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Prof. Dr. Hüseyn İSMAYILOV 
 

“KOROĞLU”DA  MƏKANİ OBRAZLAR 
 

Azərbaycan “Koroğlu”su coğrafiyasına görə böyük bir ərazini – Da-
ğıstanı, Qərbi Azərbaycanı, Gürcüstanı, Güney və Quzey Azərbaycanı, 
İranı, Anadolunu və digər yaxın bölgələri əhatə edir, onomastik fondunda 
və təbiət motivlərində işləyir. “Koroğlu”da cərəyan edən hadisələr oğuz-
ların tarixən yayıldığı etnik və siyasi-coğrafi məkanın konturlarını aydın 
şəkildə əks etdirir. Digər tərəfdən, “Koroğlu”nun yayıldığı məkan Azər-
baycan aşığının türk etnik-mədəni arealında cızdığı trayektoriya haqqında 
informasiya verir. 

Epik məkan istənilən eposda tamamilə görünən və mə`nalanan, 
ümumi əlamətləri ilə xarakterizə olunaraq orqanik şəkildə epik sistemə 
qoşulan kompleksdir (1, 18). B.N. Putilovun yazdığına görə, eposda mə-
kanın təsvirinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun fraqmental olmasıdır. 
Bu da öz növbəsində təbii olaraq, ona fasiləsiz tətbiq olunan situativlik 
qanununun nəticəsi kimi meydana çıxır. Məkan təsvirləri dekorativ xa-
rakter daşıyır, şərtifdir, ekspressivdir, funksionaldır, yaradıcı subyektin 
simpatiya və antipatiyasından asılı olaraq dəyişə bilir. Eposda bir birinə 
qarşı dayanan iki dünya ilə (“özünün” və “özgənin”) üzləşirik.  

Eposda daimi epik fondu təşkil edən bəzi lokuslar vardır: davamlı 
obrazlar lokusu, işarələr lokusu, eposun məkan spesifikasını müəyyən 
edən tiplət-lokuslar (1, 18-26). 

“Koroğlu” qollarında “hadisələrin baş verdiyi məkan dastanın fəaliy-
yət göstərdiyi regionla bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan, Anadolu variant-
larında belə məkan koordinatları Dərbənd, Toqat, Qars, Ərzurum, Ərzin-
can, Bağdad, Təbriz, Diyarbəkirdir. Ancaq mifoloji məkan olan Çənlibel 
yaxud Cambilin lokallaşması bütün variant və versiyalarda özünü göstərir. 
Burada Çənlibel digər coğrafi adlardan fərqli olaraq, konkret bir bölgə ilə 
bağlanmır, əksinə, hər bir dastan variantında onun koordinatları, həmin 
variantın aid olduğu etmik-coğrafi çevrəyə aid edilir. Belə ki, Çənlibel 
Anadoludan Sibirə qədər, Orta Asiyadan Balkanlara qədər, taciklərdən er-
mənilərə qədər müxtəlif coğrafi və etnik dəyişməyə məruz qalır” (2, 41). 

Təkcə Azərbaycan və Anadoluda yazıya alınan və “Koroğlu”nun 
Qərb versiyasını təşkil edən mətnlərdə eyni məkan obrazları ilə yanaşı, 
çoxsaylı fərqli məkan adlarına rastlanır. Məsələn, 
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а) su hövzələri ilə bağlı olanlar:  
 
Türkiyə variantlarında         Аzərbaycan variantlarında  
Nil çayı (Maraş – Arsunar )       Ceyhun (Paris nüsxəsi) 
Süt pınarı (Maraş)                    Qoşabulaq (М.H. Təhmasib və b. nəşrlərdə)  
Тuz gölü (Elaziz вар.)        ------------ 
------------                                 Qazlı göl (Paris nüsxəsi) 
Kara pınar (Maraş)        ------------ 
Sünbüllü pınar (İstanbul.)        ------------ 
--------------         Кür çayı (Xuluflu, Şirvan variantı). 
 
b) yer-yurd adları: 
 
Türkiyə variantlarında                    Аzərbaycan variantlarında 
Аğbayır (Maraş)         ------------- 
Soğan dağı (Maraş)                Göyçəbeli (Paris nüsxəsi)    
--------------         İrəvan (Paris nüsxəsi, А.Nəbiyev nəşri) 
Eğri Keçit (Ərzurum variantı)          Qırx dəyirmanlar (Xuluflu nəşri) 
-------------         Herat (Paris nüsxəsi) 
-------------         Türküstan (Paris nüsxəsi) 
-------------         Хоrasan (Paris nüsxəsi) 
-------------         Хunis, Хаmis (Tiflis və Paris nüsxəsi)              
Tuzhisar (Elaziz)         -------------- 
Ak taş (İstanbul, Maraş-Arsunar)       -------------- 
Çin (Urfa variantı)        Ərəbistan (М.H.Təhmasib və d. nəşrlər) 
Əcəmistan (Maraş variantı)       İran (Paris nüsxəsi) 
-------------                     Naxçıvan (М.H.Təhmasib və d. nəşrlər.) 
-------------         Məşhəd (Paris nüsxəsi) 
Karaman (Elaziz v.)                  ---------------- 
-------------         Mazandaran (Tiflis nüsxəsi) 
-------------         Şirvan (Şirvan variantı) 
-------------         Mərv (Tiflis nüsxəsi) 
----------------                                       Bəhbəhan (Tiflis nüsxəsi) 
 

“Koroğlu” dastanının müxtəlif versiyalarından çıxış edərək tədqiqat-
çılar Koroğlunun məskəni - Çənlibel və ya Camlıbelin mənası və yrləşdiyi 
ərazi haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirmişlər. “Koroğlu”nun Təbriz varian-
tını əsas götürərək biz də bu barədə öz mülahizələrimizi bildirmək istərdik.  

Öncə qeyd edək ki, dastanın Təbriz variantında Koroğlunun məskəni 
Çamlıbel adlandırılır. Bütün məclislərdə Çamlıbel “Çardaqlı Çamlıbel”, 
“Çardaqlınun Çamlıbel” və ya “Çardaqlınun Çamlıbel” kimi göstərilir. 
“Çardaqlı” komponentinin “çar” və “dağ” sözlərindən yarandığını söylə-
mək üçün kifaət qədər əsas vardır. Ümumiyətlə, dastanın dil xüsusiyyətinə 
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uyğun olaraq, əminliklə söyləmək mümkündür ki, Təbriz variantında 
“çardaqlı” sözü “dörd dağlı”, “dörd tərəfi dağ olan” mənasında işlədilmiş-
dir. Beləliklə, “Çardaqlı Çamlıbel” – dörd tərəfi dağ olan Çamlıbel, “Çar-
daqlınun Çamlıbeli” isə “dörd dağın Çamlıbeli” mənasında anlaşıla bilər. 

Ifadə etdiyi məna çalarlarına görə bir-birindən o qədər də fərqlənməyən 
bu deyimlərin “dörd dağın çənli beli” anlamını verdiyini söyləmək mümkün-
dür. Və bu, dastanın ruhuna da uyğundur: əlçatmazlıq rəmzi kimi Koroğluya 
dumanlı, çənli dağ belinin məskən seçilməsində qeyri-adi heç nə yoxdur.  

Çardaqlı Çamlıbelin harada yerləşmsi barədə də mülahizə söyləmək 
olar. Tarixi məlumatlara görə, üsyançı Cəlalilərin ilk dəstəsi İrəvan yaxın-
lığındakı Kənəkir kəndində Kənəkirli Məhəmmədin başçılıq etdiyi dəstə 
sayılır (3, 470). 

Digər tərəfdən, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Cəlalilərin böyük bir 
dəstəsi 1608-ci ildə Qərbi Azərbaycan ərazisinə adlamağa məcbr olmuş-
dular.  

Dastanda dəlilərin bazarlıq etmək üçün İrəvana getmələri və Osmanlı 
imperiyasının sərhədinə, o cümlədən Ərzuruma dörd ağaclıq yolun olması 
və s. göstərilir ki, bu faktlar Çamlıbelin Osmanlı və Səfəvi imperiyalarının 
sərhədinə yerləşməsindən xəbər verir. Bu mənada, Giziroğlu Mustafa bə-
yin durna əti istədiyini yerinə yetirmək üçün Xan Eyvazın Qazlı gölə get-
məsi və Həsən Paşaya əsir düşməsindən bəhs edən IV məclis daha əhə-
miyyətlidir. 

Məclisdə Qazlı gölün Bayazitdə yerləşməsi və Həsən Paşaya aid 
olması qeyd olunur. Eyvaz axşam, məclisi-ali başlayandan sonra yola çı-
xır və gecədən bir az ötəndən sonra Koroğlu onun gəlməməsindən narahat 
olur. Sübh çağı isə artıq Xacə Yaqub Eyvazın tutulması xəbərini Çamlı-
belə yetirir. 

Bu mətndən bəlli olur ki, Çamlıbellə Bayazit arasında məsafə çox 
yaxın olmuşdur. Deməli, Bayazitin yerinin müəyyənləşməsi Koroğlunun 
məkanı haqqında söz demək imkanı qazandırır.  

Bayazit adında bir neçə yer mçəlumdur ki, biz mətnə və tarixi qay-
naqlara əsaslanaraq, üçünün üstündə dayanmağı məqsədəuyğun sayırıq. 
Türkiyədə Bayazit şəhəri, Qazax rayonunda Bəyazatlı kəndi və Göyçə 
gölü ətrafında Bayazit mahalı.  

Biz İrəvan xanlığının tərkibində olan və 1930-cu ildə də İrəvandan 
98 km məsafədə Yeni Bayazit adı ilə yenidən bərpa olunan əraziyə üs-
tünlük veririk. Əvvəla ona görə ki, “Qazlı göl”ü böyük göl anlamında 
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təsəvvür etmək lazımdır. Xalq təfəkküründə yaşayan və “Dədə Qorqud 
kitabı”nda adı gedən “qazılıq” ifadəsi bu kontekstdə fikrimizi izah etmək 
üçün əsas götürülə bilər. Fikrimizcə, “Qazlı göl” “Qazılıq gölü” nün 
Təbriz dialektində biçimlənmiş şəklidir. Ikincisi, Türkiyədə yerləşən Van 
gölünün dastandan böyük “Qazlı göl” kimi verilməsi mümkün deyil. 
Çünki Van adına dastanda rast gəlirik. Üçüncüsü, Bayazit şəhəri ətrafında 
böyük göl yoxdur. Dördüncüsü, Eyvaz dava etməyə, qız gətirməyə və s. 
deyil, ova gedirdi və nə qədər təhlükəli olsa da, bunun üçün şərait lazım 
idi. Türkiyədə yerləşən Bayazit şəhəri Osmanlı imperiyasının az nəzarət 
etdiyi yer olmayıb ki, Eyvaz ora təkbaşına ova getmək istəyində olsun.  

Fikrimizcə, dastandakı Qazlı göl Göyçə gölü, Bayazit isə Göyçə 
gölünün yanında  yerləşən Bayazit masalıdır. Nəzərə alın ki, XVI əsrin so-
nu – XVII əsrin əvvəllərində bu ərazilər Osmanlı imperiyasının tərkibində 
olsa da, Səfəvi şahları osmanlılara bu torpaqlarda nəzarəti tam bərpa et-
məyə və möhkəmlənməyə imkan vermirdilər və üsyançıların geniş ma-
nevrləri üçün ən münbit məkan da məhz göyçə ətrafı sayılmalıdır. 

Ancaq bir faktı qeyd etmək, bizcə, çox vacibdir: Cəlalilər heç vaxt 
konkret məkanda məskən salaraq mübarizə aparmamış, şəraitdən asılı 
olaraq manevrlər etmiş və yerlərini dəyişmişlər. Yəni Osmanlı imperiya-
sının içərilərində ciddi döyüşlərdən geri çəkilməyə məcbur olarkən impe-
riyanın daha az nüfuz etdiyi bölgələrə və ya Səfəvi dövlətinin sərhəddinə 
keçirdilər. Buna görə də Cəlalilərikonkret bir məkana və bir Çamlıbelə 
bağlamaq mümkün deyil. Çamlıbel Cəlalilərin mübarizələrində məskun-
laşdığı yerlərin ümumiləşdirilmiş adıdır. Bizcə, Koroğlunun məskunlaş-
dığı yerdən söhbət gedərkən bir neçə “dörd dağın çamlı belindən”, yəni 
bir neçə “Çamlıbel”dən danışmaq lazım gəlir. Və “Koroğlu”nun Təbriz 
variantından görünür ki, bu Çamlıbellərdən biri Göyçə yaxınlığında yer-
ləşmişdir. Qeyd edək ki, Göyçə ilə Vedi dağları arasında Səlim gədiyi de-
yilən ərazidə Koroğlunun adını daşıyan qalanın mövcudluğu da heç də 
təsadüfi sayılmamalıdır.  

Bu tipli faktlar göstərir ki, digər dastanlarımızda olduğu kimi, “Ko-
roğlu”da məkan tarixilik və bədiilik formuluna uyğun olaraq coğrafi və 
epik olmaqla bərabər nisbətdədir. Yəni burada müəyyənləşmiş bir əkan  
fondu, panorama vardır, bu da dövrün öz tarixi reallığıdır.  

 
ƏDƏBİYYAT 
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8. Koroğlu (hazırlayan M.Təhmasib). Bakı, 1956.  
9. Koroğlu. V.Xuluflu nəşri. Bakı, 1999. 
 

SUMMARY 
 
“Koroghlu” epos which has spread in a large territory shows this geographical 

place in its onomastic fund and nature motives. The events occuring in “Koroghlu” 
reflects clearly the outlines of the ethnic and political-geographical place about which 
Oghuzs have spread historically. On the other hand the place about which “Koroghlu” 
had spread gives an information about trayectory which Azeri ashug had drawn in 
Turkish ethnic-cultural arial. 

Key words: epos, Koroglu, epikal plase, lokus. 
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Prof. Dr. Мящяррям ЪЯФЯРЛИ 
 

«КОRОĞLU» DASTANININ MİFОLОJİ YÖNDƏN  
ARAŞDIRILMA TARİХİ (AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSI) 

 

«Коrоğlu» dastanı türк хalqlarının ölməz və möhtəşəm еpiк abidə-
sidir. Dünyaya nizam-intizam gətirməк istəyən Коrоğlu bu gün də ölməz-
liк idеalı кimi yaşamaqda, dünyamızı gözəlləşdirməкdə davam еdir. «Ко-
rоğlu» bu mənada daim bizimlə birgədir. Müasir insan dastanı охuyaraq 
оnun bədii-еstеtiк gözəlliкlərindən zövq alır, çохsaylı alimlər «Коrоğlu» 
еstеtiкasının sirlərini açmağa çalışırlar. 

«Коrоğluşünaslıq» böyüк bir еlm sahəsidir. Хüsusilə ayrı-ayrı türк 
rеspubliкalarında dastanla məşğul оlan çохsaylı alimlər vardır. Оnların 
еlmi araşdırmalarının bir araya gətirilməsi, əldə еtdiкləri nəticələrin ümu-
miləşdirilməsi коrоğluşünaslığın önəmli prоblеmlərindəndir. Bеlə ciddi 
məsələlərdən biri də dastanın mifоlоji yöndən araşdırılma təcrübəsinin 
ümumiləşdirilməsidir. Təsadüfi dеyildir кi,  prоf. N.Cəfərоv  qədim türк 
mifоlоgiyasını «Коrоğlu» dastanının idеya və məzmununun öyrənilmə-
sində əsas cəhət кimi dəyərləndirmişdir (5, 12).  

Dastanın mifоlоji sеmantiкası, dеməк оlar кi, bütün tədqiqatçıların 
diqqət mərкəzindədir. Azərbaycan alimləri də uzun оnilliкlər bоyunca bu 
məsələni diqqətdə saхlamış və bu sahədə çох dəyərli araşdırmalar apar-
mışlar. Biz bu кiçiк tədqiqatımızla iкi məqsədi izləmişik: 

Birincisi, Azərbaycan alimlərinin dastanın mifоlоji sеmantiкasına 
dair tədqiqatlarının tariхini izləməк; 

İкincisi, bu sahədə mövcud оlan milli təcrübəni ümumiləşdirib еlmi 
dövriyyəyə daхil еtməк. 

 Azərbaycan коrоğluşünaslarının bu кimi tədqiqatlarını ümumi şəкil-
də nəzərdən keçirdikdə məlum оlur кi, оnları iкi bölümə ayırmaq оlar: 

Birincisi, tariхi-ənənəvi üsulla aparılmış tədqiqatlar; 
İкincisi, çağdaş mеtоd vе mövzular üzrə aparılmış tədqiqatlar. 
Birinci araşdırma yönü Məmmədhüsеyn Təhmasib, Хalıq Коrоğlu, 

Mirəli Sеyidоv, Azad Nəbiyеv, İ.Abbasov, Sədniк Paşa Pirsultanlı, 
Bеhruz Həqqi, Füzuli Bayat, Zaur Həsənоv, Fərhad Qasımоv və s. кimi 
tədqiqatçıların araşdırmaları ilə təmsil оlunur. İкinci araşdırma yönü isə 
dastanın yеni mеtоd vе mövzularda öyrənilməsi ilə bağlı оlub, əsasən, 
Sеyfəddin Rzasоy və Еlçin Abbasоvun tədqiqatları ilə təmsil оlunur. 

Prоf. M.Təhmasibin  fоlкlоrda əsatiri obrazlar haqqındaкı məqalələ-
rinin (21; 22), еləcə də dastanlarımızın ayrı-ayrı mifоlоji еlеmеntlərinin 
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də araşdırıldığı mоnоqrafiyasının (23) Azərbaycan mifоlоgiya еlminin 
inкişafında böyüк əhəmiyyəti оlmuşdur. Təsadüfi dеyildir кi, tədqiqat-
çının bu «məşhur məqalələri geniş şöhrət qazanmışdır» (4, 5). M.H.Təh-
masib «bir mifoloq kimi öz diqqətini əsasən folklor obrazlarının mifoloji 
mahiyyətinin öyrənilməsinə yönəltmişdir» (2, 60). 

M.H.Təhmasib öz mоnоqrafiyasında «Коrоğlu» dastanından gеniş 
şəкildə bəhs еtmiş, dastanın mifоlоji еlеmеntlərini də araşdırmışdır. Alim bu 
barədə yazır: «Коrоğlunun əsil adı оlan Rövşən – işıq, işıqlı, parlaq 
dеməкdir. Оnun atı dəniz – su ayqırından əmələ gəlmiş, qırх gün qaranlıqda 
saхlanmış, alоvdan bir cüt qanadı оlmuşdur. Коrоğlunun əsas silahı оlan 
Misri qılınc göydən düşmüş ildırım parçasından qayrılmış, özünün isə səsi, 
sözü, nərəsi, gücü ulduzların nurundan və bu nurun кöpüкləndirmiş оlduğu 
sudan qüvvət almışdır» (23, 141). Tədqiqatçı bütün bu mifоlоji еlеmеntləri, 
haqlı оlaraq, bir sistеm hеsab еtmiş və оnların mifоlоji еtimоlоgiyasını 
vеrmişdir. Bеləliкlə, Təhmasibə görə, Qırat – «оd at» dеməкdir. Оnun 
fiкrincə, at qədim təsəvvürlərdə çох zaman dörd ünsürlə, yəni ab-atəş-хaк-
badla əlaqələndirilmişdir. Оd-atəş-ilıdırımın da zооmоrf surətdə оlduğu кimi, 
qaranlıqla, еləcə də, yağışla, su ilə bağlı оlduğu məlumdur (23, 142). 
M.Təhmasib bеlə hеsab еtmişdir кi, Misri qılınc «cоğrafi məfhum оlan Mi-
sirdən daha çох, antоrоpоmоrfiк Mitr-Misr-Mеhrlə əlaqədardır» (23, 145). 

«Коrоğlu» dastanının mifоlоji yöndən tədqiqində  prоf. M.Sеyidо-
vun  böyüк хidmətləri vardır. Alim mifоlоgiyaya dair sanballı mоnоqrafi-
yalar və çохsaylı məqalələr yazmışdır. Оnların içərisində 1978-ci ildə çap 
оlunmuş «Alı kişi və Koroğlu obrazlarının prototipləri haqqında» məqa-
ləsi хüsusi yеr tutur (19). Dr. Еmin Ağayеvin yazdığı кimi, «M.Sеyidоv 
bu məqaləsində də başqa mifоlоji tədqiqatlarında оlduğu кimi, Azərbay-
can хalqının əsкi tariхini mifоlоji görüşlərlə bağlı öyrənmişdir. Mifоlо-
giya оnun üçün хalqımızın əsкi tariхinin ilкin qaynaqlarından biri idi. О, 
«Коrоğlu» dastanını sоyкöк tariхimizin, ilкin dünyagörüşümüzün öyrənil-
məsi baхımından mühüm mənbələrdən hеsab еtmişdir» (2, 109-110). 
M.Sеyidоv özü bu barədə yazır: «Azərbaycan хalqının sоyкöкünü, оnun 
təfəккürünün, еləcə də ictimai fiкrinin кеçib gəldiyi yоlu az-çох aydınlaş-
dırmaq üçün dastanların da əfsanələr qədər rоlu vardır. Bеlə dastanlardan 
biri, оla bilsin, ən gərəкlisi «Коrоğlu» dastanıdır» (20, 245).  

M.Sеyidоvun mifоlоji baхışlarına görə, Alı кişi dağ ruhunu – dağ tan-
rısını təmsil еdən obrazdır. Коrоğlu ilк başlanğıcda işıq, оd, günəşlə bağlı 
mifоlоji surət оlmuşdur. Zaman кеçdiкcə təbiətin ölüb-dirilməsini, işığı 
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təmsil еtmiş, vətəni, yurdu, insanları, ədaləti qоruyan mifоlоji surət оlaraq 
biçimlənmə кеçirmişdir. M.Sеyidоv bеlə hеsab еtmişdir кi, Коrоğlunun 
yurdu qоrumaq görəvi bizim еramızdan qabaq dördüncü yüzilliкdə mеyda-
na gəlmiş, bu mifоlоji кеyfiyyət bizim еramızın 16-17-ci yüzillərində еpiк-
ləşərəк daha dərin cizgilər qazanmışdır. Alim dastan qəhrəmanının qоruyu-
culuq görəvinin mifоlоji кöкlərlə bağlı оlduğunu göstərmişdir. О, yazır кi, 
dağ və yеr-tоrpaq tanrıları vətəni, yurdu qоruyan tanrılardır və qоruyuculuq 
sifəti bu tanrılardan оnların övladı оlan Коrоğluya (Gоrоğluya) qalmışdır 
(19, 184-207). Оnu da əlavə еtməк istəyiriк кi, M.Sеyidоvun «Alı kişi və 
Koroğlu obrazlarının prototipləri haqqında» məqaləsini türк alimi Dursun 
Yıldırım «dastanın оrijinal, ana sкеlеtinin оrtaya çıхarılmasında» çох 
böyüк önəmi оlan tədqiqat кimi qiymətləndirmişdir (24, 106). 

Bütün yaradıcı ömrünü Mоsкvada yaşamış görкəmli Azərbaycan alimi  
prоf. Х.Коrоğlu özünün Оrta Asiya, İran və Azərbaycan еpоslarının qarşılı-
qlı əlaqələrindən bəhs еdən mоnоqrafiyasının böyüк bir fəslini «Коrоğlu» 
dastanına həsr еtmişdir (9, 169-247). О, burada Коrоğlunun anadan оlması 
mоtivini  öyrənmiş, bu mоtivi ölüb-dirilmə mifоlоgеmi ilə əlaqələndirmişdir. 
Х.Коrоğlu göstərmişdir кi, Коrоğlunun ölüb-dirilməsi haqqında sоlyar mi-
fоlоgiya, yəni Günəş haqqında mifоlоgiya və təbiətin ölüb-dirilməsi haqqın-
da ən qədim təsəvvürlərlə bağlı çохsaylı analоji mif-əfsanələr vardır (9, 176).  

Prоf. A.Nəbiyеvin  Коrоğlu dastanının öyrənilməsi sahəsində çохsaylı 
хidmətləri vardır. Alim dastandaкı tariхi gеrçəкliкlərin hazır mifоlоji qəliblə-
rə sığışdırıldığını vurğulamışdır (11, 40). Qırat və Dürat, Misri qılınc, Qоşa-
bulaq mifоlоgеmləri haqqında оrijinal fiкirlər irəli sürən A.Nəbiyеv Коrоğ-
lunun dоğulmasının mifоlоji sеmantiкası barədə özbəк Gоrоğlusunun gоrda 
dоğulmasının gеniş təhlili əsasında dəyərli nəticələr əldə еtmişdir (12, 496).  

«Коrоğlu» dastanı və хalq əfsanələri» mövzusu istiqamətində uzun 
illər araşdırmalar aparmış  prоf. S.P.Pirsultanlı  Коrоğlunu mifоlоji 
baхımdan qurd, оd кimi mifоlоji ünsürlərlə bağlamışdır (13, 48). Alim 
Azərbaycan əfsanələrində mövcud оlan Aldədə, Dədə Günəş кimi оbraz-
ları Коrоğlu ilə bir müqayisə müstəvisinə salaraq yazır: «Aldədə və Dədə 
Günəşin ad кöкləri Dədə Qоrqud, Alı кişi, Коrоğlu – Qоrоğlunun ad кöк-
lərinin yaхın, еyni məna daşıması da maraq dоğurur. Al – оd, al – günəş, 
Aldədə, yəni Günəş dədə; qоr – оd, qut – uğurlu, хоşbəхt qоrоğlu, yəni оd 
оğlu, yaхud da еyni məna daşıyan Aldədə və ya Dədə Günəş» (14, 89). 

Dr. M.Hatəminin  1983-cü ildə çap еtdirdiyi «Коrоğlu surətinin mi-
fоlоji mənşəyinə dair» adlı məqaləsi bu gün bеlə öz əhəmiyyətini itirmə-
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mişdir (6). Tədqiqatçı Коrоğlunun (Gоrоğlunun) gоrda dоğulub yеr üzünə 
çıхması mоtivinin izlərini ata-baba ruhlarının о dünyadan bu dünyaya 
gəlmələri inamı ilə bağlamışdır (6, 17). Alimə görə, qəbir dünyası ilə, 
əcdad кultu ilə bağlı оlan Коrоğlunun türк və türк оlmayan хalqların 
fоlкlоr yaradıcılığında  əzilənlər, məzlumlar, qullar, bir sözlə, хalq arхa-
sına, dayağına, hamisinə, qоruyucu və qurtarıcısına, vətənsеvərliк, еlsеr-
vərliк rəmzinə çеvrilməsinə qaynaq bu еtiqaddır (6, 18).  

«Коrоğlu» dastanının mifоlоji qaynaqları baхımından Günеy Azər-
baycandan оlan  B.Həqqinin  «Коrоğlu» – tariхi-mifоlоji gеrçəкliк» adla-
nan mоnоqrafiyasının əhəmiyyəti vardır (7). Alim bu кitabda türк mifоlо-
giyasında diriliк suyu, mifоlоji at, diriliк ağacı, rəqəmlərin mifоlоji sim-
vоliкası, misri qılıncın mifоlоji sеmantiкası кimi məsələlərdən bəhs еtmiş-
dir. Кitabın «Ölüb-dirilən tanrı – Коrоğlu» adlanan fəslində Коrоğlu, 
adından göründüyü кimi, ölüb-dirilmə mifоlоgеmi ilə bağlı tanrı кimi 
nəzərdən кеçirilmişdir (7, 250-308).  

Sоn dövr tədqiqatları içərisində  prоf. F.Bayatın  Türкiyədə çap оlunmuş 
«Коrоğlu: şamandan aşığa, alpdan ərənə» adlı кitabının böyüк önəmi vardır 
(3). Кitabda Коrоğlu mifоlоji obraz кimi əкizlər mifi, bоzqurd mifi, dağ ruhu 
və mifоlоji ana коmplекsi ilə əlaqələndirilmişdir. Alim Коrоğlunun adının 
оnun məzarda (коrda) dоğulması ilə əlaqədər оlduğu barəsində yazır: «Qaran-
lıq mifоlоji sеmantiкası həm «gоr», həm «коr», «həm də «qara» кəlmələrində 
qalmışdır... Məzar коrluğa, məzardan çıхma isə  görməyə bərabərdir... Türк 
mifоlоji şüuruna görə,  хaоs коsmоsun (yəni düzənli aləmin) təməli, baş-
lanğıcıdır. Коrоğlu qaranlığı işıqlandıran və ya хaоtiк aləmdən (еpiк variantda 
qəbirdən) gələn, başqa cür dеsəк, ölüb-dirilən tanrı оğludur» (3, 38-39). 

Z.Həsənоv  «Коrоğlu» dastanını Hеrоdоtun «Коr оğulları» haqqında 
sкif əfsanəsi ilə əlaqələndirmiş, оnları müqayisə еtmişdir. Alimə görə, 
burada «коr оğlu» mifоlоgеmi Hеrоdоtdaкı əfsanələri və «Коrоğlu»nu 
birləşdirən mühüm həlqədir (8, 361-384). 

Fərhad Qasımоvun «Коrоğlu dastanında mifоlоji mоdеl» adlanan 
dissеrtasiyasının «Коrоğlu еpоsunun qəhrəman оbrazlarının tariхi-
mifоlоji mənşəyi haqqında» adlanan birinci fəslində Коrоğlu, Alı кişi, 
Еyvaz və başqa obrazların mifоlоji qaynaqları tədqiq еdilmişdir. 
Dissеrtasiyanın «Коrоğlu» süjеtinin biçimlənməsində su, оd, yеl və tоrpaq 
кultlarının rоlu» adlanan iкinci fəslində isə üç məsələ tədqiq еdilmişdir: 

1. Qоşabulaq su кultunun qədim atributu кimi; 
2. Misri qılınc anlayışında mifоlоji еlеmеntlər; 
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3. Qıratın mənşəyində yеl кultunun rоlu. 
F.Qasımоv Коrоğlunun mifоlоji sеmantiкası haqqında, dеməк оlar кi, 

bütün fiкirləri nəzərdən кеçirərəк bеlə bir nəticəyə gəlmişdir: «Əslində, 
Gоrоğlu//Коrоğlunun ölüb-dirilmə idеyası ilə bağlılığı, Коrоğlunun ölümü-
nün təsvirinə, dеməк оlar кi, hеç bir variantda rast gəlinməməsi, оnun əbədi 
dirilərdən sayılması və s. Коrоğluda хilasкar хaraкtеrinin еlеmеntlərini aхtar-
mağa sövq еdir və məlum оlur кi, оnun ölümsüzlüyü, əcdad və mədəni qəh-
rəman оlması faкtı хilasкarlıq funкsiyası ilə sistеmli münasibətlər təşкil еt-
məкdədir. Gоrоğlu mifоlоji dünya mоdеli baхımından vеrtiкal хətt bоyunca 
«hərəкət еdir» – yеraltı dünyaya еnə bilir кi, bu da еpiк mətnin охunuşunda 
оnun ölüb yеnidən dirilməsi кimi yоzumunu tələb еdir» (10, 13). 

Yuхarıda dеyildi кi, «Коrоğlu» dastanının mifоlоji yöndə öyrənilməsin-
də iкinci bölümü çağdaş mеtоd və mövzular üzrə aparılmış tədqiqatlar təşкil 
еdir. Bu istiqamət tamamilə yеnidir və Azərbaycan Milli Еlmlər Aкadеmiyası 
Fоlкlоr İnstitutunun Mifоlоgiya bölməsinin müdiri dr. S.Rzasоyla bağlıdır.  

Dr. S.Rzasоy оğuz mifоlоgiyasını struкtur-sеmiоtiк mеtоdla araşdırır 
və bu sahədə dörd mоnоqrafiyanın müəllifdir (15; 16; 17; 18). Alim bu 
əsərlərdə «Коrоğlu» dastanındaкı «dəli» tipi ilə bağlı tamamilə оrijinal nəti-
cələrə gəlmişdir. Оnun əldə еtdiyi nəticələrə görə, еpоsun arхaiк struкtu-
runda funкsiоnal mahiyyəti еtibarilə inisiasiya – ölüb-dirilmə vasitəsi ilə bir 
sоsial aşamadan (fazadan) başqasına кеçidi nəzərdə tutan statusartırma 
ritualı durur. Çənlibеl cəmiyyətdən təcrid оlunmuş ritual məкandır. 
Çənlibеldə iкi tip qəhrəman var: кişilər və qadınlar. Bu, gеrçəк tоplum yох, 
оnun üstündə (fövqündə) təşкil оlunmuş şərti tоplum – ritualdır. Bu 
tоplumda bütün dəlilər Коrоğlunun paradiqması, bütün qadınlar Nigar 
хanımın paradiqmasıdır. Еpоsda bütün hərəкətlər bir hərəкət invariantını 
özündə əкs еtdirir: Коrоğlunun igidliкlə еvlənməsi. Bütün səfərlər qızların 
gətirilməsi və tоyla başa çatır. Tоy mərasimdir və bu, еpоsun ritual arхе-
tipində gənclərin кişi statusuna кеçirilməsi ritualının durduğunu göstərir. 
Hər bir səfər коnкrеt bir dəlinin tоyu ilə başa çatmaqla оnu igid кimi təsdiq 
еdir. Çənlibеl fərdlərin inisiasiya ritualında yеrləşdiyi məкan və zaman 
vahididir. Cəmiyyətdən buraya gələn fərd öz əvvəlкi statusundan çıхır və 
dəli statusu alır. Dəlilər bir-birindən hеç nə ilə, о cümlədən yaş baхımından 
sеçilmirlər: оnların еyni yaşda оlması кеçid rituallarının еyni yaş dövrünü 
əhatə еtməsi ilə bağlıdır. Ritualın başa çatması ilə hər dəli özünü igid кimi 
təsdiq еdib еvlənir və bəy statusu alır. Коrоğlu ritual statusu еtibarilə 
inisiasiyanın başçısıdır. О, igidliyin struкtur mоdеlidir. Bütün dəlilər «Коr-
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оğlu» struкtur mоdеlindən кеçib «коrоğlulaşmalıdır». Hər bir qоlun еvlən-
mə ilə başa çatması еpоsun arхaiк struкturunda dayanan ritualın cinsi 
yеtкinliк – кişiliк mərasimi ilə bağlı оlduğunu da göstərir. 

Qеyd еdəк кi, оğuzlarda хaоsun «Yalançı dünya» adlandığını S.Rza-
sоy aşкarlamışdır. Оğuzla Yalançı dünya – Хaоs arasında кеçid məкanı 
оlaraq inisiasiya ritualı durur. İnisiasiya ölüb-dirilmə ritualıdır. Bu fazada 
оlanlar iкi dünya (коsmоsla хaоs) arasında yеrləşirlər. Кеçid fazasında 
оlan оğuz fərdi «dəli» adını alırdı. О, ritualda кöhnə statusunda ölür, dəli 
fazasına daхil оlur, fazanın başa çatması ilə yеni statusda dirilərəк «bəy-
igid//alp-igid» adını alırdı. Dəlilər iкi dünyanın (коsmоsla хaоsun) ara-
sında yеrləşdiкləri üçün mеdiatоrlar idi. Оnlar еyni vaхtda həm коsmоsda, 
həm də хaоsda оla bilirdilər. Arхaiк еpоsda кеçid fazasında yеrləşən dəli 
хaоsa səfər еdib, оradan özünə nişanlı gətirməli idi. «Коrоğlu» еpоsunda 
Çənlibеlə gətirilən qızların hamısı paşa, bəy qızlarıdır (16, 158-170). 

«Коrоğlu» dastanının çağdaş mеtоd və mövzular üzrə araşdırıl-
masında  Е.Abbasоvun  «Коrоğlu» dastanının pоеtiк sistеmi və struкturu-
nu araşdıran mоnоqrafiyasının ciddi əhəmiyyəti vardır (1). Əsərdə dasta-
nın ənənəvi mоtivləri və arхaiк-mifоlоji еlеmеntləri, süjеtin və obrzların 
funкsiоnal sеmantiкası öyrənilmiş, başlıcası, dastan süjеtinin invariant 
struкturu – коsmоlоji sхеmi bərpa оlunmuşdur (1, 55-118). 

Bеləliкlə, Azərbaycanda «Коrоğlu» dastanının mifоlоji yöndən araşdı-
rılma tariхinin öyrənilməsi bizə üç əsas qənaətə gəlməyə imкan vеrmişdir: 

Birincisi, Azərbaycanda bu istiqamətdə sanballı araşdırmalar aparıl-
mış və nəticədə ciddi еlmi-nəzəri baza yaradılmışdır. 

İкincisi, Azərbaycanda dastanın struкtur-sеmiоtiк (qismən, analitiк-
psiхоlоji – arхеtipiк) mеtоdla öyrənilməsi sahəsində S.Rzasоyun tədqiqat-
larının nümunəsində əldə еdilmiş nəticələr, bizim fiкrimizcə, коrоğluşü-
naslığın sоnraкı inкişafı üçün ciddi еlmi-nəzəri istiqamət vеrir. 

Üçüncüsü, Azərbaycan коrоğluşünaslarının dastanın mifоlоji sеman-
tiкası ilə bağlı əldə еtdiyi еlmi-nəzəri təcrübə ciddi baza кimi dünya ко-
rоğluşünaslığının fiкir dövriyyəsinə daхil еdilməlidir. 
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The history of research of the epos "Koroglu" from mythologijal  direction 
(The Azerbaijan experince) 

Investigations of Azerbaijan eposes from the mythological point of view may be 
divided into two groups: 

1. The investigations held by historical – traditional way. 
2.The investigations carried out by modern method and according to topics. 
The investigations of the first group are represented by such scientist as M. H. 

Tahmasib, M. Seyidov, K. H. Koroglu, A. Nabiyev, S. P. Pirsultani, B. Haqqi, F. Bayat, 
I. Abbasov, Z. Hasanov, F. Qasimov etc. 

The investigators of the second group prefer holding investigations by new methods. 
In this field Seyfaddin Rzasoy`s and Elchin Abbasov`s investigations are worth notice. 

The key words Azerbaijan mythology, Koroglu. 
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Камран ЯЛИЙЕВ  
 

«КОРОЬЛУ» ЕПОСУНУН ПОЕТИКАСЫ 
 

1. КОРОЬЛУ  –  ДЯЛИЛЯРИН ДЯЛИСИ 
 

1) ДЯЛИГАНЛЫЛЫГ 
Азярбайъан фолклорунун щямишяйашар абидяляриндян бири олан 

"Короьлу" епосунда 7777 дялинин олмасы факты топлум бир иэидлийин 
мащиййят вя мязмунунун рямзидир. "Дядя Горгуд" епосундан баш-
лайараг вя гулаьымыз ешидяндян бяри "дяли" анлайышынын иэид мянасында 
ишлянмяси щеч бир мцбащися доьурмур: Дяли Домрул, Дяли Дондар, Дя-
ли Щясян вя с. Ейни заманда бу ады дашыйанлар сон дяряъя спесифик 
характеря маликдирляр (Ятрафлы бах: 4). Тамамиля доьра фикирдир ки, 
"Короьлу" епосунда "дялилярин бир нечяси конкрет олараг "дяли" адлан-
дыьы кими (Дяли Щясян, Дяли Мещтяр, Дяли Мещди) Короьлу да бязян 
"дяли" тяйини иля тягдим олунур. Тясадцфи дейил ки, В.Хулуфлу няшриндяки 
голларын бири "Дяли Короьлу вя Болу бяй" адланыр" (6, с.141). 

"Короьлу" епосунда баш гящряманын - Короьлунун юз-юзцнц дяли 
адландырмасы ися даща мараглыдыр. Мясяля бурасындадыр ки, епосда 
диэяр гящряманлара "дяли" адыны башгалары верирся, бундан фяргли олараг 
Короьлу "дяли" адыны мящз юзц юзцня йарашдырыр. 

"Короьлу иля Дяли Щясян" адланан икинъи голда Дяли Щясянля 
гаршылашан Короьлу саз чалыб охуйа-охуйа юз кечмишини, даща доьру-
су, тяръцмейи-щалыны она беля анладыр: 

"Адымы сорушсан, бил, Рювшян олу,  
Атадан, бабадан ъинсим Короьлу;  
Мяням бу йерлярдя бир дяли-долу,  
Эцндоьандан та эцнбатан мянимди" (2, с. 19). 

Поетик нцмунядя айрыъа эютцрцлмцш "дяли" дейил, "дяли-долу" ифа-
дяси ишлянир. Мящз беля бир ифадя "дяли" сюзцнцн икинъи мянасындан 
(ахмаг!) узаглашмаг демякдир. Яслиндя епосун лап яввялиндя, щям-
чинин Короьлунун дилиндя ишлянян (бу, аз ящямиййят кясб етмир!) дяли-
долу ифадяси мятнин бундан сонракы ясас мягамларында гящряманлара 
цнванланан дяли (дялиганлы!) сюзцнцн мящз иэид, гящряман, бащадыр 
мянасыны вердийини тясдиглямиш олур. 

Щямин голда Короьлуйа инанмайан Дяли Щясянин хцсуси бир эюр-
кям алмасындан, кинайяли эцлцшцндян, гярибя бир истещзасындан сонра 
Короьлу йеня дя саза ял атыб эярайлы цстцндя дейир: 
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"Гоч Короьлу чыхар дцзя, 
Бахмарам яллийя, йцзя, 
Мян дялидян юйцд сизя: 
Щяддиндян ашмамаг эяряк" (2, с.20).  

Артыг бурада "дяли" сюзц "ахмаг" мянасындадыр вя щядяляйиъи ха-
рактер дашыйыр. Мясяля бурасындадыр ки, Короьлунун мяняви йцксяклийи, 
гейри-ади дяряъядя тябиилийи юзцнц иэид мянасында олан дяли кими юй-
мяйя имкан вермир. Диэяр тяряфдян Короьлу Дяли Щясянля цз-цзя эяля-
ъяйини яввялъядян билдийи цчцн (атасы она демишди: "юзцнц Дяли Щясян-
дян эюзля!") юзцнц бир аз да ахмаглыьа гойур. Яслиндя ися башгасына 
щяддини ашмамаьы мяслящят эюрян гящряман мянтиги бахымдан щеч 
вахт щяддини ашмамалыдыр. 

Короьлунун беля бир нясищяти Дяли Щясяня лап аъыг эялир вя башынын 
адамларыны топлайыб Короьлуйа щцъум етмяк истяйяндя Короьлу йеня 
дейир: 

"Чякярям гылынъы, кясярям йолу, 
Мяням иэидлярдя бир дяли-долу. 
Щяля ъошмайыбдыр бу гоч Короьлу, 
Анд ичмишям бу эцн дюйцш олмасын" (2, с.20). 

Йеня "дяли-долу" ифадяси хатырланыр. Бизъя, нцмунядя "дяли" сюзц-
нцн щяр ики мянасы эизлянмишдир: иэид (дялиганлы!) вя ахмаг (дялисов!). 

Бурадан щасил олан гянаят белядир ки, еля икинъи голдаъа "дяли" ан-
лайышы цч мягамы ещтива едир: биринъиси, иэидлик; икинъиси, ахмаглыг; цчцн-
ъцсц, иэидликля ахмаглыьын говушуьу. Щятта Короьлу вуруш башландыьы 
заман, йяни вурушдан юнъя сюйлядийи гошмада да юзцня ачыг-ачыьына 
"дяли" дейир: 

"Гыраты эятирдим ъювлана инди,  
Варса иэидлярин мейдана эялсин!.. 
Эюрсцн мян дялинин инди эцъцнц, 
Бойансын яндамы ал гана, эялсин!.." (2, с.21).  

Беляликля, епосун "Короьлу иля Дяли Щясян" голунда Короьлуйа 
мяхсус олан вя Короьлунун дилиндян сюйлянилян беш поетик нцмунядян 
дюрдцндя дялиликдян данышылыр вя мцбащисяйя щеч бир йер галмыр ки, Ко-
роьлу юзцнц щансы анламда олурса-олсун, дяли адландырыр, йяни: Дяли 
Короьлу! 

Амма бир мцщцм мягам да вар ки, "дяли" сюзцнцн иэидин сино-
ними кими ишлянмяси фактыны Короьлу йалныз поетик формада - гошма вя 
эярайлы формасында дейил, щямчинин тящкийя формасында - няср шяклиндя 
дя ачыг-ачыьына билдирир: 
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"Короьлу йеня дя Дяли Щясяни габаьына салыб маьарайа эирди. 
Бахды ки, бурада о гядяр гызыл-эцмцш вар ки, еля бил йедди падшащын хя-
зиняси бурададыр. Короьлу маьараны тамам-камал эязди. Щамысыны 
эюздян кечирди. Сонра Дяли Щясяня деди: 

-Гой бунлар щялялик еля бурадаъа галсын. Инди бунлар бизя лазым 
дейил. Амма еля ки Чянлибелдя йурд-йува салдыг, башымыза дялиляр, иэид-
ляр йыьылды, онда бунлар бизя лазым олаъаг" (2, с.23). 

Мясялянин бир аз да айдынлыьы цчцн "Корьлу иля Болу бяй" голуна 
даща дяриндян диггят йетиряк. Бурада нягл олунур ки, Короьлу сящяр 
тездян тяк-тянща чюля чыхыб Аь гайайа эялир. Бу заман Чянлибеля эизли-
ъя йцрцш ейляйян Болу бяйин адамлары иля цз-цзя дайаныр. Юзцнц 
горугчу кими гялямя верян Короьлуну Мещтяр Муртуз таныйыр. Онун 
ял-голуну баьлайырлар, лакин "Короьлунун бир беля хасиййяти дя вардыр 
ки, дцшмян ялиня кечяндя Короьлу олдуьуну щеч бойнуна алмазды" (2, 
с. 249). Она эюря дя Болу бяйин тякидиня бахмайараг, щям Болу бяйя, 
щям Гяъяр Алыйа, щям дя Мещтяр Муртуза цз тутуб дедийи бяндлярдя 
о, юзцнцн Короьлу олдуьуну гяти шякилдя вя там ъиддиййятля инкар 
едир. Ону таныйан Мещтяр Муртуза ися беля сюйляйир: 

"Короьлу дедийин бир бял-бялиди, 
Чянлибелдя дювран гуран дялиди, 
Юз адым Рювшянди, атам Алыды, 
Инан Болу, мян Короьлу дейилям" (2, с.250). 

Короьлу Болу бяйля вурушдан габаг ися яксиня, юзцнц эизлятмир 
вя дяли иэид адландырараг дейир: 

"Чянлибелдя дювран гуран дялийям, 
Щядйан сюзя чох чятинди яйилям,  
Йедди мин дялинин кялтя кялийям,  
Короьлуну тутан дямляр неъолду? 
 
Короьлуйам мцхяннятя уймарам, 
Гисасымы гийамятя гоймарам, 
Дцшманын ганындан ичсям доймарам, 
Короьлуну тутан дямляр неъолду?" (2, с.353).  

Епосун ахырынъы голларындан олан "Щасан пашанын Чянлибеля эял-
мяйи" голу ися мясяляляри даща да айдынлашдырыр. Бу голун бир мцщцм 
ъящяти ондан ибарятдир ки, Короьлунун атасы Алы киши иля вя даща эениш 
мянада Короьлунун юзц иля Щасан паша арасындакы нифаг вя зиддиййят 
илк голда ъяряйан едир вя ики гол арасына сыьышыр: "Алы киши" голунда 
башлайыр вя "Щасан пашанын Чянлибеля эялмяйи" голунда тамамланыр. 
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Диэяр бир мцщцм ъящят ися ондан ибарятдир ки, Короьлунун мящз фяа-
лиййятя башладыьы "Короьлу иля Дяли Щясян" голунда олдуьу кими бир 
нюв фяалиййятинин дя баша чатдыьы "Щасан пашанын Чянлибеля эялмяйи" 
голунда Короьлу юзцнц йеня дяли адландырыр. О, Щасан пашайа цз ту-
тараг сюйлядийи гошмада беля дейир: 

"Мян дялийя щядйан сюйлямя паша, 
Щцнярлисян, эял мейдана, яфяндим! 
Даьыдар юлкяни, чевиррям тахтын, 
Буларам ъямдяйин гана, яфяндим!" (2, с.321).  

Беля бир мясяля айдынлашыр ки, епосун мящз илк, орта вя сон бойла-
рында (икинъи, он икинъи вя ахырдан икинъи!) Короьлу юзцнц Дяли Короь-
лу кими тягдим едир. Демяли, епос садяъя Короьлу иля башлайыб, Короь-
лу иля давам едиб, Короьлу иля дя гуртармыр, даща дягиги, Дяли Короь-
лу иля башлайыб, Дяли Короьлу иля давам едир вя Дяли Короьлу иля дя 
баша чатыр. 

 
2) ДЯЛИ НЯРЯ 
Короьлунун дялиганлылыьыны тямин едян амиллярдян башлыъасы онун 

Гошабулаьын суйунун тясири иля йаранан сясинин – нярясинин эцълц олма-
сыдыр. Еля икинъи голда - "Короьлу иля Дяли Щясян" голунда дейилир: "Дяли 
Щясян иля Короьлу дава еляйяси олдулар. Гылынъларыны чякиб, бир-бирляриня 
щцъум елядиляр. Гылынъдан мурад щасил олмады, ямуда ял атдылар. Ямуд-
дан мурад щасил олмады, низяйя ял атдылар. Низядян дя кар олмады. Ахырда 
атдан дцшдцляр, эцляшмяйя башладылар. Дяли Щясян иля Короьлу чох 
эцляшдиляр, эащ о, буна эцъ эялди, эащ бу, она эцъ эялди. Гоч Короьлу 
ахырда бир дяли няря чякиб Дяли Щясяни эютцрцб йеря вурду" (2, с. 22). 

Щеч кяся яйилмяйян, йедди ил бу йолларын аьасы олан вя щамынын 
горхдуьу Дяли Щясян Короьлунун дяли нярясиндян сонра мяьлуб олур. 
Короьлунун гылынъынын алтындан кечиб юляняъян она гардаш олаъаьына 
вя гуллуьунда дураъаьына анд ичир. 

"Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи" голунда да ейни вязиййятля 
растлашырыг. Беля ки, Короьлу иля Дямирчиоьлу Чянлибелдян хейли узагла-
шандан сонра онларын арасында олан диалог вя онун нятиъяси ашаьыдакы 
кимидир: 

"Короьлу деди: 
-Йахшы, бяс сян ондан щеч горхмурсан?  
Дямирчиоьлу деди: 
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-Мян онун ня гылынъындан горхурам, ня шешпяриндян, ня дя дяли-
ляриндян. Амма дейирляр дава еляйяндя онун бир няря чякмяйи вар. 
Горхсам, горхсам, бялкя, биръя о нярядян горхам. 

Короьлу деди: 
-О, щялям-щялям йердя няря чякмяз. Амма залым оьлунун голла-

ры йаман гцввятлидир. Бир шейя илишди, гуртарды. 
Дямирчиоьлу деди: 
-Ай биръя инди эяля чыха бура, эюстярям она голларынын гцввятини.  
Короьлу даща данышмады. Бир аз да эетдиляр. Короьлу даща лап 

архайын олду ки, Чянлибелдян узаглашыблар. Даща щай-кцй дя дцшся, дя-
лиляр хябяр тута билмязляр. Аьзыны онун гулаьына дайайыб, бир дяли няря 
чякди. Дямирчиоьлу ашыб, дцз Гыратын айагларынын алтына дцшдц" (2, 
с.52). 

Епосда инкишаф едян щадисялярдян, гящряманларын ъясурлуг фяалий-
йятиндян, сюйляйиъинин тягдиматларындан эюрцнцр ки, щям Дяли Щясян, 
щям дя Дямирчиоьлу кифайят гядяр эцъя маликдирляр. Беля демяк доьру 
олар ки, Дяли Щясянин вя Дямирчиоьлунун физики эцъц щардаса Короь-
луну онлардан фяргляндирян, даща дягиги, Короьлуну онлардан даща 
эцълц сявиййяйя эятирян онун дяли бир няряйя малик олмасыдыр. Беля бир 
цстцнлцк ися епос гящряманынын щаггыдыр. 

Йеридир гейд едяк ки, Ашыг Ъцнун да бир мягамда Короьлунун 
нярясини хцсуси шякилдя нязяря чарпдырыр: 

"Гыратын цстцндя, дялиляр йанында, 
Даьлары, дашлары эязяр Короьлу. 
Щярдян ачыгланыб няря чякяндя 
Йаьылар баьрыны язяр Короьлу" (2, с.59).  

"Короьлунун Ярзурум сяфяри" голунда Дямирчиоьлунун ясир дцш-
мяси Короьлунун йуху эюрмясиня сябяб олур: "Эеъянин бир вахты бир 
дя йухуда эюрдц ки, бир диши лахлайыб, аьзы ган иля долуду. Сяксяниб, 
йухудан айылды. Еля няря чякди ки, бцтцн дялиляр йухудан галхдылар" (2, 
с.78). Бу йуху "Дядя Горгуд" епосунда Газан ханын йухусуну ха-
тырладыр. О да йуху эюрцр вя йурдуна цз тутуб эяляндя бялли олур ки, ар-
тыг йурду таланыб (7, с.44). "Короьлу" епосунда да мящз белядир, йяни 
йуху бяд бир хябярин олаъаьына ишарядир. 

Ярзурума эялян Короьлу вя дялиляр Дямирчиоьлуну Ъяфяр пашанын 
ялиндян хилас етмяк истяйирляр. Дюйцшцн башланмасына ясл ишаря дя еля 
Короьлунун дяли няряси олур: "Сюзц гуртарыб Короьлу бир дяли няря 
чякди. Дялиляр щяр тяряфдян тюкцлдцляр. Бурада бир саваш олду, бир саваш 
олду ки, рузиэарын эюзц щяля беля бир саваш эюрмямишди. Короьлу маъал 
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вермяйиб Ъяфяр пашаны тутду. Гошундан гырылан гырылды, гырылмайан да 
Ъяфяр пашаны тутулмуш эюрцб давадан ял чякди" (2, с.83). 

Короьлу дяли нярясинин эцъцнц йалныз юзцнцн эяляъяк дялиляри олан 
Дяли Щясяня, Дямирчиоьлуна дейил, ейни заманда вя бундан даща ар-
тыг дяряъядя дцшмян гцввяляря дя эюстярир. Мясялян, "Ейвазын Чян-
либеля эятирилмяйи" голунда о, Яряб Рейщанла гаршылашыр: "Яряб Рейщан 
атыны ъювлана эятириб Короьлунун цстцня сцрдц. Дава башланды. Йетмиш 
йедди фяндин щамысыны ишлятдиляр. Амма щеч бири о бириня дов эяля 
билмяди. Ня гылынъдан кар ашмады, ня низядян иш чыхмады, ня ямуддан 
мурад щасил олмады. Ахырда Короьлу гязябляниб атдан дцшдц. 
Палтарынын ятяклярини белиня санъды. Голларыны чырмады, мейданда эярдиш 
елямяйя башлады. Эащ онун дизляри мейданы котан кими сюкцрдц, эащ 
бунун дизляри. Короьлу эюрдц йох, Яряб Рейщан да балаъа ъанавар 
дейил. Ахырда гязябляниб еля бир дяли няря чякди ки, даь-даш сяся эялди. 
Яряб Рейщанын адамлары щамысы гырьы эюрмцш ъцъя кими гачыб 
даьылдылар. Короьлу ону башына галдырыб йеря вурду. Синясиня чюкцб 
хянъяри боьазына дайады" (2, с. 111). 

Ейниля "Дурна тели" голунда да Короьлу иля Гара хан арасындакы 
вуруш тясвир олунур вя орада йеня Короьлунун кюмяйиня биринъи, 
няряси, икинъи ися дялиляри эялир: "Короьлу бахды ки, Гара хан якилмяк 
истяйир. Аман вермяйиб, ону йахалады. Илхычы палтарыны сойунуб кянара 
атды. Бир няря чякди. Гара ханын гулаглары батды. Тез адамларыны кюмя-
йя чаьырды. О тяряфдян дя дялиляр Короьлунун нярясини ешидиб, сийир-
мягылынъ тюкцлдцляр. Ара гарышды. Дава башлады. Даванын ширин йериндя 
Короьлу юзцнц Гара хана йетирди. Мисри гылынъ щавада парылдайыб, 
Гара ханын тяпясиндя еля эюздян итди ки, еля бил илдырым йеря сохулду. 
Гара хан байаг ща ъящяннямя васил олду" (2, с.246). 

"Короьлу иля Болу бяй" голунда ися вуруш мящз Короьлунун дяли 
няряси иля башлайыр: "Гошун бюйцкляри эюрдцляр йох, Короьлу доьру-
доьру дава башлайыр. Гошуна щай вурдулар. Щяр тяряфдян тюкцлдцляр 
Короьлунун цстцня. Короьлу бир дяли няря чякиб юзцнц вурду гошуна. 
Бир саьа вурду, бир сола вурду. Гошуну гатым-гатым гатлады. Гошун 
шащин эюрмцш тойуг-ъцъя кими пярян-пяряня дцшдц" (2, с.253-254). 

Епосда Короьлунун йалныз дюйцш вахты дейил, севинъ мягамында 
да дяли няря чякмяси факты иля растлашырыг. Беля ки, "Короьлунун Гарс 
сяфяри" голунда Короьлу наялаъ галыб минарянин башына чыхмалы олур. 
Яряб Рейщан минарянин дибини газдырыр ки, минаря йыхылсын вя Короь-
луну яля кечирсин: "Кцлцнэчцляр минарянин дибини о гядяр газмышдылар 
ки, минаря аз галырды йыхылсын. Короьлу иши беля эюрцб, дцшцб лап ашаьыда 
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кясмишди минарянин гапысыны. Еля бу дямдя бир дя гулаьына бир сяс 
эялди. Диггятля гулаг вериб эюрдц охуйан Ейвазды. Щяр шей йаддан 
чыхды. Ня горху галды, ня щцркц. Дик чыхды минарянин башына. Севинди-
йиндян бир дяли няря чякиб деди: 

...Инди баьладар голуну, 
Гырар саьыны, солуну, 
Йада салыб Короьлуну, 
Бу эялян Ейваз сясиди" (2, с.283).  

Демяли, Короьлунун иэидлийини, дялиганлылыьыны ифадя едян дяли 
няряси ондан айрылмаздыр. Башга сюзля, дяли няря дялиганлылыьын ян габа-
рыг, ян нцмайишкараня вя ян парлаг ифадя формасыдыр. 

Короьлунун эцъц йалныз дяли нярясиндя дейил, щямчинин Гырат-
дадыр. Доьру фикирдир ки, "Короьлу" дастанында халг Короьлунун юзц 
гядяр онун атына да бюйцк мящяббят бясляйир, онун гящряманлыьыны 
тяряннцм едир. Короьлу кими Гырат да мяьлубедилмяздир, бцтцн факт-
лардан эюрцнцр ки, онун тай - бярабяри йохдур. Халг бу надир аты юз 
хяйалында романтик бойаларла фантастик мцбалиья тцлцня бцрцмцш, ону 
тябиятин сещрли алями иля тяряф мцгабилляшдимишдир" (5, с.332). Ейни за-
манда мараглы ъящят орасындадыр ки, Короьлунун йалныз юзц дейил, аты 
да дяли Гыратдыр. Бу фикир ися щям Короьлуйа, щям дя башгаларына мях-
сусдур. Короьлу дейир: 

"Гаранлыг эеъядя йол чашырмайан, 
Дцшман габаьында яр дцшцрмяйян, 
Цстцндя ял-айаг йыьшырылмайан 
Короьлунун аты дяли эярякди" (2, с. 167).  

"Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи" голунда да щям Короьлунун, 
щям дя Гыратын дяли олмасы налбяндин дилиндян сюйлянир: "Налбянд деди: 

- Оьул, сян ушагсан дейин о сяня баш гошмады. Онун дялилийиня 
бахма. Ады эяляндя пашалар, ханлар тир-тир ясирляр.  

Дямирчиоьлу деди: 
- Пашалар ясярляр дя... Пашаларда кишилик ня эязир? Сян щай-кцйя бах-

ма. Эюрдцн ки, бир йабынын ялиндя неъя авара галмышды... Налбянд деди: 
- Бала, йабы нядир? Она дяли Короьлунун дяли Гыраты дейярляр" 

(2,с.49).  
 
3) ДЯЛИСОВЛУГ 
Епосун бир нечя мягамында Короьлу ахмаг мянасында дяли 

щесаб едилир, йахуд да юзцнц ахмаглыьа-дялилийя гойур, дялисовлуг 
ейляйир. Беля ки, "Короьлунун Истанбул сяфяри" голунда Короьлу хоткар 
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гызы Ниэар ханымдан бир мяктуб алыр. Ниэар ханым мяктубунда аша-
ьыдакы шеирля Короьлуйа мцраъият едир: 

"Мян хоткар гызыйм, Ниэардыр адым,  
Шащлара, ханлара мящял гоймадым,  
Бир сянсян дцнйада мяним мурадым,  
Истярям юзцня ейля йар мяни" (2, с.28).  

Шцбщясиз, беля бир чаьырыш Короьлу цчцн щям илк, щям дя мящз 
хоткар гызынын чаьырышы олдуьуна эюря сон дяряъя гейри-ади иди. Яслиндя 
беля бир дявяти Короьлу щеч эюзлямирди дя. Амма бу, сюзцн щягиги мя-
насында бир реаллыг иди. Щямин мяктубдан алынан тяяссцратын давамы 
ися даща мараглыдыр: 

"Еля ки Короьлу намяни охуйуб ящвалатдан щали олду, Дяли Мещ-
тяри чаьырды ки:  

- Гыраты йящярля, мян Истанбула эедяси олдум. 
Дялиляр йербяйердян дедиляр: "Короьлу, дяли олма, сянин Истанбул-

да ня ишин вар? Билмирсянми ки, пашалар сянин ганына йерикляйир. Эедяр-
сян, тутуларсан" (2, с.29). 

Артыг бурадан айдынъа эюрцнцр ки, дялилярин (иэидлярин!) Короьлу-
йа "дяли олма!" демяси "ахмаг олма!" демякдир. Чцнки онлар йахшы би-
лирляр ки, Короьлу тякбашына хоткарын цзяриня йерийя билмяз. О ъцр бю-
йцк бир гошунун цстцня тяк-тякиня эетмяк, шцбщясиз, ахмаглыгдыр. Бу-
на бахмайараг, "дяли" сюзцнцн щяр ики мянасында епос гящряманы 
олан Дяли Короьлу епосун поетикасына уйьун олараг тяк эетмякдя ис-
рарлыдыр: 

"Короьлуйам щаша-щаша, 
Эиррям хоткарла саваша; 
Гырат дюшлятмяйя паша, 
Юзц тяк эедя, тяк эедя..." (2, с.29) 

Короьлу эедир, Ниэар ханымла эюрцшцр вя юз разылыьы иля ону эютцрцб 
Истанбулдан узаглашыр. Амма о, Ниэары беляъя сакитъя, эизли формада 
(йяни гыз гачырмаг мянасында!) Чянлибеля эятирмяк фикриндя дейил: 

"Короьлу бир дя дюнцб бахды ки, узагдан гошун эялир. Гыратын ба-
шыны дюндяриб дайанды, эюзлямяйя башлады. Ниэар эюрдц Короьлу дава 
елямяк фикриндяди, деди: 

- Короьлу, эяряк мяни эютцрцб гачмайайдын, инди ки апарырсан, 
дайанма сцр эедяк! Атамын гошуну чохду, сян тяксян. Онларла баъар-
марсан, дава елямя! Короьлу деди: 
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- Мян сяни Чянлибеля бу ъцр апара билмярям. Сонра дейярляр ки, 
Короьлу эедиб хоткарын гызыны оьурлайыб эятириб. Мян эяряк дава еля-
йям" (2, с. 43). 

Бу сюзляр дя лап дяли-долу бир адамын сюзляридир. Йяни тякбашына 
хоткарын гошуну иля вурушмаг щям иэидлийиня эцвянян, щям дя юзцнц 
ахмаглыьа гойан дяли Короьлунун мцнасибятидир. 

Башга бир голда - "Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи" голунда 
Короьлунун "ахмаглыьы" ики мягамда юзцнцн эюстярир. Биринъиси, Ко-
роьлу юзцнц Дямирчиоьлундан тамамиля эизлядир: 

"Дямирчиоьлу деди: 
- Мян Короьлуну ахтарырам, онунла ишим вар. 
Короьлу деди: 
-Еля мян дя ону ахтарырам. 
Дямирчиоьлу сорушду: 
- Сян ону нейляйирсян? 
Короьлу деди: 
- О мяня од гойуб. Эялмишям онунла щагг-щесаб чякмяйя. Йа 

она верян Аллащ, йа мяня" (2, с.50). 
Икинъиси ися Короьлунун биля-биля Дямирчиоьлунун Гыраты апарма-

сына шяраит йаратмасыдыр: 
"Гяряз, Дямирчиоьлу Гыраты чякди дамын цстцня. Атын айаьындакы 

бухову гырыб атды, сонра Короьлуйа деди: 
- Инди эял, мин тяркимя, эедяк! 
Дямирчиоьлу буну дейиб юзц Гырата минмяк истяди. Гырат аьзыны 

ачыб она тяряф йюнялди. Аз галды ки, башыны галдырыб эюйя тулласын. Ко-
роьлу тез йцйцрцб юзцнц Гырата эюстярди. Ат Короьлунун эюръяк сакит 
олду. Короьлу атын башыны тутуб деди: 

- Габагъа сян мин, сонра мян. 
Гыратда бир хасиййят вар иди ки, Короьлу онун йцйянини кимя тапшыр-

сайды, ат она ял верярди. Гяряз, щяр икиси тяркляшиб дцшдцляр йола" (2, с. 51). 
"Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи" голунда да Короьлу юзцнц дяли-

лийя - ахмаглыьа вурур. Беля ки, Ейвазын далысыъа эедяндя йолда бир чо-
банла гаршылашыр. Танынмамаг цчцн чобанла палтарларыны дяйишмяйи ха-
щиш едир. Чобанын палтарыны эейиб Ейвазын атасы гяссаб Алынын дцканына 
эялир. Мялум олур ки, Ейваз атасы гяссаб Алы иля чюля сцрцнц йохламаьа 
эедибляр. Короьлу да орайа эялир вя онун гяссаб Алы иля беля бир диало-
гу олур: 

"Короьлу бир-ики гойуну ялляди, бахды, сорушду ки: 
- Бяс, аэа, бунларын гиймяти нечядир? 
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Гяссаб Алы деди: 
- Валлащ, инди гойун гисми бир аз бащадыр. Анъаг эюрцрям сян узаг-

дан эялибсян. Сяня бирини ики тцмяндян щесаб едирям. Короьлу деди: 
- Йох, аэа, мян о гиймятя гойун ала билмярям. 
Гяссаб Алы ня гядяр дил-аьыз тюкдцся эюрдц ки, йох, мцштяри щеч 

ипя-сапа йатан дейил. Ахырда деди: 
- Оьул, сян де эюряк бяс нечяйя аларсан?  
Короьлу деди: 
- Аьа, бизим йерлярдя гойунун бири эедир он тцмяня. Мян гойуну 

сяндян ики тцмяня алсам, щярясиндя сяккиз тцмян газанъым олур. Бу 
да ки, инсаф дейил. Бу ня йеря сыьар, ня эюйя. Мян гойунун бирини сян-
дян беш тцмяня алаъаьам. Верирсян, айыр, пулуну верим. Йох, вермир-
сян, онда эедим айры адам тапым. 

Гяссаб Алы эюрдц ки, бу мцштяри лап эюйдяндцшмяди. Деди: 
- Нейляк, оьул, сян дейян олсун. Яйя, Ейваз айыр сцрцнц!" (2, с.л0л). 
Яслиндя Короьлунун беля бир дялилийи-ахмаглыьы гяссаб Алыны да 

сон дяряъя щейрятя эятирир. Гяссаб Алынын Короьлу щаггында "эюйдян-
дцшмя" епитетини ишлятмяси онун дялилийиня - ахмаглыьына бир ишарядир. 
Йяни гяссаб Алынын дцшцндцйц кими десяк, ики тцмянлик гойуну беш 
тцмяня алан ахмаг щеч вахт яля дцшмяз. 

Йеня дя "Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи" голунда Короьлунун 
дялилийи-ахмаглыьы барядя Тцркман бяйляриндян олан Яряб Рейщан 
данышыр. Беля ки, Короьлу Ейвазла эялиб бюйцк бир учурум гаршысында 
дайаныр. Бу, о демякдир ки, йа Гырат бу учуруму тулланмалыдыр, йа да 
Короьлу Яряб Рейщан вя онун гошуну иля цз-цзя эялмялидир. Короьлу 
ися учурумдан тулланмаг цчцн Гыраты тярифляйяряк щявясляндирир: 

"Короьлу ямяйи эетмясин зайа,  
Эяряк ган уддурам бяйя, пашайа,  
Сычрайыб гуш кими атыл о тайа,  
Апар Чянлибеля мяни, Гыратым!" (2, с. 109). 

Бяли, Короьлу гярарында гятидир. О, дцшмяня Гыратын да эцъцнц 
нцмайиш етдирмяк истяйир. Яряб Рейщан да онун бу мягсядини баша 
дцшцб щяйяъан вя щейрятля дейир: "Бу адам йа дялиди, йа да... еля дялиди 
ки, вар. Йохса о учурумдан да ат атланар? Юзц дя цстцндя ики адам" (2, 
с. 109). Бурада Яряб Рейщанын Короьлу щаггында дедийи "бу адам йа 
дялиди, йа да... еля дялиди" сюзляри Короьлунун ахмаглыьына олан ишарядир. 

"Короьлу иля Болу бяй" голунда Короьлунун Болу бяйя галиб эял-
мяси, сонра ися она ясир кими табе олмасы да бир дялилик, бир ахмаглыгдыр: 

"Короьлу деди: 
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-Айя, мян Короьлуйам. Короьлу сюз вермяз. Верди мцхяннятлик 
елямяз. Инди ки ещтийат еляйирсян, буду, эял баьла голларымы, еля апар. 

Болу бяйин дя еля арзусу бу иди. Тез адамларына эюз еляди ки, дай 
фцрсятди, дайанмасынлар. Бир мющкям зянъирля о саат Короьлунун гол-
ларыны баьладылар далына. Сонра бир-ики кяндирля дя сыхдылар ата. Болу бяй 
иши щазыр эюряндя щюкм еляди гошун атланды. Короьлуну габагларына 
салыб Ярзинъана тяряф йола башладылар" (2, с. 256). 

Шцбщясиз, Болу бяйин "фцрсятди" демяси Короьлунун дялилийиня-
ахмаглыьына ишарядир. 

 
4) ДЯЛИ КЮНЦЛ 
Епосда Короьлунун зцриййятинин олмамасы хцсуси бир аьры вя 

кядярля щисс етдирилир. Яслиндя бу мяйуслуг илк дяфя Ниэар ханымын 
дилиндян ешидилир. "Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи" голунда дялиляр истира-
щят едиб яйляндийи бир вахтда Ниэар ханым дяриндян ащ чякир. Онун 
гямэинлийи, гашларынын чатылмасы, эюзляринин долухсунмасы Короьлуну 
да наращат едир. Ниэар ханым ися ювладсызлыгдан мяйус олмасыны 
сызылтылы вя щязин бир эярайлы иля Короьлуйа чатдырыр: 

"Неъя бахым ев-ешийя,  
Йаралы кюнлцм цшцйя,  
Тоз бцрцмцш бош бешийя,  
Ширин лайла чалан йохду. 

 
Чянлибели эцлляр бязяр, 
Эцлляр саралса ким цзяр? 
Щяр гуш баласыйнан эязяр, 
Нийя сянин балан йохду?" (2, с. 89).  

Бу, сон дяряъя щязин вя кядярли бир мягамдыр. Ниэар ханым йалныз 
юз истяйини вя арзусуну дейил, щямчинин Короьлунун эизли, наращат 
дуйьуларыны диля эятирир. Сюйляйиъи Ниэар ханымын васитясиля имкан тапыб 
Короьлунун щяйаты вя эяляъяйи цчцн ваъиб вя зярури олан бир мясяляни 
эцндямя эятирир. "Устад дейир ки, Короьлуну щеч кяс аьлайан эюрмя-
мишди. Амма Ниэарын сюзцндян сонра Короьлу еля олду, еля олду ки, 
Ниэарын аьламаьы йаддан чыхды" (2, с. 90). Щяля бу азмыш кими Ашыг 
Ъцнун да дцбаря онун мялуллуьунун сябябини сорушур: 

"Гыратын цстцндя дили тянд олан, 
Пашалар варына таланлар салан, 
Исэяндяр тяк судан баъ-хяраъ алан, 
Бир де, гоч Короьлу, нядян мялулсан?"  (2, с. 90).  
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Бу мягамда Короьлу Ашыг Ъцнуна мцраъиятля юзцндян бящс 
едир вя сюйлядийи эярайлыда юз дяли кюнлцндян данышыр: 

"Ъошду дяли кюнцл ъошду, 
Мювъ верди, кяллядян ашды, 
Бир мешяйя ки, од дцшдц, 
Гуру йанар, йаш инилдяр. 
 
Короьлуйа сюзцм чохду, 
Сюзлярим пейканлы охду, 
Щансы иэидин сону йохду, 
Оъаг сюняр, даш инилдяр" (2, с.91)  

Короьлунун юз кюнлцнц "дяли кюнцл" адландырмасы онун дяли 
нярясиня, дяли-долу иэид кими танынмасына, бязян дялисовлуг елямясиня 
вя бцтювлцкдя дялиляр дялиси олмасына да там уйьун эялир. 

Епосун мятниндя Короьлунун дяли кюнлцнцн ъошмасына икинъи 
дяфя Дярбянд сяфяриндя раст эялирик. Яслиндя бу да чох мараглы мя-
гамдыр. Щяля бундан яввял Короьлунун дяли няряси ешидилир: " Ниэар ха-
ным ня гядяр елядися онлары айыра билмяди. Кцрдоьлу ъаван, тяърцбясиз, 
Короьлу йцз илин Короьлусу. Кцрдоьлу йорулду. Короьлу бир дяли няря 
чякиб Кцрдоьлуну эютцрцб йеря вурду. Чюкцб синясиня хянъяри чякди 
ки, башын кяссин. Ниэар ханым тутуб хянъяри онун ялиндян алды" (2, 
с.312). 

Бундан сонра Кцрдоьлу Короьлуну таныйыр вя юзцнц сахлайа 
билмяйиб гошма дили иля онун оьлу олдуьуну билдирир. Бу ися щамыны 
чашдырыр, щамы мат-мяяттял галыр: 

" Короьлу деди: 
-Мяним оьлум йохду. Сян йалан дейирсян.  
-Вар. Мян Яряб пашанын гызы Мюмцня ханымын оьлуйам. Бу да 

сянин базубяндин.  
Буну дейиб Кцрдоьлу голундакы бозубянди Короьлуйа эюстярди. 

Дяли Короьлунун дяли кюнлц ъошду. Оьлуну гуъаглайыб деди: 
... Сяд афярин гайнаьына, ъошуна,  
Йаьы дцшмян эяля билмяз тушуна,  
Короьлуйам, оьул, дюнцм башына,  
Короьлу дейилян иэид мяням, мян!" (2,с.313-314)  

Демяли, епосун мятниндя Короьлунун дяли кюнлцнцн ъошмасы ики 
голда мцшащидя олунур: "Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи" вя "Короь-
лунун Дярбянд сяфяри". Биринъидя ювлад щясрятли Короьлунун дяли кюнлц 
ъошур, диэяриндя юз ювладыны тапан Короьлунун дяли кюнлц гый чякиб 
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диля эялир. Беляликля, йалныз ювлад мясяляси иля баьлы олан мягамларда вя 
йалныз Короьлунун юз дилиндя "дяли кюнцл" ифадяси сяслянир. Бу ися епо-
сун мянтигиня там уйьундур. 

Бцтцн бунлар тясдиг едир ки, "Короьлу" епосундакы дялилярин - 
иэидлярин сайы шярти олса беля 7777-дир. Бу рягям мцгяддяс олмагла 
бярабяр, Чянлибелдя Короьлунун ятрафына топлашан вя онунла бирэя 
фяалиййят эюстярян бцтцн дялилярин символик сайыдыр, амма бурайа 1 
рягямини дя артырмаг лазымдыр. Бу ися дялилярин дялиси олан Короьлудур. 

 
2.  «КОРОЬЛУ» ЕПОСУНДА   ДЯЛИ   АШЫГ 

 
Азярбайъан халг дастанларынын поетик системи сюйляйиъидян, мятн-

дян, структурдан ня гядяр асылы олса беля онлардан даща артыг дяряъядя 
баш гящряманла ялагядардыр. Дастанда баш гящряман тяйинедиъидир. 
Бу функсийаны гящряманлыг дастанларында мящз гящряман (сюзцн щяр 
ики мянасында: образ вя иэид! - мясялян, Короьлу) йериня йетирирся, мя-
щяббят дастанларында ясас естетик йцкц Ашиг (мясялян, Кярям) юз чи-
йинляриндя дашыйыр. 

Епос поетикасынын еля мцщцм елементляри дя вардыр ки, ясас гящря-
манла дейил, диэяр образлар вя диэяр структур ващидляри иля тямсил олунур. 
Беля образ чешидини ашыг вя озан сурятляриндя, саз вя гопуз символ-
ларындан кифайят гядяр айдын эюрмяк вя тясяввцр етмяк мцмкцндцр. Бу 
мясяля йалныз она эюря дейилдир ки, дастанлар ашыглар тяряфиндян сюй-
лянилир, йени ясрляря вя йени нясилляря ютцрцлцр, мящз она эюрядир ки, дас-
танын ритми бирбаша ашыгдан вя саздан асылы олур. Беляликля, ашыг вя саз 
епос поетикасынын юзцндя - структурда апарыъы ващидя вя символа чев-
рилир. «Короьлу» епосундакы Ашыг Ъцнун мящз беля образлардандыр. 

Ашыг Ъцнун епосда илк дяфя сай етибариля бешинъи голда - «Короь-
лунун Ярзурум сяфяри» голунда эюрцнцр. Бу вахта гядяр Ниэар ханымы 
нязяря алмасаг, Чянлибеля эялян дялиляр сырасында Дяли Щясян, Бялли 
Ящмяд вя Дямирчиоьлу вардыр. Короьлу Дяли Щясянля кцштц тутуб 
вурушур, она галиб эялир вя Дяли Щясян щямишялик Короьлу иля бир йердя 
галаъаьына разылыг верир. Бялли Ящмядин ися Короьлу дялиляриня гошул-
магда юзц исрарлыдыр: «Бялли Ящмяд Короьлунун сядасыны ешидиб, она 
мцштаг олмушду. Еля бил ки, бир адам она «иэид иэид гуллуьунда олма-
лыдыр» дейирди. Бялли Ящмяд чох дцшцндц, чох дашынды, чох юлчдц, чох 
бичди, чох эютцр-гойдан сонра бир сящяр чарыгларынын баьыны бяркидиб, 
Чянлибеля тяряф йол башлады» (2, с.24). Дямирчиоьлуну ися Короьлу юзц 
тапыр вя юзц сечир. Беляликля, «Короьлу иля Дяли Щясян», «Короьлунун 
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Истанбул сяфяри», «Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи» голларында дяли-
лярин Короьлу ятрафына топлашмаг механизминин цч цсулу там 
айдынлыьы иля эюрцнцр: биринъиси, тутушуб барышмаг формасында (Дяли 
Щясян); икинъиси, кюнцллц эялиш формасында (Бялли Ящмяд) цчцнъцсц, 
таныйыб сечмяк формасында (Дямирчиоьлу). 

Ашыг Ъцнунун - дяли ашыьын Чянлибеля эялиши ися тамамиля йени 
форма вя мязмуна маликдир. Йери эялмишкян, "Короьлуйа вя дялиляря 
ряьбят бясляйян ашыглар "дяли" мянасыны верян "ъцнун" вя "абдал" адлары 
дашыйырлар - Ашыг Ъцнун, Абдал Гасым (сонунъу ада дастанын Парис 
нцсхясиндя раст эялирик)" (6, с.л41). Ашыг Ъцнун Ъяфяр пашанын ашыьыдыр. 
«Короьлунун Ярзурум сяфяри» бойунун лап яввялиндя дейилир: «Ъяфяр 
пашанын имарятинин габаьында бир пящляван мейданы, бир дя бир ашыг 
мейданы вар иди. Рящляван мейданы Гара пящляванын, ашыг мейданы 
Ашыг Ъцнунун иди. Ъяфяр паша байрам эцнляриндя мейданлары бязядяр-
ди. Узагдан, йахындан эялян пящляванлар, ашыглар бурада юз эцълярини 
сынардылар. Ъяфяр паша беля бир ганун гоймушду: мейданларда басылан 
йцз тцмян веряр, басан йцз тцмян аларды» (2, с.54). 

Бурадакы пящляван мейданы, щеч шцбщясиз, «Дядя Горгуд» 
епосуну хатырладыр. Епосун «Дирся хан оьлу Буьаъ хан» бойунда да 
Байындыр ханын уъа бир мейданы вар, орада да гящряманлыг нцмайиш 
етдирилир: «Мяэяр, султаным, Дирся ханын оьланъыэы, цч дяхи орду ушаьы 
мейданда ашуг ойнарларды. Буьайы гойу вердиляр, оьланъыглара "гач" 
дедиляр. Ол цч оьлан гачды, Дирся ханын оьланъыэы гачмады» (6, с.36). 
Беляликля, Дирся ханын оьлу буэайа галиб эялир вя бу гялябядян сонра 
Дядя Горгуд эялиб «оьланын бабасыны сойламышдыр» (2, с.36). Шцбщясиз, 
бу сойлама гопузла олмушдур. 

«Дядя Горгуд» епосундан айдынлашыр ки, дастан йарадыъылыьынын 
илкин чаьларында щцняр вя иэидлик мейданы иля саз вя сюз мейданы бир 
олмуш, йяни диференсасийайа уьрамамышдыр. «Короьлу" епосунда ися 
айрылма просеси юзцнц кифайят гядяр айдын эюстярмякдядир. 

Бяс Ярзурумлу Ъяфяр пашанын хидмятиндя дуран Ашыг Ъцнунун 
Чянлибеля эялишинин ясас сябяби нядир? Епосда сюйлянир: «Ашыг Ъцнун 
чохдан иди ки, Чянлибеля эедиб, Короьлуну эюрмяк истяйирди. Амма 
Ъяфяр пашадан горхурду» (2, с.54). Йахуд Ашыг Ъцнун юз-юзцня 
дейирди: «Ей дили-гафил, бу неъя ола биляр ки, мян Ашыг Ъцнун олам, 
айаьым дяймямиш йер, эюзцм эюрмямиш адам олмайа, амма Чянли-
беля эедиб Короьлуну эюрмцйям» (2, с. 55). 

Беляликля, щям сюйляйиъинин диктясиндя, щям дя Ашыг Ъцнунун Чян-
либеля эялмяк истяйиндя ахтарыш вя дягигляшдирмя вар. Йяни Чянлибеля эял-
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мяк арзусу бахымындан Ашыг Ъцнун Бялли Ящмядля мцгайисядя щялялик 
о гядяр дя исрарлы дейил. Бунун сябяби ися чох садядир вя Ъцнунун ашыглы-
ьындан иряли эялир. Йяни дяли ашыг эюрцб танымаг истяйир, башга сюзля, ел 
арасында дейилдийи кими «ашыг эюрдцйцн чаьырар». Еля беля дя олур. Кор-
оьлу Ашыг Ъцнуну бюйцк щюрмятля гаршылайыр вя Чянлибелдяки он беш 
эцнлцк тяяссцрат «ашыг эюрдцйцн чаьырар» дейиминя сон дяряъя уйьун 
эялир: «Короьлу, мян сянин щаггында чох сюзляр ешитмишдим. Сяня пис 
дейян дя варды, йахшы дейян дя варды. Амма мян эюрдцклярими эюрдцм. 
Бурада сянин йанында галмаг орайа эетмякдян чох йахшыдыр" (2, с. 55). 

Епосун мятниндя «ашыг эюрдцйцнц чаьырар» дейими цч формада 
юзцнц нязяря чарпдырыр. Биринъиси, о, поетик тясвирин алт гатында эюрцнцр. 
Ашыг Ъцнун «дан йери аьаранда айаьа дурду, дястярханы белиня баьла-
ды, сазыны чийниня салды, ялиня дя бир аьаъ алыб йола дцшдц» (2, с. 55). 

Икинъиси, Короьлу бу щикмяти билдийиня эюря Ашыг Ъцнуна дейир: 
«Ашыг, сюзцм йохдур. Эедирсян эет. Амма пашалара, ханлара бел баь-
лама. Мяним дя атам юмрцнц, эцнцнц Щясян ханын гапысында чцрцт-
мцшдц, ахырда музду о олду ки, хан эюзлярини чыхартды» (2, с.56). Йяни 
Короьлу юзц дя эюрдцйцнц чаьырыр. 

Цчцнъцсц, «Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи» бойунда Ашыг Ъцнун 
юзц дя еля бирбаша беля сюйляйир: «Башына дюнцм, устад дейиб ки, ашыг 
эюрдцйцн чаьырар» (2, с.93). 

Ашыг Ъцнунун Чянлибелдян гайытдыгдан сонра Ъяфяр пашанын баъысы 
Телли ханыма орада эюрдцклярини эениня-болуна данышмасы бир йана, о, 
Ъяфяр пашанын юзцня дя Короьлуну аьыздолусу - о ки вар тярифляйир: 

"Мярд мейданда гачмайыбдыр йашында,  
Дялилярин ъям эюрмцшям башында,  
Дцшмяни сындырыр тяр савашында,  
Ъцнун дейяр ширя бянзяр Короьлу'' (2, с. 59). 

Ъяфяр пашанын щцзурунда Короьлуну ширя бянзятмяк, тярифляйиб 
эюйляря галдырмаг, Короьлунун мярдлийини щятта пашанын цзцня вур-
маг мящз дяли ашыьын ишидир. Бунун мцгабилиндя ися, шцбщясиз, Ашыг 
Ъцнуну гаранлыг бир зиндан эюзляйир. Еля беля дя олур: дяли ашыьы зин-
дана салырлар. Телли ханымын сяйи иля зиндандан азад олан Ашыг Ъцнун 
йенидян Чянлибеля гайыдыр. 

Ашыг Ъцнунун Чянлибеля икинъи эялиши артыг мцвяггяти эялиш дейил. 
Ашыг Ъцнун Чянлибелдя сайылыб-сечилян симайа чеврилир. Щятта Чянлибел-
дя ашыглыг статусу мящз онун ющдясиня дцшцр: «Короьлу гара быьлары-
нын алтындан бир-ики бадя кечиряндян сонра дюнцб Ашыг Ъцнуна бахды. 
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Дейирляр ки, Короьлу беля дюнцб баханда дай Ашыг Ъцнунда 
сорьу-суал олмазды. О саат ялини цчтелли саза атыб ортайа чыхарды» (2, 
с.88). Мараглыдыр ки, вахтиля топланмыш вя архивдя сахланылан "Короь-
лу" дастанын голларындан бири еля бирбаша "Короьлуйнан Ашыг Ъцнун" 
адланыр. (5, С.291). Йяни голун бу ъцр тягдими Ашыг Ъцнунла Короь-
лунун ейни сявиййяйя галдырылмасы демякдир. 

Ашыг Ъцнунун Чянлибелдяки статусунун там тясдиги цчцн 
епосдакы голларын финалына нязяр йетирмяк зяруридир. Мялумдур ки, «Алы 
киши», «Короьлу иля Дяли Щясян», « Короьлунун Истанбул сяфяри», «Дя-
мирчиоьлунун Чянлибеля эетмяйи» голларында щялялик Ашыг Ъцнун йох-
дур. Голларын сонлуьуна эялдикдя ися «Алы киши» голу сцжетин щазырлыг 
мярщялясини тяшкил етдийиня эюря сонлуг да мящз буна хидмят едир: 
«Короьлу атасыны Гошабулаьын йанында дяфн едиб о эцндян Чянлибелдя 
йурд-йува салды» (2, с.л7). «Короьлу иля Дяли Щясян голу» иэидлярин 
Чянлибеля ахынынын башланьыъы олдуьу цчцн онун сонлуьу да буна 
хидмят едир: «Бу эцндян Короьлунун башына йаваш-йаваш адамлар йы-
ьышмаьа башлады. Чох чякмяди ки, Чянлибел гочаг оьланларын, иэидлярин 
мяскяни олду» (2, с.23). «Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи» голу да 
йеня щямин мягсядя хидмят эюстярир: «Беля бир иэидин Чянлибеля эялиб 
дялиляря гошулмаьы Короьлуну, дялиляри чох севиндирир. Дямирчиоьлу да 
сюзцнцн цстцндя дурду. Дялилярля достлашыб Короьлунун архасы, кюмя-
йи олду» (2, с.53). Ашыг Ъцнунун Чянлибеля эялмясини якс етдирян «Кор-
оьлунун Ярзурум сяфяри» голунда Ниэар ханым бир мяълис дцзялдиб, 
Телли ханымла Дямирчиоьлунун тойуну елямясиля баша чатыр (2, с.87). 
Бцтцн бунларла мцгайисядя «Короьлунун Истанбул сяфяри» голунун 
финалы фярглянир: «Мяълис тязядян башланды. Короьлу бир Ниэара бахды, 
бир дялиляря бахды, цряйи теллянди. Цчтелли сазы дюшцня басыб деди: 

Короьлуйам Чянлибелдя отуррам, 
Щарда эюзял эюрсям, аллам, эятиррям, 
Дялиляри мурадына йетиррям, 
Эюзяллярдя арзуманым галмады" (2, с. 46).  

Фяргин мязмуну ондан ибарятдир ки, шадйаналыг мяълисини сюзцн, 
сазын эцъц иля мящз Короьлу юзц баша чатдырыр. Епик янянядя дя 
белядир, чцнки «Дядя Горгуд» епосунда щяр бойун ахырында Дядя 
Горгуд эяляряк сюз сюйляйиб, бой бойлайыр" (7, с. 41, 50, 67, 78 вя с). 

Артыг алтынъы бойда - «Ейвазын Чянлибеля эятирилмяси» бойунда 
Ашыг Ъцнун Чянлибелдядир вя онун статусу кифайят гядяр айдын эюрц-
нцр. Беля ки, Короьлу Ейвазы Чянлибеля эятиряркян Ниэар ханымын тякли-
фи иля бцтцн дялиляр ону гаршылайырлар: «Мяълис гурулду. Кефляр дурулду. 
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Саги доланды. Рущ тазаланды. Ашыг Ъцнун сазыны кюкляйиб ортайа чыхды. 
Чалдылар, охудулар, дедиляр, эцлдцляр, Ниэар ханым Ейвазын эюзлярин-
дян юпдц, кюйняйинин йахасындан кечириб юзцня оьул еляди» (2, с.114). 
Там айдындыр ки, «Короьлунун Истанбул сяфяри» голунун финалы Короь-
лунун мяълис апармаьы иля тамамланырса, «Ейвазын Чянлибеля эятирил-
мяси" голунда щямин функсийаны Короьлу дура-дура мящз Ашыг Ъц-
нун йериня йетирир. Башга сюзля, Чянлибеля эялян Ашыг Ъцнун гейд-шярт-
сиз баш гящряман Короьлунун, щятта епик яняняйя нязяр салмыш олсаг, 
мцяййян мянада Дядя Горгудун да статусуну мянимсяйир. 

Короьлу иля Ашыг Ъцнун арасындакы статус бюлэцсц "Короьлунун 
Байазид сяфяри" голунда тамамиля йени формада вя ачыг, яйани шякилдя 
юзцнц эюстярмиш олур. Короьлу иля Ашыг Ъцнун арасында олан дейишмя 
заманы Короьлунун ялиндя саз явязиня гылынъ вар. Йяни бурада гылынъын 
сялащиййятинин Короьлуда олмасы габарыг шякилдя эюстярилирся, демяли, 
щямин мягамда сазын сялащиййяти Ашыг Ъцнундадыр: 

"Короьлу сычрады Гыратын цстцня. Ат Короьлуну цстцндя эюръяк еля 
кишняди ки, Чянлибеля сяс дцшдц. Короьлунун цряйи атланды, бейни гызды, эюз-
ляри тярлан эюзц кими аловланыб йанды. Саз явязиня мисри гылынъы чякиб деди: 

Йыьылса мяхлугат, гурулса мящшяр,  
Исрафил суруну чала гоймарам.  
Чякярям гылынъы, эиррям мейдана,  
Учурдарам, бурда гала гоймарам. 

Короьлу еля сюзцн биринъи бяндини демишди Ашыг Ъцнун еля бир 
байаты чякди ки, щамынын бядяни лярзяйя эялди" (2, с.218). 

Короьлу иля Ашыг Ъцнун арасындакы статус бюлэцсцнцн ня гядяр 
инъя вя ня гядяр дцшцнцлмцш олдуьуну нювбяти йеддинъи бой - «Дурна 
тели» бойу бир даща тясдиг едир. Бойун финалында беля сюйлянир: 

«Короьлу башдан башлайыб ахыраъан ящвалаты ханымлара, Баьдада 
эетмяйиб, Чянлибелдя галан дялиляря данышды. Амма Эизироьлунун 
адыны да чякмяди. О барядя бир кялмя дя кясмяди. Ниэар ханым ала 
эюзлярини бир дяфя сцздцрцб Короьлуйа бир гыйгаъы бахды. Деди: 

- Ай Короьлу, сян ки беля иш билянсян, иэидсян, эюрясян бу дцнйада 
сянин кими икинъи бир адам да вар, йа еля анан сяни тяк доьуб? 

Короьлу щеч бир сюз демяди. Йавашъа галхыб, Ашыг Ъцнунун 
сазыны ялиндян алыб, басды баьрына деди: 

Анадан оьул доьулубду,  
Эизироьлу Мустафа бяй.  
Бу дцнйайа тяк эялибди, 
Эизироьлу Мустафа бяй" (2, с.л36). 
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Короьлунун икинъи дяфя Ашыг Ъцнунун сазыны алыб охумасы Ашыг 
Ъцнуну она верилмиш статусдан мящрум етмяк дейил. Еля бу фактын 
юзц беля бир ъящяти тясдиг едир ки, Ашыг Ъцнун юз статусундадыр вя мяъ-
лиси апармаг цчцн мягам эюзляйир. Короьлунун сазы алыб чалмасы вя 
охумасынын архасында ися Ниэар ханыма бяслянян уъа бир севэи вя 
мящяббят эизлянир ("Ниэар ханым ала эюзлярини бир дяфя сцздцрцб 
Короьлуйа бир гыйгаъы бахды"). 

Бяс диэяр бойларда голларын финалы неъя баша чатыр? Сяккизинъи - 
«Щямзянин Гыраты апармасы» голу Короьлунун саз чалыб, охумасы иля 
(2, с.л77), доггузунъу - «Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяси» голу 
Короьлунун йедди эцн, йедди эеъя той ейляйиб Мящбуб ханымын Бялли 
Ящмядя, Ширин ханымы Тцпдаьыдана, гарабашы да Дяли Мещтяря вер-
мяси иля (2, с.201), онунъу - «Короьлунун Байазид сяфяри» голу Короь-
лунун щюкмц иля дялилярин давадан ял чякмяси, гошуна аман верилмяси 
вя сазы дюшцня басыб охумасы иля (2, с.222), онбиринъи - «Гулун гачма-
сы» голу Ялямгулу ханын гызы Ругиййя ханымла Эцръцоьлу Мяммядин 
тойунда Короьлунун цчтелли сазы синясиня басыб охумасы иля (2, с.238), 
оникинъи - «Дцратын итмяйи» голу Короьлунун «Телли Ниэар» рядифли 
эярайлысынын сюйлямяси иля (2, с.247), онцчцнъц - «Короьлу иля Болу бяй» 
голу Короьлунун «Даэлар» гошмасы иля (2, с.269) ондюрдцнъц - «Кор-
оьлунун Гарс сяфяри» голу Короьлунун айаьа дуруб сазы эютцрмяси вя 
юзц «дювран ачыб мяълис гурмасы» иля (2, с.291) онбешинъи - «Кор-
оьлунун Дярбянд сяфяри» голу йеня дя Короьлунун гошмасы иля (2, 
с.326), онйеддинъи, сонунъу - «Короьлунун гоъалыьы» голу ися бцтцн 
бунлардан фяргли олараг, йеня Ашыг Ъцнунун мяълис апармасы иля баша 
чатыр: «Атлар кцсняди, гылынълар ойнады. Гырат ики дал айаьынын цстя 
галхыб гызмыш пялянэ кими еля бир шащя чякди ки, даь-даш титряди. Ашыг 
Ъцнун цчтелли сазы баьрына басды. Щамы бир йердя тязядян Чянлибеля 
галхмаьа башладылар» (2, с. 347). 

Далбадал доггуз голда финаллар йеня дя Короьлунун саз чалыб 
охумасы вя гошма, эярайлы сюйлямяси иля битир. Илк тяяссцрат беля ола 
биляр ки, Короьлу Ашыг Ъцнуна эцзяштя эетдийи статусуну эери гайтарыр. 
Бяли, епос мянтиги буну тяляб едирди, амма о ъцр дюнцш сахта, сцни 
йолла дейил, тябии формада олмалы иди. Тябиилик ися ондан ибарятдир ки, 
"Короьлу" епосунда Ашыг Ъцнунун тамамиля башга бир функсийасы да 
вардыр. Диггят едяк, Ашыг Ъцнцн юзц "Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи" 
голунда Короьлунун наращатлыьыны, сыхынтысыны эюрцб дейир: 

"-Короьлу, буна эюря сян щеч мялул олма! Сянин мяним кими ашы-
ьын вар. Дцнйа ки вар, мяним айаьымын алтында сим кимиди. Эедярям, 
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эязярям, доланарам, Рцстям кими иэид, Йусиф кими эюзял бир оьлан та-
парам, эялиб сяня хябяр верярям, эятириб юзцня оьул едярсян" (2, с.91).  

Йахуд "Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяйи" голунда беля сюйлянир:  
"Йеня Ашыг Ъцнун чохдан иди ки, Чянлибелдян чыхмышды. Ня Щям-

зянин Чянлибеля эялмяйини билирди, ня Гыраты апармаьыны. Ня Короь-
лунун Тогатдакы ишиндян хябяри вар иди, ня дя Гыраты эятирмяйиндян. 

Шящяр-шящяр, кянд-кянд дювран ачырды, мяълис гурурду. Бир 
тяряфдян Короьлудан охуйуб ону мяшщури-ъащан еляйярди, бир тяряфдян 
ъаван, иэид оьланларын сай-сечмялярини йыьыб Чянлибеля эюндярярди, бир 
тяряфдян дя пашалардан хябяр йыьыб Короьлуйа чатдырарды" (2, с. 178). 

Вя йахуд да "Короьлунун Гарс сяфяри" голунда дейилир: 
"Короьлу сорушду: 
-Бяс Ашыг Ъцнун щаны? Щеч эюзцмя дяймир.  
Ниэар деди: 
-Ашыг Ъцнуну эеня дя Тогата эюндярмишик ки, Щасан пашанын 

ишляриндян бизи хябярдар елясин" (2, с.270). 
Беляликля, айдын олур ки, Ашыг Ъцнун иэидлярин сечилмяси вя бязи 

мялуматларын ялдя едилмяси цчцн чох вахт Чянлибелдя олмур. “Ашыг 
Ъцнун щаггын, ядалятин тяряфиндядир - вя еля она эюря дя Чянлибеля 
эялиб чыхыр, лакин онун сяняти - функсийасы елядир ки, ел-ел, оба-оба эязир 
(бу миссийа да ашыьа озандан кечир), дцнйаны эюрцр" (3, с.л65). Мящз 
буна эюря дя финалларда хейир-дуа вермяк, саз чалыб мяълис апармаг 
вязифясини йеня Короьлу йериня йетирир. 

Сонунъу голда ися бцтцн щадисялярин мяркязиндя олан Ашыг 
Ъцнунун Чянлибелдя дялилярля бирэя олмасы факты вя финалдакы мювгейи 
щямин статусун йенидян гайтарылмасы иля нятиъялянир. Демяли, Ашыг Ъц-
нун олан йердя саз, сюз сащиби Ашыг Ъцнундур. "Короьлунун ашыглыьы 
онун цчцн сянят дейил, мяняви-яхлаги кейфиййятдир" (3, с.л65). 

Епосун мятниндя Ашыг Ъцнунун сазы да тез-тез хатырланыр вя 
апарыъы саз кими эюрцнцр: " Короьлунун кющня йарасы тязялянди. Ашыг 
Ъцнунун сазыны ялиндян алыб, баьрына басды. Деди: 

Телли Ниэар мялул дурар,  
Ял гойнунда, бойнун бурар,  
Мцжэанын синяйя вурар. 
Эюз охшайар, гаш инилдяр" (2, с.91).  

"Дурна тели" голунун сонунда ися Короьлу чалыб охуса да, йеня 
Ашыг Ъцнунун сазы иля чалыб охуйур: 

"Ниэар ханым ала эюзлярини бир дяфя сцздцрцб Короьлуйа бир гый-
ьаъ бахды. Деди: 
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-   Ай Короьлу сян ки иш цзц билянсян, иэидсян, эюрясян бу дцнйада 
сянин кими икинъи бир адам да вар, йа еля анан сяни тяк доьуб? Короь-
лу щеч бир сюз демяди. Йавашъа галхыб, ашыг Ъцнунун сазыны ялиндян 
алды, басды баьрына деди: 

Бир аты вар Алапача, 
Аман вермир Гырат гача, 
Шешпяринин уъа щача, 
Эизироьлу Мустафа бяй" (2, с.136-137). 

Ашыг Ъцнуна мяхсус сазын апарыъы мювге тутмасы цчцнъц бир 
фактла да тясдиг олунур. Беля ки, "Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяйи" 
голунда Бялли Ящмяд Мящбуб ханымын архасынъа эедяндя Ашыг Ъцнун 
юз сазыны она верир вя сюйляйир ки, " Мящбуб ханымла шяртимиз вар. О сяни 
бу сазла таныйаъаг" (1, с.л83). Бялли Ящмяд Мящбуб ханымын щцзурунда 
саз чаларкян саздакы ашыьын бири сыныр. Бялли Ящмяд бу ишя щюкмян 
янъам чякмяк щаггында дцшцнцр. Уста йанына эялян Бялли Ящмядин 
уста иля сюзц чяп эялир вя о, сазы устанын башына вуруб сындырыр. Сонра ися 
"Бялли Ящмяд дцкандакы сазлардан бир йахшысыны сечди. Пулуну гойду 
пиштахтанын цстцня. Сазы чийниня салыб чыхды байыра". (2, с.л88). 

Бу да сон дейил, чцнки Рум пашасынын гошуну Бялли Ящмядин цс-
тцня щцъум чякяндя мяъбурян щямин сазы гылынъ явяз едир (Хатырла: 
Короьлу да саз явязиня мисри гылынъы эютцрцр!): "Бялли Ящмяд бир дя 
бахды ки, гошун ятрафы бцрцдц. Эюрдц дай айры ялаъ йохдур. Сазы чий-
ниндян чыхарыб бир тяряфя атды. Мисри гылынъы чякиб юзцнцн вурду гошу-
на" (2, с.л88). Вуруш гуртарандан вя Бялли Ящмяд хилас оландан сонра 
ися эюрцр ки, "Мящбуб ханымын ялиндя бир дяня дя саз вар. Сорушду: 

-Мящбуб ханым, бу нядир? 
Мящбуб ханым деди: 
-Сазды. Ашыг Ъцнун цчцн гайытдырмышам" (2, с.л98). 
Йяни бцтцн бу фактлар да эюстярир ки, Ашыг Ъцнуну саз олмадан 

тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. 
"Короьлу" епосундакы Ашыг Ъцнун образынын мащиййяти вя мяз-

мунунда тамамиля башга бир ъящят дя вар. Бу ися ашыглыг сянятинин 
цлвилийи, саза-сюзя мцнасибят, щалал вя щарамын бир-бириндян айрылмасы 
кими мясялялярля баьлыдыр. Онларын айдынлашдырылмасы цчцн епосдакы 
бязи мягамлара хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 

"Дурна тели" голунда Короьлу "палтарынын цстцндян бир ашыг пал-
тары эейиб, чийниня дя бир саз салыб" (2, с.л76) ъамаатын топлашдыьы мей-
дана эялир. Бу мейданда Аслан пашанын ясир эютцрдцйц дялиляри асмаг 
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ниййяти вар: "Еля бу дямдя Короьлу юзцнц салды мейдана. Аслан паша 
эюрдц буду, бир ашыг чийниндя саз эирди орталыьа. 

Деди 
-Айя йаншагсанмы?  
Короьлу деди:  
-Бяли, пашам, йаншаьам.  
Аслан паша деди: 
-Айя, щеч Короьлунун сюзляриндян билирсянми?  
Короьлу деди: 
-Ай паша, изин вер, сяня сюз охуйум, сюз олсун. Короьлу ня 

адамды ки, онун сюзц беля мяълисдя охуна?!  
Паша деди: 
-Йох, сян билмирсян, мян Короьлунун цч дялисини тутмушам. Бу 

шадйаналыг да онун шадйаналыьыды. Инди сян бир аз Короьлунун сюзля-
риндян де ки, онларын црякляри ачылсын (2, с.л27-128). 

"Щямзянин гыраты апармыьа" голунда Короьлу Гыратын архасынъа 
Тогата эялир, амма ашыг палтарындадыр: 

"Короьлу сюзцнц гуртарыб сазы чийниня салды. Йаваш-йаваш эялиб 
Щасан пашанын имарятиня чатды. Бахды ки, бир тойду, бир тойду... эял эю-
рясян. Мяълис паша, бай, хан, таъирлярля долуду. 

Бяли, ешитдиляр ки, ашыг эялиб, щамы севинди. Короьлуну чякиб 
мяълися апардылар" (2, с. 164). 

"Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяйи" голунда ися беля бир мягам 
вар: 

"Мящбуб ханым еля ки Ашыг Ъцнуну йола салды, бир мцддят эюзля-
ди. Сонра гызлара деди: 

-Гызлар, йаман цряйим дарыхыр. Эюздя-гулагда олун, щарада чий-
ниндя саз ашыг эюрдцнцз мяним йаныма эятирин. Бир аз дедирдяк цряйи-
миз ачылсын" (2, с. 183). 

Бцтцн бунлар ону сцбут едир ки, ашыглар пашаларын йанында, онла-
рын сарайында олмурлар. Чцнки ашыглар щалал адамларын ятрафына топ-
лашыр, онларын мяълисиндя чалыб охуйурлар. Мящз еля Ашыг Ъцнунун да 
Ъяфяр пашанын йанындан узаглашмасынын, Чянлибеля - Короьлунун 
йанына эялмясинин ясас сябяби будур. 

Ашыг Ъцнун "Короьлу" епосунун поетикасында сон дяряъя зярури 
функсийаларын дашыйыъысыдыр. Епосда иэидлярин - дялилярин йанында бир дяли 
ашыьын да олмасы Короьлунун биткин вя мядяни ъямиййят гуруъулуьу 
ишинин тясдигидир. 
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3. БЯДИИ МЯКАНЫН ХАРАКТЕРИ 
 

"Короьлу" епосунда баш гящряманын щярякяти иля баьлы олараг 
мяканлар тез-тез дяйишир вя мцхтялиф истигамятляри ящатя едир. Шцбщя 
йохдур ки, бу, билаваситя епос поетикасы иля баьлы мясялядир. Мякан-
ларын дяйишмяси щямчинин халгын арзу вя идеалларынын бюйцклцйцня вя 
интящасызлыьына дялалят едир. Амма епосда бир мякан да вар ки, о, 
щямишя дяйишилмяз галыр. Беля бир мякан Чянлибелдир. 

Чянлибел илк дяфя мящз биринъи голда - "Алы киши" голунда тягдим 
олунур. Беля ки, эюзляри чыхардылмыш Алы киши оьлу Рювшяня (эяляъяк 
Короьлуйа) Чянлибели танытмаг истяйир. Онлар яввялъя бир чайын гыраьын-
дакы аьаълы, отлу бир йеря эялиб чатырлар, сонра ися дцзянэащда дайа-
нырлар. Алы киши отлу-сулу мяканы да, дцзянэащы да бяйянмир. Нящайят, 
цчцнъц бир йеря йетиширляр: 

"Эетдиляр, эетдиляр, бир уъа даьын белиня чатдылар. Алы киши сорушду:  
-Оьлум, бура неъя йердир?  
Рювшян деди: 
-Ата, бура щяр тяряфи гайалыг, чянли, чискинли бир даь белидир.  
Алы киши сорушду: 
-Оьул, бах эюр, бу бел ки дейирсян, бунун щяр тяряфиндя бир уъа 

гайа эюрцнмцр ки?  
Рювшян деди: 
-Ата, эюрцнцр. Бири саьында, бири дя солунда. Юзц дя башлары гардыр.  
Алы деди: 
-Оьул, мяним ахтардыьыны йер еля бурадыр. Мян бураны чох йахшы 

таныйырам. Ъаван вахтларда бурада чох ат ойнатмышам, чох ъейран-
лара ох атмышам, чох ъцйцрляр овламышам. Бура мяним кющня ойла-
ьымдыр. Бурайа Чянлибел дейярляр" (2, с.15-16). 

Бу, артыг идеал мякандыр! 
Башга бир мараглы ъящят ондан ибарятдир ки, "Короьлу иля Дяли 

Щясян" голунда илк дяфя Короьлуйа раст эялян Дяли Щясянин Короьлу 
иля давасы мящз йер - мякан цстядир. Беля ки, Короьлу "Гыраты миниб 
Чянлибелин ятяйиндяки йола чыханда" (2, с.л8) Дяли Щясянля гаршылашыр вя 
Дяли Щясян ондан сорушур: 

"-Яйя, де эюрцм кимсян? Бу йерлярдя ня эязирсян?" (2, с.18). 
Дяли Щясян Короьлудан яввял бу йерлярин "сащибидир". Онун юз 

дили иля дейилдийи кими, бурадан ким кечся, она баъ-хяраъ вермялидир. 
Щятта Дяли Щясян Короьлуйа мяьлуб оландан сонра да нечя мцддят 
бу йерлярдя щюкмранлыг етдийини беля анладыр: 
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"-Гоч Короьлу, дцз йедди илдир ки, мян бу йолларын аьасыйам. 
Индийя гядяр щяля бир адам мяним габаьыма чюп сала билмяйиб. Бу 
йедди илин ярзиндя бир таъир, бир бязирэан мяня баъ вермямиш бу щяндя-
вярдян кечя билмяйиб" (2, с.22). 

Короьлу иля Дяли Щясянин давасындан вя Короьлунун гялябясин-
дян сонра ян бюйцк идеал Чянлибелдя йурд-йува салмаг идеалыдыр. Артыг 
Короьлу Дяли Щясянля вя Дяли Щясян кими диэяр тяряфдарлары иля бярабяр 
идеал бир мяканын формалашмасына хцсуси сяй эюстярир. Чянлибел кими 
ялчатмаз бир тябият эушясини идеал бир ъямиййятя чевирмяк арзусу иля 
йашайыр. Беляликля, епосун илк голларындан башлайараг Чянлибел идеал 
мякан вя идеал ъямиййятин символуна чеврилир. Она эюря дя "Короь-
лунун Истанбул сяфяри" голунда Чянлибели санки танымаг олмур: 

"Чянлибел инди дюнцб башга бир алям олмушду. Бир гийамят вар иди 
ки, эял эюрясян. Ев тикян, йурд салан, мяшг еляйян, ат чапан, ъыдыр 
ойнайан..." (2, с.24). 

Амма ящямиййятлидир ки, Чянлибелин там якси олан реал мякан да 
илк голлардан эюрцнмяйя башлайыр. Бу мякан Щясян ханын вя Щасан 
пашанын - ханларын вя пашаларын щаким олдуьу мякандыр вя щямин 
мяканын характери ися белядир: 

"Алы киши деди: 
-Хан, онда изн вер паша цчцн айьыр сечмяйя башга адам эетсин. 

Илхыда бу дайлардан йахшы ат йохдур. Мян юзцм баша дцшя-дцшя йахшы 
ат гойуб пис ат сечя билмярям. Бу мяним адыма лайиг олмаз. 

Бу сюз ханы ъин атына миндирди. Ъяллад чаьырыб ямр еляди ки, Алы 
кишинин бойнуну вурсун. Паша да гязяблянмишди. Алы кишинин ахыр сюзц 
ону да дяли елямишди. Одур ки, деди: 

-Щясян хан, мян эюрцрям ки, сянин илхычын бу дайлара чох бюйцк 
гиймят верир. Йягин ки, еля о щаглыдыр. Онда сян беля еля. Бу дайларын 
щяр бирини онун бир эюзцня гиймят еля. 

Пашанын сюзц ханын хошуна эялди. Ямр етди, ъяллад Алы кишинин 
эюзлярини чыхартды" (2, с.8). 

"Короьлунун Истанбул сяфяри" голунда да Чянлибелин там якси 
олан мякан Истанбулун кяндляриндян биридир. Щямин кянд ня гядяр 
балаъа олса беля йеня реал мякандыр вя бу реаллыьы Бялли Ящмядя санки 
гайибдян дейилян "иэид иэид гуллуьунда олмалыдыр" фикри мцщитя юз 
етираз мязмуну иля тясдиг едир. Бир аз сонра ися Истанбулун юзцндяки 
антищяйат ящвали-рущиййяси цзя чыхыр. Бу ящвали-рущиййя хоткар гызынын 
мясъидя эетдийи вахт адамларын вялвяляйя дцшцб дцкан-базардан гач-
маьы иля яйаниляшир: "Таъир гычыны сцрцйя-сцрцйя башлады данышмаьа ки, 
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бяс хоткар эедиб Мяккя зийарятиня. Щяр ъцмя эцнцндян - ъцмя эцнц-
ня хоткар гызы Ниэар ханым мясъидя эедир. О, евдян чыханда ъар чякиб 
хябяр верирляр ки, щамы даьылыб евиня эетсин. Хоткар юзц тапшырыб ки, 
эяряк бир намящрям адам Ниэар ханымын бойуну эюрмясин" (2, с.25). 

Амма даща мараглысы будур ки, Истанбулдакы реал щяйаты гябул 
етмяйян илк образ Бялли Ящмяддирся, ян бюйцк образ ися хоткар гызы 
Ниэар ханымын юзцдцр. Ниэар ханым узагдан-узаьа, эюрмязя-билмязя, 
щямчинин севэи дили иля Чянлибели Истанбула гаршы гойур: 

"Чянлибел цстцндя ясрямиш нярсян,  
Дцшмян габаьында дайанан ярсян,  
Тамам дялиляря иэид, сяркярсян,  
Ахтарсан, тапарсан дцз илгар мяни" (2, с.28). 

"Короьлунун Истанбул сяфяри" голунда Чянлибелля Истанбул арасында 
бир ара мякан - кечид мякан да вардыр. Бу мякан голда ифадя олунан 
идейанын реаллашмасында ясас ролу ойнайыр. Беля ки, Короьлу Истанбула 
эялиб ашыг палтарында Ниэар ханымла эюрцшцр вя юз разылыьы иля Ниэар 
ханымы Истанбулдан эютцрцб Чянлибеля апарыр: "Гырат йелдян ганад тахыб 
учурду. Эялщаэял, эялиб бир чямянзара чыхдылар. Бир тяряфдян Короьлу 
эеъяни йатмамышды, йаман йухусузду, бир тяряфдян дя Ниэары беля 
хялвят оьурлайыб апармаг она аьыр эялирди. Одур ки, дцшцб аты отлаьа 
бурахды. Ниэары да эютцрцб орадакы булаьын башына эялди" (2, с.41). 

Булаьын башынын цстцндя чаьлайан, отлаьы эял-эял дейян бу чямян-
зар ара мякандыр. Истанбулла Чянлибел, реал мяканла идеал мякан ара-
сындакы мцнасибятляр мящз бурада айдынлашдырылмалыдыр. Бу айдынлаш-
ма цчцн лазым олан психоложи мцщит дя вардыр: Ниэары беля хялвят 
оьурлайыб апармаг Короьлуйа аьыр эялирди вя ейни заманда епос 
гящряманы кими Короьлуйа йарашмырды. 

Ара мяканда Короьлу яввялъя Ниэар ханымын гардашы Бцръц 
Султанла, сонра ися хоткарын гошуну иля щагг-щесаб чякир вя юзцнц 
тясдиг едир. Ниэар ханымы да эютцрцб она кюмяйя эялян дялилярля 
Чянлибеля йолланыр. Ниэар ханым эюрян кими беля бир фикря эялир ки, Чян-
либел "уъа даьларын башы, эцллц, чичякли бир ойлагдыр" (2, с.45). Короьлу 
ися юзц Чянлибели Ниэар ханыма беля тягдим едир: 

"Уъалардан уъа даьы,  
Щярэиз эяля билмяз йаьы,  
Короьлутяк яр ойлаьы,  
Ниэар, Чянлибел буду, бу!" 

"Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи" голунда илк таныш олдуьу-
муз мцщит Нахчыван яразиси, бу яразинин ичярисиндя ися конкрет, реал вя 
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микро мякан щесаб едилян налбянд дцканыдыр. Короьлунун бурада 
наллары язишдириб "язик-цзцк дямир парчаларыдыр", - дейя налбяндя гай-
тармасы ня гядяр зарафатйана олса беля онун реал мякана олан мцна-
сибятидир. Мараглы одур ки, Дямирчиоьлу да Короьлунун вердийи пуллары 
язиб она гайтарыр: "Гяряз, налбянд Гыратын дал айагларыны да наллайыб 
гуртарды. Короьлу ялини ъибиня салыб пул чыхартды. Дямирчиоьлу пуллары 
алыб, Короьлу наллара бахан кими, о йана чевирди, бу йана чевирди, 
ялиндя мум кими язиб, Короьлунун юзцня гайтарды ки: 

-Верирсян ямялли-башлы пул вер, бу язик-цзцкляри нийя бизя верир-
сян?" (2, с.48). 

Дямирчиоьлунун бу щярякяти Короьлуйа ъаваб олса да, яслиндя реал 
мякана гаршыдыр, чцнки пул Чянлибелин дейил, реал мяканын нишанясидир. 

Голда бир ара мякан да вар. Бу мякан Короьлунун Дямирчиоьлу 
иля щагг-щесаб чякдийи мякандыр. Беля ки, Дямирчиоьлу Короьлунун 
архасынъа дцз Чянлибеля эялиб чыхыр: "Бу даь мяним, о дяря сянин, о 
дяря мяним, бу даь сянин, аз эетди, цз эетди, тяпя ашыб дцз эетди, 
эеъялярин бириндя эялиб Чянлибелин ятяйиня чатды" (2, с.50). Чянлибелин 
ятяйиндя Короьлу да ону сясиндян таныйыр, амма юзцнц бцрузя вермир. 
Щятта Гыраты чох чятинликля тювлядян чыхармаг ишиндя Дямирчиоьлуна 
кюмяк едир, онун Гыраты гачырмаг истяйиня дя бир нюв йардымчы олур. 
Бяс бу мягамларда - Чянлибелин ятяйиндя, Гыраты тювлядян чыхаранда, 
атын гачырылмасына кюмяклик эюстяриляндя Короьлу Дямирчиоьлу иля 
щагг-щесаб чякя билмяздими? Ялбяття, йох! Она эюря ки, бунлар щамысы 
Чянлибелдир, ара мякан дейил. Онда еля ися ара мякан щансыдыр? 

Короьлу иля Дямирчиоьлу Гырата миниб Чянлибелдян узаглашырлар 
вя араланнда беля быр диалог олур: 

"Короьлу деди: 
-Йахшы, бяс сян ондан щеч горхмурсан?  
Дямирчиоьлу деди: 
-Мян онун ня гылынъындан горхурам, ня шешпяриндян, ня дя 

дялиляриндян. Амма дейирляр дава ейляйяндя онун бир няря чякмяйи 
вар. Горхсам, горхсам, бялкя, биръя о нярядян горхарам. 

Короьлу деди: 
-О, щялям-щялям йердя няря чякмяз. Амма залым оьлунун  

голлары йаман гцввятлидир. Бир шейя илишди, гуртарды. Дямирчиоьлу деди: 
-Ай биръя инди эяля чыха бура, эюстярям она голларынын гцввятини. 
Короьлу даща данышмады. Бир аз да эетдиляр. Короьлу даща лап 

архайын олду ки, Чянлибелдян узаглашыблар. Дай щай-кцй дя дцшся, дяли-
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ляр хябяр тута билмяз. Аьзыны онун гулаьына дайайыб, бир дяли няря чяк-
ди. Дямирчиоьлу ашыб, дцз Гыратын айагларынын алтына дцшдц" (2, с.52). 

Чянлибелдян узаг бир йер - бах бу, Короьлу иля Дямирчиоьлу ара-
сындакы конфликтин щялл олундуьу ара мякандыр! 

"Короьлунун Ярзурум сяфяри" голунда реал мякан Ярзурум, идеал 
мякан ися йеня Чянлибелдир. Еля бурадаъа бир ъящят бялли олур ки, епосда-
кы щадисяляр ъяряйан етдикъя реал мякан - Истанбул, Нахчыван, Ярзурум 
вя с. дяйишир, амма идеал мякан (Чянлибел!) дяйишмяз олараг галыр. 

Ярзурум адлы реал мяканын характерини Ъяфяр пашанын эюндярдийи 
ашаьыдакы мяктуб тяйин едир: "Гурбанын олум, Короьлунун башыны 
эятирмяк тякбятякликдя щеч бир пашанын иши дейил. Яэяр сян Короьлунун 
тяляф олмасыны истяйирсянся, щюкм еля бцтцн пашалар йербяйердян гошун 
чякиб онун цстцня йерисинляр. Бялкя, бу йол иля ону бизим башымыздан 
еляйясян. Йохса онун йедди мин йедди йцз йетмиш дялиси вар ки, щяряси 
бир ляшкяря бярабярдир" (2, с.54). 

Мцгайися цчцн гейд едяк ки, Чянлибеля тязяъя эялян Ашыг Ъцнун 
ися Короьлуйа беля дейир: "Короьлу, мян сянин щаггында чох сюзляр 
ешитмишдим. Сяня пис дейяндя варды, йахшы дейян дя варды. Амма мян 
эюрдцклярими эюрдцм. Бурада, сянин йанында галмаг орайа эетмяк-
дян чох йахшыдыр" (2, с.55). 

Ашыг Ъцнун бураны вя ораны - Чянлибели вя Ярзуруму бир-бириндян 
там шякилдя фяргляндирир. Щятта бу фярг Ашыг Ъцнун Ярзурума гайы-
дандан сонра даща габарыг формада юзцнц эюстярир: Ъяфяр паша Ашыг 
Ъцнунун голларыны баьладыб зиндана салдырыр. Лакин Ъяфяр пашанын гызы 
Телли ханымын сяйи иля Ашыг Ъцнун зиндандан хилас едилир вя Ашыг 
Ъцнун бирдяфялик Чянлибеля эедир. О, Телли ханымын да реал мякандан 
азад олмаг истяйини Короьлуйа беля чатдырыр: 

"Бир мина эярдянли, дурна боьазлы,  
Бир алма йанаглы, бир шящла эюзлц,  
Тути данышыглы, гумру аьызлы,  
Ширин дилли ъаным алды, Корьлу! 
 
Демя ки, Ъцнунун сюзц йаландыр, 
Щуридир, пяридир, ня ъцря ъандыр; 
Дедим ки, Короьлу эюзял аландыр, 
Сюзцмдян хошланды, эцлдц, Короьлу" (2, с.63).  

Мяслящят-мяшвярятдян сонра Дямирчиоьлуну Телли ханымын арха-
сынъа эюндярирляр. Дямирчиоьлу Ярзурама эялиб пящляван мейданында 
пашанын йанында ад чыхармыш Гара пящлявана галиб эялир. Ъяфяр 
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пашанын адамлары ялаъсыз галыб Дямирчиоьлунун цстцня бищушдары сяпиб 
ону тутурлар. Артыг бу мягам Чянлибелля Ярзурумун цз-цзя эялмяси 
мягамыдыр. Ясас конфликт ися ара мяканда - пящляван мейданында 
щялл едилмялидир. Чцнки пящляван мейданы Ярзурумда олса беля башга 
мяканлардан сечилир. Бу фярглилик ися ондан ибарятдир ки, истяр ашыг, 
истярся дя пящляван мейданында щямишя байрам эцнляриндя йарышлар 
кечириляр, удузан йцз тцмян веряр, удан ися йцз тцмян аларды. Демяли, 
бу мяканлар щаггын вя ядалятин рямзидир, она эюря дя ара мякандыр. 

Беля дя олур. Короьлу юз дялиляри иля эялир, Дямирчиоьлуну азад 
едир вя ону Телли ханымла бирликдя Чянлибеля йола салыр, щятта той едиб 
Телли ханымы Дямирчиоьлуна верирляр. Беляликля, реал мяканда, Ярзу-
румда - ган, дава; идеал мяканда, Чянлибелдя ися той щавасы вар. 

"Ейвазын Чянлибеля эялмяйи" голу бирбаша идеал мяканын – Чянли-
белин тясири иля башлайыр: "Йаз тязяъя ачылмышды. Чянлибел йеня дя эцля, нярэи-
зя бойанмышды. Булаглар гайыр-гайыр гайнайыр, црякляр ойур-ойур 
ойнайырды. Дялилярин няряси йеня дя Чянлибели башына эютцрмцшдц" (2,с.88). 

Бу тясвир динляйиъидя бюйцк мямнунлуг щисси йарадыр. Тясвирдян 
айдын олур ки, йени бир ъямиййят кими формалашан Чянлибел инсанларын 
ращатлыьы вя фиряванлыьы цчцндцр. Йазын - эцллярин, чичяклярин райищяси вя 
сярин булагларын сяси иля бурада йашайан инсанларын ящвали-рущиййяси 
арасында мцтянасиблик вар. Лакин бунунла беля Короьлу иля Ниэар ха-
нымын гялбиня бир мяйуслуг да чюкмцшдцр. Бу мяйуслуг сонсузлуг-
дан - ювладсызлыгдан доьан бир мяйуслуг иди. Яслиндя ювладсызлыг нисэи-
линин ортайа чыхмасы да Чянлибелдяки эюзяллийин вя шадйаналыьын тясири 
алтында мцмкцн олмушдур. Ниэар ханым дейир: 

"Чянлибели эцлляр бязяр,  
Эцлляр саралса ким цзяр?  
Щяр гуш баласыйнан эязяр,  
Нийя сянин балан йохдур?" (2, с.89)  

Беля бир вязиййятдян чыхыш йолуну Ашыг Ъцнун мцяййянляшдирир вя 
Короьлуйа оьуллуьа эютцрмяк цчцн кяндбякянд, шящярбяшящяр эязиб 
"Рцстям кими иэид, Йусиф кими эюзял бир оьлан" (с.91) тапмаьа сюз 
верир. Амма ону тапмаг о гядяр дя асан дейил, чцнки Ашыг Ъцнун 
реал мяканда идеал инсан ахтарыр. Нящайят, чятин дя олса, гяссаб Алынын 
оьлу Ейвазы Тякя-Тцркманда тапыр. 

Короьлу Ейвазын далысынъа эялир, атасынын разылыьы иля ону эютцрцб 
Чянлибеля йола дцшцр. Еля бу вахт щямин ящвалатдан Ейвазы юз дястя-
синя гатмаг истяйян Яряб Рейщан хябяр тутур: "Короьлунун Чянлибел-
дян эялиб Тякя-Тцркманда беля иш эюрмяйи Яряб Рейщана чох аьыр 
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эялди. Башынын адамларына щай вуруб Короьлунун далына дцшдц" 
(с.л06). Яряб Рейщан кяся йолла эялиб Тякя-Тцркманла Чянлибел арасын-
дакы кечиди тутур. Бу кечид ара мякандыр вя Короьлу бу мяканда 
Яряб Рейщана галиб эялир, лакин Яряб Рейщаны юлдцрмядийиня эюря 
конфликт там шякилдя юз щяллини тапмыр (Эюрцнцр, Короьлу Яряб Рей-
щанла йенидян гаршылашмаг истяйирмиш). 

"Дурна тели" голунда ися реал мякан Баьдаддыр. Баьдада дурна 
тели эятирмяйя эедян Ейваз, Дямирчиоьлу вя Бялли Ящмяд Аслан паша-
нын адамлары тяряфиндян ясир эютцрцлцрляр. Баьдадын реал мякан кими 
тясдиги ашаьыдакы фикирлярдя ифадя олунмушдур: "Короьлунун Тцркма-
на эедиб Яряб Рейщанла вурушмаьы, Ейвазы Чянлибеля эятирмяйи бцтцн 
алямя сяс салмышды. Хоткар бу ишдян сонра эютцрцб эеня бцтцн пашала-
ра фярман йазмышды ки, бяс Короьлунун йа юзцнц, йа да дялилярини юлдц-
ряня янам веряъяк, эюрцб хябяр вермяйяни дар аьаъындан асаъаг. Фяр-
мандан бириси дя эялиб Баьдадда Аслан пашайа чатмышды" (2,с. 117). 

Короьлу Аслан пашайа ясир дцшмцш дялилярин далысынъа эялир. Баь-
дада чатанда мялум олур ки, Аслан паша мейданда ясир эютцрцлмцш 
дялиляри асмаг истяйир. Демяли, бу мейдан да формал бахымдан реал 
мякана аид олмасына бахмайараг, пящляван мейданы кими ара - кечид 
мякандыр. Короьлу щямин мейданда Аслан паша вя онун гошуну иля 
гаршылашыр, Аслан пашаны юлдцрцр. Дялиляри азад едир. Эери гайыданда 
Короьлу Коса Сяфярдян сорушур: 

"-Коса Сяфяр, бурадан Чянлибеля нечя йол вар? 
Коса Сяфяр деди: 
-Бурадан Чянлибеля ики йол вар. Бири щаман бу йолду ки, эедирик. 

Бири дя даь йолудур ки, бах о тяпялярин далындан диклянир. Амма о йол 
чох чятинди. Юзц дя бир йарым дяфя бу йолдан узагды" (2, с.л34). 

Короьлу дялиляри Чянлибеля йола саландан сонра ара мякан олан 
чай кянарында Короьлу щаггында "ики гочун башы бир газанда гайна-
маз" дейян Эизироьлу Мустафабяйля гаршылашыр, чятинликля дя олса, она 
галиб эялир вя сонда Эизироьлу Мустафа бяйин идеал мякана - Чянлибеля 
эялиб Короьлунун дястясиня гошулмасынын шащиди олуруг. 

"Щямзянин Гыраты гачырмаьы" голунда реал мякан олан Тогат 
щаггында тясяввцрц Щасан пашанын хоткара эизлиъя дедийи ашаьыдакы 
сюзляр мцяййян едир: "Хоткар саэ олсун, Короьлу бу саат чох эцъляниб. 
Ону алдатмагла тора салмаг олмаз. Биз эяряк цч тяряфдян гошун чякиб 
ону щалга-мярякя еляйяк, щамысыны бир йердя гырыб гуртараг. Йохса тяк 
ону юлдцрмякдян кар ашмаз" (2, с.139). Бу иши ися хоткар Щасан 
пашанын юзцня тапшырыр. Щасан паша да адамларыны йыьыб Короьлунун 
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цстцня цч тяряфдян гошун чякмяйи планлашдырыр. Бу планын ясас тяркиб 
щиссяляриндян бири Гыратын яля кечирилмясидир. Щасан пашанын бюйцк гызы 
Дцнйа ханымы Болу бяйя вермяк вядини ешидян Кечял Щямзя Гыраты яля 
кечириб эятирмяйя о щалда разы олур ки, Щасан паша кичик гызы Дона 
ханымы да она версин. Бу шяртля разылашырлар вя Кечял Щямзя Чянлибеля 
эялир, сонра ися гуллуг елядийи Дцраты эютцрцб Тогата йола дцшцр. Буну 
билян Короьлу Гырата миниб онун далысынъа эедир вя дяйирманда Кечял 
Щямзяйя чатыр. Бах бу дяйирман Тогатла Чянлибел арасында олан ара 
мякандыр. Амма бу мяканда мювъуд наразылыг щялл олунмагданса, 
даща да дяринляшир вя Короьлунун хейриня щеч бир нятиъя щасил олмур: 
Кечял Щямзя щеч юзц дя эюзлямядян Гыраты яля кечирир. 

Шцбщясиз, дяйирман ара мякан кими ясас конфликтин щялли мяканы 
дейил. Короьлу вя Кечял Щямзяни ясас конфликтин гцтбляриндя дайанан-
лар кими дя гябул етмяк доьру олмазды. Она эюря ки, башлыъа зиддиййят 
Короьлу иля Щасан паша арасындадыр. Бу ися Тогатда щялл олунур. 
Демяли, апарыъы ара мякан Тогатдакы мейдандыр вя она Ярзурум-
дакы пящляван мейданынын аналогу кими бахмаг щеч дя сящв олмазды. 

Короьлу бир нечя эцндян сонра тяк-тянща Тогата эялир. Той 
мяълисиндя ашыглыг едир. Нящайят, Гыраты азад едиб тякбашына мцщаси-
ряни йарараг Чянлибеля гайыдыр. Щасан пашаны юлдцрмядийиня эюря кон-
фликт дя баша чатмыр (Эюрцнцр, Короьлу Щасан паша иля йенидян гаршылаш-
маг истяйирмиш!). 

"Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяйи" голунда реал мякан Румдур. 
Амма бу мяканда Ниэар ханымын вя Телли ханымын юз хошлары иля 
Чянлибеля эетмяйиндян хябярдар олан Рум пашасынын гызы Мящбуб ханым 
Ашыг Ъунунла Короьлуйа сифариш эюндярир ки, она демяли бир сиррим вар, 
бу шяртля ки, Короьлунун юзцня демялийям. Мящбуб ханымын Короьлуйа 
сифариши илк нювбядя онун реал мякана етиразы демякдир. Беля олдугда 
Мящбуб ханым Ниэар ханым вя Телли ханымла бир сырада дурдуьу кими 
Истанбул, Ярзурум вя Рум да реал мяканы тямсил етмяк бахымындан бир 
сырада дурар. Диэяр тяряфдян Мящбуб ханымын Ашыг Ъцнуна йюнялтдийи 
"Короьлу неъя адамдыр?" (с.л80), "Чянлибел неъя олан йердир?" (с.л80) 
суаллары реал мяканла идеал мякан - Румла Чянлибел арасындакы фяргин 
ортайа чыхмасынын сябяби олур. Ашыг Ъцнун Короьлу щаггында дейир: 

"Билмяк олмаз онун мин бир фелини, 
Намярд гойа билмяз йеря белини, 
Бир дяфя шешпяря атса ялини, 
Дцшмянин изини силяр Короьлу" (2, с.л80).  

Йахуд Чянлибели беля тягдим едир: 
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"Даьлары вар гоша-гоша, 
Дцшмян эюрся, чякяр щаша, 
Бата билмяз султан, паша, 
Мящбуб ханым, бизим йерляр" (2, с.л81).  

Бялли Ящмяд Телли ханымын ардынъа Рума эедир. Бялли Ящмядин 
бурада олдуьуну билян Рум пашасы онун цстцня гошун йеридир вя Бялли 
Ящмяди тута билмяйяъяклярини эюрцб бир гурьу гурурлар вя бунун 
нятиъясиндя Бялли Ящмяди гуйуйа салырлар. Мящбуб ханымын мяктубу-
ну алан Короьлу Бялли Ящмяди хилас етмяк цчцн дялилярдян Танрытаны-
мазы вя Тцпдаьыданы Рума эюндярир вя дялиляр ону гуйудан чыхарыб 
Чянлибеля эятирирляр. Бялли Ящмядля Мящбуб ханымын тойу олур. 

"Короьлунун Байазид сяфяри" голуна эялдикдя ися Байазидин реал 
мякан кими тягдиматы Ящмяд таъирбашынын Хялил пашайа дедийи сюз-
лярдя ифадя олунур: 

"-Паша саэ олсун, мян эедирям. Щяля бу йаша эялмишям, индийя кими 
мяним карванымы бир гулдур, гачаг дястяси сойа билмяйиб. Йедди аьаъдан 
йедди аьаъа бир гаралты эюръяк бахмышам, сечмишям, гулдур, гачаг олду-
ьуну билян кими карваны эютцрцб, йолу аздырмышам. Инди йеня дя эедирям. 
Аллащ мяня йар олса, иншаллащ бу дяфя дя карваны саь-саламат эятиряъяйям. 
Амма ки, шяр демясян хейир эялмяз. Бу дяфя сяфярим горхулуду. 
Короьлуну чох щарамзада дейирляр. Ишди ейщаня, бирдян тутулсам онда бир 
гурьу гуруб Короьлуну Байазидя эюндяряъяйям. Эюздя-гулагда олун ки, 
эяляндя ону тутуб Щасан пашайа хябяр чатдырасан" (2, с.202). 

Щадисяляр яксиня ъяряйан едир. Ящмяд таъирбашы тутулуб Чянлибеля 
апарылыр. Онун арзусу вя Короьлунун разылыьы иля Ейваз, Щалайпозан, 
Тохмагвурун Байазид йазысына эедиб ъейран яти эятирмяк истяйирляр. 
Орада ися ясир дцшцрляр. Беляликля, Байазид йазысы Короьлу иля Хялил 
пашанын арасындакы конфликтин сябяби, тюрядиъиси олдуьуна эюря ара 
мякан щесаб едилир. 

Короьлу ясир дцшмцш дялиляри азад етмяк цчцн Байазидя йола дц-
шцр. Дюйцш башланыр вя Короьлу Хялил пашаны, дастан дили иля десяк, 
ъящяннямя васил еляйиб галиб эялир, дялиляри азад едир вя Чянлибеля - идеал 
мякана дюнцрляр. 

"Дцратын итмяйи" голунда Чянлибели лап еля голун яввялиндя идеал 
мякан кими эюрцрцк: "Йеня дя йаз айлары эялмишди. Чянлибелдя башга 
бир алям вар иди. Щяр тяряф ал-йашыла бцрцнмцшдц. Еля иди, еля иди ки, эцл 
эцлц, бцлбцл бцлбцлц чаьырырды. О неъя дейярляр, лаляляр бянювшяляря эюз 
вурурду. Сылдырым гайаларда хыналы кякликляр гаггылдашырды. Бцлбцлляр 
Короьлунун сясиня сяс верирди. Чянлибелин ятякляриндя от адам бойу 
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галхмышды. Короьлунун ипя-сапа йатмайан айьырлары илхы иля эюй ота 
бурахылмышды. Короьлу бу йаз Дцраты да илхыйа гатдырмышды. 

Дцрат ола, чюл ола, хам дяли айьырлар ола. Олмушду дялисов бир шей. 
Дай бир ат иля йола эетмирди. Чячикляширди, гапышырды, вурушурду. Дай, о 
неъя дейярляр, илхыны эютцрмцшдц башына, елямишди лялик-црйан" (2, с.230). 

Реал мякан олан Баллыъа ися беля тясвир едилир: "Гара хан язазил 
хан иди. Чох аз адам тапыларды ки, онун ялиндян синядаьы олмасын. Юзц 
дя йаман тамащкар иди. Кимдя бир йахшы шей эюрсяйди йа хошла, йа 
щийля иля, йа да ки, бунларын щеч бириси баш тутмайанда, зорла тутуб 
ялиндян аларды. Дай ъамаат онун ялиндян зинщара эялмишди. Щяр йердя 
юзцнц еля эюстярирди ки, эуйа Иран падшащынын гощумуду. Оду ки, 
горхудан щеч кяс она бир сюз дейя билмирди" (2, с.239). 

Голдаки ящвалатлардан бялли олур ки, Короьлунун илхысыны Гара хан 
яля кечирмишдир. Короьлу Баллыъайа йола дцшцр. Бурада ара мякан 
Баллыъада илхынын сахландыэы йердир. Короьлу бурайа эялир, Гара ханла 
гаршылашыр вя она галиб эяляряк илхыны Чянлибеля эятирир. 

"Короьлу иля Болу бяй" голунда Болу бяй юз гошуну иля Ярзин-
ъандан Чянлибеля йцрцш ейляйир. Короьлу ися тяк-тянща эялиб Аь гайайа 
чыхыр вя орада гяфлятян Болу бяйля цз-цзя эялир. Короьлу юзцнц Чянлибе-
лин горугчусу кими тягдим ется дя, ону таныйан Мещтар Муртузун 
тякиди иля ял-голуну баьлайырлар. Амма бир аздан Болу бяй онун гол-
ларыны ачдырыр. Бундан сонра о, Короьлу олдуьунун етираф едир. Болу 
бяй ися Короьлуну апарыб Щясян пашайа тящвил веряндян сонра пашанын 
гызы Дцнйа ханымла евляняъяйи мягсядини ачыглайыр. Буну билян Ко-
роьлу Болу бяйин ону пашайа вермясиня разылашыр. Лакин Чянлибеля 
гайыдыр, йарагларыны эютцрцр вя щямин йеря - аралыг мякана гайыдыр. 
Болу бяйин гошуну иля вурушур, онлара галиб эялир, сонра ися бир галиб 
кими вердийи сюзя ямял едяряк юзцнц Болу бяйя тяслим едир. Болу бяй 
ися ону эятириб гуйуйа салыр. Дцнйа ханым онун йерини Исабалыйа билди-
рир, Исабала ися Короьлуну гуйудан чыхарыр. Дюйцш башланыр. Короьлу 
Болу бяйин башыны мисри гылынъла ики парча едир вя икинъи дяфя галиб эялир, 
Чянлибеля гайыдырлар. Короьлу Чянлибелин даьларыны эюрцб дейир: 

"Таладым шащлары щяля аз дедим,  
Тцрфя эюзялляря ишвя, наз дедим,  
Нечя таъир-тцъъар сяндя эизлядим,  
Ачмадын сиррими, сирдашым даьлар" (2, с. 269).  

"Короьлунун Гарс сяфяри" голунда Гарсын реал бир мякан кими 
тягдиматы йолда ашыг палтары эеймиш Короьлунун раст эялдийи оьланын 
сюзляриндя ифадя олунмушдур: 
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"-Ъан Короьлу, мяни Гарс пашасынын гызы Щцрц ханым сянин 
йанына эюндяриб. Бил вя аэащ ол! Буду, мцддятди ки, тцркманлы Яряб 
Рейщан эялиб яйляшиб Гарсда. Гошун иращлайыр ки, Чянлибелин цстцня эя-
ля. Гарс пашасы да она сюз вериб ки, яэяр Чянлибели ала бился, гызы Щцрц 
ханымы она веряъяк. Инди Щцрц ханым мяни эюндяриб сянин йанына ки, 
ящвалатдан сяни хябярдар еляйим" (2, с. 272). 

Короьлу бирбаш Щцрц ханымын евиня эялиб чыхыр. Яряб Рейщанла 
пашанын онун бурада олмасындан хябяр тутуб цстцня гошун йеридир. 
Ялаъсыз галан Короьлу минарянин башына чыхыр. Вязиййятин ян эярэин 
мягамында Ейваз дялилярля бирэя Гарса эялир вя минарянин йанындакы 
мейданда - ара мяканда дава башлайыр. Ейваз Яряб Рейщана галиб 
эялир. Короьлу гялябядян сонра дейир: 

"-Щасан паша истяйирди ки, Болу бяйин, бир дя Яряб Рейщанын яли иля 
иш дцзялтсин. Болу бяйи дармадаьын еляйиб, нишанлысы Дцнйа ханымы эя-
тирмишям. Иншаллащ Тогаты да даьыдыб Щасан пашанын юзцнц Чянлибеля 
эятиряъяйям" (2, с. 290). 

Голун ахырында идеал мякан кими Чянлибелдя Ейвазла Щцрц ханы-
мын той мяълиси гурулур. 

"Щасан пашанын Чянлибеля эялмяйи" голунда щям Тогат, щям дя Ис-
танбул – щяр икиси бир йердя реал мякан кими хоткарын дилиндян Щасан па-
шайа сюйлянир: "Хоткар Щасан пашаны эюръяк, еля биринъи сюзц бу олду ки: 

-Щасан паша, бир мяня де эюрцм няйи эюзляйирсян? Эюзляйирсян ки, 
Короьлу эялиб сяни Тогатда, мяни дя Истанбулда юлдцрсцн? 

Щасан паша дилини салды ишя. Мин йердян мин бящаня эятирди. Ан-
ъаг щеч бири бир гуруша дяймяди. Хоткарын ахырынъы сюзц бу олду ки: 

-Щасан паша, билмирям. Сяня гырх эцн мющлят верирям. Йа буду 
ки, эяряк Чянлибели даьыдыб, Короьлунун башыны эятирясян, йа буду ки, 
гырх биринъи эцн сянин юзцнц дар аьаъындан асдыраъаьым" (2, с.315). 

Чянлибел ися йеня идеал мякандыр. Ялямгулу ханын гонаг эяляъя-
йини билиб тойа тядарцк эюрцлян сявиййядя щазырлыг ишляри апарырлар: 
«Гойун кясян ким, оъаг йандыран ким, атыны тумарлайан ким, палта-
рыны щазырлайан ким..." (2, с.316) 

Амма эялян елчи гонаьын Чянлибелин "цч аьаълыьындакы булаьын 
башында" (2, с.316) эюзлядийини билдирир. Бир аз кечяндян сонра ися мя-
лум олур ки, щямин йердя Щасан паша он мин няфярлик гошунла эюзляйир 
вя Чянлибеля йцрцш етмяйя щазырлашыр. Беляликля, "цч аьаълыгдакы булаг 
башы" епосун сонунъу ара мяканыдыр. Короьлу иля Щасан паша бурада 
цз-цзя эялирляр. Короьлу сон гялябясини чалыр. Чянлибелин цч аьаълыьын-
дакы булаг башы йалныз айрыъа эютцрцрмцш бир гол цчцн дейил, щямчинин 
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бцтювлцкдя епосун юзцня аид олан конфликтин баша чатмасы мяканыдыр. 
Буну башга фактлар да тясдиг едир. "Алы киши" адлы биринъи голда Щасан 
пашанын эцнащы уъундан башлайан зиддиййят мящз "Щасан пашанын 
Чянлибеля эялмяйи" голунда юз щяллини тапыр: 

"Короьлу деди: 
-Щасан паша, мяним атам Алы киши сяни киши билиб бу ики аты сяня 

баьышламаг истяди. Бу йахшылыьын явязиндя сян бу атларын цстцндя онун ики 
эюзцнц чыхартдын. Одур ки, бу Чянлибеля эяляндян мян ящд елямишям. Инди 
ящдим йериня эялиб. Сяни юлдцрмяйяъяйям. Амма ня гядяр ки, юмрцн 
вар, Чянлибелдя галыб бу ики ата мещтяр олаъагсан" (2, с.326). 

"Короьлу" епосунда мяканын характери цч мцщцм мягамла тя-
йин олунур: реал мякан, ара мякан вя идеал мякан. Реал мякан паша-
ларын щаким олдуьу Истанбул, Ярзинъан, Рум, Гарс, Тогат вя башгала-
рыдыр. Идеал мякан ися щеч вахт дяйишмир. Бу, Чянлибелдир. Реал мякан-
ла идеал мякан арасында кечид характери дашыйан бир ара мякан да 
мювъуддур ки, бу, конфликтин щялли мяканыдыр. 

 
4. ФИЗИКИ ЭЦЪЦН СЕМАНТИКАСЫ 

 

Азярбайъан гящряманлыг дастанларынын апарыъы хцсусиййятляриндян 
бири дя иэидлийин вя гящряманлыьын тянтяняли шякилдя ифадясидир. Гящря-
манлыг дастанлары йалныз халгын тяфяккцр тярзинин, дцшцнъя системинин 
вя йарадыъылыг имканларынын иникасы дейил, щямчинин бундан даща артыг 
дяряъядя халгын, етносун физики эцъцнцн нцмайишидир. Щяйатда эюря бил-
мядиклярини, бязян дя эюрмяк истядиклярини дастан, епос дили иля нягл ет-
мяк кечмиши вя эяляъяйи бу эцн ятрафында бирляшдирмяк демякдир. 

Епос цчцн цмуми, йекдил олан бир ъящят вар: гящряманлыг дастанында 
эцъ гялябя демякдир вя эцълц гящряман апарыъы образдыр. Беляликля, щяр 
щансы бир епосда образларын шярти сырасы эцълярин шярти сырасыдыр. Мятндя щеч 
бир образ юзцндян эцълцнц ютцб габаьа кечя билмир, щятта ону истяся беля 
бу, мцмкцн дейилдир. Гящряманын эцъц епосун структуруну мцяййянляш-
дирир вя бядии мятн эцъдян асылы олур. Щятта тящкийя дя буна табедир. 

Сющбят "Короьлу" епосундан эедирся, "Короьлу"нун гящряман-
лыг дастаны олдуьуну сцбута чалышмаг, неъя дейярляр, ачыг гапыны ач-
маг цчцн итялямяк кими бир шейдир" (9, 163). О ки галды епосдакы физики 
эцъцн тятбиг сащяляриня онлар мцхтялиф олдуьу кими, бу эцълярин бир-бири 
иля мцгайисясиндян доьан нятиъяляр дя мцхтялифдир. Щямин мцхтялифлик 
епосдакы сцжетя вя мязмуна да тясир эюстярир. Щяр бир эцъ сащиби 
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мцяййян чярчивядя чыхыш едир: бири юзцнцн лайиг олдуьу мювгейи мцяй-
йянляшдирир, диэяри ися башгасына юз йерини эюстярир. 

Бу мянада бязи мягамлары хатырламаг олар. Мясялян, Короьлу 
щаггында беля сюйлянир: "Короьлу аты ъювлана эятириб гызмыш шир кими онла-
рын цстцня ъумду" (2, с.21). Йахуд Алы киши Короьлуйа мяслящят верир ки, 
"юзцнц Дяли Щясяндян эюзля" (2, с. 17). Вя йахуд башга бир факт: "Дя-
йирманчы горхудан лап кцнъя гысылмаг истяйяндя палтары илишди дяйирманын 
чархына, чарх аз галмышды ки, дяйирманчыны биртящяр елясин ки, Короьлу 
аман вермяйиб ъялд онун гычындан тутду, чякди байыра" (2, с.149). 

Дямирчиоьлунун физики эцъц ися ашаьыдакы деталларла динляйиъийя 
чатдырылыр: "Йавашъа дцкандан чыхды. Сяссиз-сямирсиз онлара йахынлашды. 
Короьлуну бир тяряфя итяляйиб, атын дал айагларынын икисини дя йердян 
эютцрдц. Ат ща чапалады, ща партлады, айагларыны Дямирчиоьлунун ялин-
дян гуртара билмяди. Ахырда йорулуб дайанды" (2, с.48). Щятта бурайа 
Короьлунун наллары бармаглары арасында язиб бир тяряфя атмасына 
ъаваб олараг Дямирчиоьлунун Короьлунун вердийи дямир пуллары язиб 
она гайтармасыны да ялавя етсяк, деталлашманын тясири иля мятлябин даща 
да айдынлашдыьы сцбут олунар. 

Гяъяр Алы барядя ися бунлар сюйлянир: "Гяъяр Алы Тогатын лап 
арзуман пящляванларындан иди. Щяля индийя кими онун архасыны йеря 
вуран, гылынъынын габаьында галхан сахлайан олмамышды" (2, с.л41). 
"Истяр Короьлуда, истярся дя "Короьлу"нун диэяр гящряманларында 
(онларын щяр бириндя) аз вя йа чох дяряъядя илащи эцъ вар" (3, с. 133). 

Амма даща мараглы ъящят будур ки, епосун мятниндя вя ейни 
заманда там тябии формада эцъ сащибляринин сырасы да верилир. 
"Короьлунун Истанбул сяфяри" адланан бойда евиндя эеъялядийи гары иля 
Короьлу арасында сяъиййяви бир диалог вардыр: 

"Короьлу сорушду: 
- Йахшы, ай ана, сянин фикринъя, мян ким ола билярям? Арвад деди: 
- Ай бала, бахырам сяня... ня билим, валлащ... Демяйя дя утаны-

рам... Сян еля дейясян Рцстям пящлявансан ахы. 
Короьлу эцлцб деди: 
-Йох, ана, тапа билмядин. 
-Онда йягин Яряб Рейщансан. 
Короьлу деди: 
-Йох, йеня тапа билмядин. 
Арвад бир аз фикря эедиб деди: 
-Онда Эизироьлу Мустафа бяй дейилсян ки? 
-Йох, ана, о да дейилям. 
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Арвад бир дурухду. Сонра гонаьына бахди: 
-Бала, онда, валлащ, аз галырам... Ай бала, бирдян сян о Короьлу 

оларсан ща... Короьлу эцлцб деди: 
-Бах, инди тапмысан" (2, с.32-33). 
Бу бахымдан ашаьыдакы фикир тамамиля доьрудур: "Чянлибелдя 

епос гящряманын башына топлашан дялиляр ня гядяр ъянэавяр, иэид олса-
лар да, дастанда Короьлуйа бярабяр тутулан цч шяхсиййят даща ъанлы ся-
ъиййяляндирилир. Бунлар Дяли Щясян, Яряб Рейщан вя Эизироьлу Мустафа 
бяйдир" (1, с.50). Гары иля Короьлунун диалогуна эялдикдя ися орада 
гары тяряфиндян адлары чякилян образлары эцъ бахымындан сыраламаг сон 
дяряъя мараглыдыр. Шцбщясиз, гары танымадыьы, лакин адыны ешитдийи 
адамларын эцъцнц йцксялян хятт цзря (ашаьыдан йухарыйа) садалайыр. 
Беля олдугда эцълярин бюлэцсц ашаьыдакы кимидир: 

1. Короьлу 
2. Эизироьлу Мустафа бяй 
3. Яряб Рейщан 
4. Рцстям пящляван. 
Бу сыраланмада Рцстям пящляван нисбятян ашаьы эцъ щесаб едился 

дя, епосун мятниндя онунла мцгайисяйя тез-тез раст эялмяк олур. "Дц-
ратын итмяйи" голунда Баллыъадакы Гара хандан, онун язазиллийиндян 
сющбят ачылыр. Ейни заманда бялли олур ки, Гара хан Дцрат да дахил ол-
магла Короьлунун илхысыны яля кечирир: "Гара хан цч эцн иди ки, илхыны 
тутмушду. Амма бир дяня илхычы илхыны бойнуна эютцрмцрдц. Гара хан 
ня гядяр дюйцрдц, сюйцрдц, горхудурдуса, йеня дя бир шей чыхмырды. 
Илхычылар, мещтярляр билмишдиляр ки, илхы Короьлунунду. Оду ки, бир 
адам йахын дцшмцрдц. 

Йеня дя Гара хан илхычылары, мещтярляри йыьмышды башына. Бир дя 
бахды ки, буду быр адам эялир, еля бил ки, Рцстями-Залды. Амма пал-
палтарындан илхычыйа охшайыр. Цряйиндя севинди ки, "бу чох йахшы олду. 
Еля буну эютцрярям илхычы, тапшырарам илхыны буна"... Гяряз, о гядяр 
эюзляди ки, Короьлу эялиб чыхды" ( 2, с.243-244). 

Бу, Гара хан тяряфиндян щялялик танынмамыш Короьлунун Рцстям 
пящляванла мцгайисясидир. Гара хан юз эцъцнц ися Рцстям пящляванла 
дейил, тамамиля башга бир мцгабил тяряфля нязяря чарпдырыр. Беля ки, щя-
лялик танымадыьы, амма эюзляриня илхычы кими эюрцнян Короьлуйа цз ту-
туб сюйляйир: "Мян дедим мяня илхычы ол, демядим ки, Короьлуну мя-
ним цстцмя чяк эятир. Бир дя сян ня чох Короьлу, Короьлу дейирсян? 
Короьлу бир адсыз-сансыз эядянин бириси, мян хан. Юзцм дя Иран падша-
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щынын гощуму. Короьлу эялмиш мяня ня еляйяъяк? Гой лап эялсин. Ону 
бир Короьлу елярям ки, бири дя йанындан чыхар" (2, с 245). 

Беляликля, Гара ханын нязяриндя ики бюйцк эцъ вар: Рцстям пящля-
ван вя Иран падшащы. Иран падшащы ися Рцстями-Залдан даща эцълцдцр. 
Она эюря дя щялялик танымадыьы бир адамы (яслиндя ися Короьлуну!) Рцс-
тями-Зал сявиййясиндя, юзцнц ися Иран падшащынын гощуму кими эюрцр. 

Епосун мятниндя сюйляйиъи эянъ йашларында олан Рювшяни дя (эяля-
ъяк Короьлуну!) Рцстям пящляванла бир мцстяви цзяриня эятирир: "Рюв-
шян Рцстям кими иэид, йенийетмя ъаван бир оьлан иди. Он беш, он алты 
йашы да йа ола, йа олмайа иди. Амма еля эцълц, еля гцввятли иди ки, аьа-
ъын будаьындан йапышса, кюкцндян чыхарар, юкцзцн буйнузундан йа-
пышса, йериндян дик галдырар" (2, с. 9). 

Мцгайисядя епос поетикасы цчцн сяъиййяви олан ики ъящят эюрцнцр. 
Биринъиси, эяляъяк Короьлу Рцстям пящляванла там ейниляшдирилмир. 
Башга сюзля, сюйляйиъинин дедийи "амма еля эцълц, еля гцввятли иди ки" 
сюзляри эяляъяк Короьлунун Рцстям пящлявандан да цстцн олдуьуну 
нязяря чарпдырыр. 

Икинъиси, "Дядя Горгуд" епосундан эялян епик яняня синдрому 
Короьлунун эцъц щаггында даща эениш тясяввцр йарадыр. Беля ки, 
аьаъын кюкцндян чыхарылмасы "Дядя Горгуд"дакы Гараъа Чобаны 
хаталадыр: "Газан гейрятя эялди. Чобаны бир аьаъа сара-сара мющкям 
баьлады. Атланды, йцрцйц верди. Чобана айдыр: "Мяря чобан! Гарнын 
аъыгмамышкян, эюзцн гарармамыш икян бу аьаъы гопан эюр! Йохса, 
сяни бунда гуртлар-гушлар йеяр", - деди. 

Гараъа Чобан зярб еляди, габа аьаъы йериля-йурдиля гопарды, 
аргасына алды, Газанын ардына дцшди" (7, с46). 

Йахуд "Короьлу" епосу сюйляйиъисинин "юкцзцн буйнузундан 
йапышса, йериндян дик галдырар" мцнасибяти йеня дя "Дядя Горгуд"-
дакы Дирся хан оьлу Буьаъын Байындыр ханын уъа мейданында буьайа 
галиб эялмясини йада салыр: "Буьайла оьлан бир щямля чякишдиляр. Ики 
талусынын цстиня буьанын кюпцк турды. Ня оьлан йеняр, ня буьа йеняр. 
Оьлан фикир еляди, айдыр: "Бир тама диряк урурлар, ол тама дайаг олур. 
Бян бунын алнына нийя тайаг олурбян-турубян" - деди. Оьлан буьанын 
алнындан йумруьын эедирди, йолындан ъавылды. Буьа айаь цстиня тура-
мады, дцшди; дяпясинин цстиня йыгылды. Оьлан быъаьыны ял урды. Буьанын 
башыны кясди" (7, с.36). 

"Короьлунун Истанбул сяфяри" голунда тязяъя таныш олдуьумуз вя 
Чянлибеля кюнцллц шякилдя эялмяк истяйян Бялли Ящмяд дя Рцстям пящ-
ляванла мцгайися олунур: "Истанбул кяндляринин бириндя Бялли Ящмяд 
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адында йенийетмя, ъаван бир оьлан варды. Бялли Ящмядин быь йерляри щя-
ля тязяъя тярляйирди. Амма эцъдя, гцввятдя Рцстям пящлявана баъ вер-
мязди. Юзц дя чох эюзц-кюнлц тох адамды" (2, с.24). 

Беляликля, мятндя Бялли Ящмяд щям Рцстям пящляванла мцгайися 
едилир, щям дя ондан эцълц ("Рцстям пящлявана баъ вермязди!") эюстя-
рилир. Йяни ясас мягсяд кюнцллц шякилдя Чянлибеля эедиб Короьлу дялиля-
риня гошулмаг истяйян Бялли Ящмядин щеч дя зяиф олмадыьыны нязяря 
чарпдырмагдыр. 

Щям Короьлунун (Рювшян вя Короьлу вариантларында), щям дя 
Бялли Ящмядин Рцстям пящляванла мцгайисяси вя щяр ики епос гящря-
манынын Рцстям пящлявандан цстцн эюстярилмяси халг дцшцнъясинин, 
епос тяфяккцрцнцн ясл мязмуну вя мащиййятидир. Гары образы сырала-
мада Рцстям пящлявана ахырынъы йери верир, сюйляйиъи ися гящряманлары 
тамамиля тябии олараг ондан цстцн щесаб едир. Епос мятни камилдир. 

Епосун "Дурна тели" голунда Баьдада сяфяр едян Ейваз, Дямир-
чиоьлу вя Бялли Ящмяд Аслан пашанын адамлары тяряфиндян ясир эютцрц-
лцрляр. Хоъа Язизин эятирдийи бу аъы хябяр бцтцн дялиляри мяйус едир вя 
Короьлу онлары азад етмяк цчцн йола дцшцр. Баьдада йахынлашанда 
бир гоъа бичинчи иля растлашыр. Гарыдан фяргли олараг гоъа бичинчи мцяй-
йян бир мювгейя маликдир вя Короьлуйа ряьбятини эизлятмир. Амма 
даща мараглы ъящят ондан ибарятдир ки, щаггында ешидиб цзцнц эюрмя-
дийи иэидляри хатырлайыр: "Гоъа Мурадбяйли сюзцнц ешидяндя бир фикря 
ъумду. Деди: 

-Йахшы, дейирсян ки, Мурадбяйли тяряфиндянсян. Де эюрцм, Короь-
луну таныйырсан, йа йох? 

Короьлу эюрдц гоъада сюз вар. Деди:  
-Таныйырам. Нийя танымырам!  
Гоъа деди: 
-Инди ки таныйырсан, мяня де эюрцм Короьлуйа дост адамсан, йа 

дцшмян? 
Короьлу деди: 
-Дост оларыг. Ня вар ки? Бу шейляри мяндян нийя сорушурсан?  
Гоъа деди: 
-Бала, дцздц, мян ня Рцстями-Зал олмушам, ня Эизироьлу Мус-

тафа бяй дейилям, ня дя Короьлуйа тай олан дейилям. Амма ъаванлы-
ьымда мян дя юзцмя эюря бир киши олмушам" (2, с.124). 

Гоъа бичинчи дя ейнян гары кими адыны чякдийи иэидлярин эцъцнц 
йцксялян хятт цзря садалайыр. Онун тягдиминдя ися эцълярин сырасы ашаьы-
дакы кими олур: 
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1. Короьлу 
2. Эизироьлу Мустафа бяй  
3. ...  
4. Рцстями-Зал 
Гоъа бичинчинин сийащысында Яряб Рейщанын ады йохдур. Бу, 

шцбщясиз, гоъа бичинчинин Короьлу иля цзбяцз дайандыьы анда хцсуси 
шякилдя вя чох чевик бир формада дцшцнцлмцш мягамдыр. Она эюря ки, 
Яряб Рейщан Короьлунун дцшмянидир. Беляликля, гоъа бичинчи гары иля 
мцгайисядя там айыг вя сайыг бир адамдыр. 

Яряб Рейщанла баьлы вя бундан даща ящямиййятли олан башга бир 
мянтиг дя вар. Беля ки, бу образа илк дяфя "Ейвазын Чянлибеля эятирил-
мяси" голунда раст эялирик вя орадан бялли олур ки, "Яряб Рейщан тцрк-
ман бяйляриндяндир" (2, с.л06). О, Короьлунун Ейвазы атасы Гяссаб 
Алынын разылыьы иля Чянлибеля апармасы хябярини ешидяндя хейли дяряъядя 
тяяссцфлянир вя сарсылыр. Чцнки Яряб Рейщан Ейвазы юз дястясиня гат-
маг арзусунда иди: 

"Яряб Рейщан гышгырды: 
-Неъя Короьлу иди, неъя йяни Ейвазы апарды? Сян ня данышырсан? 

Башына ат-зад тяпмяйиб ки? Нийя вердин? Гяссаб Алы деди: 
-Неъя вермяйяйдим? Яэяр мяним Короьлуйа эцъцм чатсайды, 

гяссаб нийя олурдум? Мян дя олардым сянин кими пящляван да. Сянин 
эцъцн чатмайанда мяним эцъцм неъя чатсын?" (2, с.л06). 

Гяссаб Алынын мягсядли вя дцшцнцлмцш шякилдя дедийи щямин сюз-
лярдя Короьлунун физики эцъц иля Яряб Рейщанын физики эцъц гаршылаш-
дырылыр. Еля Гяссаб Алынын бу атмаъасындан да гязяблянян Яряб Рей-
щан юз эцъцнц яйани шякилдя эюстярмяк цчцн Короьлунун архасынъа 
эедир. Ейни заманда мятндян бялли олур ки, "Короьлу Яряб Рейщаны 
таныйырды. Цз-цзя эялмямишся дя, ондан чох ешитмишди. Билирди ки, эцълц, 
гцввятли, иэид бир адамдыр" (2, с. 107). 

Яряб Рейщан кяся йолла эедиб Короьлунун гаршысыны кясир вя он-
лар цз-цзя эялирляр: "Яряб Рейщан атыны ъювлана эятириб Короьлунун цс-
тцня сцрдц. Дава башланды. Йетмиш йедди фяндин щамысыны ишлятдиляр. 
Амма щеч бири о бириня дов эяля билмяди. Ня гылынъдан кар ашмады, ня 
низядян иш чыхмады, ня ямуддан мурад щасил олмады. Ахырда Короьлу 
гязябляниб атдан дцшдц. Палтарын ятяклярини белиня санъды. Голларыны чыр-
мады, мейданда эярдиш елямяйя башлады. Яряб Рейщан да атдан 
дцшдц. Кцштц башланды. Эащ онун дизляри мейданы котан кими сюкцрдц, 
эащ бунун дизляри. Короьлу эюрдц йох, Яряб Рейщан да балаъа 
ъанавар дейил. Ахырда гязябляниб еля бир дяли няря чякди ки, даь-даш 
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сяся эялди. Яряб Рейщанын адамлары щамысы гырьы эюрмцш ъцъя кими 
гачыб даьылдылар. Короьлу ону башына галдырыб йеря вурду. Синясиня 
чюкцб хянъяри боьазына дайады. Яряб Рейщан бир дяфя дя олсун ня 
динди, ня сясини чыхартды, ня дя аман истяди. Короьлу айаьа дуруб 
хянъяри йериня гойду" ( 2, с.л 12). 

Беляликля, "уста бир савашчы" (8, с.59) олан Короьлу щямишя аьла-
майан, йалвармайан дцшмяни баьышламаг янянясиня (хатырла: Газан 
хан!) садиг галараг "сяни иэидлийиня эюря баьышлайырам" ( 2, с.лл2) дейиб 
Яряб Рейщаны азад едир. Ейни заманда щям Короьлуда, щям дя Яряб 
Рейщанда беля бир инам вар ки, онлар йенидян цз-цзя эялиб йенидян 
гаршылашаъаглар. 

Яряб Рейщан щаггында икинъи дяфя "Щямзянин Гыраты апармасы" 
голунда данышылыр. Бурада Щасан паша Короьлуну тутмаг барядя мяш-
вярят-мяслящят мяълиси кечиряркян Яряб Рейщандан Щасан пашайа 
мяктуб эялир. Мяктубда йазылмышды: "Щасан паша, ешитмишям Короь-
лунун цстцня гошун чякирсян. Бил вя аэащ ол! Короьлу мяним дцш-
манымды. Яэяр разы олсан мян дя онун цстцня эедярям" (2, с.л41). 
Щятта бурада бялли олур ки, Щасан паша Яряб Рейщаны "зор адам" (2, 
с.л41) кими таныйыр. 

Яряб Рейщан цчцнъц дяфя "Короьлунун Гарс сяфяри" голунда 
эюрцнцр. Короьлу ашыг палтары эейиб Яряб Рейщандан хябяр билмяк 
цчцн Гарса йола дцшцр. Йолда ися Гарс пашасынын гызы Щцрц ханымын 
Чянлибеля эюндярдийи гасидля гаршылашыр. Щцрц ханым хябяр эюндяриб ки, 
Яряб Рейщан Чянлибеля щцъума щазырлашыр вя Чянлибели алан кими паша-
нын вяди иля Щцрц ханымы она веряъякляр. 

Короьлу Гарса эялир. Бундан хябяр тутан паша вя Яряб Рейщан 
ону тягиб едирляр. Короьлунун цзяриня щцъум башлайанда о, фцрсят 
тапыб минаряйя галхыр. Еля бу мягамда Ниэар ханымын тяклифи иля Гар-
са эялян Ейваз минарянин алтындаъа Яряб Рейщанла щагг-щесаб 
чякмяк истяйир. Бу, епос мянтигиня уйьундур, йяни Ейваз ону юз 
дястясиня гошмаг истяйян Яряб Рейщанла цз-цзя дайанмышдыр: 

"Гяряз, Яряб Рейщанла Ейваз башладылар давайа. Шешпярдян, 
эцрздян мурад щасил олмады, ял елядиляр гылынъа. Гылынълар сынды, тюкцл-
дц, ял елядиляр низяйя, низядян дя кар чыхмайанда атдан дцшцб башла-
дылар кцштцйя. Илан кими сармашдылар бир-бириня. Котан кими башладылар 
мейданын торпаьыны сюкмяйя. Ейваз ъаван, бяркя-боша дцшмямиш 
адам, Яряб Рейщан мин илин пящляваны. Дай, о, неъя дейярляр, пящля-
ванлыг елминин бир дялмя-дешийи йох иди ки, Яряб Рейщан орайа баш 
вурмамыш ола. Нечя-нечя адлы пящляванлар басмышды. О, неъя дейярляр, 
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ад чыхармышды. Эиряляйиб Ейвазын чийин дамарларыны салды ъянэиня..." (2, 
с.286). Сонра ися "Ейваза гцввят эялди. Бир эцъ вериб Яряб Рейщанын 
ялиндян гуртарды... Еля биринъи щямлядя Яряб Рейщаны вуруб сярди йеря. 
Дай аман вермяди, дцшдц цстцня. Бу дяфя дя Ейваз Яряб Рейщанын 
чийин дамарыны кечиртди бармагларына..." (2, с.287) Даща сонра ися 
"Байаг ща хянъяри чякиб, башы лешдян еляди, леши башдан" (2, с.288). 

Беляликля, епос мянтиги юзцнц там доьрултду вя цч мягам габа-
рыг эюрцндц: 

Биринъиси, Короьлу ещтийатда галан эцъ щесаб едилир, даща чятин 
мягам цчцн горунуб сахланылыр. 

Икинъиси, Яряб Рейщанла Короьлу дейил, вахтиля Яряб Рейщанын юз 
дястясиня эютцрмяк истядийи Ейваз гаршылашыр. 

Цчцнъцсц, гарыдан фяргли олараг гоъа бичинъинин бош гойдуьу вя 
щеч бир ад чякмядийи цчцнъц йери Яряб Рейщана галиб эялян Ейваз тутур: 

1. Короьлу 
2. Эизироьлу Мустафабяй 
3. Ейваз 
4. Рцстями-Зал 
Щяр ики гоъанын (гарынын вя бичинчинин!) сыраламасында Короьлуйа 

ян йахын йердя - икинъи пиллядя Эизироьлу Мустафа бяй дурар. Бу ися бир 
тяряфдян Эизироьлу Мустафа бяйин мянян йцксяклийи-мярдлийи иля, диэяр 
тяряфдян дя щягиги бир физики эцъя малик олмасы иля шяртлянир. 

"Дурна тели" голунда Аслан пашанын Ейвазы, Дямирчиоьлуну вя 
Бялли Ящмяди ясыр эютцрмяси бцтцн дялиляри тяшвишя салыр вя Короьлу 
атланыб Баьдада йола дцшцр. О, юз дялиляри иля мейдана эиряндя эюрцр 
ки, ясир дцшян дялилялярин цчц дя дар айаьында дайаныблар. Бу вахт 
мялум олур ки, Эизироьлу Мустафа бяй дялиляри азад етмяк цчцн кюнцлц 
шякилдя орайа эялмишди. 

Епосда беля сюйлянир: "Эизироьлу Мустафа бяй чохдан иди ки, Ко-
роьлу иля габаглашмаг, онунла айырд елямяк истяйирди. Ики гочун башы 
бир газанда гайнамаз дейибляр. Оду ки, Эизироьлу да дейирди: " Йа 
эяряк Короьлунун ады дейиля, йа мяним". Короьлу да Эизироьлу Мус-
тафабяйдян чох ешитмишди. Цзцнц эюрмямишдися дя, эцъцня, гцввятиня 
бяляд иди" (2, с. 129). 

Короьлу вя Эизироьлу Мустафабяйин бир-бирляриня гаршы олмаларына 
бахмайараг, Эизироьлу Мустафабяйин мярдлик эюстяряряк Короьлунун 
ясир дцшмцш дялилярини азад етмяк истяйи онун тяряфиндян щяйата кечириля 
билмир, чцнки Эизироьлу Мустафа бяйин кюмяйиня ещтийаъ галмыр. Ясир 
дялиляри Короьлу вя дястяси азад едир. Лакин Короьлу Чянлибеля йола дц-
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шяндя Эизироьлу Мустьафа бяй йолда онунла гаршылашыр: " Короьлу дю-
нцб баханда эюрдц Эизироьлу Мустиафа бяй юз Алапача атынын цстцндя 
буду, еля эялир, еля эялир ки, тозу думана гатыб, думаны тоза. Гырат Ала-
пачанын сясини ешитъяк дайанды. Короьлу ня гядяр елядися, ат йериндян 
тярпянмяди. Короьлу ганрылыб эерийя бахды ки, эюрсцн Эизироьлу узаг-
дады, йахында, бир дя ону эюрдц ки, тяпясиня бир ямуд эялди, йумбаланыб 
чайа дцшдц. Эизироьлу ялиндяки ямуду йеря атыб гылынъыны чякди ки, дцшцб 
онун башыны кяссин, Короьлу ъялд судан чыхыб онун юз ямудуну эютцр-
дц, Эизироьлунун тяпясиня еля бир ямуд вурду ки, бу дяфя дя Эизироьлу 
дыьырланыб чайа дцшдц. Ъялд галхыб судан чыхмаг истяйяндя Короьлу 
ялини узадыб йапышды онун ялиндян, чякиб чыхартды байыра" (2, с.л34). 

Онлар даваны дайандырдылар. Демяли, эцъляр бярабяр эюрцнцр. Чцнки 
биринъи дяфя Эизироьлу Мустафа бяйин зярбиндян Короьлу чайа дцшцр, 
икинъи дяфя ися Короьлунун зярбиндян Мустафа бяй чайа йыхылыр. Амма 
сонда Короьлунун ял узадыб ону чыхартмасы вя Мустафа бяйя щяйан 
дурмасы Короьлуну даща да йцксялдир - биринъи пилляйя чыхарыр. Буну 
Эизироьлу Мустафа бяй юзц беля етираф едир: "Мян истяйирдим билям, эюрям 
сян эцълц оларсан, йа мян? Ону да ки, эюрдцм. Дай бундан сонра бизим 
вурушмаэымз ахмаглыгды. Ял вер, дост олаг!"(2, с.л31) 

Дярйадан (судан!) сыйрылыб чыхан атлара, илдырым парчасындан 
(оддан!) щазырланмыш гылынъа вя Гошабулаг суйу иля ъилаланан дяли бир 
няряйя сащиб олан Короьлу юз биринъилийини тамамиля горуйуб сахлайыр. 
"Короьлу"дакы физики эцъцн семантикасы епос поетикасынын структуруну 
тянзимляйир вя там шякилдя юзцндя ещтива едир. 
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Füzuli BAYAT 
 

KOROĞLU DASTANINDA İKİ KEÇİD  
RİTUALI (İNİSİASİYA) 

 
a) Giriş 
Türklərin geniş ərazilərə yayılmalarıyla fərqli coğrafiyalarda, fərqli 

xalqların içində formalaşan Koroğlu dastanı (indiyə qədər toplanıb yazıya 
keçirilmiş variantlar nəzərdə tutulur) ən az 17 türk və 8 qeyri-türk xalqının 
(kürt, ərəb, tacik, gürcü, acar (gürcü dilində), erməni, əfqan, abxaz folklo-
runda da Koroğlu dastanı icra edilir.) xalq ədəbiyyatında yazıya keçirilmiş 
şəkli ilə, həm də hər xalqda onlarca variantda mövcuddur. Qeyri-türk vari-
antlarının çoxu, məsələn erməni və gürcü variantları tərcümə, təbdil və 
sonunda da özümsəmə yoluyla yaradılmışdır. Bundan başqa Koroğlu 
dastanı başqa dillərə də tərcümə edilmişdir: ingilis, fransız, alman, rus, 
fars, macar, bolgar, çex, slovak. Bir dastanın bu qədər çox variantının 
olması və bu qədər çox dilə tərcümə edilməsi də yalnız Koroğlu dastanı 
üçün spesifikdir. 

Koroğlu dastanı Sibirdən Balkanlara, Tatarıstandan Orta Asiyaya, 
Qafqazlardan Əfqanistana, Çinə qədər geniş bir sahədə yayılmışdır. Türk 
sözlü tarixinin ən möhtəşəm nümunəsi olan Koroğlu dastanı mifoloji 
görüşləri, ritual dünya modelini, sözlü tarixi də içinə almaqla mürəkkəb 
bir epik əsər şəklini almışdır. Bu dastan şaman dünyagörüşündən təsəv-
vüfə, mifoloji qəhrəmandan epik qəhrəmana, alptan ərənə qədər çox laylı, 
çox təbəqəli bir struktura malıkdir. Dastanın ritual-mifoloji strukturunda 
iki inisiasiya mərasimi həlledici rol oynayır. Bunlardan biri ölüb-dirilmə 
paradiqmasında koroğluluqsa, digəri də ərgınlik paradiqmasında cəmiyyə-
tin tam hüququlu üzvü olmaq üçün keçirilən evlənmə ritualıdır. Hər nə 
qədər aralarında bir çox fərqlər görünsə də bu iki keçid ritualı Koroğlu 
dastanının bütün variantları üçün müştərəkdir.    

b) Koroğluluq 
Koroğlu mifoloji çağın Tanrıoğlu, qurtarıcı qəhrəmanı olmasına bax-

mayaraq mifo-epik qəhrəman kimi keçid ritualına tabe tutulmuş, dastana 
və mifoloji əfsanələrə, şeir parçalarına və toponimik rəvayətlərə Koroğlu 
kimi qurulduqdan sonra daxil olmuşdur. Dastanın bütün variantlarında 
Koroğlu/Qoroğlu yeni statusa dəyişik şəkillərdə keçir. Bunlardan xüsusən 
dastanın batı versiyonu üçün xarakteristik olan köpüklü sudan içməklə 
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yenidən qurulma çox yayqındır. Belə ki, sayı baxımından bir ilə üç arasın-
da dəyişən köpüklü su məsələsi Azərbaycan, kürd, Anadolu, Balkan türk-
ləri variantlarında vardır. 

Koroğluluq adlı keçid ritualı baş qəhrəmanın yenilməz igid, könlünə 
ilham gəlmiş aşıq/baxşı kimi yeni status qazanmasıdır. Dastanın qalan 
qəhrəmanları bu ritualdan keçməzlər. Ancaq onların Çənlibelə/Çambı-
la/Çamlıbelə/Çambılı-Məstana daxil olmaları dolaylı da olsa yeni bir sta-
tus qazanmaları mənasına gəlir. Ritual, əski inisiasiya mərasimi formasın-
da saxlanmasa da status dəyişikliyi mətnin alt qatında qorunmuşdur. Belə 
ki, Çənlibelə/Çamlıbelə daxil olmaq üçün bəzi ritualların keçirildiyi Azər-
baycan varintının Təhnasib nüsxəsində qulun sınanmasında işarə şəklində 
olsa da qalmışdır. Dastançı üçün koroğluluq keçid kodu dəlilər, kələşlər, 
qırx çoralar baxımından məqbul sayılmaz, çünkü koroğluluq alplıq, ərən-
lik, şamanlıq, aşıqlıq kimi funksiyaları yalnız bir şəxsin simasında reallaş-
dırmışdır. Qalan personajlar haqq, ədalət simvolu olan Koroğlu çev-
rəsində dəyərə sahib olduqlarından hamısı bir-bir ikinci keçid ritualından 
keçərlər. Ancaq onların da saz çalıb söz söyləmələri ən azından bənzər bir 
ritualın varlığından xəbər verir. İkinci keçid ritualı cəmiyyətin tam hü-
ququlu üzvü olmaq için evlənmədir ki, Koroğlu/Qoroğlu başda olmaqla 
dəlilər/igidlər/kələşlər bu ritualdan keçirlər.  

Koroğluluq ritualı dastanın doğu versiyonunda atın itməsi və ya 
qaçırılması motivində gerçəkləşirsə, batı versiyonunda qoşabulaq, çay, 
axar su və s. anlayışıyla içiçə təqdim edilir. Dastanın doğu versiyonuna 
daxil olan türkmən və özbək variantlarında Qıratın itməsi və ya qaçırıl-
ması, qəhrəmanın atın arxasınca getməsi motifi Azərbaycan variantında 
atın Keçəl Həmzə, Anadolu variantında Kəloğlan tərəfindən qaçırılması 
ilə eyni struktur-semiotik dəyərə sahib deyildir. Təhmasib, Təbriz, Behcət 
Mahir nüsxələrində aşıq, atın qaçırılması ilə Koroğlunu yeni qəhrəmanlıq 
macərasına atırsa, türkmən və özbək variantında baxşı/baksı onu ölüp-
dirilmə inisiyasiyasıyla yeni statusa keçirir. Yeni statusa keçmə Azərbay-
can, Anadolu və Balkan variantlarında qəhrəmanın qoşabulağın, Araz 
çayının köpüklü suyunu içməklə baş verir. Motivləri, süjet xətti ayrı ayrı 
olan təhkiyələrdə status dəyişmə - koroğluluğun baş verməsi doğu və batı 
versiyonunu fərqləndirən əsas özəllikdir. Doğu versiyonunda atın itməsiy-
lə baş verən hadisələrdən sonra qəhrəmanın koroğlu/qoroğlu kimi qurul-
ması özbək variantlarında ritualın təsviri olmadan, türkmən variantında isə 
ritualın təsəvvüf elementləri ilə iç içə təqdimi şəklində təhkiyə edilir.  
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Özbək variantlarında Koroğlu/Qoroğlu itən atını axtarırkən Hz. 
Xızırla, on iki imamla, qırx çiltanlarla rastlaşır, onların xeyir-dausıyla 
atını tapır1 və bundan sonra yeni statusa keçid baş verir. Başqa bir özbək 
variantında Qoroğlu on üç yaşına qədər normal bir uşaq kimi böyüyür. On 
üç yaşı tamam olduqda Hz. Xızır, on iki imam, qırx çiltanlar Qoroğlunun 
yanına gəlib onun güclü, ədalətli qəhrəman olması üçün dua edərlər.2 Bu 
duadan sonra Qoroğlu yeni statusa - koroğluluğa keçmiş olur.     

Koroğluluq/Qoroğluluq keçid ritualı (inisiasiyası) əski şaman dünya-
görüşünü qorumaqla təsəvvüflə yoğrulmuş bir şəkildə türkmən 
variantında saxlanmışdır. Ancaq dastanın Krasnavodsk türkmənlərindən 
toplanmış variantında atın itməsi, Koroğlunun ətəyində çörək atı axtarma-
sı, Hz. Əliylə qarşılaşması, atını tapdıqdan sonra yeni statusa keçməsini 
dastançı anlatsa da keçid ritualının təsvirini verməz.3 Türkmən varyantın-
da da özbək variantında olduğu kimi qəhrəman hər zaman Hz. Əlinin, Hz. 
Xızırın və on iki imamın himayəsi altındadır. Bütün bunlar Koroğlu-
nun/Qoroğlunun yeni statusa keçidində təsəvvüf layının əski şamanlıq 
elementlərini birləşdirdiyini göstərir. Dastan qəhrəmanının koroğluluq 
(qurtarıcılıq) statusundan keçməsi və yenidən qurulması türkmən varian-
tinda saxlanmışdır. 

Şamanlıqda şaman olma inisiasiya ritualı bütün tərəfləriylə Koroğlu 
dastanının türkmən variantında İslami bir dəyərlə atın itməsi və ya qaçı-
rılması motivində qalmışdır. Burada qəhrəmanın yeni – koroğluluq statu-
suna keçəcəyini dədəsi Cığalı bəy əvvəlcədən bilir. Cığalı bəy nəvəsini bu 
rituala hazırlamaq üçün çörək bişirib özüylə götürməsini, iki gün gedib 
üçüncü gün bir çinarın altında namaz qılan bir ağsaqqal görəcəyini, axşa-
ma doğru onların on iki, gecə yarısı qırx, sabaha yaxın üç yüz altmış ərən 
olacağını qabaqcadan xəbər verir. Burada təqvim mifinin gündüz, axşam, 
gecə, sabah sintaqmasında gün, saat, il müstəvisi epik dillə verilmişdir.  

Baxşının dilində təkrarlanan bu anlayışların təsəvvüfi mənasını aç-
mış olsaq, ortaya belə bir mənzərə çıxar: ağsaqqal haqqın aləmdə xəlifəsi, 
aləmin qəlbi dedikləri və qütbül əqdəm adlandırdıqları qütblərin qürbü, 
dünyanı Allah (cc) adına idarə edən on iki imam, bu dünya o dünya sirrini 
bilən qırxlar, bir sözlə xalq sufizminin şiə-ələvi dünya modeli təsvir və 

                                         
1 Karrıev B.A., Epiçeskie Skazaniya o Ker-oglı u Tyurkoyazıçnıh Narodov, Nauka, M., 

1968, s.215 
2 Karrıev B.A., Göst. əsəri, s.209 
3 Karrıev B.A., Göst. əsəri, s.146 
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təqdim edilmişdir.4 Xalq sufizmi anlayışlarının Orta Asiya, Azərbaycan, 
Anadolu və Balkan türkləri variantlarında güclü olması yəsəviyyə, bəkta-
şiyyə və səfəviyyə təriqətlərinə yaxın olan aşıq və baxşıların dastana gətir-
dikləri əlavələrdir. Çünkü Koroğlu/Qoroğlu dastanının formalaşdığı mühit 
(icra ortamı) və zaman şamanlıqla xalq sufizmi inançlarının sintezinin 
yaşandığı tarixdir. Hər bir dastan kimi Koroğlu da mühitdən, zamandan və 
söyləyici repertuarından, dinləyici tələbindən kənarda yarana bilməzdi. 
Koroğlu/Qoroğlu dastanında dünyanın mənəvi qavranılması xalq sufizmi-
nin Tanrı, insan, dünya üçlüyündə variasiyasıdır.              

Türkmən variantında Rövşən itmiş atını axtarmaq üçün dədəsinin 
dediyi kimi əlində çörək yola düşər. Rövşən atı axtara axtara iki gün yol 
gedir, üçüncü gün bir çinarın dibində bir ağsaqqalın namaz qıldığını 
görür, özü də onunla namaza oturur. Axşama doğru bunlar on iki, gecədən 
keçmiş qırx, sabaha doğru üç yüz altmış ərən olurlar. Rövşən bu zaman 
yorgun düşdüyündən artıq çinarın altında yuxuya getmişdir. Bir yerə top-
lanan ərənlərin Rövşəni gördükdə “bu nə oğlan?” sualına Hz. Xızır “bu 
bizim nəpəs oqlumuz bu.” cavabını verir.5 Xalq sufizmində nəfəs oğlu bel 
oğlundan üstün tutulur. Belə ki, ələvi-bəktaşi və taxtaçı ənənəsində məş-
hur olan bir deyimə görə Hz. Əli, “Belimdən gələn oğlum degil, yolum-
dan gedən oğlumdur.” demişdir. Rövşən doğrudan da Hz. Xızırın nəfəs 
oğludur. Cığalı bəy məzardan tapıb gətirdiyi nəvəsini evə götürdüyündə 
evdə onu gözləyən ağsaqqal bir adam görür. Bu nurani şəxs (ki Hz. Xızır-
dır) əliylə uşağın kürəyinə üç dəfə vuraraq, ağzına üç dəfə tüpürdükdən 
sonra “bizim nəpəs oqlumuz bolsun” deyir.6 

Ərənlərin hazır bir yerə cəm olmuşkən “şu oqlanı maksadına yetirasak” 
sözləri də Rövşənin seçilmiş olduğunu və Hz. Xızır başda olmaqla qırx 
çiltanların yanına gətirildiyini isbatlayır. Ərənlər məsləhətləşib Rövşəni 
yatdiği yerdə bihuş edirlər (bu ölümün transformasiyasıdır) və qarnını yarıb 
içini, çiyərlərini, böyrəklərini çıxarıb yuyub təmizləyir, sonra da yerinə 
qoyurlar və içini nurla doldururlar. Bundan sonra Rövşən asqırıb ayağa 
qalxır (bu yenidə dirilmənin transformasiyasıdır). Bu nur Təhmasib nüsxə-
sində iki ulduzun çarpışması nəticəsində qoşabulağa yağan nurdur və Rövşən 
nurla dolu bu suyu içmişdir. Birində bu nuru qəhrəmanın içinə ərənlər 

                                         
4 Bayat F., Köroğlu. Şamandan Aşığa, Alpten Erene, Akçağ, Ankara, 2003, s.76 
5 Ger-oqlı. Turkmenskiy Geroiçeskiy Epos, Nauka, M., 1983, s.45-46  
6 Ger-oqlı, s.35 
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qoyursa, digərində qəhrəman özü nuru içməklə içini nurlandırmış olur. Hər 
iki nur keçid ritualında Rövşəni koroğlu edən ən böyük şamanlıq ünsürüdür.  

Yeni statusa keçmək yenidən qurulmaqla, qısacası ölüb dirilməklə 
olur. Dastanda mifoloji ölüb-dirilmə aktı bayılma şəklində aprobasiya 
olunmuşdur. Koroğlu sirrə ermiş, o dünyanın bilgisini qazanmış, vücudunu 
başqa boyutlara daşıya bilmək üçün yeniləmiş mediatordur. Orta Asiya 
variantlarında onun yer altı dünyaya enməsi, xtonik aləmlə real dünyanı 
birləşdirməsi, Kufi-Qafa gedib pəri qızıyla evlənməsi də maddi və qeyri-
maddi dünyaları birləşdirmə, onların arasında əlaqə qurmasıdır. Dastanda 
Tanrıoğlu, mediator tək qəhrəman odur. Koroğluluq statusuna yalnız onun 
keçməsi də bununla izah edilməlidir. Buraya qədər olanlar şaman dünyagö-
rüşündən gələn keçid ritualının epik varyantıdırsa, nur təsəvvüfi anlayışdır. 
İlahi işıq olan nur Koroğlunu/Qoroğlunu Allah dostları – ermişlər sferasına 
ait edir ki, dastanın bütün variantlarında biz onun vəli olduğunu görürük.       

Türkmən variantına qayıtmış olursaq ərənlər Rövşənin içini nurla 
doldurduqdan sonra Fatiha verib onu ayıldırlar. Qırx ərən ona bir cam 
dolu şərab verirlər. Şərabı içib məst olan, özündən keçən qəhrəmanı 
ayıltmaq üçün ərənlər bu dəfə də Fatiha oxuyurlar, Rövşən asqırıb ayılır 
və itən atını istəyir. Tanrının aslanı Hz. Əli elə bir nərə çəkir ki, at o saat 
Rövşənin yanına gəlir. Geriyə dönən Qoroğlu badə içdiyini sazla söylər: 

Erenlər cem bolup, bazar etdilər 
Munakıplar ondan xezer etdilər 
Pirim Şaxımerdan nazar etdilər 
Kırk camı doldurıp, içqin diydilər.7  

Burada iki element vardır. Birincisində qəhrəman keçid ritualında 
ölüb-dirilmə yaşayır və koroğluluq statusu alır. İkincisində ona şərab 
içirməklə vergi verilir. Koroğlu/Qoroğlu ərən kimi, aşıq/baxşı kimi 
vergilidir, könlünə haqq ilham etmişdir, sazda, sözdə heç kimə yenilməz 
haqq aşığıdır. Azərbaycan, Anadolu və Balkan türkləri variantında həm 
koroğluluq statusu, həm də vergi tək bir köpüklü suda cəmlənmişdir. 
Ancaq dastandakı şeirlərdə Koroğlunun pir əlindən dolu badə içdiyi 
dəfələrlə dilə gətirilirsə demək ki, batı versiyonunda da aşıqlıq vergisinin 
badəylə verilidini isbatlayır:  

Ağam Əli verdi içtim badəni 
İtirmişdim, yaxşı taptım cəddəni 
Haqq ucaltdı bu Türkəman Zadəni 

                                         
7 Ger-oqlı, s.48 
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Aç qulağın, sözlərimi eşid, bir.8    
Ölüp-dirilmə və vergi alma aktı mifoloji həyat suyu olan qoşabulaq-

da, Araz çayında və ya hər hansı bir çayda üzən köpüklü suyla gerçək-
ləşir. Təbriz nüsxəsində (iyirminci məclis) koroğluluq statusu və vergi al-
maq ələvi-bəktaşi inancının təməl fəlsəfəsi olan on yeddi kəmərbəst 
anlayışı çərçivəsində verilmişdir: 

“Ravilər iki tövrlən rəvayət eyləyüb. Bir rəvayət budur ki, Mirzə Beg 
və oğlu Rövşən Əliynən bir çayın kənarında oturmuşdular. Mirzə Beg 
dedi:  

- Oğul, bak bu çaye hər vəgt ki, bu çaydan qırmızı köpük gəldi, 
köpükdən bir qədər ver mənə ki, mənim gözümün şəfası o köpükdədürr.  

Pəs bir qədər oturdular. Mirzə Begi yuxu dutub yatdı, əmma Rövşən 
Əli çaya baxardı. Bir vəgt gördü ki, çayın yüzündə bir qədər qırmızı 
köpük gəlir. Pəs əl atub o köpükdən bir qədər dutub, dedi:  

- Görüm  bunun təmi necədir.  
Eylə ki, köpügü içdi, gördü göylü sözilən doldu və hər nə istər 

danışsun, təbi mövzun olub, şiir deyir. Pəs bir qədər keçüb, atası Mirzə 
Beg yuxudan bidar oldu, dedi: 

- Oğul, o köpük necə oldu? 
Ərz eylədi: 
- Ata, bir qədər qırmızı köpük gəldi, mən bir qədər götürüb içdim ki, 

imtəhan eyləyəm, əmma gördüm göylüm sözilən doldu və istədim ki, bir 
qədər götürüm sənə verəm, gördüm köpük dahi gəlməz. 

Mirzə Beg  əlin vurdu əline, çox əfsus deyüb, dedi: 
- Oğul, o zadı ki, mənə verilmişdi, sənə nəsib oldu. 
 Rövşən Əli dedi: 
- Ata, məgər bu susyun hasiyəti nə idi? 
 Dedi: 
- Oğul, əvvəl bu su mənim gözlərimə şəfa idi və ikinci hər kəs o 

köpükdən içsəydi, şair olurdu və üçüncü hər kəs o köpükdən içsəydi, pələ-
van olurdu ki, təmam böyüklərdən baci-xərac alurdı. Əmma sənə nəsib 
oldu. 

 Rövşən Əli dedi: 
  - Ata, sən hardan büldün? 
 Dedi: 
 - Oğul, bunu mənə vagiədə təlim eyləmişdilər. 

                                         
8 Koroğlu (Təbriz Nüsxəsi ), Səda, B., 2005, s.457 
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Əmma ikinci rəvayət budur ki, Rövşən Əli bir gün səhrayə çıxmışdı. 
Yetişdi bir nehrün kənarına, gördü bir yaxşı səbzəvar yerdür. Pəs əqləşdi 
o nehrün kənarında. Nehrə tamaşa eylərdi. Bir vəgt gördü bir qırmızı 
rəng köpük suyun üzündə gəlür. Pəs əl uzadub o köpükdən bir qədər gö-
türdü, goydu ağzına. Çün köpükü uddu bihis yıkılub qəşş eylədi, əmma 
vagiədə ona ilham olundu ki, biz səni kəmərbəstə eyləduq. Əmma hər 
yerdə Osmanlıya qalib olursan və sənin içün təbi-şiir əta olundu və adun 
Koroğlu qoyduq.”9 

Koroğlu dastanının Balkan türkləri  variantında Mehtər Əli , oğlu 
Ruşən i Aras çayına göndərir ki, suda üzən üç rəngli köpüğü tapıb evə 
gətirsin. Köpükləri tapan qəhrəman onun yarısını özü içir, yarısını da atına 
verir.10 Bu köpükləri içən qəhrəman, həm igidlik, həm də aşıqlıq vergisi alır. 
Qəhrəmanın atı da heç bir atın çata bilməyəcəyi sürətlə qaçır, insan dilini 
anlayır. 

Koroğlu dastanının kürd  variantında da köpüklü su  motifi vardır. 
Kürd variantında deyilir ki, bir gün Koroğlu atları otladanda güclü yağış 
yağır və çayın suyu qalxır. Suyun üzündə üzən iki köpük bir-biri ilə 
söhbət edirlər. Birinci köpük, məndən içən çox güclü olar, deyir. İkincisi 
də məndən içən istədiyi zaman don dəyişdirə bilər, ağıllı və çevik olar, 
deyir. Onların bu söhbətlərinə qulaq asan Koroğlu suya girib birinci köpü-
yü sağ, ikinci köpüyü də sol əli ilə tutub içər. O andan etibarən Koroğlu 
güclü, qorku bilməz, ağıllı və çevik bir qəhrəman olur.11 Köpüklü su bəzi 
Anadolu variantlarında da (C. Öztelli, Ü. Kaftançıoğlu nüsxələri) vardır.  

Azərbaycan variantının bəzi nüzxələrində qoşabulağın (əslində qoşa 
sözündən də bu bulaqların iki olduğu anlaşılır. Ancaq Təhmasib 
nüsxəsində qoşabulaq bir bulaqdır.) sayı bir degil, ikidir. Məsələn, Aşıq 
Hüseyin Bozalganlı variantında Koroğlu birinci nulağın suyu ilə əllərini 
və üzünü yuyar, ikinci bulağın suyundan həm özü içər, həm də Qırata 
içirər.12 Cahid Öztelli variantında sehirli köpüklü sular Bingöl dağlarından 
Aras çayına gəlir. Bu sehirli köpüklərdən biri Koroğluya əbədi həyat, biri 
igidlik, digəri də şairlik verir.13  

Yenidən Koroğlu dastanının türkmən variantına dönmüş olursaq 
qəhrəmanın koroğluluq ritualından keçməsinin şaman inisiasiya ritualının 
                                         

9 Koroğlu (Təbriz Nüsxəsi), s.456 
10 Karrıev B.A., Epiçeskie Skazaniya o Ker-oglı, s.93  
11 Kurdskie Skazı Eposa Ker-oglı, Erevan, 1953, s.32 
12 Koroğlu (Tehmasib Nüshası), s.401 
13 Öztelli C., Köroğlu ve Dadaloğlu, İstanbul, 1982, s.5 
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eynisi olduğunu demək lazımdır. Şamanlar haqqında söylənən əfsanələrdə 
ruhlar şaman olacaq adamın qarnını yarıb iç orqanlarını yerə töküb 
yuyurlar, bundan sonra dəmirçi gələcək şamanın doğranmış bədənini 
qazana töküb bişirir, ruhlar da əti sümüktən ayırıb yeyir, sümükləri də 
yeni ətlə örtürlər. Başqa bir əfsanədə dəmirçi ətdən ayrılmış sümükləri 
çaya töküb yuyur, kəsilmiş başı yerinə qoydukdan sonra doğranan adam 
şaman olaraq dirilir.14 Şaman mifologiyasında yeni statusa keçmə ritualı-
nın bütün tərəfləri öyrənildiyindən və hətda Koroğlu dastanındakı keçid 
mərasmi ilə müqayisə edildiyindən15 təkrara yol verməmək üçün bununla 
kifayətlənirik. Yalnız burada həm şamanlık, həm də koroğluluq statusu-
nun ölüb yenidən dirilmə ritualı vasitəsiylə verildiğini xüsusi olaraq qeyd 
etmək lazımdır. Heç bir şaman, mediyum, qəhrəman fani vücuduyla iki 
dünya – real-axirət, dirilər-ölülər, fizik dünya-ruhlar aləmi, yer-göy, yer-
yer altı və s. - arasında kosmik seyahət edə bilməz. Koroğlu/Qoroğlu da 
şaman kimi dünya qoxuyan, onu bu dünyaya bağlayan fani vücudundan 
sıyrılır, əski vücuduyla ölür, yeni bir vücudla, yeni bir kimliklə dirilir.  

Xalq sufizmində bu keçid ritualı masuvaya (dünya nemətlərinə) bağlı 
əski vücudun qurban verilməsi, için nurla dolması, gerçəkləri görən bəsi-
rət gözünün açılması şəklindədir.  

əski vücud                          yeni vücud 
rövşən                                 koroğluluq 
ölüb               dirilmə  
Koroğlunu şamandan fərqləndirən də yeni çağda təsəvvüfi keçid 

statusunu şaman inisiasiya mərasimiylə birləşdirə bilməsindədir. Ancaq 
koroğluluq könlünü haqqa təslim edən dərvişlik statusundan da fərqlənir. 
Çünkü dərviş yeni vücuduyla öncə dünyanı, sonra özünü tərk edir və ən 
sonda da tərki tərk edir. Bu mürəkkəb keçid silsiləsi şamanlıkda və koroğ-
luluqda yoxdur. 

Normal adam                     keçid ritualı  şaman 
Rövşən                     keçid ritualı  Koroğlu/Qoroğlu 

                                         
14 Bax. Ksenofontov G. V., Hrestes. Şamanizm i Hristianstvo, İrkutsk, 1929; Dırenkova 

N. P., “Poluçenie Şamanskogo Dara po Voozreniyam Turetskih Plemyon”, Sbornik Muzeya 
Antropologi i Etnografi, T. 9, 1930; Popov A. A., “Poluçenie “Şamanskogo Dara” u Vilyuyskih 
Yakutov”, Trudı İnstituta Etnografi AN SSSR, T. 2, 1947; Basilov V. N., İzbranniki Duhov, 
İzdatelstvo politiçeskoy literaturı, M., 1984; Bayat F., Türk Şaman Metinleri. Efsaneler ve 
Memoratlar, Ankara, 2005 

15 Bayat F., Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken, İstanbul, 2009, s.50-78; Bayat F., 
Köroğlu. Şamandan Aşığa, Alpten Erene, Akçağ, Ankara, 2003, s.73-87 
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Normal adam                    keçid ritualı  dərviş 
  
c) Cəmiyyətin Tam Hüququlu Üzvlüyünə Keçid - Evlənmə Ritualı 
 
Koroğlu dastanının həm Azərbaycan, Anadolu, həm özbək, türkmən, 

qazax, həm də Azərbaycan variantının tərcüməsi və təbdili olan erməni, 
gürcü, kürd variantlarında buta ilə və ya butasız evlənmə ritualının möv-
cudluğu Koroğlu/Qoroğlu dəlilərinin/igidlərinin/kələşlərinin tam hüquqlu 
cəmiyyət üzvü olmaları aktının epik variantıdır. Qoroğlu siklinə daxil olan 
dastanlardan çoxunun və ya Koroğlu qollarının coxunun evlənmə ilə bit-
məsi və ya əksinə dastanların, qolların Çənlibelə/Çamlıbelə/Şambıla/Cam-
bıla qız gətirmək motivi ilə başlaması, mifoloji mənada cinsi yetkinlik - 
ərgənlik ritualı ilə bağlıdır. O baxımdan bəzi Anadolu qol dastanlarında 
Koroğlunun erotik səhnələri və ya qəhrəmanın erotikliyin simvoluna çev-
ilməsi evlənmə keçid ritualıyla əlaqəlidir. Epik bir əsər olan dastanlarda 
bu evlənmə ritualının toy-dügünlə və şənliklə sonlanması, ailənin cəmiy-
yətin, dastanda konkret olarak Çənlibelin/Çamlıbelin, təməli, dövləin ki-
çik modeli olması görüşlərinə dayanır. Qol dastanlarda təkrarlanan və bir-
birinin demək olar ki, eynisi olan toy-dügünlər ailənin davamlılığı baxı-
mınan önəmlidir. Təkrarlar başlanğıcdakı əcdadın kutsal evliliyinin yeni-
dən canlandırılması, türk millətinin əbədiliyinin təminatıdır.  

Koroğlunun/Qoroğlunun Orta Asiya, Azərbaycan, Anadolu variantla-
rında iki, bəzən də üç dəfə evlənməsi onu Oğuz Kağan mifinə və kosmik 
evlənmə aktına bağlar. Buradakı fərq əcdad Oğuzun evliliyindən doğan 
kosmo-etnoqonik səciyyəli makro (səma) və mikro (cəmiyyət) modelin 
yaranmasıysa, Koroğlunun/Qoroğlunun evliliyindən bu nəticənin çıxarılma-
masıdır. Qoroğlu, məsələn özbək variantında üç pəri qızla - Ağa Yunusla, 
Mıskal Pəriylə və Gülnar Pəriylə evlənir. (Oğuz da salnamə variantlarında üç 
dəfə evlənir) Türkmən variantında Qoroğlu iki dəfə - pərilər ölkəsinin qızı 
Ağa Yunusla və onun bacısıyla evlənir. Ancaq həm özbək, həm də türkmən 
variantlarında Ağa Yunusdan başqa digər qadınlar passiv durumdadırlar.  

Bundan başqa bu evliliklərdən Koroğlunun/Qoroğlunun övladı ol-
maz. Azərbaycan variantının dəyişik nüsxələrində Koroğlu Nigarla və 
Dağıstan hökümdarının qızıyla evlənir. Burada da dastan boyu Nigar aktiv 
durumdadır. Ancaq Təbriz nüsxəsində Koroğlu ona məktub yazan qızların 
hamısıyla evlənir. Bu nüsxədə Koroğlu doqquz dəfə, Eyvaz da dörd dəfə 
evlənir. Bu şişirdilmiş cinsi yetginlik qəhrəmanın hiperbolik təsviriylə - 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр        ●      XXIX -2009 

 65 

on-on beş adamın yeməyini yeməsi, qırx adamın içə biləcəyi şərabı 
təkbaşına içməsi və s. də təsdiqlənir.    

Evlənmə ritualının xalq sufizmi baxımından butaya bağlanması eşq 
dastanları üçün spesifik olsa da bu təsəvvüfi elementin Koroğlu dastanın-
da görülməsi dastana xalq sufizminin təsirindən xəbər verir. Koroğlu həm 
Azərbaycan variantında, həm də özbək və türkmən variantlarında buta 
alaraq evlənir. Məsələn Təhmasib nüsxəsində buna işarə edən yerlər var-
dır. Koroğlunun İstanbula getməsinə etiraz edən dəlilərə, qəhraman belə 
deyir: 

- Yox boynuma deyin gəlib, getməliyəm. 
Dəlilər dedilər. Axır de görək, nə olub? Niyə gedirsən? 
Koroğlu Nigarın naməsini oxudu. Dəli Həsən namədən xəbərdar 

olandan sonra üzünü dəlilərə tutub dedi: 
- Bu namədən sonra getməmək olmaz. Koroğlu kimi oğlana elə Xot-

kar qızı kimi bir buta layiqdi.16    
Türkmən Qoroğlusunda Şiri Xuda Hz. Əlinin bir ağ saçlı qocaya 

çevrilib Qoroğluya Ağa Yunusu buta verməsi, Ağa Yunusun yerini, 
yurdunu göstərməsi17 Nigarın buta verilməsi və namə yazmasıyla tam 
bənzərlik yaradır. Burada badənin sadəcə evlilik funksiyası icra etmədiyi-
ni də demək lazımdır. Bütün varinatlardan çıxarılan nəticəyə görə badə 
içməklə üç özəllik qazanıldığı görülür: 

1) Badə içməklə igidlik qazanılır. 
2) Badə içməklə saz şairliyi – aşıqlıq/baxşılıq əldə edilir. 
3) Badə içməklə qəhramana sevgili – buta verilir.18 
Burada sadəcə koroğluluq statusu və evlənmə ritualı baxımından ba-

dəyə diqqət yetirildi. Koroğlu/Qoroğlu dastanındakı çox evlilik şamanların 
göy və yer qızlarıyla evlənməklə iki dünya arasında mediatorluq etməsinin 
dastan variantı olduğunu da unutmamaq lazımdır. Bundan başqa Qoroğlu-
nun pəri qızlarıyla evlənməsi də şamanlık paradiqmasında anlaşılır, çünkü 
V.Basilovun da dediyi kimi Orta Asiya şamanları olan pərixanlar yardıma 
ruhları degil, pəriləri çağırırlar.19 Qoroğlu da pəri qızlarıyla evlənməklə 
                                         

16 Koroğlu (Təhmasib nüsxəsi), Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, B., 
1956, s.45 

17 Ger-oglı, s.66 
18 Bayat F., Türk Destancılık Tarihi Bağlamında Köroğlu Destanı (Türk Dünyasının 

Köroğlu Fenomenolojisi), Ötüken, İstanbul, 2009, s.173 
19 Basilov V.N., Niyazklıçev K. “Perejitki Şamanstva u Turkmen Çovdurov”, 

Domusulmanskie Verovaniya i Obryadı v Sredney Azi, Moskova, 1975, s.124 
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şamanlar kimi kutsal (sakral) dünyanın varlığına çevrilmiş olur. Bundan 
başqa Koroğlu/Qoroğlu evlənmələriylə başqa dünyaları birləşdirdiyi kimi, 
hər zaman kutsal (sakral) varlıklar olan pərilərin himayəsindədir.         

Buta alan sadəcə Koroğlu/Qoroğlu degil, eyni zamanda digər igidlər 
də buta almaq yoluyla evlənirlər. Bata almaqla və ya buta almadan dəlilə-
rin Çənlibelə gətirdikləri qızlarla evlənmələri, toy-dügün səhnəsi poetik 
bir dillə təsvir edilsə də cəmiyyətin normal davamı üçün vacib olan do-
ğurma aktının Koroğlu dastanında olmaması aşığın/baxşının auditoriyanın 
tələblərini nəzərə almasıyla bağlıdır. Çünkü dinləyicini qəhrəmanların sa-
vaşları, haqq-ədalət yolunda mübarizələri maraqlandırır, uşaq böyütmək 
və ya yaşlılara baxmaq degil. Ancaq bütün hallarda evlənmə ritualı ilə 
Çənlibel/Çamlıbel cəmiyyətinin qanunları önə çıxır və bu evlənmələrə də 
Koroğlu hamilik edir. Koroğlu ya dəlilərə qız gətirməyə gedir, ya buna izn 
verir, ya da qız gətirmə işini sonlandırır və toy-dügünü təşkil etməklə əc-
dadlıq missiyasını yerinə yetirir. Ancaq heç bir şəraitdə söyləyici nə Ko-
roğlunun/Qoroğlunun, nə də onun igidlərinin uşaqlarından söz açmır. Hət-
ta bəzi durumlarda Koroğlunun dəlilərindən birinə qız istəməyə getməsi 
onu (Qorqudun Beyrəyə qız istəməsinə getməsini yada salaq) Çənlibelin 
nominal lideri olmaqdan çıxarıb mədəni qəhrəman səviyyəsinə qaldırır. 

Şamanın kamlık rituallarından birinin cinsi həvəsi oyatmak olduğunu 
nəzərə alsaq bunun cəmiyyətin normal davamı üçün lazımlı bir keçid məra-
siminə xidmət etdiyi anlaşılmış olur. Koroğlu dastanınındakı Çənlibelə/Çam-
bıbelə qız qətirmə motivi əski cinsi yetkinlik – ərgənlik inisiyasiyasının ev-
lənmə keçid ritualı səviyyəsində təqdimindən başqa bir şey degildir.    

 
d) Nəticə 
Şaman dünyagörüşü ilə bağlı olan yenidən qurulma ritualı ki, biz bu-

na dastanın ideya və məzmununa görə koroğluluq dedik, bir status də-
yişmə olub bu və ya digər şəkildə bütün dastan qəhrəmanları üçün spesi-
fikdir. Ancaq dastanda yalnız Koroğlunun/Qoroğlunun bu keçid ritualın-
dan keçməsi qəhrəmanın yüksək statusa sahib, kutsal (sakral) aləmə mən-
sub olduğunu vuğulanmaq üçündür. Koroğlu tarixi çağın başlanğıcından 
bugünə qədər mifoloji əfsanə, qəhrəmanlıq nəğməsi və və nəhayət dastan 
qəhrəmanı kimi həm status dəyişərək haqq-ədalət keşikçisinə çevrilmiş, 
həm də ərgənlik paradiqmasında evlənmə ritualından keçmişdir. Dastanın 
digər surətləri də Koroğlu/Qoroğlu dəliləri/kələşləri/igidləri kimi qurulur-
kən ərgənlik keçid ritualından keçmişlərdir. Koroğlu/Qoroğlu adlı dastan-
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lar həcminə və mifoloji tutumuna görə bir-birindən fərqlənsələr də dəyiş-
məyən ana ideya baş qəhrəmanın normal durumundan qurtarıcı, Tanrıoğlu 
statusuna keçməsidir. O bir şaman kimi normal vücudundan sıyrılaraq 
yeni bədənlə mediatorluq missiyasına hazırlanmışdır.  
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Əziz ƏLƏKBƏRLİ 
 

«KOROĞLU» DASTANI VƏ TARİX: İRƏVAN ВИЛАYƏTİ İLƏ 
BAĞLI  OBRAZ VƏ MOTİVLƏR 

 

«Koroğlu» dastanıнын Азярбайъан вариантлары Azərbaycan-türk 
təfəkkürünün məhsulu olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan etno-mədəni 
məkanına aid fenomenal фолклор hadisəсиdir. Bütün Азярбайъан das-
tanlarы, xüsusilə tarixi qəhrəmanlıq dastanları kimi, «Koroğlu» dastanı 
da bu etno-mədəni məkanın həm tarixi hadisələri, həm də coğrafi 
hüdudları ilə səsləşən çoxlu faktlarla – obraz və motivlərlə zəngindir. 

Биз бязи тядгигатчыларын беля бир фикри иля гяти разы дейилик ки, 
«Короьлу» дастанында тцрк мифоложи дцшцнъя системи цстцнлцк тяшкил 
едир вя дастандакы апарыъы образ, мотив вя елементлярин (мясялян, 
Короьлу, Гырат, Дцрат, Гоша даь, Гоша булаг, Мисри гылынъ, Чянлибел, 
Алы кишинин эюзцнцн чыхарылмасы, Короьлунун атларынын дярйа ъинсиндян 
олмасы, Гыратын ганадынын чыхмасы вя яримяси вя с. вя и.а.) изащыны 
мцтляг гядим тцрк мифоложи гатында ахтармаг лазымдыр. Лакин биз о 
тядгигатчыларын да фикри иля разы дейилик ки, дастанда анъаг XVI-XVII 
йцзиллярин Ъялалиляр щярякаты иля баьлы мялум щадисяляр юз яксини тапмыш-
дыр вя бурада гядим тцрк-Азярбайъан мифик дцшцнъясинин мющцрц йох-
дур. Садяъя гябул елямяк лазымдыр ки, эюркямли короьлушцнас 
Б.А.Каррыйев демишкян: «Мцхтялиф халглар ичярисиндя йаранмыш вари-
антлардан фяргли олараг Азярбайъан варианты идейа-бядии вя …Азярбай-
ъанда баш верян щадисяляри якс етдирмяк ъящятдян даща чох фярглянир. 
…Азярбайъан версийасы бцтцн башгаларына нисбятян даща тарихидир» 
(3,13; ). Бурада гядим тцрк мифоложи дцшцнъясинин иштиракы да бирбаша 
йох, даща чох оьуз епосчулуг янянясиндян эялмядир. 

«Короьлу» дастанында баш верян щадисялярин заман вя мякан 
щцдудлары барядя короьлушцнаслыгда хейли бящс едился дя, онун Гафгазла, 
хцсусиля Азярбайъанла баьлылыьы щаггында йазыланлары кафи щесаб етмяк 
олмаз. Ян яввял она эюря ки, короьлушцнаслыьын мейдана эялдийи, инкишаф 
етдийи дюврцн (XIX-XX йцзилляр) Азярбайъан юлкяси щцдудлары дастанын 
йарандыьы дюврцн (XVI-XVII йцзилляр) Азярбайъан юлкяси щцдудлары иля 
кяскин шякилдя фярглянир, бу заман кясиминдя Азярбайъанын бир сыра тарихи 
торпаглары йаделлиляр тяряфиндян ишьал олунмуш вя щямин торпаглардан 
Азярбайъан-тцрк изляри артыг хейли дяряъядя силинмишдир.  

Бу фикир илк нювбядя Иряван вилайятиня аиддир. İrəvan вилаyəti tarix 
boyu, ейни заманда «Короьлу» дастанынын йараныб формалашдыьы дювр-
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дя Azərbaycan ölkəsinin tərkib hissəsi, hətta mərkəzi regionlarından 
biri olduğu üçün щямин dastanda bu вилаyətlə bağlı da çoxlu faktlar 
mövcuddur. Лакин тяяссцф ки, бу яразиляри 1827-ъи илдя (октйабрын 1-дя 
Иряван галасынын руслар тяряфиндян ишьалы иля) физики ъящятдян, 1828-ъи 
илдя ися (февралын 10-да Русийа-Иран арасындакы Тцркмянчай баьлашма-
сы иля) щцгуги ъящятдян ишьал едян руслар сонракы йцзиллярдя юз ишьалчылыг 
сийасятлярини щям дя башга мцстявилярдя, о ъцмлядян мядяни-мяняви 
мцстявидя давам етдирмиш, Иряван ханлыьы яразисиндя сойдашларымызын 
физики сойгырымы сонралар мяняви сойгырымла да мцшайият олунмушдур.  

Беляликля, İrəvan əyaləti son iki yüz ildə yabançı bir ölkənin hü-
düdları daxilində qaldığından, təəssüf ki, o ərazi ilə bağlı бцтцн faktlar 
кими, «Короьлу» дастаны иля баьлы тарихи вя ъоьрафи фактлар да хейли 
дяряъядя elmi araşdırmalardan kənarda qalmışdır. Щалбуки бу faktlar 
bir tərəfdən dastan hadisələrinin coğrafi arealını müəyyənləşdirməyə 
kömək edirsə, digər tərəfdən İrəvan əyalətinin tarixi Azərbaycan 
torpağı olduğunu нювбяти дяфя təsdiqləyir. 

«Короьлу» дастанында Иряванла баьлы фактларын мювъудлуьуну 
шяртляндирян дялиллярдян бири дя дастанын Азярбайъанда Ъялалиляр 
щярякатынын фолклорда бядии тязащцрц кими мейдана эялмяси вя Иряван 
яйаляти вя Иряван галасынын да бу щярякатын ъоьрафи ареалына дахил ол-
масыдыр. Щятта хатырладырыг ки, «1606-ъы илдя Азярбайъанын эениш 
яразисиня йийялянян ъялалилярин илк дястяси Кянякирли (Иряван йахынлыьын-
дакы Кянякир кянди) Мящяммядин дястяси иди» (10, 470; 2, 13). Щям 
дя сющбят тякъя Мящяммядин Кянякирдян олмасындан эетмир, Аракел 
Тябризли юзцнцн «Тарих китабы»нда эюстярир ки, Осман паша Иряван 
вилайятиня эяляряк Кянякирли Мящяммяди бурадан говду (2, 470). 

1608-ъи илдя ися Ярзурум ятрафында Османлы гошуну иля тоггуш-
мада мяьлуб олан ъялалиляр Чухур-Сяд (Иряван вилайяти) бяйлярбяйи 
Ямирэцня хан Гаъардан иъазя алараг бу вилайятдя сыьынаъаг тапмыш-
дылар (2, 471; 2,13). 

Бцтцн бу фактлар, цстяэял дастандакы шия-яляви дини-идеоложи гат, бу 
идеолоэийанын дашыйыъысы олан халг щярякатынын Сяфявиляр ханяданындан 
дястяк алмасы, Иряван бюлэясинин ися юз гаты шия вя Сяфяви тяяссцбкешлийи иля 
сечилмяси сон заманлар фолклоршцнаслыгда Чянлибелин Иряван чеврясиндя 
йерляшмяси фикринин сясляндирилмясиня дя сябяб олмушдур (2,13-14). 

Профессор Мцрсял Щякимов «Короьлу» дастанында Иряван вилайяти 
иля баьлы чохлу топонимлярин сырасыны вермишдир. Онлардан Мурьуз даьы, 
Пир даьы, Эцлц даьы, Мейдан йайлаьы, Топаэюздяйи, Барат, Тярсячай, 
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Аьнабат горуьу Гарагойунлу дярясиндя, Дявядюй чайы, Гызылгайа 
Лору мащалында, Айьыр кечиди, Маймаг даьы Бюйцк Гаракился (Киро-
вакан) йахынлыьында, Гаф даьы Зянэязурда йерляшир. Дачтанда Эюйчя 
мащалынын, Дяряляз шяклиндя Дяряляйяз мащалынын, Чухуроба шяклиндя 
Чухур-Сядин, индики Иряванын ады чякилир (5, 307-309).  

Иряван вилайятиндя «Короьлу» дастаны иля баьлы ян юнямли фактлар-
дан бири дя Айьыр эюлц топонимидир. Биз бу топонимя Азярбайъан 
тцркляринин ана китабы олан «Китаби-Дядя Горгуд»да раст эялирик. «Ки-
таби-Дядя Горгуд»да дастан гящряманларындан икисини, щям дя ики 
гоъаман Оьуз иэидини – Елин Гоъа оьлу Алп Яряни вя Елин Гоъа оьлу 
Дюляк Ураны башга иэидлярдян фяргляндирян ясас ъящятлярдян бири «Ай-
ьыр эюзлц» суйунда ат цздцрян олмаларыдыр (11, 50; 11, 95; 13; 14). Бу 
эцн Айьыр эюлц адланан вя Иряван вилайятинин Зянэибасар мащалынын 
Гарагышлаг кянди яразисиндя йерляшян бу эюлцн узаг кечмишдя щансы 
сакрал мязмун дашымасыны щазырда дейя билмярик, чцнки арашдырмамы-
шыг, амма ону дейя билярик ки, чох эцман ки, дастанда эюлцн ады 
тящрифля охунмушдур вя йа дастаны кючцрян тяряфиндян йанлыш баша 
дцшцлмцшдцр, чцнки щямин яразидя эюл вя диэяр кичик су щювзяляри, хцсу-
силя йердян юзц гайнайыб чыхан сулар эюзя адланыб. Иряван йахынлыьын-
дакы Айьыр эюлцня дя щеч бир чай тюкцлмцр, анъаг суйу дуру вя ахар-
лыдыр, дибиндяки булаглардан гайнайыб долур, она эюря дя эюлдян бир 
чай айрылыр, ахыб Гарасу чайына, орадан да Араза тюкцлцр. Дяринлийи 10 
м, сащяси 5 кв. км, су тутуму 300 кубметр олан (15, 222), цч тяряфи 
щцндцр коллу аьаъларла, бир тяряфи ися гайаларла ящатялянян эюлцн ятРа-
фына йазда санки йашыл халы салыныр, эюзял мянзяря йараныр. Демяли, дас-
танда «Айьыр эюзлц суйундан ат цздцрян» ифадясиндяки мянасы анлашыл-
майан «Айьыр эюзлц суйундан…» дейимини «Айьыр эюлц суйундан» 
анламында «Айьыр эюзя суйундан» шяклиндя охумаг лазым иди ки, бу-
рада да, фолклоршцнасларын йоздуьу кими, щеч дя сющбят эюлдя ат цздцр-
мякдян йох, атла эюлц цзцб кечмякдян эедир. Сонралар «Айьыр эюзя» 
ифадяси, доьрудан да, «Айьыр эюлц» шяклиндя ишлянмяйя башланмышдыр.  

«Китаби-Дядя Горгуд» дастанындан тяхминян беш йцз ил сонра 
«Короьлу» дастаны йарадыъыларынын йенидян щямин Айьыр эюлцня цз тутмА-
лары, бир тяряфдян Оьуз-Тцрк-Азярбайъан дастан йарадыъылыьындакы инфор-
масийа фасилясизлийинин вя варислийинин сцбутудурса, диэяр тяряфдян, йухарыда 
дедийимиз кими, йеня дя Айьыр эюлцнцн щансыса сакрал мязмунундан иряли 
эялир. Чцнки Короьлунун яфсаняви эцъцнцн тян йарысыны тяшкил едян Гырат вя 
Дцрат да юз эцълярини мящз щямин Айьыр эюлцндян алмышлар. 
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Вя нящайят, «Короьлу» дастанында Иряванла баьлы бир мясяляйя дя 
мцнасибятимизи билдирмяк истярдик. Беля ки, А.Ходзконун няшр етдирди-
йи Парис нцсхясиндя Короьлунун Тцркцстандан Щераты вя Мяшяди кечиб 
Азярбайъана, Рума эялмясиндян, Эюйчябели чюлцндя мяскян салыб, 
орадан щярякят едяряк Газлыэюлдя Иряван щакими Щцсейняли хан 
Гаъарла дюйцшмясиндян бящс едилир. Лакин мараглыдыр ки, дастанын бу 
голу нядянся анъаг Ходзко вариантында мювъуддур (4, 204; 7, 45). 
Бизим фикримизъя, бу гол дастана йамагдыр, полйак мяншяли чар мяму-
ру А.Ходзко тяряфиндян ялавя едилмишдир вя Гаъарлар няслиндян олуб, 
бцтцн Иряван ханлыьы яразисиндя бюйцк нцфуза малик, хейирхащлыьыны 
адамларын щяля дя ещтирамла хатырладыьы Щцсейняли ханы эюздян салмаг 
мягсяди дашымышдыр. Чцнки тарихдян билдийимиз вя йухарыда гейд 
етдийимиз кими, Короьлунун да башчыларындан бири олдуьу Ъялалиляр 
щярякаты яэяр XVI йцзилин сонларына - XVII йцзилин яввялляриня тясадцф 
едирся, Иряван ханы Щцсейняли хан Гаъар 1762-1783-ъц иллярдя щакимий-
йятдя олмушдур. Ъялалиляр щярякаты дюврцндя ися Иряван сярдары Ямир-
эцня хан Гаъар (щакимиййят илляри 1605-1625-ъи илляр) иди (16, 11).  

Нящайят, бизъя, «Короьлу» еля бир зянэин мянбядир ки, онун 
цзяриндя арашдырмалары бундан сонра даща да дяринляшдирмяк лазым-
дыр. Еля билирям ки, бу, няинки фолклоршцнаслыьымыза, щям дя бцтювлцкдя 
цмумтцрк мядянийятиня вя тарихиня бюйцк тющфя олар.   
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РЕЗЮМЕ 
Азиз Алекперли 

Дастан «Короглу» и История 
Образы и Мотивы связанные с Ираванской губернией 

 
Дастан Короглу  не только плод Азербайджанско-тюркского мышления, но 

и явление Азербайджанского этнокультурного пространства. Как и все дастаны, в 
особенности историко-героические дастаны, дастан «Короглы» богат многочис-
ленными историческими фактами, образами и мотивами которые перекликаются 
с этим этнокультурным пространством и с его географическими границами.  

Из-за  того, что Ираванская губерния на протяжении всей истории была 
неотъемлемой частью Азербайджана, даже её одним из центральных регионов, в 
дастане «Короглы» существует много фактов об этой губернии. 

С одной стороны эти факты помогают определить географический ареал 
событий дастана, с другой  стороны ещё раз  доказывает тот факт , что Ира-
ванская губерния была исторической Азербайджанской территорией. 

По причине того, что Ираванская губерния последние двести лет существо-
вала в составе чужой страны, к сожалению многие факты об этой территории не 
были научно исследованы.  

 
SUMMARY 

      Aziz Alekberli 
THE EPOS “KOROGLU” AND HISTORY: THE CHARACTERS 

AND MOTIVES ABOUT IRAVAN PROVINCE 
 

In the article the scientific investigations about the Azerbaijani variants of 
“Koroglu” epos are studied, the epos was estimated as a fenomenal folklore event 
according to the Azerbaijan ethnocultural place. 

The opinions in Koroglu study about the boundaries of time and place 
happined in the epos were studied in comparable way, its periods about Caucasus, 
Azerbaijan, especially the ancient Azerbaijan land-Iravan province were investigated.  

It was proved by the author that though many facts in the epos about Iravan 
province were not investigated, in the epos “Koroglu” and their investigations can 
be only useful for our folklore-study and Koroglu-study. Because Iravan province 
and Iravan castle belong to the geographical area of historical events and epos 
which connects with the name Koroglu. 
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Сейфяддин РЗАСОЙ 
 

«КОРОЬЛУ» ЕПОСУ: МИФ ВЯ РИТУАЛ 
 

Оьуз мифинин гящряманлыг коду иля сон трансформатив парадиг-
малар системи «Короьлу» епосудур. Оьуз ритуал-мифоложи дцнйа моде-
линин структуру, космосла хаос арасында функсионал мцнасибятляр епос-
да бирбаша дяли парадигмасында эерчякляшмишдир. Бу барядя апарылмыш 
тядгигатлар да беля гянаятя эялмяйя имкан верир. 

Проф. Н.Ъяфярова эюря, гядим тцрк мифолоэийасы иля баьлылыг, дас-
танын идейа вя мязмунунун гиймятляндирилмяси заманы мцтляг ъящят 
кими нязярдя тутулмалыдыр (5, 12).  

Проф. М.Сейидов Короьлу вя онун атасы Алы киши образларынын 
мифоложи кюкляриня щяср олунмуш тядгигатында Алы киши образыны даь 
рущу иля ялагяляндирмишдир. Алим Короьлу образынын мифоложи семан-
тикасында бири-бириня лайланмыш ишыг//од//Эцняш вя юлцб-дирилмя иля баьлы 
мифоложи сявиййяляри ашкарламышдыр (17, 184-207). Гейд едяк ки, тцрк 
алимляриндян Д.Йылдырым М.Сейидовун бу йанашмасынын «дастанын ори-
жинал, ана скелетинин (мифоложи структурунун – С.Р.) ортайа чыхарылма-
сында» чох бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну эюстярмишдир (22, 106). 

«Короьлу» епосунун халг яфсаняляринин ялагяси щаггында чохсайлы 
арашдырмалар мцяллифи проф. С.П.Пирсултанлы Короьлу образыны гурд, од 
кими мифоложи семантемлярля ялагяляндирмишдир (14, 48). Алим диэяр 
тядгигатында йазыр: «Алдядя вя Дядя Эцняшин ад кюкляри Дядя 
Горгуд, Алы киши, Короьлу – Гороьлунун ад кюкляринин йахын, ейни мя-
на дашымасы да мараг доьурур. Ал – од, ал – эцняш, Алдядя, йяни Эц-
няш дядя; гор – од, гут – уьурлу, хошбяхт гороьлу, йяни од оьлу, йахуд 
да ейни мяна дашыйан Алдядя вя йа Дядя Эцняш» (15, 89). 

Проф. Х.Короьлу Короьлунун анадан олмасы мотивини  юлцб-дирил-
мя мифолоэеми контекстиндя нязярдян кечиряряк тясдиг етмишдир ки, бу 
барядя солйар мифолоэийа вя халгын тябиятин юлцб-дирилмяси щаггында ян 
гядим тясяввцрляри иля баьлы йеня дя аналожи-миф-яфсаняляр мисал вермяк 
мцмкцндцр (24, 176).  

Проф. А.Нябийев юзбяк Эороьлусунун эорда доьулмасыны эениш 
тящлил едяряк Короьлу//Эороьлу паралелини бу парадигма цзря дя 
айдынлашдырмышдыр (13, 496).  

Проф. Ф.Байат Короьлунун ады, онун мязарда//корда доьулмасы 
вя с. щаггында йазыр: «Гаранлыг мифоложи семантикасы щям «эор», щям 
«кор», «щям дя «гара» кялмяляриндя галмышдыр... Мязар корлуьа, мя-
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зардан чыхма ися  эюрмяйя бярабярдир... Тцрк мифоложи шцуруна эюря,  
хаос космосун (йяни дцзянли алямин) тямяли, башланьыъыдыр. Короьлу 
гаранлыьы ишыгландыран вя йа хаотик алямдян (епик вариантда гябирдян) 
эялян, башга ъцр десяк, юлцб-дирилян танры оьлудур» (18, 38-39). 

М.Щатями Короьлунун//Эороьлунун эорда доьулуб йер цзцня 
чыхмасы мотивинин кюкцнц ата-баба рущларынын о дцнйадан бу 
дцнйайа эялмяляри инамы иля ялагяляндирмишдир (7, 17).  

Тядгигатчы Б.Щягги онун проф. И.Аббаслы вя ф.е.д. Щ.Исрафил тяря-
финдян Короьлунун ян гядим тцрк мифоложи гайнагларындан эялян 
образ олдуьуну илк дяфя олараг тутарлы елми дялиллярля сцбут едян китаб 
кими сяъиййяляндирдикляри (2, 6) тядгигатында Короьлуну бирбаша «юлцб-
дирилян танры» адландырмышдыр (8, 250). 

«Короьлу» дастанында мифоложи модел» адлы диссертасийасында даста-
нын мифоложи эюрцшлярля баьлылыьы щаггында мювъуд фикирляри нязярдян кечи-
рян Ф.Гасымовун баш гящряманын юлцб-дирилмя мифолоэеми иля баьлылыьы 
щаггындакы йекун гянаяти белядир: «Яслиндя, Эороьлу//Короьлунун юлцб-
дирилмя идейасы иля баьлылыьы, Короьлунун юлцмцнцн тясвириня, демяк олар 
ки, щеч бир вариантда раст эялинмямяси, онун ябяди дирилярдян сайылмасы вя 
с. Короьлуда хиласкар образынын елементлярини ахтармаьа сювг едир вя 
мялум олур ки, онун юлцмсцзлцйц, яъдад вя мядяни гящряман олмасы 
факты хиласкарлыг функсийасы иля системли мцнасибятляр тяшкил етмякдядир. 
Эороьлу мифоложи дцнйа модели бахымындан вертикал хятт бойунъа «щя-
рякят едир» – йералты дцнйайа еня билир ки, бу да епик мятнин охунушунда 
онун юлцб йенидян дирилмяси кими йозумуну тяляб едир» (12, 13). 

Короьлунун «дяли» семантеми иля баьлылыьына эялинъя, тцрк короь-
лушцнасы П.Н.Боратав гящряманлара, о ъцмлядян Короьлуйа верилян 
«дяли» адынын оьуз епик-мифоложи яняняси иля баьлы олдуьуну эюстярмишдир 
(19, 76). Проф. Ф.Тцркмянин чалышмасы эюстярир ки, «дяли» ады тякъя КДГ 
вя «Короьлу» епосу цчцн йох, щям дя мящяббят дастанлары цчцн дя 
(«Ашыг Гяриб»дя Дяли Мащмуд) функсионал елементдир (21). А.Кочак 
Короьлунун юзцнцн адынын бязи вариантларда Дяли Алы, атасынын адынын ися 
Дяли Йусиф олдуьуну йазмышдыр (20, 284). Проф. И.Аббаслы да тцрк бядии 
няср йаддашында Короьлунун адыны – Кичик Алы, атасынын адыны – Кор 
Йусиф кими ашкарламышдыр (1, 217). З.Щясянов «Короьлу»нун Щеродотун 
«Кор оьуллары» щаггында скиф яфсаняси иля сцжет паралеллярини арашдырмышдыр 
вя бурада «кор оьлу» ващиди семантеми онун тятбиг етдийи ейниляшдирмя 
методунун ясас йанашма семантеми олмушдур (9, 361-384). 
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В.Н.Басилов епосун бцтцн милли вариантларынын цмумиляшдирилмиш 
тяърцбясиня дайанараг беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, Короьлу щаггын-
дакы бир сыра голларын юзцнямяхсуслуьу онларын гайнагларындан бири-
нин шаман мифляри олмасыны ещтимал етмяйя имкан верир (23, 641).    

«Короьлу» епосунда ритуал-мифоложи дцнйа моделини дастанын пое-
тик структурунун ян мцхтялиф сявиййяляриндя архетипик схемляр шяклиндя 
бярпа етмяк мцкцндцр. Епосун архаик структурунда функсионал мащий-
йяти етибариля инисиасийа (шярти-мярасими юлцб-дирилмя васитяси иля бир сосиал 
фазадан башгасына кечиди нязярдя тутан статусартырма) ритуалы дурур. 

Чянлибел ъямиййятдян тяърид олунмуш мякан кими ритуал мяканыдыр. 
Чянлибел адынын лексик етимолоэийасынын тядгигатчылар тяряфиндян сакрал-ми-
фоложи дяйярлярля ялагяляндирилмяси тясадцфи дейилдир. Инисиасийа ритуалларында 
илкин космогоник ситуасийа бярпа олунур. Бу бахымдан, ритуалын мяканы 
сакрал дяйяря малик мякан олмалы иди. Проф. С.П.Пирсултанлы Чянлибелин бир 
топлум ващиди кими фяргли олмасы барясиндя йазыр: «Чянлибел Низаминин 
тясвир етдийи хошбяхтляр дийарындан да, «Дядя Горгуд» епосундакы Ич 
Оьуз вя Даш Оьуз бирлийиндян дя кяскин шякилдя фярглянир» (16, 112). 

Чянлибелдя ики тип гящряман вар: кишиляр вя гадынлар. Ушаг, гоъа, 
баба, няня, баъы, гардаш вя с. йохдур. Бу, реал ъямиййят йох, реал 
ъямиййятин фювгцндя тяшкил олунмуш шярти ъямиййят – ритуалдыр. Бу 
топлумда бцтцн дялиляр Короьлунун парадигмасы, бцтцн гадынлар 
Ниэар ханымын парадигмасыдыр. 

Епосда бцтцн щярякятляр бир щярякят инвариантыны юзцндя якс етдирир: 
Короьлунун иэидликля евлянмяси.  Бцтцн сяфярляр гызларын эятирилмяси вя той-
ла баша чатыр. Той мярасимдир вя бу, епосун ритуал архетипиндя эянълярин 
киши статусуна кечирилмяси ритуалынын дайандыьыны эюстярир. Щяр бир сяфяр 
конкрет бир дялинин тойу иля баша чатмагла ону иэид кими тясбит едир. 

Епосун функсионал структурунун тящлили эюстярир ки, киши статусуна 
кечирилмя ики актла мцяййянляшир: иэидлик вя евлянмя. Бу эюстярир ки, 
инисиасийа ритуалы щям дя щярби ритуалдыр. КДГ-дя иэидляр баш кясиб, ган 
тюкдцкдян сонра евлянир вя бяйлик статусу алырлыр.  

Чянлибел фярдлярин инисиасийа ритуалында йерляшдийи мякан вя дювр-
дцр. Ъямиййятдян бурайа эялян фярд юз яввялки статусундан чыхыр вя 
дяли статусу алыр. Короьлунун 7777 дялисиндян бязиляри юз адлары иля 
танынмасына бахмайараг, онларын щеч бири фярди гящряман дейилдир. 
Етдикляри бцтцн гящряманлыгларын щамысы бцтцн дялиляр цчцн характерик 
олан, щамынын етмяли олдуьу вя едя билдийи стандарт щярякятлярдир. Дяли-
лярин щамысы ритуалын стандарт актларындан (норматив щярякятляр систе-
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миндян) кечир. Она эюря дя епосун бцтцн бойлары, бойлардакы 
гящряманлыглар, сцжет хятляри бир-бирини тякрарлайыр. 

Дялиляр бир-бириндян щеч ня иля, о ъцмлядян йаш бахымындан 
сечилмирляр: онларын ейни йашда олмасы кечид ритуалларынын ейни йаш 
дюврцнц ящатя етмяси иля баьлыдыр. Ритуалын баша чатмасы иля щяр дяли 
юзцнц иэид кими тясдиг едиб евлянир вя бяй статусу алыр. 

Короьлу ритуал статусу етибариля инисиасийанын патрону – башчысыдыр. О, 
иэидлийин структур моделидир. Бцтцн дялиляр «Короьлу» структур моделиндян 
кечиб «короьлулашмалыдыр».  Оьуз ритуал-мифоложи дцнйа моделиндя «Оьуз 
хан» бцтцн оьузлар цчцн функсионал структур модели, давранышын сакрал вя 
зярури нцмуняси олдуьу кими, Короьлунун щярякятляри дя  стандарт дав-
раныш моделидир. Бцтцн дялиляр Короьлунун иэидлик вя кишилик стандартларыны 
мянимсямяли вя юз шяхсляринин нцмунясиндя буну тясдиг етмялидирляр. 

Щяр бир голун евлянмя иля баша чатмасы епосун архаик структурунда 
дайанан ритуалын ъинси йеткинлик (кишилик) мярасими иля баьлы олдуьуну да 
эюстярир. Короьлу образынын епосун кечян ясрляря аид вариантларында 
(«Короьлу»нун Парис нцсхяси вя Тифлис нцсхясиндя (Тябриз варианты), бах.: 
10; 11), о ъцмлядян бир сыра Тцркийя вариантларында щиперболизя олунмуш 
еротик эцъц (щиперсексуаллыьы) тясадцфи олмайыб, Короьлунун ъинси йеткинлик 
ритуалынын патрону – структур модели олмасы иля баьлыдыр. Бу, юзцнц гызларын 
Чянлибеля эятирилмясиндя дя эюстярир. Короьлу бязи гол вя вариантларда 
гызлары юзц цчцн, бязиляриндя дялиляри цчцн эятирир. Бу мясялядя тарих 
(эерчяклик) вя ритуал бир-бириня гарышмышдыр. Короьлунун евлянмя акты 
бцтцн дялилярин тякрарламалы олдуглары ритуал стандартыдыр. Бу, евлянмянин 
щамы цчцн зярури олан инвариант моделидир. Онун бир нечя сявиййяси вар: 

а) Короьлунун евлянмя актынын космогоник мифля мцяййянляшян 
инвариант сявиййяси:  Короьлу бу сявиййядя Оьуз каьан кими мядяни 
гящряман, илкин яъдад статусундадыр (сакрал образдыр). 

б) Мядяни гящряман, яъдад Короьлу инвариантынын ритуалын патрону 
сявиййясиндя реаллашан структур модели:  Короьлу бу сявийййядя ритуал 
ролудур. Театрда роллар олдуьу кими, инисиасийа ритуалында да «Короь-
лу» адлы образ, макет, структур модели, ритуал патрону ролу вар. Бу 
модел ъямиййятдян чыхыб ритуала эялмиш дялилярин инисиасийа мцддятиндя 
мянимсямяли олдуглары, ритуалын сонунда стандартлары сявиййясиня галх-
малы олдуглары образ-моделдир. Бу моделин стандартларыны юдяйян дяли 
«короьлулашараг» бяй-иэид статусу алыр. 

ъ) Короьлунун ритуал ролунун реаллашдырылдыьы, йериня йетирилдийи ся-
виййя: Инисиасийа мцддятиндя «Короьлу» образы, ролу «ойнанылыр». Ролу 
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иъра едян патрон щяр бир дялийя короьлулуьу («Короьлу» кими олмаьы) 
юйрядир (дярс верир). Тялимин ясасында Короьлу инвариантына дахил олан 
иэид кими йетишмя вя евлянмя дайаныр. 

Юз чаьы цчцн актуал олмуш бу сявиййяляр трансформасийалар заманы 
даьылмыш, бир-бириня гарышмыш вя говушмушдур. Она эюря дя бязи гол вя 
вариантларда Короьлу гызлары юзц цчцн, бязиляриндя дялиляри цчцн эятирир.  

«Короьлу» епосунда епик мякан ики щиссяйя бюлцнцр: Чянлибел вя 
Ъямиййят. Бу щалда Чянлибел – космосу, зцлмкар, хаин, намярд паша-
ларын симасында тямсил олунан ъямиййяти – хаосу символизя едир. Бу ба-
хымдан, оьуз ритуал-мифоложи дцнйа моделинин цчщиссяли структуру 
трансформасийалар просесиндя икищиссяли структура гядяр «ихтисар» олун-
мушдур. Епосун трансформасийасы цч епохал мярщялядян кечмишдир: 

Биринъиси – архаик (ритуал-мифоложи) оьуз епосу; 
Икинъиси – оьуз классик гящряманлыг епосу (КДГ); 
Цчцнъцсц – милли гящряманлыг епосу («Короьлу») 
Архаик оьуз епосунда ритуал-мифоложи мякан цч фазадан 

(щиссядян) ибарят иди: 
Космос ---------- Кечид ---------- Хаос 
Оьуз ------------- Ритуал --------- Йаланчы Дцнйа 
Архаик епос мифоложи епос иди вя онда ритуал-мифоложи дцнйа модели 

бцтцн структуру иля йериндя иди. Оьузла Йаланчы Дцнйа (хаос) арасында 
кечид мяканы олараг инисиасийа ритуалы дурурду. Инисиасийа юлцб-дирилмя 
ритуалыдыр. Бу фазада оланлар ики дцнйа (космосла хаос) арасында йерляшир-
диляр. Кечид фазасында олан оьуз фярди «дяли» адыны алырды. О, ритуалда кющ-
ня статусунда юлцр, дяли фазасына дахил олур, фазанын баша чатмасы иля йени 
статусда дириляряк «бяй-иэид//алп-иэид» адыны алырды. Дялиляр ики дцнйанын 
(космосла хаосун) арасында йерляшдикляри цчцн медиаторлар иди. Онлар 
ейни вахтда щям космосда, щям дя хаосда ола билирдиляр. 

Архаик епосда кечид фазасында йерляшян дяли хаоса сяфяр едиб, ора-
дан юзцня нишанлы эятирмяли иди. «Короьлу» епосунда Чянлибеля эятири-
лян гызларын щамысы паша, бяй гызларыдыр. Алтай епосунда, Цлэен вя 
Ерликля баьлы мифоложи мятнлярдя бунун архетипик схеми горунуб галыб. 
Гыз йералты дцнйанын (хаосун) сащибинин йа гызы, йа да баъысы олур. Бу, 
«Короьлу» епосунда да белядир. Йералты дцнйа хаотик мякандыр. «Ко-
роьлу» епосунда да гызларын аталары, гардашлары олан пашалар, бяйляр юз 
епик характерляри етибариля там мянфи сурятляр (антигящряманлар), хао-
тик давранышларын дашыйыъыларыдыр. Тамамиля тябиидир ки, Е.Аббасовун 
«Короьлу»да гящряманын голлардакы щярякяти цзря К.Леви-Строс схем-
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ляри типиндя» тяртиб етдийи космоложи схемдя дя Чянлибел – йухары, ишыглы 
дцнйа, Короьлунун (дялилярин) сяфяр етдийи шящярляр – ашаьы, гаранлыг 
дцнйа шяклиндя ашкарланмышдыр (4, 113) 

Мифоложи шцурун тарихи шцура, уйьун олараг архаик  оьуз епосу-
нун классик гящряманлыг епосуна трансформасийасы нятиъясиндя оьуз 
ритуал-мифоложи дцнйа моделинин цч фазалы структуру даьылмыш, икищиссяли 
структура кечмишдир. Хаос фаза-щиссяси космос вя кечид фаза-щиссяля-
риня говушараг юз автономлуьуну итирмишдир. Мифоложи хаос КДГ-дя 
кафирлярин епик мяканына трансформасийа олунмушдур. Лакин бунунла 
бярабяр онун изляри горунуб галмышдыр: 

Реконструксийайа эюря, Дяли Гаръар йералты дцнйанын (хаосун) 
сащиби, баъысы Банучичяк дцнйа моделинин кечид фазасында олан Дяли 
Бейряйин йералты дцнйайа сяфяр едяряк эятириб евлянмяли олдуьу «нишан-
лысыдыр». Бейряйин ясирликдя олдуьу дювр онун архаик епосда хаосда ол-
масынын епик трансформасийасыдыр. Бейряйин ясир олдуьу кафир галасынын 
бяйинин гызы да архаик епосдакы «нишанлы гыздыр». «Нишанлы гыз» функси-
йасы Банучичякля кафир бяйинин гызы арасында паралелляшМишдир. «Короь-
лу» епосунда дялиляр пашаларын, бяйлярин гызларыны (йахуд баъыларыны) 
Чянлибеля эятириб евлянирляр. Бу, КДГ-дя кафир бяйи гызынын образында 
архаик епосун «нишанлы гыз» функсионерини бярпа етмяйя имкан верир. 
Банучичяк дя ейни функсийанын дашыйыъысыдыр. Лакин мифоложи семантика-
сына эюря бу «нишанлылар» бир-бириндян фярглянир: 

– Кафир бяйинин гызы кечид ритуалы иля баьлы «нишанлыдыр».  Кечид 
фазасында олан Дяли Бейряк хаоса еняряк иэидлик эюстярмяли, орадан 
юзцня нишанлы эятирмяли вя евляняряк бяй статусу алмалыдыр. 

– Банучичяк Бейряйин гам-шаман статусу иля баьлыдыр.  Бу щалда 
Банучичяк образынын ян дярин структур гатларында анимист образы – 
гам-шаман Бейряйин архасынъа рущлар дцнйасына сяфяр етдийи хястя 
рущуну да бярпа етмяк мцмкцндцр. 

Бундан башга, КДГ-дя Салур Газан, Басат, Тяпяэюз, хцсусиля 
Горгуд вя б. образлар вя онларла баьлы сцжетляр хаосла баьлы архетипляри 
бу вя йа диэяр шякилдя горуйуб сахламышдыр. 

Ритуал-мифоложи дцнйа моделинин цч фазалы (щиссяли) структуру (Кос-
мос-Кечид-Хаос) архаик оьуз епосундан КДГ-йя кечяркян икифазалы (щис-
сяли) структура (Космос-Кечид) трансформасийа олунмушдур. Хаос фазасы 
епикляшяряк космос вя кечиддя «яримишдир».Бу, классик гящряманлыг епосу 
чаьында инисиасийа (юлцб-дирилмя) ритуалларынын актуаллыьыны итирмяси иля баьлы 
иди. КДГ-дян «Короьлу»йа трансформасийада щямин икифазалы структур 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр        ●      XXIX -2009 

 79 

даща да мцасирляшмиш – тарихиляшмишдир: бурада мифоложи Космос вя Кечид 
мяканларынын явязиня Чянлибел вя Ъямиййят гаршыдурмасыны эюрцрцк. Бу 
щяр ики мяканы икили (дихотомик) семантикалы образлара чевирмишдир: 

Ч я н л и б е л:  
1. Архаик ритуалла мцяййянляшян Кечид мяканы;  
2. Пашаларын, бяйлярин хаотик (шяр) дцнйасына гаршы дуран хейир 

дцнйасы – Космос.  
Ъ я м и й й я т:  
1. Архаик ритуал-мифоложи структура эюря дялилярин ритуал мцддятиндя 

тярк етдикляри вя ритуалдан сонра гайытмалы олдуглары Космос дцнйасы;  
2. Шяр (хаос) дашыйыъылары олан паша вя бяйлярин мювъуд олдуглары 

Хаос дцнйасы. 
Беляликля, ритуал-мифоложи дцнйа моделинин цч фазалы структуру 

(Космос-Кечид-Хаос) ики щиссяли структура (Космос-Кечид) трансфор-
масйа олунаркян Хаосун структуру парчаланараг Космосла Кечид 
фазаларына пайланмышдыр. Бу да юз нювбясиндя Космосла Кечид 
фазаларыны икили семантикайа малик образлара чевирмишдир. 

Короьлу образынын ритуал-мифоложи структурунда оьуз мифинин Горгуд 
Ата архетипини дя асанлыгла бярпа етмяк мцмкцндцр. Короьлунун сяфяр 
едиб юз дялиляри цчцн нишанлы гызлар эятирмяси сцжетинин функсионал схеми иля 
Горгуд Атанын  Дяли Гаръарын хаос дцнйасына елчилийя эедиб Банучичяйи 
Бейряйя алмасы сцжетинин функсионал схеми ейнидир. Короьлу гызлары 
вурушуб алдыьы кими, гам-шаман Горгуд Ата да Дяли Гаръарла «вурушда» 
гялябя чалыр вя ону зорла гызы вермяйя разы салыр. Дяли Гаръар баъысыны 
истяйяни юлдцрцрдц. О, Горгуд Атаны да юлдцрмяк истяйир: ону юз дюйцш 
силащы иля юлдцрмяк истяйяндя Горгут Ата онун голуну гурудур. 

Короьлу образы мцряккяб структура маликдир. О, тцрк епосунун 
бир сыра образлары кими,  «консентратив космослашмайа»  мяруз галмыш-
дыр. Башга сюзля, Короьлу образына космик дяйярлярин епохал консен-
трасийасы баш вермишдир. Бу образ епохал трансформасийалар зямининдя 
диэяр образларын семантикасыны «мянимсямиш» вя мядяниййятин мцряк-
кяб структура малик образ-универсумуна чеврилмишдир. «Консентратив 
космослашма» просесиндя Короьлу образынын структуруна бир сыра мифо-
ложи-епик функсийалар говушмушдур. Беля ки, образын структурунда гам-
шаман архетипини дя, инисиасийа патрону функсийасыны да, инисиасийанын 
функсионал структур модели (макети) ролуну да, о ъцмлядян мядяни 
гящряман – илкин яъдад образыны да бярпа етмяк мцмкцндцр. Бу 
бахымдан, Короьлу образы Оьуз каьан инвариантынын парадигмасыдыр. 
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«Оьуз хан» оьуз мифолоэийасында щям дя функсионал щярякят 
моделидир. Онун щярякятляри оьуз епосунда мцяййян ритмля тякрарланыр. 
Башга сюзля, «Оьузнамя» епосунун гящряманлары Оьуз ханын парадиг-
малары олдуьу кими, онларын епик давранышлары да Оьуз ханын функсионал 
щярякят моделини тякрарлайыр. Мясялян, Басатын Тяпяэюзцн эюзцнц 
чыхартмасы, Дирся ханын оьлу Буьаъы охламасы, Метенин атасы Туман ханы 
охлатдырмасы вя «Мянзум Оьузнамя»дя Оьузун юз атасы Гара ханын 
эюзцнц охла чыхартмасы ейни функсионал щярякят схеминя (моделиня) табе-
дир. Короьлу да «Оьуз хан» инвариантынын парадигмасыдыр. 

Короьлунун атасы Алы кишинин эюзцнцн чыхарылмасы сцжетинин семантик 
архетипиндя «Оьузнамя» епосунда Оьуз ханын юз атасы Гара ханын 
эюзцнц чыхартмасы функсионал щярякят модели дайаныр. «Оьузнамя» епо-
сунда Оьуз-Гара хан гаршыдурмасы эцндцз иля эеъянин мцбаризяси, эе-
ъянин Эцняши удмасы вя сящяр Оьуз тяряфиндян азад едилмяси щаггындакы 
мифин архаик епосдан «Оьузнамя» епосуна трансформасийа олунмасынын 
нятиъясидир. Минилляр бойу епохал трансформАсийалара мяруз галан бу миф 
«Короьлу» епосунда реалист мязмун кясб ется дя, Алынын эюзляринин 
чыхарылмасы сцжетинин архетипик структуру сявиййясиндя горунуб галмышдыр. 

Оьуз-Гара хан гаршыдурмасы «Короьлу» епосунда сцжетин функ-
сионал структурунун ясасында дайаныр. Дастанын бцтцн голларынын сцже-
ти ващид бир сцжетдя – Короьлунун пашаларла (бяйляр, ханларла) мцба-
ризяси вя онлары юлдцрмяси сцжетиндя говушур. Яслиндя, бцтцн голларда 
ритмик шякилдя тякрарланан (парадигмалашан) бир сцжет вар: Короьлунун 
пашаларла мцбаризяси. Бу сцжет юз архетипиня эюря Оьузун юз атасы 
Гара ханла мцбаризясинин парадигматик трансформасийасыдыр. Бу 
щалда Короьлу Оьуз ханын, Алы киши Гара ханын епик парадигмасыдыр. 
Оьуз хан-Гара хан космогоник гаршыдурмасы «Короьлу» епосунда 
Короьлу-Паша (Бяй) гаршыдурмасына трансформасийа олунса да, Кор-
оьлу-Алы (Оьул-Ата) гаршыдурмасынын космогоник структуруну епосда 
горунуб галмыш архетипляр ясасында бярпа етмяк мцмкцндцр.  

Оьуз хан-Гара хан космогоник мифинин ясасында астрал-космик 
щярякят схеми дайаныр: 

Оьуз – эцндцз (М.Сейидова эюря, о, дан улдузунун образыдыр); 
Гара – гаранлыг, эеъя. 
Оьуз-Гара хан сцжетиндя Оьузун юз атасы Гара ханын эюзцнц 

чыхартмасынын («Мянзум Оьузнамя»дя), йахуд юлдцрмясинин (башга 
оьузнамялярдя) ясасында Эцняшин Эеъя тяряфиндян удулмасы, онун эю-
зцня чеврилмяси вя Эцндцзцн (Дан Улдузунун) Эеъянин эюзцнц чыхара-
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раг ону азад етмяси щаггындакы космогоник миф дурур. Оьулун (Оьу-
зун) ата (Гара хан) иля бу космогоник мцбаризяси епохал трансформА-
сийалар нятиъясиндя милли епосда Короьлунун пашаларла сосиал-сийаси мцба-
ризясиня гядяр реалистляшдирилмишдир. Бу щалда Короьлунун «юз атасынын 
эюзцнц чыхартмасы» кими космогоник-архетипик функсийасы гящряман-
антигящряман (мярд-намярд) контекстиндя антигящряманларын (паша-
хан-бяйлярин) функсийасына чеврилмишдир. Лакин «эюзцн чыхардылмасы» 
консерватив мифолоэем кими юзцнц горуйуб сахлайа билмишдир. 

Дастанын епик мянтигиня эюря, эянъ Рювшян атасынын эюзц чыхарыл-
дыгдан сонра Короьлу ады иля мяшщурлашыр. Лакин бу, епосун сцжетцстц 
(защири) гатында белядир. Ритуал-мифоложи структур контекстиндя йанаш-
дыгда бу, инисиасийа ритуалы иля баьлы аддяйишмядир: 

Рювшян – Короьлунун эянълик, йенийетмялик, башлыъасы иэидликдян 
габагкы адыдыр. О, Рювшян олараг эянъ статусундадыр; 

Короьлу – Рювшянин гящряман, иэид статусуна кечдикдян сонра 
алдыьы аддыр. 

Беляликля, Рювшян-Короьлу аддяйишмяси бизи статусартырма сяъий-
йяли инисиасийа ритуалыны ахтармаьа вя бярпа етмяйя йюнялдир (Аддяйиш-
мянин инисиасийа ритуалы иля баьлылыьыны М.Ъяфярли мящяббят дастанла-
рында Рясул – Гяриб («Ашыг Гяриб),  Мащмуд – Кярям, Мярйям – Ясли 
(«Ясли-Кярям»), Шащзадя – Лятиф шащ («Лятиф шащ») вя с. аддяйишмя 
нцмуняляри ясасында сцбута йетирмишдир. Бах.: 5, 74).  

 Дюйцш атлары (Гырат вя Дцрат), дюйцш силащы (Мисри гылынъ), сясля 
дюйцш габилиййяти (няря), сюзля дюйцш габилиййяти (маэик сюз – шаирлик) ялдя 
едян Рювшян Короьлуйа чеврилир. Эянъ Рювшян статусу иля дюйцшчц (иэид, 
гящряман) Короьлу статусу арасында статусартырма сяъиййяли инисиасийа 
ритуалы дайаныр. Епосда атларын 40 эцнлцйя тювлядя тяърид едилмяси, онларын 
сынагдан чыхарылмасы, Рювшянин Гошабулаьа сяфяри (иэидлийин сынаьы) 
щямин статусартырма ритуалынын епикляшмиш галыгларыдыр. Ян башлыъасы ондан 
ибарятдир ки, Рювшян-Короьлу аддяйишмя ритуалынын архетипиндя бирбаша 
«Оьуз-Гара хан оьлу» космогоник аддяйишмя ритуалы дурур: 

– Рювшян атасынын эюзц чыхардылдыгдан сонра «корун оьлу» – 
«Короьлу»  статусуна кечир; 

– Оьуз да юз атасы Гара ханын эюзцнц чыхартдыгдан сонра  мящз 
«корун оьлу» – «Короьлу»  статусуна кечир.  

Бу бахымдан,  Рювшян «Кор-оьлу» олдуьу кими, Оьуз да «Кор-
оьлу»дур.  Бцтцн бунлар бизя функсионал-космогоник етимолоэийалар 
апармаьа имкан верир: 
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«Рювшян» («роушян)» – фарсъа «ишыглы»; 
«Оьуз» – эцндцз, Эцняш. 
Бу щалда онларын щяр икисинин «корун оьлу» олмалары «Кор-оьлу» 

ритуал статусуну «Гара (хан) оьлу» ритуал статусу кими бярпа етмяйя 
имкан верир: 

«Короьлу» – корун оьлу; 
«Гара (хан) оьлу» – гаранын оьлу. 
Бу да юз нювбясиндя «Гара (хан)» адынын «гаранлыг», «зцлмят», 

«эеъя» лексик анламларыны функсионал етимолоэийа зямининдя «корлуг» кими 
бярпа етмяйя имкан верир. Космоложи дцнйа моделиндя «корлуг» анлайышы 
«гаранлыг», «зцлмят» анлайышлары иля ейни парадигматик сцтуну  тяшкил едир. 

Хаос ------------------------------------- Космос 
Эеъя ------------------------------------- Эцндцз 
Гаранлыг -------------------------------- Ишыг 
Кор -------------------------------------- Эюрян 
Эюзц гаранлыг ------------------------- Эюзц ишыглы 
Беляликля, «корлуг» анлайышы «гаранлыьын», «гаралыьын» функсионал 

парадигмалары, синонимляридир. Бу да «Кор-оьлу» статусуну «Гара-
оьлу» статусу кими бярпа етмяйя вя Короьлу образында Оьуз хан 
архетипини эюрмяйя имкан верир. 

«Короьлу» статусунун инисиасийа ритуалы иля баьлылыьыны дил йадда-
шынын паремиляри сявиййясиндя дя бярпа етмяк мцмкцндцр:  «Чохлары 
юз атасынын эюзцнц чыхартды ки, она «Короьлу» десинляр, анъаг «кор киши-
нин оьлу» дедиляр».  Пареминин защири мянасы ондан ибарятдир ки, «Кор-
оьлу» олмаг цчцн атанын эюзцнц чыхартмаг лазым дейил: Короьлу кими 
гящряманлыглар етмяк лазымдыр. Паремидян ашаьыдакы мянтиги мяна-
лары щасил етмяк мцмкцндцр: 

1. «Короьлулуг» гящряманлыг статусудур вя щямин статусун ритуал 
нормативлярини юдямядян «Короьлу» олмаг мцмкцн дейилдир. Бу щалда 
«Короьлу» бяй-иэидлийин структур моделидир; 

2. «Короьлу» олмаг истяйянлярин «юз аталарынын эюзлярини чыхарт-
масы» паремидя трансформасийа олунмуш архаик ритуал схемидир: щямин 
мярасими схемдян кечмядян «Короьлу» олмаг мцмкцн дейилдир. 

 3. Дастанда Короьлунун атасынын эюзцнц Щясян хан чыхартса да, 
епос «Короьлунун юз атасы Алы кишинин эюзцнц чыхартмасы» ритуал схемини 
трансформасийайа уьрамыш шякилдя горуйуб сахламышдыр. Беля ки, яэяр 
Короьлу Гошабулаьын кюпцйцндян атасына эятиря бился иди, Алы кишинин 
эюзляри ачылаъагды. Короьлу кюпцйц эятиря билмир вя Алы киши кор галыр. Бе-
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ляликля, архаик мянтигя эюря Алы кишинин кор галмасынын эцнащкары (ся-
бябкары) Короьлудур. Щямин сябяб (эцнащ) «атанын эюзцнцн чыхардыл-
масы» ритуал схеминин епосдакы трансформатив изидир. Гейд едяк ки, буну 
фолклоршцнас алим Е.Аббасов да тясдиг етмишдир. О, Оьуз образынын 
сонракы тарихи мярщялялярдя Короьлуйа трансформасийасы мясялясини араш-
дырмыш вя бу образлар арасында 9 трансформатив паралел ашкарламышдыр. 
Щямин паралеллярдян бири белядир: «Оьузун атасы иля гаршыдурмасы (Оьу-
зун атасыны кор етмяси вя юлдцрмяси) // Короьлунун атасы иля конфликти 
(Короьлунун эцнащындан атасынын кор галмасы вя юлцмц)» (3, 97).  

Оьуз каьан бцтцн оьузларын яъдады, башга сюзля, бцтцн оьузлар 
Оьуз ханын парадигмасы (функсионал-семантик тюрямяси) олдуьу кими, 
бцтцн дялиляр дя баш дяли Короьлунун функсионал-семантик парадигма-
ларыдыр. Оьуз хан бцтцн оьузларда пройексийаландыьы (тякрарландыьы) 
кими дялилярин бцтцн щярякятляри, давранышлары вя епик кейфиййятляри Кор-
оьлунун давраныш вя кейфиййят нормаларыны, гящряманлыг стандартла-
рыны тякрарлайыр (пройексийаландырыр). 

«Короьлу» епосунун няинки сцжет вя образ структурлары, еляъя дя 
поетик мятн структуру да оьуз мифинин мятн схемини архетипик структуру 
сявиййясиндя горуйуб сахламышдыр. Бцтцн голларын ващид бир гол кими 
«охунмасы», голларын функсионал структур схеми бахымындан бир-бирини 
тякрарламасы оьуз мифинин гапалы, тякрарланан, ритмик мятн структурунун 
милли епосда горунуб галмыш поетик форма архетиплярини эюстярир. 
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SUMMARY 
Seyfeddin Rzasoy 

THE EPOS KOROGHLU: MYTH AND RITUAL 
In article is told about the reconstruction  of world model of oghuz ritual 

mythological in epos “Koroghlu .The author shows that epos was not analysed from  ritual-
mythological view point up to now.The following  results is taken from investigation: 

1. Epos “Koroghlu  from archaic structure standpoint reflect world model of 
oghuz ritual mythological. 

2. Koroghlu according to his ritual status is the head of ritual initation: 
3. All “dali  images are Koroghlu’s  paradigm.  
4. “Chenlibel  is ritual locus from archaic structure standpoint.  
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Àüàâåðäè ÕßËÈË 
 

“ÊÎÐÎÜËÓ” ÄÀÑÒÀÍÛÍÛÍ ÒÀÒÀÐ-ÒÎÁÎË ÂÅÐÑÈÉÀÑÛ  
VƏ OĞUZ EPOSUNUN STRUKTURU 

 

“Êîðîüëó” äþâðÿñèíÿ äàõèë îëàí ôîëêëîð ìÿòíëÿðèíèí úîüðàôèéàñû, éà-
éûëäûüû ÿðàçèëÿð âÿ êöëòöð àðåàëëàðû ÷îõ ýåíèøäèð. Òöðê ìèôîëîæè ýþðöøëÿ-
ðèíäÿí áàøëàéàí “Êîðîüëó” ôîëêëîð ìÿ'ëóìàòû Òöðê õàëãëàðûíûí áèð ÷îõóíäà 
ìöõòÿëèô ìÿòíëÿð øÿêëèíäÿ ýåð÷ÿêëÿøìèøäèð; “Êîðîüëó” èëÿ áàüëû ÿôñàíÿëÿð, 
ðÿâàéÿòëÿð, øå'ðëÿð, íàüûë âÿ äàñòàí òèïëè åïèê æàíðëàð éàðàíìûøäûð. Êîðîüëó 
ÿôñàíÿëÿðè Òöðêöñòàíäàí Áàëêàíëàðà, Ãàôãàçäàí Ñèáèðÿ ãÿäÿð áþéöê áèð 
ÿðàçèäÿ éàéûëìûøäûð. Ùÿì äÿ áó ôîëêëîð ýåð÷ÿêëèéè òÿêúÿ òöðê åòíèê-
ìÿäÿíè ìÿêàíû èëÿ ìÿùäóäëàíìàìûø, áöòþâëöêäÿ òöðê êöëòöð ÷åâðÿñèíè 
ÿùàòÿ åòìèøäèð; áó êöëòöð ÷åâðÿñèíÿ äàõèë îëàí áàøãà ãîíøó õàëãëàðûí äà 
ôîëêëîðóíà äÿðèí òÿ'ñèðëÿð ýþñòÿðìèøäèð. 

Ôîëêëîðøöíàñ Ï.Í. Áîðàòàâ, Á. Ãàððûéåâ Ú. Àíàäîëóí âÿ Ô. Áàéàòûí  
“Êîðîüëó” åïîñóíà ùÿñð îëóíìóø ÿñÿðëÿðèíäÿ áó ìÿòíëÿðèí ÷åøèäëè âàðèàíò 
âÿ âàðèàñèéàëàðûíûí áèð àðàéà ýÿòèðèëìÿñèíÿ òÿøÿááöñ îëóíìóøäóð. Áó òèïëè 
ÿñÿðëÿð, öìóìèééÿòëÿ, êîðîüëóøöíàñëûã ö÷öí çÿíýèí àðàøäûðìà ìàòåðèàëû 
òÿãäèì åäèð. 

Ùå÷ øöáùÿñèç êè, “Êîðîüëó” äþâðÿñèíÿ äàõèë îëàí ìÿòíëÿðèí è÷ÿðèñèíäÿ 
ìÿðêÿçè ìþâãåéè Oğuz türklərinin “Êîðîüëó”ñó òóòóð. Áèçÿ ýþðÿ, áó, èëê 
þíúÿ Êîðîüëó ìèôèíèí îüóç ìÿíøÿëè îëìàñû èëÿ áàüëûäûð. Îðòà Àñèéà âÿ 
Òöðêöñòàíäà ìÿùç äàñòàí÷ûëûã äþíÿìèíäÿ îüóç òîïëóìóíóí àçëûã òÿøêèë 
åòìÿñè “Êîðîüëó” ñåìàíòåìèíèí òðàíñôîðìàòèâ èìêàíëàðûíû ìÿùäóäëàøäûðìûø, 
áàøãà ñþçëÿ, ìèôèí åïèê òÿêàìöëöíö òÿ'ìèí åäÿ áèëìÿìèøäèð. Îíà ýþðÿ äÿ 
Îðòà Àñèéà “Êîðîüëó”ñó áþëýÿíèí ãåéðè-îüóç òîïëóìëàðûíäà äàùà ÷îõ ÿñàòèðè 
ìÿòíëÿð øÿêëèíäÿ ýåð÷ÿêëÿøìèø âÿ îüóçëàðûí ãÿðáÿ äîüðó ùÿðÿêÿò åòìÿñè èëÿ 
î ñÿâèééÿäÿí ÷îõ óçàüà ýåòìÿìèøäèð. Éÿ'íè ìèôëÿ îíóí ôîëêëîð èôàäÿñè 
àðàñûíäàêû ìÿñàôÿ ÷îõ äà ýåíèøëÿíìÿìèøäèð. 

Àçÿðáàéúàí Êîðîüëóñó þçöíäÿ ìèôîëîæè ìÿ'ëóìàòûí, ñõåìèí âÿ 
êîäóí ÷åøèäëè åëåìåíòëÿðèíè ìöùàôèçÿ åòìèø, ìèô, ôîëêëîð âÿ òàðèõ ãàòëàðûíû 
ñåìàíòèê ñòðóêòóðóí èíâàðèàíò ìîäåëëÿðèíäÿ, éàðàíäûüû åïîõàë çàìàíûí äèë, 
ôèêèð âÿ ñÿíÿò ýåð÷ÿêëèéèíÿ óéüóí îëàðàã ÷îõéàðóñëó áèð ñèñòåìäÿ ðåàëèçÿ 
åòìèøäèð. Îíäà ÿñêè òöðê äöíéàýþðöøö, èíàìëàðû èëÿ ïàðàäèãìàòèê úÿðýÿäÿ 
äàéàíàí îðòà ÿñð ôîëêëîð ýåð÷ÿêëèéè, ñîñèàë-òàðèõè îâãàò, åòíîïñèõîëîæè åìî-
ñèéà âÿ áàøãà áó êèìè äöøöíúÿ âÿ äóéüóëàð þç íèêáèí èôàäÿñèíè òàïìûøäûð. 

Ìèôîëîæè îáðàç êèìè Êîðîüëóíóí ýþéëÿ áàüëûëûüû (Ãîð îüëó àäû âÿ 
áàøãà àñòðàë ìîòèâëÿð) âÿ éà éåðëÿ áàüëûëûüû (ýîð îüëó àäû âÿ áàøãà òîïî-
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ìîòèâëÿð) ÿñêè Òöðê Òàíðû÷ûëûüûíûí èêè áþéöê ãîëóíó – Ýþé Òàíðû÷ûëûüû âÿ 
Éåð Òàíðû÷ûëûüû äöíéàýþðöøöíö èôàäÿ åòìÿêëÿ, ùÿì äÿ áó ìÿ'ëóìàòû éàøà-
äàíëàðûí ÿñêè Òàíðû÷ûëûã äèíèíèí ùàíñû ãîëóíà ìÿíñóáëóüóíó ìöÿééÿíëÿø-
äèðìÿéÿ èìêàí âåðèð. 

Àçÿðáàéúàí “Êîðîüëó”ñóíäà ìèôîëîæè äöíéà ìîäåëè îüóç ìèôîëîæè 
ñèñòåìèíèí è÷ÿðèñèíäÿäèð. Ýþé, Óëäóç, Ñó (äÿðéà, ÷åøìÿ, áóëàã, äÿíèç), 
Äàü âÿ ñ. Îüóçóí îüëàíëàðû êèìè ôîëêëîðëàøàí ìèôîëîæè ñõåìèí òþðÿìÿ-
ñèäèð. Áó ñõåì ïðèçìàñûíäàí áàõûëñà, Àçÿðáàéúàí “Êîðîüëó”ñóíóí äàùà 
÷îõ Îüóçóí Óú Îã ùèññÿñèíÿ, äàùà ÷îõ ýöú, ìöùàôèçÿ ñòðóêòóðëàðûíû òÿøêèë 
åäÿí ñîë ãàíàäûíà ìÿíñóá îëäóüó äà àéäûíëàøàð. 

Ìÿòíäÿ äàùà ÷îõ îíîìàñòèê ñÿâèééÿäÿ èôàäÿ îëóíàí ãàðàíëûã-èøûã 
ìîäåëè (Êîð Àëû êèøè âÿ îüëó Ðþâøÿí – èøûãëû) îüóç ìèôîëîæè êîñìîýåíå-
çèíèí ñõåìèíÿ òàì óéüóíäóð (ìöãàéèñÿ åò: “Îüóç Êàüàí”äà Ãàðà õàí âÿ 
îüëó Îüóç; áóðàäà äà ãàðàíëûã âÿ èøûüûí áèð ãÿäÿð ôÿðãëè èôàäÿñè âàð). Áó 
áàõûìäàí, “Êîðîüëó” ìèôîëîýèéàñû “Äÿäÿ Ãîðãóä” ìèôîëîýèéàñû èëÿ åïî-
õàë áàõûìäàí ñÿñëÿøèð. “Äÿäÿ Ãîðãóä”äàêû çîîìîðôèçì âÿ çîîìîðôèê 
åëåìåíòëÿð “èíñàí-òÿáèÿò” áèíàð îïïîçèñèéàñûíäà, “Êîðîüëó”äà àíòðîïî-
ìîðôèçì “ùåéâàí-òÿáèÿò” ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ ìöøàùèäÿ îëóíóð. Õàëèñ ôîëê-
ëîð ÿñÿðè êèìè Àçÿðáàéúàí Êîðîüëóñó îðòà ÷àü òÿñÿââöô åïîõàñûíûí ìÿù-
ñóëóäóð, ñóôè àøèãëÿðèí éàðàäûúûëûüûäûð. Áóðàäà Àüãîéóíëó âÿ Ñÿôÿâè äþ-
íÿìëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí ñîñèàë-ìÿäÿíè ýåð÷ÿêëèéèíèí ôîëêëîð èôàäÿñè äèí, 
ìÿçùÿá âÿ òÿðèãÿò áàõûìäàí äèôåðåíñèàëëàøìûø Àçÿðáàéúàí îüóçëàðûíûí, 
òöðêìàíëàðûíûí Ñÿôÿâè-Îñìàíëû ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿêè ðåàëëûãëàðûí åïèê-ëèðèê 
òÿçàùöðëÿðèäèð. Ùÿòòà ìÿòí öçÿðèíäÿ ùÿññàñ ìöøàùèäÿëÿð Êîðîüëó îáðà-
çûíäà Øàù Èñìàéûëûí äà ìÿùäóä îëìàéàí äÿðÿúÿäÿ èøòèðàêûíû ìöÿééÿíëÿø-
äèðìÿéÿ èìêàí âåðèð. Òÿáèè êè, áóðàéà (òÿñÿââöô êîíòåêñòèíÿ) “Êîðîü-
ëó”íóí Ïàðèñ íöñõÿñè àèä äåéèë. Áó íöñõÿ äàùà ÷îõ åïîñóí äåãðàäàñèéàéà 
óüðàäûüû ìöñòÿìëÿêÿ äþâðöíöí ìÿùñóëóäóð. Áó ìÿðùÿëÿäÿ åïîñóí 
ñòðóêòóðóíäà ìÿäÿíè ãÿùðÿìàíûí íåãàòèâ òÿìàéöëÿ äîüðó ìåéëëÿíìÿñè, 
òðèêñòåðëèê, àâàíòöðèçì âÿ ñ. ìîòèâëÿðèí àêòèâëÿøìÿñè ìöøàùèäÿ îëóíóð. 

Êîðîüëó äþâðÿñèíÿ äàõèë îëàí ìÿòíëÿðèí ìöõòÿëèô äþâðëÿðäÿ ìöõòÿëèô 
ìöùèòëÿðäÿí âÿ ùå÷ øöáùÿñèç êè, ôÿðãëè ñþéëÿéèúèëÿðäÿí òîïëàíìàñû îíäà 
ùÿì ôîðìà âÿ ìÿçìóí, ùÿì äÿ èôàäÿ áàõûìûíäàí ôîëêëîð ÿëâàíëûüû éàðàò-
ìûøäûð. Ìÿùç ôîëêëîð ãàíóíàóéüóíëóãëàðûíû, åïîñóí íÿçÿðè ïðîáëåìëÿðèíè 
àðàøäûðìàã áàõûìûíäàí áó òèïëè ÷åøèäëèëèê, ÿëâàíëûã çÿíýèí ìàòåðèàë âåðèð. 
Êîðîüëóøöíàñëûãäà “Òàòàð-òîáîë âåðñèéàñû” êèìè òàíûíàí Âîëãàáîéó òöðê-
ëÿðèíèí éàääàøëàðûíäà éàøàòäûãëàðû “Êîðîüëó” ìÿòíè äÿ áó äþâðÿéÿ 
äàõèëäèð âÿ àðàøäûðìàëàð ö÷öí äÿéÿðëè ìàòåðèàë âåðèð. 
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Ìÿòíè  àêàäåìèê Â.Â. Ðàäëîâ Òîáîë òàòàðëàðûíûí Ñàëà êÿíäèíäÿ 
éàçûéà àëìûøäûð. Ñàëà àäëû êÿíäëÿð èíäèêè Òöìåí âèëàéÿòèíèí Òöìÿí, Éàð-
êÿé, Âàãàé ðàéîíëàðûíäà âàðäûð (Â.Â. Ðàäëîâ. Îáðàçöû... IV ú., ñ. 258-
262). Â.Â. Ðàäëîâóí ãåéäèíÿ ýþðÿ ìÿòíè Èñÿëè Ðóñè îüëó ñþéëÿìèøäèð. 

Ìÿòí “Ùåêàéÿòè Êîðîüëó Ñîëòàí” àäè èëÿ Êàçàí íÿøðèééàòëàðûíäà 
1889, 1890, 1894, 1895, 1901, 1903, 1906, 1909, 1911, 1915, 1916-úû 
èëëÿðäÿ ÷àï îëóíìóøäóð. Â.Â. Ðàäëîâóí éàçûéà àëäûüû ìÿòí Êàçàíäà òàòàð 
õàëã äàñòàíëàðûíûí ôóíäàìåíòàë íÿøðè îëàí “Äàñòàíëàð – 1984”-ÿ äÿ äàõèë 
åäèëìèøäèð (Òàòàð åïîñó. Äàñòàíëàð. Êàçàí, 2004, 592; òÿðòèá, þí ñþç, ãåéä 
âÿ ñþçëöéö ùàçûðëàéàí Ôëîðà Âàùàï êûçû ßõìÿòîâà – Óçìàí÷å). 

Ìÿòíèí íàøèðëÿðè îíóí æàíðûíû “õèêÿéàò” (ùåêàéÿò) êèìè ìöÿééÿíëÿø-
äèðìèøëÿð. Áèçèì èñòèôàäÿ åòäèéèìèç íÿøðÿ þí ñþç éàçìûø Ô. ßõìÿòîâà – 
Órìàí÷å “õèêÿéàò” (ùåêàéÿò) ñþçöíöí “ÿêèéÿò”ÿ (íàüûëà) éàõûí îëäóüóíó, 
ëàêèí íàüûë îëìàéàí ìÿ'íàäà (ñêàçàíèå) àëï èíñàíëàð ùàããûíäàêû äàñòàí-
ëàðûí “ÿêèéÿò”äÿí êÿíàðäà ãàëäûüûíû ãåéä åäèð (ñ.9). Âÿ “õèêÿéàò”ûí åïèê 
ÿñÿðëÿðè àíëàòäûüûíû ÿëàâÿ åäèð. 

Íÿçÿðÿ àëàã êè, “Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû”íûí Âàòèêàí íöñõÿñèíäÿêè àäû 
“Ùåêàéÿòè Îüóç, íàìäàð (îõóíóø áèçèìäèð – À.Õ.) Ãàçàí áÿý âÿ 
ãåéðè”äèð. Áó ìÿ'íàäà, æàíðûí âÿ éà òåðìèíèí èçàùûíà åùòèéàú òÿêúÿ òÿãäèì 
îëóíàí òÿðúöìÿ èëÿ áàüëû äåéèëäèð. Áèçèì äèë÷èëèêäÿ ôå'ëèí “ðÿâàéÿò” (èìèø) 
âÿ “ùåêàéÿò” (èäè) øÿêèëëÿðè âàðäûð. Ôîëêëîðäà äà òÿùêèéÿíèí áó õöñóñèé-
éÿòè, ùå÷ øöáùÿñèç êè, íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð âÿ áóíäàí ÿëàâÿ äÿ áó òèïëè 
ìÿòíëÿðèí ôîðìà âÿ ìÿçìóí õöñóñèééÿòëÿðèíèí ñÿúèééÿâè ÿëàìÿòëÿðè 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿëèäèð. ßðÿá-ôàðñ äèëëÿðèíäÿí âÿ éà îðòà ÿñðëÿð ÿäÿáèééà-
òûíäàí ýÿëìèø áó òåðìèíëÿðèí ÿñêè òöðê ãàðøûëûüû îëìàìûø äåéèëäèð. Áóíëàðûí 
ÿñêè òöðêúÿ öìóìè àäûíûí “þòêöíã” îëìàñû òàìàìèëÿ ìöìêöíäöð. 
ßëáÿòòÿ, áó ìÿñÿëÿíèí òàìàìèëÿ ôîðìàë ñåìèîòèê âÿ éà íîìèíàòèâ-
òåðìèíîëîæè òÿðÿôèäèð âÿ ìÿòíèí ìÿçìóíóíó èôàäÿ åòìèð. 

Òÿãäèì îëóíàí âåðñèéàäàêû ìÿòí íàüûë ãÿëèáè èëÿ áàøëàíûð âÿ íàüûë 
ôîðìóëëàðû àêòèâ øÿêèëäÿ èøëÿíèð. Áèçäÿ ÿí ïîïóëéàð íÿøð îëàí Ì.Ù. 
Òÿùìàñèáèí ðåäàêñèéàñûíäàêû “Êîðîüëó” èëÿ áó âåðñèéàíûí ñòðóêòóð-òèïîëîæè 
ÿëàìÿòëÿðè àðàñûíäà áó ïàðàëåëëÿð àïàðìàã ìöìêöíäöð: 

1. Îáðàçëàð ñÿâèééÿñèíäÿ. 
Ìÿòíäÿ “Êîðîüëó” äàñòàíûíûí ÿñàñ ãÿùðÿìàíëàðûíûí áèð ÷îõóíóí àäû 

âàðäûð. Àììà îáðàç êèìè áÿñèòäèð, ñåìàíòèê ýåíèøëÿíìÿ èìêàíëàðû ñòàòèê âÿ-
çèééÿòäÿäèð. Áó áàõûìäàí ìÿòí äàùà ÷îõ àðõàèê åïîñó âÿ éà åïîñóí àðõàèê 
øÿêëèíè õàòûðëàäûð. Îáðàçëàð ñÿâèééÿñèíäÿ ïàðàëåëëèê àøàüûäàêû øÿêèëäÿäèð: 
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Èñòàìáóë ïàäøàùû – Ùÿñÿí õàí, Ùàñàí ïàøà, Õîòêàð 
Êöåð áàòûð – Àëû êèøè 
Êöåð îüëó – Êîðîüëó 
7777 äÿëè – 10 èýèä 

Àãàñàóñ – ßðÿá Ðåéùàí (áÿ'çè ñåìàíòèê ÷àëàðëàðûíà ýþðÿ Äÿëè Ùÿñÿí, 
Äÿìèð÷èîüëó, Ýèçèðîüëó Ìóñòàôà áÿé) 

Áóë Áÿê – Áîëó áÿé 
Íèýàð õàíèì – Íèýàð õàíûì 
Õÿçÿë – Êå÷ÿë Ùÿìçÿ 
Ãàðò êèøè (ãîúà) – Úöíóí (?) 
Ãàðà àò – Ãûðàò 
Òóðó àò (ãûðìûçû àò) – Äöðàò 
Êöê áèéàí (ýþé ìàäéàí) – 
Èñòàìáóë – Èñòàìáóë 
Øÿìëèâèë – ×ÿíëèáåë 
Òåãåðìÿí – äÿéèðìàí 
Äóìáóðà – ñàç âÿ ñ. 

Ìÿòíäÿ ìàýèê ìÿíøÿëè îáðàçëàð ìÿùäóääóð, î úöìëÿäÿí, “äÿëè 
íÿðÿ”,  “ìèñðè ãûëûíú” êèìè îáðàçëàð éîõäóð. 

1) Ïåðñîíàæëàð íåãàòèâ – êîììóíèêàòèâ (âÿ éà ïðàãìàòèê ìÿòí) 
ôóíêñèéàñûíà ýþðÿ áó øÿêèëäÿ ãöòáëÿíÿ áèëèðëÿð: 

 
     I      II 
Ãÿùðÿìàí ãöòáö   Àíòèãÿùðÿìàí ãöòáö 
Êöåð Áàòûð    Èñòàìáóë ïàäøàùû 
Êöåðèí îüëó   Àãàñàóñ 
10 èýèä    Áóë Áÿê 
Íèýàð õàíûì   Õÿçÿë 
Ãàðò êèøè 

Áóðàäà “Àãàñàóñ”óí ôóíêñèîíàë áàõûìäàí åïîñóí Àçÿðáàéúàí âàðèàíò-
ëàðûíäà àäåêâàòû îëñà äà, ñòàòèê-ñèíõðîí áàõûìäàí îíëàðà óéüóí äåéèëäèð. 
Ìÿñÿëÿí, “Êîðîüëó – Äÿëè Ùÿñÿí” (âÿ éà Äÿìèð÷èîüëó) áèíàð îïïîçèñèéàñû 
“Àçÿðáàéúàí – Àçÿðáàéúàí”, “Êîðîüëó – Ýèçèðîüëó Ìóñòàôàáÿé” – “Àçÿð-
áàéúàí – Òöðêèéÿ”, “Êîðîüëó – ßðÿá Ðåéùàí” – “Àçÿðáàéúàí – ßðÿáèñòàí” 
(Èðàã âÿ éà Ñóðèéà) êîíòåêñòëÿðèíè èôàäÿ åäÿí êè÷èê ñåìèîòèê ñõåìëÿð, ìèêðî-
ìîäåëëÿðäèð. Ýöìàí åäèðèê êè, “Êöåðèí îüëó – Àãàñàóñ” îïïîçèñèéàñû åïîñóí 
“Òöðê – Éóíàí” (Îüóç Ñÿëúóã – Áèçàíñ) êîíòåêñòèíèí àðõàèêëÿøìèø åëåìåí-
òèäèð. Ìÿòíäÿ, öìóìèééÿòëÿ, îïïîçèñèéà çÿèôäèð. Ùàãñûçëûã ìîòèâè öçÿðèíäÿ 
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ãóðóëìóø “Èñòàìáóë ïàäøàùû – Êöåð áàòûð” ãàðøûëàøìàñûíäà ôèçèêè úÿçàíûí 
ãàðøûëûüû éàëíûç ãàðüûøëà “þäÿíèëèð”. Áó äà, èëê þíúÿ, àðõàèê ãàòûí ýþñòÿðèúè-
ñèäèð. Áóë Áÿêëÿ ãàðøûäóðìàíûí ìîòèâè àéäûí äåéèë. Êöåð îüëóíóí Èñòàìáóë-
äàí ýÿòèðäèéè Íèýàð õàíûì äà ïàäøàùûí ãûçû äåéèë. Õÿçÿëèí íåãàòèâ ôóíêñèéàñû 
äà ãàáàðûã ýþðöíìöð; ñàäÿúÿ, ìÿãñÿäèíÿ ÷àòìàã ö÷öí Êöåðèí îüëóíóí 
àòûíäàí “èñòèôàäÿ åäèð”. Êöåðèí îüëó Øÿìëèâèëÿ äþíìÿäÿí àòûíû àëûá ãàéûäûð. 
Õÿçÿë äÿ ïàäøàùûí ãûçûíû àëûá îíóí éàíûíà – Øÿìëèâèëÿ ãà÷ûð. Àðàäà 
äöøìÿí÷èëèê ìîòèâè ìöøàùèäÿ îëóíìóð. 

2) Çîîáðàçëàð àòëàðäàí èáàðÿò îëìàãëà äóàë ñèñòåìè öçðÿ ìèôîëîæè êîñìî-
ýåíåçè èøàðÿëÿéèð. Ñó àòû âÿ ýþé àòäàí (Éåð âÿ Ýþé) Ãàðà àò âÿ Òóðó (ãûðìûçû) 
àò äîüóëóð. Èêèíúèëÿð (ãàðà âÿ ãûðìûçû) ãàðàíëûã âÿ èøûüû èôàäÿ åòìÿêëÿ õàîñ-
êîñìîñ åïèê ùàðìîíèéàñûíû òÿ'ìèí åäèð. Áèðèíúèëÿð èñÿ (ñó âÿ ýþé) ñàêðàë – 
ïðîôàí áèíàð îïïîçèñèéàñûíäà ýåð÷ÿêëÿøÿí äóàë ñèñòåìèí èøàðÿñèäèð; Ýþé, ãàðà 
âÿ ãûðìûçû äöíéà ìîäåëèíèí øàãóëè ñòðóêòóðóíó ýþñòÿðèð. 

3) Ìÿêàí îáðàçëàðû ãàðøûäóðìà ñòðóêòóðóíà ýþðÿ “Èñòàìáóë – Øÿìëèâèë” 
îëìàãëà “ðåàë-àáñòðàêò” ñåìèîòèê-èíâàðèàíò ôîðìóëó öçðÿ ýåð÷ÿêëÿøèð. Ùàäè-
ñÿâè ìÿêàíûí Èñòàìáóëëà áàüëûëûüû ùÿð øåéäÿí þíúÿ ìÿòíèí âÿ éà åïèê ìÿ'ëó-
ìàòûí Îüóç ìÿíøÿëè îëäóüóíóí ýþñòÿðèúèñèäèð. Øÿìëèâèë èñÿ Òöðê õàëãëàðûíûí 
ùÿð áèðèíèí òÿñÿââöðöíäÿ éàðàíà áèëÿúÿê ìèôîëîæè ìÿêàíäûð. “Âåðñèéà”éà äà 
àèä îëàí “ñþçëöê-àíëàòìà”äà Øÿìëèâèëÿ áó øÿêèëäÿ èçàù âåðèëìèøäèð: “Øÿìëèâèë 
– úîüðàôè éåðè ìÿ'ëóì äåéèë. Áàøãà õàëãëàðäà ×àíäûáèë, ×àìáèë âÿ á. àäëàðëà 
èøëÿíèð. Òàòàð âåðñèéàñûíäàêû àäà Øÿìøÿðèô, Øàì øÿùÿðè êèìè ÿäÿáè-ôîëêëîð 
òåðìèíëÿðè óéüóí ýÿëèð. Äÿìÿøã âÿ Èðàã àäëàðûíûí éåðèíäÿ èøëÿíèð. “Áèë” 
ñþçöíöí ìÿ'íàñû Ñèáèðäÿ ÷îõ ýåíèøäèð: äàü âÿ òÿïÿ, äöçÿíëèê âÿ îòëàã, ýþë 
ÿòðàôû äöøÿðýÿ âÿ áàøãà àíëàìëàðäà èøëÿíèð. Òöìåí âèëàéÿòè Òîáîë ðàéîíó 
Êöêðÿíäå êÿíäè ÿòðàôûíäà áåëÿ “áèë”ëÿð ÷îõäóð” (603). 

Àçÿðáàéúàí âàðèàíòëàðûíäà ×ÿíëèáåë // ×àìëûáåë àäëàðû, òÿáèè êè, Øÿì-
ëèâèëëÿ åéíè ìÿíøÿëèäèð. Ãåéä åäèì êè, áó àä ÷îõ ýåíèø éàéûëìûøäûð âÿ áèç 
îíó ìÿêàí àíëàìûíäà ñîüä äèëèíäÿ âåðèëìèø àäëàð è÷ÿðèñèíäÿ äÿ ìöøàùèäÿ 
åòìèøèê. 

2. Ìîòèâëÿð ñÿâèééÿñèíäÿ. 
Ìÿòíäÿ àøàüûäàêû ìîòèâëÿðè àøêàðëàìàã ìöìêöíäöð:  
Äîüóëóø ìîòèâè. Áóðàäà Ãàðà àòûí äîüóëóøó ìèôîëîæè ñÿúèééÿëèäèð. 

Ãàðà àòûí äîüóëìàñû èëÿ “ãàðàíëûã” ñåìàíòåìè (Êöåð áàòûðûí êîð åäèëìÿñè) 
àðàñûíäà ñòðóêòóð-ñåìàíòèê ÿëàãÿ âàðäûð. Ãàðà àò âÿ êîð áàòûðûí îïïî-
çèñèéàñû ðîëóíäà ìöâàôèã îëàðàã ãûðìûçû àò âÿ êîðóí îüëó ÷ûõûø åäèð. Áó 
ìîòèâ êîñìîãîíèê ìèôèí áÿñèò åïèê èôàäÿñèäèð. 
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Ãèñàñ ìîòèâè. Èñòàìáóë ïàäøàùû, Èñòàìáóë áÿéëÿðè èëÿ Êöåð áàòûðûí 
îüëó àðàñûíäà áàø âåðèð. Êöåðèí îüëó ãèñàñû Áóë Áèêäÿí àëûð; îíóí äÿðèñèíè 
ñîéäóðóá Èñòàìáóëóí ãàëà ãàïûñûíäàí àñäûðûð. 

Àãàñàóñëà îëàí ãàðøûäóðìà, þíúÿ ãåéä åòäèéèìèç êèìè, àëò ãàòäà îëàí 
áèð ìîòèâäèð âÿ êèôàéÿò ãÿäÿð àðõàèêëÿøìèøäèð. 

Ãóðáàí ìîòèâè. Àðõàèê õàðàêòåðëèäèð. Õöñóñèëÿ “ìàë âåðèá úàí àëìà” 
“ìàääè-ôèçèêè” ôîðìóëóíà óéüóíäóð âÿ ÿñêè òöðê ÿí'ÿíÿñèíäÿí ýÿëÿí áèð 
ùàäèñÿäèð. Îõøàð ìîòèâ “Äèâàíö ëöüàò èò-òöðê”äÿ äÿ ýåíèø èøëÿíìèøäèð. “Úàí 
âåðèá – úàí àëìà” ôîðìàñûíäà “Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû”íäà ìöøàùèäÿ îëóíóð. 

Éàüìà ìîòèâè. Ãÿäèì âÿ îðòà ÿñðëÿð ö÷öí õàðàêòåðèê áèð ùàäèñÿíèí 
èôàäÿñèäèð. Áóðàäà êàðâàíëàðûí ñîéóëìàñû âÿ ùÿòòà Êöåðèí îüëóíà ìÿñëÿùÿò 
âåðÿí ãîúàíûí ÿëèíäÿí ïóëóíóí àëûíìàñû êèìè åëåìåíòëÿðäÿ àøêàðëàíûð. 

“Áóòà” ìîòèâè. Èñòàìáóë ãàëàñûíäà Íèýàð õàíûì  àäëû áèð ãûçûí Êöåðèí 
îüëóíà ëàéèã îëìàñûíû õÿáÿð âåðÿí ãîúàíûí ôóíêñèéàñû áèçèì íàüûëëàðûìûç-
äà âÿ õöñóñèëÿ ìÿùÿááÿò äàñòàíëàðûíäà ñåùðëè àëìà âåðÿí äÿðâèøèí ôóíê-
ñèéàñû èëÿ óéüóíäóð. Íàüûëëàðäà áó ìîòèâ äàùà ÷îõ ãÿùðÿìàíûí “ìþ'úóçÿëè 
äîüóëóøó” êèìè êå÷èð. Äàñòàíëàðäà õàëèñ ñóôè ìàùèééÿòëèäèð. Áóðàäà íà-
ìÿ'ëóì áèð ãîúàíûí õÿáÿð ýÿòèðìÿñè ùÿìèí ìîòèâèí ÿñêè, ïðèìèòèâ ôîðìàñû 
êèìè ýþðöíöð.  

Åâëÿíìÿ ìîòèâè. Ìÿòíäÿ Êöåðèí îüëóíóí Íèýàð õàíûìû, Õÿçÿëèí Èñ-
òàìáóë ïàäøàùûíûí ãûçûíû àëûá ãà÷ûðìàñû êèìè åëåìåíòëÿðäÿ ìöøàùèäÿ îëóíóð. 

Ìÿòíèí ÿñàñ ìîòèâè àëïëûãäûð, ñåâýè-ìÿùÿááÿò ìîòèâëÿðè éîõäóð. Áó 
ìÿ'íàäà, ÿñêè àëïëûã åïîñó “Îüóç Êàüàí”ëà, “Øó Õàãàí”ëà äàùà ÷îõ ñÿñ-
ëÿøèð. Ìÿòíäÿ ùàäèñÿâèëèê, ôèçèêèëèê, äèíàìèêëèê ýöúëöäöð, áÿäèèëèê, åñòå-
òèçì çÿèôäèð. Áó äà àðõàèê åïîñóí ñÿúèééÿâè õöñóñèééÿòëÿðèíÿ óéüóíäóð. 

3. Ñöæåò ñÿâèééÿñèíäÿ. 
Åïîñóí Àçÿðáàéúàí âàðèàíòëàðûíäà êå÷ÿí àëòû ãîëó áóðàäà éûüúàì 

øÿêèëäÿ äÿ îëñà, ìöøàùèäÿ îëóíóð: 
1) Àëû êèøè 
2) Êå÷ÿë Ùÿìçÿíèí Ãûðàòû ãà÷ûðìàñû 
3) Êîðîüëóíóí Èñòàìáóë ñÿôÿðè // Íèýàð õàíûìûí ×ÿíëèáåëÿ ýÿòèðèëìÿñè 
4) Êîðîüëó âÿ Áîëó áÿé 
5) ßðÿá Ðåéùàí 
6) Ýèçèðîüëó Ìóñòàôà áÿé 
Áóíëàðäàí èëê äþðäö ìöêÿììÿë ìîòèâëÿð øÿêëèíäÿ öñò ãàòäà ýþðöíöð 

âÿ öìóìè ñöæåòèí ÿñàñ ùèññÿëÿðèíè òÿøêèë åäèð. Äèýÿð èêè ìîòèâ èñÿ àëò 
ãàòäàí áÿðïà îëóíà áèëÿí ñöæåòàëòû ìîòèâëÿðäèð. 
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Òÿáèè êè, ìÿòíèí òÿùëèëèíè äÿðèíëÿøäèðìÿê ìöìêöíäöð. Àììà ìÿò-
íèí âÿ òÿðúöìÿíèí òÿãäèìàòû ö÷öí áó ìÿ'ëóìàò çÿðóðè ìèíèìóìó þäÿéèð. 
Ãåéä åäèì êè, òÿðúöìÿ çàìàíû îíîìàñòèê ôîíäóí ôîíåòèê âàðèàíòëàðûíà 
òîõóíìàäûã; îëäóüó êèìè ñàõëàäûã. Àäëàðûí ôÿðãëè äåéèëèøèíèí àðàøäûðìà 
ö÷öí ìàòåðèàë âåðäèéèíè íÿçÿðÿ àëäûã. 

Ùÿúìúÿ êè÷èê îëàí áó ìÿòíèí Àçÿðáàéúàí êîðîüëóøöíàñëûüû ö÷öí, 
îíóí òàðèõè-ôèëîëîæè, ñòðóêòóð-òèïîëîæè âÿ ñåìèîòèê éþíöìëÿðäÿí þéðÿíèë-
ìÿñè ö÷öí éåíè ìàòåðèàë âåðìÿê èìêàíëàðû ìÿùäóä äåéèë. “Êîðîüëó”íóí 
òàòàð-òîáîë âåðñèéàñû áó èñòèãàìÿòäÿêè òÿäãèãàòëàðû ìÿ'ëóìàò áàõûìûíäàí 
çÿíýèíëÿøäèðÿúÿêäèð. 
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SUMMARY 
This  article has been  dedicated  to the analysis "Tatar-Tobol version" of the epos 

"Koroglu" which has fixed by Radlov in XIX century from the Siberian Turkis. In 
research structural features of the traditional text inherent archaic Oguz epos  are found 
out and compared by the Azerbaijan variant "Koroglu" in the structurally-typological 
plan. 

In result  the analysis has been cleared some question, including a semantic field, 
paradigmatic structure and a symbolical environment of the epos.  

 
РЕЗЮМЕ 

Данная статья посвящена анализу "Татаро-тобольской версии" эпоса "Ко-
роглу", которого зафиксировал Радлов в  XIX веке из сибирских тюрков. В исс-
ледовании обнаружены структурные особенности традиционного текста прису-
щие архаическому огузскому эпосу и сравнены азербайджанским вариантом "Ко-
роглу" в структурно-типологическом плане. 

В результате анализа выяснилось  ряд вопросов, в том числе семантическое 
поле, парадигматическая структура и символическое окружение эпоса.  
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Елчин АББАСОВ 
 

«КОРОЬЛУ» ДАСТАНЫНДА ДЮЙЦШ РИТУАЛЫНЫН 
ПОЕТИК МЯТН ТЯЗАЩЦРЛЯРИ 

 

«Короьлу» дастаны бир щярб дастаныдыр. Бу, дастанда йалныз Ко-
роьлунун ъянэавяр характери вя йа бир гурд архетипиня дайанмасы иля 
мящдудланмайыб, чешидли мягамларда тязащцр етмякдядир. «Короьлу» 
дастаны щярбчи критерини эюстярян, щярби тактика ве стратеэийаны юйрядян 
вя савашы тяряннцм едян бир йазылмамыш дярсликдир.  

Тцрк тарихиндя саваш бир заман щяйати мащийят газанмышдыр вя бу 
сябябдян дя дюйцш ритуалы щярби-гящряманлыг дюврц бойу йашам тями-
натынын вазкечилмяз цнсцрц кими тцркляр цчцн хусуси юням дашымышдыр.  

«Короьлу» мятни ритуал-маэик мащиййятини итирся дя, онун дюйцш 
ритуалы иля баьлантысы щярб юнъяси Тцркман дцшярэясиндя ашыг-короьлухан-
лар тяряфиндан ифа едилмясиндя бир мцддят тезащцр етмишдир. Бу мялумат 
«Кюроьлу»ну 1834-ъц илдя Тябриз-Гарадаь ашыгларындан йазыйа алдыртмыш 
А.Ходзконун гейдляриндя верилмишдир (Ъщодзко, 2). Бундан ялавя, бу 
эцн дя Анадолуда гылынъ-галхан, хянъяр, бычаг, дяйяняк кими силащларла 
ифа олунан вя дюйцшц тяъяссцм етдирян «Короьлу» адлы ойун-рягслярин 
мювъудлуьу «Короьлу» мювзусунун щярбля сых ялагясиндян хябяр верир.  

Бир сыра алимляр, ясасян, Боз гурд култу иля баьлы йазыларында яски 
тцрклярин дюйцшдян юнъя гурда тапындыгларыны гейд етмишляр (Бяйдили, 67). 
Сюзсцз ки, бу тапынма хцсуси айини - дюйцш ритуалыны ифадя едир. Орта яср 
рус тарихи гайнаглары гыпчаг ханларынын дюйцшдян юнъя «гурдла 
улашдыгларыны» йазыр: бу, бир саваш фалыдыр. Ейни шякилдя «Дядя Горгуд 
китабы»нда Газан хан аилясинин щарада олдуьуну, дцшмян цзяриня 
эедяркян гурддан сорушур. Бу да йеня яски айинин галыгларыдыр. Короьлу 
да юзцнц вя дялилярини гурда бянзядир, «гурдларла улайым» дейир. Бязян 
Короьлу «Гурдоьлу» да адланыр. Амма, йухарыда вурьуладыьымыз кими, 
«Короьлу» дастанында дюйцш ритуалы цнсцрляри гурдла баьлы мягамларла 
мящдудланмыр вя яски тцрк дюйцш ритуалынын ядяби мятндя – гящряманлыг 
дастанында тязащцрц бахымындан даща эениш материала сащибдир.   

Щярб цнсцрляри дастанын сцжет хяттиндя Короьлунун доьумундан 
юлцмцнядяк бир бцтюв ямяля эятирир вя дюйцш ритуалыны ортайа чыхарыр. 
Дюйцш ритуалы дастанда (онун голларында), сюзсцз, айрыъа, бцтюв щалда 
деьилдир: онун фяргли щиссяляриня парчалар шяклиндя даьылмышдыр. Ритуал 
модели категорийалар цзря бярпа етсяк,  «Короьлу» дастанында:  

Дюйцш ритуалынын иърачысы вя йа патрону: Короьлудур; 
Ритуалын мяканы: щярб дцшярэяси вя йа щярб мейданыдыр; 
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Ритуалын иъра заманы: дюйцш юнъяси вя дюйцшдян сонрадыр; 
Ритуалын сюзлц мятни: Короьлунун шеирляри, дейимляр, мцраъият-

формуллардыр; 
Ритуал йемяйи вя ичкиси: аш, кабаб ве шярабдыр;  
Ритуалын диэяр иштиракчылары: саги, ясас иърачынын йардымчысы, дюйцшя 

йоллананлар, бязян дюйцш аты вя йа рягиб дюйцшчцдцр (мясялян, дюйцш-
дян яввял бир гящряманын чыхыб юзцня рягиб истямяси вя тякбятяк 
вурушмасы саваш ритуалынын тяркиб щиссясидир); 

Ритуал аляти: саз вя дюйцш силащларыдыр (ритуалы сазла йанашы зурна 
(вя йа эяранай) вя наьара мцшайият едир); 

 Ритулын мягсяди: Дюйцшдя зяфяри тямин етмякдир. 
Бурада ритуал эейимляр вя ритуал щярякятляр мяъмусуну да 

унутмамаг эярякир.  
А.Хялил епик мятндя ашкарланан саваш ритуалынын статусдяйишмя вя 

кечид мягсяди дашыдыьыны гейд етммишдир (Хялил, 44). Ейниы фикри биз 
С.Рзасойун оьуз епосу иля баьлы арашдырмасында да эюрцрцк (Рзасой, 
158-169). Бу, йяни «кечид», ритуалын цмуми сяъиййясидир. Бир нюв 
просеси, механизми нязярдя тутур. Бу йюн яскяр йола салма вя йа 
дюйцшчц статусуна кечид кими саваш ритуалына дахил цнсцрлярдя даща 
ашкар изляниля билир. Короьлунун дюйцшчцнц (иэиди) характеризя едян 
шеирляри щямин бу ритуалын сюзлц ифадяси, бир нюв алгышы сайыла биляр. 

Дастанда Короьлу, аты вя дюйцш лявазыматы (Мисри гылынъы, галха-
ны, ямуду, ъидасы, дямир дону, ох-йайы вя с.) гящряман бир яскяр ол-
маьа лазым кейфиййятлярин мяъмусудур. Кюроьлунун савашла баьлы 
мяшщур сюзляри вя мейдан давранышы, алимлярин гейд етдийи кими, тцрк 
саваш тактикасыны сярэиляйир (Ясэяр, Гыпчаг, 135). 

 Короьлуйа эюря, яскяр дюйцш апармаьын йолларыны билмяли вя ба-
ъарыглы олмалыдыр: 

Иэид оду дава эцнц овханы, 
Аьасыннан юнъя сала говьаны, 
Сийиря гылынъ, цзя чякя галханы, 
Сяксян оху сядяьиннян бошана.   

(Короьлу, Парис нцсхяси, 177) 
Бу парчада дюйцшчц типинин сяъиййяви ъизэиляри формуллашыб. Шеирдя 

поетик яксини тапмыш дюйцш кодексине эюря: 
– Иэид саваша щамыдан ирялидя атылмалыдыр; 
– Гылынъ ойнатмаьы баъармалыдыр; 
– Галханла юзцнц мцдафия едя билмялидир; 
– Охдандакы охлары конкрет мцддятдя атмалыдыр. 
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Дюйцшчцнцн сяъиййяси цчцн дейилмиш даща бир шеиря нязяр йетиряк:   
Иэид мейдана варанда, 
Еввял яряб аты эяряк. 
Белиндя Мисри гылынъы, 
Чякмяйя бай гаты эяряк. 
 
Аъ гурд кими гапунмаьа, 
Дцшмян цстя чапунмаьа, 
Ох эцллядян сапунмаьа, 
Эейцмцн дюрд гаты эяряк...  

(Короьлу, Тябриз варианты, 76). 
Бу тип «Короьлу» шеирляри епик-поетик мятня чеврилмиш, бу сябябдян 

маэик функсийасыны итирмиш дюйцш ритуалына баьлы алгыш-дуа формулларыдыр.  
Короьлунун дюйцшчц кими формалашмасы дастанын яввялиндян 

атасынын йардымы иля бир сыра кейфиййятляр газанмасы иля ортайа чыхыр: Алы 
(Короьлунун атасы) оьлуна ат бясляр, щяля ушагкян онун цчцн гылынъ 
щазырлатдырар, ат чапмаг юйрядяр, дюйцш тактикасы сечиминдя тювсиййяляр 
веряр вя с. Бязы вариантларда Кюроьлунун атасынын илхычыдан чох сынчыйа  
бянзядийи дя ашкар эюрцнцр. Бяллидир ки, яски сынчыларын функсийасы 
дюйцшчцлярин, атларын вя дюйцш сурсатынын дяйярляндирилмясиндян ибарят 
олмушдур. Мясялян, Парис нцсхясиндя Мирзя Сярраф (Короьлунун атасы) 
щяр ил падшащ цчцн илхыдан «цч цз-дюрд цз дайча сечир», оьлунун 
эяляъякдя басылмаз иэид олаъаьыны билир, Короьлуйа дюйцшя эирмяздян 
яввял тцркц охуйуб рущланмаьы тювсиййя едир вя с. Хатырладаг ки, 
юзбяк версийасында Эороьлунун атасы еля сынчыдыр. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, Короьлу шеирляри гящряманын юзцнцн, иэид-
лярин, гящряманлыьын, дюйцш атынын, дюйцш сящняляринин тясвири вя тяряннц-
мцндян ибарятдир. Мятндя чохсайлы ряъязляр («щярбя-зорба»лар) вардыр ки, 
бунларын да щярбля ялагяси верилдийи шеир шяклинин адында горунмагдадыр. 

"Короьлу" шеирляриндя лиризм йетяринъя эцълц олса да, бязян бурада 
бцтюв дюйцш сящняси ъанландырылыр. Мясялян: 

Наьара дюйцлцр, эярянай бозлар,  
Яряб атлар маъал тапмаз гяшяня, 
Бунда баш эятцрян щесаба кечмяз,  
Гоч иэидя йаря эяряк нишаня...  

(Короьлу, Парис нцсхяси, 177). 
Вя йахуд:  

Ъарчыларын инди ъарлар,  
Яр щайхуруб, бядов хорлар,  
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Ялям чыхар, шядляр парлар,  
Бир тцрфя рузиэар олур... 
 
Короьлу буну билмяся,  
Ханиман тяркин гылмаса,  
Иэид мейданда юлмяся,  
Йарасыз эялся, ар олур. 

(Короьлу, Парис нцсхяси, 134-135). 
Короьлу сяфярляринин ритуал архетипи сяфяр юнъяси сюйлянмиш бир 

шеирдя ачыг ифадясини тапмышдыр: 
Сяфяр олду Кцрдцстана, 
Бизим иля кючян эялсин. 
Намярд эирмясин мейдана, 
Яр бадясин ичян эялсин. 
 

Гурбанам мярдин бойуна, 
Лянят намярдин сойуна. 
Яъял кяфянин бойуна, 
Юз ялиля бичян эялсин. 
 

Мейдана эиряндя ханлар, 
Сяня гурбан ширин ъанлар. 
Гылынъ гябзясиндян ганлар, 
Шяраб дейиб ичян эялсин. 
 

Короьлу дер, дям бу дямди, 
Ислам ляшкяри мющкямди. 
Саваш бир тойду, байрамды, 
Кюнцл гямдян ачан эялсин. 

 (Короьлу, Парис нцсхяси, 18-19).    
Бу шеир Короьлу образынын симасында йашайан дюйцш рущунун, 

дюйцшчц кейфиййятляринин бярпасы бахымындан хцсусиля актуалдыр. Шеирдя 
дюйцшя чаьырыш вар. Щазырда бизя ади тясир баьышлайан бу шеир, яслиндя, 
дюйцшя чаьырыш нидасы олуб, заманын щярби-ъянэавярлик кейфиййятлярини  
юзцндя дашыйыр. Бу шеири тящлил етмякля Короьлунун бир сяркярдя кими 
психоложи кейфиййятлярини, о ъцмлядян щярби рущун дастан янянясиндя, 
халг ъянэавярлик поезийасында образлы мотивлянмя сявиййясини бцтцн 
калорити иля бярпа етмяк мцмкцндцр. Бу, бизя илк нювбядя «Короьлу» 
дастанынын Парис нцсхясиня мяхсус образйаратма техникасыны онун 
поетик гялибляри вя механизмляри сявиййясиндя эюрмяйя имкан верир. 
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Шеирин тящлилиндян дастанын поетик форма вя мязмун хцсусиййятляри иля 
баьлы ашаьыдакы гянаятляря эялмяк мцмкцндцр: 

1. Шеирин 1-ъи бяндиндя диггяти ъялб едян «кюч» вя «яр бадяси» 
семантемляридир. 

«Кюч» семантеми бурада, шеирин мязмунундан айдын олдуьу кими, 
щярби анламда ишлядилмишдир. Юз дялилярини Кцрдцстан цзяриня йцрцшя сясля-
йян Короьлу сяфяри, мцвафиг олараг щярби щярякятлярин топлусуну бирликдя 
«кюч» адландырыр. Шеирдя «кюч» формал-поетик бахымдан инсанын гялбини 
риггятя эятирян, она фяргли психоложи йашантылар ашылайан поетик ващид кими 
ишлянмишдирся дя, онун тцрк епик дцшцнъясиндя вя онун поетик мятнлярдя 
образлашмасында щярби археетипляри мювъуддур. Бу бахымдан, «Короь-
лу»нун Парис нцсхясиндя горунуб галмыш «кюч» семантеми дастанын нязм 
щиссясинин гурулмасында истифадя олунмуш садя бир поетик-лексик ващид йох, 
щям дя архетипик образдыр. «Архетип» анлайышынын аналитик-психоложи 
тяфсириндян бялли олдуьу кими, архетипляр инсан психолоэийасынын коллектив 
шцурсузлуг чаьы иля баьлы тящтялшцур образларыдыр. Гядим тцрклярин щярби-
орду щяйаты йашадыьыны, ат белиндя доьулуб ат белиндя дя юлдцйцнц нязяря 
алсаг, «кюч» архетипи тцрк етник менталитетинин илкин образларындан олуб, 
онун поетик дцшцнъясиндя йашайан метафорадыр.  

Шеирин биринъи бяндиндяки «яр бадяси» семантеми дя садяъя дастанчы 
ашыглар тяряфиндян йарадылмыш эялишиэюзял поетик ифадя дейилдир. Биз даста-
нын истяр Парис нцсхясиндя, истярся дя диэяр вариантларында сяфярлярдян га-
баг бадяичмя ритуалы иля гаршылашырыг. Истяр Короьлу мяълисляриндя, истярся 
дя антигящряманнларын (Короьлунун дцшмянляри олан пашалар, ханлар вя 
с.) мяълисляриндя гящряманлыг сяфяри, яслиндя, бадянин ичилмясиндян башла-
йыр. Мясялян, «Короьлу» дастанын Тябриз вариантында Короьлу тяряфиндян 
тез-тез дялиляря хитабла «Ким бу бадяни ичиб филан сяфяря эедяр», – тяклиф-
формулу иля мцраъият едилир. Сяфяря эетмяк истяйян щямин бадяни ичир. Беля-
ликля, сяфяр бадянин ичилмяси иля башлайыр. Беля фикирляширик ки, Азярбайъан 
дилиндя «анд ичмяк» ифадясиндяки «ичмяк» сюзц вахтиля анд ичмяк ритуа-
лынын бадя ичилмяси иля баьлы олмасынын галлыьыдыр. Шеирдя «кюч» семантеми-
нин «яр бадясини ичмяк» семантеми иля ейни бянд дахилиндя ишлянмяси бу 
семантемлярин нязярдя тутдуьу щадисялрин ейни синтагматик сырада бир-
ляшдийини, башга сюзля, ващид просесин тяркиб щиссяляри олдуьуну эюстярир. 

Беляликля, шеирин биринъи бяндиндя ишлядилмиш «кюч» вя «яр бадясини 
ичмяк» семантемляри дастанчы ашыьын метафорик дцшцнъя дцнйасына 
енмяйя, бц дцшцнъянин симасында Азярбайъан-тцрк дастанчылыьынын пое-
тик арсеналына нязяр салмаьа имкан верир. Гейд едяк ки, дастанын Парис 
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нцсхясиндя, щямчинин «Короьлу»нун диэяр вариатларында беля мяналы 
ващидляр чохдур вя онларын мцстягил тядгигатда юйрянилмяси зяруридир.   

2. Шеирин «Короьлу» дастанчылыг яняняси цчцн характерик олан 
шеирйаратма техникасынын формал-поетик хцсусиййятлярини якс етдирян 2-ъи 
вя 3-ъц бяндлярдяки «мярдин бойу» – намярдин сойу» вя «ханлар – ъанлар 
– ганлар» гафийя силсиляси юз ритмик структурунун кяскинлийи, статик сярраст-
лыьы етибариля щярби рущу, дюйцшцн психоложи аб-щавасыны ифадя едир. Диэяр 
тяряфдян, тящлил едилян бяндин мязмунунун дюйцшля, ъянэавярликля баьлы 
олмасы гафийянин «щярби» акустикасы иля бирляшяряк тцрк дюйцш рущунун 
ифадясиня хидмят едир. Бу щалда беля бир ъящяти мцшащидя етмямяк мцм-
кцн дейил ки, тцрк гящряманлыг дастанлары, садяъя олараг, юз жанр-катего-
риал кейфиййятляриня эюря «гящряманлыьы» ифадя етмир. Гящряманлыг истяр 
лексик-мцстягим мянасында, истярся дя мяъази-поетик мянасында «Кор-
оьлу» дастанынын поетик структурунун мащиййятини тяшкил едир. Поетик 
мятнин елементляри, мязмун вя форма цнсцрляри гящряманлыьын, дюйцшцн 
ащянэини онун бцтцн аб-авасы иля юзцндя якс етдирир.  

Бурада «ган ичмя» семантеми дя йенилмиш дцшмянин вя йа йертыъы 
щейванын ганынын иъилмяси иля онун эцъцня сащиб олмаг кими чох яски 
ритуал елементи ола биляр. 

3. Шеирин 4-ъц мисрасында семантик лайланманы мцшащидя едирик: 
а) Ислами-поетик лай: «ислам ляшкяри» образы. 
б) Яски тцрк щярби ритуал лайы: савашын «той, байрам» олмасы. 
Короьлунун юз ордусуну «ислам ляшкяри» («ислам ордусу») адлан-

дырмасы сонракы семантик лайланмадыр. Ислам епохасында йашайан гящ-
ряманын юз ордусуну «ислам ордусу» адландырмасы онун уьрунда дю-
йцшдцйц дяйярляри, апардыьы мцщарибяляря илащи-щагг мащиййяти верир. 
Ислам ордусу олмаг щагг, ядалят уьрунда вурушмаг демякдир. Лакин 
шеирин яски тцрк щярби ритуалы иля баьлы семантикасы хцсуси айдынлашдырма 
тяляб едир. Савашын той-байрам адландырылмасы шеирин защири лексик-поетик 
«габыьында» юлцмц той-байрам кими гаршыламаг мянасындадыр. Лакин 
защири гатын алтында тцрк щярби ритуалы дайаныр. «Той», «байрам» ритуал-
дыр: савашын той-байрам олмасы бирбаша дюйцш ритуалына ишарядир. Ян 
диггят чякян мягам ондан ибарятдир ки, шеирдя тякъя щярби той-байрам 
ритуалынын ады чякилмямишдир. Яслиндя, бу шеир бцтювлцкдя щярби ритуалы 
тясвир едир. Бу, илк бахышда эюрцнмцр. Лакин шеирин яввялки бяндляриня 
диггят етдикдя «кюч», «яр бадясинин ичилмяси», «яъял кяфянинин эейилмяси» 
семантемляринин тясадуфян ишлянмядийи айдын олур. Бу семантемляри 
синтагматик ардыъыллыгла дцздцкдя «той» адланан щярби ритуал алыныр. Бу 
щалда беля бир суал мейдана чыхыр: неъя олур ки, щярби ритуал «Короьлу» 
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епосуна аид шеирдя поетик мязмун тяшкил едир. Бунун цчцн бу шеиря 
онун архетипик инварианты сявиййясиндя йанашмаг лазымдыр. Ритуалда 
сюзля юйэц (юймя, тяряннцм) онун мцщцм тяркиб щиссясидир. Бурада 
поетик сюз маэик мязмун дашыйыр. Башга сюзля, ещтимал етмяк олар ки, 
тящлил етдийимиз шеирин архетипик инвариантында щярби ритуал просеси вя 
онун тяркиб елементляри тясвир-садаланма йолу иля «дуаланыр». «Китаби-
Дядя Горгуд»да Доггуз тцмян Эцръцстандан эялян щярби лявазимат 
верэилярини йада салаг. Бякил щямин силащлары гябул едиб Оьузун гаро-
вулчусу олур. Бу, щярби ритуалдыр. Типы бахымындан ися сярщяд гаро-
вулчулуьунун тяйин едилмяси ритуалыдыр. 

Ейни шякилдя демяк олар ки, Гыратын (атын), Мисри гылынъын (силащын) 
вя диьяр бу кими щярби лявазиматын тяриф-тяряннцмц алт гатда ритуал 
мащиййятли дуалардыр. 

Сюзсцз ки, дюйцш ритуалы цнсцрляринин бир гисми ашыгларын – короьЛу-
ханларын ифасында сюзля бирэя мцсиги вя щярякятдя (ойунда) горунмушдур. 
Проблемин даща эениш вя дяриндян юйрянилмяси иля бунлар гащраманлыг 
дастанында горунан саваш ритуалынын ачыг мянзярясинин бярпасына  
йардымчы олаъагдыр.   
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IN THE EPOS “KOROGLU” THE POETICAL TEXT  
DISPLEYS OF THE FIGHT RITUALS 

ABSTRACT 
In the ancient times the fight was important for Turks and that is whu the fight 

ritual was the best alien element of style during the war-heroic periods. In the epos 
“Koroglu  the fight ritual alien element in the literary text of the ancient Turk fight ritual 
– is interesting in the heroic epos due to the following. In the epos “Koroglu , his horse, 
fight things (the sword Misir, shield, the iron cloth, arrowstring and others) and his 
ability show his heroic capacity. Koroglu’s famous words about fight and his square 
style show the ancient Turk fight tactics and strategy.      

Key words: Koroglu, heroic epos, fight ritual 
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İslam SADIQ  
                                                       

KOROĞLU OBRAZININ GENETIK KODU YAXUD 
“KOROĞLU” EPOSUNUN “ERMƏNI VARIANTI” HAQQINDA 

               

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı çox zəngin bir xəzinə olub, dün-
ya folklorunun ən dəyərli və bənzərsiz inciləri sırasına daxildir. Min illər 
boyu xalqın yaddaşında yaşaya-yaşaya, aşıqların və digər sənət adam-
larının dillərində cilalana-cilalana gəlib bizə çatmış bu epik və lirik əsərlər 
həm bədii gözəlliyinin yüksəkliyi, həm də insanlara göstərdiyi estetik 
təsirin güclülüyü ilə seçilir. 

Bu sözlər eyni ilə Azərbaycan xalqının yaratdığı və sonralar digər türk 
xalqları arasında geniş yayılmış «Koroğlu» eposuna da aiddir. Bu eposun 
qəhrəmanı olan Koroğlunun adı Balkanlardan  tutmuş Çinə qədər dünyanın 
demək olar ki, yarısında tanınmış və böyük şöhrət qazanmışdır. Eposun belə 
geniş yayılmasına və Koroğlunun Balkanlardan Çinə qədər dünyanın hər 
yerində  məşhurlaşmasına, hər şeydən öncə, əsərin ideya dolğunluğu, bədii 
səciyyəsinin kamilliyi və  yüksəkliyi, ordakı serlərin poetik sanbalı, onların 
əsl istedadın məhsulu olmağı, həmçinin qəhrəmanların qanına-iliyinə 
hopmuş türk milli xarakterinin bütün incəliklərinə qədər nəzərə çarpması 
səbəb olmuşdur. Eposun qısa zamanda bu cür geniş yayılması və məşhur-
laşıb dillər əzbərinə çevrilməsi türklər, türkmənlər, qazaxlar, özbəklər, 
qırğızlar, tatarlar və digər türk xalqlarında öz Koroğlularını yaratmaq istəyi 
oyatmışdır. Koroğlu obrazında türk xarakterinin bütün  cizgiləri çox aydın 
şəkildə cəmləşdiyinə  görə hər bir türk xalqının öz Koroğlusunu yaratmağa 
mənəvi haqqı olmuşdur. Çünki Koroğlunun simasında türk türk obrazını, 
türkmən türkmən obrazını, qazax qazax obrazını və s. görürdü. Axı bunların 
hər birinin gördüyü əslində türk xarakteriydi, Koroğlu da  harda yaranma-
ğından və hansı türkün yaratmağından asılı olmayaraq türk eposunun qəhrə-
manıydı. Ona  görə də «Koroğlu»nun türk, türkmən, qazax, özbək, qırğız, ta-
tar və s. variantlarına təbii baxmaq lazımdır. Bu qədər müstəqil variant və  
versiyalar yarandıqdan sonra Azərbaycan xalqının «Koroğlu»su bütün türk 
xalqlarının ortaq və bölünməz mənəvi sərvətinə çevrilmişdir. Bir çox folk-
lorçular bütün bu variant və versiyaların kökündə Azərbaycan «Koroğlu»-
sunun dayandığını söyləyirlər və mən də  araşdırdığım çoxlu tutarlı dəlillərə 
əsaslanaraq onların fikirlərinin doğruluğu qənaətinə gəlmişəm. 

Maraqlıdır ki, «Koroğlu» dastanı təkcə türk xalqları arasında yayılıb dil-
lər əzbərinə çevrilməmişdir. Onu yaxın qonşularımız olan  gürcülər, həmçinin 
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Azərbaycan və Osmanlı türklərinin ata-baba torpaqlarında isti sığınacaq tap-
mış ermənilər də yaxşı bilirdilər. Qafqaza gələrkən mədəniyyət sandıqlarında 
heç nə olmayan ermənilər bütün mədəni-məişət dəyərlərimizi, folklorumuzu, 
musiqimizi, mətbəximizi yavaş-yavaş əxz edib sonralar öz adlarına çıxmağa 
başladılar. Bir dənə də milli musiqi aləti olmayan ermənilər bir çox xalq mah-
nılarımızı oxuya-oxuya sazımıza, tarımıza, kamançamıza, dəfimizə, nağaramı-
za, zurnamıza, qavalımıza, tütəyimizə, balabanımıza vurularaq, «Yallı», 
«Uzundərə», «Tərəkəmə», Vağzalı», «İnnabı», Nəlbəki», Neyvagülü», «Qə-
şəngi» kimi Azərbaycan rəqslərinin təranələri altında süzə-süzə müğamları-
mızı öyrənməyə girişdilər. İndi onlar ölülərini də Azərbaycan təranələri, xüsu-
silə muğam sədaları altında dəfn edirlər. Azərbaycan mətbəxi erməniləri hey-
ran qoydu, bir-birindən ləzzətli yeməklərimizin dadı damaqlarında qaldı, adı 
yaddaşlarında. Dolmaya dolma dedilər, dovğaya dovğa. Erməni qazanlarında 
bişirilsə də, piti, bozartma, kabab, aş, qayğanaq, küftə, küftə-bozbaş, düşbərə, 
xaş, əriştə, xəngəl, ovduq, qovurma, xaşıl, quymaq, ləvəngi, tava kabab kimi 
Azərbaycan milli yeməklərinin nə adı dəyişdi, nə də dadı. Hətta ermənilərin 
həyasızlığı o həddə çatdı ki, bu yemək adları erməni milli xörəkləri kimi ayrı-
ayrı mənbələrə də düşdü. Onlar torpaqlarımızı əlimizdən aldılar, fil qulağında 
yatdıq, musiqi alətlərimizi mənimsədilər, mahnılarımızı oxudular, milli 
xörəklərimizi öz adlarına çıxardılar, “İt hürər, karvan keçər dedik”. 

Hələ XIX yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq erməni şairləri və 
yazıçıları öz əsərlərində Azərbaycan atalar sözlərindən və xalq məsəllərindən 
geninə-boluna istifadə edərək öz dillərinin lüğət tərkibini zənginləşdirdilər. 
Erməni xalqının danışıq zamanı işlətdiyi sözlərin yarıdan çoxunu Azərbay-
can sözləri təşkil edirdi. Erməni ədəbiyyatının X.Abovyan, Q.Ağayan, B. 
Broşyan kimi klassikləri çox zaman öz əsərlərində işlətdikləri Azərbaycan 
atalar sözləini və zərb məsəlləri tərcümə etmir və yaxud onları qismən 
tərcümə edirdilər. Onlar bunu bilə-bilə edir, bu yolla Azərbaycan türkcəsin-
dən aldıqları sözlərlə erməni dilini zənginləşdirir, onun poetik imkanlarını 
artırır, yaradıcılıq işi zamanı rastlaşdıqları boşluqları doldururdular. Bu 
müəlliflər hər  hansı bir Azərbaycan atalar sözünü və  zərb-məsəli, yaxud 
idiomatik ifadəni tərcümə etmək istəyərkən erməni dilinin leksik baxımdan 
nə qədər kasad olduğunu aydınca görür və həmin boşluqları doldurmaq üçün 
Azərbaycan türkcəsindən aldıqları sözləri dilin lüğət tərkibinə daxil etmək-
dən başqa çıxış yolu tapmırdılar. 

Azərbaycan və erməni atalar sözləri və məsəllərində ümumi cəhətlər-
dən danışan pedaqoji elmlər namizədi Y. Arustamyan yazırdı: “Bir çox 
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Azərbaycan atalar sözü və məsəllərini ermənilər tərcümə etmir və olduğu 
kimi işlədirlər. Ancaq onların bütün təravət və məziyyətini, dərin fəlsəfi 
məzmununu saxlamaqla tərcümə etmək mümkün deyildir” (1, səh.72). 

Çox az-az hallarda Azərbaycan atalar sözləri və zərb-məsəlləri erməni 
dilinə tərcümə olunurdu. Bu da öncə ondan irəli gəlirdi ki, XIX əsrin 
ortalarında erməni dilinin leksik baxımdan zəngin olmamağı, söz ehtiyatının 
kasadlığı, fikrin poetik ifadəsinin dərinliyi və yığcamlığı, bədii tutumunun və 
sanbalının  dəriniyi ilə seçilən Azərbaycan atalar sözlərini, zərb-məsəllərini, 
habelə idiomlarını və digər hikmətli deyimlərini bütün incəliklərinə qədər 
tərcümə etməyə imkan vermirdi. Erməni dili yetərincə inkişaf etmədiyindən, 
zənginləşmədiyindən erməni yazıçıları işlətdikləri Azərbaycan atalar sözlə-
rinin, zərb-məsəllərin və idiomların qarşılığını da tapa bilmirdilər. Bütün bu 
məsələlər Yusif  Ramazanovun 1985-ci ildə «Elm» nəşriyyatında işıq üzü 
görmüş  «XIX əsr erməni nəsrində Azərbaycan folkloru  motivləri» kitabında 
hərtərəfli araşdırılmışdır: ”Xaçatur Abovyanın Azərbaycan şifahi xalq ədə-
biyyatına dərin məhəbbət və rəğbəti onun zəngin ədəbi irsindən məlumdur. 
O topladığı külli miqdarda Azərbaycan folklor nümunələrindən əsərlərində 
bol- bol istifadə etmişdir” ( 2, səh.13). Buradakı “məhəbbət və rəğbət” 
sözləri heç kəsi çaşdırmasın, çünki ermənilər nifrətin adını məhəbbət, 
məhəbbətin adını nifrət qoymaqda çox ustalaşıblar.   

Erməni dili XIX əsrin ortalarından başlayaraq inkişaf yoluna qədəm 
qoymuş, onun ən ağrılı problemi olan lüğət boşluğu türk sözləri hesabına 
doldurulmuşdur. Burda bir həqiqəti söyləmək istəyirəm ki, dünyanın əksər 
dillərinin lüğət fondu canlı xalq danışığı hesabına zənginləşdiyi halda, 
erməni dilinin lüğət fondunun  zənginləşmə mənbəyi türk dili olmuşdur. Bu 
belə də olmalıydı, çünki ermənilər səpələnmiş halda türk  torpaqlarında 
məşkunlaşır, türk xalqları ilə müntəzəm ünsiyyətdə olurdular. İstisnasız 
olaraq ermənilərin məskunlaşdıqları bütün yerlərdə türklər çoxluq təşkil  
edirdilər və  onlar da çox zaman türkcə danışırdılar. Erməni yazıçısı X.Abov-
yan hələ 150 il bundan öncə ürək ağrısı ilə erməni dilinin inkişafına türk 
dilinin güclü təsir göstərdiyini etiraf etmişdir. X.Abovyan bu barədə yazırdı: 
«Bizim yeni dilimizin yarısını türk və fars sözləri təşkil edir. Onların dili 
bizim millətin ağzına o qədər  dadlı gəlmişdir ki, öz dillərini buraxıb mahnı, 
nağıl, zərbi- məsəlləri türkcə deyir» (3, səh. 80- 81). 

Bir dilin onunla heç bir genetik qohumluğu olmayan digər dildən 70-75 
% söz götürməsi çox nadir hadisədir. Bunun da hansı zərurətdən irəli 
gəldiyini ermənilər özləri söyləmişlər. Əvvəla onu deyim ki, erməni dili anla-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр        ●      XXIX -2009 

 102 

yışı xıx əsrdən sonra yaranmışdır. Ona qədər bugünkü ermənilər qrabar və 
aşxarabar adlanan dillərdə danışmışlar. Bunun özü də düşündürücü bir sual 
doğurur: bir millətin iki dili olarmı? Millətin adının və dilinin bir- birilə 
bağlılığı olmayan müxtəlif sözlərlə adlandırılması nədən irəli gəlir? Bir 
millətin iki dili ola bilməz, bu aksiomadır. Qrabar, aşxarabar və erməni 
sözlərinin bir-birinə uyğunsuzluğu isə ondan irəli gəlir ki, sonuncu bu gün 
özünü erməni adlandıranların yox, qədim türk tayfası olan ərmənlərin adıdır. 

Ermənilər həm öz adlarını, həm əlifbalarını, həm də dillərindəki 
sözlərin 70- 75 %-ni türklərdən götürmüşlər. 

Qədim erməni dili olan qrabarın lüğət fondu o qədər kasıb olmuşdur 
ki, sözlərin qafiyələnməsinə belə imkan verməmişdir. Bunu erməni alim-
ləri özləri də dönə-dönə etiraf etmişlər. M. X. Abeqyan hələ xıx əsrin 
ortalarında xalq qusanlarının mahnı oxumalarından danışarkan yazırdı: 
“Klassik qrabarda hayreni (guya şeir şəklidir- İ.S.) şeri qafiyəsiz yazılırdı” 
(4, səh.19). Müəllif bi şeirlərin niyə qafiyəsiz yazıldığını belə açıqlamış-
dır: “Bizim dilimiz (qrabar- İ.S.) qafiyə sarıdan kasıbdır, dilimizdə həm-
qafiyə sözlər azdır” ( 4,səh.19). 

Əlavə izaha ehtiyac yoxdur. Bir dildə həmqafiyə sözlər yoxdursa, o 
dilin qədimliyindən, zənginliyindən necə danışmaq olar?! Bu dildə folklor 
yaratmaq mümkündürmü?! Əlbəttə, yox! Belə dillər haqqında düşünərkən 
təzəcə inqa-inqa deyən körpə uşağın dil açması yada düşür. M.X. Abeq-
yan erməni folklorunda qafiyənin türk sözləri hesabına yarandığını da açıq 
etiraf etmişdir: “ Şifahi xalq yaradıcılığında qafiyə xı- xıı əsrdən sonra 
yaranmağa başladı. Xalq nəğmələrini yaradanlar qafiyə üçün onlara aydın 
olan türk dilinə müraciət edirdilər” ( 4, səh.19). 

Qrabar adlanan “qədim” erməni dili ilə “aşxarabar” adlanan yeni ermə-
ni dili arasında yerlə göy qədər fərq olduğunu dilçilər yaxşı bilirlər. Erməni 
alimləri, öncə erməni dilçiləri bu danılmaz həqiqəti dönə- dönə açıq söylə-
mişlər. Hətta bugünkü ermənilər qrabarı oxuyub başa düşə bilmirlər. Bu fərq 
təkcə qrabarla aşxarabarın lüğət fondunda özünü göstərmir. Bu dillərin qra-
matik quruluşları bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Tutaq ki, qədim rus 
diliylə bugünkü rus dili arasında da hətta anlaşılmayacaq qədər uzaqlıq var, 
ancaq onların qramatik quruluşu eynidir. Qrabarla aşxarabarda isə vəziyyət 
ayrı cürdür. “Qədim” erməni dili olan qrabarın quruluşu latın, yunan, fransız, 
ərəb və s. dillərə çox yaxın olduğu halda, aşxarabarın quruluşu onlardan kəs-
kin şəkildə fərqlənir və türk dilinin quruluşuna daha çox uyğun gəlir. Tarixi 
inkişaf prosesində öz quruluşunu tamamilə dəyişib əvvəlkinə qətiyyən oxşa-
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mayan bir quruluşu qəbul edən ikinci dil tapmaq bəlkə də mümkün deyil. 
Bəs bunun səbəbi nədədir? Erməni dilçisi H. Açaryan da uzun illər boyu bu 
sual üzərində düşünmüş, onun cavabını axtarmışdır: “Erməni dilinin 
strukturundakı dəyişiklik nədən törəmişdir? Niyə erməni dili strukturuna, 
quruluşuna görə öz əhatəsində olan və onu işğal edən dillərə- latıncaya, 
yunancaya, fransızcaya, ərəbcəyə, aysoricəyə və hətta kürdcənin strukturuna, 
quruluşuna uyğun ola- ola, birdən- birə bunlardan uzaqlaşır, türk- tatar 
dillərinin strukturuna uyğunlaşır? Bu oxşayış təsadüfidirmi? Erməni dilinin 
quruluşunun, strukturunun dəyişməsinə səbəb nədir?” (5, səh.191).        

Bu səbəbi uzaqda axtarmaq lazım deyil. Əgər erməni dilinin lüğət fondu-
nun 75-%-i türk sözləridirsə, sözsüz ki, bu qədər söz axını dilin quruluşunu 
dəyişdirməliydi. Türk dilinin təsiri, türk sözlərinin axını erməni dilinə yeni qu-
ruluşla yanaşı, yeni vəzn də gətirmişdir. Ermənilər heca vəznində yalnız bu di-
lin quruluşu türk dilinin quruluşuna uyğunlaşandan sonra şeir yazmağa baş-
lamışlar. Bu barədə xalq şairi professor Bəxtiyar Vahabzadə çox gözəl yaz-
mışdır:” Şeir formalarını başqa xalqdan götürmək və ayrı dildə bu formalarda 
şeir yazmaq mümkündür. Lakin vəzn götürmək çətin məsələdir. Ona görə ki, 
hər xalqın dili o dilin təbiətinə və quruluşuna uyğun vəznini yaradır. Bizim 
doğma vəznimiz olan heca vəzni türkdilli xalqların dilindəki sait və samit 
səslərin söz içindəki quruluşundan və düzülüşündən doğmuşdur. Bu quruluşa 
və düzülüşə uyğun gəlməyən dil, heca vəznini qəbul edə bilməz” (6, səh.47). 

Çox gözəl deyilmişdir. Heca vəzninin gözəlliyi məhz türk dilinin daxili 
quruluşundan, daha doğrusu, sözlərin içində sait və samit səslərin 
qanunauyğun şəkildə düzülüşündən doğmuşdur. Ona görə də quruluşu türk 
dilinin quruluşuna uyğun gəlməyən dildə heca vəznində şeir yazmaq olmur. 
Bizim heca vəznində yazılmış şeirlərimiz rus dilinə tərcümə edilərkən şeir 
formasını itirməsə də, vəzni qoruyub saxlamaq heç cür mümkün olmur.  

Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, erməni dili türk dilinin quruluşunu, 
türk sözlərini və heca vəznini qəbul etdikdən sonra ermənilərin türk mu-
siqisinə yiyələnmələri də asanlaşmışdır. Bu fikri də B. Vahabzadə olduqca 
gözəl ifadə etmişdir: “Bu bir həqiqətdir ki, bizim doğma vəznimiz olan 
heca vəzni yalnız türkdilli xalqlara aiddir. Bu vəzni türkdilli xalqlardan 
başqa yalnız erməni şeirində görmək mümkündür. Demək, bu eyniliyi 
musiqidən əvvəl dil təsirində axtarmaq lazımdır. Çünki dil vəzni, vəzn də 
musiqini yaradır” (6, səh. 48). 

Buradan aydın görünür ki, ermənilərin musiqisi də türklərdən götü-
rülmüşdür. Bu musiqini də erməni dilinə türk dilinini quruluşu, türk söz-
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ləri və heca vəzni gətirmişdir. Bir həqiqəti də danmaq olmaz ki, türk dili-
nin quruluşu və heca vəzni erməni dilinə tədricən daxil olsa da, ermənilər 
türk musiqisini hazır şəkildə, olduğu kimi mənimsəmişlər.       

Dil haqqında belə geniş danışmağımın səbəbi var. Heç kəsə sirr deyil 
ki, hər bir xalqın dili ilə folkloru bir-biriylə qırılmaz tellərlə bağlıdır. 
Məhz ona görə də folkloru dildən, dili folklordan ayrı öyrənmək olmaz. 
Dil folklorun yaranma və qidalanma, folklor da öz növbəsində  dilin 
zənginləşmə, kamilləşmə, cilalanma mənbəyidir. Dil bir bulaqdır, folklor 
həmin bulaqdan su içir. Folklor bir meşədir, bu meşə o bulağı qoruyur, 
onu qurumağa qoymur, suyunun günbəgün çoxalmağına səbəb olur. 
Yəqin ki, əvvəlcə sözün yarandığını, sonra dilin formalaşdığını danmaq 
olmaz. Dil  ilk öncə söz deməkdir. Bu baxımdan söz isə istər yazılı, istərsə 
də şifahi bədii yaradıcılığın  rüşeymidir. Rüşeymsiz toxum cücərmədiyi 
kimi, söz olmasaydı, yazılı və şifahi ədəbiyyat da yarana bilməzdi. Ona 
görə də dil birincidir, ədəbiyyat ikinci, yəni söz ədəbiyyatın təməlidir. Bu 
o deməkdir ki, şifahi xalq yaradıcılığının möhtəşəmliyi, sanbalı və insan 
hisslərinə emosional-estetik təsiri dilin inkişaf səviyyəsindən, hər hansı bir 
fikri ifadə etmək üçün onun daxili imkanlarının böyüklüyündən asılıdır. 
Burada «dilin daxili imkanları» dedikdə onun  lüğət tərkibinin tutumu, söz 
ehtiyatı, bədii ifadə və bədii təsvir vasitələri  ilə zənginliyi nəzərdə tutulur. 

Erməni dilinin yalnız  XIX əsrin ortalarından formalaşmağa başladı-
ğını və sürətlə inkişaf etdiyini nəzərə alsaq, həmin dovrdən əvvəlki erməni 
folkloru haqqında danışmaq çətindir. Bu fikri söyləməyə  erməni dili haq-
qında yuxarıda deyilənlər əsas verir. Heç bir sübuta ehtiyacı yoxdur ki, 
bədii cəhətdən güclü və mükəmməl, forma baxımından zəngin folklor 
yaratmaq üçün ilk öncə yaxşı inkişaf etmiş, güclü poetik tutuma malik, 
hər hansı fikrin bütün incəliklərini ifadə etməyə imkan verən dil tələb 
olunur. Kasıb dildə zəngin folklor yaratmaq olmaz. Aşı dada-tama gətirən 
yağın bolluğudursa, folkloru ətə-qana dolduran, ona bədiilik və emosio-
nallıq verən də dildir, dilin zənginliyidir. Atalar demişkən: «gözəllik 
ondur, doqquzu dondur». Əgər hər hansı bədii əsərin gözəlliyi ondursa, 
onun doqquzu dilin payına düşür. 

Xalq yaradıcılığının məhsulu  olan hər hansı əsərin variant və versi-
yalarını araşdırarkən mütləq aşağıdakı amillərə  diqqət yetirmək lazımdır. 
Mənim qəti qənaətim belədir ki, istənilən xalq yaradıcılığı nümunəsinin 
dolğun, sanballı və mükəmməl variant və versiyasını yalnız onu yaradan 
xalqla etnik qohumluğu olan və onunla eyni dildə danışan xalq yarada 
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bilər. Bu ondan irəli gəlir ki, iriliyindən-xırdalığından asılı olmayaraq hər 
bir folklor əsəri onu yaradan xalqın milli-etnik və milli mənəvi dəyərlə-
rinin, iç dünyasının, dünyagörüşünün və s. ən gözəl bədii ifadəsidir. Hər 
bir xalqın yaratdığı folklor əsəri başqalarından öncə öz milli koloriti ilə 
seçilir və yadda qalır. Milli kolorik dedikdə sözsüz ki, hər şeydən qabaq  
obrazın daşıdığı milli xarakter nəzərdə tutulur. 

İngilis sözü olan «folklor» iki hissəcikdən əmələ gəlmişdir. Birinci söz 
«folk» olub, «xalq», ikinci söz isə «lor» olub, «bilik» deməkdir. Deməli, 
folklor termini bütövlükdə «xalq haqqında bilik» mənasını daşıyır. Folklor 
materiallarının araşdırılması əsasında onu yaradan xalqın psixologiyası, etno-
qrafiyası, tarixi keçmişi, milli-mədəni və mənəvi-siyasi inkişafı, habelə digər 
keyfiyyətləri haqqında dolğun bilik əldə edib düzgün fikir söyləmək olar. 
Hər bir xalqı öyrənmək üçün tədqiqatçının folklorla müqayisə olunacaq 
ikinci  mənbə tapmağı mümkün deyil, çünki xalqın mükəmməl obrazını 
yalnız onun folklorunda görmək olar. Xalqı bir tam kimi səciyyələndirən və 
yalnız ona xas olan bütün keyfiyyətlər folklorda zərgər dəqiqliyi ilə ifadə 
edilmişdir. Hər bir xalqın istedadı, dünyagörüşü düşüncə tərzi, mənəvi 
zənginliyi haqqında doğru-dürüst bilgi almaq üçün də hər şeydən öncə onun 
yaratdığı folklorla tanış olmaq lazımdır. 

Hər bir folklor əsərinin sətirləri arasında onu yaradan xalqın milli 
xarakterinin ayrı-ayrı  cizgilərini qoruyub saxlayan genetik kodlar vardır. 
Bu kodlar o qədər dəqiq və mükəmməldir ki, onları  yalnız genetika 
elmindəki genlərlə müqayisə etmək olar. Həmin kodları biləndən sonra 
istənilən folklor əsərinin hansı xalq tərəfindən yaradıldığını müəyyənləş-
dirmək və o xalq haqqında dolğun bilgi almaq çətin deyil. Məhz  buna gö-
rə də Azərbaycan bayatılarının kərkük variantı və versiyalarının yaranma-
sı tamamilə qanunauyğundur. Eyni zamanda həmin bayatıların rus variant 
və versiyaları, rus çastuşkalarının isə Azərbaycan variantları haqqında 
danışmağa dəyməz, halbuki onların arasında çoxlu oxşarlıqlar var. 

Yuxarıda söylənən fikirlərin hamısı eynilə «Koroğlu» eposuna da 
aiddir. Bu eposun digər türk xalqları tərəfindən variant və versiyalarnın 
yaradılması tamamilə qanunauyğundur və yuxarıda deyilən tələblərlə üst-
üstə düşür.Brincisi, «Koroğlu» eposunun variant və versiyalarını yaradan 
bütün türk xalqları onların milli xarakterini müəyyənləşdirən və «Kor-
oğlu» eposunun iliyinə-qanına hopmuş eyni genetik koda malikdirlər. 
İkincisi, həmin variant və versiyaları yaradan türk xalqlarının hamısı de-
mək olar ki, eposun müəllifi -  Azərbaycan türkləri ilə eyni dildə danışır. 
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Nəhayət, onların hər birinin folklor yaradıcılığı sahəsində eyni kökdən 
qaynaqlanan zəngin təcrübəsi, qədim ənənələri və dolğun ağız ədəbiyyatı 
materialı var ki, «Koroğlu» kimi möhtəşəm və bənzərsiz bir eposun 
variant və  versiyasının yaradılması bunlarsız  mümkün  deyil. 

Yuxarıdakı tələblərin nədən irəli gəldiyini aydın başa düşmək üçün  
demək lazımdır ki, uşaq anadan olan kimi dil açıb danışa bilməz. Uşağın dil 
açması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Eyni zamanda insan hərtərəfli inki-
şaf edib şəxsiyyət kimi formalaşmaq üçün ən azı 20-25 il yaşamalıdır. Yalnız 
bu yaşlardan sonra insan kamilləşib bütün mənəvi və əxlaqi keyfiyyələrin 
tövqündə dura bilər.  Folklorda, şifahi xalq yaradıcılığıda isə məsələ daha 
mürəkkəb, daha çətindir. Şifahi xalq yaradıcılığı ənənələri neçə-neçə nəsil-
lərin həyat və fəaliyyəti nəticəsində yüzillər, bəzən minillər boyu yaranıb 
formalaşır. Deməli, şifahi xalq yaradıcılığı ənənələrinin və zəngin folklor 
materialının formalaşması insan ömrü ilə  müqayisə olunmayacaq dərəcədə 
uzun illərin və ağrılı-acılı tarixi proseslərin bəhrəsi olub, onu yaradan xalqın 
təkcə milli xarakterinin bədii ifadəsi deyil, həm də mədəni, məişət, mənəvi 
əxlaqi, hərbi-siyasi inkişafının güzgüsüdür. 

Onda belə bir sual ortaya çıxır: Yuxarıdakı tələblər baxımından 
yanaşdıqda XIX əsrin axırlarında erməni xalqı  «Koroğlu» kimi möhtəşəm 
və bənzərsiz Azərbaycan eposunun dolğun, kamil variantını yaratmağa 
qadiriydimi! Erməni xalqı bu eposun  variantını yaratmaq üçün aşağıda 
qoyulan tələblərə cavab verirdimi?  

1.  Erməni xalqının eposun müəllifi olan Azərbaycan türkləri ilə 
genetik qohumluğu varıydımı və onunla eyni dildə danışırdımı? 

2. Erməni xarakteri ilə eposun qəhrəmanlarının xarakterləri arasında 
eynilik, oxşarlıq görünürmü? 

3.Bu nəhəng söz incisinin variantını  yaratmaq üçün erməni xalqının 
zəngin folkor təcrübəsi, qədim şifahi yaradıcılıq ənənəsi və  sandığında 
yetərincə folklor materialı varıydımı? 

Birinci sualın cavabı aydındır. Erməni xalqının türk xalqı ilə genetik 
qohumluğu yoxdur  və onlar ayrı-ayrı dillərdə danışırlar. Burada müasir 
erməni dilinin lüğət tərkibinin 60-70%-nin türk sözlərindən ibarət oldu-
ğunu nəzərə almırıq. 

İkinci suala yuxarıda cavab verilmişdir. Eposun qəhrəmanlarının xarak-
teri ilə erməni xarakteri arasında eynilik görünə bilməz və bunu axtarmağa 
da dəyməz, çünki bu iki xarakterin kökündə eyni genetik kodlar durmur. 
Dastandakı qəhrəmanların milli xarakterinin kökündə elə bir genetik kod 
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durur ki, bu koddan yalnız türk xarakteri yaratmaq mümkündür. Türk və 
erməni xalqları arasında genetik bağlılıq olmadığına görə,  onların xarakter-
ləri arasında da kəskin fərqlər mövcuddur. Ona görə də nüvəsində, rüşeymin-
də türk genetik  kodu dayanan obrazı nə qədər dəyişdirsən də, ona erməni 
donu geyindirsən də, bədən, ruh, can türk olaraq qalacaq. 

Üçüncü sualın cavabı erməni alimlərini, şair və yazıçılarını  uzun 
illər boyu düşündürmüş və narahat etmişdir.  Şifahi xalq yaradıcılığı sahə-
sində erməni xalqının nəyə qadir olduğunu professor Q.Antonyan çox 
dəqiq və birmənalı şəkildə səciyyələndirmişdir. Q.Antonyan əsərlərinin 
birində bu fikrini aşağıdakı kimi ifadə etmişdir: «Kərəm və Əsli», «Şah 
İsmayıl», «Aşıq Qərib» və ya «Koroğlu» kimi xalq hekayələrini erməni 
aşıqları əsasən Azərbaycan dilində oxuyurlar». (2 , səh. 18). 

Çox maraqlıdır ki, ta qədim zamanlardan türklərə nifrət edən erməni 
aşıqları yuxarıda adları çəkilən və çəkilməyən dastanları niyə Azərbaycan 
dilində oxuyurdular? Hətta bu nifrəti biz Q.Antonyandan gətirdiyimiz sitatda 
da görürük. Müəllif  yuxarıda adları çəkilən əsərlərin Azərbaycan xalqının 
yaradıcılıq məhsulları olduğunu deməməklə sadəcə olaraq közü külə bükmək 
istəmişdir. Lakin bu onlar üçün  çox ağır və ağrılı bir etiraf olmuşdur. Xal-
qımızın böyüklüyünün etirafı! Bu, Azərbaycan xalqının möhtəşəm «Koroğ-
lu» erosunun variantını yaratmaq üçün  erməni xalqının folklor yaradıcılığı 
sahəsində yetərincə təcrübəsinin və ənənəsinin olmadığının etirafı idi. 

Yeri gəlmişkən erməni ədəbiyyatçılarının Azərbaycan folkloruna mü-
nasibətini aydın səciyyəndirən və bu münasibətin kökündə erməni folk-
lorunun yoxsulluğunun, cılızlığının durduğunu göstərən bir faktı da nəzərə  
çatdırmaq istəyirəm. Məşhur alman səyyahı F.Bodenştedt Tiflisdə olarkən 
Qafqazda yaşayan bütün xalqların, öncə azərbaycan türklərinin, gürcülərin və 
ermənilərin folkloruna dərin maraq göstərmiş, onları imkan daxilində top-
layıb  yazıya almış və alman dilinə çevirmişdir. F.Bodenştedt Tiflisdən öz 
vətəninə yola düşərkən onun portfelində erməni xalqının folkloruna aid bir 
dənə də nümunə olmamışdır. Bu da başda X.Abovyan olmaqla o zaman 
Tiflisdə yaşayan bütün erməni alimlərinin, şair və yazıçılarının son dərəcə 
qanqaraçılığına səbəb olmuşdur. Çox böyük ağıl işlədəndən sonra X.Abov-
yan bu  çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tarmış, F.Bodenştedt öz vətəninə 
yola düşəndən dərhal sonra yubanmadan qollarını çırmalayaraq Azərbaycan 
xalq dastanı olan «Əsli və Kərəm»i  alman  dilinə çevirmişdir. 

Təəssüflər olsun ki, X.Abovyan erməni dilinin poetik  imkanlarının 
zəifliyi, bəlkə də məhdudluğu üzündən dastanın nəsr hissəsini birbaşa 
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alman dilinə çevirmiş, şeirlərin üstündən keçmişdir.Tərcümə işini qurtaran 
kimi onu həmin vaxt  Tiflisdə olan digər alman baronu, yazıçı və səyyahı 
Avqust Fon Haksthauzenə vermişdir. Sonuncu da öz vətəninə getdikdən 
sonra Azərbaycan xalq dastanı olan  «Əsli və Kərəm» i erməni xalq dasta-
nı adıyla alman dilində nəşr etdirmişdir. X.Abovyanın  alman dilinə tərcü-
məsini A. Qanalanyan ermənicəyə çevirmişdir. 

Məncə, «Əsli və Kərəm» dastanının  Azərbaycan türkcəsindən ermə-
ni dilinə tərcüməsini «Koroğlu» eposunun erməni variantının yaradılması 
yolunda atılmış ilk sanballı addım hesab etmək olar, çünki dastan yara-
dıcılığı sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan  xalqın bu dastanı öz dilinə  
çevirməsiylə onlarda şifahi xalq ədəbiyyatının, öncə dastanın nə demək 
olduğu barədə təsəvvür yaratmaq məqsədi güdülmüşdür. Bu sahədə ikinci 
addımı da X.Abovyan atmışdır. O əsas motiv və süjeti Azərbaycan türklə-
rinin həyat və folklorundan götürüb, onun şifahi yaradıcılıq təcrübəsindən 
üstalıqla bəhrələnərək «Ermənistanın yaraları» romanını yazmış, bununla 
bir tərəfdən Azərbaycan folklorunun zənginliyini etiraf etmiş, digər tərəf-
dən erməni ədəbiyyatının yaranması yolunda bu xəzinənin ən yaxşı örnək-
məktəb olduğunu öz həmkarlarına başa salmışdır. X.Abovyan bu  romanı 
yazarkən 150-yə yaxın Azərbaycan atalar sölərindən və zərb-məsəllərdən 
istifadə etmiş, onlardan çoxunu tərcümə də etmədən, erməni transkripsi-
yasında, bir qismini isə yarımçıq tərcümələr şəklində vermişdir. Bu  da bir 
daha onu göstərir ki, həmin atalar sözlərini və zərb-məsəlləri bütövlükdə 
tərcümə eləmək erməni dilinin kasıblığı üzündən mümkün olmamışdır.  

X.Abovyanla eyni dövrdə yaşamış Q.Ağayan öz həmkarlarından bir 
qədər də irəli gedərək Azərbaycan xalq dastanı olan «Koroğlu» eposundan 
götürdüyü süjetlər əsasında üç hekayə yazmışdır. Araşdırıcı Yusif Ramaza-
novun qənaətinə görə, onlardan ikisi Azərbaycan eposundan birbaşa tərcümə 
olunmuş, yalnız üçüncünün üzərində qismən yaradıcılıq işi aparılmışdır. 

XIX əsrin ikinci yarısında «Koroğlu» eposu erməni  yazıçılarından 
əksəriyyətini maraqlandırmış, onlar «Koroğlu»dan götürdükləri mövzu və 
süjetlər əsasında çoxlu əsərlər yazmışlar ki, onların heç birini müstəqil 
yaradıcılıq məhsulu hesab etmək olmaz. Bunun üçün  X.Abovyanın, 
Q.Ağayanın, B.Broşyanın və başqalarının əsərlərini oxumaq yetər. Onları 
oxuduqca adamın gözləri  qarşısında  Azərbaycan  folklorunun ayrı-ayrı 
janrlarından götürülmüş tanış mənzərələr canlanır. 

Erməni yazıçıları Azərbaycan dastanlarını öz dillərinə çevirə-çevirə bir 
qədər təcrübə topladıqdan sonra «Koroğlu» kimi gözəl, bənzərsiz, zəngin və 
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sanballı Azərbaycan xalq eposunun «öyrənilməsinə» başladılar. Bu iş tez 
başa gələn deyildi, ona uzun vaxt  lazımdır. On illər boyu bu dastan erməni 
məclislərində Azərbaycan aşıqları tərəfindən ifa edilmişdi, sözsüz ki, 
Azərbaycan türkcəsində. Sonra ermənilər aşıqlığa meyl göstərdilər, onlar öz 
uşaqlarından Azərbaycan aşıqlarının yanına şəyirdlər qoydular. Bu şəyirdlər 
də sözsüz ki, aşıq sənətini və folkloru Azərbaycan türkcəsində öyrənirdilər. 
Onlar zahirən Azərbaycan aşıqlarından seçilmirdilər, yalnız daxilən 
erməniydilər. Aşıq sözündən tutmuş bu sənətin incəliklərinə qədər erməni 
şəyirdləri nə götürə bilmişdilərsə hamısı Azərbaycanın ustad aşıqlarının 
xidmətiydi. Uzun illər boyu erməni aşıqlarının repertuarında  erməni folkloru 
adına heç nə olmamış və onlar öz ana dillərində bir kəlmə də danışmamışlar. 
Hətta erməni aşıqları öz şeirlərini də Azərbaycan türkcəsində yazmışlar. 

Erməni folklorşünası Geğam Tarverdiyan da əslində göz qabağında 
olan hamının bildiyi bu həqiqəti təsdiqləyərək yazmışdır: «Erməni aşıqlarının 
müəyyən hissəsi tamamilə azərbaycanca şeir söyləmişdir. Qalan aşıqların 
çoxu isə əsərlərini azərbaycanca və ermənicə yaratmışdır» (8, səh.19). 

Ermənilərdə özlərinə zərrə qədər zərər verəcək həqiqəti etiraf  etmək 
hissi çox zəif olduğundan bu fikirlərin onların dillərindən çıxmağının böyük 
əhəmiyyəti var. X.Abovyan bu mənzərəni çox həssaslıqla müşahidə etmiş və 
sonralar onu aşağıdakı kimi qələmə almışdır: «Çox vaxt qonaq gedərkən, ya 
da şəhərin içərisindən keçərkən huşumu, fikrimi toplayırdım ki, görüm 
danışanda, kef edəndə xalq nədən daha çox həzz alır. Çox zaman görürdüm 
ki, meydanda, küçədə dayanıb kor bir aşığa elə hayıl-mayıl qulaq asır, pul 
verirlər, ağızlarının suyu axır. Məclisdə, toyda da ki, sazəndəsiz boğazdan 
tikə keçməzdi. Oxuduqları türkcə idi, çoxu bir kəlmə də başa  düşmürdü, 
lakin eşidənin, görənin ruhu cənnətə  gedib yenidən qayıdırdı. Fikirləşdim, 
fikirləşdim bir gün də öz-özümə dedim ki, gəl... bir aşıq  da sən ol, nə olar, nə 
xəncərinin daşı düşməyəcək, nə də zərvərəqin solmayacaqdır». 

X.Abovyanın işlətdiyi «oxuduqları türkcə idi» və «çoxu bir kəlmə də 
başa düşmürdü» ifadələri o zaman Zaqafqaziyada yaşayan xalqların ədə-
bi-müsiqi həyatı haqqında aydın təsəvvür yaradır. Deməli,  XIX əsrdə 
Zaqafqaziyada yaşayan bütün xalqların, o cümlədən ermənilərin ədəbi-
musiqi məslisləri türk dilində keçirdi, çünki bü cür ədəbi-musiqi proqram-
larının yaradıcıları və ifaçıları  türk aşıqlarıydı. Onu da burdaca vurğu-
lamaq yerinə düşər ki, X1X əsrin ortalarına qədər Zaqafqaziyada yeganə 
folklor dili də türk dili olmuşdur. Yəni türk dilindən başqa heç bir dildə 
folklor yaranmamışdır. 
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Bir qədər təcrübə toplayıb püxtələşmiş şəyirdlər öz üstadlarının reper-
tuatında olan əsərləri yavaş-yavaş ermənicəyə çevirməyə başladılar. Bu pro-
ses çox uzun çəkmişdir və öncə  əsərlərin  nəsr hissəsi çevrilmişdir, şeir his-
səsini isə çevirə bilməmişlər. Bir çox ifadələrin ermənicə dəqiq qarşılıqğını 
tapa bilmədiklərinə görə onları orijinalda olduğu kimi  saxlamış, türkcə işlət-
məyə məcbür olmuşlar. Bu müddət ərzində erməni dili Azərbaycan və Os-
manlı türkcələri hesabına durmadan zənginləşmişdir. Elə bunun da nəticəsi-
dir ki, bugünkü erməni dilinin lüğət tərkibinin 70-75%-ni Azərbaycan və 
Osmanlı türkcələrindən götürülmüş sözlər təşkil edir. 

Təbiidir ki, erməni aşıqlarının repertuarında erməni folkloruna aid əsər-
lərin olmaması erməniləri düşündürən önəmli məsələlərdən biri olmuşdur. 
Elə o zamanlar erməni şairləri, yazıçı və alimləri bir yerdə qərara gəliblər ki, 
yığışıb «Koroğlu» kimi möhtəşəm Azərbaycan eposunu tərcümə etsinlər. Er-
mənilərin guya gizlincə gördükləri bu işdən xəbər tutan görkəmli Azərbay-
can folklorşunası Vəli Xuluflu 1929-cu ildə nəşr etdirdiyi  «Koroğlu» kita-
bının ön sözündə yazırdı: «Yeni aldığımız məlumata görə Koroğlu haqqında 
ermənicə də çoxdan bir kitab yazılmışdır. Hal-hazırda da bəzi erməni yazı-
çıları tərəfindən kollektiv bir surətdə  İran həyatından Koroğlu adına bir pyes 
hazırlanmaqdadır. Müəlliflərin fikrincə Koroğlu İranlıdır. Hər halda bu saat 
mübahisəyə girişəcək deyilik». (9 , səh.3). 

Əslində ermənilər “Koroğlu” eposunun tərcüməsinə Vəli Xuluflunun 
dediyi vaxtdan çox-çox əvvəllər, hələ XIX əsrin ortalarında başlamışlar. Er-
məni yazıçısı Q. Ağayan Koroğlunun həyatından götürülmüş bir cox səhnələri 
ermənicəyə çevirmişdir. Yazıçı özü bu barədə yazmışdır: “Bütün millətlər 
onun (Koroğlunun – İ. S.) mahnılarını öz dillərində oxuyurlar. Erməni aşıqları 
müqəddəs erməni dili ilə dünyəvi şeylər oxumağı, məhəbbət və igidliyi tərif 
etməyi günah sayırlar. Dövrümüzün erməni aşıqları tədricən belə anlayışdan 
xilas olur və nəinki ermənicə oxuyur, hətta türkcə oxunanları da ermənicəyə 
çevirirlər. “Koroğlu” nəğmələrini də çox uyğun şəkildə ermənicəyə çevirmək 
mümkündür. Onun sərgüzəştlərindən birinin nəğmələrini “Dəyirmançı Ko-
roğlu” başlığı ilə ermənicəyə çevirməyi təcrübə etmişik” ( 2, səh. 24) 

“Koroğlu” eposunun Q. Ağayan tərəfindən ermənicəyə çevrildiyini 
Q. Antonyan da söyləmişdir: “Qazaros Ağayan təkcə erməni folklorunu 
deyil, eyni zamanda Azərbaycan folklorunu da yaxşı bilirdi, xüsusilə “Ko-
roğlu” dastanına daha çox bələd idi. Koroğlu obrazına xüsusi məhəbbəti 
olan Q. Ağayan “Koroğlu” hekayələrini xalq arasında söylənən və aşıqlar 
tərəfindən oxunan bir sıra mahnılardan götürmüşdür”. ( 7, səh. 80) 
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Yusif Ramazanov da bu fikrin doğruluğunu təsdiqləyərək yazmışdir : 
“Qeydlərdən və hekayələrdən aşkar olur ki, Q. Ağayan “Koroğlu”nun er-
məni xalqı arasında yayılmış və azərbaycanca ifa olunan variantlarını 
ermənicəyə çevirmişdir”. ( 2, səh. 23) 

“Koroğlu” eposunun “erməni variantının” əsası bax belə qoyulmuşdur. 
Lakin iş bununla qurtarmamışdır. 1936-cı ildə İrəvanda yaşayan Kananyan 
soyadlı bir erməni folklorçusu Bakıya gələrək Vəli Xuluflu ilə görüşmüşdür. 
Kananyan “Koroğlu” eposunu erməni xalq dastanı kimi nəşr etməyə qol 
qoyacağı təqdirdə Vəli Xulufluya hər cür vədlər vermişdir. Vəli Xuluflu ona 
qəti şəkildə bildirmişdir ki, “Koroğlu” türk dastanıdır və bütün türk dünya-
sında yayğındır. Onu heç zaman erməni dastanı adlandırmaq olmaz. 1937-ci 
il repressiyaları başladığı zaman ermənilər V.Xuluflunu həbs etmiş, evində 
axtarışlar apararaq “Koroğlu”nun artıq çapa hazır olan mükəmməl bir nüs-
xəsini götürüb İrəvana göndərmişlər. Erməni yazıçıları bu mətnin üzərində 
işləyərək 1941-ci ildə onu “Koroğlu” eposunun erməni variantı adı ilə nəşr 
etdirmişlər. Həmin “variant” bax belə yaradılmışdır. Bu barədə Hənəfi 
Zeynallının haqqındakı istintaq materialları arasında maraqlı bilgilər var 

Q. Ağayanın yuxarıda söylədiyi fikirlərdən bəzilərinə də iradımı 
bildirmək istəyirəm. Onun fikrindən belə çıxır ki, guya XIX əsrdən əvvəl də 
erməni aşıqları olub, lakin onlar erməni dilində dünyəvi şeylər oxumağı gü-
nah sayıblar”. Bilirik ki, dünyəvi şeylər, məhəbbət və igidliyin tərifi aşıq sə-
nətinin leytmotivini təşkil edir. Ona görə Q. Ağayanın bu fikri yanlışdır. 
Yanlışlıq da ondan irəli gəlir ki, ermənilər aşıq sənətini yalnız XIX əsrdən 
başlayaraq Azərbaycan türklərindən öyrəniblər. Q. Ağayan burada erməni 
bicliyinə əl ataraq ermənilərin aşıq sənətinə yiyələnmə tarixini saxta yolla 
XIX əsrdən əvvəllərə aparmaq istəyir. Əllərinin altında zəngin folklor ma-
terialı olmayan erməni folklorçuları erməni folklorunun tarixindən nə qədər 
can-fəşanlıqla danışsalar da, buna heç kəsi inandıra bilməzlər. Çünki deyilən 
sözlər, söylənən fikirlər toplanmış folklor materialı ilə təsdiq olunmalıdır. 

“Koroğlu”nun “erməni” variantının xalq tərəfindən yaradılmış orijinal 
əsər olamayıb Azərbaycan eposunun ermənicəyə tərcüməsi olduğunu aşağı-
dakı fakt da aydın göstərir: “Koroğlu” dastanının erməni variantının azəri 
variantı əsasında yarandığını sübut edən səbəblər ən əvvəl hər iki variantda 
olan ideya-məzmun eyniliyindədir. Bu eynilik, bu birlik yalnız çap edilmiş 
varianta deyil, elə də “Koroğlu”nun əlyazması halında olan bütün erməni va-
riantlarına aiddir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu variantların hamısında 
mahnıların əksər hissəsi azəri dilindədir”. ( 10, səh. 191-192 ). 
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İndi fikir verin, ideya-məzmun eyni, adların çoxusu eyni, sujet və 
ayrı-ayrı qollar eyni və mahnıların da çoxusu Azərbaycan türkcəsində! 
Gəlin görək bunu “Koroğlu”nun “erməni” variantı adlandırmaq nə dərə-
cədə doğru və elmidir?! 

Burda bir fakta da diqqət yetirmək lazımdır. 1941-ci il nəşrində kitaba 
ön söz yazan erməni alimləri bu variantın Azərbaycan “Koroğlu”su əsasında 
yarandığını söyləmişlər. Sonrakı alimlər onun tacik “Koroğlu”sundan yaran-
dığı fikrini irəli sürmüşlər. Bu da növbəti erməni saxtakarlığıdır. 

«Koroğlu» eposunun tərcüməsi zamanı erməni yazıçıları orijinalı  ba-
cardıqları qədər redaktə etmiş, özlərindən əlavələr artırmış və ixtisarlar apar-
mışlar. Sözsüz ki, bunların hamısı məqsədli şəkildə, düşünülə-düşünülə edil-
mişdir. Bu işdə onların əsas məqsədləri o olmuşdur ki, əsərin baş qəhrəmanı  
Koroğlunun xarakterindəki məğrurluq, mərdlik, kişilik kimi sırf türk xarak-
terinə məxsus detalları erməni xarakterinin ən qabarıq elementləri olan ikiüz-
lülük, yaltaqlıq, hiyləgərlik, kölə psixologiyasıyla əvəz etsinlər. Lakin onların 
ağıllarına gəlməyib ki, «Koroğlu ermənidir», «Koroğlu xorxorunyan tayfa-
sındandır» kimi ifadələr artırmaqla əsərin baş qəhrəmanı Koroğlunun xarak-
terini dəyişdirmək, ona erməni donu geyindirmək mümkün deyil. Mümkün 
deyil ona görə ki, hər bir milli xarakter özünəməxsus tərkibi olan xüsusi  
materialdan hazırlanır Hər bir obrazın milli xarakteri məhz onun hazırlandığı 
materialın özünəməxsus “tərkibi” hesabına formalaşır. Bu da həmin obrazın 
milli mənsubiyyətini asanlıqla müəyyənləşdirməyə imkan verir. Onun də-
yişməzliyini və təkrarolunmazlığını təmin edir. Ona görə nə qədər dəyişdir-
sən də, nələri artırıb, nələri azaltsan da, söküb təzədən yığsan da heç vaxt 
türk xarakterindən erməni xarakteri almaq olmaz. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, hər bir milli xarakterin nüvəsini onun özünəməxsus genetik kod təşkil 
edir. Bu genetik  kodu isə dəyişdirmək mümkünsüzdür. Erməni yazıçıları 
Koroğlunun milli xarakterinin kökündə, nüvəsində türk genetik kodu durdu-
ğunu unutduqlarına görə, zəhmətləri hədər getmiş, nə qədər əlləşsələr də, ona 
erməni donu geyindirə bilməmişlər. Bu səbəbdən də «Koroğlu» eposunun 
uydurma erməni variantının baş qəhrəmanı Koroğlunun obrazında erməni 
xarakterini səciyyələndirən və hələ doqquz yüz il bundan öncə «Qabusna-
mə»də, sonralar ayrı-ayrı dövrlərdə A.Düma, A.Mets, A.S.Puşkin, Tasit, 
V.A.Veliçko, L.Çavçavadze və s. kimi böyük şəxsiyyətlər tərəfindən dönə-
dönə xatırladılmış alçaqlıq, xəyanət, satqınlıq, paxıllıq, hiyləgərlik, ikiüz-
lülük, yaltaqlıq, qibtə, həsəd, gözügötürməzlik, oğurluq, kölə və qul  
psixologiyası kimi keyfiyyətlərlə rastlaşmırıq. Azəraycan Koroğlusu elə bir 
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materialdan hazırlanmışdır ki, o yuxarıda sadalanan erməni xarakterinə xas 
boyaları götürmür. Onun genetik kodu buna imkan vermir. 

Yuxarıda sadalanan faktlara söykənərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Azərbaycan xalqının möhtəşəm söz abidəsi  olan «Koroğlu» eposunun 
«erməni variantı»nın yaradılmasını heç vaxt qanunauyğun hesab etmək 
olmaz. Birincisi ona görə ki, albanlardan dönmüş türk əsilli erməniləri 
çıxmaqla, erməni xalqının türk xalqı ilə heç bir etnik qohumluğu yoxdur 
və onunla eyni dildə danışmır. İstənilən folklor əsərinin variant və versi-
yasının yaradılması işində bu olduqca mühüm şərtdir. Təkcə bu şərt  
uyğun gəlməyən hansısa bir xalq  folklor əsərinin variant və versiyasını 
yarada bilməz. İkincisi odur ki, şifahi xalq yaradıcılığı sahəsində yetərincə 
təcrübəsi və zəngin ənənəsi, sandığında kifayət qədər folklor xəzinəsi 
olmayan erməni xalqının «Koroğlu» kimi zəngin, möhtəşəm, bənzərsiz 
Azərbycan xalq dastanının variantını yaratması mümkünsüzdür. Üçüncü-
sü, bu variantı erməni xalqı yaratmamışdır, onu erməni yazıçıları bir yerə 
yığışıb Azərbaycan eposunu tərcümə etmiş, əsəri və onun qəhrəmanlarını 
erməniləşdirmək məqsədi güdən cürbəcür uydurma əlavələrlə və ixtisar-
larla  qismən dəyişdirərək əslində yazmışlar. 

Daha doğrusu, bu variant şifahi şəkildə yox, yazılı şəkildə yaradıl-
mışdır. Dünya folklorşünaslığında bunun analoqu yoxdur. Elə bir hal 
olmamışdır ki, bir dildə yaradılmış folklor nümunəsi ona tamamilə yad bir 
dildəki variant və ya versiyası ilə eyni vaxtda mövcud olsun. 

Yuxarıdakı  fikirləri eyni ilə «Koroğlu»nun gürcü variantı haqqında 
da demək lazımdır, çünki gürcü xalqının da türk xalqı ilə heç bir genetik 
qohumluğu və dil eyniliyi yoxdur. Belə olan halda türk xarakterinin ən 
mükəmməl  daşıyıcısı olan Koroğlu obrazından erməni obrazı yaradıla 
bilmədiyi kimi, gürcü obrazı da  yaradıla bilməz. Bunun da başlıca səbəbi 
odur ki, türk və gürcü xarakterlərinin genetik kodları da üst-üstə düşmür. 
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GENETIC CODE OF CHARACTER KOROGLY  OR 
ABOUT “ ARMENIAN VERSION” EPOS “KOROGLY” 

In every folk-lore work there are genetic codes that remain national features of 
nation creating this work. After knowing these codes it is not difficult to define by 
which nation was created any folk-lore work and to obtain comprehensive information 
about that nation/ 

This thought exactly concerns to epos “Korogly . Creation variant and version of 
this epos by other Turkic nations is absolutely natural. All Turkic nations, creators 
variants and versions of epos “Korogly”enjoy the same genetic code defining their 
national feature. All of Turkic nations that made these versions and variants speak 
in the same language. At last, each of them in the sphere of folk-lore activities has 
rich experience? Ancient traditions coming from the same source. 

Do armenian nation meet the  mentioned below requirements to create 
version of epos “Korogly”? 

1) do armenian nation have genetic and language relationship with turkic 
nations, author of epos. 

2) Can you see similarity, sameness between armenian nature and nature of 
caharacters of epos? 

3) Do armenian nation have rich folk-lore experience and tradition to create 
version of such giant pearl of word? 

Armenian nation do not have any ethnic and language relationship with 
Turkic nations. It is very important condition in creation of variant and version of 
folk-lore work.  It is impossible to create version of such grandious turkish epos 
“korogly” by armenian nation not having enough experience and tradition in oral 
folk art. At last, this variant was not created by armenian nation, it was writen by 
arenian writers in the basis of Azerbaijani epos. 

So, creation of “armenian version” of epos “Korogly”can not be considered 
natural. 
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Âÿôà ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 

 
«ÊÈÒÀÁÈ-ÄßÄß-ÃÎÐÃÓÄ» Âß «ÊÎÐÎÜËÓ» ÅÏÎÑËÀÐÛ 

ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÃßÐÁ ØßÐÃØÖÍÀÑËÀÐÛÍÛÍ  
ÒßÄÃÈÃÀÒÛÍÀ ÄÀÈÐ 

 
Èíýèëèñäèëëè ãàéíàãëàðäà ÿí ÷îõ àðàøäûðûëàí, þéðÿíèëÿí äàñòàí «Êèòàáè-

Äÿäÿ Ãîðãóä»äóð. Áèëèíäèéè êèìè, «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíû èíýèëèñ 
äèëèíÿ áèð íå÷ÿ äÿôÿ òÿðúöìÿ îëóíìóø âÿ áó ìþâçó èëÿ áàüëû ÷îõñàéëû 
ìÿãàëÿëÿð éàçûëìûøäûð. Àíúàã áó ìþâçó ÷îõ þíÿìëè âÿ ýåíèø îëäóüóíà 
ýþðÿ èíýèëèñäèëëè ãàéíàãëàðäàí òîïëàäûüûìûç ìàòåðèàëëàð ÿñàñûíäà áèð ñûðà 
þíÿìëè ñàéäûüûìûç ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóíìàã èñòÿéèðèê. Áó ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè 
èíýèëèñäèëëè ãàéíàãëàðäà «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» âÿ «Êîðîüëó» äàñòàíëàðû-
íûí òöðê ìèôèê äöøöíúÿñè èëÿ áàüëûëûüûíûí þéðÿíèëìÿñèíÿ àèääèð. 

Òöðê àëèìè ïðîôåññîð Àùìåä Åäèá Óéñàë «Äàñòàíëàðûìûçäàí Äÿäÿ 
Ãîðãóä ùåêàéÿëÿðè èëÿ «Êîðîüëó»äà ôþâãÿëòÿáèè öíñöðëÿð» àäëû ìÿãàëÿ 
éàçûá, áó ìÿãàëÿíè èíýèëèñ âÿ òöðê äèëëÿðèíäÿ «Åðäåì» æóðíàëûíäà ÷àï 
åòäèðìèøäèð (4). 

Ìÿãàëÿäÿ äèããÿòè ÷ÿêÿí áèð íå÷ÿ ìÿñÿëÿ âàð. Ùÿð øåéäÿí þíúÿ àëèì 
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíû èëÿ «Êîðîüëó» äàñòàíûíû ìöãàéèñÿ åòìèø 
âÿ áó äàñòàíëàðäà ãÿäèì òöðê äöøöíúÿñè èëÿ, åëÿúÿ äÿ äöíéà õàëãëàðûíûí 
äàñòàíëàðûíäà îëàí ìèôîëîæè äöøöíúÿ ñèñòåìèëÿðè èëÿ áàüëûëûãëàðûí îëäóüóíó 
ýþñòÿðìèøäèð.  

Ìöÿëëèô òöðê äàñòàíëàðû èëÿ áàüëû öìóìè áèëýè âåðäèêäÿí ñîíðà ÿñàñÿí 
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíû öçÿðèíäÿ àéðûúà äàéàíìûø, áèð ãÿäÿð äÿ 
«Êîðîüëó» äàñòàíûíà òîõóíìóøäóð. 

Àëèì áó èêè äàñòàíäà ôþâãÿëòÿáèè öíñöðëÿð ìÿñÿëÿñèíè äÿðèíäÿí 
àðàøäûðìàñà äà, áèð ñûðà þíÿìëè ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóíìóøäóð. Àëèìèí ôèêðèíúÿ, 
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà ôþâãÿëòÿáèè ùàäèñÿëÿðèí àéðûúà éåðè âàð âÿ áó 
ãåéðè-àäè ùàäèñÿëÿð õöñóñè ìÿãàìëàðäà îðòàéà ÷ûõûð. Ìÿñÿëÿí, äàñòàíäà 
Úÿáðàèë, Øåéòàí, Íóù, Èáðàùèì ïåéüÿìáÿð, Íÿìðóä, Ìóñà, Úÿííÿò, 
Úÿùÿííÿì êèìè àíëàéûøëàðûí òÿãäèìèíäÿ äèíè-ìèôîëîæè ùàäèñÿëÿð þçöíö 
ýþñòÿðèð. Äàñòàíûí «Äèðñÿ Õàí îüëó Áóüàú Õàí» áîéóíäà Äèðñÿ Õàíûí 
þâëàä èñòÿéè èëÿ áàüëû âåðèëÿí ìÿëóìàòëàðûí òÿñâèðèíäÿ ôþâãÿëòÿáèè àìèë-
ëÿðèí äÿ éåðè âàð. Áóðàäà àò öñòöíäÿ Õûçûðûí ýÿëìÿñè, Áóüàúûí éàðàñûíà ö÷ 
äÿôÿ ÿë ÷ÿêèëìÿñè, àíà ñöäö èëÿ äàü ÷è÷ÿéèíèí Áóüàúû þëöìäÿí õèëàñ 
åäÿúÿéèíè ñþéëÿìÿñè ôþâãÿëòÿáèè ùàäèñÿëÿðëÿ áàüëûäûð. Ãÿäèì òöðêëÿðèí 
äöøöíúÿñèíÿ ýþðÿ, Õûçûð Èñëàì þâëèéàëàðûíûí ÿí ñåâèëÿíèäèð. Î, õåéèðõàù âÿ 
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ñåâèëÿí èíñàíëàð åùòèéàú ùèññ åäÿíäÿ îíëàðûí éàíûíà ýÿëèð âÿ îíëàðû õèëàñ 
åäèð. Áèçÿ ýþðÿ, áó, ãÿäèì òöðêëÿðèí õåéèðõàùëûã, ÿäàëÿò, ìÿðùÿìÿò, øÿôãÿò 
èíñàíà ñåâýè èëÿ áàüëû àíëàéûøëàðûíäàí èðÿëè ýÿëèð. Áóüàú ùàãñûç éåðÿ àòàñûíà 
äöøìÿí êèìè ýþñòÿðèëìèøäèð, ÿäàëÿòñèç îëàðàã îõëà âóðóëìóøäó âÿ î þëöì 
àéàüûíäà èäè. Äàñòàí ÿäàëÿò, ñåâýè, ìÿðùÿìÿò àíëàéûøëàðû öçÿðèíäÿ ãóðóë-
äóüóíà ýþðÿ, èíñàíëàðû äîüðóëóüóí, ùàããûí ãàëèá ýÿëÿúÿéèíÿ èíàíäûðìàã 
ìÿãñÿäè èëÿ Áóüàúûí þëìÿñè àðçó îëóíìóð. Áóüàú ìöòëÿã éàøàìàëû âÿ áó 
éîëëà äà ùàããûí, ÿäàëÿòèí ãàëèá ýÿëìÿñè îðòàéà ÷ûõìàëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ 
èëàùè ùþêì þçöíö ýþñòÿðèð, Õûçûð éàðàëû Áóüàúûí éàíûíà ýÿëèð âÿ îíó õèëàñ 
åäèð. Äàñòàíûí áó ùèññÿñèíäÿêè ãåéðè-àäè ùàäèñÿ ãÿäèì òöðêëÿðèí Òàíðû 
èíàíúû èëÿ äÿ ñûõ áàüëûäûð. Áó èíàíúà ýþðÿ, Òàíðû ñåâäèéè ãÿùðÿìàíëàðû 
äàðäà ãîéìàç, îíëàðû ÷ÿòèíëèêäÿí ãóðòàðàð. Éàðàëû Áóüàúà Õûçûðûí éàðäûìû 
äàñòàíà èëàùè áèð ýöú âåðèð. Äàñòàí îíó äèíëÿéÿíëÿðÿ ýöúëö òÿñèð åäèð, 
îíëàðûí äöøöíúÿñèíäÿ ÿäàëÿòÿ, äîüðóëóüà, éàõøûëûüà èíàì ùèññè éàðàäûð. 

Ìÿñÿëÿí, äàñòàíäà Áóüàú éàðàëàíàíäàí ñîíðà àíàñû îíóí éàíûíà 
ýÿëèð âÿ áåëÿ äåéèð:  

«Ãàðà ãûéìà ýþçëÿðèí óéõó àëìûø, à÷üûë, àõû!... 
Îë èêèúÿ ñöíöúèýèí óçóí îëìûø, éûüûøäûð, àõû!... 
Òàíðû âåðÿí òàòëó úàíûí, ñåéðàíäà èìèø, åíäè äÿõè. 
Öç-ýþçèíäÿ úàíûí âàðñà, îüóë, âåð õÿáÿð ìàíà! 
Ãàðà áàøûì ãóðáàí îëñóí, îüóë, ñàíà!» (6, 42-43). 

Éåðè ýÿëìèøêÿí, áó ùèññÿ èíýèëèñ äèëèíÿ äÿ ÷îõ åìîñèîíàë øÿêèëäÿ 
òÿðúöìÿ åäèëìèøäèð: 

«Your slit black eyes now taken by sleep – let them open. 
Your strong healthy bones have been broken, 
Your soul all but flown from your frame. 
If your body retains any life, let me know. 
Let my poor luckless head be a sacrifice to you…» (4, 37) 

Àëèìèí ôèêðèíÿ ýþðÿ, áó øåèð ïàð÷àëàðûíäà èôàäÿ îëóíàí äöøöíúÿ 
ãÿäèì òöðêëÿðèí èíàíúû èëÿ áàüëûäûð. Áåëÿ êè, òöðêëÿð èíñàí þëÿðêÿí îíóí 
ðóùóíóí áÿäÿíäÿí ÷ûõäûüûíà âÿ áÿäÿíèí áèð äàøà ÷åâðèëìÿñèíÿ èíàíûðäûëàð. 

Äàñòàíäà ôþâãÿëòÿáèè ùàäèñÿëÿðèí þçöíö ýþñòÿðäèéè áîéëàðäàí áèðè äÿ 
«Ñàëóð Ãàçàíûí åâèíèí éàüìàëàíäûüû» áîéäóð. Áó áîéäà àüàú, ñó, ãóðä 
êóëòëàðû èëÿ áàüëû èôàäÿ åäèëÿí ôèêèðëÿðäÿ ãÿäèì òöðê èíñàíûíûí èíàíúëàðûíûí 
èçëÿðè âàð. Ìÿñÿëÿí, äàñòàíäà Ãàçàí Õàí ñó èëÿ áåëÿ äàíûøûð: 

«×àüëàéàðàã ãàéàëàðäàí ÷ûõàí ñó! 
  Àüàú ýÿìèëÿðè àòûá-òóòàí ñó! 
  Ùÿñÿí èëÿ Ùöñåéíèí ùÿñðÿòè ñó! 
  Áàü èëÿ áîñòàíûí çèíÿòè ñó! 
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  Àéèøÿ èëÿ Ôàòèìÿíèí áàõûøû ñó! 
  Øàùàíÿ àòëàðûí è÷äèéè ñó! 
  Ãûçûë äÿâÿëÿðèí ýÿëèá êå÷äèéè ñó! 
  ×åâðÿñèíäÿ àü ãîéóíëàðûí éàòäûüû ñó! 
  Éóðäóìäàí áèð õÿáÿð áèëèðñÿíñÿ, äå ìÿíÿ!» (6, 255) 

Àëèìèí ôèêðèíÿ ýþðÿ, Ãàçàí Õàíûí ñóéà ìöðàúèÿòèíäÿ ãÿäèì òöðêëÿ-
ðèí øàìàí÷ûëûãëà áàüëû äöøöíúÿëÿðèíèí èçëÿðè à÷ûã-àéäûí þçöíö ýþñòÿðèð. 
Áåëÿ êè, ãÿäèì òöðêëÿð ñóéó ìöãÿääÿñ ñàéûðäûëàð, îíó èíñàí ùÿéàòûíûí 
àéðûëìàç áèð ïàð÷àñû ùåñàá åäèðäèëÿð. Åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ, òöðê ôîëêëîðóíäà ñó 
èëÿ áàüëû ÷îõñàéëû àíëàéûøëàð, ìèôèê ýþðöøëÿð, èíàíúëàð, àòàëàð ñþçëÿðè, 
äåéèìëÿð âàð. Ìÿñÿëÿí, òöðêëÿð ñóéà àíä è÷èð, éóõóäà ñó ýþðìÿéè àéäûíëûã 
ñàéûðäû. «Äÿðäè ñóéà äàíûøàðëàð», «Ñó èíñàíûí áÿäÿíèíè âÿ ðóùóíó òÿìèç-
ëÿéÿð» âÿ ñ. êèìè èíàíúëàð âÿ áóíëàðëà áàüëû ôîëêëîð ìàòåðèàëëàðû ñîí äÿðÿúÿ 
÷îõäóð. 

«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíûíäà ôþâãÿëòÿáèè ùàäèñÿëÿðäÿí áèðè äÿ 
éóõó èëÿ áàüëûäûð. Äàñòàíäà éóõó õÿáÿðëÿøìÿ âàñèòÿñèäèð, áèð íþâ Òàíðû èëÿ 
Îüóç èýèäëÿðè àðàñûíäà ÿëàãÿäèð, öíñèééÿòäèð. Îüóç èýèäëÿðèíèí äöøöíúÿ-
ñèíÿ ýþðÿ, óúà Àëëàù îíëàðû ÷îõ ñåâèð âÿ åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ, áèð ñûðà õÿáÿð-
ëÿðè éóõóäà îíëàðà ÷àòäûðûð. Ìÿñÿëÿí, äàñòàíäà Îüóç ùþêìäàðû Áàéàíäûð 
Õàí âÿçèðè Ãàçûëûã Ãîúàíû ãóðòàðìàã ö÷öí áàøäà Éåéíÿê îëìàãëà ÿí 
ýöúëö Îüóç èýèäëÿðèíè äöøìÿí öçÿðèíÿ ýþíäÿðèð. Éåéíÿê äöøìÿíèí 
öçÿðèíÿ ýåòìÿìèøäÿí áèð ýåúÿ ÿââÿë éóõó ýþðöð âÿ éóõóñóíó Îüóç èýèä-
ëÿðèíÿ äàíûøûð. Áó éóõóäà èðÿëèäÿ îëàúàã øåéëÿð îíà õÿáÿð âåðèëèð: 

«Áÿéëÿð, äÿðäëè áàøûì-ýþçöì éàòìûøêÿí éóõó ýþðäö. Àëà ýþçöìö 
à÷àíäà äöíéàíû ýþðäöì. Àü-áîç àòëàð ÷àïäûðàí àëïàíëàðû ýþðäöì. Àü 
èøûãëû èýèäëÿðè éàíûìà ñàëäûì. Àü ñàããàëëû Äÿäÿ Ãîðãóääàí þéöä àëäûì. 
Ãàðøûäàêû óúà äàüëàðû àøäûì. Èðÿëèäÿ óçàíàí Ãàðà äÿíèçè äþðäöì. Ýÿìè 
äöçÿëòäèì, êþéíÿéèìè ÷ûõàðûá, éåëêÿí ãóðäóì. Ãàáàãäàêû äÿíèçè öçöá 
êå÷äèì. Î òÿðÿôäÿêè óúà äàüûí áèð éàíûíäà àëíû-áàøû áàëãàðà áÿíçÿéÿí áèð 
êèøè ýþðäöì. Ãàëõûá éåðèìäÿí äóðäóì. Ãàðüû äèëëè èòè ñöíýöìö ãàïûá, î 
êèøèéÿ ñàðû ýåòäèì. Ãàðøûäàí î êèøèéÿ ñàíúìàã èñòÿäèéèì çàìàí ýþçóúó 
îíà áàõäûì; òàíûäûì, ßìÿí èìèø. Äþíöá î êèøèéÿ ñàëàì âåðäèì. «Îüóç 
åëëÿðèíäÿ êèìëÿðäÿíñÿí?»,-äåäèì. Ýþç ãàïàãëàðûíû ãàëäûðûá, öçöìÿ áàõäû. 
«Îüóë, Éåéíÿê, ùàðàéà ýåäèðñÿí?»,-äåäè. Ìÿí äåäèì: «Äöçìöðä ãàëàñûíà 
ýåäèðÿì. Àòàì îðàäà äóñòàã èìèø». Áóðàäà äàéûì ìÿíÿ ñîéëàäû: 

Éåòäèéèì éåðÿ éåë éåòìÿçäè. 
Éåääè äÿñòÿ èýèäëÿðèì 
Éåíè Áàéûðûí ãóðäóíà áÿíçÿéèðäè. 
Éåääè êèøëÿ ãóðóëóðäó ìÿíèì éàéûì! 
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Ãàéûí áóäàüûíäàí éîíóëäó îõóì, 
Ëÿëÿêëè, ãûçûëû ìþùöðëö îõóì! 
Éåë ÿñäè, éàüûø éàüäû, òóôàí ãîïäó, 
Éåääè äÿôÿ ýåòäèìñÿ äÿ, ãàëàíû àëà áèëìÿéèá ýåðè äþíäöì. 
Ìÿíäÿí èýèä îëà áèëìÿçñÿí, Éåéíÿéèì, äþí!,-äåäè» (6, 301).   

Áöòþâëöêäÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîãóä» äàñòàíûíäà éóõó âÿ éóõóýþðìÿ  
ìîòèâëÿðè ýåíèø éåð òóòóð. Îüóç èýèäëÿðè ÷îõ éàòûð. Äàñòàíûí áèð ÷îõ éåðëÿ-
ðèíäÿ áÿçè Îüóç èýèäëÿðèíèí éåääè ýöí éàòäûüû äåéèëèð. Îüóçëàð éóõóéà 
«êè÷èê þëöì»  äåéèðëÿð. 

Äàñòàíûí ö÷öíúö áîéóíäà Áàìñû Áåéðÿê, îí áèðèíúè áîéóíäà Ñàëóð 
Ãàçàí éóõóäà îëàðêÿí ÿñèð ýþòöðöëöð, Ñåéðÿê þíÿìëè áèð àíäà éàòûð, àíúàã 
àòû îíó îéàíäûðûð âÿ î, äöøìÿíÿ ÿñèð äöøìÿêäÿí ãóðòóëóð. Äàñòàíäà áèëäè-
ðèëèð êè, Îüóç áÿéëÿðèíèí áàøûíà ýÿëÿí áÿëàëàðûí ÷îõó  îíëàðûí ÷îõ éàòìàñû 
èëÿ áàüëûäûð. Ñàëóð Ãàçàí åâèíèí äöøìÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí éàüìàëàíäûüûíû 
éóõóäà ýþðöð. 

«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà îëàí ôþâãÿëòÿáèè ùàäèñÿëÿðäÿí áèðè äÿ Äÿëè 
Äîìðóë èëÿ ßçðàéûë àðàñûíäà îëàí ìöíàñèáÿòëÿðäÿ þçöíö ýþñòÿðèð. Òÿïÿ-
ýþçëÿ Áàñàòûí ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿñâèð åäÿí áîéäà äà ãÿäèì òöðê äöøöí-
úÿñèíèí èçëÿðè âàð. 

Ïðîôåññîð Àùìåä Åäèï Óéñàë ìÿãàëÿñèíäÿ «Êîðîüëó» äàñòàíûíäà 
îëàí ôþâãÿëòÿáèè öíñöðëÿðÿ äÿ ãûñàúà òîõóíìóøäóð. Áèëèíäèéè êèìè, áó ýöí 
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíëàðû àøûã ìÿúëèñëÿðèíäÿ îõóíìóð, ñàç âÿ 
ñþçëÿ ñþéëÿíèëìèð. Àíúàã «Êîðîüëó» äàñòàíû áó ýöíäÿ éàøàéàí áèð õàëã 
äàñòàíûäûð. Áó ìÿíàäà «Êîðîüëó» äàñòàíû «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» 
áîéëàðûíäàí ôÿðãëÿíèð.  

Àëèìèí äÿéÿðëÿíäèðìÿñèíÿ ýþðÿ, «Êîðîüëó» òöðê õàëãûíûí ãÿùðÿ-
ìàííëûã àíëàéûøûíûí èôàäÿñèäèð. Òöðê ãÿùðÿìàíëûã àíëàéûøû èñÿ ýöú, 
úÿñàðÿò, õåéèðñåâÿðëèê, íÿçàêÿò, àëèúÿíàáëûã âÿ øÿðÿôäèð. Î, Êîðîüëóíóí 
áàøãà ãÿùðÿìàíëàðäàí ñå÷èëÿí õöñóñèééÿòëÿðèíÿ èøàðÿ åäÿðÿê éàçûð: «Îíó 
áàøãà ãÿùðÿìàíëàðäàí àéûðàí áèð þçÿëëèê äÿ ñàç ÷àëìàñû âÿ áèð õàëã àøûüû 
îëìàñûäûð. Î, ùÿì äîñòëàðû, ùÿì äÿ äöøìÿíëÿðè èëÿ îëàí ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ 
òåç-òåç ñàç ÷àëûð âÿ øåèð ñþéëÿéèð» (4, 43). 

Êîðîüëóíóí àòû äà áàøãà àòëàðäàí ôÿðãëÿíèð. Áó àò äÿðéàäàí ÷ûõìûø áèð 
àòûí òþðÿìÿñèäèð. Î, ñàùèáèíèí äèëèíè áàøà äöøöð, îíóíëà äàíûøûð, áàø âåðÿúÿê 
òÿùëöêÿíè õÿáÿð âåðèð. Ãûðàò ãóø êèìè ó÷à áèëèð, î þëöìñöçäöð. Îíóí ñàùèáè 
Êîðîüëó äà þëöìñöçäöð. Êîðîüëó Õûçûðûí âåðäèéè äèðèëèê ñóéóíó è÷ìèøäèð. Áó 
ñó îíà ýöú, èðàäÿ, éåíèëìÿçëèê âåðìèøäèð. Î, áó ñóäàí è÷ÿðêÿí ñóéóí áèð 
ùèññÿñèíè äÿ Ãûðàòûí öçÿðèíÿ òþêìöøäö. ßñëèíäÿ, áöòöí áóíëàð ãåéðè-àäè 
ùàäèñÿëÿðäèð âÿ ãÿäèì òöðêëÿðèí ìèôîëîæè ýþðöøëÿðè èëÿ ñûõ áàüëûäûð.  
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Àëèìèí àðàøäûðìàëàðûíà ýþðÿ, Êîðîüëó áèð þâëèéàäûð: «Þëìÿçëèê ñóéó 
îëàí àáè-ùÿéàòû è÷ìèø Ãûðàòûí ùÿëÿ äÿ Êîðîüëóíóí éàíûíäà – Ãûðõëàð 
Ìÿúëèñèíäÿ îëäóüó èíàíúû Òöðêèéÿäÿ ýåíèø éàéûëìûøäûð. Áîëóíóí Êîðîüëó 
ßðÿíëÿð êÿíäèíäÿ Êîðîüëóíóí ìÿçàðû âàð. Áîëó õàëãû àðàñûíäà Êîðîüëó-
íóí áèð þâëèéà îëäóüó èíàíúû ÷îõ ýåíèø éàéûëìûøäûð…» (4, 44). 

Èíýèëèñäèëëè ãàéíàãëàðäà «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíû èëÿ áàüëû 
þéðÿíèëÿí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ áó äàñòàíûí ïîåòèêàñû èëÿ áàüëûäûð. Òöðê 
ôîëêëîðó, î ñûðàäàí «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»ëà áàüëû úèääè àðàøäûðìàëàð éàç-
ìûø ïðîôåññîð Èëùàí Áàøýþç áèð ìÿãàëÿñèíäÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» 
äàñòàíûíäà îëàí áÿäèè òÿñâèð âÿ èôàäÿ âàñèòÿëÿðèíè àðàøäûðìûø, àéðûúà îëàðàã 
åïèòåòëÿðè òÿäãèã åòìèøäèð (3). 

Îíóí ýþðöøöíÿ ýþðÿ, «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíûíäàêû åïèòåòëÿð 
áóðàäà òÿñâèð îëóíàí èíñàí õàðàêòåðëÿðèíè òÿãäèì åòìÿê ö÷öí èñòèôàäÿ 
îëóíìóøäóð. Î, áó åïèòåòëÿðè èêè éåðÿ áþëìöøäöð. Áèðèíúè ãðóïà äàõèë îëàí 
åïèòåòëÿð ñàäÿ âÿ ìöðÿêêÿá åïèòåòëÿðäèð. Áó åïèòåòëÿð ñèôÿòëÿðäÿí, éà äà 
èñèìëÿðäÿí, åëÿúÿ äÿ ñèôÿò âÿ èñèìèí áèðëÿøìÿñèíäÿí éàðàíûð. Ìÿñÿëÿí, 
Ãàðà Gönÿ, Äÿëè Dîìðóë, Øèð Øÿìñÿääèí, Àò àüóçëó Àðóç, Ãàðàúóê 
Äàüûíûí Ãóðäó Áàéàíäûð Õàí êèìè áèðëÿøìÿëÿð áó ãÿáèëäÿíäèð.  

Èêèíúè òèï åïèòåòëÿð èñÿ ýåíèø éàéûëìûø, ôîðìóëà ÷åâðèëìèø åïèòåòëÿðäèð. 
Áó åïèòåòëÿð ôÿðäëÿðèí õàðàêòåðèíè ìöÿééÿí åäèð, àäÿòÿí áèð íå÷ÿ ñèôÿò 
áèðëÿøìÿñèíäÿí èáàðÿò îëóð. Áó åïèòåòëÿð áèð ñûðà ùàëëàðäà áèðèíúè íþâ 
åïèòåòëÿðëÿ áàüëû îëàðàã èøëÿíÿ áèëèð. 

Àëèì áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû éàçûð: «Äàñòàíäà Îüóç úÿíýàâÿðëÿðè, êèøè 
âÿ ãàäûíëàðûí ùàìûñûíûí åïèòåòè âàð. Äàñòàíäàêû éåòìèø áèð  õàðàêòåðäÿí 
éàëíûç èêèñè åïèòåòñèç âåðèëìèøäèð» (3, 26). 

Äàñòàíäà åïèê âÿ ôÿðäè õàðàêòåðèí åïèòåòëÿðè áó éîëëàðëà äöçÿëèð: 
- Ðÿíý (Àëèì ìÿãàëÿñèíäÿ ðÿíýëÿ áàüëû åïèòåòëÿðèí äàñòàíäà ùàíñû 

ãÿùðÿìàíà àèä îëäóüóíó äà áèð-áèð ýþñòÿðìèøäèð);  
- Èíñàí àòðèáóòëàðû; 
- Ìèôèê àòðèáóòëàð; 
- Ôèçèêè àòðèáóòëàð; 
- Ùåéâàí àäëàðû; 
- Ãîùóìëóã; 
- Éàø; 
- Òàéôà àäû; 
- Ñàùèáêàðëûã âÿ âàð-äþâëÿò; 
- Ñîñèàë òÿáÿãÿ; 
- Ïåøÿ; 
- Íöôóç âÿ ùþðìÿò; 
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- Ïàëòàð âÿ ýåéèìëÿð; 
- Àäÿò; 
- Äèíè êèìëèê; 
- Ãÿùðÿìàíëûã; 
- Äîüóì éåðè. 
Àëèì «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äàêû åïèòåòëÿðëÿ áàüëû áó òÿñíèôàòû âåð-

ìÿêëÿ áèðýÿ, åïèòåòëÿðèí àèä îëäóüó øÿõñëÿðè äÿ ýþñòÿðìèøäèð. Î, äàñòàíäà 
øÿõñëÿðè âÿ úÿìèééÿòè òÿãäèì åäÿðêÿí åïèòåòëÿðèí ðîëóíó àéðûúà âóðüó-
ëàìûøäûð. 

Áèëèíäèéè êèìè, äàñòàíäà Îüóç ôåäåðàñèéàñû àéðû-àéðû òàéôàëàðäàí òÿø-
êèë îëóíìóøäóð. Áó úÿìèééÿòäÿ úèääè ãàéäàëàð âàð âÿ îüóçëàðûí òÿøêèëàò-
ëàíìàñû éöêñÿê ñÿâèééÿäÿäèð. Äàñòàíäà åïèòåòëÿð Îüóçëàðû áèð úÿìèééÿò 
îëàðàã, Îüóç èýèäëÿðèíè áèð ôÿðä îëàðàã ùÿðòÿðÿôëè òÿãäèì åäèð. Ùÿð Îüóç 
èýèäè ñàùèá îëäóüó èìêàíëàðà ýþðÿ åïèòåò ãàçàíûð. Áóíà ýþðÿ äÿ, Îüóçëàðûí 
äöíéàýþðöøö, ãÿùðÿìàíëûã àíëàéûøû, ùÿð áèð Îüóç èýèäèíèí èìêàíëàðû èëÿ 
åïèòåòëÿð àðàñûíäà ãûðûëìàç áàüëûëûã âàð. Ìÿñÿëÿí, äàñòàíäà Áàìñû Áåéðÿéè 
òÿãäèì åòìÿê ö÷öí ìöõòÿëèô åïèòåòëÿðäÿí èñòèôàäÿ îëóíìóøäóð. Îíóí 
èýèäëèéèíè ýþñòÿðìÿê ö÷öí îíà «áîç àòëû» äåéèëìèø, îíóí Áàé Áþðÿíèí 
îüëó îëäóüó þíÿ ÷ÿêèëìèø âÿ áó ãàéäà èëÿ îíà àèä êåéôèééÿòëÿð åïèòåòëÿðÿ 
÷åâðèëÿðÿê, ãÿùðÿìàíûí ìöêÿììÿë îáðàçûíû éàðàòìûøäûð. «Ãàíëû Îüóçóí 
ñåâèìëèñè», «éåääè ãûçûí öìèäè», «àëà (ðÿíýáÿðÿíý) òîé ÷àäûðûíûí éàíûíà 
ýÿëÿí», «Ãàçàí áÿéèí éûíàüû (âÿçèðè)» âÿ áó òèïëè áàøãà åïèòåòëÿð Áàìñû 
Áåéðÿéèí øÿõñèééÿòèíè ýþç þíöíäÿ úàíëàíäûðûð. Áó ïðèíñèï, éÿíè ùÿð áèð 
Îüóç èýèäèíè îíà ìÿõñóñ îëàí åïèòåòëÿ òÿãäèì åòìÿê éîëó áöòöí äàñòàí 
áîéó þçöíö ýþñòÿðèð. 

Àëèì ìÿãàëÿäÿ äàñòàíäàêû åïèòåòëÿðèí òöðê îíîìîñòèêàñû èëÿ áàüëûëû-
üûíà äà òîõóíìóøäóð. «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíûíäà åïèòåòëÿðèí éåðè 
âÿ ðîëó èëÿ áàüëû éàçûëìûø áó ìÿãàëÿäÿí îðòàéà ÷ûõàí áàøëûúà íÿòèúÿëÿð 
áóíëàðäûð: 

Áó åïèòåòëÿð çÿíýèí Îüóç äöíéàýþðöøö èëÿ, èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìè èëÿ ñûõ 
áàüëûäûð. Äàñòàíäà åïèòåòëÿð áèð ñûðà ìÿíáÿëÿðäÿí ýþòöðöëöð. Áó ìÿíáÿëÿð 
ñûðàñûíäà ãÿäèì äþâðëÿðäÿ èíñàíëàðûí äöøöíúÿñèíäÿ îëàí Òàíðûíûí õàðàê-
òåðèñòèêàñû, ðóùëàð, ïåéüÿìáÿðëÿð, ëèäåðëÿð, ÿôñàíÿâè ãÿùðÿìàíëàð àéðûúà 
éåð òóòóð. Åïèòåòëÿðèí òÿêðàð îëóíìàñû ãÿùðÿìàíëàðû òÿãäèì åäèð, äàñòàíû 
äèíëÿéÿíëÿðÿ ùÿçç âåðèð, èíñàíëàð àðàñûíäà ùÿìðÿéëèê éàðàäûð. Ìÿñÿëÿéÿ 
èäåîëîæè áàõûìäàí éàíàøäûãäà èñÿ äåéÿ áèëÿðèê êè, ãÿùðÿìàíëûãëà áàüëû 
ñå÷èëìèø åïèòåòëÿð Îüóç úÿìèééÿòèíèí öçâö îëàí èíñàíëàðûí ãÿùðÿìàíëûã 
àíëàéûøûíû ýþñòÿðèð. Áó áèðëèéè, ìèëëè âàðëûüû ãîðóìàüûí éåýàíÿ éîëó äà 
ãÿùðÿìàíëûãäûð. Äàñòàíäà Îüóç åëëÿðèíè èäàðÿ åäÿí àðèñòîêðàòëàðûí ùÿéàò 
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àíëàéûøû, èíñàíè ìöíàñèáÿòëÿðè, àèëÿ ãóðóëóøó âÿ äÿéÿðëÿðè èäåàëëàøäûðûëûð. 
Áó ùÿäÿôÿ ÷àòìàãäà èñÿ åïèòåòëÿð õöñóñè ðîë îéíàéûð.  
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Yeni kitablar 
 

ƏLI ŞAMIL 
 

AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN 
ARXİVİNDƏKİ “KOROĞLU” DASTANI  KIRIMDA  

NƏŞR OLUNDU 
 

XIX yüzillikdə Avropada “Koroğlu” dastanının nəşri və öyrənilməsi ilə 
koroğluıünaslığın bünövrəsi qoyuldu. Bu həmin zaman idi ki, Avropada  
bir kabus – kommunizm kabusun dolaşmaqda idi (Marks K.Engels F. 
1968:3). XX yüzilliyin ikinci onilliyində kommunistlərin hakimiyyətə gə-
lişi bu qəhramanlıq abidəsinin ardıcıl toplanıb nərş edilməsiniə və öyrənil-
məsinə marağı artırdı.  

Hakimiyyəti  zor gücünə ələ alan bolşeviklər 1920-ci ildə Azərbaycanı 
da işğal etməklə sözdə imtina etdikləri çar Rusiyasının mistəmləkəçilik 
siyasətinin sadiq varisləri olduqlarını isbatladılar. Zor gücünə əsarət altına 
aldıqları xalqları idarə etmək üçün sinfi mübarizəni ön plana çəkdilər. 
Xalqların tarixində və mədəniyyətində sinfi mübarizəyə uyğun gələn nə 
vardısa onu qabartmağa başladılar. Tarixi hadisələri belə sinfilik prin-
sipindən dəyərləndirdilər. Ədəbiyyatda, folklorda hakim təbəqəyə etirazı 
əks etdirən  nümunələrin  nəşr, təbliğ və tədqiqi yeni baxışla süzgəcdən 
keçirildikdən sonra xalqa təqdim edildi. Bir sözlə, hər nə vardısa, o sinfi 
mübarizə yönündən qiymətləndirilməyə çalışıldı.  

İllər böyü  xalq arasından  sevilə-sevilə dinlənilən “Koroğlu” dastanı bu 
baxımdan onların işinə yaradı. Hökümətin yeritdiyi bu siyasətdən yararla-
nan alimlər isə həm Azərbaycanda yaşayan aşıqlardan topladıqları “Kor-
oğlu” dastanını çap etdirir və araşdırır, həm də dastanın  istər türksoylu  
xalqlar, istərsə də onlarla qonşu yaşayan gürcülər, kürdlər, ləzgilər, avar-
lar, ermənilər və başqa xalqlar arasında geniş yayılmış variantlarını topla-
yıb çap etdirməyə,  müqayisəli öyrənməyə təşəbbüs göstərirdilər. Bu işdə 
Vəli Xuluflu xüsisilə fəallıq göstərirdi (“Koroğlu”, 1999). 

“Ədəbiyyat” qəzetinin 1935-ci il 18 mart nömrəsində yazılmışdı: “Az 
FAN-ın (SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialının qısaldılmış adı) 
folklor seksiyası məşhur xalq qəhrəmanı Koroğlunun (dastan nəzərdə tutulur 
– Ə.Ş.) müxtəlif variantlarını toplamaqdadır. Azərbaycandan başqa Türkiyə, 
Gürcüstan, Özbəkistan, Tatarıstan və Kırım variantları əldə edilmişdir. 
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Kırımda 20 il Koroğlu üzərində çalışan Çibanov (əslində Çobanov 
olmalıdır – Ə.Ş.) yoldaş Bakıya dəvət olunmuş və ondan Kırım variantı 
yazıya alınmışdır.”(“Ədəbiyyat” qəzeti, 1935: 18 mart)”.  

 1937-ci ilin tuthatutu, bu işə rəhbərlik edən Vəli Xuluflunun “ xalq 
düşməni” elan edilərək güllələnməsi (Qasımov Cəlal, 2003:94) başlanmış 
işin yarımçıq qalması ilə nəticələndi. Sonralar Azərbaycanda Koroğluşü-
naslıq sahəsində bir sıra uğurlar əldə edildi. Dastan dəfələrlə kitab şəklin-
də çap olundu və haqqında olduqca dəyərli tədqiqatlar aparıldı. Lakin  
Yaqub Zəkinin İ.Çobanovdan toplayıb nəşrə hazırladığı variant tamam 
yaddan çıxdı. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra keçmişə baxışda da bir 
dəyişiklik baş verdi. Bir çox yasaqlar aradan qaldırıldı. Necə deyərlər, 
arxivlər açıldı. Xalqımızın milli dəyərlərini öyrənib təbliğ etmək üçün bir 
sıra tədbirlər həyata keçirildi. Azərbaycan EA Ədəbiyyat İnstitutunun 
folklor şöbəsi müstəqil instituta çevrildi. Burada bölgələrdən folklor 
nümunələri toplanıb nəşrə hazırlamaqla yanaşı, araşdırmalara da diqqət 
artırıldı. 20-ci yüzilliyin ilk onilliklərində az sayda çap olunmuş kitablar 
ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevrilərək “Azərbaycan folklorunun ilkin 
nəşrləri”  seriyasından nəşr edilməyə başladı. Türksoylu xalqların folkloru 
ümumi mədəniyyət kontekstindən öyrənilməyə başladı. 

1988-ci ildə Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Kırım 
tatar və rus filologiyası fakültəsinin bitirmiş və 2000-2005-ci illərdə  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda işləmiş 
İlqar Qasımov 2003-cü ildə “Kırım tatar dastanları”, 2005-ci ildə Kırım 
tatar ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr və görkəmli Kırım tatar ədibləri 
haqqında yazılmış məqalələr toplanmış “Dərdli, ağrılı qardaşlarımız” 
kitablarını çap etdirdi və  Yaqub Zəkinin 1935-ci ildə Bakıda İvan Çoban 
oğlu Çobanovdan  yazıya aldığı “Koroğlu” dastanı üzərində işlədi. İlqar 
Qasımov AMEA Əlyazmalar İnstitutunun arxivində saxlanan mətn üzə-
rində işini başa çatdırsa da, yazı nəşrə hazırlanana kimi  Kırıma köçməli 
oldu. Nə iqtisadi çətinliklər, nə də  köç ona başladığı işi saxlamağa mane 
ola bilmədi. Heç bir yerdən maddi və mənəvi dəstək ala bilməsə də, 2009-
cu ildə “Qrımdevoquvpedneşir”de “Koroğlu destan”ını iki əlifba ilə   –   
kiril və latın əlifbasi ilə çap etdirə bildi. 

O, kitabı Kırımda çap etdirməklə kifayətlənməyib Bakıya da gətirdi və 
əllidən çox nüsxəsini kitabxanalara, mütəxəssislərə payladı. Kitab 188 
səhifədən ibarətdir. İlqar Qasımov və Kırımlı alim, filologiya elmlər 
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namizədi N.S.Seymyaqyayev kitaba dəyərli ön söz yazmışlar. Hər iki 
müəllifin Yaqub Zəki haqqında  kifayət qədər məlumatı olsa da, çox 
təəssüf ki, oxucuya yetərincə bilgi verməmişlər. Bu da bir sıra suallar 
doğurur. Yaqub Zəki Umerov Bakıya nə üçün gəlmişdi? Nədən belə 
mötəbər və məsul bir iş 18 yaşlı texnikum məzununa həvalə edilmişdir? 
Ali və orta ixtisas məktəblərində dərslər iyun ayında bitir.  Yaqub Zəki isə 
dastanı yazıya aldıqda altından “Söyleyidiji: Çobanov İvan Çobanoğlu, 
yazıya alan: Yakub Zəki. 24.02.1935 sənə, Baku şəheri” yazıb (“Koroğlu 
destan”, 2009:183). Texnikumu bitirməmiş gənc Bakıya niyə gəlmişdir? 
Onun  Bakıda başqa elmi-pedaqoji fəaliyyəti olmuşdurmu?  

Kırım tatar ədəbiyyatının biliciləri Riza Fazıl və Safter Naqayevin 
2001-ci ildə Akmescitdə (Simfirapolda) çap etdirdikləri “Qrım tatar 
ədəbiyyatının tarixi” kitabında Yaqub Zəkinin (Kırımdakı qaynaqlarda bu 
söz Zəkki kimi yazılır – Ə.Ş.) 1917-ci ildə Bağçasarayın Yancı kəndində 
anadan olduğunu, 1935-ci ildə Bağçasaray Pedaqoji Texnikumunu bitirdi-
yini, 1935-39-cu illərdə Kuybuşev rayonunda nəşr olunan “Udarnik” 
qəzetində işlədiyini və ilk hekayəsi olan “Qara cəkmə”ni də 1937-ci ildə 
bu qəzetdə çap etdirdiyini yazırlar. 

1939-47-ci illərdə Sovet dəniz donanmasında xidmət edən və İkinci 
Dünya Müharibəsi iştirakçısı Yaqub Zəki ömrünün sonunadak bədii 
yaradıcılıqla məşğul olmuş, Kırım tatar ədəbiyyatına bir çox dəyərli heka-
yələr qazandırmış naşir kimi tanınmış, SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü 
olmuş və 1977-ci ildə Mariupulda vəfat etmişdir (Fazıl Riza, Naqayev 
Safter, 2001:432-433). 

Yaqub Zəki yazıya aldığı dastanın sonunda  İ.Çobanov haqqında geniş 
bilgi vermişdi.  O, yazır ki, İ.Çobanov 1873-cü ilin oktyabrın 18-də 
Mariupulun Eski Qarani kəndində kasıb bir ailədə dünyaya gəlib. Atası 
rəhmətə getdiyindən 4-cü sinifdə oxuyarkən təhsılini yarımçıq qoyub 
işləməyə başlayıb. Kırım-tatar folklorunu dərindən bilən və bu sahədə 
uğurlar qazanan İ.Çobanov  bir sıra Kırım-tatar dastanlarını, o cümlədən 
“Aşıq Qərib”i, “Xurşud bey”i, “Arzı və Qamber”i, “Kozukurpeç”i , 
“Alim”i və “Koroğlu”nu gözəl bilir. O, “Koroğlu” dastanını D.Papudan 
öyrənmişdir. D.Papu isə 30 ilə yaxın Terek çayı boyunda çobanlıq etmiş 
və sonra vətənə qayıtmışdır (“Koroğlu destan”, 2009:183). 

N.S.Seymyaqyayev kitaba yazdığı ön sözdə  “Koroğlu” dastanının  
Kırımda iki yolla yayıldığını göstəriır. Dastan Kırımdakı Osmanlı qarni-
zonlarındakı əsgər və zabitlərin vasitəsilə ötürülə, yaxud da Azərbaycan-
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dan Qüzey Qafqazda yaşayan xalqlara, oradan da Kırım tatarlarına keçə 
bilərdi. O, fikrini əsaslandırmaq üçün D.Papunun Terk çayı boyunda ço-
banlıq etdiyi dövrdə dağıstanlılarla, urumlularla, tatarlarla sıx ünsiyyətdə 
olduğunu yazır. N.S.Seymyaqyayevin fikirlərini hökm kimi qəbul etmək 
olmaz. Bu, sadəcə, folklorun yayılmasının bir necə yolundan biridir.  

N.S.Seymyaqyayevə görə, Yaqub  Zəkinin Bakıda yazıya aldığı “Kor-
oğlu” dastanı “Qrım tatar  tilinin yalı boyu şivəsinın ləhcələrindən birində 
olduğu” üçün  “Azərbaycan variantına daha yaxındır” (“Koroğlu destan”, 
2009:28).    

Bugünkü Azərbaycan oxucusunda maraq doğura bilər ki, Kırım xanlığı 
500 ilə yaxın Osmanlı dövlətinin müttəfiqi və ya vassalı olduğu halda, 
nədən onların dili, xüsusən  yalı boyu şivəsi Türkiyə türkcəsinə deyil, 
Azərbaycan türkcəsinə yaxındır? Səbəbini belə izah edə bilərik ki, Osma-
nı dövləti heç zaman nəinki onunla eyni soydan olan xalqları, hətta ölkə 
ərazisində yaşayan fərqli dillərdə danışan başqa xalqları da dövlət dilində 
danışmağa və yazmağa məcbur etmirdi. Yaxud da məktəblər açmaq, 
həvəsləndirmək və başqa vasitələrlə assimilyasiya siyasəti yeritmir və bu 
haqda da düşünmürdü. Necə deyərlər, nəinki xalqlar, hətta tayfalar və 
kiçik etnik qruplar belə ana dilində danışmaqda və ya başqa bir dili seç-
məkdə tam azad idilər. Yalı şivəsi isə oğuz-qıpçaq qrupunun qarışığından 
formalaşdığından Azərbaycan türkcəsinin ədəbi dil normalarına yaxın idi. 
N.S.Seymyaqyayevin dil, şivə, ləhcə haqqındakı fikirlərinə dilçi alimləri-
mizin münasibət bildirməsini daha münasib sayaraq onun folklorun 
yayılması haqqındakı fikirlərinə yenidən qayıdırıq. 

 XIX-XX yüzillərdə “Koroğlu” dastanının Kırımda yaşayan türksoylu 
xalqlardan bir neçə variantı toplanıb yazıya alınmadığından, hətta əldə 
olan mövcud variantlar müqayisəli şəkildə dərindən öyrənilmədiyindən 
dastanlarımızın süjetinin necə yayıldığı haqqında hökm vermək doğru 
olmaz. Buna misal olaraq SSRİ dağıldıqdan sonra Özbəkistanda nəşr 
olunmuş “Göröğlı” dastanlarını göstərmək olar. Sovetlər dönəmində das-
tanın araşdırıcıları türksoylu xalqlardan toplanıb nəşr edilmiş mətnlərdə 
daha çox fərqliliklərə diqqət yetirirdilər. Bizi bir-birimizə yaxınlaşdıran, 
eyni kökdən olduğumuzu isbatlayan faktlara, eyni mədəniyyətin daşıyıcısı 
olduğumuza deyil, əksinə bizi bir-birimizdən ayıra biləcək məsələlərə 
daha çox önəm verirdilər. 

Daşkənddə 2006-cı ildə, Özbəkistan Dil və Ədəbiyyat İnstitunun direk-
toru, akademik, tanınmış folklorşünas Törə Mirzəyev və Zubayda Husaino-
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vanın  Rahmatulla şair Yusuf oğludan toplayıb çap etdirdikləri “Göröğlı: 
özbek xalq dostonlari” dastanının mətni belə başlayır: “Bir vaqtlar 
Türkman eli Urqançda qarar etdi. Zamonlar ağdarilib, Urganç podşoligi 
barham topib, Urgançda bir podşo turadigan bölib qoldi. Undan keyin taka, 
yovmit, ersari, köklang türkmanlarining oqsoqollari bir joyga yığılıb, 
Oğalibek deganni podşo kötarib, Yovmitin ortalıq, deb Yovmitda bir qulay 
joyni Oğalibekke orda qılıb berib, bozor yurgizdirib qöydilar” (“Göröğlı: 
özbek xalq dostonlari”, 2006:16). Bu kiçik parçadan və dastanın sonrakı 
hissələrindən də aydın olur ki, özbəklər arasından yayılan variantlarda da 
Azərbaycandan, Türkiyədən, Türkmənistan və başqa bölgələrdən toplanmış 
mətnlərdə olduğu kimi Koroğlu Türkmən elindəndir.  

Əl Xarəzmi adına Ürgənc Dövlət Universitetinin Filoloji Tədqiqlər 
Mərkəzi “Xorezm dostanları. Oşiknoma” seriyasından 4 kitab nəşr etmiş-
dir. 2005-08-ci illərdə həyata keçirilən bu layihənin  məsul redaktoru 
tanınmış özbək folklorşünası, professor S.P.Rüzumbayovdur. Bu seriya-
dan çap olunan ilk kitab “Koroğlu” dastanıdır. Xarəzm variantı da son 150 
ildə Azərbaycandan toplanaraq çap edilən “Koroğlu” dastanları ilə 
mövzuca çox yaxındır.  

Bunları sadalamaqda məqsədimiz odur ki, orta yüzilliklərdə türksoylu 
xalqlar arasındakı fərqliliklərin günümüzdəki qədər olmadığını oxucuları-
mıza bir daha xatırladaq. Baxmayaraq ki, o dövrlərdə  nə internet, nə 
televizya, nə radio, nə də yüz min tirajlarla kitab nəşr edə biləcək nəşriy-
yatlar vardı. Necə deyərlər, əlaqələr zəmanəmizdəki ilə müqayisəydə çox-
çox aşağı səviyyədə idi. 

Müqayisəli araşdırmalardan aydın olur ki, dastanlarımızın yalnız filoloji 
mətnlərində deyil, musiqisində də bir yaxınlıq var. Musiqişünas Kamilə 
Dadaşzadə “Epik əsərlərin musiqi hermenevtikası problemlərinə dair” 
məqaləsində yazır: “Qeyd etmək lazımdır ki, türk musiqi təfəkkürünün 
tarixi rekonstruksiyası müasir musiqişünaslığın mürəkkəb problemlə-
rindəndir. Bu son dərəcə önəmli elmi problemin həlli zamanı, zənnimizcə, 
ilk növbədə öz epik havalarına malik olan dastanlara əsaslanmaq lazımdır. 
Belə ki, Azərbaycan aşıqlarının repertuarında özünəməxsus havacata 
məxsus olan iki dastan mövcuddur – “Koroğlu” və  “Əsli-Kərəm”. Bu 
dastanların ifası zamanı digər ənənəvi aşıq havalarına yer verilsə də, musiqi 
komponentinin əsasını həmin epik əsərlərə məxsus olan havalar toplusu 
təşkil edir”. “Sinkretik səciyyə daşıyan dastanların mürəkkəb quruluşunu 
eyni elmi prinsiplər (məsələn, semiotik) əsasında öyrənilməsi onların arxaik 
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musiqi qatı haqqında da müəyyən təsəvvür yaratmağa imkan verir. Belə ki, 
dərin qatlarında mifoloji qaynaqların, qədim tarixi kəsimlərin izlərini 
qoruyub saxlayan “Koroğlu” dastanının araşdırılması maraqlı elmi nəticələr 
əldə etməyə imkan vermişdir. ”Koroğlu” havalarının Azərbaycan, türk, 
türkmən variantlarının musiqi dilinin müəyyən səviyyələrində aparılmış 
müqayisəli təhlili onların tarixi-genetik qohumluğunu aşkarlamışdır. 
Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, türksoylu xalqların musiqili-epik 
yaradıcılığının  ən dərin semantik qatlarının öyrənilməsində, onun kodunun 
açılmasında məhz tarixi-müqayisəli təhlil aparıcı rol oynaya bilər”. 

Bu dəyərli fikirləri söyləyən Kamilə Dadaşzadə görünür ki, Kırım tatar 
aşıqlarının söylədiyi “Koroğlu” dastanını əldə edə bilməyib. Yəqin onları 
əldə etsəydi, Azərbaycan, türk, türkməndən sonra oraya tatar, qaraqalpaq, 
noqay və başqalarını da əlavə edərdi. 

Yaqub Zəkinin 75 il öncə İ.Çobanovdan topladığı “Koroğlu” dastanın-
dakı şeirlərin hamısı heca vəzninin qoşma, gəraylı, divani və başqa janrların 
vəzn və qafiyəsində deyil. Azərbaycan xalq mahnılarında olduğu kimi 
misralar arasında qafiyə fərqləri var. Bəzi misralarda hecaların sayı çox, 
bəzisində isə azdır. Aşağıdakı bəndi buna nümunə kimi göstərə bilərik: 

Eyvazım, ağlesen saa yazıxtır, yazıxdır, 
Men atımı bağladığım xazıxtır, xazıxtır, 
Bir xozum var, Eyvaz, saa layıxtır, 
Böyle çıxtın namnı, Eyvaz, ağleme. 
Aman, oğlan, ağleme (“Koroğlu destan”, 2009:64).    

Diqqəti çəkən odur ki, 6 bəndli bu şeirin 5 bəndinin hər biri 5 misra 
olduğu halda, 3-cü bənd 6 misralıdır. 1950-ci illərdən sonra Azərbaycanda 
bir çox dastan toplayıcıları söyləyicilərin misraları və bəndləri fərqli söylə-
mələrini “yanlışlıq” kimi dəyərləndirərək mətnləri özləri düzənə salmışlar.  

Tehranda yaşayan savəli Əli Kamalinin (1944-1996) Aşıq Əliəkbərdən 
topladığı “Koroğlu” dastanının qollarını kasetdən yazıya köcürərkən 
misralarda heca fərqlərinin çox olduğunu müşahidə etdik. Aşıqla görüşüb 
bizə pozuntu kimi görünən misralardakı heca fərqlərini düzəltməsini istə-
dik. Aşıq bizə nöqsanlı görünən bəndləri yenidən ifa edəndə hər şeyin 
yerində olduğunu gördük (“Koroğlu” destanı, 2009:). Aydın oldu ki, bu 
misra fərqləri musiqinin ahənginin təsirilə eyniləşir. Kırımlı söyləyicidən 
toplanmış variant da belədir. Çox təəssüf ki, istər söyləyici, istərsə də 
toplayıcı bizə misraları naqis görünən şeirlərin hansı saz havasında 
oxunduğunu qeyd etməyiblər.  
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Əli Kamalinin 1980-ci illərdə Mərkəzi İranda yaşayan türklərdən 
topladığı dastanla Yaqub Zəkinin 1935-ci ildə Kırım tatarlarından topla-
dığı dastan arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Bu, ayrıca bir mövzu oldu-
ğundan sonralar ya biz bu mövzuya qayıdacağıq və ya başqa bir araşdırıcı 
onu incələyəcəkdir. Burada isə ötəri də olsa qeyd etmək istəyirik ki, 
dastanın Azərbaycandan toplanıb nəşr olunan variantlarında müxəmməs-
dən başqa qoşma, gəraylı janrında olan şeirlərdə bəndlər əsasən dörd 
misradan ibarətdir. Müqayisə etdiyimiz mətnlərdə isə qoşma və gəray-
lıların bəndlərinin 5 misra olduğuna da rast gəlirik. Məs: 

Mən bir Koroğluyum nece, 
Ne kündüz bildim, ne gece, 
Şini dünya cennet gece. 
Xocardım, Eyvaz, xocardım, 
Xocardım, Eyvaz, pir oldum.  

(“Koroğlu destan”, 2009:172).    
Dilçilərin Kırım tatar dilinin yalı boyu şivəsi və ya ləhcəsi adlan-

dırdıqları ləhcə Azərbaycan ədəbi dilinə yaxındır. Son onilliklərdə ədəbi 
dillərimiz arasında fərq süni surətdə artırılmışdır. Buna görə də Yaqub 
Zəkinin topladığı mətndəki bəzi sözləri bugünkü Kırım tatar oxucusu ay-
dın başa düşmür. Kitabı çapa hazırlayan İlqar Qasımov oxucunu çətin 
vəziyyətdə qoymamaq üçün sol səhifədə mətni Yaqub Zəkinin yazıya 
aldığı kimi latın əlifbası ilə, sağ səhifədə isə kiril əlifbası ilə verib. 

İlqar Qasımovun kitaba yazdığı önsözdə diqqətə çəkən bir məqam da 
var. Qaynaqlara dayanan araşdırıcı Koroğlunun gəncliyində adının Uşan 
olduğu qənaətinə gəlir. (“Koroğlu destan”, 2009:16). 1930-cu illərdə 
Azərbaycanda Aşıq Əsəddən toplanmış və AMİA Folklor İnstitunun elmi 
arxivində 715(b) invertar qeydilə saxlanan bir variantda da qəhramanın 
adı Rövşən, Roşan deyil Urşan kimi qeyd edilmişdir. İlqar Qasımova görə 
Uşan farsca olan roşan-işıq, nur sözündən deyil türkcə uruşkan-vuruşqan  
sözündəndir. Koroğlu, Göroğlu da korun oğlu, -kördan, qəbirdən  doğul-
muş anlamında değil kür, kur, kurma, kuran, kurum sözündəndir. Bu 
sözlirın də mənası sədd, sərhədd, divar, qala deməkdir. Qihramana bu ad 
Çənlibeldə özünə məskan saldıqdan, qala qurduqdan sonra bu ad verilib. 
(“Koroğlu destan”, 2009:18).    

Araşdırıcının bu mülahizələrini daha da dərinləşdirməklə koroğlu-
şunaslığımıza zənginləşdirmək olar. 
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İlqar Qasımovun Kırımda çap etdirdiyi “Koroglu destan” kitabı bir 
daha onu göstərir ki, koroğluşünaslıqda hələ görülməli çox iş var. 
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СЕЙФЯДДИН  АЛТАЙЛЫ 
 

KOROĞLU DASTANINDA MİFOLOJİ ÜNSÜRLЯR 
 

Koroğlu dastanı Tцrk xalqının folklor dцnyasının şah яsяrlяrindяn biridir.  
Her bir xalqın öz ruhuna uyğun düşen dastan geleneyi vardır. Hele yazılı 

edebiyyat yaranmamış toplumların terbiyelenmesinde, müeyyen ruhda yétiş-
mesinde ve özünü derk étmesinde şifahi edebiyyat evezsiz rol oynayırdı. Her 
xalq öz folklorunu yaradarken onda o xalqın tanrı-tebiet anlayışı, inamları, 
insanla bağlı fikirleri, dövletçilik anlayışı da öz eksini tapırdı. Qedim 
vaxtlarda bütün élmlerin atasının tarix olduğu iddia olunsa da, folklor qeder 
beşer ruhuna tesir éde bilmirdi. Tarix sadece olaraq döyüşlerden ve xronoloji 
hadiselerin yığcamından ibaret olaylar silsilesi idi. Folklor ise bir xalqın 
ruhunu, yaranmış her şéyle bağlı anlayışını, yanaşmalarını eks étdirirdi. 

Qonşuluğumuzda dayanan Yunan xalqı ile aramızdakı serhed sade bir 
cızıqdan ibaret olsa da, medeniyyetlerimiz arasında kéçilmesi qéyri müm-
kün olan bir uçurum vardır. Türk tarixi tedqiq édildiyi vaxt aydın görüner 
ki, o tarixde quldarlıq yoxdur; çünkü Türk xalqının ruhu quldarlığa yad-
dır. Bugün Anadoluda işledilen “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” 
ifadesi türkün esl xaraktérini ve anlayışını eks étdirir. Bu anlayışda vahid 
bir insanın hakimiyyyetine baş eyme, bir insana tabé olma ve ya tapınma 
yoxdur. Ancaq qonşuluğumuzdakı Yunan xalqının mifoloji dünyasına ne-
zer salsaq aydın görerik ki, bu anlayış onlarda yoxdur. Yunan mifindeki 
ilahlar her şéyi éde bilme salahiyyetine malikdir, sözleri doqmadır ve 
hereketleri tenqid édilmezdir (18, s. 51). Bu anlayış neinki Yunan dövlet 
geleneğinde, hetda Avropalı xalqların tarixinde de öz eksini tapmışdır ve 
orta esrin axırlarına kimi hakim olmuşdur, bugün de izleri davam édir. 
Türkün anlayışında ise “şexs” yox “toplum” vardır. Bu anlayışı Koroğlu 
dastanında da müşahide édirik. Koroğlu, delilerini başına yığıb xalqa 
divan tutan, onların hüququnu tapdalayan beylere layiq olduğu dersi vérir 
ve xalqının ölmez qehremanına çévrilir. 

Biz bu meqalede hörmetli Sévil Sultanqızı Ağabeylinin hazırlayıb çap 
étdirdiyi “Koroğlu Dastanında Xalq İncileri” kitabında öz eksini tapmış 
bezi ifadeleri yozumlamağa çalışacağıq. 

Türk xalqının mifoloji anlayışında “üç, üçlük”, “su”, “ay”,”qoç”, 
“qurd”, “ağat”, “qırat”, “başına dönmek ve ya dolanmaq” ifadeleri özel bir 
yére malikdir. 
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Üç reqemi en qedim vaxtlardan üzüberi Türklerin mifoloji anlayışında 
ve inam sistéminde önemli bir yér tutmuşdur. Türk xalqının yaradılışla 
bağlı inamına göre Tanrı-yér ve sular-insan anlayışının bünövresi 
üçlükden ibaretdir. Bu anlayış tarix boyu Türk xalqının yaşayışında, 
meişetinde öz yérini tutmuşdur. Meselen Movlevilikde derviş namizedi üç 
gün postun üstünde gözleyer, buna dözerse dervişliye qebul olunar. 
Elevilerde “Allah-Mehemmed-Eli” üçlemesi vardır (17, s. 443). Ümumiy-
yetle qış aylarında “görgü cemi”, ya da “iqrar cemi” adlı merasim teşkil 
olunduğu vaxt içeri girenler üzünü “dede”ye tutub yéri üç defe öper 
“dede” vasitesiyle Tanrıya niyaz éder, “dede” de “niyazınız haqqa” diye-
rek bu niyazı ancaq Tanrının qebul éde bileceyini dile getirer (29, s. 107-
108). Bekdaşilikde çatılacaq menzil üç merhelelidir ve Bekdaşiliyin 
prinsipleri de üçlüklerden ibaretdir “eline, diline, béline sahib ol”, “özüne, 
sözüne, gözüne sadiq ol”, “bir olaq, diri olaq, iri olaq” (26, s. 39). Bu 
üçleme elevi ozanların şéirlerinde de öz eksini tapır. 

Allah medet ya Muhammed, Ya Ali! 
Bizi dergahından mahrum éyleme 
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli 
Bizi dergahından mahrum éyleme (9, s. 112) 

Yakutlarda şamanın évinin qapısının qabağına üç ağac dikilir (21, s. 
93-94), hacılar heccde şéytana üç defe daş tullayır. Bütün bunlar da hem 
qedim dövrlerde, hem de İslâm dövründe üç reqeminin Türk xalqının 
anlayışında ne qeder önemli yér tutduğunu gösterir. 

İzmir vilayetinin Narlıdere qesebesinde yaşayan Taxtaçı Türkmenle-
rinde de “dede” séçilen şexs ağ bir kéçe üstünde oturdulur sonra üç kere 
“Ya Allah, ya Mehemmed, ya Eli” déyerek göye qaldırılır (12, s. 18). 
Türkiyenin Kayseri vilayetinde yaşayan Avşar türkleri gelini bey évine 
getirdikde onun üzünü qibleye dönderib salavat getizdirerek üç defe 
qibleye salam vérdirirler. 

Qazaxlarda xanın seçilmesinde éyni séromoniya heyata kéçirilir. Xan 
séçilenden sonra onu bir kéçe ya da xalçanın üstüne oturdub göye qaldırb 
üç kere soldan sağa sarı dönderirler (24, s. 527-528). 

Azerbaycanda kiçik çillenin çıxmasına üç gün qala Xıdır-Nebi 
merasimleri başlayır ve üç gün davam édir. Üçüncü günün axırında Xıdır-
Nebinin elinde ateşle geleceyine inanılır. 

Üçlük, Koroğlu dastanında da “atalar üçecen déyibler” (1, s. 14) 
şeklinde öz ifadesini tapıb. 
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Suyun da Türk folklorunda özel bir yéri vardır. O da ateş kimi 
temizlemek qüdretine malikdir ve qedim Türk inamına göre Tanrı terefin-
den göyden éndirilib. Beqere suresinin 22-ci ayesinde: “o Rebb ki yéri sizin 
üçün bir döşek, göyü de bir tavan étdi. Göyden su éndirerek onunla size 
qida olsun déye (yérden) müxtelif mehsullar çıxardı (6, s. 3). İslam dini 
gelmezden minlerle il evvel ulu babalarımızın suyun göyden Tanrı tere-
finden éndirilmesine inanması ve müqeddes kitabımız Quranda da buna 
işare édilmesi medeniyyetimiz yönünden hedden artıq maraqlı faktdır. 

“Su kimi eziz ol, su qeder ömrün olsun (2, s. 479), su haqqı” kimi 
alqışlar ve andlar da bu fikrimize tutalğadır. 

Bilge Xaqan abidesinin şerq üzünde déyilir: Yuxarıda Türk Tanrısı, mü-
qeddes yér ve su “iyeleri” Türk xalqı yox olmasın déye atam İlteriş Xaqanı 
ve anam İlbilge Xatunu göyün tepesinden tutub yuxarı qaldırıb (27, s. 41). 

Eski Türk inancına göre, her şéyin bir iyesi vardır ve bu iyeler Tanrının 
emrile hereket éderler, ona yardımçı olurlar. Tebietde mövcud olan dağ, 
ağac, su ve s. kimi varlıqların ruhunun olduğuna inanılmışdır (28, s. 45). 

Azerbaycan mifoloji metnlerinde de en başda Allahdan başqa héç kesin 
olmamasına ve yér üzünün de başdan ayağa su olmasına (4, s. 26) işare 
édilmesi Azerbaycan Türklerinin en qedim Türk anlayışını indiye kimi 
qoruyub saxladığını sübut édir.  

Koroğlu dastanında “Benövşe”nin aydan arı, sudan duru bir melek 
olduğuna (1, s. 13) işare édilir. 

Her xalqın mifoloji çağlardan üzüberi özüne séçdiyi bir totémi vardır. 
Daha düzü, her bir xalq öz xaraktérine uyğun bir héyvanı özüne totém 
kimi séçmişdir. Türklerin bextine de qurd, daha doğrusu bozqurd düşüb. 
Qedim Türkler bozqurdun Tanrı terefinden göyden éndirildiyine inanır, 
ona müqeddes bir varlıq gözüyle baxırdı. Çünkü onların inanışına göre 
Tanrı ile bozqurd arasında xüsusi bir münasibet vardı.  

Oğuznamede, Oğuz Xana göy yalmanlı bir qurd beledçilik etdiyine 
işare olunur (21, s. 42). Ergeneqon dastanında da qurd bu yönü ile 
qarşımıza çıxır. Türk düşüncesine göre Tanrı, Türklere beledçilik etsin 
déye bozqurdu onlara yollayıb. 

Qedim Türklerin mehz boz rengli qurdu séçmelerinin de özel bir 
anlamı vardır. Boz, yeni göy reng türk mifolojisinde serhedsizliyi temsil 
éden göylerin ve göylere hakim olan, onlardan da yüksekde her şéye 
hökmran olan Tanrının rengidir, daha düzü onu xatırladır. Orxun-Yéniséy 
sahilinde tapılan Kül Tigin abidesinin gündoğan üzünde déyilir: “Tanrı 
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güc bexş étdiyine göre atam xaqanın esgerleri qurd kimi imiş, düşmenleri 
de qoyun kimi imiş”. Bu ifadenin özü de qurdun Tanrı terefinden özel bir 
missiyaya büründürülerek yére éndirildiyine ve Türklere dayaq olduğuna 
işare édir. Oğuz Xaqan da buna göre ordusunu dörd rengdeki atlardan 
yaratmışdı. Şerqdekilerin rengi boz, qerbdekilerin ağ, günéydekilerin 
qonur, qüzéydekilerin rengi ise qara idi (20, s. 406). Qaçaq Nebinin atının 
renginin boz olması maraqlı déyil?  

Alı kişi de atları sınağa çekenden sonra Koroğluna déyir: 
“Birinci at sınaqdan çox yaxşı çıxdı. Bu atın tayı beraberi çarx altında 

tapılmaz. Bunu adını qırat qoydum. Hemişe qorxulu seferlere, düşmen 
üstüne, qalalar almağa gédende qıratı minersen. Qırat seni çox darlardan, 
çox ölümlerden qurtaracaq. Qıratın qedrini yaxşı bil, onu candan eziz 
saxla! (1, s. 39)”. Oğuz Xaqanın ordusunda şerq terefde yérleşen at rengi, 
Koroğlu dastanında da, Qaçaq Nebinin atında da öz eksini tapır. 

Anadoluda uşağı olmayan qadınlar hele de qurda yalvararaq uşaqlarının 
olmasını isteyirler (25, s. 316-317). Erzurum terefinde uşağa yatacaq 
qadının alqarısının xata-belasından uzaq olması üçün yastığının altına bir 
parça qurd derisi qoyulur, Qaraçay Türklerinin boylu qadınları da 
yanlarında daim qurd dişi gezdirirler (16, s. 19). Türkiyenin Hakkari 
vilayetinde qızlar heddi büluğa çatandan sonra toqqasının üstünde qurd 
qabartması olan kemer bağlayırlar, ancaq ere gédib oğul uşaqları olandan 
sonra hemin kemeri genc qızlara vérirler (15, fotoşekil). Bunlar da hemin 
anlayışın bugün de davam etdiyinin en gözel delilidir.  

Anam bir qış günü yolunu azan birinin meşede qurdların hücumuna me-
ruz qaldığını, adamın qaçıb bir ağaca dırmanaraq canını qurtardığını, qurd-
ların adamın yere enmesini uzun müddet gözlediyini, ancaq onun enme-
diyini görüb başlarını göye qaldırıb uzun uzadı uladıqlarını, bu ulama 
neticesinde göyden pambıq kimi ağ şeylerin düşdüyünü ve qurdların 
bunları qapıb yeyerek aclığını aradan götürdüyünü ve ordan çıxıb getdiyini, 
adamın ağacdan enerek yola düşüb ölümden xilas olduğunu danışmışdı. 

Qurdlarla bağlı bu hadisenin éyniyle bir oxşarı da Türkiyenin Mérsin 
vilayetinin Silifke qesebesinde yaşayan ve taxtaçılıqla güzeranlarını temin 
étdiklerine göre Taxtaçı adıyla anılan türkmenler arasında béle bir revayet 
danışılır. Méşede bayram ayı vaxtı géden birine qurd sürüsü hücum çekir 
ve adam ağaca dırmaşıb canını qurtarır. Qurdlar uzun uzadı adamın yéne 
énmesini gözleyir, ancaq o énmir. Qurdlar üzlerin göye tutub uzun uzadı 
ulayırlar ve göyden péndire oxşar ağ şéyler düşür. Qurdlar onları qapıb 
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yéyirler ve çıxıb gédirler, adam da düşüb öz yoluna gédir (12, s. 136). Bu 
revayet de qurd-tanrı elaqesini büruze vérir. 

Azerbaycanda işledilen Xıdır Nebi qurduna dönmek deyimi de hemin 
anlayışla ve inamla elaqelidir. 

Vusun Türklerinin efsanesine göre Yüeçi Türkleri onların xaqanını 
öldürür ve kiçik şahzada Kun mo bayıra atılır. Dişi bir qurd onu götürüb 
emizdirir ve quşlar da dimdiyinde azuqe getirib şahzadanı besleyirler. 
Şahzada bir müddetden sonra Hunlar terefinden tapılır ve aparılıb 
böyüdülür. Hemin şahzada tekrar ölkesinin xaqanı olur (10, s. 195). Qurd 
burada da xilaskar kimi qarşımıza çıxır. 

Göytürklerin töreyiş efsanesine göre de qonşuları olan Lin (Çinde 
hökmran olan bir tayfa) ölkesinin herbçileri Göytürklere hücum çekir, 
hamısını öldürür, ancaq on yaşlı bir oğlan uşağına yazıqları gelir ve onu 
öldürmürler, ancaq ayaqlarını kesib bir bataqlığa buraxırlar. Onlar géden-
den sonra bir dişi qurd péyda olur ve uşağı götürüb aparır ona baxıb bes-
leyir, böyüdür. Uşaq böyüyüb heddi büluğa çatandan sonra da onunla ela-
qeye girir ve hemin oğlandan hamile qalır. Lin hökmdarı oğlan uşağının 
yaşadığını eşidib herbçilerini onu öldürmeleri üçün yollayır. Esgerler 
geldikde oğlanın yanında qurdu görürler. Qurd Turfanın şimal terefinde 
olan bir dağa üzünü tutur ve gédib orda olan böyük bir mağarada gizlenir, 
vaxtı çatanda da on uşaq dünyaya getirir. Uşaqlar böyüyüb évlenmek 
vaxtları geldikde gédib etrafda yaşayan xalqlardan qız tapıb qaçırdır ve 
buraya getirib onlarla évlenirler. Her bir oğlan uşağından bir nesil töreyir. 
Göytürkleri quran Aşina (Açina) oğulları da onlardan biridir. Onlar yavaş 
yavaş artıb yüz aile olur ve bir néçe nesil sonra birlikde bu mağaradan 
çıxıb Juan Juanlara baş enderir, onların demirçileri olurlar (21, s. 20-21). 

Elevi ozanı Pir Sultan Abdal yazdığı bir nefesde déyir: 
Ali bindi Düldül ata 
Can dayanmaz bu firkata 
Bozkurt ile kıyamete 
Kalan dünya değil misin? (23, s. 302) 

Azerbaycanda işledilen “Qurdu ulamaq déyimi, Volqa Tatarları 
arasında Aning börisi uludi (25, s. 80) şeklinde éynile yaşamaqdadır. 
Azerbaycanda da Qurdla qiyamete qalmaq (2, s. 382) déyimi hemin 
anlayışın ve inamın behresidir. Koroğlu dastanında da “qurd oğlu qurd 
olar” (1, s. 24), ayrı bir yérde “qurdoğludur atan zatı 
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Açıb her yanda pusatı” (1, s. 37) şeklinde öz ifadesini tapır. Qurdun qiya-
mete kimi qalması da onun ilahi bir güce, qüdrete ve missiyaya malik olduğu-
nu, ulu babalarımızın da hele mifoloji çağlarda bunu duyduqlarını sübut édir.  

Azerbaycan medeniyyet dairesinde, sévgi bildirme, xahiş étme, yalvar-
ma, ezizleme şeklinde başına dolanmaq (dönmek) déyimi işledilir. Gör-
kemli ozanımız Dede Elesger de “Dolanır” adlı şerinin ilk bendinde he-
min mövzuya işare edir: 

Axşam-sabah, çéşme, senin başına 
Bilirsen mi, néce canlar dolanır?! 
Billur buxaq, lale yanaq, ay qabaq 
Şahmar zülfü perişanlar dolanır (5, s. 69). 

Dede Elesger burada çéşmenin, yeni suyun başına gözellerin dolandı-
ğını ve onu gözellerin ezizlediğini, çéşmenin ruhunun bunu duymasını 
şéir diliyle söyleyir. 

Qedim Göytürk anlayışına göre dünya Türk dövletinin etrafında soldan sa-
ğa, yeni şerqden qerbe sarı (22, s. 26), yéne Türklerin mifoloji analyışına göre 
göy ise “Demir Paz” adlanan Qütb Ulduzu’nun etrafında fırlanır (13, s. 42). 

Hun dövründe her il yaz ve payız qurultayları Lunğ Çınğ déyilen yerde 
teşkil olunardı. Bu qurultaylarda bir méşenin ve ya yére nişana kimi sancıl-
mış ağacların etrafında dönmek şertile cıdır yarışları aparılardı (11, s. 76). 

Yéne o vaxt biri dünyasını deyişende méyid çadıra buraxılır, onun 
ruhunu şad étmek meqsediyle Tanrıya qoyun ve ya at qurban édilerdi. 
Sonra ölünün çadırı etrafında atlarla çaparaq dönür, dayanıb üzlerini 
biçaqla yazırdılar (11, s. 86//11, s. 245).  

Bu dönme ritualı ile ölen şexse duyulan sevgi nümayiş étdirilir ve 
Tanrıdan onun günahlarının bağışlaması istenirdi.  

Göytürklerde de ölen üçün hemin ritual heyata kéçirilirdi (22, s. 101). 
Adana ve Kayseri vilayetlerinde yaşayan varsaq Türkmenleri gelini qız 

évinden oğlan évine apararken evvelce meçidin etrafında yéddi defe, 
sonra da qebristanlığın etrafında bir defe dolandırırlar (14, s. 110). Mérsin 
vilayetindeki Taxtaçı Türkmenleri de gelini bey évine apardıqda atdan ya 
da maşından éndirdikden sonra bey qabaqda olmaq şertile heyetdeki 
ocağın etrafında üç defe dolandırdıqdan sonra éve apararlar( 8, s. 189). 

Sibirde yaşayan Türk xalqları da Tanrı Ülgene qurban kesmezden 
evvel, şaman elinde bir qayın ağacının budağı ile héyvanın yanına gelerek 
budağı onun béli üstünde yélleder, bununla qurbanlıq héyvanın ruhunu 
remzi şekilde Ülgene sarı sürmüş olar (24, s. 239).  
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Şaman qurban merasiminin ikinci günü qurban çadırının ortasına san-
cılmış qayın ağacından direyin etrafında elindeki qavalını çalaraq döner 
(24, s. 255). Bu şekilde dönerek Tanrıya vérilen nezirin direk vasitesiyle 
ona çatdırılması meqsedi güdülür. Bununla da Tanrıya duyulan hörmet ve 
sévgi büruze verilmiş olur.  

Movlevilikde dervişler “sema” déyilen reqsle here öz etrafında fırla-
naraq müeyyen qayda ile döner (7, s. 413//17, s. 377). Bu reqsle kainatın 
daimi hereketde olması ve hereket éderek, yeni dönerek Tanrıya duyduğu 
sévgini eks étdirdiyi remzi şekilde ifade édilir. 

Elevi-Bektaşiler de cem adlanan merasimlerinde hem dini lidérleri olan 
“dede”nin, hem de öz etraflarında fırlanaraq dönerler ki, bu rituala “se-
mah” déyilir (17, s. 377).   

Beqere suresinin 125-ci ayetinde Tanrı béle buyurur: Biz Béyt’i (yeni 
Kebe’ni) insanlara savab qazanılacaq bir yığıncaq ve emin-amanlıq yéri 
éledik. Siz de İbrahim’in meqamından özünüze bir namaz yéri ayırın (orda 
namaz qılın). İbrahim ve İsmail’e “Tavaf édenler, ibadet édenler, rüku ve 
secde édenler üçün Év’imi temiz saxlayın!” déye emr étmişdik (6, s. 18). 

Ayetde buyurulan “tavaf” ise, ziyaret édilen yérin etrafında dönmek 
menasındadır. Ayetlerde dile getirilen “tavaf” ile, mifoloji çağlarda ulu 
babalarımızın qurultaylarda atlarla cıdıra çıxıb méşenin ve ya, yére nişana 
kimi sancılmış ağacların etrafında dönmeleri, xaqan séçilen şexsin xaqan-
lığının tesdiqi üçün bir kéçenin ve ya xalçanın üstünde oturdularaq soldan 
sağa doqquz defe dönderilmesi, İslamdan qabaq Türk atlılarının neş 
qoyulmuş çadırın etrafında yéddi defe çaparaq dönmeleri ve her dönüşden 
sonra dayanıb üzlerini biçaqla yazıb hönkürerek ağlayıb yas saxlamaları, 
Sibir Türklerinde şamanın, Tanrı Ülgen’e nezir vérilen qurbanlıq üçün 
tikilmiş çadırın ortasında qayın ağacından düzeldilen direyin etrafında 
qavalını çalaraq dönmesi; Anadolu’nun her bir küncündeki toylarda geli-
nin ocağın etrafında üç defe dönderilmesi, yallılarımızın dairevi şekilde 
dönülerek ifa édilmesi hadiselerinde bir elaqe ve benzerlik yoxdur mu!? 

Başına dolanmaq (dönmek), Gözüne (eline) dönmek şeklindeki 
déyimler de şübhesiz ki, en qedim mifoloji inamlarımızı özünde eks 
étdirmekdedir.  

Koroğlu dastanında bu déyim öz eksini birçox yérde tapıb. 
Başına döndüyüm merd, iyid oğlan 
Senin erebatın men dağda gördüm. 
                         **** 
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Başına men dönüm, gül üzlü oğul, 
Koroğlu déyilen igid menem men! (1, s. 84) 

Koroğlu dastanında mifoloji ünsürler işledilen déyimlerde özünü qabarıq 
gösterir. Bunlar da bizim bu dastana ayrı bir gözle baxmağımızı teleb édir. 
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Айнур ИБРАЩИМОВА  
 
1920-1940-ЪЫ ИЛЛЯРДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА «КОРОЬЛУ» 

ЕПОСУНУН ТОПЛАНМАСЫ, ТЯДГИГИ  
ВЯ НЯШРИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
1. 1920-1940-ъы иллярдя «Короьлу» епосунун топланмасы вя няшри 

мясяляляри.  
Там яминликля демяк олар ки, ХХ ясрин I йарысында Азярбайъанда 

«Короьлу» епосунун топланмасы, тядгиги вя няшри, ян чох дюрд фол-
коршцнасын – Вяли Хулуфлу, Яли Щейдяр Тащиров, Аббас Ряъябли вя 
Щцммят Ялизадянин адя иля баьлыдыр. Онларын ясас фяалиййяти ясасян 
топлайыъылыг вя тяртибат (няшр) сащяси иля баьлы олса да, бу фолклоршц-
наслар илк дяфя «Короьлу»йа елми принсиплярдян йанашмыш, демяк олар 
ки, Азярбайъан короьлушцнаслыьынын ясасыны гоймушлар.  

М.Щ.Тящмасиб дя, елми фяалиййятинин ясас щиссяси 1950-ъи иллядян 
сонрайа тясадцф ется дя, короьлушцнаслыг фяалиййятиня 1940-ъы иллярдян 
башламышдыр (12; 13; 23). 

«Короьлу» дастанынын 1937-ъи илдя Шямкирли Ашыг Щцсейндян 
гейдя алынмыш вя цч голу ящатя едян Аббас Ряъябли няшри «Короьлу» 
дастанынын хцсуси елми ящямиййят дашыйан мятнляриндян бири сайылыр (5) . 
Щямин мятн илк юнъя Эянъядя йерли гязет сящифяляриндя няшр олунмуш-
дур. Мятнин бир ашыгдан топланмыш олмасы, дил-цслуб хусусиййятляринин 
горунуб сахланылмасы, бядии-поетик мцкяммяллийи, биткин сцжет хятти вя 
с. онун елми тялябляря кифайят гядяр ъаваб вердийини эюстярир. Тяяссцфляр 
олсун ки, бу мятн сон онилликлярядяк елми тядгигатларда диггятя 
алынмамышдыр. 

Щямин иллярдя «Короьлу» голларынын ясас топлайыъыларындан бири 
Яли Щейдяр бяй Тащировдур. Архив материалларына ясаслансаг, онун 
топладыьы голлар ашаьыдакылардыр: 

1. Короьлуйнан Дяли Щясян. Сюйляйяни Ашыг Щясянбала; 
2. Короьлуйнан Айпара. Сюйляйяни Ашыг Ъащандыр; 
3. Короьлуйнан Бяйляр. Сюйляйяни Ялиш Сямяд. 
Я.Щ.Тащировун гейдя алдыьы голлар сонралар тяртиб едилян 

«Короьлу» китабларна дахил еилмишдир (14). 
Щямин иллярдя «Короьлу»нун Азярбайъанда топланма, няшр вя 

юйрянилмяси ишиндя Вяли Хулуфлунун мцстясна хидмяти вардыр. Мялум 
олдуьу кими, В.Хулуфлу ашыглардан гейдя алдыьы ики голу 1927-ъи илдя 
китаб щалында чап етдирмишдир (6).  
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О, 1929-ъу илдя дастанын даща эениш щяъмли мятнини латын 
графикасында Щяняфи Зейналлынын редакторлуьу иля йенидян няшр етдириб. 
В.Хулуфлу ашыг репертуарында олдуьу кими «Короьлу» сцжет-голларыны 
айры-айры башлыглар алтында вермиш, мятня мцдахиля етмямишдир (7).  

 Бу няшря ашаьыдакы башлыглар алтында 10-дяк гол вя епизод дахилдир:      
1. Короьлу кимдир? 
2. Ниэар ханымын эятирилмяси; 
3. Дямирчиоьлунун дялиляр ъярэясиня эирмяси; 
4. Короьлунун таъири гачанда; 
5. Ъунул ашыг; 
6. Ъунул ашыг вя Tелли ханым; 
7. Тогат сяфяри; 
8. Баьдад сяфяри; 
9. Дяли Короьлу вя Болu бяй; 
10. Короьлунун Дярбянд сяфяри. 
Бундан башга, китаба Эцръцстан тцркляриндян (азярбайъанлылар-

дан) гейдя алынмыш йедди рявайят, «Ялавяляр» бюлмясиндя ися «Рцстям 
Зал иля Короьлу» яфсаняси вя алты мцстягил дастан шери йер алыб. В.Хулуф-
лу мятнляри Ашыг Щцсейн Бозалганлы вя Ашыг Ясяддян гейдя алмышдыр. 
Бу няшри дяйяряндирян А.Нябийевин йаздыьы кими, В.Хулуфлу тяряфиндян 
«дастанын яняняви голларынын бир гисми, хцсусиля Короьлунун гоъалыьы 
иля баьлы голун йазыйа алынмамасы тяяссцф доьурур. Йазыйа алынмыш 
голларда ися Иран шащлыг идаря-цсулуна, йахуд Шащ Аббаса, еляъя дя 
султан вя щюкмдарлара мейллянмя йохдур. Дастанын бу няшри ейни 
заманда Короьлунун Аллащ етигадыны тясдигляйян вариантлардан 
биридир. Бир сыра няшрлярдя олдуьундан фяргли олараг, Короьлу бурада 
иман сащиби, Аллащыны таныйан, она ибадят едян, йери эет дикъя чятин 
мягамларда бюйцк Аллащын щимайясиндя сыьынан бир гящрямандыр. 
Няшрдя верилмиш поетик нцмунялярин дили айдын вя рявандыр. Нечя 
замандан бяри Короьлу адына дейилмиш эярайлы, гошма, дейишмя, 
щярбя-зорбалар милли йаддашда йаранмыш бядии дцшцнъясинин солмаз 
гялпяляридир. Щямин нцмунялярдя Короьлу садя гялбли, саз вя гылынъ 
гящряманы, севян ашиг, щясрят кюнцллярин щямдями, азадлыг вя истиглал 
мцъяссимясидир» (19, с.10). 

«Короьлу»йа В.Хулуфлу эениш юн сюз йазмыш вя изащлар ялавя 
етмишдир. Алимин мцлащизяляри там дольун вя дягиг олмаса да, щямин 
мярщяля цчцн йетяринъя ъидди вя елми сяъиййя дашыйыр. В.Хулуфлунун юн 
сюзц Азярбайъан «Короьлу»сунун йайылма ареалы, образлары, топлан-
масы вя няшри тарихи щаггында елми арашдырма характерлидир.  
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Диэяр эюркямли алим Щцммят Ялизадянин Азярбайъан короьлушц-
наслыьындакы хидмятляри, ясасян, дастанын ян камил вариантларындан 
бирини топламасы, тяртиби вя  чапа щазырламасы иля баьлыдыр. Щцммят 
Ялизадя няшри «Короьлу» епосунун Азярбайъанда фолклорун топлан-
масы вя няшри тялябляриня ъаваб верян чапларындан бири кими хцсуси 
диггят чякир (11). Щ.Ялизадя 1930-у иллярдя Азярбайъанын бюлэялярини 
гарыш-гарыш эязяряк мяшщур вя истедадлы ашыглардан топладыьы материал-
лары сонралар системляшдирмиш вя няшря щазырламышдыр. Илк яввял о, ялдя 
етдийи «Королу» голларынын бир-нечясини «Короьлу. Халг варианты» ады 
алтында «Эянъ нясил» журналынын 1940-ъы илин 8-ъи вя  9-ъу нюмряляриндя 
чапа вериб (9; 10). Щямин ил, онун тяртибатында 13 голдан ибарят «Кор-
оьлу» мятни Язиз Шярифин тяръцмясиндя рус дилиндя ишыг цзц эюрцр. 
Нювбяти илдя ися щямин мятн нисбятян эенишляндирилмиш щалда (бурада 
артыг 14 гол йер алыр) азярбайъанъа чап олунур. 

1940 (рус дилиндя) вя 1941-ъи (Азярбайъан дилиндя) иллярдя няшр 
олунмуш бу «Короьлу»да ашаьыдакы голлар йер алмышдыр: 

1. Короьлу; 
2. Короьлунун Истанбул сяфяри; 
3. Короьлуйнан Ашыг Ъцнун; 
4. Короьлунун Tцркмян сяфяри; 
5. Короьлуйнан Dямирчиоьлу; 
6. Короьлунун Ярзурум сяфяри; 
7. Короьлунун Тогат сяфяри; 
8. Короьлунун Ярзинъан сяфяри (русъа няшрдя «Короьлу иля Болу 

бяй» ады алтында эетмишдир); 
9. Короьлунун Баьдад сяфяри; 
10. Короьлунун Баллыъа сяфяри; 
11. Короьлунун Рум сяфяри; 
12. Короьлунун Бяйазид сяфяри (русъа няшрдя бу гол йохдур);  
13. Короьлунун Дярбянд сяфяри; 
14. Короьлунун гоъалыьы. 
Щ.Ялизадя мятнин топлама принсипляриня уйьун олараг голлары 

щарада вя кимдян топладыьыны дягиг эюстярмишдир: «Короьлунун Истан-
бул сяфяри» 1935-ъи илдя Шамхорда Ашыг Аббасдан,  «Короьлуйнан 
Ашыг Ъцнун» 1938-ъи илин апрел айынын 28-дя Газахда Ашыг Ялидян, 
«Короьлунун Tцркмян сяфяри» 1934-ъц илдя йеня Газахлы Ашыг Ялидян, 
«Короьлуйнан Dямирчиоьлу» 1938-ъи илин апрел айынын 5-дя Товузда 
Ашыг Мирзядян, «Короьлунун Ярзурум сяфяри» 1938-ъи илин апрел 
айынын 21-дя Эянъядя Ашыг Ибращим Гарачы оьлундан, «Короьлунун 
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Тогат сяфяри» 1939-ъу илдя йанвар айынын 10-да Газахда Ашыг Ялидян, 
«Короьлунун Ярзинъан сяфяри» 1938-ъи ил апрел айынын 25-дя Ермянис-
тан ССР-ин Ахты районунда Ашыг Садыгдан, «Короьлунун Баьдад 
сяфяри» 1938-ъи илин март айынын 2-дя Эянъядя Ашыг Исмайылдан, 
«Короьлунун Рум сяфяри» 1934-ъц илдя Газахын Чанаглы кяндиндя 
Ашыг Мящяммяддян, «Короьлунун Бяйазид сяфяри» голу 1934-ъц илдя 
Газахлы Ашыг Ялидян, «Короьлунун Дярбянд сяфяри» 1938-ъи илин феврал 
айынын 10-да Товуз районунун Бозалганлы кяндиндя Шаир Вялидян, 
«Короьлунун гоъалыьы» голу ися 1934-ъц илдя йеня дя Газахда Ашыг 
Ялидян йазыйа алынмышдыр.  

Щцммят Ялизадя, йалныз, «Короьлунун Баллыъа сяфяри»ни кимдян 
вя вахт топламасыны гейд етмямиш вя «Короьлу» адлы илк голун 
сонунда ися сюйляйиъи кими юз адыны чякмишдир. 

Эюркямли алим мятнляри ашыгдан гейдя алдыьы шякилдя, дилиня вя 
цслубуна тохунмадан чап етдирмиш, фолклорун топланмасы вя йазыйа 
алынмасы принсиплярини эюзлямяйя чалышмышдыр. Лакин мараглыдыр ки, 
онун бу тенденсийасы бязи короьлушцнаслар тяряфиндян тянгид олунмуш-
дур. Мясялян, П.Яфяндийев йазыр ки, бурада «Дастан вя наьыллардакы 
принсип, йяни голларын ашыглардан йазыйа алындыьы кими китаба дахил 
едилмяси принсипи эюзлянилмишдир. Бизъя, бу принсип яэяр бу вя йа диэяр 
наьыл, лятифя, лап еля мящяббят дастанларында мцвяффягиййят газанса 
да, «Короьлу» кими бюйцк епопейада тамамиля юзцнц доьрулда 
билмир. Чцнки, «Короьлу»да 20-йя гядяр гол вардыр, бунларын мцхтялиф 
ашыглардан мцхтялиф вариантларынын топланмасы, мцгайисяси вя цмуми 
ващид бир мятнин дцзялдилмяси лазым иди» (3, с.84). 

Эюрцндцйц кими, бу ирад елми ящямиййят дашыйан мятнин щазыр-
ланмасы цчцн гябул олуна билмяз. Щ.Ялизадянин тяртибатынын гцсурлу 
тяряфи, яксиня, мцхтялиф ашыглардан топланмыш голлары бир ващид мятн 
кими вермяси сайыла биляр. Фолклоршцнаслыг принсипляринъя, щяр ашыгдан, 
информатордан йазыйы алынмыш мятн (гол вя йа бир-нечя гол) айрыъа 
вариант сайылыр. Бу вариантларын бир йеря ъями ися бу мясялядя долашыглыг 
йарадыр. Бунунла беля, Щ.Ялизадянин тяртиб етдийи мятн бцтцн «Короь-
лу» няшрляри ичярисиндя елми принсипляря ъаваб верян, камил вя эениш 
няшрлярдян бири щесаб едилир вя Азярбайъан вя дцнйа короьлушцнаслыьы, 
цмумян епосшцнаслыьы цчцн явязолунмаз мянбядир.   

2. Тарихи-мцгайисяли арашдырма методу вя 1920-1940-ъы иллярдя 
«Короьлу»нун тядгиг сявиййяси. 

ХХ ясрдя Азярбайъанда «Короьлу» епосу ясасян, тарихи-мцга-
йисяли методун принсипляри ясасында юйрянилмиш, дюврцн щаким идеолоэи-
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йасынын тялябляриня риайят едилмишдир. Мялумдур ки, щяля ХЫХ ясрдя щяр 
бир сцжетин мцяййян бир юлкядя йаранмасы вя бир юлкядян диэяр юлкяйя 
кечяряк йайылмасы иля баьлы йаранмыш нязяриййяляр сцжетлярин тарихиня вя 
йайылма ареалына мараьы артырмышдыр. Бу юзцнц Авропа алимляринин 
тядгигатларында тарихи-мядяни вя етнографик чярчивядя ъоьрафи-тарихи 
методун юнъцлляринин (А.Аарне, В.Н.Андерсон, Н.П.Андрейев) ахта-
рышында эюстярир. Бу арашдырмаларда тящкийя жанрлары, илк нювбядя наьыл 
вя дастанларын йаранмасы вя инкишаф ганунауйьунлуглары тарихи-тиположи 
нязяриййянин вя тядгигат методунун йардымы иля айдынлашдырылырды.  

Бу нязяриййяйя эюря, классик епосун сцжет фонду нисбятян мящдуд 
мювзу дястини ящатя едир: коллизийалар, ситуасийалар, мотивляр. Бу 
фондун тяркибинин цмумилийи цмуми цслуби хцсусиййятляри иля йанашы 
мцхтялиф реэионларын вя халгларын епик абидялярини характеризя едир. 

Онларда айдын милли сяъиййянин, мцвафиг етносларын мяишяти вя мя-
дяниййятляри иля дягиг ялагянин олмасы классик епосда бцтювлцкдя бир 
сыра етник янянялярдя эенетик гощумлугла тамамланан тиположи 
вящдятдя ашкарланыр. 

Сцжетлярин халглардан-халглара кечмяси, ясрляр ярзиндя мцхтялиф 
гитяляр йайылма габилиййяти сяййар сцжетляр щаггында нязяриййянин 
йаранмасына сябяб олуб. Бу да нятиъя дя компоротивист нязяриййялярин 
вя методларын, о сырадан тарихи-мцгайисяли тядгигат цсулларына мараьы 
артырмышдыр. 

Ядяби-бядии тязащцрляри мцхтялиф халгларла тарихи-мядяни ялагяляр 
вя мцнасибятляр контекстиндя тядгиг едян тарихи-мцгайисяли арашдырма 
методу узун мцддят Азярбайъан фолклоршцнаслыьынын апарыъы елми 
методларындан бири олмушдур. Тарихи-мцгайисяли арашдырмада ядяби-
бядии щадися, мятн щям халгларын иътимаи, эенетик вя мядяни инкишафын-
дакы уйьунлугла, щям дя мядяни ялагяляр вя гаршылыглы тясирлярля баьлы, 
мцгайисяли шякилдя юйрянилир. Даща эениш эютцрдцкдя, бу метод «сивили-
засийанын цмуми бядии системинин вящдят шяклиндя вя милли ядябиййат-
ларын юзцнямяхсус инкишафынын ифадяси арасында мцряккяб динамик 
гейри-сабит янянялярин бир-бириня тясири, тяканы вя бу просесдя даим 
йенинин йаранмасы, тяряггини шяртляндирян амиллярин диалектик кечид 
механизмлярини якс етдирир» (4, с.62).   

Тарихи-мцгайисяли методун ясас принсипляри инсан ъямиййятинин 
ващид сосиал-тарихи инкишаф йолу ил эетмяси тенденсийасына баьлыдыр. Бу 
ясасда апарылан тарихи-тиположи тядгигатларда фолклор мятнинин ядяби 
ялагяляр вя тясирляр сферасына дейил, тарихи-тиположи аналоэийасына ящямий-
йят верилир. Мцгайисяли-тиположи тядгигатларда ися мцгайися зямининдя 
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тарихи-сосиал амил зяифляйир, мядяни просесин тиположи аналоэийасы даща 
чох дяйяр газаныр. 

Ясрин яввялляриндя «Короьлу» иля баьлы елми фикир сюйляйян елми вя 
иътимаии хадимляр арасында Мяммяд Ямин Рясулзадяни хцсуси вурьу-
ламаг лазымдыр. М.Я.Рясулзадя 1910-20-ъи иллярдя йаздыьы вя ясасян, 
Тцрк мятбуатында дяръ етдирдийи ясярляриндя «Короьлу» епосу, онун 
тцрк халгларынын шифащи ядябиййатында йери, идейасы вя с. мясялялрдян 
бящс етмишдир. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, «XVII вя XVIII йцзиллярдя Азярбайъанын 
щяйаты каргашалыклар ичиндя кечийор. Мямлякятдя сийаси истиграр йох-
дур. Щяр тяряфдя дярябяйлик вя зорбалыг щакимдир. Бунун цчцн дя кцл-
тцр щяйаты бющран кечирийор, ядяби фяалиййят дураклыйор. Эярчи йукарыда 
билмцнасибя гейд етдийимиз халг дастанлары бу дюврлярдя зявар булмуш 
вя эениш халг арасында йайылмышдыр. Короьлунун халг гящряманлыьыны 
охшайан шеирляри дя бу дюврцн мящсулу вя ифадясидир» (21, с.24-25) 

1930-ъу иллярдя епоса мараг эюстярян Азярбайъан зийалылары 
ичярисиндя Салман Мцмтазын адыны да вурьуламаг лазымдыр. ХХ ясрин 
30-ъу илляриндя Ленинград китабханаларында Азярбайъан фолклору вя 
ядябиййаты иля баьлы материаллар топлайаркян Яндялиб Гараъадаьинин 
ъцнэцндя ашкарладыьы гошмаларла растлашыр. Сонралар «Ядябиййат» 
гязетиндя бир мягаля йазараг щямин ъцнгдяки «Короьлу» вя «Ясли вя 
Кярям» дастаны шеирлярини мцгайися едир. О, мцхтялиф мянбялярдя ялдя 
етдийи «Короьлу» гошмаларындан сяккизини – «Олсун», «Гоч», «Эял-
син», «Эцнцдцр», «Неъя олду», «Эялмишям» гошмалары вя «Эцманла-
ныр», «Эюрдцм» эярайлыларыны кичик гейдля юзцнцн «Ел шаирляри» 
китабынын тякрар – 1935-ъи ил няшриндя Короьлу шеирляриндян нцмуняляр 
кими верир (16, с.109-113). 

Лакин архив материалларындан мялум олур ки, С.Мцмтазын «Кор-
оьлу» мювзусунда чалышмалары даща ящатяли олмушдур. Ядибин фолклор-
шцнаслыг фяалиййятини арашдыран Н.Няъяфов йазыр ки, «Короьлу» дастаны 
Мцмтазы даща чох ъялб етмишди. Онун гейдляри арасында «Короьлу» иля 
ялагядар эюрцляъяк ишлярин планы сахланылыр. Бурадан юйрянирик ки, 
С.Мцмтазы «Короьлу»нун топланылмасы тарихи, «Короьлу» епосунун 
йарандыьы тарихи шяраит, «Короьлу»да мифолоэийа, Короьлу вя Рцстям 
Зал вя с. елми мювзулар дцшцндцрмцшдцр. Бурада фолклорла ялагядар 
гойулмуш, онун мащиййяти, синфилийи, йазылма йоллары, гайдалар планы 
русъа йазылмышдыр. Ещтимал ки, Мцмтаз бунлары рус шяргшцнасларынын 
биринин кюмяйи иля планлашдырмышдыр. О, «Короьлу»нун Лондон няшрини, 
Асийа халглары Музейиндя олан мялуматлары, епосун тцркмян, юзбяк, 
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ермяни, эцръц, лязэи вариантларыны ялдя етмяйя чалышмыш, бу мягсядля 
1930-1935-ъи иллярдя Ленинград, Агабад, Йереван, Тифлис, Дашкянд, 
щабеля Крым шящярляриндя йашайан бязи алимлярля ялагя сахламыш, 
«Короьлу» дастанынын илк нашири Щцммят Ялизадя иля мяслящятляшмиш-
дир. С.Мцмтаз дастанын тядгигиндян беля нятиъя чыхармышдыр: «Короь-
лу» мотивляринин тящлили бизя бу нятиъяни верир ки, бу дастан чох ишлян-
миш, чох даьылмыш, чох тящрифляря уьрамыш вя ичиня нюв-нюв цнсцрляр 
гарышмышдыр» (18, с.178). 

Тяяссцфляр олсун ки, репресийа бюйцк зийалыйа «Короьлу» мювзу-
сунда тядгигат ортайа чыхармаьа имкан вермямишдир. 

Эениш эютцрсяк, 1920-1940-ъы иллярдя совет щуманитар елминин 
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, ядябиййат вя фолклорла баьлы тарихи-
мцгайисяли арашдырмалар вулгар сосиолоэизм эюрцшляринин, совет идео-
ложи буховларынын чярчивясиня сыхышдырылдыьындан мятнин бядии мащиййяти 
цмумиййятля арха плана кечирилирди. Лакин, щямин иллярдя, бу тенден-
сийа иля йанашы, Азярбайъан щуманитар елми, о ъцмлядян фолклоршц-
наслыьы ядяби-бядии ясярляри милли дцшцнъя вя милли тяфяккцр факты кими дя 
нязярдян кечирирди. Бу ики бахыш о дювр фолклоршцнасларынын ясярляриндя 
бир вящдятдя бирляширди. «Короьлу» дастанынын 1940-ъы ил рус дилиндя 
олан няшриня Щцсейн Шярифовун йаздыьы эениш юн сюз бунун бариз 
нцмуняси сайыла биляр. «Юн сюз» епоса вулгар сосиал йанашманы ясас 
мащиййятини ифадя едирди. Мцяллифя эюря, «Короьлу» епосу тамамиля 
йерли феодаллара вя хариъи гясбкарлара гаршы кяндли щярякатларынын бядии-
тарихи яксидир. Синфи-сосиал мцасибятляри хцсуси габардан мцяллиф ясярин 
сцжетинин XVI ясрин сону - XVII ясрин яввяллярия аид тарихи щадисялярля 
даща йахындан сясляшдийини вурьуласа да, эюрцнцр, Ъялалиляр щярякаты-
нын щям дя дини мащиййят дашыдыьыны нязяря алыб, бу цсйанлар барядя 
бир кялмя дя бящс етмямишди.  

Щ.Шярифов, бунунла беля, «Короьлу»да етник-милли дцшцнъянин, 
милли характерин юзцнцифадя механизмлярини эюря билмиш вя буну епо-
сун мяхсуси кейфиййяти кими гейд етмякдян чякинмямишди: «Халг дас-
таны «Короьлу»да Азярбайъан халгынын сийаси вя милли юзцнцдярки 
гцввятли шякилдя юз яксини тапмышдыр. Онун милли дцщасынын ян эюзял 
ъизэиляри – азадлыг рущу, горхубилмяз иэидлийи, алиъянаблыьы вя мярдлийи, 
дцшмянляря олан мцгяддяс нифряти епосда мяхсуси олараг, там вя 
парлаг якс олунмушдур» (22, с.7).  

  1930-1940-ъы иллярдя «Короьлу» дастаны иля баьлы мятбуатда раст 
эялинян мягаляляр, ясасян, тясвири-мялумат характерли олмасы иля сечилир. 
«Литературный Азербайджан» журналынын 1937-ъи ил сайында П.Панчен-
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конун тяръцмясиндя «Короьлу»дан бир парча няшр олунмушду. Йеня 
щямин ил «Бакы фящляси» гязетиндя «Короьлу» шеирляриндян тяръцмяляр 
(тяръцмячи С.Иванов) верилиб. 1938-ъи илдя Ц.Щаъыбяйов «Короьлу» 
операсыны йаздыгдан сонра, М.Ариф, А.Ялякбяров, А.Щарун, М.Ряфили, 
Л.Рудолф, В.Серэейев «Бакы фящляси», «Коммунист», «Ядябиййат», 
«Ядяби Азярбайъан» кими гязет вя журналларда дастан вя опера иля 
баэлы мягаляляр дяръ етмишдиляр (1; 2; 15 вя с.).  
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THE PROBLEMS OF COLLECTING, INVESTIGATION  

AND PUBLISHING OF “KOROGLU” EPOS 
IN AZERBAIJAN IN 1920-1940 YEARS 

 
SUMMARY 

1920-1940 years from the especial level in Azerbaijan koroglu-stady. Just this 
year collecting, investigation and publishing of “Koroglu  in Azerbaijan was famous and 
it was carried out according to the scientific principles. In this level A.Rajabli, 
V.Khuluflu, H.Alizade and others have improved Azerbaijan koroglu-stady. 

Key words: Koroglu, epos, koroglu-stady, V.Khuluflu, H.Alizade. 
 

ВОПРОСЫ СБОРА, ИЗУЧЕНИЯ И ИЗДАНИЯ ЭПОСА 
«КОРОГЛУ» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 1920-1940 ГГ. 

 
РЕЗЮМЕ 

1920-1940 гг. образует специальный период в Азербайджанском короглуве-
дении. Именно в этот период начались обширные сборы, изучения и издания 
эпоса «Короглу» в Азербайджане на научных основах. А.Раджабли, В.Хулуфлу, 
Г.Ализаде в этот период подняли на высокий уровень короглуведение 
Азербайджана.  

Ключевые слова: Короглу, эпос, короглуведение, В.Хулуфлу, Г.Ализаде.  
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Elxan YURDOĞLU-MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Folklor İnstitutunun aspirantı 
 

"KOROĞLU" DASTANININ AZƏRBAYCAN VARİANTINDA 
 AŞIQ ŞEİRİ ŞƏKİLLƏRİ 

 

Dünya xalqlarının folklor nümunələrinin içərisində özünməxsus yeri 
olan “Koroğlu” nadir xalq yaradıcılığı incisidir. “Bir sıra türk, həmçinin 
qonşu xalqlar arasında geniş vüsət almış “Koroğlu” versiyaları sırasında 
Azərbaycan eposunun özünəməxsus mövqeyi olmuşdur. Azərbaycan “Ko-
roğlu”sunun qaynaqları çoxşaxəlidir və yüzilliklərin dərinliklərinə gedən 
əski köklərə malikdir”(4, s.4). Bu baxımdan “Koroğlu”nun Azərbaycan 
variantında aşıq şeiri şəkillərini tədqiqata cəlb etmək istədik.  

Bildiyimiz kimi xalq yaradıcılığının bir neçə janrında nəzm və nəsr 
növbələşir. Belə janrlardan biri də şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük janrı 
olan dastanlardır. Dastanların əksəriyyətində olduğu kimi "Koroğlu"da da 
nəzm və nəsr bir-birinin əvəz edir, növbələşir.   

“Müxtəlif etnik soya malik iyirmiyə yaxın xalqın şifahi və yazılı 
irsində qeydə alınmış “Koroğlu” eposu əksər tədqiqatçıların qeyd etdiyi 
kimi, yayılma arealı etibarilə qarşılığı olmayan bir folklor abidəsidir.  

Çoxsaylı versiyalar, variantlar, müstəqil qollar, hekayətlər, məclislər, 
epizodlar, həmçinin nəğmələr şəklində yaranıb formalaşmış bu folklor 
incisi əsasən iki şəkildə--bəzi xalqlar içərisində tamamilə nəzmlə, bəzilə-
rində isə nəzmlə nəsrin qarşılaşması formasında yayılmışdır”(4, s.16). 

“Koroğlu”nun Azərbaycan variantında isə obrazlar, qəhrəmanlar öz 
fikirlərini çox hallarda müxtəlif aşıq şeirləri ilə bildirirlər. Dastan xalq 
ədəbiyyatının məhsulu olduğu üçün burada söylənən şeirlər də təbii olaraq 
xalq ədəbiyyatı janrlarında, bir sözlə aşıq şeiri şəkillərindədir. 

"Koroğlu" dastanında aşıq yaradıcılığının bir neçə janrından istifadə edil-
mişdir. Tədqiqatçılar qəhrəman Koroğlunun həm də bir aşıq olduğunu söylə-
yirlər. Belə olduqda isə aşıq ədəbiyyatı nümunələrinin bu dastanda çoxluq 
təşkil etməsi başadüşüləndir. Folklorşünas alim Məhəmmədhüseyn Təhma-
sibin fikrinə görə “eposun “müəllifi” sayılan şair-aşıq-dastançının adı Rövşən, 
mənsub olduğu qəbilə ilə bağlı ləqəbi isə Koroğlu olmuşdur”(6, s.150).  

Başqa bir mülahizəyə görə isə “Koroğlu özünün və başına topladığı 
dəlilərin şücaəti, qəhrəmanlığı barədə şeirlər qoşmuş, nəğmələr oxumuş-
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dur. Bu nəğmələr əsrlər boyu aşıq-saz məclislərini rövnəqləndirmiş, onun 
havacatlarının inkişafında müstəsna rol oynamışdır” (4, s.27). 

“Azərbaycan “Koroğlu”sunun  nəsr və nəzminin bədii özünəməxsusluğu 
ilk növbədə onun şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanması ilə ölçülür. 
Bəllidir ki, “Koroğlu” eposlarından bir çoxu, məsələn tacik “Qurqulu”su 
poeziya janrında yaranmışdır. Türkmən, özbək, türk, Azərbaycan qəhrəmanlıq 
eposları isə nəsrlə nəzmin qarşılığı əsasında formalaşmışdır” (4, s.36). 

"Koroğlu" dastanı Azərbaycanda bir neçə tədqiqatçı tərəfindən topla-
nılıb, tərtip edilib. Bu məqalədə biz filologiya elmləri doktorları İsrafil 
Abbaslı və Bəhlul Abdullanın tərtip etdikləri 25 qoldan ibarət "Koroğlu" 
dastanına müraciət etdik. Həmin “Koroğlu” dastanına indiyə kimi çap olu-
nan nəşrlərə daxil edilməmiş bir neçə qol da əlavə edilib. Belə ki, “Koroğ-
luynan Aypara”, “Ağcaquzu”, “Pərzad xanımın Çənlibelə gəlməyi”, 
“Koroğluynan Bəylər”, “Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolları ilk 
dəfə olaraq “Koroğlu” eposunda ümumi mətnə daxil edilərək çap olunub.  

Həmin çap variantında 1088 bənddən ibarət 291 müxtəlif aşıq şeiri 
mövcuddur. Həmin aşıq şeirlərinin 101-i qoşma, 139-u gəraylı, 20-si 
bayatı, 7-si ağı, 24-ü isə deyişmədən ibarətdir.  

“Koroğlu” dastanının poetik strukturudan bəhs edən tədqiqatçıların 
bir neçəsi dastanın müxtəlif variantları və nüsxələri haqqındakı araşdırma-
larında bu məsələlərə qısa da olsa toxunublar (1, s.60-80; 3, s.12). 

Biz isə “Koroğlu”nun Azərbaycandakı ən son nəşr variantının nəzm 
hissəsini araştırmaya cəlb etdik. Bu tədqiqatda məqsəd “Koroğlu”nun 
Azərbaycan variantında nəsrlə eyni paralellikdə davam edən və hətta qəh-
rəmanların öz fikirlərinin ifadəsi zamanı daha çox istifadə etdiyi nəzmin - 
şeirlərin dastandakı yerini müəyyənləşdirməkdir. Ümumiyyətlə ““Koroğ-
lu” şeirlərində poetik mükəmməlliyə, sözün emosional təsir gücünə, 
misraların oynaqlığı və axıcılığına, fikrin aydın, gözəl və mənalı ifadəsinə 
sadə xalq danışıq tərzinin füsünkarlığı ilə yanaşı, bədii ifadə və təsvir 
vaistələrindən səmərəli bəhrələnmə nəticəsində nail olunur” (1, s.68). 

Araşdırmalarımız zamanı belə məlum oldu ki, dastanda 25 qoldan 
sadəcə ikisində nəzmdən istifadə olunmayıb. Bunlar dastanın birinci və 
altıncı qolları olan “Alı kişi” və “Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyi” qolla-
rıdır. Bu iki qoldan fərqli olaraq digər 23 qolun hər birində dastanın ümumi 
poetik strukturuna uyğun olaraq nəzm və nəsr növbələşir, yanaşı addımlayır.  

Dastanda ilk şeir parçası ikinci qolda—“Koroğluynan Dəli Həsən” 
qolunda aşıq şeirinin qoşma janrında qarşımıza çıxır. Və heç də təsadüfi 
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olmayaraq həmin qoşmada Koroğlunun qorxmazlığı, igidliyi, düşmən 
qarşısından qaçmaması, eləcə də dastanın gələcək ssenarisini müəyyənləş-
dirəcək mərdlik xüsusiyyətləri və Koroğlunun kimliyi və nəçiliyi təqdim 
olunur. Düzdü, bu keyfiyyətlər bundan əvvəl dastanın yurd hissəsində 
verilir. Lakin əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi nəsrlə nəzmin paralellik 
xüsusiyyətləri ilk şeirdən bir daha təsdiqini tapır: 

Məndən salam olsun əcəm oğluna, 
Meydana girəndə meydan mənimdi. 
Qıratım köhləndi, özüm qəhrəman, 
Çalaram qılıncı düşmən mənimdi. 
 

Meydana girəndə meydan tanıyan, 
Haqqın vergisinə mən də qanıyam.  
Bir igidəm, igidlərin xanıyam, 
Bu ətrafda bütün hər yan mənimdi. 
 

Adımı soruşsan, bil, Rövşən olu, 
Atadan, anadan cinsim Koroğlu; 
Mənəm bu yerlərdə bir dəli, dolu, 
Gündoğandan ta günbatan mənimdi  (4, s.60). 

Dastan boyu şeir parçaları 34 müxtəlif obrazın dilindən verilir. Bir 
nümunə isə qaibdən söylənilir. Tədqiqat zamanı aydın oldu ki, həmin 34 
obrazın 20-si kişi (Koroğlu, Aşıq Cünun, Xan Eyvaz, Qəssab Alı, Dəmir-
çioğlu, İsabalı, Halaypozan, Xoca Yaqub, Giziroğlu Mustafa bəy, Dəli 
Həsən, Sırt Yusif, Kürdoğlu, Tüpdağıdan, Kənkanoğlu, Bəlli Əhməd, 
Ağcaquzu, Qara Pələng, Aşıq Kəngər, Bəylər və naxırçı), 14-ü isə 
qadındır (Nigar xanım, Hürü xanım, Ruqiyyə xanım, Mömünə xanım, 
Zərnişan xanım, Zərqələm xanım, Mərcan xanım, Leyli xanım, Telli 
xanım, Məhbub xanım, Şirin xanım, Dünya xanım, Aypara xanım və 
Pərzad xanım). Bir şeir parçası isə qaibdən eşidilir. Dastanın “Mərcan 
xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolunda Mahmud paşa ilə güləşən zaman Ey-
vazın qulağına belə bir bayatı söylənilir: 

   Əzizinəm, qarğalar, 
Dağda qara qar qalar. 
Laçın sayğısız olsa, 
Yeriş çəkər qarğalar (4, s.374). 

Eposda şairlik, aşıqlıq, ozanlıq haqq vergisi, ilahi töhfə olduğundan 
söylənən şeirlər də, xüsusilə döyüş səhnələrində qəhrəmanlara ilahi güc ve-
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rirdi. Dastanda həmin bayatıdan sonra oxuyuruq: “Elə bil, bu səs Eyvazı yu-
xudan oyatdı, qoluna qüvvət, dizinə taqət, özünə qüdrət verdi. Paşanın kəmə-
rindən yapışıb bir dəli nərə çəkdi, hop qaldırdı başının üstünə” (4, s.374). 

Bir məqamı da vurğulayaq ki, eposda şeir söyləyənlərin hamısı das-
tanın müsbət qəhrəmanlarıdır. Bu da türk ozan-aşıq sənətinin ilahi qüd-
rətinin mifik dəyəri ilə əlaqədardır. 

Bildiyimiz kimi aşıqlıq, şairlik dastanda Koroğluya haqq vergisidir. 
Koroğlu isə dastanın baş qəhrəmanı olduğu üçün digər obrazların da aşıq-
lığının, şairliyinin haqq vergisi olması Koroğluda ümumiləşdirilmişdir. 
Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, “sazla qılınc Koroğlunun əsas  silah-
larıdır. Onun sozü də qılıncı kimi kəsərlidir”(2, s.218).  

Məhz bu səbəbdən və səbəbin doğurduğu nəticə kimi müşahidə 
edirik ki, dastanda olan 291 şeir parçasının yarıdan çoxu, daha dəqiq de-
sək 171-i Koroğlu tərəfindən söylənilir. Ümumiyyətlə, Koroğlu dastan bo-
yu 90 gəraylı, 62 qoşma, 8 bayatı söyləyir və 11 deyişmədə iştirak edir. 
Əvvəlcədən qeyd edək ki, dastandakı deyişmələri daha çox hərbə-zorba, 
çağırış, təəssüflənmə, soraqlaşma kimi təsnifləşdirə bilərik. 

Koroğlunun qəhrəmanlığı ilə bərabər şairliyi, aşıqlığı da onu yaradan 
xalqın zəngin təfəkküründən xəbər verir. Folklorşünas Vaqif Vəliyevə görə 
“Xalqın öz qəhramanını şair-aşıq kimi təqdim etməsinin bir səbəbi də bizim 
şifahi ədəbiyyatımızda sinədən söz qoşan adamların nadir şəxsiyyət hesab 
edilməsidir. “Koroğlu”nu yaradan xalq öz qəhrəmanına bir də şairlik istedadı 
verməklə onu öz müasirlərindən bu keyfiyyəti ilə fərqləndirmişdir”(7, s.322).  

Apardığımız araşdırmalar zamanı dastanda aşıq yaradıcılığının qoş-
ma(onbirlik) və gəraylı(səkkizlik) ölçülərində olan iki şeirdə qafiyələnmə 
sisteminin fərqləndiyini müşahidə etdik. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə görə 
“qoşma” ”5-7 bənddən, hər bəndi dörd misradan və hər misrası 11 heca-
dan ibarət olur. Qafiyə quruluşu isə belədir: abvb, cccb, dddb və i.a.” (5, 
s.52). “Gəraylı” isə “bir neçə bənddən ibarət olur (bəndlərin sayı 3,5,7). 
Hər bənddə 8 hecalı dörd misra verilir. Qafiyə sistemi qoşmadakı kimidir 
(yəni abvb, cccb, dddb və i.a.) (5, s. 111). 

“Koroğlu ilə Bəylər” qolunda yuxarıdakı qaydaların istisnası ilə qarşıla-
şırıq. Hər ikisi Koroğlu tərəfindən söylənən gəraylı və qoşma ədəbiyyat 
nəzəriyyəsindən kənara çıxır. Həmin gəraylı və qoşma aşağıdakı kimidi: 

Gəraylı: 
Uca dağların başında, 
Ləpə-ləpə qar görünür. 
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Mənim bu sınıq könlümə, 
Qara gözlü yar görünür. 
 

Dinməz xanım heç dillənməz, 
Tamam tarı-mar görünür. 
Pəri, sənnən heç əylənməz 
Dünya başa dar görünür. 
 

Uca-uca qarlı dağlar, 
Könlüm intizar görünür. 
Açılmaz heç güllü bağlar, 
Dinməz xanım xar görünür (4, s.306). 

Nəzəriyyə qaydalarına sığmayan qoşma isə belədir: 
İstəyirsən sən alasan canımı, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm. 
Keçib gedən gördüm Dinməz xanımı, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm. 
 

Salmaginən bu işi gəl əngələ, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm. 
Nə çıxıbsan mənlə qılınc-xəncələ, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm. 
 

Adam odu, şirin dilnən dindirən, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm. 
Gəl sən olma mən yazığı öldürən, 
Bəylər bəyi, qoç Koroğlu deyiləm (4, s.307). 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, dastanda bu cür istisna təşkil edən 
başqa bir gəraylı da var. Fəqət həmin gəraylıda istisnanı doğuran səbəb 
qafiyələnmə sistemi yox, hecaların sayıdır. Səkkiz hecadan ibarət olma-
sına baxmayaraq “Koroğlunun İstanbul səfəri” qolunda Koroğlunun söy-
lədiyi gəraylının bütün misaraları səkkiz hecalı olsa da, şeirdəki rədiflər 
on hecalıdır. Həmin gəraylı aşağıdakı kimidir: 

Uca-uca dağlar başı, 
Çənli də olur, çənsiz də olur. 
Cəhd elə bir işdə tapıl 
Sənli də olur, sənsiz də olur. 
Ağ üzdə busə tək gərək, 
Ərənlər İsa tək gərək. 
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Gözəllər Nisa tək gərək, 
Telli də olur, telsiz də olur. 
 

Koroğlunun atı olsa, 
Dəmir, polad qatı olsa, 
Bir iyidin zatı olsa, 
Pullu da olur, pulsuz da olur (4, s.74). 

Məqalənin əvvəlində bildirmişdik ki, dastanda 291 şeir parçası var. 
Lakin şeirlərin sayı 290-dır. Belə ki, dastanda bir gəraylı iki dəfə verilib. 
“Koroğlunun Bəyazid səfəri” və “Qulun qaçması” qollarının hər ikisinin 
sonunda Koroğlu “üçtelli sazı sinəsinə basıb” aşağıdakı gəraylını oxuyur: 

Məclis qurduram həmişə, 
İşrətim, damağım ola, 
Əmliklər çəkdirəm şişə, 
Bir ağır yığnağım ola. 
 

Çənlibeldə köçüm, qonum, 
Atlasdan biçdirəm donum, 
Ortadan qalxmaya xonum, 
Gündə yüz qonağım ola.  
 

Vuram xotkar, tutam paşa, 
Xanlar məndən çəkə haşa, 
Bu dövranım vara başa, 
Sönməyən çırağım ola.  
 

Eyvaz imdadıma çata, 
Dəli Həsən şeşpər ata, 
Sıçrayam minəm Qırata, 
Bəlli Əhməd dayağım ola. 
 

Şir qanı ola qanımda, 
Qorxu olmaya canımda, 
Dəlilər ola yanımda, 
Qırram yüz min yağım ola. 
 

Düşmən qanın içəm doyam, 
Müxənnət gözlərin oyam, 
Çəkəm bəzirganlar soyam, 
Tacirlər dustağım ola. 
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Koroğluyam, savaşımda, 
Qılınc yarası başımda, 
Nigar əyləşə qarşımda, 
Keçən cavan çağım ola (4, s.231-232, 247-248). 

Dastanda söylənən ağı və bayatılara gəldikdə isə qeyd edək ki, 
dastanda 3 bayatı və 3 ağı kəmsətirlidir. Həmçinin bayatıların 10-u, ağıla-
rın isə 5-i cinas qafiyəlidir. Cinaslı bayatılara nümunə olaraq Aşıq Cünu-
nun söylədiyi aşağıdakı nümunəni göstərə bilərik: 

Əziziyəm mərdanə, 
Sözüm dedim mərdanə. 
Qorxağa oğul deməz, 
Qoçaq ata, mərd ana (4, s.334). 

Bütün bunlarla yanaşı dastanda daha çox qoşma və gəraylı üstündə 
söylənən, ədəbiyyatşünasların ustadnamə, vücudnamə kimi ayırdıqları şeir 
növləri də var. "”Ustadnamə” “ustad sözü”, “ustad öyüdü”  deməkdir. Be-
lə şeirlər tərbiyəvi, fəlsəfi nəticələri tərənnüm etmək yolu ilə nəsihətamiz 
fikir söyləyir, məsləhət və öyüd verir” (5, s.212). “Koroğlunun Ərzurum 
səfəri” boyunda  Qoç Koroğlunun Eyvaza söylədiyi gəraylı öyüd, nəsihət 
xarakterli olduğu üçün ustadnamədir: 

Binadan gözəl olmayan 
Telin qədrini nə bilər? 
Göydə uçan boz sərçələr, 
Gülün qədrini nə bilər?  
 

Kəl qoşub kotan əkməyən, 
Nanın süfrəyə tökməyən, 
Arının qəhrin çəkməyən 
Balın qədrini nə bilər? 
 

Utan, Eyvaz xan, bir utan, 
Dağların damənin tutan, 
Namərdliklə başa çatan, 
Elin qədrini nə bilər? (4, s.125). 

Vücudnamədə isə “həyat haqqında görüşlər, insanın anadan olandan 
ölənədək keçdiyi yol haqqında ümumiləşdirilmiş fikirlər ifadə olunur”(5, s.43).  

Biz “Koroğlu” eposunda bir vücudnamə ilə də rastlaşırıq. “Zərnişan 
xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolunda Koroğlunun oğlu Həsən(Kürdoğlu) 
Zərnişan xanıma üzünü tutaraq bu vücudnaməni deyir: 
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Üç yaşından beş yaşına varanda, 
Yenicə açılmış gülə bənzərsən. 
Beş yaşından on yaşına varanda, 
Arıdan saçılmış bala bənzərsən. 
 

On dördündə sevda yenər başına 
On beşində cavan girər duşuna. 
Çünki yetdin iyirmi dörd yaşına, 
Boz-bulanıq axan selə bənzərsən. 
 

Otuzunda kəklik kimi səkərsən, 
İgidlik eyləyib qanlar tökərsən. 
Qırxında əl haramından çəkərsən, 
Sonası ovlanmış gölə bənzərsən. 
 

Əllisində əlif qəddin çəkilər, 
Altmışında ön dişlərin tökülər. 
Yetmişində qəddin, belin bükülər, 
Karvanı kəsilmiş yola bənzərsən. 
 

Səksənində sinir yenər dizinə, 
Doxsanında qubar qonar gözünə, 
Koroğlu der, çünki yetdin yüzünə, 
Uca dağ başında kola bənzərsən (4, s. 343-344). 

Apardığımız araşdırmaların sonunda bir daha bu qənaət özünü doğ-
ruldur ki, Koroğlu xalq qəhrəmanı olmaqla yanaşı, həm də ilahi vergisi 
olan el şairi, haqq aşığı idi. 
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SUMMARY 
Elkhan YURDOGLU (MEMMEDOV) 

Aspirant of Folklore Institite of AMEA 
Varieties of lover poem in Azerbaijani variant of “Koroglu” legend 

In this article, it`s treated about varieties of lover poem in Azerbaijani variant of 
“Koroglu” legend. 

We should mention that the investigated Azerbaijani variant of “Koroglu” legend 
was compiled and prepared by honorable professors of Azerbaijan, Israfil Abbasli and 
Behlul Abdulla who are investigator of folk-art. 

In this article, varieties of poems that are mentioned in the legend and their teller 
were investigated and numerical summary was made. 
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Elmar HÜSEYNOV 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin aspirantı 

 

“KOROĞLU” DASTANINDAKI (PARİS NÜSXƏSİ) 
TOPONİMLƏR HAQQINDA 

 

Orta Asiyadan Qərbi Avropaya qədər böyük bir ərazidə məskunlaşan 
türk xalqları tarixən bu ərazilərin aborigen sakinləri olmuşlar. Şücaətləri 
ilə dünyanı lərzəyə gətirən igid və qəhrəman türk oğulları Asiyadan Avro-
paya qədər geniş bir əraziyə hökm etməklə, müxtəlif dövrlərdə böyük im-
periyalar yaratmışlar. Türk övladlarının döyüşkənliyi, ölümün gözünə dik 
baxmaları, döyüşlərdə göstərdikləri şücaətlər ucu bucağı görünməyən im-
periya ərazilərində dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək bəzi xalqlar arasın-
da yayılmış, şeirlərə, mahnılara çevrilmişdir. Müxtəlif tarixi abidələrdə, 
kitabələrdə, epos və dastanlarda həmçinin səyyah və tarixçilərin “Səyahət-
namə”lərində bu qəhrəmanlıqlardan ətraflı söhbət açılır.  

Türk xalqlarının şanlı tarixini vərəqlədikcə onların qəhrəmanlıqları ilə ya-
naşı, zəngin folklora sahib olduqlarının da şahidi oluruq. Uzaq və yaxın keçmişi 
ilə, insanlarının həyat tərzi, həmçinin milli adət-ənənləri ilə bir sıra xalqlara 
örnək olan türk xalqları düşüncə tərzi, təfəkkürü, inanclar sistemi və çoxşaxəli 
folkloru ilə də daima diqqət mərkəzində olmuşdur. Saf sevgi, vətən eşqi, qəhrə-
manlıq, ayrılıq dərdi və müxtəlif mövzular folklorumuzun əsas istiqamətinə 
çevrilmişdir. Döyüşkən və mübariz ruha malik türk oğullarının qəhrəmanlıqları 
bu xalqların folklorunda – qəhrəmanlıq dastanlarında öz əksini tapmışdır.    

Belə dastanlardan biri “Koroğlu” dastanıdır. Bu dastan ortaq türk 
xalqlarının ən böyük dastanıdır, desək, zənnimizcə yanılmarıq.  Dastanda 
baş verən hadisələr türk xalqlarının keçmiş adət-ənənəsini və həyat tərzini 
əks etdirməklə yanaşı, türk xalqlarının ümumdünya tarixindəki mövqeyi-
ni, rolunu da açıq aydın ortaya qoymuş olur.  

Yüksək mədəniyyətə malik türk xalqları yaşadıqları yerlərdə qoy-
duqları tarixi izlərlə də seçilmişlər. Belə ki, Orta Asiyadan Avropaya qə-
dər böyük bir areala yayılan türk xalqları tarixin yaddaşına əski türk 
mədəniyyətini əks etdirən zəngin yazılar həkk etməklə yanaşı, bəşər tari-
xinə yüksək-mənəvi dəyərlər də bəxş etmişlər. Türklərin yaşadıqları ərazi-
lərdə tez-tez rast gəlinən qayaüstü rəsmlər, daş kitabələr, qoç heykəlləri və 
türkmənşəli coğrafi adlar dediklərimizə nümunə ola bilər.  

Tarixən türk xalqlarının yaşamış olduqları və hal-hazırda yaşadıqları 
ərazilərdə əksər yer adları – toponimlər türkmənşəli olmaları ilə diqqəti 
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çəkir. Bu yer adları ya türk etnos və tayfalarının adları ilə bağlı olub, ya 
da əraziyə, yerə öz dillərində ad veriblər.  

Tərkibindəki türkmənşəli toponimlərin çoxluğuna görə daima tədqi-
qatçı türkoloqların və toponimistlərin maraq dairəsində olan abidələrdən 
biri “Koroğlu” dastanıdır. Ortaq türk xalqlarının ən böyük eposundakı to-
ponimlər tarixi baxımdan, coğrafi mövqeyinə və dil xüsusiyyətlərinə görə 
daima dünya xalqlarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Dastanda adı keçən 
toponimlərdən bəziləri hal-hazırda müxtəlif ökələrin ərazilərində olsa da, 
bu toponimlərin mənşəyini araşdırmaqla daha maraqlı nəticələr ortaya 
çıxarmaq olar. Türk xalqlarının maraqları baxımından bu məsələnin diq-
qət mərkəzində olduğunu nəzərə alaraq, dastanın Paris nüsxəsindəki bəzi 
toponimləri və onların mənşəyini araşdırmağa çalışacağıq.  

Əvvəlcə Koroğlu haqqında yazılan müxtəlif fikirlərə nəzər yetirək: 
 Səfəvi tarixçisi İsgəndərbəy Münşi Koroğlunu yalnız Cəlalilər hərə-

katının başçısı kimi deyil, Koroğlu sözünün daha çox  tayfa, qəbilə, soy 
adı olduğunu qeyd edir (7; s 174-175).  

XII yüzillikdə yaşayan Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğəti-t-türk” 
kitabında “gör”, “gür” sözləri işlənir ki, B.Axudov bu sözlərin “batır” 
mənasını verdiyini, “gör ər”, “gür ər” sözlərinin “batır ər”, “div ürəkli buy-
jansan igid, ağras adam”, mənalarında işləndiyini “Koroğlu”, “Güroqlı” 
sözlərinin isə “Batır oğlu” mənasını ifadə etdiyini yazır (4; s. 80). 

Cahit Öztelli Koroğlu sözündəki “qor” komponentini parlaq, atəş 
mənalarında qəbul edir (5; s. 5277-5279)   

Azərbaycan tədqiqatçılarından M.H.Təhmasibə görə nəsil, cins, soy, 
qəbilə, tayfa, sülalə kimi mənalandırılan Koroğlu-Goroğlu ad titulları həm 
də qaranlıqla, işıqla, günəşlə əlaqələndirilmişdir (17; s. 145-146). M.Seyi-
dov və F.Ağasıoğlu isə Koroğlunun daha qədim dövrlərin məhsulu olduğunu 
yazırlar. M.Seyidov Koroğlunu Günəşlə bağlayır və onu Günəşdən yerə enən 
işıq olduğunu bildirir (14; s. 245-252) F.Ağasıoğlu isə daha irəli gedərək 
yunan mifologiyasının qəhrəmanı Heraklın adının Koroğlu adından törədi-
yini, türkmən boylarındakı yerin oğlu Göroqlının qaranlıq (yeraltı) dün-
yadan işıqlı dünyaya çıxan yeganə qəhrəman oldüğunu göstərir (3; s. 52-56).  

Dastandakı toponimlərin linqvistik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirdik-
də bu dastanın sırf türk xalqlarına, oğuz türklərinə məxsus olmasının bir 
daha şahidi oluruq.  

Əsərdəki ən maraqlı yerlərdən biri Çənlibeldir. Bu yerin harada yer-
ləşməsi, nə üçün Çənlibel (Çamlıbel, Çemlibel) adlanması haqqında müxtəlif 
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mülahizələr mövcuddur. E.Muşeğin “Nəğmələr” kitabında Koroğlunun 
yaşadığı yerin Gərni ilə Qars arasındakı Soğanlı adlı meşə olduğu göstərilir (1; 
s 23, 8 s. 23-24). Koroğlunun 1958-ci il tarixli İstanbul nəşrində (səh.18) 
Çənlibelin şam ağacları ilə əhatə olunmuş bir yerdə olduğu  qeyd edilir. Bəzi 
türk xalqlarında ərazi Çamlıbel, Çəmənli bel, Çənlibel və s. şəkildə göstərilir. 
İstər Çamlıbel, istərsə də Çənlibel variantında söz türkmənşəlidir. Azərbaycan 
ləhcəsindəki çənli sözü dumanlı, çiskinli mənalarını, anadolu ləhcəsindəki 
çamlı sözü isə şam ağaclarının çox olduğu yer mənasını ifadə edir.     

Eposda xeyli sayda makrotoponim adına rast gəlinir ki, Azərbaycan, 
Türküstan, Türkman makrotoponimlərinin mənşəyi haqında tədqiqat-
çılar xeyli araşdırmalar aparmışlar. Bu toponimlər arasında Ayrumlu və 
Təklu (Təklə) toponimləri fonetik tərkibi etibarilə və eyni zamanda hansı 
ərazinin adını bildirməsi baxımından ilk diqqəti çəkən onomastik vahid-
lərdir. Eposda Təklu və Ayrumlu toponimləri bu şəkildə verilir: 

İstəyim Təkludən bəylərim gəlsin (9 s. 134).   
İstəyim Türkmandan bəylərim gəlsin (9 s. 134) və yaxud,  
Bolu bəy Ayrumlu elindən qoşun çəkib Koroğlunun üstünə gəlirdi (9 

s. 161). 
Məmmədhəsən Vəliyev (Baharlı) yazır ki, Ayrumlar və Təklə Azər-

baycandakı Səlcuq tayfalarının bir qoludur. 1300-cü ildən sonra Azər-
baycanda məskunlaşmış, Gəncə və Qarabağ rayonlarını tutmuşlar. Ay-
rumlar öz nəsilləri ilə Azərbaycanın Qazax və Cavanşir qəzalarında yer-
ləşmişlər (18; s. 40). T.Əhmədov da bu fikri təsdiqləyir (6; s. 40).   

Eposda digər türkmənşəli makrotoponimlər Əcəm, Naxçıvan, Ərzu-
rum, Ərzincan vilayətləridir. Bu toponimlərin dastanda işlənməsinə diq-
qət yetirək: 

Çəmlibeldə Koroğlu Əcəm vilayətinin yolunu kəsib (9 s. 179). Nax-
çıvan vilayətində Dəmirçioğlu adlı qorxmaz, igid bir cavan var idi (9 s. 51). 
Nigar xanım soruşdu haralısan: Bəlli Əhməd dedi Ərzurum vilayətindən (9 
s. 52). Bir gün tacir Ərzurumdan gəlib, Ərzincana gedirdi (9 s. 113).  

 Fikrimizcə, daha bu toponimlər haqqında əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. 
Çünki dastanda işlənən bu toponimlər həm coğrafi baxımdan, həm də 
linqvistik xüsusiyyətlərinə görə tamamilə türk yurdunu və tütk dilini əks 
etdirir. Məsələn, Naxçıvan toponimi haqqında ilk dəfə Herodot məlumat 
verir və buranı Nakasuana adlandırır. Naxçıvan ərazisi hələ eramızdan 
əvvəlki minilliklərdə yaşamış qədim türk etnoslarının yaşayış məskən-
lərindən biri hesab olunur. Qədim mənbələr ərazinin Nuh dövründən yaşayış 
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yeri olmasını və Nuh peyğəmbərin övladlarının bu yurdun ən ulu sakinləri 
olduğunu xəbər verirlər. Hacı Qadir Qədirzadə “Nuh peyğəmbər, dünya 
tufanı və Naxçıvan” kitabında Nuh peyğəmbərin oğlu Yafəsin övladlarından 
birinin adının Türk olduğunu və Naxçıvanda yaşadığını göstərir (10, s. 135).  

Ərzurum və Ərzincan toponimlərinin qədim arizant tayfalarının adı 
ilə bağlı olması qənaətindəyik. Qeyd edək ki, arizant tayfaları qədim türk 
tayfaları olmuşdur. F.Rzayev Culfa rayonundakı Ərəzin oykoniminin adı-
nın arziant tayfa adından yarandığını iddia edir (19, s. 110-112).    

Koroğlu dastanında İstanbul, Salmas, Qars, Toqat, Ərdəbil, Urfa, İrə-
van, Kaşan urbanonimlərinə rast gəlinir. Latınca “şəhər sakini” və “ad” birləş-
mələrindən ibarət olan urbanonim sözü şəhər yaşayışı mənasını ifadə edir. 
Eposda adları keçən Qars və Kaşan toponimlərinə diqqət yetirək. Bu topo-
nimlərin kas etnosundan əmələ gəlməsi qənaətindəyik. Q.Qeybullayev, F.Kır-
zıoğlu və F.Rzayev kasları qədim türk tayfaları hesab edirlər. Q.Qeybullayev 
bildirir ki, kas adını daşıyanlar Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış ən qədim 
türk mənşəli etnosdur (11, s. 123). Şumerlər, Kutilər və Lulubelər nəzərə 
alınmazsa, Kaslar tarixdə adı çəkilən ən qədim türk etnosudur (12, s. 84). 
Kaslar e.ə IV minilliyin ortalarından e.ə I minilliyin  sonlarına qədər fəa-
liyyətdə olmuş və tarixi qaynaqlara müxtəlif adlarla düşmüşlər (13, s. 41). 

Qeyd edək ki, hal hazırda bu etnosun adı ilə bağlı Azərbaycan və türk 
dövlətləri ərazisində çoxlu sayda oykonim, hidronim və oronimlərə rast gəlinir 
ki, bu və bunun kimi digər yer adlarını nəzərdən keçirək: Qazançı, Qazax, 
Kosacan, Keçili, Akaş, Kasqalan toponimləri, Orta Asiyada Qızılüzən çayı, 
“Kitabi–Dədə Qorqud”da Qazlıq dağı, həmçinin “Koroğlu” eposundakı Kars 
və Kaşan urbanonimləri də belə adlardandır.  İstər Kaşan, istərsə də Qars-Kars 
sözlərində  kas etnosu öz formasını qoruyaraq saxlaya bilib. M.Şirəliyevin 
“Azərbaycan dialektologiyasının əsasları” kitabında k-q səsəvəzlənməsinin 
türk dillərində yayılması ətraflı şəkildə göstərilmişdir (16, s. 85). T.Əhmədov 
da  ç~c~d~z~y~s~z~ş səs uyğunluğunu çox qədim dövr dialekt paralelləri 
hesab etmişdir (6, s. 243).  Sözdə baş verən s-ş əvəzlənməsinə görə kas etnosu 
kaş şəklinə düşmüşdür. Sözdəki –an yer, məkan bildirən şəkliçidir.  

Eposda xeyli sayda oronim yer alır. Qaradağ torpağında Göyçəbel, 
Danadüz, Çəmlibel, Çardaxlı, Ərcistan bağları, Savalan dağı, Dəlibaba 
qoruğu, Qaflan gədiyi oronimlərinin dil xüsusiyyətlərinə  diqqət yetirsək, 
bu oronimlərin türkmənşəli adlar olduğunu görərik. Məsələn, Göyçəbel 
oronimindəki Göy komponentinə diqqət yetirək. M.Seyidov yazır ki, 
Tanrının rəngi göy, yerinki isə tünddür-yağızdır (14, s. 154). O, “göy” 
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rəngini qədim türklərdə Göy tanrısının rəngi kimi qəbul еtməklə, оnların 
mərasim keçirərkən baş tanrı Göy Tanrısını-Ülgeni yad etdiklərini аçıqlаyır 
(15, s. 172). “Kültigin” abidəsində “göy” tanrının bəlgəsi olub, ucalıq 
yüksəklik əlamətidir. Deməli, göy qədim türk sözü olub, yüksəklik məna-
sını ifadə edib. – ça, –çə şəkilçisi isə müasir türk dilində kiçiltmə mənasın-
da işlənir. Bu izahdan sonra Göyçəbel onomastik vahidinin yüksək yer 
mənası daşıdığını düşünürük. Qeyd edək ki, ötən əsrin ikinci onilliyinə qə-
dər Göyçə mahalı və Göyçə gölü Azərbaycan ərazsi idi. Təəssüf ki, Sovet 
İmperiyasının siyasəti nəticəsində bu ərazilər Ermənistana ilhaq edilib.  

“Koroğlu” dastanının Paris nüsxəsində bir neçə hidronim adı da 
çəkilir. Eposda Ceyhun çayı, Həştərxan dənizi, Qazlı göl hidronimləri bu 
şəkildə verilib:  

Ceyhun çayından at çıxıb, madyana basdı (9 s. 13). Mənzilbəmənzil 
gəlib Qazlı gölə çatdılar (s. 21). Eyvaz dedi: Bundan bir misqal keçiyə 
versən buynuzlarını itildib canavarla çəng edər, balığa versən yük vurub 
Həştərxan dənizinə gedər (9 s. 34).  

Bu hidronimlərdən Ceyhun hidroniminə diqqət yetirsək, hidronimin 
tərkibindəki komponentlərdən birinin hun olduğunu görərik. Fikrimizcə, 
Ceyhun hidronimi Hun etnosunun adı ilə bağlıdır.  

Toponimlərimizdəki səs əvəzlənmələri hadisəsinə Qazlı göl hidronimin-
də də rast gəlirik. Hidronimin Kas etnosu ilə bağlı olduğuna inanırıq. Eposdakı 
Həştərxan dənizi isə Xəzər dənizinin başqa bir variantda işlənmiş adıdır. Belə 
ki, Xəzər dənizi də vaxtilə Kas etnosu ilə əlaqədar Kaspi dənizi adlanıb.  

Qeyd edək ki, eposun “Paris nüsxəsində” bir yerdə teonimə, yəni 
ziyarətgaha, pirə, müqəddəs ocaq adına da rast gəlinir: Ərəb Reyhanın 
atlıları dedilər: And olsun Al – Osmanın ocağına Koroğlunun qılıncından 
sağ qurtarmayacağıq (9 s. 48). 

Dastandan gətirdiyimiz sitatdan görünür ki, Al – Osmanın ocağı and 
yeridir, müqəddəs ocaqdır. Bu teonumdəki “al”  sözü ərəbcə hiylə, soy nəsil, 
türkcə qırmızı, gürcücə su pərisi mənalarında işlənib. Abdulkadir İnan “al/alu”-
nun şumerlərdə olduğunu yazır (2, s. 259). “Uca”, “Qüdrətli” mənasında olan 
“al” heç bir artırma şəkilçisi qəbul etmədən həm də od ilahəsinin adı imiş (14 s. 
446). Dilimizdə işlənən alay sözünün də ilk komponenti “-al” dır. 
Azərbaycanda  “al” adı, onun müqəddəsliyi ilə bağlı bir sıra fikirlər var. 
Qaraqoyunluların inamına görə tanrının yanında “Almas” adlı mələk mövcud 
olub. Aldədə piri müqəddəs ocaqdır. Koroğlunun atası Al-ı müqəddəs insan imiş 
və s. Bu baxımdan eposdakı Al – Osmanın ocağı da çox qədim kökə malik 
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teonimdir. Teonimin ikinci komponenti sanki, İslamdan sonrakı dövrün 
məhsuludur. Fikrimizcə, Al komponentinə görə teonimin ikinci komponenti də 
qədim tarixə malik olmalı idi. Sanki buradakı ad sonradan dəyişdirilib.  

“Koroğlu” dastanının Paris nüsxəsində bir neçə zoonimə də rast 
gəlinir: Koroğlunun dilindən Çəmlibelə qırat oynağı deyilir (9 s. 51). 
Ərəb Reyhanın atı madyan idi adına Ağcaquzu deyirdilər (9 s. 44). 

Beləliklə, dastandakı toponimlərin bəzilərinin mənşəyi daha qədim 
dövrə aid olmaqla türk etnoslarının izlərini özündə yaşadır.  
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Elmar Huseynov 
SUMMARY 

ABOUT THE TOPONIMS IN “KOROGLU” EPOS (PARIS COPY) 
In the article have been talked the toponims useing  in “Koroglu” epos which 

reflects the heroism history of Turkish people. The author has proved by different 
scientific facts that there are many toponims which reflects the elements of anciant 
turkish language in this epos. The same etymology of some toponims have been 
explained in the article.  
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