hərgiz gələ bilməz yağı, 

Koroğlu tək ər oylağı, 

Nigar, Çənlibel budu, bu! 
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AĢıq Ələsgərdə: 

Qarlı dağlar gəldi düĢdü araya 

QalmıĢam qürbətdə, ay ana, ana!.. 

 

Səməd Vurğunda: 

 

Binələri çadır-çadır 

Çox gəzmiĢəm özüm, dağlar! 

Qüdrətini sizdən aldı 

Mənim sazım, sözüm, dağlar! 

 

Ġ.ġıxlının «Dəli Kür» romanında: «…Dağlar o qədər uca 

idi ki, səmanın bir parçasından baĢqa, heç nəyi görmək 

mümkün deyildi. Sıldırım qayaların və dağların qatı kölgəsi 

gecənin qaranlığını daha da tündləĢdirirdi». 

Göründüyü kimi, bu nümunələrin hər biri «Kitab»la səslə-

Ģir. Bu mənada dağın böyüklük, ucalıq, gözəllik kimi mənalar 

ifadə etməsini, eyni zamanda sakrallığını, hami, qoruyucu sta-

tusunda çıxıĢ etməsi kimi məsələləri «Kitab»ın poetik struk-

turunda qabarıqlığı ilə fərqlənən parçalar konteks-tində 

nəzərdən keçirməyi daha məqbul hesab edirik: 

– dağ tanrı statusunda çıxış edir: «QarĢu yatan qara tağlar 

istər olsa, el yaylar». Burada dağa tapınma, onu ilahi bir qüvvə, 

tanrı kimi görmə qabarıq Ģəkildə ifadə olunub: elin dağda 

yaylaya bilməsi birbaĢa hər Ģeyə qadir olan dağ tanrısının 

iradəsindən, istəyindən asılıdır. Bu motiv AĢıq Ələsgərin 

«Dağlar» Ģeirində də müĢahidə olunur: 

 

Bahar fəsli, yaz ayları gələndə, 

Süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar. 
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Yoxsulu, ərbabı, Ģahı, gədanı 

Tutmaz bir-birindən aralı dağlar… 

 

Bu bəndin semantikasından çox bəhs olunub. Məsələn, 

K.Vəliyev yazır: «…Dədə Ələsgərdə vaxt dərdi, zaman 

qüssəsi, insan ömrünün mənası, gözəl günləri, sehrli anları, 

sevimli çağları yaz sözünə köklənib. Yaz metaforası insanı 

insan eləyən zamanın, həyatın özüdür. Məkanın rəmzi olan 

«dağ» anlayıĢında isə gözəllik, bərabərlik, dinclik, bolluq 

toplanıb»1.  Müəllifin sonuncu fikrini təsadüfi hesab etmək 

olmaz. Belə ki, A.Ələsgərin «Dağlar» Ģeirində son dərəcə 

poetik Ģəkildə ifadə olunur ki, dağ öz süsənli, sünbüllü, laləli 

qoynunda yoxsulu, varlını, Ģahı, kasıbı – bir sözlə, hamını bir 

gözlə görür, heç kimi fərqləndirmir, birini digərindən yüksəkdə 

tutmur… Maraqlıdır ki, bu ruh həmin Ģeirin sonrakı bəndlə-

rində daha qabarıq Ģəkildədir: dağlar haramı qəbul etmir 

(DinĢəməz haramı, halalı dağlar); dağlar sərdara söz demir, 

Ģaha baĢ əymir (Sərdara söz deməz, Ģaha baĢ əyməz); dağlar 

heç kəsin kefinə dəymir (Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz)… 

Bütün bunlar istər-istəməz belə bir fikri söyləməyə imkan 

verir: A.Ələsgər «Dağlar» rədifli qoĢmasında ucalardan uca, 

qüdrətli olan «Dağ tanrısı»nın obrazını məharətlə yaratmıĢdır. 

Yeri gəlmiĢkən, dağın ilahi bir qüvvə kimi çıxıĢ etməsi 

folkloreĢünaslığımızda xüsusi olaraq vurğulanır: «…dağ yenil-

məz igiddir, ilahi gücü var. Belə düĢünmək mifoloji baxımdan 

da təbiidir. Elə buna görə də əski türkdilli xalqlar inanmıĢlar ki, 

                                                           
1
 К.Вялийев. Елин йаддашы, дилин йаддашы. Бакы, 1988, с.269. 
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kiĢiyə – insana yüksək hissləri, bir sıra qabiliyyətləri onun 

soyunun, qəbiləsinin tapındığı, arutos saydığı dağ verir və hətta 

ara-sıra o, bu və baĢqa qabiliyyəti, keyfiyyəti, sifəti, insandan 

geri də ala bilir»1.  

– dağ uğurdur, yurdun dayağıdır: «Qarlı qara tağlarıŋ 

yıqılmasun!; «QarĢu yatan qara tağım yüksəgi oğul!»; «QarĢu 

yatan qara tağım yüksəgi qartaĢ»… «Kitab»da intensivliyi ilə 

fərqlənən bu tip nümunələrdə dağın uğur, yurdun dayağı 

mənasını ifadə etməsi aydın Ģəkildə görünür. Təsadüfi deyil ki, 

qorqudĢünaslıqda da qara dağla bağlı məhz həmin cəhətlər 

xüsusi olaraq qabardılır: «Qara dağ yurdun əsası, dayağı 

sayılır. Onun ucalması, qorunması, yad əllərə keçməməsi əslin-

də yurdun ucalması, qorunması deməkdir. Qorqud Atanın 

boysonluğu alqıĢ-dualarındakı «Qara dağın yıxılmasın», yaxud 

ayrı-ayrı kimsələrin dediyi «Qara dağım yüksəyi oğul!» öyümü 

bu yönlə bağlıdır. Sözsüz ki, «Qara dağın yıxılmasın» alqıĢının 

əksi «Qara dağın yıxılsın» qarğıĢıdır… təyini «qara», yəni 

ucalıq, yüksəklik olan bu dağ elə deyilən əlamətləri ilə yurdun, 

el-obanın, daha geniĢ anlamda dövlətin simvoludur»2.  Burada 

bir cəhəti də qeyd edək ki, «Kitab»da oğulun, həmçinin qar-

daĢın qara dağın yüksəyi, zirvəsi hesab olunması əski türk 

inamları ilə səsləĢir, daha doğrusu, həmin inamların poetik 

ifadəsidir. «Maaday Qara» barədə sistemli Ģəkildə araĢdırmalar 

aparmıĢ M.Seyidovun fikirləri də dediklərimizi təsdiqləyir: 

«GeniĢ Ģəkildə yayılmıĢ dağa, dağ ruhuna inamın güclülüyü ilə 

                                                           
1
 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы, 1989, 

с.256. 
2
 Б.Абдулла. «Китаби-Дядя Горгуд»да рянэ символикасы. Бакы, 2004, с.75-76. 
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əlaqədar, doğulan uĢaqları da onun zirvəsinə çıxarıb orada 

saxlayırmıĢlar ki, dağ və dağın təpəsində bitən ağac ona ata-

analıq etsin, uĢaq igid, möhkəm olsun… Ġgid Maaday Qara lap 

yaĢa dolan, az qala əldən-ayaqdan düĢən vaxt bir oğlu olur. 

Ömrü boyu uĢaq üzünə həsrət qalan nisgilli qoca Maaday Qara 

tək oğlunu dərhal dağın lap təpəsinə aparıb…»1;  

– dağ ən böyük hədiyyələrdən biridir: «QarĢu yatan qara 

tağlar saŋa yaylaq olsun!». Beyrəyin atası və anasının dilindən 

verilmiĢ bu misra Beyrəyin diri olma xəbərini gətirən, 

muĢtuluq istəyən Banıçiçəyə ünvanlanıb. Burada bir cəhəti də 

qeyd etmək lazım gəlir: ata-ananın hədsiz sevincini ifadə edən 

bu misra təkcə semantikasına yox, həm də formasına görə ən 

nadir incilərdən hesab olunur. 

– Oğuz qəhrəmanının cəsurluğu, igidliyi məhz dağ 

kontekstində canlandırılır: Oğuz igidi (Bəkil) Ala dağdan 

gecə keçir: «Arqu beli Ala tağdan dünin aĢdım»; Oğuz igidi 

(Qazan) böyük dağdan yuvarlanan daĢın qarĢısını dizi ilə tuta 

bilən qəhrəman kimi təqdim olunur: «Yüksək-yüksək qara 

tağdan taĢ yuvalansa, Qaba öŋcəm – oyluğum qarĢu tutan 

Qazan ər idim»; 

– ana südü təklikdə yox, məhz dağ çiçəyi ilə birlikdə 

məlhəmdir: «Saŋa bu yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoqdur. 

Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ yaraŋa məlhəmdir»; «Tağ çiçəgilə 

südi oğlanın yarasına urdılar… Oğlanıŋ qırq gündə yarası 

öŋəldi, sapasağ oldı…» Ġlk olaraq qeyd edək ki, bu cümlələrin 

                                                           
1
 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы, 1989, 

с.256-257. 
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semantikası ilə bağlı fikir söyləməyən qorqudĢünas tapmaq 

çətindir. Bu parçaların semantik yükü isə təkcə mifologiya yox, 

həm də etnoqrafiya, tibb və digər elmlər müstəvisində öyrəni-

lib. Burada bəzi tədqiqatçıların fikirlərini təqdim etmək lazım 

gəlir: T.Hacıyevə görə, ana südü və dağ çiçəyi ilə müalicə 

birbaĢa Ģamanizmlə bağlıdır: «…həqiqətən bu boylar müxtəlif 

dini inamlar zamanı yaradılıb. X-XII əsrlərdə tamam-lanma 

zamanı islam ideologiyası baxımından ümumiləĢdirmə təshih-

lərinə məruz qalıb. Hətta bəzən təshihin izi görünür. Məsələn, 

Dirsə xan oğlu Buğacın ana südü və dağ çiçəyi ilə müalicəsi, 

güman ki, Ģamanizm əlamətidir ki, dastanda Xızırın ayağına 

yazılır»1.  Yazıçı Anar yuxarıda təqdim etdiyimiz parçanı təkcə 

«Kitab» və qədim türk mifoloji düĢüncə tərzi yox, həm də 

qədim yunan mifi prizmasından araĢdırır: «…Yaralı Buğacı 

ölümün əlindən yalnız «Ana südü, dağ çiçəyi» qurtara bilir. Bu 

rəmz məna dərinliyi baxımından Antey haqqında qədim yunan 

mifini xatırladır. Anteyin anası torpaq ilahəsi Geyadır, ona görə 

də Anteyin gücü torpaqdadır, torpaqdan aralanan kimi məhv 

olur. Buğacı da yalnız torpağın «bitəri» - dağ çiçəyi və Ana 

südü xilas edir»2;  K.Vəliyev bu cür epizodları təbiətə tapınma 

ilə əlaqələndirir: «Dədə Qorqud» qəhrəmanları təbiətə tapınır, 

təbiətə baxıb-baxıb sevinirlər. Təbiət bu yurdun adamlarının 

sağlamlığının arğacıdır: «Dağ çiçəyi ilə ana südü qarıĢdırıb 

oğlanın yarasına urdılar… Oğlanın qırx gündə yarası önəldi, 

sapasağ oldu…»3;  H.Məmmədli «ana südü və dağ çiçəyi» ilə 

                                                           
1
 Т.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Бакы, 1976, с.61. 

2
 Анар. Дядя Горгуд дцнйасы. Сизсиз. Бакы, 1992, с.84. 

3
 К.Вялийев. Елин йаддашы, дилин йаддашы. Бакы, 1988, с.157. 
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müalicəni xalq təbabəti baxımından izah edir: «Dədə Qorqud 

soylu belə müalicələr indi də el arasında qalmaqdadır. «Dərd 

mindir, dərmanı min bir» deyən loğman səxavətli nənə-babalar 

ətirli dağ çiçəklərindən, cürbəcür bitkilərdən, eləcə də ana 

südündən bu gün də dürlü-dürlü yaraların, sağalmaz dərdlərin 

müalicəsində istifadə edirlər. Ana südü ilə bəzi çiçəklərin 

Ģirəsindən hazırlanan məlhəm xalq təbabətində müxtəlif 

yaraların müalicəsində məsləhət görülür (gözü, qulağı ağrıyan 

körpələrin gözünə, qulağına ana südü sağmaq Ģəfalı 

sayılır…)»1;  R.Məhərrəmova da həmin epizodu dağa tapınma 

və xalq təbabəti ilə bağlayır: «Dağlar göylərə daha yaxındır, 

günəĢ birbaĢa dağlardan boylanır. Dağ zirvəsi qartallar məskəni 

sayılıb. Dağ havası dərdlərə dərman bilinib. Dirsə xanın oğluna 

da Xızır Ġlyas ana südü ilə dağ çiçəyinin (məhz dağ çiçəyi) 

qarıĢığından hazırlanmıĢ məlhəmi yaraya dərman bilib»2;  

R.Əlizadə «ana südü, dağ çiçəyi»ni maralla bağlı əfsanə ilə 

müqayisə edir: «…Ġnsana xəstəlik bəxĢ etmiĢ bədxah ruhların 

qarĢısını əcdad-maral alır. «Dədə Qorqud» eposunda Buğaca 

çarə olan ana südü və dağ çiçəyi, bu əfsanə mətnində maralın 

südü və göz yaĢı ilə əvəzlənir. Aydın olur ki, Ana maral obrazı 

arxaik düĢüncədə Ana kultu kimi status daĢımıĢ, yaxud 

anaxaqanlıq dövrünün aparıcı kultu olmuĢdur»3.  Məqsədli 

Ģəkildə, həm də ardıcıl olaraq təqdim etdiyimiz bu sitatlarda 

                                                           
1
 Щ.Мяммядли. Дцнйаны дцшцндцрян «Дядя Горгуд». Бакы, 1999, с.302. 

2
 Р.Мящяррямова. Фолклор йарадыъылыьында ономастик ващидлярин поетик 

хцсусиййятляри. Бакы, 2009, с.120. 
3
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2009, с.123. 
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kəsiĢən detallar olsa da, biri digərini tamamlayır. Ən əsası isə 

sintaktik bütövün (həmin parçalar nəzərdə tutulur) semantikası 

ilə bağlı deyilmiĢ fikirlərdəki ən kiçik detallar da aydın Ģəkildə 

görünür… Burada bir məsələni də xatırlatmaq lazım gəlir: ana 

südü, dağ çiçəyi bir mövzu olaraq müasir ədəbiyyatımız üçün 

də səciyyəvidir. M.Rzaquluzadə «Ana ürəyi, dağ çiçəyi» adlı 

hekayə yazıb, yaxud B.Azəroğlu «Mənə elə ürək ver ki…» 

Ģeirində ana südü və dağ çiçəyi ifadələrindən bədii fiqur kimi 

istifadə edib: 

 

DəyiĢdilər qəlbini insanın 

Nə ana südü, 

Nə dağ çiçəyi 

Sağalda bilməyən bir ürəyi 

Əvəz etdi yenisi. 

 

Yuxarıdakı qeydlərə, eyni zamanda birinci boyun seman-

tikasına istinad edərək bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək lazım 

gəlir. Heç Ģübhəsiz ki, dəqiq və dolğun nəticələr almaq üçün 

«ana südü, dağ çiçəyi» ilə bağlı semantik dinamika müəy-

yənləĢdirilməlidir. Bu mənada aĢağıdakılara diqqət yetirək: 

Dirsə xan övladı olmadığı üçün qəzəblidir: «Xan qızı, 

səbəbi nədir, degil maŋa! Qatı qəzəb edərəm Ģimdi saŋa!»; 

Dirsə xanın xatunu sakit və təmkinlidir: «…Ola kim bir 

ağzı dualınıŋ alqıĢilə Təŋri bizə bir yetman əyal verə»; 

Dirsə xanın xatunu dünyaya övlad gətirir: «…Xatun 

hamilə oldı. Bir neçə müddətdən soŋra bir oğlan toğurdı…»; 

Buğac atası Dirsə xan tərəfindən oxlanır (yaralanır): 

«…Dərsə xan Qorqut siŋirli qatı yayın əlinə aldı. Üzəngiyə 
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qalqıb, qatı çəkdi, uz atdı: oğlanı iki talusınıŋ arasında urub 

çıqdı, yıqdı. Uc toqundı, alca qanı Ģorladı…»; 

Dirsə xanın xatunu qəzəblidir, süd damarı sızıldamağa 

baĢlayır: «…Kəsilsün oğlan əmən süd damarım yaman sızlar» 

(qorqudĢünaslıqda bu misranın semantikası belə Ģərh olunur: 

«…qədim adət, onun ana orqanizmindəki həssaslıqla bağlı 

fizio-psixoloji mənbəyi. Deməli, bu xürafat deyil, ana duy-

ğusudur – T.Hacıyev); 

Boz atlı Xızır yaralı Buğacın məhz dağ çiçəyi və ana 

südünün köməyilə sağalacağını deyir: «Saŋa bu yaradan, 

qorxma, oğlan, ölüm yoqdur. Tağ çiçəgi anaŋ südilə səniŋ 

yaraŋa məlhəmdir» (buradakı «tağ» sözü assosiativ olaraq 

Qazlıq dağını yada salır: «Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı». Bu 

mənada Anarın qənaətləri inandırıcıdır: «Buğacı da yalnız 

torpağın «bitəri» - dağ çiçəyi və Ana südü xilas edir»); 

Buğacı yaralı vəziyyətdə tapan ana Qazlıq dağına müraciət 

edir, ona qarğıĢlar yağdırır: «…Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, 

Bitər ikən bitməz olsun! Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün!...» (Bu cür müraciətlərə 

bayatılarımızda da rast gəlinir: Laləsi al qanlı dağ, Qovğalı 

dağ, qanlı dağ, Elimin anasıydın, Niyə oldun qanlı dağ?!); 

Buğac anasının əksinə olaraq Qazlıq dağının günahsız 

olduğunu deyir: «…Bitər ayıda otlarına qarğamağıl, Qazlıq 

tağınıŋ suçı yoqdır. Qaçar keyiklərinə qarğamağıl, Qazlıq 

tağınıŋ günahı yoqdır…» (bu sözləri deyən Buğac mənəvi 

qidasını Xızırdan – dağ tanrısından alır); 

Buğac Xızırın söylədiklərini anasına eynilə deyir: «Ana, 

ağlamağıl, maŋa bu yaradan ölüm yoqdır, qorxmağıl! Boz atlı 

Xızır maŋa gəldi. Üç kərrə yaramı sığadı: «Bu yaradan saŋa 

ölüm yoqdır. Tağ çiçəgi, anaŋ südi saŋa məlhəmdir…». Bu 
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parçadakı dil vahidlərinin semantik yükü dəqiqləĢdirilərkən 

«ölüm yoxdur» ifadəsinin mətndəki həlledici roluna aydınlıq 

gətirilmiĢdir ki, bu da təkcə dastan poetikası yox, həm də qə-

dim türk mifologiyası baxımından əhəmiyyətlidir. Burada 

prof.Kamran Əliyevin fikirlərini eynilə təqdim etmək lazım 

gəlir: «…ən vacib və əhəmiyyətli məqam Xızırın «ölüm yox-

dur» kəlamıdır. Əslində, həmin kəlamı ilahi qüvvədən gələn bir 

həqiqət kimi də qəbul etmək olar. Yəni Buğaca ölüm yoxdursa, 

deməli, Dirsə xana və xan qızına da ölüm yoxdur»1;  

Dirsə xanın xatunu sakitləĢərək Xızırın söylədiklərinə 

əməl edir: «…Tağ çiçəgi döĢürdilər. Oğlanıŋ anası əmcəgin bir 

sıqdı, südi gəlmədi. Ġki sıqdı südi gəlmədi. Üçüncidə kəndüyə 

zərb eylədi, qanı toldı. Sıqdı, südlə qan qarıĢıq gəldi. Tağ  

çiçəgilə südi oğlanıŋ yarasına urdılar…»; 

Buğac sağalır: «Oğlanıŋ qırq gündə yarası öŋəldi, sapasağ 

oldı». 

«Ana südü, dağ çiçəyi…» ilə bağlı təqdim etdiyimiz 

detallarda «ana südü»nün assosiativliyi belədir: ana süd 

damarının sızıldadığını deyir; ana südünün dağ çiçəyi ilə 

bərabər məlhəm olduğu xatırladılır; ananın sızıldayan süd 

damarından südlə qarıĢıq qan gəlir. Burada istər-istəməz belə 

bir bərabərlik yaranır: «ana südü=Dirsə xanın xatunu». Digər 

tərəfdən, yuxarıda qeyd etdik ki, dağ çiçəyi assosiativ olaraq 

Qazlıq dağını yada salır. Bu da «dağ çiçəyi=Qazlıq dağı» 

modelini reallaĢdırır. Sakral sferaya daxil olan Qazlıq dağının 

boyun süjet xəttindəki mövqeyi isə bu cür izah olunur: 

                                                           
1
 К.Ялийев. Епосун поетикасы: «Дядя Горгуд» вя «Короьлу. Бакы, 2011, с.68. 
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«…Oğuzların Qazlıq dağının ruh daĢımasına olan etiqadına 

örnək olaraq inanc toplusuna daxil edilmiĢ detalı – Buğac 

yaralandığı zaman Boz atlı Xızırın peyda olmasını göstərə 

bilərik. Dağ ruhu Boz atlı Xızıra transformasiya edilir və onun 

vasitəsilə ölümdən xilas olmanın əlacı tapılır»1.  Deməli, 

ananın (Dirsə xanın xatunu) Qazlıq dağına qarğaması, balanın 

(Buğac) isə Qazlıq dağının günahı olmadığını xüsusi olaraq 

qabartması təbii qarĢılana bilər. Çünki Dağ ruhu (Xızır) anaya 

balasının sağalmağı ilə bağlı heç nə demir (ana Qazlıq dağına 

qarğayır). Əksinə, dağ ruhu (Xızır) oğula yaradan sağalmağın, 

ölümdən qurtarmağın yollarını deyir. Bütün bunlar belə bir 

fikri söyləməyə imkan yaradır: Buğacı ölümdən üç qüvvə xilas 

edir – dağ ruhu (dağ tanrısı), Qazlıq dağının çiçəyi, ananın 

qanla qarıĢıq gələn südü. Heç Ģübhəsiz ki, bu qüvvələrdən ikisi 

birbaĢa dağ kultu ilə bağlanır. Dəqiq desək, «dağ ruhunun, həm 

ana südündə, həm də dağ çiçəyində zühur etməsinin mifik qatı 

görünür»2.  

AraĢdırmalar göstərir ki, «Kitab»ın müqəddiməsindəki 

«Ağ südin toya əmzirsə, ana görkli» deyimi «boy»lardan doğan 

məntiqi nəticə kimi çıxıĢ edir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki 

«Kitab»da ananın böyüklüyü, müqəddəsliyi, tanrıya bərabər 

tutulması daha çox ana südü kontekstində təqdim olunur: ana 

oğlunun dara düĢməsini qurumuĢ köksündə oynayan südü, süd 

damarının sızıldaması ilə hiss edir, həssaslığı onu duyğu-

landırır: «QurumuĢca köksində südim oynar» (Burla xatun); 

«Kəsilsin oğlan əmən süd tamarım yaman sızlar» (Dirsə xanın 

                                                           
1
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.35-36. 

2
 Yenə orada, с.37. 
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xatunu). «Kitab»da ana südünün müqəddəsliyi ana və oğul 

obrazlarının dilində xüsusi olaraq qabardılır: «Tolab-tolab ağ 

südimi əmzirdigim oğul!»; «Bərü gəlgil, aq südin əmdigim, 

qadınım ana!» «Kitab»dakı Oğuz qadınları həm də ona görə 

böyük və müqəddəsdirlər ki, Təpəgöz kimi vəhĢini əmiz-

dirirlər. Amma bu da var ki, Təpəgöz ilk olaraq məhz onu 

əmizdirənləri öldürür, vəhĢi xislətini açıq-aydın Ģəkildə nüma-

yiĢ etdirir. Bu qeydləri belə ümumiləĢdirmək olar: ana dünyaya 

gətirdiyinə doyunca süd verir; ananın böyütdüyü oğul ana südü 

ilə ölümdən xilas olur («ana südü, dağ çiçəyi» ilə bağlı 

yuxarıdakı izahlara bax); ana öz ağ südünü vəhĢidən də əsir-

gəmir. Məhz bu cür detallara görə «Kitab»da ana tanrıya 

bərabər bir qüvvə hesab olunur, «Ana haqqı, tanrı haqqı» kəla-

mı da olduqca təbii qarĢılanır. 
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KƏDƏR, QƏM-QÜSSƏ VƏ YAS 

SƏHNƏLƏRĠ DAĞ KULTU  

MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 

«Kitab»da Oğuzların təbiətə mifoloji münasibət bəsləməsi 

kədərli, qəmli hadisələrin təqdimində, xüsusən də yas məra-

simləri ilə bağlı epizodlarda qabarıq Ģəkildə görünür. Bu cür 

parçalarda semantik dinamika daha çox dağ sözü ilə baĢlansa 

da, təbiətlə bağlı olan digər varlıqların adları (su, ot, keyik, 

aslan…) ilə davam etdirilir: 

«Kitab»ın birinci boyunda oğlunu itirdiyi üçün sarsıntılar 

içərisində çapalayaraq var-gəl edən, ağlayıb-sızlayan ana -

Dirsə xanın xatunu Qazlıq dağına qarğayır: 

 

Qara baĢım qurban olsun, oğul saŋa! 

Nə Qazlıq tağı aqar səniŋ sularıŋ. 

Aqar kibi aqmaz olsun! 

Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı, 

Bitər ikən bitməz olsun! 

Qaçar səniŋ keyikləriŋ, Qazlıq tağı, 

Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa dönsün! 

Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldı,  

yoxsa qaplandanmı oldı? 

 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu qarğıĢ bütövlükdə Qazlıq dağına-

onun suyuna, otuna, keyikinə, aslanına, qaplanına ünvanlanıb. 
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Bu da təsadüfi deyil. Çünki Oğuz türkləri dağı canlı varlıq, 

insan hesab etmiĢlər. Burada R.Əlizadənin «Kitab», Altay 

xalqlarının qədim əfsanələri və B.Ögəlin əsərlərinə istinadən 

söylədiyi fikirləri xatırlatmaq lazım gəlir: «…Oğuz türkləri 

daĢ-dağ ruhundan güc almalarına dərin inam bəsləmələrinə 

görə dağları bir torpaq, daĢ yığını kimi deyil, hisslər və duy-

ğularla yoğrulmuĢ, insanlaĢmıĢ (insan cildinə düĢmüĢ) varlıq 

kimi düĢünmüĢlər. Altay xalqlarının qədim əfsanələrindən 

bəllidir ki, nəhəng igidlər Nuh tufanından sonra daĢa dönürlər. 

«Kitabi-Dədə Qorqud»un birinci boyunda Dirsə xanın xanım-

ının Qazlıq dağına qarğaması dağların insani duyğularla yaĢa-

masına iĢarədir…»1. Qeyd edək ki, dağın insan, yaxud insan 

cildinə girmiĢ varlıq hesab olunması bayatılarımızda da qaba-

rıqlığı ilə fərqlənir. Həm də bu tip bayatılarda dağlar, «oyan 

dağlar» kimi xitablar həlledici fiqurlardan biri kimi çıxıĢ edir: 

 

Dağlar, maa qar göndər 

Əsirgəmə var göndər 

Əl dəyməmiĢ baxçadan 

KəsilməmiĢ nar göndər. 

 

AĢiqəm, oyan dağlar! 

Al qana boyan dağlar! 

Bu yan zülmətxanadır, 

Necədir o yan dağlar?! 

 

                                                           
1
 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда тябият култлары. Бакы, 2008, с.33. 
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Dəli Domrulun atasının dilindən verilmiĢ bir parçaya 

diqqət yetirək: 

 

Qaza bəŋzər qızımıŋ-gəlinimiŋ çiçəgi oğul! 

QarĢu yatan qara tağım gərəksə, 

Söylə, gəlsün, - Əzrayiliŋ yaylası olsun! 

Souq-souq binarlarım gərəksə, 

Aŋa içət olsun! 

Tavla-tavla Ģahbaz atlarım gərəksə, 

Aŋa binət olsun! 

Qatar-qatar dəvələrim gərəksə, 

Aŋa yüklət olsun! 

Ağayılda ağca qoyunun gərəksə, 

Qara mudbaq altında anuŋ Ģüləni olsun! 

Altun-gümüĢ pul gərəksə, 

Aŋa xərclıq olsun! 

Dünya Ģirin, can əziz, 

Canımı qıya bilmən, bəllü bilgil! 

 

Bu parçaya Anarın münasibəti belədir: «… Domrulun ata-

anası öz canlarını verib oğlanlarını ölümdən qurtara biləcəkləri 

halda, ancaq küyə basırlar: «QarĢı yatan qara dağım gərəksə, 

söylə, gəlsün – Əzrayiliŋ yaylası olsun» - deyirlər, soyuq-

soyuq binarlarını (bulaqlarını), qatar-qatar dəvələrini, tovla-

tovla Ģahbaz atlarını vəd edirlər, altun, gümüĢ, pul, axça – bir 

sözlə, heç nə əsirgəmirlər, amma «Dünya Ģirin, can əziz, 
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canıma qıya bilmən» deyirlər»1.  Fikrimizcə, bu mətnin seman-

tik yükünü «küyə basma» ilə məhdulaĢdırmaq olmaz. Belə ki, 

ata dağını, bulaqlarını, Ģahbaz atlarını, var-dövlətini – bir sözlə, 

hər Ģeyini Əzrayıla verməyə hazırdırsa, deməli, «Dünya Ģirin, 

can əziz» - deməyinə baxmayaraq, ölməyə də hazırdır. Çünki 

həmin varlıqlara – dağa, bulağa, Ģahbaz atlara… sahib olmayan 

ata (türk kiĢisi), əslində, ölüdür, cansızdır, quru varlıq və ya 

müqəvva kimi bir Ģeydir. Bu fikrə qarĢı çıxmaq istəyənlər Dəli 

Domrulun arvadının dilindən verilmiĢ «QarĢu yatan qara 

tağları səndən sonra mən neylərəm? Yaylar olsam, mənim 

gorum olsun!.. Səniŋ ol müxənnət anaŋ-babaŋ Bir canda nə var 

ki, saŋa qıymamıĢlar?» misralarının semantik yükünü əks 

arqument kimi gətirə bilərlər. Biz isə bəri baĢdan mətnin poetik 

semantikasına söykənərək deyirik ki, bu, bədii təsir gücünün 

antiteza (bədii təzad) və akrotezalar (təsdiq olanı xüsusi olaraq 

nəzərə çarpdırma) kontekstində canlandırmadan, semantik 

dinamikanı qüvvətləndirmədən baĢqa bir Ģey deyil. 

Oğlu Uruzu itirən, dərdli, qəzəbli ana – Burla xatun 

heyfini axan çaylardan, qara dağlardan almaq istəyir. Daha 

doğrusu, Burla xatun oğluna görə axan çayların mənbəyi və 

mənsəbini dağıtmaqda, uca dağları külünglə yıxdırmaqda 

israrlıdır. Bu nöqtədə o, Qazlıq dağına qarğıĢlar yağdıran Dirsə 

xanın xatunu kimi görünür: 

 

QarĢu yatan qara tağdan 

Bir oğul uçurdıŋsa, degil maŋa 

                                                           
1
 Анар. Дядя Горгуд дцнйасы. Сизсиз. Бакы, 1992, с.86. 
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külünglə yıqdırayım! 

Qamın aqan yügrək sudan 

Bir oğul uçurdıŋsa, degil maŋa, 

Tamarların toğuldayım! 

 

Burla xatunun dilindən verilmiĢ bu parçada da semantik 

dinamika məhz dağ sözü ilə baĢlanır. 

Beyrəyin bacısı dərdli, kədərlidir, qardaĢının ölüm xəbərini 

eĢidəndən ağ çıxarıb, qara geyir, yas saxlayır, qardaĢına məx-

sus varlıqların heç birindən, o cümlədən dağından (yayla-

ğından) istifadə etmir, onların hər birini müqəddəs bilir: Bey-

rəyin yaylağına getmir, içdiyi sudan içmir, mindiyi atlara 

minmir, dəvələrini yükləmir, Ģülənlərdə (məclislərdə) Ģənlən-

mir, qaralı-göylü çadırlara getmir: 

 

…QarĢu yatan qara tağı sorar olsaŋ, 

Ağam Beyrəgin yaylasıydı. 

Ağam Beyrək gedəli yayladım yoq. 

Souq-souq suları soran olsaŋ, 

Ağam Beyrəgiŋ içədiydi. 

Ağam Beyrək gedəli içərim yoq. 

 

Qaralu-göglü otağı sorar olsaŋ, 

Ağam Beyrəgindir. 

Ağam Beyrək gedəli köçərim yoq. 

 

Ağılarla səsləĢən bu sintaktik bütövdə də təbiətlə bağlı 

olan varlıqlar xatırladılır. Burada da dağ sözü ilə baĢlanan 

semantik dinamika aydın Ģəkildə görünür. Bir cəhəti də qeyd 

edək ki, yaylaqla bağlı Ģeirlər sonrakı dövr ədəbiyyatımız üçün 
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də səciyyəvidir. Burada AĢıq Alının bir bəndini təqdim etməklə 

kifayətlənirik: 

 

AĢıq Alı deyər, üç gözəl dərə, 

Çiçəkli, ġaqaylı, xoĢ gözəl dərə. 

Əyricə, Burc dağı, BaĢ gözəl dərə, 

Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən. 

 

Əyrək tutularaq zindana salınır, Oğuz elinin qızı-gəlini ağ 

çıxarıb, qara geyir, hönkürtü ilə ağlaĢırlar: «Qara-qara tağlar-

dan hənir aĢdı. Qanlu-qanlu sulardan xəbər keçdi. Qalın Oğuz 

ellərinə xəbər vardı. UĢun qocanıŋ ağban evi ögində Ģivən 

qopdı. Qaza bəŋzər qızı-gəlini ağ çıqarub qara geydi. UĢun 

Qoca «Oğul, oğul!» - deyü ağca yüzlü anasilə ağlaĢdılar, 

bozlaĢdılar». Burada təhkiyəçi, ilk olaraq «qara-qara dağlar» 

(uca-uca dağlar) ifadəsini iĢlədir ki, bu da dərdin, kədərin, 

bəlanın böyüklüyünün qabardılması, daha doğrusu, dağ kultu 

kontekstində canlandırılması kimi düĢünülə bilər. 

Beyrəyin dilindən verilmiĢ «Beyrək gedəli Bam-bam dəpə 

baĢına çıqdınmı, qız?!» misrası ilə baĢlanın sintaktik bütövdəki 

«Bam-bam dəpə» (Bam-bam təpə) oronimi qorqudĢünaslıqda 

xəyali toponim, həm də «dağ-ayrılıq», «dağ-intizar» mənasını 

ifadə edən vahid kimi izah olunur (mətndəki mənası nəzərdə 

tutulur). Bu motiv ümumən ədəbiyyatımız baxımından xarak-

terikdir. Burada istər-istəməz Xəstə Qasımın bir bəndi yada 

düĢür: 

 

Ay həzarat, ay camaat, 

Dağa qar düĢdü, qar düĢdü. 
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Özüm düĢdüm qürbət elə, 

Yada yar düĢdü, yar düĢdü. 

 

«Kitab»da qəm, kədər və yasla bağlı olan hadisələrin dağa 

tapınma, dağa sığınma kontekstində ifadəsi, eyni zamanda 

Oğuzların təbiətə mifoloji münasibəti bir sistem təĢkil edir. 

Maraqlıdır ki, bu cür mifoloji elementlərin izlərinə müasir 

etnoqrafiyamızda da təsadüf olunur. Məsələn, qəmli, kədərli 

bayatılardan epitafiya (qəbirüstü yazı) kimi istifadə: 

 

Dağlarda dağım yandı, 

Aranda bağım yandı, 

Dağlara od düĢəndə, 

Bir dəstə gülüm yandı. 

 

Təqdim etdiyimiz bu kədərli bayatıda dağa tapınmanın, 

dağ kultunun izləri görünür. 
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TOY VƏ ġADLIQ SƏHNƏLƏRĠ DAĞ 

KULTU MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 

Bu bölməyə daxil olan məsələləri əvvəlki fəsil və 

bölmələrdə də izah etmək olardı. Amma dağ kultunun bütün 

tərəfləri daha aydın görünsün, - deyə onun ayrıca baĢlıq altında 

araĢdırılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Digər tərəfdən, 

təhlilin məhz bu müstəvidə aparılmasını qorqudĢünaslığımızın 

bu günkü inkiĢaf səviyyəsi diktə edir: «Çünki çox böyük bir 

tarixi zaman eposun mətninin oxunmasına, mətnin söz-söz, 

kəlmə-kəlmə dəqiqləĢdirilməsinə sərf olunmuĢdur. Yəni uzun 

müddət nəzəri qorqudĢünaslıq mətnĢünas qorqudĢünasdan – 

mətni zərrəbinlə oxuyan mütəxəssisdən asılı qalmıĢdır. Bu 

asılılıq indi hələ tam Ģəkildə aradan çıxmasa belə, müasir 

folklorĢünaslıq tələblərinə cavab verən tədqiqatların aparılması 

öz məhdud dairəsini xeyli geniĢləndirmiĢdir»1. Bu mənada 

yuxarıdakı baĢlığı heç də təsadüfi hesab etmək olmaz. 

«Kitab»ın poetik strukturunda, daha doğrusu, toy və 

Ģadlıqla bağlı bir sıra epizodlarda dağ kultunun izləri aydın 

Ģəkildə görünür: 

                                                           
1
 К.Ялийев. Епосун поетиксасы: «Дядя Горгуд» вя «Короьлу». Бакы, 2011, 

с.63. 
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Bayındır xanın Ģadlıq məclisləri məhz qara yerin üstündə 

qurulur ki, bu da istər-istəməz uca dağları yada salır. Amma bir 

həqiqət də var ki, bu tip mətnlərdə mifoloji məzmun yox dərə-

cəsindədir: «Qam Ğan oğlı xan Bayındır yerindən turmıĢdı. 

Qara yeriŋ üstinə ağ ban evin dikdirmiĢdi. Ala sayvan gög 

yüzinə aĢanmıĢdı. Biŋ pərdə ipək xalicəsi döĢənmiĢdi…». Bu 

parçada «qara yer» uca dağ mənasında qavranılsa da, real bir 

məkanı ifadə edir; 

Beyrək göbəkkəsmə niĢanlısı Banıçiçəyi ilk dəfə Ala 

dağda görür: «Bəglər həb ava bindi. Boz ayğırın çəkdirdi. 

Beyrək bindi. Ala tağa ala ləĢkər ava çıqdı… Baqdı gördi bu 

otağ Banıçiçək otağıymıĢ ki, Beyrəgiŋ beĢik-kərtmə niĢanlısı, 

adaxlusıydı…» EĢq və məhəbbətin dağ kontekstində canla-

dırılması, dağların məhəbbət qoxması motivi bayatılarımız 

üçün də səciyyəvidir: 

 

Ay bahar, günəĢ bahar, 

Dağlar məhəbbət qoxar. 

O bənöyüĢ gözlərin 

Məni durmadan yaxar. 

 

Yaxud «Koroğlu» eposunda «uca dağlar» ifadəsi ilə 

baĢlanan bir Ģeirə diqqət yetirək: 

Uca dağlar baĢında, 

Ala-dəmgül görünür. 

Mənim bu dəli könlümə 

Bir alagöz yar görünür. 

 

Burada prof.N.Cəfərovun bir fikrini xatırlatmaq zərurəti 

yaranır: «Eposun («Koroğlu» dastanı nəzərdə tutulur-Ə.T) baĢ 
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qəhrəmanının igidliyi, mərdliyi, cəngavərliyi ilə yanaĢı, incə-

ruhluluğu, həssaslığı – bir sözlə, zəngin daxili dünyası bu və 

buna bənzər lirik-psixoloji məqamlarda özünün aydın inikasını 

tapır…»1.  

Elçilik (qız istəmə) səhnəsi təsvir olunan sintaktik bütöv 

məhz «qarĢı yatan qara tağ» ifadəsi ilə baĢlanır: 

 

QarĢu yatan qara tağıŋı aĢmağa gəlmiĢəm. 

Aqındılı görklü suyıŋı keçməgə gəlmiĢəm. 

Geŋ ətəgüŋə, tar qoltuğıŋa qısılmağa gəlmiĢəm. 

Təŋrinin buyruğilə, peyğəmbəriŋ qövlilə 

Aydan arı, gündən görkli qız qardaĢıŋ Banıçiçəgi 

Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmiĢəm! – dedi. 

 

Dədə Qorqudun dilindən verilmiĢ bu parça ilə bağlı bəzi 

cəhətləri ümumiləĢdirmək lazım gəlir: elçilik səhnəsinin se-

mantik dinamikası tərkibində dağ sözü olan, həm də dağ 

kultunun izləri müĢahidə olunan misra ilə baĢlanır. Bu misranın 

semantik yükünü isə belə səciyyələndirmək olar: sənə salam 

deməyə, uğur diləməyə gəlmiĢəm; su kultunun izləri müĢahidə 

olunan ikinci misrada birinci misranın semantik yükü qüv-

vətləndirilir; dördüncü misradakı allah anlamlı «tanrı» sözü ilə 

birinci misradakı «tağ» (dağ) sözü arasında assosiativ bağlılıq 

görünür… 

                                                           
1
 Н.Ъяфяров. Сечилмиш ясярляри. ЫЫ ъилд. Бакы, 2007, с.109. 
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Boyların sonunda Dədə Qorqudun dilindən verilmiĢ alqıĢ 

dualarının əksəriyyəti tərkibində dağ sözü olan cümlə ilə 

baĢlanır: 

 

 

Qarlu qara tağlaruŋ yıqılmasun! 

Kölgəlicə qaba ağacıŋ kəsilməsün! 

                   Qamın aqan görklü suyıŋ qurımasun!.. 

 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu cür parçalarda dağ kultu ilə 

baĢlanan semantik dinamika su və ağac kultları ilə davam 

etdirilir. Bu da mifoloji məzmunun, eyni zamanda mətnin 

poetik siqlətinin qüvvətləndirilməsi ilə bağlıdır. 
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NƏTĠCƏ 

 

«Kitab»da söz, söz birləĢmələri və cümlələrin müəyyən 

hissəsi boy qəhrəmanlarının antroponimik modelindəki sözlərə 

uyğunlaĢdırılıb. Sintaqmatik və assosiativ qrupların bağlanma-

sında bir vasitə kimi daha çox antroponimik modellərdən 

istifadə olunub. 

«Kitab»dakı antroponimlər forma və semantika ba-

xımından fərqləndiyi kimi, surətlərin dilində iĢlənmiĢ nitq 

detalları da müxtəlifliyi ilə seçilir. Təhkiyəçi danıĢmağı və 

danıĢdırmağı bacaran məĢhur bir sənətkar, dərin zəka sahibi 

kimi görünür. 

 Dədə Qorqudun dilində iĢlənmiĢ ərdəmli, hünərli, ölümlü, 

gəlimli-gedimli kimi sözlərə digər obrazların dilində təsadüf 

olunmur. Dədə Qorqudun dilini forma və semantika baxımın-

dan kəskin Ģəkildə fərqləndirən cümlələr də az deyil: «Oğuz 

elinə qaravul olsun», «Adını bən dedim, yaĢını allah versün!..» 

 Qazan bəylik statusuna uyğun olaraq daha çox əmrlə 

danıĢdırılan bir obrazdır. «BaĢın kəs!» əmr cümləsi də yalnız 

onun dili üçün səciyyəvidir. Anafora Ģəklində iĢlənmiĢ igidlik 

məzmunlu söz birləĢmələri (mənim savaĢdığım, mənim dögüĢ-

düyüm, mənim çəkiĢdiyim, mənim qılıclaĢdığım), totemizmlə 

bağlı olan cümlələr (Ağ sunqur quĢı erkəgində bir köküm 

var...), türk etik-estetik görüĢlərinin zənginliyindən xəbər verən 

müraciətlər (Arslanım oğul! Bəglər! Oğul!..) və s. Qazanı bir 

obraz kimi fərqləndirməyə, fərdiləĢdirməyə xidmət edir. 
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 Beyrəyin dilində iĢlənmiĢ «gözünə durmaq», «baĢ-beyin 

almaq» kimi frazemlərə, «Aldayuban ər tutmaq övrət iĢidir» 

kimi kəlamlara, «əlüŋ var olsun!» kimi alqıĢlara, «toŋiz oğlı 

tonuz» kimi qarğıĢ və söyüĢlərə digər obrazların dilində rast 

gəlinmir. 

Oğuz bəylərinin, xüsusən də Qazanın dili üçün səciyyəvi 

olan «baĢ kəsmək», «qan tökmək», «qan qusdurmaq» kimi 

ifadələrə Qanturalının dilində də təsadüf olunur. Amma Qan-

turalının dilini fərqləndirən detallar da az deyil. Məsələn, «Bu 

dünyayı ərənlər əqllə bulmuĢlar» kəlamı, «Qar üzərinə qan 

tammıĢ kibi qızıl yanaqlım!» kimi təĢbehlər, «qələmçilər çal-

dığı qara qaĢlım!» kimi epitetlər Qanturalının dili üçün səciy-

yəvidir. Yaxud polisindeton üsulundan istifadə daha çox 

Qanturalının dilindən verilmiĢ parçalarda qabarıq görünür. 

 Bəkilin dili ilə digər qəhrəmanların dili arasında müəyyən 

oxĢarlıqlarla bərabər, fərqli cəhətlər də müĢahidə edilir. 

«Kitab»da diplomatik dillə danıĢma Bəkil surətinin dilində 

daha qabarıq görünür. «QuĢqunadək palçığa batmaq», «gök 

iraq, yer qatı», «öləyim ağzıŋ içün» və s. kimi obrazlı ifadələr 

də Bəkilin dilində olan özünəməxsusluğu sübut edən dil 

faktları kimi çıxıĢ edir. 

Təpəgözün dilində olan fərdi xüsusiyyətlər onun Basata 

ünvanladığı sual cümlələrində aydın Ģəkildə nəzərə çarpır: 

«Oğlan qurtuldıŋmı?», «Gündədə girdiŋmi?» cümlələrində 

mənfi emosiya konkret bir sözlə yox, sual cümlələri, dəqiq 

desək, həmin cümlələrin intonativ mənası ilə ifadə olunub. 

Təpəgözün vəhĢi xisləti son dərəcə poetik bir dillə canlan-

dırılıb. Bu, onun dilindən verilmiĢ epitetlər (türfəndə quzu), 

əzizləmə və kiçiltmə funksiyalı  sözlər (yigitcik, qızcığaz), 

kəlamlar (Alp ərən ərdən adın yaĢurmaq eyb olur) və s. kimi 
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poetik fiqurlarda daha qabarıq Ģəkildə müĢahidə olunur. Təpə-

gözün dilində iĢlənən ilk və son cümlələr semantik tutum 

baxımından bağlanır: «Gündə altmıĢ adam verin yeməgə», 

«Əlcügəzi qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm». Bu da Təpəgözün 

dilindən verilmiĢ cümlələrin zəncirvari Ģəkildə bağlandığını 

təsdiqləyir. 

Təpəgözün dili ilə Əzrayilin dili arasında oxĢarlığa rast 

gəlinir. Məsələn, Təpəgözün dilindən verilmiĢ «...Əlcügəzi 

qınalı qızcığazları çoq yemiĢəm» cümləsi forma, həm də 

semantika baxımından Əzrayilin dilindəki «Gözi gökçək 

qızlaruŋ-gəlinləriŋ canın çoğ almıĢam!» cümləsi ilə səsləĢir. 

Həmin cümlələrin reması (xəbəri) müxtəlif anlamlı olsa da, 

əsasən, eyni funksiyanı yerinə yetirir, yəni hər ikisində insanın 

öldürülməsindən söhbət gedir (yemiĢəm, canını almıĢam). 

«ÖlmüĢmiydiŋ, yitmiĢmiydiŋ, a Qazan» tipli cümlələrin 

leksik və intonativ mənaları Qaraca çobanı fərdiləĢdirməyə 

xidmət edir. Qaraca çobanın dilindən verilmiĢ cümlələrin into-

nativ mənasında sosiallıq daha qabarıq Ģəkildə müĢahidə olu-

nur. 

Dəli Qarcar yeganə obrazdır ki, onun dilində atributiv 

funksiyalı «maya görməmiĢ buğra», «qısrağa aĢmamıĢ ayğır», 

«quyrıqsız-qulaqsız köpək» kimi ifadələr iĢlənib. 

Təhkiyəçi Yalancığın dilində iĢlətdiyi bir sıra obrazlı 

ifadələri onun antroponimik modeli ilə formaca elə bağlayıb ki, 

həmin vahidlər həmqafiyə kimi çıxıĢ edir: Yalançı oğlı Yalan-

cuğın acığı tutdı (Yalancuğın - acığı: cuğı-acığı). Yalancuğın 

ikiüzlü və yalançı sifəti III boydakı ayrı-ayrı sintaktik 

bütövlərdə daha aydın görünür. 

QurumuĢca köks, baĢım tacı, yana-göynə qarğamaq, qara 

baĢım qarası, fısıl-fısıl söyləĢmək kimi poetik ifadələr daha çox 
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xanımlar xanımı Burla xatunun dili üçün səciyyəvidir. Təh-

kiyəçi Burla xatunun dilində «Çünki Qazan bəgdən buyruq 

olubdur, qoŋ otursuŋ!» cümləsini iĢlətməklə onun bəy arvadı 

olmasını, xanımlığını xüsusilə qabardıb. 

Təhkiyəçi Bəkilin xatununun dilində iĢlətdiyi «arı köŋldə 

pas olsa, Ģərab açar», «padĢahlar təŋrinin kölgəsidir», «kiĢi 

qoynunda yatan halal» və s. kimi ifadələrlə onun dilini 

fərqləndirib, fərdi cəhətlərini qabartmağa çalıĢıb. 

Selcan xatunun dilində iĢlənmiĢ «köŋlinə rəhm eləmək», 

«möhüb», «ağca yüzlü mən gəlin», «baĢ əsən olsa, börk bulun-

mazmı», «ögünməklə övrət ər olmaz» kimi ifadələrin digər 

obrazların dilində iĢlənməməsi Selcan xatunun bir obraz kimi 

sənətkarlıqla yaradıldığını təsdiq edir. 

Təhkiyəçi Boğazca Fatmanın dilində «boğma çıxarmaq», 

«cəhənnəmdə oynamaq», «eybimizi qaqmaq» kimi ifadələri 

iĢlətməklə onun daxili aləmini öz dili ilə canlandırıb, həm də az 

sözlə, kiçik nitq detalları ilə onun ən səciyyəvi cizgilərini 

yarada bilib. 

III boyda Qısırca yengənin adı 6 dəfə çəkilsə də, cəmi 4 

dəfə danıĢdırılır. «Mərə, dəli ozan, ərə varan qız mənəm» cüm-

ləsində Qısırca yengənin yalan danıĢması, özünü ərə gedən qız 

kimi təqdim etməsi ifadə olunur. Qısırca yengənin bu cəhətləri 

həmin cümlənin intonasiyası, dəqiq desək, intonasiyanın deli-

mitativ (hüdudlandırıcı) və fonoloji funksiyaları ilə açılır. 

«Qısırca» adının «doğmayan» mənası ilə «Boğazca»nın 

«hamilə» mənası ziddiyyət təĢkil edir. Bu cəhət həmin 

obrazlarla bağlı iĢlənmiĢ ifadələrdə də özünü göstərir. Məsələn, 

Beyrəyin dilindən verilmiĢ «boğaz qısraq» (...boğaz qısrağa 

bindigim yoq), «qısır qısraq» kimi (...qısır qısrağa bindigim 
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yoq) ifadələrdə Qısırca və Boğazca adları arasında olan ziddiy-

yət, eləcə də assosiativlik birbaĢa görünür. 

«Yalŋuz yigit alp olmaz. YoĢan dibi bərk olmaz», 

«Oğuzuŋ arsızı türkmanın dəlüsünə bəŋzər» kimi atalar 

sözlərinin, «dinə girmək», «belini üzmək» kimi frazeoloji 

vahidlərin yalnız kafir obrazlarının dilində iĢlənməsi «Kitab»ın 

bədii-estetik dəyərinin son dərəcə yüksək olduğunu təsdiqləyir. 

Kafirlərin dilindəki qeyri-etik detallar sintaktik bütövlər 

cərgəsində daha qabarıq görünür. Təhkiyəçi kafirlərin qorxaq-

lığı və qəddarlığını da onların öz dili ilə canlandırıb. 

Oğuz bəylərinin hərəkət trayektoriyasında casus və casus-

luqdan bəhrələnmə, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Kafir-

lərin isə nəinki xüsusi casusları var, hətta onların malotaranı da 

casus statusunda çıxıĢ edir, nitqini döyüĢə çağırıĢ məzmunlu 

«Nə oturarsız» cümləsi ilə baĢlayır. 

Surətlərin daxili nitqi müĢahidə olunan parçalarda Oğuz 

igidlərinin qüruru, ümidsizliyi, daxili sarsıntıdan doğan giley-

ləri, ağılı üstün tutmaları və s. cəhətləri poetik dillə ifadə 

olunur. Həmin mikromətnlərdəki atalar sözləri boyların sonrakı 

hissələri üçün məntiqi mərkəz funksiyasını yerinə yetirir. 

Emotiv intonemlərin əsas məna qruplarının (qəzəb, qorxu, 

inciklik, zəiflik, kədər, nifrət, Ģadlıq, təəccüb) yüzilliklərinin 

yadigarı olan «Kitab»da müĢahidə olunması türk poetik 

təfəkkürünün bənzərsizliyini təsdiqləyir. 

«Kitab»da «at, qılınc və çomaq göndərmə», «qara geyim», 

«qanlı köynək», «dirəklər basdıraraq ox üçün  niĢan  qoyma» 

və s. əĢyavi yazının, «qulağı dəlinmiĢ keyiklərin Bəkilə məx-

susluğunun digər bəylər tərəfindən tanınması» isə ideoqrafik 

yazının poetik dillə ifadəsidir. Bu detallar türk mədəniyyətinin 

qədimliyi və zənginliyini təsdiqləyir. 
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«Kitab»da alov siqnalları ilə müəyyən anlayıĢların ifadə 

olunduğu parçalara rast gəlinir. 

«Kitab»da musiqi ünsiyyətindən istifadənin poetik Ģəkildə 

iĢıqlandırılmasına təsadüf olunur (Qopuz səsi ilə Oğuz igidi 

yolundan geri dönür, boru səsi ilə köçmə xəbəri çatdırılır, 

boruların çalınması, təbillərin döyülməsilə döyüĢün baĢlanması 

xəbəri verilir, boru və təbillərin səsi ilə Oğuzlar Ģadlığa dəvət 

olunur və s.). 

Təpəgöz, Qazan və digər obrazların dilində iĢlənmiĢ 

«yeŋidən toğanıŋ» ifadəsi qorqudĢünaslıqda iki cür izah edilir: 

yenidən doğanın; qolundakı Ģahinin. Mətnin seman-tikasından 

isə həmin ifadənin «qadın bədənindən doğulan» mənasında 

olduğu anlaĢılır. 

«Kitab»da iĢlənən «uğurun açıq olsun», «sağ-əsən varub 

gələsən» kimi ayrılma etiketləri türk mədəniyyətinin formaca 

kiçik, funksiyaca sanballı detallarıdır. 

«Kitab»da mimika və jestlərin söz vasitəsilə təsviri qabarıq 

Ģəkildə müĢahidə edilir («bənzi sararmaq», «göz gəzdirmək», 

«ağzınıŋ suyu aqmaq», «todaqları təbsirmək», «barmağın 

ısırmaq», «əl eyləmək», «əl-ələ çalmaq», «qaba sarıq götürüb 

yerə çalmaq və s.). 

Dilin apelyativ, emotiv, konativ, referent kimi funksi-

yalarının «Kitab»da təzahürü və onların bu günümüzə ötürül-

məsi tarixiliklə müasirliyin qırılmaz tellərlə bağ-lanmasıdır. 

GeniĢ mənada götürsək, dilin əsas funksiyalarını özündə ehtiva 

edən «Kitab» həm də dilin qneseoloji və ya akkumlyativ funk-

siyasını yerinə yetirir. 

«Kitab»da dilçiliyin prinsiplərinə əməl olunmanı xatırl-

adan detallarla bərabər, bəzən bir misra və ya cümlənin nəzəri 

müddəa funksiyasında çıxıĢ etməsinə də təsadüf olunur. 
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«Kitab»a edilmiĢ əlavələrdə dini məzmunlu ərəb-fars 

mənĢəli söz1ər daha üstün görünür. Bu da XV-XVI əsrlərdə 

həmin sözlərin müəyyən ideoloji funksiyanı yerinə yetirdiyini 

təsdiqləyir. 

«Kitab»dakı akrotezaların yaranmasında «yox» və «degil» 

sözlərinin mövqeyi daha qabarıq görünür. Mətnin semantik 

tutumundan doğan akrotezalara da rast gəlinir. 

«Kitab»da klimaks və antiklimaksın müstəqil olaraq 

iĢlənməsi ilə bərabər, antiklimaksın mətn daxilində klimaks 

mövqeyində çıxıĢ etməsinə, klimaksla antiklimaksın növbələĢ-

məsinə də təsadüf olunur. 

«Dədə Qorqud kitabı» və M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-

türk» əsərindəki sözlərin əksəriyyəti müasir Azərbaycan 

dilində eynilə və ya müəyyən fonetik, semantik dəyiĢmələrlə 

iĢlənir. Söz ortası və söz sonunda velyar ―ŋ‖ səsinin iĢlənməsi 

təkcə «Dədə Qorqud kitabı» və M.KaĢğarinin «Divanü lüğat-it-

türk» əsərinin dili deyil, həm də Azərbaycan dilinin qərb 

Ģivələri baxımından səciyyəvidir. 

«Kitab» və «Divan»dakı sözlərin bir qismi Azərbaycan 

dilinin qərb Ģivələrində eynilə mühafizə olunub (ağırramax, 

paxır (mis), yağı...). Bu cür vahidlər müasir Azərbaycan ədəbi 

dilində iĢlənmir, dəqiq desək, arxazmlər hesab olunur. 

M.KaĢğarinin «Divan»ındakı etnonimlərin bir hissəsi 

«Kitab»da antroponim funksiyasındadır. Arslan, Səlcük, Qanlı 

kimi antroponimlərə hər iki abidədə rast gəlinir. 

―Kitab‖dakı at adlarında – zoonimik modellərdə allitera-

siya müĢahidə olunur: Keçi baĢlu Keçər ayğır (k – k), Toğlı 

baĢlu Turı ayğır (t – t). Qəhrəman və at adlarında  ilk səslərin 

alliterasiyası mətnin poetik çəkisini qüvvətləndirən vasitə-
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lərdən biridir: Qazan – Qoŋur at (q – q), Beyrək – Boz ayğır (b 

– b)... 

Atçılıqla bağlı olan sözlərin bir qismi müasir ədəbi dili-

mizdə fonetik dəyiĢikliyə uğramıĢ vəziyyətdədir: əyər – yəhər, 

cilav – cilov, uyan – yüyən, ilqı – ilxı...; Bu cür fonetik dəyi-

Ģikliyə uğrama at adlarını da əhatə edir: Qoŋur-Qonur, Təpəl-

qaĢğa-TəbəlqaĢqa... 

At iĢləməsə, ər ögünməz, Əriŋ ağzın yeynisin at bilür, At 

ayağı külük, ozan dili çevik olur kimi atalar sözləri və məsəl-

lərdə ―at‖ sözü məntiqi mərkəz funksiyasında çıxıĢ edir; Bu cür 

atalar sözləri M.KaĢğarinin ―Divan‖ındakı ―Yund əti yıpar‖ (At 

əti müĢk kimi qoxar), ―Oğuznamə‖dəki ―At binənindir, qılıc 

quĢanandır‖ kimi deyimlərlə bir sırada durur. 

―Kitab‖da Keçi baĢlu Keçər ayğır güclü, Toğlı baĢlu Turu 

ayğır isə nisbətən zəif at kimi təqdim olunur. ―Koroğlu‖ epo-

sunda da Qırat güclü, Dürat nisbətən zəif atdır. Keçi baĢlu Ke-

çər ayğır və Toğlı baĢlu Turı ayğır Dədə Qorquda Bayındır xa-

nın tövləsindən verilibsə, Qırat və Dürat da Həsən xanın ilxı-

sındandır. Deməli, hər iki eposda atların sahibi, əslində, 

xanlardır (Bayındır xan və Həsən xan). Bu cür detallar həmin 

adları eyni semantik yuvada birləĢdirir: Keçər ayğır = Qırat; 

Turı ayğır = Dürat. Yaxud keçər (keçmək) = qır(qırmaq), turu-

tur(maq) + uğ = turuğ = turu//dür. 

Atçılıqla bağlı olan tuĢağ (cidar) və qusqun (quĢqun – 

atın quyruğu altından keçirilən qayıĢ) sözləri ―Kitab‖da yalnız 

məcazi mənada iĢlənmiĢdir. 

QorqudĢünaslıqda ―Qarağuc‖ at adı daha çox ―qara ca-

maatın, hamının mindiyi və minə biləcəyi at‖ mənasında izah 

olunmuĢdur. Mətnin semantik yükü isə həmin adın ―Qara qoç 
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baĢlı at‖ modelinin (bu, Keçi baĢlu Keçər ayğır modeli ilə eyni 

sırada durur) ellipsisə uğramıĢ forması olduğunu göstərir. 

At adı və Ģəxs adının eyni söz əsasında yaranmasına rast 

gəlinir: Qoŋur at – Qoŋur qoca. Yaxud eyni söz epitet kimi 

həm at, həm də qəhrəmanla bağlı iĢlədilmiĢdir: Ģahbaz at, 

Ģahbaz yigit. Bu, Oğuz cəmiyyətində at və insan münasibət-

lərinin yaxınlıq dərəcəsini Ģərtləndirən detallardandır. 

Beyrəklə bağlı antroponimik modellərdə sifət düzəldən –

lı
4
 Ģəkilçisinə iki formada təsadüf olunur: -lıq, -lu: Boz ayğırlıq, 

Boz ayğırlu. Bu fakt xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Birincisi, ―Ki-

tab‖ın üzünün daha qədim əlyazmadan köçürülməsini təsdiqlə-

yən faktlardan biri kimi görünür. Ġkincisi, ―Kitab‖ın dilində -

lıq//-lı morfeminin müvazi iĢlənməsi, daha doğrusu, tam dife-

rensiasiyaya uğramamıĢ vəziyyətdə olduğu təsdiqlənir. 

At adlarının mənası, mənĢəyi, qəhrəman adları ilə bağlılıq 

dərəcəsi təkcə ―Kitab‖ın poetik strukturu yox, ümumtürk tarixi 

və etnoqrafiyası baxımından dəyərlidir. 

Qəhrəmanların bədii təyinləri daxilində at sözünün iĢlən-

məsi bir sistem təĢkil edir: Qazan xan – Qaragöz atıŋ belinə 

yatan Qazan! Qara Budaq – atı bəhri hotazlı, Alp Ərən – Ay-

ğırgözlü suyından at yüzdürən, ġirĢəmsəddin – Ağ-boz atıŋ 

yalısı üzərində qar turduran... Bu cür bədii təyinlər ümumtürk 

mədəniyyətinin zənginlik göstəricisi, atributu kimi çıxıĢ edir. 

At və ayğır sözləri adlıq, qeyri-müəyyən yiyəlik və qeyri-

müəyyən təsirlik hallarda intensiv Ģəkildə, həm də daha çox 

təhkiyəçi dilində iĢlənmiĢdir. Həmin sözlər yalnız yerlik halda 

iĢlənməmiĢdir ki, bu da uyğun sintaktik mühitin olmaması ilə 

bağlıdır. 

Atla bağlı isimlərin I, II və III Ģəxslərin cəmi üzrə mənsu-

biyyət Ģəkilçiləri qəbul etməsinə rast gəlinmir. Bu da bilavasitə 
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situasiya ilə bağlıdır. Belə ki, həmin Ģəkilçilər Orxon-Yenisey 

abidələri, eləcə də M.KaĢğarinin ―Divan‖ının dili baxımından 

səciyyəvidir. 

Atla bağlı sözlərin, xüsusən də at zoolekseminin yalnız 

III Ģəxsin təki üzrə xəbərlik Ģəkilçisi qəbul etməsi müĢahidə 

olunur: atdır, atındır, atıŋmıdır... 

Atla bağlı sözlər sırasında bədəvi, yügrək, yaxĢı və s. 

kimi sifətlər üstün mövqedə görünür. 

At və qəhrəmanı xatırladan hərəkət fellərinin əksəriyyəti 

feli xəbər funksiyasında çıxıĢ edir ki, bu da at və qəhrəman 

obrazları barədə daha dolğun təəssürat yaradır. 

Oğuzların Ģad və kədərli anlarının ilkin konturlarını həm 

də ―kiĢnəmək‖ sözü kontekstində dəqiqləĢdirmək mümkündür. 

Atla bağlı sözlərin felin əmr və xəbər Ģəkillərində iĢlən-

məsinə daha çox rast gəlinir. Bu sistemdə Ģühudi keçmiĢ za-

manda iĢlənmiĢ sözlərin üstün mövqedə göründüyünü də qeyd 

etmək lazımdır. Belə ki, mindi, yetdi, yetdim tipli fellər ―Ki-

tab‖ın poetik strukturunda xüsusi rola malikdir. 

Atla bağlı sözlərin köməkçi nitq hissələri ilə iĢlənməsinə 

az təsadüf olunur:   -ca ədatı (alaca at), -mı ədatı (atıŋmıdır), -la 

bağlayıcısı (qulanla sığın – keyikə...). 

 Atla bağlı sözlərin I, II və III növ təyini söz birləĢmələri, 

eləcə də təyini söz birləĢmələrinə daxil olmayan ismi birləĢmə-

lər kontekstində öyrənilməsi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirir. 

Məsələn, qalib gələcək atın kimə - hansı qəhrəmana məxsus 

olması  məhz III növ təyini söz birləĢmələri müstəvisində də-

qiqləĢdirilir: mənim atım, sənin atın, onun  atı. Əgər səniŋ atıŋ 

mənim atımı keçərsə, onuŋ atını dəxi keçər. 
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―Ad-fel‖, eləcə də ―fel-fel‖ tipli birləĢmələrdə atla bağlı 

sözlərin intensivliyinə təsadüf olunur: at yemiyən, ayğırları gö-

ricək; görüb-oğradıqda, yaralanub-enməyincə... 

Xəbəri atlandı, mindi, kiĢnədi felləri ilə ifadə olunmuĢ 

nəqli cümlələrdə Oğuz igidlərinin döyüĢə hazırlaĢmaları, ova 

getmələri, eyni zamanda atın gücü, sahibinə sədaqətli olması 

kimi məsələlər ifadə olunur. 

At və qəhrəman obrazlarının səciyyəvi cəhətləri əmr 

cümlələri əsasında yaranmıĢ nida cümlələrində daha aydın 

görünür: Çaparkən ağ-boz atıŋ büdrəməsün! ġahbaz atlarım 

saŋa binət olsun! 

―Kitab‖da atla bağlı söz və birləĢmələrin mübtəda, eyni 

zamanda xəbər vəzifəsində çıxıĢ etməsi at və qəhrəman obraz-

larının vəhdətini, yaxud birinin digərini tamamlamasını dəqiq-

ləĢdirməyə imkan verir. 

Atla bağlı sözlərlə ifadə olunmuĢ təyin və zərfliklərdə, 

obrazlı desək, Ģahbaz atların ayaq səsi eĢidilir.  

Xitabların tərkibində at adlarının ismi və feli birləĢmələr 

modelində təzahürünə rast gəlinir: Qoŋur atın ayası! Yelisi qara 

Qazılıq atına binən yigit, nə yigitsən? 

Xitab iĢlənmiĢ sintaktik bütövlərdə at və qəhrəman obraz-

larının, demək olar ki, bütün cəhətləri görünür. Atla bağlı söz 

və ifadələrin assosiativliyi ilə yaranmıĢ bu cür zəncirvari bağ-

lılıq ―Kitab‖ın böyüklüyünü təmin edən amillərdən biridir. 

―Kitab‖ın poetik strukturundakı Qoŋur at, Boz ayğır, Qara ay-

ğır kimi at adları, eləcə də atla bağlı digər sözlərin assosia-

tivliyi ilə iĢlənmiĢ vahidlər ixtisar olunarsa, ―Kitab‖dan, 

ümumiyyətlə, bəhs etmək olmaz. 

Koroğlu obrazı Dədə Qorqud, Bayındır xan, Qazan xan, 

Beyrək və baĢqa qəhrəmanların ümumiləĢmiĢ obrazıdırsa, 
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Qırat da Boz ayğır, Qonur at, Qara ayğır kimi atların ümumi-

ləĢmiĢ obrazıdır. Burada Ġ.ġıxlının yaratdığı Cahandar ağa və 

Qəmər obrazları yada düĢür. Belə ki, Cahandar ağa Bayındır 

xan, Qazan xan, Beyrək, Koroğlu kimi obrazlarla bir sırada 

dayana bilirsə, ―Qəmər‖ də bütün parametrlərinə görə Qonur at, 

Boz ayğır, Qara ayğır (―Kitab‖), Qırat, Dürat (―Koroğlu‖ 

eposu) kimi atların ümumiləĢmiĢ obrazı kimi çıxıĢ edir. 

―Kitab‖dakı mətnlərdən aydın olur ki, cəmiyyətə qovuĢ-

maq üçün ilk olaraq at minməyi öyrənmək lazımdır: Heyvanla 

müsahib olmagıl  Gəl, yaxĢı at bin... 

Atçılıqla bağlı olan binmək, yorğa, uyan, əyər kimi sözlər 

mətnlərdəki ―qara yumorlarda‖ da məntiqi mərkəz funksiyasın-

dadır: Kafəriŋ arxasına əyər saldı, ağzına uyan urdı... Bu fakt 

da atın türk – Oğuz cəmiyyətindəki əvəzedilməzliyini arqu-

mentləĢdirir. 

Atın oğuldan üstün tutulmasını mətnin semantik tutumu 

kontekstində müəyyənləĢdirmək mümkündür: Bərü gəlgil, qu-

lunım oğul! Atın qardaĢ, yoldaĢ və qəhrəmandan üstün tutul-

ması isə mətnlərdə birbaĢa ifadə olunmuĢdur: At diməzəm saŋa, 

qardaĢ deyərəm, QartaĢımdan yeg!... 

Sədaqətli dost, yoldaĢ, xilaskar kimi təqdim edilən  atın 

bir sıra səciyyəvi cəhətləri (təhlükəni hiss etməsi, sahibini oyat-

ması, sahibini tanıdığı üçün kiĢnəməsi, düĢməndən qorxmadı-

ğını oynamağı ilə nümayiĢ etdirməsi və s.) ―Kitab‖da konkret 

olaraq ifadə olunur. 

Oğuz igidlərinin ən yaxĢı iĢtirahəti məhz at belindədir. At 

minməyən, atla ov etməyən Oğuz igidinin yata-yata  yanı ağrı-

yır... günü xoĢ keçmir. 
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Bir sıra sintaktik bötüvlərdə at kultunun digər kultlarla  

zəncirvari bağlılığı müĢahidə olunur: at və dağ kultları, at və 

ağac kultları... 

“Kitab‖da at oynadan, at səyirdən, atı dördnala çapan, atı 

qan-tər içində sürən Oğuz igidlərinin yenilməzliyini əks etdirən 

poetik lövhələr silsilə təĢkil edir. 

«Kitab»da dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər və dağ adları bir 

sistem təĢkil edir. 

Dağ adları Oğuz cəmiyyətinin coğrafi koordinatlarını 

müəyyənləĢdirməyə imkan verir. 

Ala tağ, Gögcə tağ, Qara tağ kimi oronimik vahidlərdə dağ 

kultunun izləri qabarıq Ģəkildə görünür. Bu tip vahidlərin 

əksəriyyəti uca, böyük, yüksək kimi mənaları ifadə edir ki, bu 

da onları eyni semantik Ģaxədə birləĢdirir. 

«Gögcə tağ» adındakı «gög» sözünün rəng deyil, böyük 

mənasında olması «Kitab»dakı mətnlərdə aydın Ģəkildə 

görünür: «Gög alaŋ görklü çəmənə çadır tikdi» (gög alaŋ-uca, 

hündür). 

Qazlıq sözünün dağ, Ģəxs və at adı kimi iĢlənməsi 

müĢahidə olunur: Qazlıq tağ, Qazılıq qoca, Qazlıq at. Yaxud 

Qaracuq sözü dağ və Ģəxs adı kimi çıxıĢ edir: Qaracuğıŋ 

qaplanı…; Qaracuq çoban. 

Ağlağan, Qara tağ, Ala tağ, Gögcə tağ kimi oronimlər 

sonrakı dövr ədəbiyyatımızda da ən mühüm obrazlar kimi 

iĢlənmiĢdir. 

Dağ adları obrazlılıq yaradan vasitələrdən biri kimi çıxıĢ 

edir: «Ala tağa ala ləĢkər ava çıqda» cümləsində «a»nın 

assonansı qabarıq Ģəkildə görünür ki, bu da birbaĢa «Ala tağ» 

adı ilə bağlıdır. Yaxud «Qarlı qara tağlaruŋ yıqılmasun!» 
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cümləsində «q»nın alliterasiyası assosiativ olaraq «Qara tağ» 

oronimini yada salır. 

Ağlağan, Gögcə kimi oronimlərə yalnız Qazan xanın 

dilində rast gəlinirsə, «Ala tağ», «Qara tağ» kimi oronimlər 

Oğuz qəhrəmanlarının əksəriyyətinin dili baxımından səciy-

yəvidir. 

Dağ anlayıĢı ifadə edən sözlər, dağ adları, eləcə də bu tip 

vahidlərlə bağlı olan digər sözlərin qrammatik kateqoriyalar 

müstəvisində öyrənilməsi dağ kultu barədə müəyyən təəssürat 

yaradır: məsələn, oğul və qardaĢın uca dağ zirvəsinə bənzə-

dilməsi, yaxud Oğuz təsərrüfat həyatının ümumi mənzə-rəsi 

daha çox mənsubiyyət Ģəkilçisi qəbul etmiĢ dağ adları və dağ 

sözü vasitəsilə reallaĢdırılmıĢdır; «qara-qara tağlar» ifadəsində 

qara sifətinin çoxaltma dərəcəsində təqdimi uyğun sintaktik 

mühitin – nikbin və ya bədbin əhvali-ruhiyyənin obrazlı Ģəkildə 

canlandırılmasıdır; dağın günahsızlığı inkarlıq kateqoriyası 

kontekstində daha aydın görünür. 

Dağla bağlı sözlər və dağ adları daha çox nəqli və əmr 

cümlələri daxilində müĢahidə olunur. Digər tərəfdən, bu tip 

cümlələrdə dağla bağlı sözlərin assosiativliyi üstün mövqedə 

görünür: «Bitər səniŋ otlarıŋ, Qazlıq tağı! Bitər ikən bitməz 

olsun!». 

Bir sıra obrazlı ifadələrdə dağla bağlı sözlər məntiqi 

mərkəz funksiyasında çıxıĢ edir: «köksi gözəl qaya tağlara gün 

dəgəndə». 

Dağ, at, su və ağac kultlarının zəncirvari bağlılığına təsa-

düf olunur. 

Bəzi cümlələrin leksik, qrammatik və intonativ mənaları, 

daha dəqiqi, semantik tutumu dağın tanrı statusunda çıxıĢ 
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etməsini aydın Ģəkildə göstərir: «QarĢu yatan qara tağlar istər 

olsa, el yaylar». 

Dağ kultunun izlərinə təkcə qəm, kədər və yasla yox, həm 

də Ģadlıq və toy səhnələri ilə bağlı olan sintaktik bütövlərdə 

rast gəlinir. Bu tip sintaktik bütövlərdə semantik dinamikanın 

tərkibində dağ sözü olan cümlə ilə baĢlaması isə bir sistem 

təĢkil edir. 
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SON SÖZ ƏVƏZİ 

Açığını deyim ki, bu kitaba ―Son söz əvəzi‖ yazmaq 

fikrində deyildim. Amma nəsə ilahi bir qüvvəmi, ruhmu məni 

rahat buraxmır, ―Sön söz‖ü yazmağa sövq edirdi. Qəribə də 

olsa, etiraf edim ki, bu ruh, bu qüvvə elə ―Kitab‖ın özündən 

gəlirdi. O ―Kitab‖ ki, ulularımızın qanı, canı ilə yoğrularaq 

ərsəyə gəlib.  O ―Kitab‖ ki, ruhuma hakim kəsilib. Həm də o 

―Kitab‖ ki, dünya ədəbiyyatının ən nadir incilərindən biri kimi 

dəyərləndirilir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki epos təfəkkü-

rümüzün ən sanballı abidəsi olan ―Kitab‖ təkcə yarandığı yox, 

həm də özünəqədərki dövrlərin mənəvi dünyasının zənginliyini 

özündə bütöv Ģəkildə əhatə və əks etdirir. 

―Kitab‖ın hər səsi, sözü, cümləsi, ən əsası isə bu dil 

vahidləri ilə canlandırılmıĢ qəhrəman, at, ağac, dağ, su, qurd 

və s. kimi obrazların hər biri gözəldir. Bu obrazlar, xüsusən də 

dağa tapınan, atı qardaĢdan üstün bilən, bələyi at belində 

bələnən, at belində döyüĢərək Vətən qoruyan, ağacı, suyu, 

qurdu müqəddəs bilən qəhrəmanlar sanki ruhumu silkələyərək 

mənə diktə edirdi ki, ―Kitab‖la bu günümüz arasında  mənəvi 

körpü yarat! Türk dünyasının dəyərli övladlarına müdrik 

qocalarının böyüklüyünmü, mərd oğullarının igidliyini, at 

minib qılınc  çalan qadınlarının ismət, namus mücəssəməsi 

olmasını, təbiətinin əsrarəngiz  gözzəlliyini, bədii təfəkkürünün 

zənginliyini bir daha xatırlat!... Mən də ruhunun səsini 

dinləyərək aĢağıdakıları söyləyirəm: 
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Ey türk, bulaq suyu kimi saf, ana südü kimi müqəddəs 

olan ―Dədə Qorqud kitabı‖na tez-tez müraciət et! Qopuz səsi, 

at kiĢnərtisi, dördnala çapılan atların ayaq tappıltısı ruhuna 

hopsun! Ġti polad qılınclar, uzun nizələr, üç lələkli qayın oxlar 

səni daim mübarizəyə səsləsin! ―Göz açaraq gördüyüm, könül 

verib sevdiyim...Qar üstünə qan dammıĢ tək al yanaqlım!― kimi 

misralar ruhunu oxĢasın, sevgini, məhəbbətini saflaĢdırsın! 

Dədə Qorqud müdrikliyi, Bayındır xan uzaqgörənliyi, Qazan 

xan təpəri daim səninlə olsun! ―Bu dünyanı igidlər ağılla 

tapmıĢlar‖ ifadəsi yaddaĢına həkk olunsun ki, müdriklik 

zirvəsinə çatasan!  DastanlaĢmıĢ tarixinlə yaĢa ki, böyüklüyünü, 

zənginliyini unutmayasan, gələcəyi daha aydın görəsən! Dədə 

Qorqudun dili ilə desək, ―Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin!..‖  
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