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BAŞLANĞIC

Ta qədimdən üzü bizə sarı, elə indinin özündə də, Azər
baycan ailəsində kişinin - ərin öz xanımına müraciəti çox-çox
hallarda adılya olmayıb və olmur. Xanımından söz düşəndə, ya
xud onu səsləyəndə, çağıranda ər, bir qayda olaraq, “uşaqların
anası”, “evin adamı”, onun atasının adı ilə, misal üçün,
“Əmənin qızı'V'Şəmsəddinin qızı”, oğlunun adı ilə, “Kamilin
anası”, “Daşdəmirin anası” və s. söyləyib və söyləyir. Bəzən
xanımın atasının mənsubiyyəti, sənəti də - “xan qızı”, “bəy qı
zı”, “dəmirçi qızı”, “keçəçi qızı”, “qalayçı qızı”, “odunçu qızı”
və s. formada ad, deyim şəkli alıb.
Kişinin - ərin xanımını başqalarının, eləcə də ailədəkilərin,
xüsusən ata-anasının yamnda öz adıyla deməməsi bilavasitə
ədəb-ərkanla bağlı məsələdir. Və bu sayaq deyimlərin hansı
zamanlardan başlamasım, haradan qaynaqlanmasını öyrənmək
məsələsi bizi, hələ ki, yenə də “Kitabi-Dədə Qorqud”a (KDQ
yazacağıq) sarı yönəldir.
Əvvəla, deyək ki, KDQ-də adlı-adsız xanımlar az deyil.
Abidənin müqəddimə və boylarındakı adlı xanımlar bunlardır:
Ayişə, Fatimə (Ayişə Məhəmməd peyğəmbərimizin xanımı,
Fatimə isə onun qızıdır), Zəlihə (H. Araslı bu adı “Züleyxa”,
Ş.Cəmşidov “Zalxa” oxumuşlar), Zübeydə, Ürüveydə (H.Araslıda “Üreydə”, Ş.Cəmşidovda “Uruzə”, F.Zeynalov və S.Əlizadədə “Üreydə”, KDQ Ensiklopediyasında “Ürüveydə-can, can
qız), Can paşa (H.Araslıda “Can qız, can paşa” yazılmaqla
“qız” və “paşa” “Can”a aidlikdə tərkib olaraq götürülmüş
“Paşa” kiçik hərflə yazılaraq xüsusi ad sayılmamışdır. KDQ-də,
eləcə də F.Zeynalov və S. Əlizadədə, qeyd etdiyimiz kimi,
“qız”, “can-qız” Ürüveydəyə aid edilmiş, Can Paşa isə
“Can”sız olaraq “Paşa” şəklində təqdim olunmuşdur), Ayna
Mələk, Qutlu Mələk, Boyu uzun Burlaxatun, Bamçiçək, Selcan
xatun, Boğazca Fatma, Qısırca Yengə.
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Abidənin KDQE və F.Zeynalov ilə S.Əlizadə nəşələrindən
bir "Yetər” (müqəddimədə) adı da keçir. Amma Drezden
əlyazması mətnində də, digər nəşrlərdə də belə ad yoxdur.
Eposdakı xidmətçi, dayə, qaravaşlan hesaba almasaq, bu
rada sözü gedən adsız xanımlar, əsasən, bunlardır: Dirsə xanın
xanımı. Salur Qazanın anası və qardaşı oğlu Qara Budağa ərliyə vermiş qızı (Bir çox araşdırıcılar KDQ-də qan qohumluğu
xətti ilə evlənmənin olmaması iddiası ilə çıxış edirlər. Qazanın
qızınin öz əmisi oğlu ilə evlənməsi faktı deyilənlərin yalan ol
duğunu sübut edir), Baybörə bəyin xanımı və yeddi qızı, Dəli
Domrulun anası və xanımı, Qanlı Qoca oğlunun xanımı, Bəkilin xanımı, Uşun Qocanın xanımı və oğlu Səgrək üçün gətirdiyi
gəlini, Bayburt hasarı təkurunun Bamsı Beyrəyi sevən qızı, Tu
manın qalası təkurunun xanımı və qızı, Təpəgözün əlində “can
verən” Aruz oğlu Qıyan Səlcükün xanımı.
Burada bizi qınaya bilərlər ki, nə üçün İç və Daş Oğuz xa
nımları ilə boylarda tanıdılan kafir xanımları bir sıraya qoyul
muşdur? Ötən yazılarımızda bu sual çevrəsində ara-sıra söz aç
mışıq. Və demişik, yenə də təkrar-təkrar deyirik: eposda barələ
rində söz açılan Oğuzların yaşadıqları, həyat keçirdikləri ərazi
lərdə var olanlar elə Oğuzların özləridir. Bu məkanlarda, bu
yurdlarda türk olmayan qəbilə, tayfa, sonrakı kəsimlərdə forma
laşmış etnik birləçmə - tərkib, nəhayət xalq, millət yoxdur. Bu
yerlərdə olanlar, sadəcə olaraq, islam dinini qəbul etmiş və
etməmiş Oğuzlardır. Əslində döyüş-vuruş da islam dinini qəbul
edib müsəlmanlaşan Oğuzlarla bu dini qəbul etməyən, müsəlmanlaşmayan Oğuzlar arasındadır. Diqqət etdikdə də görürük
ki, KDQ-də çox nadir, təsadüfi hallarda “yağı”, “düşmən” söz
lərinə tuş olunur. Burada, əsasən, “asi”, “kafir” deyimləri üs
tünlük təşkil edir. “Asi” tabe olmayan, itaət etməyən, “kafir”
isə, ümumiyyətlə müsəlman olmayanlara, islam dininə inanma
yanlara deyilir. Bu kafirlər, asilər də, əsasən, xristian, ya da büt
pərəstlərdir. Bu üzdən də müsəlman Oğuzlar “sasi dinli” kafir
Oğuzlann xristian məzmunlu kilsələrini dağıdıb yerində məscid
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qururlar. Deyilən yön əksini abidənin üçüncü və on birinci
boylarında daha açıq şəkildə nümayiş etdirməkdədir. Belə ki,
Bamsı Beyrəyin otuz doqquz igidini xilas etmək üçün Bayburt
hasarına yürüşdəki qələbədən sonra İç və Daş Oğuz bəyləri
buradakı kilsəni yıxıb yerində məscid yapır, ban banladıb (əzan
verdirib) əziz Tanrı adma xütbə (dua) oxudurlar (38, 65). Tu
manın qalasında dustaq saxlanılan Salur Qazanı xilas edərkən
də kilsəni uçurub yerində məscid tikirlər (38, 108 ).
Bu sözü gedən məsələ bir vaxt məşhur “Oğuzlar” əsərinin
müəllifi F. Sümərin də fikrini özünə çəkmişdir. Düzdür, o,
Oğuzların kafir adlandırdıqlarının da əslində Oğuz olmalarını
qəbul etməmişdir. Bununla belə, bu kafirlərin elə türksoylular
olduğu qənaətinə gəlmişdir. Onun dedikləri belədir: “... Oğuzla
rın dastanlarda (KDQ-in boylarında - B.A) kafir kimi təsvir
edilən düşmənləri, onların tarixi düşmənləri olan qıpçaqlardan
başqa heç kim deyildir... Dəmir Yaylı Qıpçaq Məlik (ikinci
boyda adı keçir -B.A) sözü də bunun üçün mühüm bir dəlildir.
Adları türk sözlərindən olan və bəziləri məlik ünvanı ilə göstə
rilən kafir bəyləri (Şöklü Məlik, Sufu Sandal Məlik, Ağ Məlik
Çeşmə, Arşun Oğlu Dirək Təkur, Qara Təkur Məlik - A.B) də
qıpçaqların başbuğlarındandır. Qıpçaqların Oğuzlardan çox
sonra, ancaq XII əsrin ikinci yarısından etibarən islam dininin
qəbul etməyə başladıqlarını bilirik” (52, 157).
Bəli, F.Sümərin fikri belədir. Amma boylardakı Oğuz kişi
lərinin və xanımlarının, eləcə də burada kafir olaraq tanıdılanların antropoloji xüsusiyyətləri, fizionomik görüntüləri bizi ayrı
cür düşünməyə sövq edir.
Bəlli olduğu üzrə, KDQ-dəki Oğuzların nəinki qıpçaq, elə
cə də, türkmən, qazax, qırğız, özbək və başqa bunlara oxşar
mənşəli olmalarından az söz getməyib.
Düşünürük ki, buna, yəni xatırlananların türk mənşəli ol
masına kimsə etiraz etməz. Amma bu da doğrudur ki, türk soy,
boy, tayfa birləşmələrinin hamısı eyni tərkibli deyil. Və bunla
rın hər birinin kimliyini onların əlamətləri ilə təyin etmək müm
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kündür. Bu təyinatda rənglərin rolu xüsusi müstəsnalıq təşkil
edir.
KDQ-dəki Oğuz kişi və xanımları, bir qayda olaraq, “ağ
üzlü”, “qara qaşlı”, “ala gözlü”, “qara saçlı”dırlar. Boylar üzrə,
ardıcıllığı gözləməklə örnəklərə müraciət edək:

Bəni gəlgil, başım baxtı, evüm taxtı,
Evdən çıqub yuriyəndə səlvi boylum,
Topuğunda sarmaşanda qara saçlum,
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum
Qoşa badam sığmayan dar ağızlum (38,39).
Bu soylama ilə Dirşə xan xanımına müraciət edir. Boyda
yenə də elə bu xanımdan söz açılanda deyilir: "...qara qıyma
gözləri qan-yaş doldu” (38, 41). [Gətirdiyimiz öməklərdəki
kursivlər əvvəldən axıracan bizimdir-B.A].
Abidənin boylannda “qara qıyma göz” sahibli obrazlar
çoxdur. Başqa-başqa kimsələrə aidliyini sübut üçün yenə də
misallar göstərəcəyik. Məhz bu yönlə bağlı bir məsələdən də
danışmağı burada vacib sayırıq. Belə ki, “qıyma göz” “qıyıq
göz” deyil. Göz qapaqları bir-birinə yaxın, kirpikləri kipləşmiş
görünən gözə “qıyma göz” deyilir (13,1 c, 510). Gözlərinin ucu
dar, qıyılmış göz isə “qıyıq göz” adlanır (13,1 c, 510).
Sibir və Orta Asiya, eləcə də Qazaxıstan türkləri “qıyma
göz” yox, “qıyıq göz”dürlər.
“Qara qıyma gözlərin uyxu almış, açğıl axır!” Bu qara
qıyma gözün sahibi Dirsə xan oğlu Buğacdır. “Ağ yüzlü, ala
gözlü gəlinlər gedərsə, bənim qədər” (38, 44). Bu sözləri Dirsə
xan oğlu Buğaca müraciətlə deyir.
İri, bəbək və bəbək sahəsi qara, bəbək sahəsinin çevrəsi
mavi çalarlı, ağ, daha dəqiqi, iri açıq mavi göz “ala göz” adla
nır. Bayaq xatırlatdığımız yerlərdəkilərin gözlərinin tər-tövrünü
xatırlayın. O dəqiqə həqiqətin necəliyi aydınlaşacaq, “...qarğu
kibi qara saçım uzanır gördüm” (38, 47). Bu qara saçın sahibi
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Salur Qazandır. “Qazanın qara qıyma gözləri qan-yaş doldı”
(38, 47). Burla xatun “qarğu kimi qara saçım yoldı (38,50) “Ağ
birçəkli anası (Banisi Beyrəyin anası-B.A.) bıldır-bıldır ağladı,
gözünin yaşın dökdi, acı dırnaq ağ yüzünə aldı-çaldı. Al yana
ğın dartdı, qarğu kibi qara sacım yoldı”(38,57). “...bir qara
gözlü yavuqlum vardı” (38, 59). Bunu Bamsi Beyrək yavuqlusu
Banıçiçək üçün deyir, “...qara qıyma gözləri qan-yaş doldı”(3862). Buradakı “qara-qıyma gözlü” Beyrəyin böyük bacısıdır və
bu bacı dustaqlıqdan dönən qardaşını tanımır, amma ona
oxşadaraq deyir: “Qara qıyma gözlərin çöngəlməsəydi. //Ağam
Beyrək deyəydim, ozan sana!” //Yüzünü qara saç örtməsəydi
//Ağam Beyrək deyərdim, ozan sana! (38,62). Boyda Bamsi
Beyrək Bamçiçəkdən soruşur: “Qarğı kibi qara saçın yoldunmı, qız! IIQara gözdən acı yaş dökdünmi, qız!”(38,64).
“Qara gözli yigitlərimi boyuma aluram”(38, 66). Qazan xanın
oğlu Uruz öz igidlərini bu əlamətlə tanıdır. Əsir düşmüş oğlu
Uruza Salur Qazan deyir: “Qara gözdən acı yaşın dökdürdünmi?”(38, 69). “Qanlı Oğuz içinə girəm derdim IIAla gözlü gəlin
alam derdim” (38, 70). Bu deyimlə Boyu uzun Burla xatun oğlu
Uruz üçün “ala gözlü” gəlin almaq arzusunda olduğunu bildirir.
Selcan xatun Qanturalıya deyir: “Ala qıyma görklü gözün açğıl,
yığıt!”(38,84). Bu sözlər Qanturalmın dilindəndir: “Oğuzun ala
gözli qızı-gəlini bildiqda” (38,85). Qazılıq Qoca oğlu Yeynək
özü özü üçün belə deyir: “Ala gözüm açuban, dünya gördüm ”
(38,87).
Belə-belə örnəklərin sayını çoxaltmaq çətin deyil. Məsələ
burasındadır ki, elə abidədəki kafir və kafir qızları da İç-Daş
Oğuz qızları, xanımları kimi qara qaşlı, qara gözlüdürlər. Mü
qayisə üçün bir neçə örnəyə diqqət edək: “Doquz qara gözli,
xub yüzlü, saçı ardına örülü, köksü qızıl düğməli, əlləri biləgindən qınalı, barmaqları nigarlı məhbub kafir qızları”(38,46,66).
“Şökli Məlik, qara gözlü qızın varsa, gətir Qazana
ver!”(38,52). Uruz deyir: “Qara gözlü kafir qızını mən alaram”(38, 66). Qanlı Qoca oğlu Qanturalı qoyulmuş çətin kəski7

lori - şərtləri yerinə yetirməklə, yəni qoğan aslanı, qara buğanı,
qara buğranı öldürməklə Trabuzan təkürünün qızını - kafir qızı
Selcam halallığa almağa nail olur. Və boydan öyrənirik ki, bu
qız da elə "qara qaşlı", "qara saçlı”dır (38,86).
Belə bir sual ortaya çıxır. Necə olur ki, Oğuz xanımları ilə
kafir xanımlarının - qızlarının üz cizgiləri, saçları, qaşları, göz
rəngləri təfavütsüzdür? Necə olur ki, Trabuzan təkürü Qanturalıdan gəlmə səbəbini soruşduqda o, cavabında:

Oarşu yatan qara dağını aşmağa gəlmişəm!
Aqındılı suyını keçməgə gəlmişəm!
Dar ətimə (ət əy inə-B. A), gen qoltuğuna sığınu gəlmişəm!
Tanrı buyuruğıyla, Peyğəmər qövliyyə
Qızını almağa gəlmişəm (38, 81) deyir?
Boylarda müraciət forması kimi “sultan” ifadəsi sıx-sıx iş
lənir. Burada ən tanınmış kimsələr bilinən Qorqud Ataya, Salur
Qazana da “sultan” (38, 57, 63) deyirlər. Bəs necə olur ki, abi
dənin boylarında elə kafirlərə də “sultan” deyilir, “sultan” ola
raq xatırlanır? (38, 57, 86). Necə olur ki, müsəlman Baybican Oğuzun tanınmış bəyi qızı Banıçiçəyi Bayburd hasarının kafir
bəyinə ərliyə vermək istəyir? Məgər o bilmir ki, kafirlər islam
dininə yabançıdırlar?
Əlbəttə, bu “necə”lərin sayını çoxaltmaq çətin deyil. Am
ma elə bu deyilənlər bəs edir ki, boylardakı kafirlərin də Oğuz
türkləri olduğunu bəyan edəsən.
Hələ onu demirik ki, Şöklü Məlikin məkanı Qazan xanın
Gürcüstan sərhəddi yaxınlığındakı yurdundan heç də uzaq de
yil. Və buradakı kafirlər Qazan xanın on min qoyunu saxlanılan
Qapılar Dərbəndinə gəlib çatmağa da elə bir vaxt sərf etmirlər.
Arşun oğlu Dirək Təkur Qara dəniz sahilindəki Düzmürd
qalasının başçısıdır. Qara təkur olan yer Əlincə qalasıdır. Göy
çə dənizindən, Şərükdən keçən Əgrək tutulub bu Əlincə qalada
saxlanılır. Bütün bunları biləndən sonra Oğuz yurdlarında yad
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kimsələrin olduğunu düşünmək düşmən mövqeyində durmaq
kimi bir şeydir.
Bəli, təkrar deyirik: KDQ-in boylarında kafir olaraq tanıdılanlar müsəlman olmayan Oğuzlardır. Və bunların da saçları
qara, gözləri ala, qara, qaşları qara çatmalı olmalıydı. Elə olub
da. Bu üzdən qəti əminliklə bildiririk ki, Oğuzlara məxsus “qıy
ma göz”, “qara göz'', “ala göz”, “qara saç”, “qara qaş” yalnız və
yalnız Azərbaycan türklərinə məxsusdur. Osmanlı (Anadolu da
daxil olmaqla), Orta Asiya, Sibir, Uzaq Şərq türklərini, bir
anlığa, qiyabi şəkildə olsa da, göz önünə gətirin. Onların saç
larını, qaşlarını, çoxlarının monqoloid - qıyıq gözlərini örnəklər
əsasında tanıtdığımız Oğuz kişi və xanımlarının qara, ala
gözləri, qara qaşları, qara saçları, üz cizgiləri ilə tutuşdurun,
müqayisə edin. Özünüz də inanacaqsınız ki, dediklərimizi təs
diq etməkdən savayı çarə yoxdur. Bundan başqa, biz Azərbay
can türklərində sevilən, dəyərləndirən “ala göz” çox-çox ayrı
türk xalqlarında belə deyil. Misal üçün, uyğurlarda “ala göz”,
“sevilməyən”, “xoşa gəlməyən”, “bədxah”, “pis niyyətli”, “düş
mən” və s. anlamdadır (44,45). Özbək dilində “ala göz”ə “dombalangöz”, “qurbağagöz” deyilir (39, 178). Türkiyə türkcəsində
“ala göz”ün KDQ-dəki “cəsur”, “igid”lə üst-üstə düşən mə
naları olduğu kimi, “qorxaq” anlamı da vardir (56,187,39,178).

DÖRD QADINDAN BİRİ

KDQ-in “Müqəddimə”sində adları çəkilən xanımlardan
Zəlihə, Zübeydə, Ürüveydə, Canqız, Canpaşa Ayna Mələk,
Qutlu Mələk barədə söz deməyə acizik. Ayişə və Fatimənin
kimklərini arxada xatırlatdığımızdan burada təfsilat açmaq istə
yəndə deyilik. Çünki bunlar Oğuz xanımlan deyillər. Onların
adları abidəyə sonralar düşübdür. Məsələ belədir ki, KDQ-in
ikinci boyunda Salur Qazan kafirlər tərəfindən talanmış yurdu
nun yerini qurddan, köpəkdən, Qaraca Çobandan soruşmaqla
bərabər, sudan da öyrənmək istəyir və bu məqamda həm də
“Ayişə ilə Fatimənin nikahı su” (38, 48) deyir. Doğrusu.
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Məhəmməd peyğəmbərin arvadlarından biri olan Ayişənin də
nikahının su olmasını nə eşitmiş, nə də bir qaynaqda tuş olmu
şuq. .Amma bütün müsəlmanlar “anamız”-deyə yad etdikləri
həzrəti Fatimənin nikahının su olması sarıdan xəbərlər az deyil.
Deyilənə görə, Rəsuli-Əkrəm qızı Fatiməni Əli əleyhissəlamə
ərə verərkən onlann mənzillərindəki bütün müxəlləfata su ilə
bərəkət duası oxuyur. Sonra Sərvəri Aləm kürəkəninin əlindən
tutub qızı olan otağa gətirir. Bir çömçə suyu onların üstünə sə
pir (26,79,80,CCLXXXVII). Bu su həzrəti Fatimə ilə həzrəti
Əlinin evlənməsini təsdiqləyən nikah suyu sayılır.
Abidənin “Müqəddimə”sində Qorqud Atanın dilindən,
ümumiyyətlə qadınları səciyyələndirən belə bir soylama verilir:

Qarılar dört dürlüdür:
Birisi dolduran sopdur (soydur - B.A)
Birisi solduran topdur (toydur - B.A)
Birisi evin dayağıdır,
Birisi necə söylərsən, bayağıdır (38,38).
Buradakı “evin dayağı” olan qadınlar öyülür, davranışla
rına, abır-ismət yiyələri olmalarına görə, indicə adlarını xatırlat
dığımız Ayişə, Fatimə soyundan sayılırlar. “Dolduran
sop”(soy) qadınlar isə iş-gücdən yapışmayan acgöz, gözüboş,
dili qarğışla açılanlardır. Bu qadınlar sabadanca yerindən
uru durar, əlin-yüzin yumadan doquz bazlamac ilən bir küvlək
yoğurd gəvəzlər, doyunca tıqa-basa yer, əlin boğrinə urar, ay
dır: "Bu ev xarab olası! Ərə varalıdan bərü daxi qarnım doyma
dı, yüzüm gülmədi; ayağım başmaq, yüzüm yaşmaq görmədi”
deyirlər. Elə “solduran top”(toy) qadınlar da bunlardan geri qal
mırlar. Onlar da yuxudan qalxan kimi, əlini-üzünü yumadan
obanın bu ucundan vurub o biri ucundan çıxırlar. Buna görə də
bu cür qadınlara “bəbəkləri (uşaqlan-B.A) yetməsin!” Ocağına
bunun kibi övrət gəlməsün”(38,38) qarğışı söylənilir.

İD

Abidədə “bayağı” sayılan qadın tipi öz bəd əməlləri ilə
özündən əvvəlkiləri də arxada qoyur. Və “Ol Nuh peyğəmbərin
eşəgi əslidür”(38,38) möhüıü ilə damğalanır. Nə üçün belə
deyilir? Nə üçün “bayağı” olanlar Nuh peyğəmbərin eşşəyi ilə
bağlı sayılır? Bu məsələnin açımı mifoloji görüşlərə üz tutmağı
zəruriləşdirir. Xatırlatdığımız bu yön böyük türk bilginləri
O.Şaiqlə B.Ögəlin də diqqətini çəkmişdir. O. Şaiq yazır ki,
Nuhun gəmisinə ən son aldığı eşşək olmuşdur. Və şeytan da
onunla birgə gəmiyə daxil olmuşdur. Əhvalat belədir: Şeytan
Nuh peyğəmbərin eşşəyinin quyruğundan yapışıb onun arxasın
da gizlənir. Eşşək bunu bilir və gəlib qapının ağzında dayana
raq gəmiyə girmir. Birdən Nuh eşşəyə sarı çevrilib ona müra
ciətlə deyir:
- Ey şeytan, keç içəri.
Beləliklə, şeytan məhz bu fürsətdən istifadə edib gəmiyə
minir. Nuh şeytanı gəmidə gördükdə təəccüblə soruşur,
- Ya məlun, səni kim buyurdu gəmiyə?
Şeytan deyir:
- Sən buyurdun “ey şeytan, keç içəri”mən də keçdim (26,
75).
Buradan belə qənaət yaranır ki, O. Şaiqin fikirinə görə,
“bayağı” qadınlar ona görə Nuh peyğəmbərin eşşəyi əsli sayı
lırlar ki, həmin eşşək şeytanı özü ilə gəmiyə keçirmişdir.
Bu məsələdə biz B.Ögəlin dediklərinə daha çox üstünlük
veririk. Çünki onun yazdıqları bilavasitə KDQ-dəki mətləblə
bağlıdır. O, “Türk mifolojisi” kitabında “Xannamə”dən iqtibas
etdiyi bir epizodda bildirir ki, Nuh peyğəmbərin Ham, Sam,
Yafəs adlı üç oğlu və Vəjilə adlı bir qızı varmış. Öz adıyla
tarixə düşən “Tufan”ın başlayacağını öncədən bilən Nuh gəmi
qurdurmaq istəyinə düşür. Və bu işi görməyi üç qonurgöz kişi
yə həvalə eləyir. Əvəzində də qızı Vəjiləni onlara verəcəyini
söyləyir. Qonurgözlülər Nuhun tapşırığım can-başla yerinə
yetirirlər. Vaxt-vədədə olan olur, keçən keçir. Tufan sovuşur.
Nuh gəmiyə doldurduqları ilə geri qayıdır. Qonurgözlülər
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ondan Vəjiləni tələb edirlər. Nuh qalır iki od arasında.
Qonurgözlülər üç, qız isə bir. Bəs indi bu iş necə olsun? Bu
vaxt Allahtaala Cəbrayılla sifariş göndərir ki, Nuh qızını eşşəyi
və iti ilə bərabər bir dama salsın. Nuh deyilənə əməl eləyir.
Sabahısı gəlib görür ki, eşşək də, it də dönüb qız olublar. Özləri
də elə bil Vəjilədirlər ki, durublar. Öz doğma qızını bunların
arasında tanıya bilmir. Çar-naçar qalıb bunların hərəsini bir
qonurgözə ərə verir.
Ay keçir, il dolanır. Nuh “qızları” başa çıxmağa yollanır.
O gəlib qonurgözlərdən birinin yurduna yetişir. Hal-əhval tutub
yaşayışlarını soruşur.
Qonurgöz deyir:
- Mənim xanımımla yaşamaq cəhənnəm əzabından da pis
dir. O, hey deyinir, yetənə yetir, yetməyənə də bir daş atır. Çox
bədxasiyyətdir.
Nuh barmağını dişləyir. Bilir ki, bu, itdən dönən qızdır.
Oradan ikinci qonurgözgilə gəlir.
Bu qonurgöz də arvadının yeməkdən doymayan, deyiləni
bu qulağından alıb o biri qulağından sovuşduran, qonaq-qara
saymayan, ədəb-ərkan qanmayan çox tənbəlin biri olduğunu
bildirir. Nuh peyğəmbər başa düşür ki, bu da eşşəkdən dönən
qızdır.
Üçüncü qonurgöz isə arvadının səliqə-sahmanından, işcil
liyindən, ağıl-kamalından, mərifət yiyəsi olmasından danışdıq
ca danışır. Beləcə Nuh öz qızını tanıyır (45,378,379).
Deməli, dastanı qoşan ozan bu mifdən xəbərdar olduğun
dan KDQ-dəki “dörd dürlü” qadınlardan birini Nuh peyğəm
bərin eşşəyindən törəmiş saymışdır.

DİRSƏ XANIN XANIMI - XAN QIZI
Arxada adsız qadınların sırasını vermiş və birinci olaraq
Dirsə xanın xanımını göstərmişdik. Deyək ki, bu xanım abidədəki digər adsız xanımlarla tutuşdurmada ən fəalıdır və o, xan
qızıdır. Onun doğrudan-doğruya xan qızı olmasına iştirak etdiyi
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birinci boyda açıq-aydın işarələr vardır. Övladsızlıq ucundan
qınanılan Dirsə xan bu “qara eyib”in özündənmi, xatunundanmı
olduğunu öyrəmmək istəyir. Onun xanımına qəzəbli müraciə
tində - soylamada iki dəfə deyilir: “Xan qızı, yerimdən durayınmı?”, “Xan qızı, səbəbi nədir, degil mana!” (38,39,40). Elə
Dirsə xanın xanımı da ona, yəni ərinə müraciət məqamında
özünün xan qızı olmasını “Xan babamın göy güsü ” (kürəkəni),
“Xan babamın qatına mən varayım” şəkilində bildirir.
Düzdür, boydan biz bu xanımın hansı xanın qızı olmasını
öyrənə bilmirik. Amma bunu dəqiq bilirik ki, Dirsə xanla xanı
mı bir qonşuluqda yaşayıblar, uşaqlıqdan bir-birlərini yaxşı
tanıyıblar. Bunu Dirsə xanın bundan sonra Xan qızı adlandıra
cağımız xanımı bizə belə xəbər verir:
Atam-anam verdigi,
Göz açuban gördügim
Könül verib sevdigim,
A Dirsə xan (38,41-42)
Xan qızı adlandırdığımız bu xanımın “səlvi boylu”, “qara
saçlı”, “çatma qaşlı”, “dar ağızlı” olduğunu arxada misal gətir
diyimiz soylamadan öyrənmişdik. Boyda həm də bu xanımın
“qara qıyma gözlü” (38,41) olduğu bəlliləşir.
Sözsüz ki, bu deyilənlər Xan qızının hamının müşahidə
edə biləcəyi zahiri görünüşüdür. Boyda bu xanımın səciyyəvi
cizgilərini təyin etməyə imkan verən əlamətlər də qabarıqdır.
Hansıdır bu səciyyəvi cizgilər?
Birincisi, Xan qızı ağıllıdır, məsləhət verəndir. Onun
Bayındir xanın məclisində övladı olmadığı üçün qara otaqda
otuzdurulan, altına qara keçə döşənən, yeməyə qara qoyun yəxnisi verilən əri Dirsə xan özünü təhqir olunmuş sayır. Və bunun
səbəbini, yəni övladsızlığını daha çox xanımından bilib ona
qarşı qəzəblənir:
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Xan qızı yerimdən durayınmı?
Yaqan ilə boğazından tutayınmı?
Qaba ökcəm altına salayınmı?
Qarapolat üz qılıncım əlimə alayınmı?
Öz gövdəndən başını kəsəyinmi?
Can tatlusın sana bildirəyinmi?
Alca qanun yer yüzinə dökəyinmi?
Xan qızı, səbəbi nədir, degil mana!
Qatı qəzəb edərəm şimdi sana! (38,40)devir. Xan qızı ərinin təlaşını başa düşür. Bu baxımdan o, özü
nün də üzüldüyünü, qəhər içində boğulduğunu qara qıyma göz
lərindən axıtdığı qan-yaşla nümayiş etdirir. Bununla belə, o,
səbirlə, təmkinlə Dirsə xana - ərinə izah edir ki, qəzəblə, acıacı sözlərlə iş aşmaz. Bunun üçün Tanrının inayətinə sığınmaq
gərəkdir. Ərinə məsləhət görür ki, acı aclıqdan, borclunu borc
dan qurtar, çılpağa don ver. Belə olduqda, olsun ki, belələrinin
ağzının duası ilə Tanrı bizi bu üzüntüdən üzər. Və doğrudan da
belə olur. Xanımının dediklərinə Dirsə xan əməl etməklə onlar
istəklərinə qovuşurlar.
İkincisi, Xan qızının səciyyəvi xüsusiyyətlərini aşkarlayan
yönlərdən biri də onun Oğuz etiket qaydalarını mükəmməl bil
məsi və bunlara əməl etməsidir. Ötən yazılaraımızda Oğuzların
ovçuluq etiket tipli ənənələrindən az-çox danışmışıq (1, 83-90).
Və burada bildirmişik ki, Oğuzlarda ilk ov şərəfinə həm də
seçilən ölçüdə mərasim düzənlənir. Mal-heyvan kəsilib qonaq
lıq verilir. Dirsə xan da Buğacı özü ilə birinci kərə ova aparar
kən Xan qızı “Oğlancığımın ilk avıdır deyü, atdan ayğır, dəvə
dən buğra, qoyundan qoç qırdırdı, Qanlı Oğuz bəglərin toylayaym”-deyir (38,41).
Üçüncüsü, Xan qızı həssas qəlbli anadır. Ümumi şəkildə
analara məxsus əyanolma hissi onda da çox güclü olaraq özünü
göstərir. Namərd yoldaşlarının hiyləsindən xəbərsiz olan Dirsə
xan məhz elə onların fitvası ilə oğlu Buğacı ovda ölümcül yara
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layır. Evə döndükləri zaman qayıdanların arasında oğlunu gör
məyən ana təşviş keçirir. Namərdin “Oğlun sağdır-əsəndir, av
dadır: bu gün-yarın qanda isə, gəlür” demələrinə inanmır. O,
burada bir fəlakətin olmasını “Çıqsun bənim kor gözüm, a Dir
sə xan, yaman səgrər //Kəsilsin oğlan əmən süd damarım ya
man sızlar// Sarı yılan soqmadan ağca tənim qalqub şişər”(38,42) sözləri ilə bəyan edir.
Dördüncüsü, biz bilirk ki, Oğuz xanımları döyüş-vuruşda
ər - alplardan heç də geri qalmırlar. Hünər, şücaətdə, düşmənin
əhdini kəsməkdə, bir çox hallarda, hətta ərlərdən də üstün görü
nürlər. Boyu uzun Burla xatunun, Selcan xatunun vuruşlarında
bu qabarıqlıq daha aydın bəlliləşir. Deyilən bu yön elə eynən
Xan qızma da aiddir. O, oğlunun ovdan qayıtmadığını gördük
də zənn edir ki, azğın dinli kafirlərin əlinə keçib. Odur ki, Dirsə
xana - ərinə deyir:

Xan babamın qatına bən var ayım.
Ağır xəzinə, bol ləşkər alayım.
Azğun dinli kafirə bən var ayım.
Paralanıb Qazılıq atımdan enməyincə,
Yenümlə alca qanım silməyincə.
Qol-bud olub yer üstinə düşməyincə
Yalniz oğul yollarından dönməyəyim!(38,42).
Beşincisi, Xan qızı tədbirli, tədbirli olduğu qədər də ehti
yatlıdır, uzaqgörəndir. Oğlunu Qazılıq dağında ağır yaralıanmış
halda tapdıqda və bunun elə Dirsə xanın öz işi olduğunu bildik
də şübhələnir. Başa düşür ki, burada namərd hiyləsi vardır.
Odur ki, ehtiyatlı dolanır. Oğlunu evə gətirib müalicəsini hə
kimlərə həvalə edir və bunu hamıdan gizli saxlayır. Düşünür
ki, oğlunun ölümünə fitva verən namərdlər duyuq düşsələr daha
bədzat əməllər törədə bilərlər. O, zənnində yanılmır. Doğrudan
da, Buğacın ölməyib salamat qaldığını bilən Dirsə xanın na
mərd yoldaşları öz pis niyyətlərini həyata keçirməkdən çəkin
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mirlər. Mətləbin açılacağı halda öz qara günlərini qablaşdıran
bu yaramazlar indi də Dirsə xanın özünü aradan götürməyə
cəhd edirlər.
Həmişə göz-qulaqda olan Xan qızı namərdlərin bu fitnə
sindən də xəbər tutur. Odur ki, həqiqətin nə yerdə olduğunu
Buğaca başa salıb deyir:
Göriirmisin, ay oğul, nələr oldı?!
Sarp qayalar oynanmadı, yer obrıldı
Eldə yağı yoq ikən sənin babanın üstinə yağı gəldi
Ol qırq namərd - babanın yoldaşları babanı tutdılar.
Ağ əllərin ardına bağladılar.
Qıl sicim ağ boynuna taqdılar.
Kəndiilər atlu, babanı yayaq yüritdilər.
Xanım oğul, qalqubanı yerindən uru durğıl!
Qırq yigidin boyuna alğıl!
Babanı ol qırq namərddən qurtarğıl!
Yüri, oğul! Baban sana qıydısa, sən babana qıymağıl!
(38,43)

Sözsüz, Buğac anasının nəsihətinə əməl edib atasını darlıq
dan qurtarır, namərdləri cəzalandırır.
Bura qədər dediklərimizlə Xan qızının məxsusi keyfiyyət
ləri barədə təsəvvür yarada bildiyimiz zənnindəyik. Amma,
sözsüz ki, bizi daha çox düşündürən bu xanımın mifoloji mə
qamlarla hansı ölçüdə bağlı olması məsələsidir.
Boyda Xan qızı ilə ilk görüşümüz Dirsə xanın Bayındır
xanın məclisində övladsızlıq səbəbindən “qara eyib”lə damğa
lanaraq geri qayıtması, xanımına qatı qəzəbi tutması, hətta
alca qanını yer yüzünə dök”mək istəməsi səhnəsindən başla
yır. Ərinin qəzəbini soyudan Xan qızı nicat üçün digər xeyirxah
əməllərlə yanaşı, ona həm də atdan ayğır, dəvədən buğra, qo
yundan qoç kəsdirməyi təklif edir. Elə oğlunun ilk ovu müna
sibəti ilə də Xan qızı məhz bu sayda kəsilməli kəsdirir. Nəha
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yət, oğlunu ağır yaralanmış halda görüb gözündən qan-yaş axı
dan anaya oğlu Bpğac bu yaradan ölməyəcəyini söyləyir. Çünki
Xızır gəlib onun yarasına üç kərə sığal çəkərək sağalmasına dağ
çiçəyi ilə ana südünün məlhəm olduğunu demişdi. Bunu bilən
Xan qızı çevrəsindəki qızlara dağ çiçəyi toplatdırır. İndi ana
südü gərəkdir. Boyda deyilir ki, Xan qızı döşünü “...bir sıqdı,
südi gəlmədi; iki sıqdı, südi gəlmədi; üçüncidə kəndüyə zərb
.eylədi, qatı doldı, sıqdı südlə qan qarışıq gəldi”(38,43).
Sual olunur: bu sadalananlar nə üçün üç sayı ilə bağlı söy
lənilir? Bunu bilmək üçün, sözsüz ki, üç sayının mifoloji Semantik simvolikasına müraciət etmək gərək gəlir.
Əvvəla, çox-çox qədim zamanlarda ayn-ayrı boy, qəbilə,
tayfa birləşmələrinin məxsusi sayları olub və bu saylar məhz
elə həmin zamanın irəliləyişi çevrəsində simvollaşa- simvollaşa
arxaik ənənə qəlbində “sevimli”, “uğurlu”, hətta “müqəddəs”
bilinməyə başlamışdır. Belə sayların sırasında üç sayı da dün
yanın əksər xalqlarında seçilən olaraq dəyərləndirilmişdir. Bu
da səbəbsiz deyil. Belə ki, bütün dünya xalqlarının say sistemi
kompleksində bu üç sayı miqdar, yaxud sıra bildirməkdən sava
yı, kəhkəşandan başlamış yerin üst və alt qatı da daxil olmaqla
bütövlükdə kainatın şaquli drumunu ehtiva etmişdir. Başqa
sözlə, yaradılış müflərinin çağımıza gəlib çatmış örnəklərindən
bəlli olur ki, Tanrı “Yaran!” əmri ilə göyü - səmanı - kosmosu
(makro), yerüstü - yeraltı aləmi (mikro) - bütövlükdə kainatı
xəlq eləyir. Bununla da, yəni üç sayımn verdiyi təsəvvürlə
mifoloji kainat modeli yaranır.Daha dəqiqi, üç sayı kainatın
simvolik obrazına çevrilir.
Məişət-ailə çevrəsində və bu çevrə mühitində insanlar çoxçox nəsnə və hadisələrlə bağlı üzə çıxan durumu da bilavasitə
üç sayı ilə ilgili düşünməyə, zənn etməyə başlayır. Onlar üç
sayına qurtarma, tamamlanma, sonayetmə aktı kimi baxırlar.
Bunun belə olması sarıdan qaynaqlarda da xəbərlər vardır. Mi
sal üçün, Aristotelin bildirdiyinə görə, əski yunanlarda üç sayı
qurtardı , tamamalandı , anlamında imiş
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özünü eh bizim atalar sözlərində də göstərməkdədir: “Atalar
üçəcən deyib”, “Biz də deyək üç olsun, düşmən ömrü puç ol
sun” və s.
KDQ-də sıx-sıx tuş gəldiyimiz, eləcə də Xan qızının üç sa
yma müraciəti, yəni həmin sayda işə, əmələ rəvac verməsi bu
sayın söylədiyimiz mənası əhatəsindədir.
Buğacın ovdan qayıtmamasından Xan qızının üzüntü ke
çirdiyini, hansı hisslərdən həyəcanlandığını arxada misallarla
xatırlatmışdıq. Onları bir daha nəzərə çatdırırıq. Xan qızı deyir:

Çıqsın bənim kor gözüm, a Dirsə xan, yaman səgrər.
Kəsilsün oğlan əmən süd damarım yaman sızlar.
Saruyllan soqmadan ağca tənim qalqub şişər (38,42).
Dövri-qədimdən azərbaycanlılar gözün səyriməsinə, atma
sına bəd, uğursuz hadisənin üz verəcəyi aktı kimi baxmışlar.
Hətta inama görə sağ gözün səyriməsi uğurlu sayılmış və bu,
adətən, “sevinərsən”, “yaxın adamınla görüşərsən”, “xoş xəbər
eşidərsən” kimi ümidverici deyimlərlə yozulmuşdur. Sol gözün
səyriməsi isə bədbəxt, uğursuzluq bildirən zənn olunmuşdur.
Bu fəlakətdən yaxa qurtarmaq üçün uğur simvolu, Günəş rəmzi
sayılan və elə indinin özündə də məişətimizdə davam etməkdə
olan qırmızı rəngli sap, qırmızı rəngli parça qırıntısı səyriyən
gözün üst qapağına yapışdırılır. Bununla da bəlanın sovuşacağı
na inanılır. Dəyərlidir ki, sözün təsiredici gücünə inam artdıqda
isə bu ayini icra etməklə yanaşı, səyriyən gözə sağ əllə üç kərə
sığal da çəkilir. Və hər dəfə sığal çəkilə-çəkilə:
Xeyirə atırsan, at!
Şərə atırsan, yat!söyləməklə ovsun edilir. Gözün səyriməsi zamanı qırmızı rəng
li nəsnələrdən istifadəni, eyni ilə bizdə olduğu kimi, türk dilli
Qaçınlərin məişətində də görürük. Ümumi şəkildə qırmızı rəngi
qutsal sayan bu xalqın etiqadına görə, göz ruhunun özü də, ge
yimi də elə qırmızı rəngdədir. Səyriyən gözün üst qapağına qır
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mızı rəngli sap, parça qırıntısının yapışdınlması göz ruhunun
simvolunu yaratmaq, ona sığınmaq deməkdir. Və inanılıb ki,
göz ruhu törənə biləcək fəlakəti, bəlanı qovub uzaqlaşdıracaq
(12,74,75).
Deyilənlərdən bu qənaətdəyik ki, gözün səyriməsinin fəla
kətə dəlalət etməsi Oğuzlara da bəlli imiş. Odur ki, Dirsə xan
deməsə belə, Xan qızı gözünün səyriməsi ilə oğlunun darlıqda
olduğunu yəqinləşdirir. Və biz bilirik ki, bu, həqiqətən belədir.
Xan qızı əri Dirsə xana, yazdığımız kimi, “Kəsilsin oğlan
əmən süd damarım yaman sızlar” da deyir. Bu deyimə də bir
qədər geniş çevrədən yanaşmağı gərəkli bilirik. Bizim hamımı
za bəllidir ki, ana südü həmişə müqəddəs sayılmış, ona and içil
miş, ondan keçilməmişdir.
Nağıl və dastanlarımızda, hətta divlər, pərilər də analarının
südünə and içdikdən sonra bağladıqları şərti pozmamış, verdik
ləri vədi can-başla yerinə yetirmişlər. Real həyatda da bir kim
sənin çətin, gərəkli bir işin öhdəsindən gəlməsi müqabilində
ona çox vaxt “ananın südü sənə halal olsun” dua - alqışı söylə
nilir. Bəzən ana naxələfliyinə, yaramaz əməlinə görə övladına
“südüm sənə haram olsun”,''döşümdən əmdiyin süd bumundan
gəlsin” şəklində qarğış da deyir. Bir kimsə çətinliyə, sıxmaboğmaya, əzab-əziyyətə düşdükdə də “anadan əmdiyim süd
bumumdan gəldi” deyir. Bəs bu yön hansı görüşlərlə ilgilidir?
Etiqada görə, insanın anasından əmdiyi süd yaşayışı boyu onun
canında qalır. Nəhayət, o, dünyasını dəyişib, dəfn olunduğu
günün gecəsi qəbir onu o qədər sıxır ki, canında qalmış həmin
süd bumundan gəlir. Deməli, xatırlatdığımız qarğış da məhz bu
deyilənlə bağlılıqda öz təsdiqini tapır.
Bununla belə, yenə də elə mifoloji inama görə, nə qədər
ağır, dəhşətli, qorxunc deyilsə də, ananın qarğışı övladına qarşı
təsirli olmur. Çünki övladın canındakı ananın südü sahibinin
söylədiyi qarğışının qarşısını alır.
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Sözsüz ki, bu deyilənlərin haqqında danışdığımız məsələyə
az-çox dəxli olsa da, “süd damarın sızlaması” mətləbini özündə
görəyincə ehtiva etmir. Bəs bu məsələnin kökündə duran nədir?
Sualın cavabı belədir. Südəmər körpəsindən uzaqda olan,
yaxud onu yatmış qoyub müəyyən bir iş arxasınca getmiş ana
uşağının oyanıb ağlamasını, narahatlığını məhz döşlərinin sızıl
tısından hiss edir. Hətta bu hissiyyatın doğurduğu həyəcandan
onun döşlərindən südü sızmağa başlayır. Deməli, Buğacın da
qəza içində olmasını onun anası süd damarının sızıldamasmdan
hiss edir.
Yenə də sual oluna bilər ki, Buğac ov-ovlayan, quş-quşlayan bir igiddir. Südəmər körpə deyil. Belə halda onun anasının
döşündə südün olmasından necə söz açmaq olar? Sual yerində
dir. Amma gəlin arxada xatırlatdığımız bir məsələni təkrar yada
salaq. Buğacın yarası üçün ana südünün də zəruriliyini boyun
özündən gətirdiyimiz misala əsasən demişdik. Və bildirmişdik
ki, bu süd Xan qızı döşünü üç dəfə sıxmaqla alınır. Bu, sualın
bir cavabı. Bundan savayı, övladının yaşından asılı olmayaraq,
ana onun darlığa düşməsini, südü oldu olmadı belə, döşünün
sızıldamasmdan hiss edir, duyur. Bunun doğruluğunu biz yenə
də elə KDQ-dən öyrənirik. Abidənin dördüncü boyunda atası
Salur Qazanla ova gedən Uruz kafirlərə əsir düşür. Salur
Qazanın bundan xəbəri olmur. Oğlunun evə döndüyünü zənn
edir. Boyu uzun Burla xatun oğlunu ərinin yanında görmədikdə
o da elə Xan qızının keçirdiyi hisslərin ağuşuna düşür və oğlu
Uruzun mütləq bir bəlaya düçar olmasını döşünün-həm də
südsüz, qurumuş döşünün sızlamasından bilir. Boyda o deyir:
'Qurumuşca köksümdə südüm oynar”(38,69).
Beləliklə, Boyu uzun Burla xatunun dilindən eşitdiyimiz
sözləri eyni ilə Xan qızına da aid etməklə bu barədə söhbəti ta
mamlayırıq.
Oğlu ovdan qayıtmayan Xan qızı narahatlığını ərinə “Sarı
yılan soqmadan ağca tənim qalqub şişər” sözləri ilə də bəyan
etdiyini bildirmişdik. Bu deyimin təkrarına elə Boyu uzun Bur
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la xatunun Salur Qazana dedikləri sırasında da tuş gəlirik (38,
69).
Əgər sürünənlər fəsiləsinə daxil olan əjdahanı hesaba al
masaq, KDQ-də iki ilanın adı çəkilir: sarı ilan və ala ilan. Soruşula bilər ki, adlarını xatırlatdığımız xanımlar ərlərinə müra
ciətlərində nə üçün ala ilan yox, sarı ilan deyirlər? Düşünürük
ki, bu bilavasitə həmin ilanların hansının daha qorxunc, daha
zəhərli olması ilə bağlıdır. Və məsələnin bu istiqaməti O. Ş.
Gökyayın da diqqətini çəkmişdir (26, CDLI). Elə qaynaqlardan
da öyrənirik ki, ala ilan bütün ilanların ən qorxuncu, təhlükəli
olandır. Zəhəri o qədər təsirlidir ki, çaldığı kimsənin xilası qey
ri mümkündür. Bunun belə olmasına KDQ-də işarə vardır. “Də
li Domrul” boyunda ölümə məhkum olmuş Dəli Domrul canı
əvəzinə can verməklə əcəldən qurtara bilər. O, ata-anasma mü
raciət etsə də, istəyinə nail ola bilmir. Ölümdən xilassızlığını
görən Dəli Domrul halallaşmaq üçün xanımının yanma gəlib
məsələni ona açır. Vəsiyyətini söyləyir. Xanimi ərinin vəsiyyət
lərinə cavab olaraq bunu da deyir ki:

Səndən sonra bir yigidi,
Sevib varsam, bilə yatsam,
Alayılan olub, məni soqsun!(38,78).

Düzdür, “İncə bal köpüyü rəngində, qəhvə rənginə yaxın
sarı, kirli sarı və qızıla yaxın sarı rəngdə olan”(26, CDLI) sarı
ilan da təhlükəlidir. Amma onun zəhəri ala inankı qədər təsirli
deyil. Olsun ki, elə bu üzdən də xanımlar öz müraciətlərində
məhz bu ilanın adını deyirlər.
Övladlarının olmaması səbəbindən Dirsə xanın xanımına
qəzəblənməsini, xanımının da ona məsləhətini arxada demişdik.
Oğlunun ovdan qayıtmamasından təlaşa düşən Xan qızının Dir
sə xana müraciətindən bəlli olur ki, elə o da həmin vaxtda sırasıra tədbirlərdə bulunmuşdur. Onun dediklərinə diqqət etdik:
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Quru-quru çaylara suçu saldım.
Qara donlu dərvişlərə nəzirlər verdim.
,4 c görsəm doyurdum, yalıncaq görsəm donatdım.
Dəpə kipi ət yığdım, göl kibi qımız sağırdım.
Dilək ilə bir oğul güclə buldum (38,42).

Bu soylamada bizi başlaca olaraq düşündürən “Quru-quru
çaylara suçu saldım” deyimidir. Əlbəttə, əgər bu deyimi Boyu
uzun Burla xatunun da dilindən “Quru-quru çaylara suçu sal
dım” (38,69) şəkilində eşitməsəydik, yaxud Dəli Domrulun
məhz quru çay üstündən körpü salması əhvalatını da bilməsəy
dik bəlkə bu barədə heç söhbət açmaq eşqinə də düşməzdik.
Həm də deyək ki, bu söhbətimiz heç təzə də deyil. Belə ki, hələ
çox-çox il bundan qabaq Dəli Domrulla bağlı apardığımız
araşdırmada da həmin məsələdən gərəyincə söz açmışıq (3,39
48).
İndi həmin mətləbin bilavasitə Xan qızına da aid olduğunu
hesaba alıb, yenidən həmin söhbəti burada yada salmağı gərəkli
bilirik. Həm də müfəssəl şəkildə.
Etiraf edirik ki, KDQ-i oxuyub az-çox başa düşməyə cəhd
etdiyimiz zamandan bizi düşündürən vacib mətləblərdən biri də
Dəli Domrulun körpüsünün altındakı çayın doğrudan-doğraya
quru, yoxsa sulu, Xan qızı ilə Burla xatunun quru-quru çaylara
suçu// sulu// salmaları məsələsi olub.
Həmişə fikirləşmişik ki, quru çaylara su salmaq müəyyən
mətləblə bağlı ola bilər və bu mətləbin nədən ibarət ola biləcəyi
barədə irəlidə danıçacayıq. Amma qura çayın üstündən körpü
salmağın hansı ehtiyacdan doğduğuna dəvə nalbəndə baxan ki
mi baxmışıq. Düşünmüşük ki, mənbə və mənsəbi bilinməyən
bu çay elə körpü salınan məkandan ibarət deyil. Bu halda nə
üçün istəyən bir yana dursun, istəməyən də Dəli Domral tərə
findən döyülə-döyülə bu körpüdən keçməyə məcbur edilməli,
üstəlik keçənlər otuz doqquz, keçməyənlər isə qırx axça da
ödənc ödəməlidirlər? Olmasın bura, olsun başqa yer. Qura çay
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dır da, istədiyin yerdən keç get özünçün. Dəli Domrul daha bu
çayın büsbütün uzunluğuna nəzarət edə bilməyəcək ki. Bəlkə
burada Qorqudşünasların zənninə gəlməmiş başqa bir mətləb
var? Bəlkə bu çay quru yox, sulu çaydır? Bir az irəli gedib bə
yan edirik ki, bəli, bu, elə doğrudan-doğruya belədir. Fikirimiz
də dönməz olduğumuzu sübut etmək üçün əvvəlcə türklərin su
ya münasibətini geniş çevrədə üzə çəkməyi gərəkli sayır və
söhbətimizə KDQ-ə müraciətdən başlayırıq.
Abidənin ayrı-ayrı boylarında su ilə ilgili “Ulaşuban sular
daşsa dəniz dolmaz”, “Acı sular sızınca sızmasa yey”, “Soyuqsoyuq sular sənə icət olsun”, “Qanlı-qanlı sular əsən olsa qamən daşar”, “Qanlı-qanlı sulardan keçid versin”, “Aqmtılı görüklü suyun daşqını qardaş”, “Su haqq didarın görmüşdür”,
“Qamən axan görklü suyun qurumasın” və s. Suyun həyat, bir
az da ümumi şəkildə desək, təbiət və cəmiyyət üçün yararlığı
nın, demək olar ki, bütün atributları, yön və çalarları boylarda
əks olunub. Burada su sarıdan bol sözgetmə səsbəsiz deyil. Bəl
li olduğu üzrə, su yaşarlığı ödəyən başlıca gərəklilərdəndir. Və
bunsuz olumu, varlığı düşünmək heç mümkün də deyil. Bu du
rum yaşayış boyu insanları suya ehtiyatla yanaşmağa yönəlt
miş, onu qorumağa, qayğısına qalmağa səsləmişdir. Məsələnin
sözü gedən axarı uluslarımızda suyla ilgili sıra-sıra inamların
yaranmasına da yol açmışdır. Belə ki, suya ruhun əksetdiricisi
kimi baxılmış, bəd, qorxulu yuxu sınsın deyə suya - əslində ruh
bilinən sudakı əksə danışılmış, sudan ovsun, fal mərasimlərində
barınılmış, səfərə yollananın, yola çıxanın işləri uğurlu olsun
deyə arxasınca su səpilmiş, su aydınlıq, pakliq bəlgəsi
bilindiyindən onu murdarlamaq, söymək bağışlanmaz günahlar
sırasına yazılmışdır. Hətta bulağı murdarlamaqla onun suyunun
quruyacağından ehtiyat edilmişdir. İnsanlara “sucan ömrün ol
sun”, “su kimi əziz ol”, “sularınız axar-baxarlı olsun”, “suyun
kəsilməsin”-deyə alqış söylənilmiş, sayğı göstərilmiş, “Su haqqı”-deyə ona and içilmiş, “Su dirilikdir”, “Su olan yerdə abad
lıq olar”, “Su murdarlıq götürməz”, “İlanı da su içəndə öldür

23

mə/lər” və s. kimi öyüdlər deyilmişdir. Su ilə bağlı dəyərli
məsləhətlərə əski türk qaynaqlarından olan “Qııtadqu Bilik”də
də tuş oluruq: “Ev almaq istəsən qonşunu xəbər al. Yer almaq
istəsən suyunu xəbər al”(16, 337).
Bu sadalanların az qala hamısı KDQ-də özünə yer tapıbdır:

Çağnam-çağnam qayalardan çıqan su,
Ağac gəmiləri oynadan su.
Həsənlə Hiiseynin həsrəti su,
Ayişə ilə Fatimənin nikahı su,
Şahbaz atlar gəlüb içdigi su.
Qızıl dəvələr gəlüb keçdigi su
Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatdığı su (38,48)

Xalq inam və etiqadlannda suyun canlı zənn olunması, de
yiləni başa düşməsi sarıdan da xəbərlər az deyil. Bu cəhət
KDQ-də də gərəyincə qorunmuşdur. Misal üçün, Salur Qazan
evinin yağmalanması - yəni çapılıb talan edilməsinin nədən
olduğunu öyrənmək üçün “Su Haq didarın görmüşdür, bən bu
su ilə xəbərləşəyim”-deyir. Və sorğusunun sonundakı

Ordumun xəbərin bilürmisin degil mana!
Qara başım qurban olsun suyum sana! (38,48)
müraciəti, ümumiyyətlə Oğuzlarda doğrudan-doğruya suyun
canlı olması fikrini gerçəkləşdirir.
KDQ-dəki bu yönlər, yəni suyun canlı bilinməsi Oğuzların
sonrakı nəsillərinin mərasimlərində, ayinlərində də özünü gös
tərməkdədir. Bu anlamada toy törəni ilə bağlı “Gəlin gəzdir
mə”, “Su göstərmə” ritualları dəlil səciyyəsindədir. Daha çox
Türkiyənin Anadolu bölgəsində keçirilən “Gəlin gəzdirmə” ayi
nində gərdəkdən çıxmış gəlinə özünün və gələcək övladlarının
içəcəkləri su qaynaqlan göstərilir (46,421). Əsasən Başqırd
məişətində saxlanılmış “Su göstərmə” ayinin qaydası belədir:
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gərdəkdən çıxmış gəlini oğlan - ər evinin oğul - uşaq böyüt
müş xanım-xatın bir qadını yanına alıb yer-yurdun suları-bulaq,
çay, göl üstə aparır. Gəlin bu sulara ehtiramla salam verir,
gümüş pullar atır (28,167,46,422).
Xüsusən axar suyu canlı, müqəddəs bilməyin sonucudur
ki, vaxtlı-vaxtsız onun üstündən hoppanmaq günah sayılıb.
Çox-çox yerlərdə bu? hətta yasaq edilib. Misal üçün, şəxsən şa
hidi olmuşuq ki, Altay türkləri Arjansuyun (çaydan, arxadan
axan qutsal su) üstündən elə belə keçmir, hoppanmır. Bir kimsə
bilmədən bu işi edibsə, tez ondan həmin yerdəncə geriyə - əks
tərəfə hoppanmaq tələb olunur. Yoxsa Arjansu ruhları - su tan
rıları qəzəblənib fəlakət törədər. Olsun ki, bu yön bir vaxt bizdə
də olmuş və yalnız müəyyən məqamlarda su üstündən hoppan
mağa icazə verilmişdir. Belə ki, Novruz bayramında həyət-ba
caya, ev-eşiyə, evdəkilərin üstünə su səpmək üçün sübh tüzdən
yeni il suyu gətirməyə gedənlər, həmçinin, “Ağırlığım-uğurluğum tökül!” deyə-deyə üç kərə su üstündən atdamrlar. Su
səpmə ayininin məhz yaz, bahar bayramında icra oluması barə
də əski qaynaqlarda da xəbərlər vardır. Çin mənbələrindən bəlli
olur ki, “Qaoli”adlı türk qəbiləsi yaz bayramında çay, göl, bu
laq üstə gəlib bir-birlərinin üstünə su səpirmişlər (49,167).
KDQ-də sudan söz düşəndə o, “böyük-böyük su”, “qanlıqanlı su”, “daşqın-daşqm su” adıyla xatırlanır. Amma axar su
dan söz düşəndə burada mütləq “görklü”, yəni “müqəddəs” kəl
məsi də təyin əlaməti olaraq deyilir. Və bu da bəlli olur ki,
Oğuzlarda müqəddəs - görklü suyu elə-belə keçməzlərmiş. On
lar yalnız xoş məramlı istəklər arzusunda olanda və istəklərinə
müsbət cavab aldıqda “axıntılı görklü su”yu keçərmişlər. Misal
üçün, Qorqud Ata Bamsı Beyrək üçün Baniçiçəyi, Qanturalı
Selcanı istəməyə gələndə qız kimsələri bu gəlmələrin səbəbini
soruşurlar. Onlar da ayrı-ayrılıqda “Aqındılı görklü suyum
keçməgə gəlmişəm”(38,56,81)-deyə cavab verirlər.
Eşidib-bildiklərimizdən, o sıradan nağıl və dastanlarımız
dan bizə bəllidir ki, karvan, elat, köç-külfət səfər zamanı, adə
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tən, bulaq, göl, çay kənarlarında, yəni su olan yerdə əylənir. Elə
K,DQ-də də bildirilir ki, Aruzun Qonur Qoca Çobanı elin qaba
qınca ilkin köçərək gəlib Uzun Binarın (bulağın) yanında düşür
(38,90). Yaxud, bəylərlə seyrana çıxan Baymdır xan da dincəl
mək üçün məhz elə bulaq üstə gəlir(38,90). Elə “Dəli Dönmü”
boyunda da açıq-aydın deyilir ki, boy qəhrəmanının körpü
sünün yanında “bir bölük oba qonmuşdu”(38,75). Deməli, bu
oba əslində körpüyə görə yox, körpünün altındakı axar suya gö
rə burada əylənibdir. Axar sudan isə istənilən anda keçməyin
yasaqlığını indicə xatırlatdıq. Burada Oğuzların inamlarından
söz açan F.Sümərin İbn Fədlanm əsərinin Z.V.Toğan nəşrindən
gətirdiyi bir dəlili də fikirimizə söykənəcək olaraq örnək ve
ririk: “Oğıizlar dini inamın təsiri altında suya girmir, əcnəbilə
rin suda çimməsinə mane olurlar. Çünki suya girməklə özləri
nin tilsimə düşəcəklərindən qorxur, bu qaydanı pozanlara pul
cərimə kəsirdilər. Bütün türklərin dərin inamına görə su müqəd
dəs və ari idi, çimmək isə müqəddəs və ari olan suyu murdarla
maq və beləliklə, böyük günah işlətmək demək idi. Bu uğursuz
luq və fəlakət gətirirdi”(52,65).
Belə olduqda Dəli Domrul da, deməli, quru çayın yox, sa
hibi olduğu sulu çayın üstündən körpü salıbmış ki, gələnlər qorunaqlı - müqəddəs suya girməsinlər, məhz körpünün üstündən
keçsinlər.
Burada Dəli Domrulun axar çaya sahib olması fikrini də
təsadüfi demədik. Oğuz zamanında tayfa, boy, soy, uruq-turuq
birləşmələrinin, hətta ayn-ayrı ocağın, kimsənin özünəməxsus
bulağı, çayı - suyu olub. Fikrimizin doğruluğuna qaynaqlar da
əl tutuT. F.Rəşidəddin xəbər verir ki, uyğurların olduğu yerlərdə
otuz bulaq var imiş. Hər bulağın yanında bir soy, bir oba yurd
salıbmış. İkinci uyğur xaqanı Bayançur xaqan da öz yazılarında
“Boyumun suyu Selenqa nəhridir” söyləyir (46,300).
İndi də KDQ-ə müraciət edək. Dustaqlıqdan xilas olub qa
yıdan Bamsı Beyrək bulaq başında tuş olduğu bacısına Sovuq
sularını sorar olsam, içət kimin?” sualını verdikdə, qız da “So26

vuq-sovuq suları sorar olsan, //Ağam Beyrəgin içədiydi// Ağam
Beyrək gedəli içərim yoq” (38,60-61) deyə cavab verir. Yenə
də elə abidənin üçüncü boyunda Dəli Qarcarın məhz özünə
məxsus suyu - çayı olduğunu öyrənirik. Boyda o, Qorqud Ata
ya deyir: “Ağızlılar bu suyumdan içdigi yoq”(38,56). Qorqud
Ata da elə buradaca ona “aqıntılı görüldü suyum keçməgə gəl
mişəm” cavabı ilə həmin suyun məhz Dəli Qarcara aidliyini nə
zərə çatdırır.
Deyək ki, Dəli Domrula məxsus çayın sulu olmaması fikri
də vardır. Misal üçün, A. Acalov Dəli Domrulun körpüsünün
altındakı çayın quru olmasını qəti şəkildə bəyan edir. Araşdırı
cının qənaətinə görə, çayın quru olmasına səbəb həyatın tənəz
zülü, ölümün yaşayışı üstələməsi, kosmik ahəngin pozulması
dır. Və bu üzdən də çay mifoloji sistemdə Nil, Fərat-Dəclə,
Araz-Kür, Yenisey-Lena çayları kimi bar-bərəkət, artım simvo
lu, göylə-yerin aşağı-yuxarı bağlantısı, həyat-ölüm ziddiyyətlə
rinin nizamlanması ola bilmir. Pozulmuş kosmik ahəngin bər
pasını A. Acalov türklərin quru çayları xışla sürüb əkmələrində,
belə çaylara su axıdılmasmda görür və fikrinin təsdiqi üçün
Ə.Əzimzadənin, uyğun olaraq, bu mövzuda yaratdığı rəsm əsə
rini, KDQ-dəki Dirsə xanın xanımının məhz bizi bu söhbətə çə
kən “Quru-quru çaylara suçu saldım” sözlərini misal göstərir
(10,230).
A.Acalovdan çox-çox sonra biz də həmin bu öməkdəki,
eləcə də Boyu uzun Burla xatunun dediklərindəki sözlərin mə
nasını düzgün başa düşmədiyimizdən burada təqlidi sührin
olması qənaətinə gəlmişdik. Elə zənn etmişdik ki, uşağı olma
yan qadınlar qısır düşmüş, yəni qurumuş çaylara su axıtmaq sa
vabından uşaq anası olacaqlar. Yenə də elə “quru” sözünün
KDQ-dəki mənasını bilmədiyimizdən onu “qoru” olaraq düşün
müş, bunu ərəb əlifbasında “u” və “o” səslərinin eyni hərflə ya
zılması ilə izah etməyə çalışaraq üstünlüyü “qoru”ya vermişdik
(1,30). Bizi belə düşünməyə sövq edən başqa səbəb də var idi.
Bu səbəb elatın axar su sevrəsində əylənməsi, həmçinin bir
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obanın da Dəli Domrulun körpüsü yanında qonması idi ki, bu
barədə arxada qədərincə danışmışdıq. Yenə də elə arxada ayrıayn tayfa, boy, soy, uruq-turuq, hətta fərdi kimsələrin məxsusi
çayı, bulağı, yəni suyu olmasını söyləməyimiz də yəqin ki, unu
dulmayıb. Məsələ burasındadır ki, Oğuzlarda su - bulaq, göl,
çay bağışlama gələnəyi də yayğm olmuşdur. Misal üçün, KDQin üçüncü boyunda Bamçiçək Bamsı Beyrəyin əsirlikdən sağsalamat qayıtması xəbərini qayınatasına - Baybörəyə çatdır
dıqda "Qanlı-qanlı suların sovğulmışdı, çağladı, axır!” da deyir.
Qayınatası da öz növbəsində muştuluq olaraq başqa-başqa nəsnələrlə birlikdə gəlininə “soyuq-soyuq sular”ını da “içət”liyə
verir (38,64-65). Bu yönə eyni ilə “Dəli Domrul” boyunda da
tuş oluruq. Dəli Domrul da xanımına dağlarını, şahbaz atlarını,
altun ban evlərini, qatar-qatar dəvələrini, ağca qoyunlarını,
həmçinin sulannı bağışlayır. Boydan oxuyuruq:
Sovuq-sovuq sularım,

Sana içət olsun!
Xanımı da cavabında deyir ki, səndən sonra
Sovuq-sovuq suların içət olsam,
Mənim qanım olsun (38,78).

Boyda Dəli Domrulun çayından savayı, bulağının da olma
sından söz getmir. Buradan belə bir israrlı sual ortaya çıxır ki,
əgər Dəli Domrulun bulağı, gölü yoxdursa, bəs onda o, hansı
suyu xanımına bağışlamaq istəyir? Biz bilən o, elə üstündə kör
pü tikdiyi çayı bağışlayır. Əgər bu belədirsə, doğrudan da be
lədir, deməli, onun çayı quru yox, suludur.
Bu məsələnin üstünü ilk dəfə dilçi alim, KDQ-in ləyaqətli
mətnşünası Vahid Zahidoğlu açdı. O, eposun mətnini ümumtürk dilləri əhatəsində sistemli şəkildə izləməklə, M. Kaşqarlının “Divani lüğət-it-türk”, Y. Balasaqunlunun “Qutadqu Bilik”,
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V.V.Rodlovun əsərlərinə, türk dillərinə dair çoxsaylı sözlüklərə
müraciətlə müəyyən etdi ki, KDQ-in.
1. Quru-quru çaylara suçu saldım.
2. Quru-quru çaylara su saldım.
3. Bir quru çayın üzərinə bir körpi...
Örnəklərindəki “quru-quru”, “quru” sözləri çaya - suya
aidlikdə təyin əlaməti kimi “quduz”, “coşqun”, “qəzəbli” anla
mındadır. O, həmçinin adı keçən qaynaqlar əsasında “suçu”,
“su” sözlərinin də “keçid”, “körpü” mənasında olduğunu ay
dınlaşdırdı (58,37-42).
Bu izahlardan bəlli olur ki, KDQ-dən verilmiş örnəklərin
müasir anlama uyğunluğu belədir:
1 .Coşqun-coşqun (quduz-quduz, qəzəbli-qəzəbli) çaylara
körpü (keçid) saldım.
2. Coşqun-coşqun (quduz-quduz, qəzəbli-qəzəbli) çaylara
körpü (keçid) saldım.
3. Bir coşqun (quduz, qəzəbli) çay üzərində körpü.
Deməli, Xan qızı da, Boyu uzun Burla xatın da uşaqları
olsun deyə gediş-gəliş üçün, savab olaraq, axar çaylar üstündən
körpülər salmışlar.
KDQ-də digər uçarlarla yanaşı, qarğa-quzğundan da söz
gedir. Və adları həmişə qoşa söylənilən bu quşlar bədniyabət
sayılırlar. Bu da onların qana həris, leşə qonan olmaları ilə
bağlıdır. İnam və etiqada, hətta qaynaqların verdiyi xəbərə
görə, bu quşlar nə vaxt, harada döyüş-vuruş başlayacağını, qan
tökülüb ölüm-itim olacağını öncədən duyur və uçuşub buraya
tökülüşürlər (50,12-13). Bu məsələ KDQ-də də elə eynən
belədir. Lap elə birinci boyda oğlunun ovdan qayıtmaması
narahatlığından həyəcanlanan Xan qızı onu axtarmaq üçün
çevrəsindəki xanımlarla ov yerinə - Qazılıq dağına yollanırlar.
Onlar dağın bir dərəsinə qarğa-quzğunun enib-qalxdığını görür,
atlarını buraya səyirdirlər. Çünki bu xanımlara da bəllidir ki,
qarğa-quzğunun bir yerə toplaşması xətadan uzaq deyil. Bunlar
gəlib Buğacı qan içində tapırlar. Bu üzdən də “Qarğa-quzğun
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qan görüb, oğlanın üstünə qonmaq istərdi” (38,42). Belə bir
səhnə ilə altıncı boyda da üzləşirik. Selcam Qanturalıya vermək
zorunda qalan qızın atası - Trabuzan təkuru sonradan peşiman
olur. Öz adamlarını qızı geri qaytarmağa yollayır. Gələnlərlə
vuruşa-vuruşa Qanturalı bir dərəyə enib görünməz olur. Bu za
man Qanturalınm anası ilə atası gəlib buraya yetişirlər. Selcandan Qanturalım xəbər alırlar. O deyir: “Nə yerdə enir-qarışır
toz varsa və nə yerdə qarğa-quzğun oynarsa” (38,84) Qanturalı
oradadır. Fikir verilirsə, burada hələ ölüm-itimdən söz getmir.
Amma bir halda ki, döyüş-vuruş var, deməli, ölüm-itim də ola
caq. Odur ki, belə işin olacağını öncədən hiss edən qarğa-quz
ğun da uçub buraya gəlmişlər.
Beləliklə, nəticə olaraq bu fikirdəyik ki, boylarda qarğıquzğun müharibə, ölüm-itim simvoludur. Və bu simvolik hal
Xan qızına da bəlli olduğu üçün o, qarğa-quzğunun enibqalxdığı dərəyə gələrək yaralı oğlunu tapır.
Arxaik folklor janrlan örnəklərinin, o sıradan alqış-qarğışlann əski çağ inam, etiqadları ilə, xüsusən mifoloji dünyagörüş
lə bağlılığı daha sıxdır. Və bu da danılmaz doğruluqdur ki, al
qış-qarğış bilavasitə nitq forması kimi etiket gəliblidir. Bu ba
rədə də bizim ayrıca araşdırmamızın olduğunu hesaba alıb (5,
78-92) geniş çevrədən həmin məsələyə qayıtmağı yersiz sayı
rıq. Bununla belə, söhbətimizin bilavasitə Xan qızma aidliyi sə
bəbindən məhz onunla bağlı qarğışlardan söz açmağı zəruri sayınq.
Oğuzlarda suyun canlı bilinməsini arxada xatırlatmışdıq.
Məsələ belədir ki, bir sıra digər nəsnələr də elə Oğuzlar arasın
da canlı sayılır. Bunu ən yaxşı halda Xan qızının qarğış məz
munlu dediklərindən və onun oğlu Buğacın deyilənlərə verdiyi
cavabdan öyrənirik.
Oğlunu qan içində görən Xan qızı bunu canlı saydığı Qazı
lıq dağından, bu dağın sularından, otlarından, qaçarlarından gö
rür və belə qarğış söyləyir:
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Aq ar sənin suların Qazılıq dağı
Aq ar kibi, aq maz olsun!
Bitər sənin otların Qazılıq dağı,
Bitən ikən, bitməz olsun!
Qaçar sənin keyiklərin, Qazılıq dağı
Qaçar ikən qaçmaz olsun, daşa dönsün!
Nə biləyin, oğul, arslansanmı oldu,
Yoxsa qaplandanmı oldu (38, 42-43).
Ana qarğışının övlada təsiri olmasa da, digərlərinə qarşı təsirediciliyini də arxada bildirmişdik. Deməli, Xan qızının bu
qarğışının adı çəkilən obyektler üçün də amansız olacağı şübhə
sizdir. Əsil həqiqətdə isə bunlar günahsızdır. Odur ki, anasının
dediklərini eşidən Buğac, halsız olsa da, zorla gözlərini açıb
deyir:

Bərü gəlgil, aq südin əmdigim qadınım ana!
Ağ birçəklü, izzətlü canım ana!
Aqar ayılda sularına qarğamağıl,
Qazılıq dağının günahı yoqdur.
Bitərlidə otlarına qarğamağıl,
Qazılıq dağının suçu yoqdur.
Qaçar keyiklərinə qarğamağıl,
Qazılıq dağının günahı yoqdur.
Arslanla qaplanına qarğamağıl
Qazılıq dağının suçu yoqdur.
Qarğar isən, babama qarğa
Bu suç, bu günah babamdandır (38,43).

Deməli, Buğacın cavabından bəlli olur ki, onun bu kökə
düşməsində günahkar anasının qarğadıqları yox, atası Dirsə
xandır. Oməklərdəki suyun mifoloji məqamlarla bağlılığından
danışmışdıq. Elə buradakı dağ, daşadönmə də mifoloji aspektlidir. Bunlar barədə, yəni onların mifoloji qatlı olmaları barədə
söhbətin məcrası su haqqındakı söhbətdən də genişdir. Və bu
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barədə bizim geniş araşdırmamız vardır (1,8-25). Həmin araş
dırmada dediklərimizin müəyyən məqamlarım elə Xan qızının
soylamasmdakılara da aid edir və yenidən həmin söhbəti təkrar
etmirik.
Beləliklə, son olaraq bildiririk ki, Xan qızı adlandırdığımız
Dirsə xanın xanımı ilə bağlı bura qədər dediklərimiz onun həm
də mifoloji görüşlərlə sıx əlaqədə olduğunu sübut edir. Bu yön
həmçinin KDQ-in poetik sisteminin hansı qatlarla bağlılığını
dərindən öyrənməyə imkanlı yol açır.

BURLA XATUN
Nəinki Qorqudşünaslar, hətta diqqətli oxucular da etiraz
etməzlər ki, KDQ- dəki xanımlardan söz düşəndə ilk yada gələ
ni Baymdır xanın qızı, Salur Qazanın halalı (boylarda ərlər ar
vadlarına “halal” deyirlər) Boyu uzun Burla xatun olur. Abi
dənin beş boyunda (2,3,4,11,12) bu xanımla qarşılaşırıq. Amma
bu qarşılaşma beş boyun hamısında eyni ölçüdə deyil. Misal
üçün, on ikinci boyda Burla xatunla bağlı cəmi bir cümlə var. O
da belə: “Qaçan Qazan evin yağmalatsa, halammn (yəni Burla
xatunun - B.A) əlin alur, dışra çıqardı...” (38,109). Vəssalam.
Heç on birinci boyda da bu xanımdan əməlli-başlı söz getmir.
Boyun yalnız bir epizodunda ötəri olaraq onunla görüş imkanı
tapırıq. Burada deyilir ki, ovda olan Salur Qazan yuxulayıb
vatır. Bundan istifadə edən kafirlər onu yaxalayıb əsir aparırlar.
Hələ körpə olan oğlu Uruz böyüyəndə də məsələdən xəbər
tutmur. Bunu ondan gizli saxlayırlar. O, elə bilir ki, əslində ba
bası olan Baymdır onun atasıdır. Bir təsadüf nəticəsində həqi
qəti öyrənən Uruz evə gəlir. Epizodu yazıya gətiririk.
Hiddətlənmiş Uruz qəzəbli şəkildə:
Mərə ana, mən xan oğlu degilmişəm,
Xan Qazan oğlı imişəm.
Mərə qavat qızı, mum mana neçün diməzdin?
Ana haqqı Tanrı haqqı degilmişsə,
Qara polad uz qılıncum dartaydım,
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Ğafıllicə görklü başın kəsəydim,
Alca qanın yer yüzinə dökəydim,- dedi.
Anası ağladı, aydır: “Oğul, baban sağdır, amma söyləməyə
qorxdurdum, kafirə varasan, kəndözüni urasan həlak olasan.
Anunçun sana diməzdim, camm, oğul”(38,106).
Burada Uruzun haqqı Tanrı haqqı bilinən anasına dediyi
ağır sözlərin səbəbi bəllidir. Bu sözləri ona dedizdirən içdən
doğan hiddət və qəzəbdir. Biz buna ötücü hal kimi baxırıq. Am
ma boyun çox mühüm mətləbləri içinə alan süjetindəki bu epi
zodda Burla xatunun xarakterini səciyyələndirən iki mühüm
motiv vardır. Birincisi, dustaqlıqda saxlanılan ər dərdi, ər həsrə
ti ilə gizli-gizli qovrulan, göz yaşı axıdan xanım. İkincisi, hər
bir ana kimi, övlad sevgisini uca tutan, övladının təhlükə ilə
üzləşə biləcəyindən çəkinən, narahatlıq keçirən ana.
Elə üçüncü boyda da Burla xatundan geniş danışılmır. Bu
nunla belə, burada da vacib mətləblərlə qarşılaşırıq. Məsələ
belədir. On altı il Bayburt qalasında dustaq saxlanılan Bamsı
Beyrək kafir bəyi qızının yardımı ilə əsirlikdən xilas olub Oğu
za dönür. Bu o vaxtdır ki, Baybican bəyin qızı Banıçiçək nişan
lısı Bamsı Beyrəyin yalandan ölüm xəbərini gətirən Yalançı
oğlu Yalancuğa ərə verilir. Toy düyünü qurulub və bu münasi
bətlə təşkil olunmuş oxatma mərasimində bəlgəyə - nişan qo
yulmuş üzüyə ox atılır. Bamsı Beyrək də gəlib yarışmaya qoşu
lur və üzüyü vurur. Salur Qazan hələ tanımadıqları, dəli ozan
bildikləri Bamsı Beyrəyə bu şücaətinə görə bir günlük bəyliyini
verməklə istədiyi yerə getməsinə razı olur. O, xanımlar top
laşan otağa gəlib qapının ağzında oturur. Boyda oxuyuruq:
“Bunu gördi Qazan bəgin xatunı Boyı uzun Burla qaqıdı aydır:
“Mərə qavat oğlı dəlü qavat, sənə düşərmi bitəkəllüf mənim
üzərimə gələsən” - dedi. Beyrək aydır: “Xanım, Qazan bəgdən
mana buyruq oldu. Mana kimsə dolaşmaz”, - dedi. Burla xatun
aydır: “Çün kim Qazan bəgdən buyruq olubdur, qon otursun!”
- dedi. Yenə döndi, Beyrəgə aydır: “Mərə dəlü ozan, ya məqsu-
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dun nədir?" Aydır: “Xanım, məqsədum odur ki, ərə varan qız
qalqa oynaya, mən qopuz çalam” (38, 63).
Bu bitən söhbətlə Burla xatunun da boydakı fəaliyyəti ta
mamlanır. Burada bir daha ona tuş gəlmirik. Amma bu epizod
dan görək bizə nə bəlli oldu? Birincisi, o bəlli oldu ki, toy və
də bəlkə digər mərasimlərdə də qadınların toplaşdığı məclisə
kişilərin getməsi yasaq imiş. Bamsı Beyrək də ona görə qadın
toy məclisinə gedə bilir ki, Salur Qazandan bir günlük bəylik
almışdır.
İkincisi, Burla xatun belə-belə məclislərin böyüyü sayılır.
O olan yerə kimsə bitəklif gedə bilməz və biz bunu Beyrəklə
söhbətindən də açıq olaraq gördük.
Burla xatunun adı elə Burla xatundur. Mətnlərdə, araşdır
malarda səhv olaraq həmişə, hər yerdə böyük hərflə yazılan
“Boyu uzun” isə ad deyil, təyin əlaməti olmaqla “uzunboylu”
deməkdir. Və məhz samur cübbə geyimli uzunboylu olması ilə
çevrəsindəkilərdən seçilən bu xanımın xarici görünüşü də boy
larda belə təqdim olunub: ağ üzlü, qara qıyma gözlü, al yanaqlı,
incə belli uşaqlıq və yetkinlik çağlarını Qazan xanla bir keçir
mişdir. Bir-birilərini sevmişlər. Burla xatunun dediyinə görə,
ata-anası da bu sevgiyə tərəfdar çıxmışlar.
Onun sözlərinə diqqət edək:
Xan babamın göygüsi,
Qadın anamın sevgisi,
Atam-anam verdigi,
Göz açuban gördügügim,
Könül verib sevdügim (38,69)
KDQ-də Burla xatunla ilk tanışlığımız onun kafirlər tərə
findən əsir aparılması ilə başlayır. Bu, belə olur. Salur Qazanın
Oğuz bəyləri ilə birlikdə ovda olmasından istifadə edən kafir
Şöklü Məlik yeddi minllik orduyla onun yurduna talan salır.
Tövlə-tövlə şahbaz atlarını, qatar-qatar dəvələrini, ağır xəzinə
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sini, bol ağçasım yığıb yığışdırırlar. Üstəlik qırx incə belli bəy
qızını, Salur Qazanın qoca anasını, üç yüz igidlə bərabər oğlu
Uruzu, nəhayət, xanımı Burla xatunu əsir tuturlar.
Söhbətimizi bu istiqamətdə davam etdirməzdən öncə, bir
məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirik. Biz dəqiq bilirk ki, ha
disə, əhvalat, ayrı-ayrı obrazlar, hətta boyların sıra düzümü ilə
bağlı KDQ-də uyğunsuzluqlar qədərincədir. Bir vaxt bu barədə,
ötəri də olsa, danışmışıq (1,208-217). Odur ki, indilikdə yeni
dən həmin məsələyə qayıdıb geniş təfsilat açmaq niyyətində de
yilik. Yalnız bunu demək istəyirik ki, Burla xatun barədə söh
bətə əslində dördüncü boydan başlamaq daha münasibdir. Bircə
faktı deyək. İkinci boyda Salur Qazan bəylərlə ova çıxmağa
hazırlaşarkən dayısı Aruz Qoca ondan soruşur: “Ağam Qazan,
sası dinlü Gürcüstan ağzında oturarsan ordun (yurdun-B.A)
üstünə kimi qorsan?
Qazan aydır: Üç yüz yigidlən oğlum Uruz mənim evim
üstinə dursun!”(38,46).
Göründüyü kimi, Uruz artıq bahadır bir iqiddir. Yurdu qo
rumaq böyüklüyü ona həvala edilir. Amma dördüncü boydan
bizə bəlli olur ki, Uruzun vur-tut on altı yaşı var və o, hələ indiyədək nəinki yay çəkməyi, ox atmağı, baş kəsməyi, qan tökmə
yi bacarmır, heç ov da ovlaya bilmir. Bütün bunları öyrətmək
üçün Salur Qazan onu özü ilə aparıb vuruşduğu, ov ovlayıb,
quş quşladığı, sığın-keyik vurduğu yerləri göstərmək qərarına
gəlir.
Nə etmək olar? Bir halda ki, boyların düzülüşü belə quru
lub, biz də bu nizama uyğun olaraq söhbətimizi davam et
dirməyə qərar veririk.
Burla xatunu əsir saxlayan Şöklü Məlik onun ərindən Qazan xandan heyif - qisas almaq meylinə düşür. O, Burla xa
tunu məclisində sağraq sürdürənə - saqiyə, yəni şərab paylaya
na çevirmək, döşəyinə salıb eyş qurmaq istəyir. Deyək ki, eyş
məsələsi bir yana dursun, nəinki kafir, hətta Oğuzların öz məc
lisində xanımlarının saqilik etmələri rüsvayçılıq kimi etiketə
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sığınayan mümkünsüz işdir. Oğuzlar üçün bu vəzifəni yerinə
yetirənlər, adətən, kafir qızları olurlar.
Məsələdən xəbər tutan Burla xatun kafirləri azdırmaq üçün
çevrəsindəki qırx incə belli bəy qızlarına öyüd verərək deyir:
'Qanqınuza yapışularsa, Qazan xatunı qanqınızdır yeyü, qırq
yerdən avaz verəsiz”(38,49).
Qızlar Burla xatunun öyüdünə əməl edirlər. Belə olduqda
kafirlər daha nanəcib yol tuturlar. Nəyin bahasına olursa-olsun
Burla xatunu tanıyıb bəd əməllərini həyata keçirməyə səy edir
lər. Bunun üçün kafir - Şöklü Məlik deyir: “Mərə, varın Qaza
nın oğlu Uruzı dartın, çəngələ asun. Qıyma-qıyma ağ ətindən
çəkün, qara qavurma bişürüb, qırq bəg qızına ilətün; hər kim
yedi, ol degil, hər kim yemədi, odur. Alun gəlün, sağraq sürsün!”A,49).
Kafirlərin qərarlaşdıqları bu namussuzluq hərəkəti Burla
xatun üçün kulminasiya nöqtəsinə qalxır. Necə olsun, Oğuz eli
nin arxaduranı, basılmaz qəhrəmanı, döyüşlərdə öndə gedəni,
çıxılmazlara çıxış yolu göstərəni, ağsaqqal məsləhət verəni Sa
lur Qazan kimi əri kafir önündə sındırıb rüsvay etməlimi,
yoxsa:
Dünlügi altun ban evimin qəbzəsi oğul,
Qaza bənzər qızımın-gəlinimin çiçəgi oğul,
Doqquz ay dar qarnımda götürdügüm oğul,
On ay deyəndə dünyaya gətürdügim oğul,
Dolması altun beşikdə bələdügim oğul (38,49-50) -

deyib oxşadığı ciyərparasını - oğlu Uruzu kafir qətlindən qoru
malı? Dilemmanın həlli asan deyil. Bayaqdan başqalarına
öyüd-nəsihət verən Burla xatun indi özü məsləhətə möhtacdır.
Odur ki, oğluna üz tutur: “Sənin ətündən, oğul, yiyəyinmi, yox
sa sasi dinlü kafirin döşəginə girəyinmi? Ağan Qazanın namusını smdırayınmı?”
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Burada Uruzun anasına qarşı cavabı hiddətli, qəzəbli, bəl
kə də icrası mümkünsüz olan mərdana cavabdır. Oğuz ərlərinin
mətanətini, qeyrət, namus yolunda ölməyə hazır olmalarını
nümayiş etdirən cavabdır. Bu gün üçün də örnək ola biləcək
həmin cavab budur: “Ağzın qurusın ana! Dilün çürüsün, ana!
Ana haqqı Tanrı haqqı demiməsəydi, qalqubanı yerimdən du
raydım, yaqanla boğazından tutaydım, qaba ökcəm altına salay
dım, ağ yüzini qara yerə dəpəydim, ağzun ilə burnundan qan
şorladaydım, can datlusın sana göstərəydim! Bu nə sözdür? Sa
qın, qadın ana! Mənim üzərimə gəlməyəsən, mənim içün ağla
mayasan. Qo bəni qadın ana, çəngələ ursunlar, qo ətimdən çək
sinlər, qara qovurma etsünlər, qırq bəg qızının önünə ilətsünlər.
Anlar bir yedigində sən iki yegil! Səni kafirlər bilməsünlərduymasunlar, ta kim, sasi dinlü kafırün döşəginə varmayasan,
sağrağın sürməyəsən, atam Qazan namusmı sımayasan. Saqın! ”(38,50).
Bəli, bu cavab “südüm sənə halal olsun!” alqışı müqabilindədir. Ana varlığına qürur, fərəh bəxş edən, başını dik tutmağa
çağıran cavabdır. Bununla belə, ana ürəyi daşdan deyil. Böyü
düb ərsəyə gətirdiyi oğulu gözü baxa-baxa itirmək asan deyil.
Bu üzdən də Burla xatun bıldır-bıldır göz yaşı axıdır, güz al
ması kimi al yanağını dartıb cırır, qara saçını yolub tökür.
Burada yenə də Uruz görünür. Həm də o, bir az əvvəliki
kimi qəzəbli, qəddar deyil. Həlimdir. Anasına təskinlik verən
dir. Həmçinin bu təskinlik KDQ-də xüsusi öyrənmək dəyərində
olan simvollarladır:

Qadın ana! Qarşum alub, nə bögərsən?
Nə bozlarsan, nə ağlarsan?
Bağrımla yürəgim nə dağlarsan?
Keçmiş mənim gümimi nə andırarsan?
Hey ana! Ərəbi atlar olan yerdə
Bir qulun olmazmı olur?
Qızıl dəvələr olan yerdə
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Bir köşəgi olmazmı olur?
Ağca qoyunlar olan yerdə
Bir quzıcığı olmazmı olur?
Sən sağ ol, qadın ana, babam sağ olsun,
Bir mənim kibi oğul bulunmazmı olur?(38,50)
Əlbəttə, KDQ-lə tanış olanlar bilirlər ki, kafirlər arzularına
çata bilmirlər. Salur Qazan və digər Oğuz bəyləri özlərini yeti
rib şərəfsiz kafirlər üçün gen dünyanı dar edirlər. Onları qılınc
dan keçirib tifaqlarım pozurlar.
Sözsüz ki, Burla xatunla bağlı söhbətin məcrası KDQ-in
dördüncü boyunda daha genişdir və burada mifoloji məqamlar
da gərəyin'cədir.
Arxada xatırlatmışdıq ki, Salur Qazan döyüş-vuruş yerləri
ni, ovlaqlan göstərmək üçün oğlu Uruzu ova aparır. İş elə gəti
rir ki, ov zamanı onlar kafirlərlə vuruşub qalib gəlirlər. Amma
Uruzun kafirlərə əsir düşdüyündən xəbər tutmurlar. Bəylər Qa
zan xana deyirlər ki, oğlun quş ürəkli olduğundan qaçıb anası
nın yanına getmişdir. Həqiqətdən xəbərsiz Qazan xan qəzəblə
nir və oğlunu qılıncla parça-parça edəcəyi hiddəti ilə geri
dönür. Qazan xanın ovdan döndüyünü eşidən Burla xatun Dirsə
xanın xanımı kimi, oğlumun ilk ovudur deyib atdan ayğır,
dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırıb Oğuz bəylərinə qonaqlıq
verməyə hazırlaşır. Amma nə fayda ki, o, oğlunu bəylər
arasında görə bilmir. Və elə o andaca sarsılır. Qara bağrı qana
dönür, qara qıyma gözlərindən qan-yaş axıdır. Və elə buradaca
soylamalar söyləyir. Bir-birinin ardınca söylənən bu
soylamalann sayı altıdır.
Birinci soy 1 ama, əsasən, sorğu səciyyəlidir. Burla xatun
Salur Qazandan soruşur ki, ova qoşa getdiyimiz halda nə üçün
tək qayıtmısan? Olmaya şiş qayılardan Uruz uçuruma yuvarla
nıb? Yoxsa, qamışlıqdan çıxan aslana parçalatdırdın? Kafirlər
qollarını bağlayıb əsir aparmadılarmı, oğlumu?

38

İkinci soylamada Burla xatun bir yandan Uruzu öyür, ikin
ci bir yandan canında duyduğu əlamətlərdən söz açır və nəha
yət, həqiqəti söyləməyəcəyi halda Qazan xanın ünvanına qarğış
deyəcəyini bəyan edir. Mənzərənin aydınlığı üçün, bəzi mifolo
ji əlamətləri də içinə aldığı həmin soylamanı bütövlüklə örnək
veririk:
Oğul-oğul, ay oğul! Ortacım oğul!
Qarşu yatan qara dağım yüksəgi oğul!
Qarannulıca gözlərim aydını oğul!
Sam yelləri əsmədən, Qazan, qulağım çınlar.
Sarımsaq otu yemədən, Qazan, içüm göynər.
Sarı yılan soqmadan ağca tənüm qalqar-şişər.
Qurumışca köksümdə südüm oynar.
Yalnuzca oğul görünməz, bağrım yanar.
Yalnız oğul xəbərin, Qazan, degil mana!
Diməz olursan, yana-göynə qarğaram, Qazan, sana!
(38,69)

Soylamadakı bəzi mətləbləri gözdən keçirək. Birinci
misradakı “ortac”dan başlayırıq. Bu sözə misal verdiyimiz
örnəkdəkindən savayı, abidədə bir kərə də elə Burla xatunun
dediyi mənada tuş oluruq. Üçüncü boyda Bayındır xanın önün
də, sağ-solunda oturmuş bəy oğlanlarını görən Baybörə bəy ah
çəkib hönkür-hönkür ağlayır. Salur Qazan bunun səbəbini so
ruşduqda Baybörə bəy deyir: “Xan Qazan, necə ağlamayayın,
necə bozlamayaym? Oğulda ortacım yoq, qardaşda qədərim
yoq”(38,54).
Abidədə “ortac” tərkibli daha iki söz var. Səkkizinci boyda
Oğuzlara qənim kəsilmiş təkgözlü Təpəgöz, nəhayət o təkcə
gözünü Basatın əli ilə itirir. Tamam-kamal kor olur və bununla
da öldürüləcəyini yəqinləşdirir. Ömrünün sonunda bu bədhey
bət varlıq heç olmazsa kimlər tərəfindən ölüm girdabına salın
dığını öyrənmək istəyir. Odur ki, Basatdan atasının adını, dö
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y üşlərdə ələm - bayraq götürənlərini, vuruşda öndə gedən alp
larım xəbər almaqla bərabər, həm də soruşur: “Qalarda-qopar
da, yigit, yerin nə yerdir?”. Basat da Təpəgözün digər şullarım
cavablandır və yer-yurdunu belə tamdır: “Qalarda-qoparda ye
rim Günortac! ”(38,92).
On birinci boyda kafirlər önündə öz soyu, kökü ilə öyünən
Salur Qazan onlara bunu da deyir: “Ağ qayanın qaplanının erkəgində bir köküm var,// Ortac qırda sizin keyiklərinüz durğurmaya”(38,106).
Son iki öməkdəki “Günortac”, “Ortac qır” (“qır”, əsasən,
çöl, səhra, düz, düzənlik mənalarındadır), sözsüz ki, yer, məkan
anlamındadır və elə lüğətlərdə də beləcə qeyd olunub (38,160)
' Ortac”ın lüğətlərdəki açıqlanması isə belədir: “Atanın yerini
tutacaq olan, varis, ortaq, şərik, bərabər, birlikdə, ölənin yerini
tutacaq olan və s.”(26,266; 38, 187).
Zənnimizcə, lüğətlərdə olanlara “arxa”, “dayaq” sözlərini
də əlavə etməklə qiyamət qopmaz. Elə əslində də belədir. Doğ
rudan da, Baybörə ona görə ağlayıb sızlayır ki, ortacı - yəni ar
xası, dayağı, özündən sonra onu əvəz eləyicisi yoxdur. Elə sö
zün açdığımız dördüncü boyda da Salur Qazan oğlu Uruzu fə
rasətsiz hesab etdiyi üçün onu özünə arxa, əvəzedici saya bil
mir. O, Uruza üz tutub deyir: “Yarmkı gün zaman dönüb, bən
ölüb sən qalıcaq tacım-taxtım sana verməyələr”(38,66).
Elə Burla xatun da “ortacım oğul” deyəndə, şəksiz, onu
özünün ümidi, arxası, dayağı olmasım bildirir.
Amma nədənsə, bu cür aydınlıqlar ortada ola-ola Azərbay
can mifşünaslığında dəyərli xidmətləri olan prof. M.Seyidov
məsələyə ayn şəkildə yanaşmışdır. O, “ortac”ı da “günortac”,
“ortac qır” sözləri ilə bir sıraya qoyaraq onların hamısının yer,
məkan bildirməsini iddia etmişdir. Hətta işi o yerə gətirib çıxa
rıb ki. Burla xatunun Baybörə bəyin dediyi ilə mənaca yüzəyüz eyni olan “ortac”ı “uca”, “ucalıq”, “dağın yüksəyi - təpəsi”
anlamında olmasını təkid etmişdir (48, 406). Ona təəccüb edir
sən ki, sözün danışdığımız soylamanm, M.Seyidovun özünün
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də misal verdiyi birinci iki misrasının ikincisindəki “qara dağım
yüksəgi”nə nə üçün əhəmiyyət verməmişdir? Çox güman ki,
əgər ikninci misradakı “yüksəgi”dən də danışmış olsaydı, onda
birinci misradakı “Ortac”a “yüksək”deyə bilməzdi. Düz ol
mayan fikrinin düzsüzlüyü elə oradaca ortaya çıxardı.
Burla xatunun soylamadakı “Sarı yılan soqmadan ağca tənüm qalqar-şişər//Qurumuşca köksümdə südüm oynar” sözləri
ni arxada Dirsə xanın xanımı Xan qızının da dilindən təqribən
elə bu şəkildə eşitmişdik və az-çox fikrimizi də söyləmişdik.
Bu üzdən yenidən həmin söhbətə qayıtmağa gərəklik
görmürük. Amma buradakı “sam yelləri əsmədən, Qazan,
qulağım çınlar”m bir-iki kəlmə izaha ehtiyac istədiyindən də
boyun qaçıra bilmirik.
Qulağın “çmla”ması, yəni cingildəməsi düşünürük ki, mif
bürüntülü əski inamla bağlıdır. Və bu inama görə indinin özün
də də qulaq cingiləyəndə “hardasa, kimsə sözümü danışır” de
yirlər. Bu da maraqlıdır ki, sağ qulağın cingildəməsi xeyirə, sol
qulağın cingildəməsi şərə yozulur.
Boydan bizə bəllidir ki, kafirlər Uruzu əsir aparırlar, əl-qo
lunu bağlayıb qapı ağzına yıxırlar. Girən-çıxan onu tapdalayıb
keçir. “Qarı düşmən tatar oğlu əlümizə girmişkən cəza ilə
öldürəyim!” (38,71) deyirlər. Bu əzab-əziyyətdən, dözülməz
işgəncədən, üzə vurmasa belə, sözsüz ki, Uruzun bağrı qana
dönür, xoş günlərini xatırlayır və belə məqamda, ilk növbədə
atasını, daha çox anasım yada salır. Bu xatırlatma, yadasalmalar
da öz əksini Burla xatunun qulağının cingiltisində tapır.
Burla xatunun ardıcıl olaraq söylədiyi üçüncü soylamasında əvvəlki soylamadakı qarğışının təkrarını hesaba almasaq, iki
cəhət diqqəti çəkir. Bunlardan biri Uruzun öyülməsi və bu
öyümün içində Uruzun nəyə qadirliyinin nəzərə çatdırılması,
ikincisi isə ana həsrəti. Deyək ki, bu soylamanın mahiyyətindən
də bir uyğunsuzluq duyuruq. Arxada demişdik ki, Salur Qa
zanın Uruzdan narazılığı onun ov ovlamağı, silah alıb döyüş
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məyi bacarmamsıdır. Amma soylamada bunun, demək olar ki,
tam əksini görürük. Diqqət edək:

Qarğı cida oynadanlar vardı, gəldi,
Altım cida oynadana, ya Rəb, noldı?
Qaraquc ata binənlər vardı, gəldi
Bədəvi atlu bir oğula, ya Rəb, noldı?
Nökər gəldi, nayib gəldi,
Yalnız bir oğula, ya Rəb, noldı?
Yalnız oğul xəbərin, Qazan, degil mana!
Diməz olsan, yana-yana qarğaram, a Qazan, sana! (38,69)
Burla Xatunun növbəti soylamasında dediklərinin, yəni qu
ru-quru çaylara su, suçu salmasının, qara donlu dərvişlərə nəzir
verməsinin, aclar doyuzdurub, çılpaqları geyindirməsinin, dilək
ilə bir oğul bulmasınm Xan qızı adlandırdığımız Dirsə xanın
xanımının sözləri ilə üst-üstə düşdüyünü, buradakı mifoloji
mətləblərin hansı görüşlərlə bağlılığını arxada aralığa çıxartığımızdan təkrar bu barədə danışmırıq. Və bir başa beşinci soylamaya müraciət edirik.
Bəli, bura qədər olan soylamalarda Burla xatunu bir qədər
asılı, bir qədər şikayətçi, bir qədər küskün olaraq görürük. Be
şinci soylamada isə o, tamamilə yeni ampulada tanınır. Burada
Burla xatun tələbkar, hədə-qorxu gələn, hər an döyüşə hazır
olan, oğlu Uruzun yolunda hətta ölümdən belə çəkinməyən hü
nərli, cəsarətli, qorxmaz qəhrəman kimi gözümüz önündə uca
lır. İnanmaq üçün onun Salur Qazana üz tutaraq söylədiklərinə
qulaq asaq:

Qarşu yatan qara dağdan
Bir oğul uçurdunsa, degil
mana,
Kulünglə yıqdır ayım!
Qamın aqan yügrək sudan
Bir oğul uçurdunsa, degil
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Damarların tuğladayım!
Azgun dinlü kafirlərə
Bir oğul tutdurdunsa, degil mana
Xan babamın mən yanına varayın
Ağır ləşkər, bol xəzinə alayın
Paralanıb Qazılıq atımdan enməyincə.
Yenümlə alca qanım silməyincə,
Yalnız oğul xəbərin almayınca,
Kafir yollarından dönməyəyin!(38,70).

Bu soylamanın davamında Burla xatunun Salur Qazana
sualları simvollar üstə köklənib. O, oğlu haqqında səhih xəbər
almazsa, al yanağını dartıb cıracağını, qara şivən qoparacağını
söyləyir.
Nəhayət, sonuncu soylamada biz Burla xatunun oğlu barə
dəki istək-arzusu ilə tanış oluruq. Ananın muradı, sən demə, bu
imiş ki, Qalın Oğuz elini gəzib-dolaşsın, oğluna ala gözlü bir
nişanlı tapsın, qara yer üstündə ağ otaqlar tikdirib gəlin gətirsin.
Amma indi o, bu muradına yetməyib. Və bunların da hamısının
günahı ərindədir. Ona görə də, hər soylamanın sonunda olduğu
kimi, burada də Salur Qazana “yana-göynə” qarğış söyləyir.
Arxada qarğış barədə az-çox danışdıq və bildirdik ki, ana
nın qarğışı uşaqlarına qarşı bir elə də kəsərli olmur. Çünki övla
dma əmizdirdiyi südü bu qarğışı tovdan salır.
Salur Qazan isə Burla xatunun əridir. Burada qan doğmalığı yox, müəyyən ölçüdə yadlıq vardır. Bu üzdən də Burla xatu
nun “yana-göynə” qarğışından Salur Qazan bərk xofa düşür.
Onu qarğış söyləməməyə çağırır və oğlunu mütləq tapıb gətirə
cəyinə söz verir.
Bir az əvvəl Burla xatunun cəngavər bir xanım olduğunu
soylamaya arxalanmaqla demişdik. Süjetdəki sonrakı əhvalat
larda bunun doğrudan da belə olmasını açıq-aydın görürük. Sa
lur Qazanın Uruzun arxasınca tək-tənha yollanmasmdan nara
hat olan Burla xatun silahlanır, qara ayğınna süvar olub ərinin
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getdiyi səmtə yol alır. Kafir məkanına gəlib o vaxt yetişir ki,
Uruzun əsirlikdən xilası uğrunda vuruşan Qazan xan yaralanıb,
al qanın içindədir. O, elə bir haldadır ki, heç halalım - xanımını
belə tanıya bilmir. Döyüş meydanına gəlmiş Burla xatunu yad
bir igid bilib ondan atım, silahlarını istəyir. Salur Qazanın bu
istəməsində Burla xatun geyim-kecimi, silah qurşaması ilə,
sözün gerçək anlamında, gözlərimiz önündə qüdrətli, qüvvətli
bir cəngavər olaraq ucalır, heykəlləşir. Qazan xanın dediklərinə
qulaq asaq:
Qara ayğırın cilavısını mana dartğıl, yigit!
Təkyə tutub yüzümə baqgil, yigit!
Altındağı qara ayğırı mana ver gil, yigit!
Əlündəki sür cidanı,
Yanındagı gög poladını mana vergil, yigit!
Bu günümdə umud olgıl mana!
Qala-ölkə verəyin sana!(38,73).

Burla xatunun cəngavərliyi kafirlərlə vuruşda daha aydın
görünür. Qazan xanın oğlunu əsirlikdən qurtarmağa getdiyini
bilən Oğuz bəyləri axışıb gəlirlər. Kafirləri qırıb tökürlər. Burla
xatunun hünəri daha şücaətli, qələbəni tamamlayan bir aktdır.
Boydan oxuyuruq: “Boyu uzun Burla xayun qara tuğın kafirin
qılıcladı, yerə saldı”(3%,74).
Örnəyin bütövlükdə kursivdə verməyimiz səbəbsiz deyil.
Sual oluna bilər: - Burla xatunun kafirin qara tuğunu (bayra
ğını) qılınclayıb yerə salması nə böyük işdir ki, kursivlə də ve
rilsin?
Bəli, məsələnin mahiyyəti aydınlaşanda bunun doğrudan
da, böyük iş olduğu sübuta yetir. Belə ki, bayraqla bağlı biz
'Kitabi-Dədə Qorqud”da rəng simvolikası” kitabımızda yetə
rincə danışmışıq (30-32). Buruda bunu da bildirmişik ki, əski
çağlarda hər dövlətin üç bayrağı olurmuş: ağ, qırmızı, qara
rəngli bayraq. Ağ rəngli bayraq qalibiyyət, qırmızı rəngli bay
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raq döyüşə başlamaq, qara rəngli bayraq isə güc, qüdrət simvo
lu imiş.
Burla xatun da kafirlərin məhz qara rəngli bayrağını qılınclayıb ayaqlar altına salmaqla onların özlərini güclü, qüdrətli
bilmə xəyallarını, düşüncələrini puça çıxarır.
Beləliklə, Burla xatunla bağlı xatırlatdığımız bəzi səciyyə
vi cizgiləri, dediklərindəki az-çox mifoloji əlamətli olanları
hesaba almaqla o, əsasən, üç cəhətdən daha çox tanınır, yadda
qalır: ər namusunu qoruyan mətanətli xanım, qəlbində dərin öv
lad sevgisi yaşadan ana, döyüş-vuruşda ər alplar qədər qorx
maz, şücaətli cəngavər.
BANIÇİÇƏK

KDQ-də Dirsə xanın xanımı Xan qızından və xanlar xanı
xan Bayındırm qızı, Salur Qazanın xanımı Burla xatundan son
ra daha çox tanınan, üçüncü boyun iki əsas qəhrəmanından biri
olan Baybican bəyin qızı Bamçiçəkdir. O, KDQ-də yeganə qız
dır ki, qeyri adi doğuluşludur. Bu, belə olub. Baybörə bəyin
oğul istəyi xatirinə Oğuz bəyləri göyə üz tutaraq əl qaldırıb dua
edirlər. İşi belə görən Baybican bəy də onlara üz tutub deyir:
“Bəglər, mənim dəxi haqqıma bir dua eylən. Allah Taala mana
da bir qız verə”(38,54). Bəglər onun üçün də dua edirlər. Və elə
buradaca Baybican bəy bunu da bəyan edir: “Bəglər, Allah Taala mana da bir qız verəcək olarsa, siz tanıq olun, mənim qızım
Baybörə bəg oğluna beşikkərtmə yavuqlu olsun”(38,54).
Bu deyimdəki bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirik. Bili
rik ki, daha çox əski çağlarda, bəzi hallarda elə indinin özündə
də eyni vaxtda, sözsüz ki, ayrı-ayrılıqda, doğulmuş oğlanla qızı
gələcəkdə evləndirmək ənənəsi məişətdə olub. Bu ənənə, bir
qayda olaraq, “göbəkkəsmə”, “beşikkərtmə” ayininin icrasında
öz təsdiqini tapır. “Göbəkkəsmə”də, adətən, yeni doğulmuş
uşaqların kəsilmiş göbəklərini bir-birinə düyünləməklə, “beşikkərtmə”də isə beşiyin tutacağında, yaxud yan hissələrinin üst
ağaclarında kəsici alətlərlə kəsiklər açmaqla ayin icra olunur.
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Deməli, Baybican da “beşikkərtmə” deyəndə bu yönü nə
zərə çatdırmışdır.
Zamanın vaxt-vədəsində alqışı-alqış, qarğışı-qarğış olan
bəylərin duası burada da müstəcəb olur. Tanrının inayəti ilə
Baybörənin oğlu, Baybicanın isə qızı olur. Oğlanın ilk adı Bozoğlan (Oğuzlarda oğlan sayılan, tanınan adım insiasiya mərhə
ləsinə çatdıqda alır. Bazoğlan da on altı yaşında bəzirganların
mallarını əllərindən almış Evnik qalasının kafirlərini döyüşdə
məğlub edir. Bəzirganların mallarını geri alır. Bu üzdən də Qor
qud Ata ona Bamsı Beyrək adı verir), qızın adı isə Bamçiçək
olur.
Düzdür, boyda Bamsı Beyrəyin uşaqlığı, böyüməsi barədə
ötəri də otsa, xəbər vardır. Burada deyilir: “Baybörənin oğlu
(Bamsı Beyrək-B.A) beş yaşına girdi, beş yaşından on yaşma
girdi... On yaşından on beş yaşına girdi...Çaya baqsa çalımlu,
çal qaraquş ərdəmlü, bir gözəl yaxşı yigit oldu”(38,54). Banıçiçəyin uşaqlığı, necə böyüməsi sandan isə boyda bir söz
deyilməyib. Amma boyu oxuduqca öyrənirik ki, bu qız qara
saçlı, ala gözlü, ağ üzlü, güz alması kimi al yanaqlı, gümüşü ağ
biləkli, gözəllər şahı olan bir qızdır. Bəli, bu belədir. Amma eloba içində Banıçiçəyin daha çox hansı keyfiyyətlərlə tanınması
nı Bamsı Beyrəklə Baybörənin söhbətindən öyrənirik.
Bamsı Beyrək atasına evlənmək istədiyini bildirdikdə o,
kimin qızını gözaltı etdiyini soruşur. Beyrək deyir: “Baba, ma
na bir qız alı ver kim, mən yerimdən durmadan ol durgəc gə
rək! Mən qarağuc atıma binmədin ol binmax gərək! Mən qırıma
varmadın ol mana baş gətirmək gərək! Bunun kibi qız alı, baba
mana"
Babası Baybörə xan aydır: “Oğul, sən qız diləməzsən, kən
dimə bir hampa (Vatikan nüsxəsində “həmta''-B.A) istəmişsən.
Oğul, məgər sən istədigün qız Baybican bəg qızı Bamçiçək
ola?!-dedi. Beyrək aydır: “Bəli, pəs, əvət, ağ saqallu əziz baba,
mənim dəxi istədügüm oldur”(38, 56).
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Baybörə bəyin dediklərindən belə çıxır ki, Banıçiçəyin
Bamsı Beyrək sadalayan keyfiyyətlərini Oğuzda hamı bilir.
Amma bu qızın nə vaxt, harada kimlərə qarşı belə hünərlər gös
tərməsi barədə xəbərə tuş olmuruq. Həm də hesaba alaq ki,
Bamçiçək KDQ-də yalnız elə sözü gedən boyda iştirak edir.
Digər boylarda bir kərə də olsun onu görmürük. Bununla belə,
Banıçiçəyin Bamsı Beyrəklə qarşılaşarkən göstərdiyi şücaətlər
deyilənlər üçün sübut meyarı məqamındadır. Deyək ki,
Banıçiçəyin Bamsı Beyrəklə qarşılaşması səhnəsinə gedən yol
da məsafəlidir.
Arxada da dediyimiz kimi, Baybörənin Bozoğlan adlı oğlu
bəzirqanların mallarını aparan kafirlərlə döyüşdə üstünlük
qazanır. Bu şərəfə o, Qorqud Atadan tanınma - Bamsı Beyrək
adı alır və ova yollanır. O, ovda bir keyiki qova-qova gəlib göy
çayırm üstündə tikilmiş qırmızı otağın yanma yetişir. Otağın
məhz elə qırmızı rəngli olmasından həyalnan, boyda olduğu ki
mi desək, ədəblənən Bamsı Beyrək geri-geri çəkilir. Nə üçün?
Ona görə ki, Oğuz adətinə görə, ərgənlik yaşma çatmış bəy qız
ları üçün tikilən otaq, qurulan çadır tanınma əlaməti kimi, qır
mızı rəngli olurmuş. Bamsı Beyrək də bunu bildiyi üçün, amma
qızın kimliyini tanımadığı üçün etiket qaydasına əməl edərək
qırmızı rəngli otağa yaxınlaşmaqdan çəkinir.
Bamsı Beyrək kəmənd atıb keyiki - ceyranı tutur. Bütün
bunları pəncərədən görən Bamçiçək yanındakılardan birini Qısırca Yengəni hələlik ovçu bildiyi Bamsı Beyrəkdən pay
istəməyə yollayır. Və yalnız indi, Qısırca Yengə ilə söhbətin
dən Bamsı Beyrək qırmızı rəngli otağın Banıçiçəyin olduğunu
bilir və ədəblə geri dönür.
Bizə bəllidir ki, Oğuzda dörd igid niqabla gəzirmiş: Qara
Çəkur, Qara Çəkur oğlu Qırqqunuq, Qanturalı, Bamsı Beyrək.
Bamçiçək də, Qısırca Yengənin dediyindən, ovçunun niqablı
olduğunu bilincə onu çağırtdırıb danışmaq istəyir. Öyrənmək
istəyir ki, bəlkə bu Bamsı Beyrəkdir. Çünki atası Baybican bəy
bir vaxt ona “səni üzü niqablı Beyrəyə vermişəm” demişdi.
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Bamsı Beyrəyin çağırılması və Banıçiçəyin onunla qarşı
laşması səhnəsində Oğuzlardan başlayıb gələn və az-çox bu
giin də məmləkətimizin bəzi məkanlarında qorunmaqda olan bir
etiket qaydası ilə də tanış olmaq imkanı tapırıq. Belə ki, ərgən
qızlar tanımadıqları cavan oğlanlardan, nişanlılar, gəlinlər isə
qayınata, qayinanadan yaşınmış, üzlərini onlara göstərməkdən
çəkinmişlər. Hətta qız ər evinə gəlin gəldikdən sonra da müəy
yən müddət nəinki üzünü, eləcə də boyunu belə evdəki
böyüklərdən gizlətməyə səy etmişdir. Gəlinin üzə çıxması üşün
ona dəyərli hədiyyələr verməklə xüsusi üzəçıxma, boygöstərmə
mərasimi keçirilərmiş. Bu sonuncu etiket adəti elə indinin
özündə də davam etməkdədir.
Boyda deyilir ki, “Beyrək gəldi, Bamçiçək yaşmaqlandf'(38,55). Yəni üzünü örtdü. Sorğu-sualdan Bamçiçək ovçu
nun doğrudan-doğruya Bamsı Beyrək olduğunu öyrənsə də, hə
ləlik özünü tanıtmaq istəmir. Bamsı Beyrəyin nə üçün gəlməsi
nin səbəbini bilmək istəyir.
Burada yenə bir uyğunsuzluqla üzləşirik. Bayaqdan deyi
rik ki, Bamsı Beyrəyin ovu qaçıb buraya gəldiyi üçün o da ovu
nu qova-qova bura yetişmişdi və Qısırca Yengənin xəbərindən
qırmızı otağın Banıçiçəyə məxsusluğunu bilmişdi. İndi isə de
yir ki, “Baybican bəğin bir qızı varmış, anı görməgə gəldim!”A55). Olsun ki, burada bir fəndgirlik də var. O, artıq bi
lir ki, gəldiyi yerdə olan Banıçiçəkdir. Odur ki, guya ovlayacağı
ceyranın arxasınca yox, elə Bamçiçəyi görməyə gəldiyini söy
ləməklə yerini şirin salmaq istəyir.
Bütün dünya, eləcə də Azərbaycan xalqının anonim ədə
biyyatı örnəklərində də qızlar özlərini onlan sevən oğlanlara əl
bəəl tanıtmırlar. Bunun üçün oğlanlar sınanılır, müxtəlif şərtləri
yerinə yetirməli olurlar. Elə oğlanlar da çox vaxt bu yolu tutur
lar və qızla oğlan aralarında yalnız özlərinə bəlli bəlgə - nişan
da qoyurlar. Misal üçün, “Üç şahzadə” Azərbaycan nağılında
təqdim olunan şah qızı onu istəyən oğlanın hünər və bacarığını,
namus və qeyrətini, ağıl, mərifət və dərrakəsini sınayır. Oğlan
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tədbirlə, dünyagörmüş pirani-nuranilərin tövsiyə və məsləhəti
ilə tilsimləri sındırır. Aslan və qaplana qalib gəlir. Sehirli qılın
cı qırır. Od-alov içindən üstünə hücum çəkən əjdahanı boğub
öldürür. Bundan sonra qız oğlanın ağıllı-kamallı olmasını da
yoxlayır. Nağılda deyilir: “Sabahısı gün qız oğlana bir zümrüd
göndərdi. Oğlan getdi bazara, bir dənə zəbərcəd alıb qoydu bu
nun yanma, qaytardı dala. O biri gün qız oğlana bir dənə almaz
göndərdi. Oğlan almazı da bir daş üstdən qoyub əzdi, bir dəs
mala bağlayıb qaytardı dala. Üçüncü gün qız oğlana bir dənə
brilyant göndərdi. Oğlan gedib bazara, ondan da qiymətli bir
brilyant aldı, iki dənə də yaqut, hamısını bir yerdə göndərdi qıza”(14,1, 163).
Bu tapmaca növlü sual-cavabın mənası belədir: qız ataanası üçün özünü zümrüd kimi qiymətli, əziz bilirsə, oğlan ca
vab verir ki, elə mən də atam-anam üçün əzizəm, qiymətliyəm.
Qız özünün almaz kimi bərk, arzularının saysız olduğunu bil
dirdikdə, oğlan almazı əzməklə deyir ki, əgər sənin istək və tə
ləblərin həddini aşsa, onları beləcə əzərəm. Nəhayət, qız bril
yant kimi gözəl olduğunu bildirir. Oğlan qızın göndərdiyi bril
yantdan da qiymətlisini alır, yanına iki yaqut da qoyub geri
qaytarır. Bu o deməkdir ki, mən də gözələm, amma bizim yaqu
ta oxşar iki oğlumuz da dünyaya gəlsə, gör onda nə qiyamət
olar.
Sözsüz, bu sıradan olan örnəklərin sayım artırmaq çətin
deyil. Məsələ belədir ki, Bamçiçək də Beyrəyi taniyanda özünü
o dəqiqə nişan vermir. Onu sınaqdan çıxarmaq istəyir. Odur ki,
Bamsı Beyrək Baybican bəyin qızını görmək üçün gəldiyini
söyləyəndə Bamçiçək deyir: “Ol öylə adam degildir kim, sana
görünə! ...Amma mən Bamçiçəgin dadısıyam (dayəsiyəm-B.A).
Gəl indi sənünlə ava çıqalım. Əgər sənin atun mənim atumı ke
çərsə, onun atını dəxi keçərsən. Həm sənünlə ox atalım. Məni
keçərsən, anı dəxi keçərsən. Və həm səninlə gürəşəlim. Məni
basarsan, anı dəxi basarsan”(38, 55-56).
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Atçapma və oxatmada Bamsı Beyrək üstünlük qazanır. Bu,
Bamçiçəyi təəccübləndirir. Çünki onun necə bir hünər sahibi
olmasını biz burada elə qızm öz dilindən eşidirik: ''Mərə yigit,
mənim atımı kimsə keçdigi yoq. Oxımı kimsə yardığı yoq. İndi
gəl sənünlə gürəş tutalım”(38,56).
Güləşmədə Bamsı Beyrək duyur ki, Banıçiçəyin belini ye
rə vura bilməyəcək. Odur ki, namərdlik etmək yolunu tutur. O,
qızın zərif yerindən (döşündən) yapışmaqla qızı yıxır. Yalnız
bundan sonra Banıçiçək kimliyini tanıdır. Bamsı da onu üç
öpüb bir dişləyir və üzüyünü onun barmağına taxmaqla arala
rında özlərinə bəlli bəlgə qoyurlar.
Qorqud Atanın elçiliyi ilə Banıçiçəyin Bamsı Beyrək üçün
istəməsi uğurla nəticələnir. Biz bu mərhələnin əlverişli nəticə
sindən sonra yenə Oğuzda mövcud olan iki etiketlə tanış
oluruq. Əvvəlcə boydakı epizodu oxuyaq: “Oğuz zamanıfıda bir
yigit ki, evlənsə, ox atardı. Ox nə yerdə düşsə, anda gərdək
digərdi. Beyrək xan dəxi oxın atdı, dibinə gərdəgin dikdi.
Adağlısından ərgənlik bir qırmızı qaftan gəldi. Beyrək
geydi”(38,57).
Deməli, buradan bizə birinci o bəlli oldu ki, evlənən kimsə
mütləq ox atmalı və oxu düşdüyü yerdə - gələcəkdə yaşayış
odası tikiləcək yerdə gərdək qurmalıdır. İkincisi, nişanlı üçün
adaxlısından hədiyyə - daha çox qızın özü toxuduğu ərgənlik
köynək gəlməlidir. Həm də bu köynək mütləq qırmızı rəngdə
olmalıdır. Bu da səbəbsiz deyil. Arxada ərgənlik qızların tanın
ma əlaməti olaraq qırmızı rəngli otaqda oturduğunu bildirmiş
dik. Elə nişanlı oğlana da qırmızı rəngli köynəyin göndərilməsi
eynən bu məqsədə xidmət edir. Yəni bir oğlanın nişanlı olması
çevrəsindəkilərin arasında qırmızı rəngli köynək geyməsi ilə
tanınır.
Bura qədər yazdıqlanmızdan biz Bamçiçəyi vüqarlı, təd
birli, at səyridən, ox atan, pəhləvalar kimi güləşən bir qız olaraq
tanıdıq. Süjetin sonrakı motivlərində isə bu deyilənlərdən heç
bir əsər-əlamət görmürük. Banıçiçək, sanki həmin Banıçiçək
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deyil. Artıq o, ah-nalə içində üzülən ixtiyarsız bir qıza çevrilir.
Fikirimizin təsdicji üçün boya müraciət edək.
Banıçiçək Bamsı Beyrəyə nişanlanır. Bamsı Beyrək isə
otuz doqquz igidi ilə işrət məclisi qurur. Yeyib -içib yatırlar.
Casus Bayburt hasarının bəyinə xəbər verir ki, “Nə oturarsan,
sultanım, Baybican bəg ol sənə verəcəgi qızı Beyrəgə verdi”(38, 57).
Yeddi yuz kafir tökülüşüb gəlir. Bamsı Beyrəkgili yatdıq
ları yerdə tutub əsir aparırlar. Beyrəyin ata-anası səhər durub
görürlər ki, “gərdək paralanmış, naib şəhid olmuş”dur (38,57).
Buradan açıq-aydın görünür ki, Beyrək və otuz doqquz
yoldaşı kafir basqınına tuş olmuşdur. Əgər bunlar öldürülsəydi
cəsədləri ortada olardı.
Deməli, onlar əsir aparılıb. Kim aparıb, hara aparıb? Bilən
yoxdur. Bu inandırıcı görünmür. Axı kafirlərin Oğuzlar arasın
da casusları olduğu kimi, elə Oğuzların da kafirlər arasında
adamları olur. Bir hadisə olanda, yaxud kafirlər Oğuzlara hücüm edəndə onlar əlbəəl bu xəbəri çatdırırlar. Misal üçün, doq
quzuncu boyda Bəkil atdan yıxılıb ayağım sındıranda kafirlər
bunu fürsət bilib onun üstünə hücuma hazırlaşırlar. Əhvalatı
Bəkilin kafirlər arasında olan adamı o saat Oğuza xəbər verir
(38,95).
Bəs necə olur ki, Bamsı Beyrək otuz doqquz igidi ilə əsir
gedir və nə az, nə çox düz on altı il onlar Bayburt hasarında əsir
qalırlar, heç kəs bundan xəbər tutmur. Daha bu qədər adam toz
olub göyə sovrulmadı ki.
Əlbəttə, sözümüz bunda deyil. Sözümüz ondadır ki, Banıçiçək də Bamsı Beyrəyin yoxluğunu eşidincə ağ donunu çıxarıb
qara geyinir, güz alması kimi al yanağını dartıb yırtır, sözün
gerçək anlamında, şivən qoparır: “Vay, al duvağım iyəsi! Vay,
almm başım umun! Vay, şah yigidim, vay, şahbaz yigidim!
Doyunca yüzinə baqmadığım, xanım yigit! Qanda getdin, bəni
yalnız qoyub, canım yigit,! Göz açuban gördigim (Düz deyil.
Bamçiçəyin göz açıbıan Beyrəyi gördüyü barədə bir kəlmə də
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yoxdur. Onların ilk görüşü Beyrəyin keyiki qovub Banıçiçəyin
olduğu yerə gətirdiyi vaxt olub - B.A.) könül ilə sevdigim, bir
\asduqda baş qoduğım! (yenə düz deyil. Onlar hələ təzəcə
nişanlanmışdılar. Evlənməmişdilər ki, bir yaşdıqda baş da qoy
sunlar -B.A) Yolunda öldügim! Qurban olduğun!...”(38,58).
Yalançı oğlu Yalancuq da yalandan Bamsı Beyrəyin ölüm
xəbərini gətirəndə Banıçiçək elə bu şəkildə şivən qoparıb göz
yaşı axıdır.
Onu Yalançı oğlu Yalancuqa ərə verirlər. O susur. Etirazfilan eləmir. İndi otuz iki yaşa çalmış bu qızda on altı yaşında
vurub-çatan, tutub-yıxan Banıçiçəkdən heç bir nişanə yoxdur.
Düşünmək olar ki, Banıçiçək elə bu olanlarla razıdır. Bamsı
Beyrək heç onun yadına da düşümür. Amma əslində belə deyil.
Onun qəlbindən qara qanlar axmasını Bamsı Beyrəyin dustaq
lıqdan xilas olub özünü Oğuza yetirməsi, Salur Qazanın icazəsi
ilə Banıçiçək üçün düzənlənmiş toy mərasiminə getməsi gəlin
gedəcək qızın-yəni Banıçiçəyin oynamasını tələb etməsindən
öyrənirik.
Bamsı Beyrəyi bacıları, Oğuz bəyləri kimi toydakı xanım
lar da tanımır. Üz-gözünü basmış saç-saqqaldan, üst-başmın
geyimindən onu dəli ozan bilirlər. Odur ki, o, “ərə varan qız
qalqa oynaya mən qopuz çalam” deyəndə, Banıçiçəyin əvəzinə
irəlidə barələrində müfəssəl söz açacağımız Qısırca Yengə ilə
Boğazca Fatmanı oynadırlar. Bamsı Beyrək onların eyiblərini
açıb yerlərində otuzdurur və nəhayət Banıçiçək oynamağa məc
bur olur.
Biz bilirik ki, toy Banıçiçəyindir. Amma o hələ də qızlar
arasında məhz gəlin gedən qızın olmasını tanıdan qırmızı qaftanını geyməmişdir. O, bunu yalnız oynamağa qalxanda geyir.
Əllərini də donunun içində gizlədir ki, Beyrək verən üzüyü gö
rən olmasın. Bunu belə görən Bamsı Beyrək deyir ki, bəs xan
qızı qar-çovğunda su gətirməyə gedərkən biləyindən on barma
ğını don vurduğu üçün eyiblidir.
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Bu sözləri eşidən Bamçiçək acıqlanır və gümüş kimi ağ bi
ləklərini açıb əllərini irəli uzatdıqda barmağındakı üzük görü
nür. Üzüyü görüb tanıyan Bamsı Beyrək soylayır:
Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına çıqdınmı, qız?!
Qarılatıb dört yanına baqdınmı, qız?!
Qarğu kibi qara saçın yoldınmı, qız?!
Qara gözdən (?-B.A) acı yaş dökdünmi qız?!
Sən ərə varasan, altun yüzük mənimdir.
Ver mana, qız! (38,64)

Əvvəlcə deyək ki, soylamadakı “qara gözdən” deyimini
sual altında saxlamağımız səbəbsiz deyil. Çünki boyda Bamçiçək həm də “ala gözlü” (38,55) olaraq təqdim olunmuşdur. Bu
Beyrəyin, yoxsa dastançmın səhvidir? Deyə bilmərik. Amma
uyğunsuzluğun olduğunu deyə bilərik.
Bamsı Beyrəyin Bamçiçəkdən soruşmaları, sözsüz ki, ağır
ittihamdır. Düşünürsən ki, o, qızdan öz altun üzüyünü istəmək
də də haqlıdır. Bir halda ki, başqasına ərə gedir, daha onun
verdiyi üzüyü nə üçün barmağında gəzdirməlidir?
Amma Bamçiçəyin cavabını eşidəndə səhv düşündüyünü
bilirsən. Bu cavabdan Bamçiçəyin on altı il nişanlı həsrəti ilə
yanıb yaxıldığını, gecə-gündüz, gizli-gizli göz yaşı axıtdığını
öyrənirsən. Bamçiçəyin dediyimiz cavabı budur:
Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına çıqdığım çoq.
Qarğu kibi qara saçum yolduğum çoq
“Vardı gəlməz bəg yigidim, xan yigidim beyrək”-deyü
ağladığım çoq.
Sevişdiyim Bamsı Beyrək sən degilsən,
Altun yüzük sənin de gildir.
Altun yüzükdə çoq nişan vardır.
Altun yüzügi istərsən, fıişanın söylə!(38,64).
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Bamsı Beyrək altun üzüyün arxada xatırlatdığımız və bizə
də bəlli olan cavabını söyləyincə Bamçiçək onu tanıyır. Cüb
bəsilə, çuxasıyla Beyrəyin ayağına düşür. Burada yenə də göz
lərimiz önündə otuz iki yox, on altı yaşlı Bamçiçək canlanır. O,
çevikliklə sıçrayıb ata minir. Sevinc hissləriylə atı Bamsı Bey
rəyin ata-anasını muştuluqlamağa çapır.
Muştuluqistəmə və muştuluqvermə KDQ-in ümumi mət
nində tez-tez görünən ənənə səciyyəli etiket tiplərindəndir. Biz
ötən araşdırmalarımızda bu məsələdən az-çox söz açmış, istər
KDQ-də, istərsə də iimumən folklorumuzda muştuluqistəmə,
muştuluqvermənin səciyyəvi cizgilərini üzə çəkməyə səy etmi
şik. Bununla belə, söhbətin bilavasitə Bamçiçəyə aidliyini hesa
ba alıb yenidən məhz onun muştuluq istəməsindən və Bamsı
Beyrəyin atası Baybörənin muştuluq verməsindən bir-iki söz
danışmaq istəyirik.
Bamsı Beyrəyin dustaq düşməsindən xəbər tutmayan Oğuz
bəylərinə Yalançı oğlu Yalancuq özündə daşıdığı adlara uyğun
olaraq yalan xəbər gətirir. Beyrəyin öldüyünü bildirməklə onun
nişanlısı Banıçiçəklə evlənməkdən san toy tədarükündə bulu
nur. Amma bu zaman Bamsı Beyrək kafir qızının yardımı ilə
dustaqlıqdan xilas olub elə - Oğuza qayıdır. Süjetdə məsələnin
belə istiqamət alması Yalancuğun ovqatına soğan doğrasa da,
çevrədəkilər üçün qəni sevinc aktına çevrilir. Toy ziyafətində
olan qız-gəlinlər bu şad xəbəri başqalarına çatdınb muştuluq
almağa tələsirlər. Bamçiçək isə birbaşa qayınatası, qayınanasıgilə yollanır. Onun Beyrəyin qazamatdan qayıtmasını söyləyib
muştuluq istəməsini və Beyrəyin valideynlərinin gəlinlərinə
nələri muştuluq vermələrini bütövlükdə nəzərə çatdırmağı
yönlü sayınq:
Qız (Bamçiçək - B.A.) aydır:
Arğab-arğab qara dağın yıxılmışdı, yucaldı, axır!
Qanlu-qanlu suların sovğulmışdı, çağladı, axır!
Qaba ağacın qurımışdı, yaşardı axır!
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Şahbaz atın qarımışdı, qulun verdi, axır!
Qızıl dəvələrin qarımışdı, köşək verdi, axır!
Ağ qoyunun qarımışdı, quzı verdi, axır!
On altı yıllıq həsrətin - oğulun Beyrək gəldi, axır! (38,64).

Bu soylamadan sonra Bamçiçək müraciət etdiklərindən
muştuluq istəyir. Ba.msı Beyrəyin ata-anası da özlərini gəlinlərinin söz deyən dilinə, gəldiyi yola qurban - sadağa verməklə
ona muştuluq boyun olurlar:
Qarşu yatan qara dağlar sana yaylaq olsun!
Sovuq-sovuq sular sana içət olsun!
Qulum - xəlayığım sana qırnaq olsun!
Şahbaz atlarım sana binət olsun!
Qatar-qatar dəvələrim sana yüklət olsun!
Ağayılda ağca qoyunum sana şülən olsun!
Altun — aq çam sana xərci ıq olsun!
Dünlügi altun ban evim sana kölgə olsun!
Qara başım qurban olsun sana, gəlincigüm! (38,65).

Sual oluna bilər ki, Bamsı Beyrəyin salamat olması xəbəri
ni Bamçiçək nə üçün simvollarla - yıxılmış qara dağın ucalma
sı, donmuş suların çağlaması, qurumuş ağacların yaşıllaşması,
qarımış şahbaz atların, dəvələrin, qısırlaşmış qoyunların qulun,
köşək, quzu verməsi şəklində söyləyir? Bu sualda soruşulanların, demək olar ki, hamısı barədə “Kitabi-Dədə Qorqud”un
poetikası” (1999), “Kitabi-Dədə Qorqud”da rəng simvolikası”
(2004), “Salur Qazan” (2005) kitablarımızda qədərincə danış
mışıq. Bu araşdırmalarda dağın da, suyun da, ağacın da hansı
mifoloji məqamlarla bağlılığı, atın, dəvənin, qoyunun Oğuz
məişətindəki mövqeyi və rolu haqqında dediklərimiz elə Banıçiçəyin muştuluq istədiklərinə də aidlik dərəcəsindədir. Odur
ki, yenidən həmin olanları burada təkrarlamaq istəmirik.
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Maraqlananları adlarını yazdığımız kitablarımızı oxumağa çağınnq.
Boyun sonunda mürəkkəb süjetə hopmuş hadisə və əhva
latlar işıqlı olaraq yekunlaşır. Bamçiçək istəklisinə qovuşur.

SELCAN XATUN
KDQ-də adı ilə tanının xanımlardan biri də Selcandır. Sarı
don geydiyi üçün sarıdonlu ayaması ilə tanınan bu qız nə İç
Oğuz, nə də Daş Oğuz bəylərindən birinin qızıdır. O, Trabzun
təkürünün qızıdır. Deməli, kafir, yəni müsəlmanlığı qəbul
etməmiş təkürün qızıdır. Amma bu, o demək deyil ki, onlar
ümumi Oğuz tirəsindən, Oğuz kökündən qıraqdadırlar. Bunun
belə olmaması barədə arxada da söz açmışdıq. Elə “Qanlı Qoca
oğlu Qanturalı boyu”nda da bu məsələyə işarələr az deyil.
Misal üçün, oğlu Qanturalı üçün qız arayan Qanlu Qoca İç
Oğuzda, Daş Oğuzda istəyinə nail ola bilmir. O, bu qızı Trabzunda tapır. Deməli, Oğuzların, hətta kafir adlandırılanlarm da
bir-birlərinin yurdlarına gedib-gəlişlərində, bir-birlərinə qız
alıb-vermələrində və bununla da qohum olmalarında heç bir əngəllik yoxdur. Başqa bir misal. Biz bilirik ki, İç Oğuz, Daş
Oğuz bəylərinin, eləcə də xanımlarının daha çox mindikləri yelisi qara Qazılıq atlarıdır. Buna aid KDQ-in boylarından istəni
lən qədər örnək göstərmək olar. Elə kafir deyilənlər də bu adda
atlara minirlər. İç Oğuz, Daş Oğuz bəylərinin ucaldıb yaşa
dıqları ağban evlərdir. Trabzunlular da belə evlər tikir, belə
evlərdə yaşayırlar. İç Oğuz, Daş Oğuz bəylərinin ov ovladıqları
məkan Arqubeli, Ala dağdır. Elə Trabuzan kafirləri də buralara
ova çıxırlar. İnanmırsınızsa, onda Trabuzan kafirinin qızı
Selcanın bir soylamasını oxuyun:

Qalqubanı yerimdən durar idim,
Yelisi qara Qazılıq atuma binərdim.
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Babamın ağ-ban evindən çıqardım.
Ar qu beli, Ala dağı avlar idim
Ala-qen sığın - keyik qovar idim... (38,86).

Düşünürük ki, bu cür açıq-aydınlıqdan sonra müsəlmanlığı
qəbul etməmiş və etmiş Oğuzları bir kökdən, bir soydan sayma
maq, sadəcə, günahdır.
Dedik ki, Qanlı Qoca oğlu Qanturalıya layiq qızı Trabuzanda tapır. Nə var ki, ağsaqqal-qarasaqqal yığışıb elçiliyə
getsin, kəsim - kəsmat eləsin və qızı alıb gətirsin. Yox, məsələ
belə deyil. Bu qızın, yəni Selcan xatunun ərə gedəcəyi kimsə
nin qarşısında qoyduğu şərt arxada xatırlatdıqlarımızın şərtlə
rindən daha çətindir. Bəlli olur ki, Selcan xatunun əjdaha güclü
üç canvəri - qağan aslanı, qara buğası, qara buğrası vardır. Onu
halallığa almaq istəyən bu üç can vərlə vuruşmalıdır. Məğlub
olanın başı kəsiləcək, qalib gələn isə Selcanı alacaq.
Selcanın eşqinə düşən elə kafir bəy oğlanları da az deyil.
Bunlardan otuz ikisi hələ heç qara buğanı, qara buğranı görmə
miş qağan aslanla əlləş-vuruşda basılmış, başları kəsilib bürc
dən asılmışdır.
Düşünürsən ki, ayə bu qız nə belə matah çıxıb, bu qədər
millət ondan sarı öz başlarım beləcə verirlər fələyin qəminə?
Amma boyda onun xəttü-xalı, gül camalı ilə tanış olduqda, de
yirsən, bəli, bu qız yolunda ölməyə dəyər. Öyrənirik ki, “əzim
görklü məhbub” olan sultan qızı Selcan “gözəllər sərvəri”dir.
Hələ görün Qanturalı bu afəti necə öyür:

Yalab-yalab yalabıyan (işim-işim işıldayan - B.A.) incə
donlum!
Yer basmayıb yüriyən,
Qar üzərinə qan dammış kibi qızılyanaqlım!
Qoşa badam [sığmayan] dar ağızlum!
Qələmçilər çaldığı qara qaşlım!
Qurması qırq tutam qara saçlım! (38,86).
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İndi özünüz deyin, belə qızdan baş əsirgəmək olarmı?!
Heç Qanturalı da əsirgəmir. Və Qanturalım bu qız yolunda
ölümdən belə qorxmamasının başqa bir səbəbi də var. Bu səbəb
də ibarət olsun ondan ki, atası Qanturalıya evlənmək təklif
edəndə o da eynən Bamsı Beyrək kimi cavab verərək necə qız
istəməsini belə bildirir: “Baba, mən yerimdən durmadan ol durmış ola! Mən qaraquc atıma binmədən ol binmiş ola! Mən qanlı
kafir elinə varmadan ol varmış, mana baş gətirmiş ola!” (38,
80).
Bəli, Qanturalının istədiyi belə qız elə Selcan xatundur.
Boyda bildirilir ki, bu qız “sağına-soluna iki qoşa yay çəkərdi.
Atdığı ox yerə düşməzdi!” (38,80).
Elə zənn olunmasın ki, sarıdonlu Selcanın hansı keyfiyyət
cizgilərini qabartmaqla Qanturalım unuduruq. Əksinə, dastançı
bu igidin üstün cəhətlərini də üzə çəkməkdə bizə yararlı istiqa
mət verir. Təhkiyədə deyilir: “Qanturalı camal və kamal iyəsi
yigit idi. Oğuzda dört yigit niqabla (üzü örtüklü - B.A.) gəzər
di. Biri Qanturalı, biri Qaraçəkür və oğlı Qırqqmuq və Boz ayğırlı Beyrək. Qanturalı niqabın sərpdi. Qız (Selcan - B.A.)
köşkdən baqardı. Daraqlığı boşaldı, kedisi mavladı (“mavla”dı
pişiyin miyoldaması deməkdir. Buradakı “mavla” pişiyin nazik
səslə miyoldamasına işarədir. “Kedi” sözü KDQ ensiklopediya
sının T.Hacıyev və İ.Məmmədov tərəfindən I cildində verdik
ləri lüğətdə “pişik” olaraq izah olunmuşdur. Halbuki KDQ-də
pişiyə “kedi” yox, “çətüg” deyilir (38,67). “Kedi” isə Mahmud
Kaşqarlının lüğətinin II cildinin 247-ci səhifəsində “arxa”,
“dal” olaraq yazılmışdır. Selcana aid “kedisi mavladı”da da elə
M.Kaşqarlının dediyi nəzərdə tutulmuşdur - B.A.). Avsal ol
muş dana kibi ağzının suyu axdı. Yanındakı qızlara aydır: “Haq
Taala atamın könlünə rəhmət eyləsə, kəbin kəsib məni ol yigidə
versə. Bunun kibi yigit heyf ola ki, canvərlər əlində həlak ola!”
(38,81).
Bəli, Qanturalı belə ağıl-kamal, camal sahibi olan igiddir.
Həm də cürətli, hünərli igiddir. Selcan eşqinə düşmüş otuz iki
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kafir bəy oğlanlarından deyil ki, qara buğaya, qara buğraya
çatmamış qağan aslan basqısında məhv olub gedə. Buna görə
də Selcanın ondan sarı narahatlıq keçirməsi əbəsdir.
Qanturalı üç canvərlə vuruşda qalib gəlməklə şərti yerinə
yetirir. Selcanı alıb Trabuzandan yeddi gün, yeddi gecə yolu
olan Oğuza dönürlər. Amma Selcanın atası peşman olur. Altı
yüz seçmə kafiri silahlandırıb göndərir ki, qızı Qanturalının
əlindən alıb geri qaytarsınlar.
Arxada Selcan xatunun sağına-soluna qoşa yay çəkməsini,
atdığı oxun yerə düşməməsini demişdik. Və Selcanın doğru
dan-doğruya belə hünər sahibi olmasını onu qaytarmağa gələn
atasının adamları ilə qarşılaşmada daha açıq olaraq görürük.
Belə ki, onlar müəyyən məsafə yol getdikdən sonra ququ quş
ları, dumalar, turaclar, kəkliklər uçuşan, soyuq-soyuq sular
axan bir çəmənlikdə düşürlər. Qanturalı yuxuya gedir. Selcan
isə düşünür ki, onun möhübləri - sevənləri, aşiq olanları çox
idi. Qəfildən gəlib Qanturalım yatdığı yerdə öldürə bilərlər.
Odur ki, Qanturalının atını yəhərləyib hazır saxlayır. Özü də
döyüş libasını geyinir, süngüsünü əlinə alaraq hündür bir yerə
qalxıb gözləyir. Elə bu vaxt Trabuzan kafirləri yetişirlər. Selcan
bunları görüb əvvəlcə Qanturalım oyatmaq qərarına gəlir. O,
şirin yuxuya getmiş Qanturalının başı üstə durub deyir:

Ğafıl olma, qara başın qaldır, yigit!
Ala qıyma görklü gözün açğil, yigit!
Qarularından ağ əllərin bağlanmadan,
Ağ alnun qara yerə dəpilmədən,
Ğafılə görklü başın kəsilmədən
Alca qanın yer yüzinə dökülmədən,
Yağı yetdi, düşmən ir di,
Nə yatırsan, qalqqil!
Qab qayalar oynamadan, yer obruldı.
Qarı bəglər ölmədin el boşaldı.
Qurcuşuban - uğraşuban dağdan endi.
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Yasanuban üzərinə yağı yetdi.
Yatacaq yermi buldun, yurtmu buldun,
N oldu sana? (38,84).
Biz elə KDQ-in özündən bilirik ki, Oğuz bəylərinin yatma
sı yeddi gün çəkirmiş. Bu səbəbdən də onlar yuxuya “kiçicik
ölüm” deyirmişlər. Qanturalı da Selcanın səsinə yuxudan ya
rımçıq oyanır. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənincə süngü
sünü əlinə alaraq sıçrayıb atına minir və kafirlərə hücum edir.
Elə bilirsiniz Selcan dayanıb Qanturalının kafirləri necə
doğrayıb tökdüyünə tamaşa eləyir? Əksinə, o da kafirə hücum
edir. Qanturalı nə üçün belə edirsən? - deyə soruşanda, görün,
bu qız necə cavab verir və necə hərəkət edir: “Bəğ yigit, baş
əsən olsa, börk bulınmazmı olur? Bu gələn kafir çoq kafirdir.
Savaşalım, dögüşəlim, ölənimiz ölsün, diri qalanımız odaya
gəlsin!” - dedi. Burada Selcan xatun at saldı, qırımın basdı.
Qaçanın qovmadı. “Aman” deyəni öldürmədi. Eylə sandı ki,
yağı basıldı. Qılıcınm balçağı qan odaya gəldi” (38,84).
Amma qız Qanturalım odada görmür. Elə bu vaxt Qanturalmın ata-anası buraya gəlir. Onlar Selcandan Qanturalım soru
şurlar. O, gələnlərin qayınatası, qayınanası olduqlarını başa dü
şür və deyir ki, hansı yerdən toz qalxırsa, hansı yerdə qarğaquzğun oynaşırsa, Qanturalı oradadır. Bunu deyib Selcan yenə
də atını səyirdir. Gəlib görür ki, Qanturalının atı oxlanmış, gözü
yaralanmış sir-sifəti qan içində kafirlərlə döyüşür. Boyda de
yilir: “Selcan xatun bunu böylə gördi; içinə od düşdü. Bir bö
lük qaza şahin girmiş kibi kafirə at saldı. Bir ucından qırub ka
firi, ol bir ucına çıqdı” (38,85).
Döyüşdə halsızlaşmış Qanturalı döyüş geyimində olan Selcanı tanımır. Kimliyini, icazəsi olmadan onun yağısı ilə hansı
səbəbdən vuruşmasını öyrənmək istəyir. Çünki Oğıuzlarda qə
bul olunmuş etiketə görə, onların döyüş-vuruşuna icazəsiz, razı
lıq olmadan bir kəsin qarışması bağışlanmaz eyib sayılırmış.
Bu üzdən də döyüş qurtarıb kafir məğlub olandan sonra Qan-
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turalı ona yardım edənin Selcan olduğunu bilir və qızı öldür
mək istəyir. Səbəbini də belə izah edir:
Qalqubanı Selcan xatun durduğunda,
Yelisi qara Qazdıq atun bindügində,
Babamın ağ-ban eşiginə düşdügində,
Oğuzun ala gözli qızı-gəlini büdıqda,
Hər kişi sözin söylədikdə
Qanturalı zəbun oldı.
At ardına aldım çıqdım deyəsən
Gözüm döndi, könlüm getdi
Öldürərəm səni! (38,85).

Selcan çalışır ki, Qanturalını bu fikrindən daşındırsm. Ər
olan yerdə övrətin öyünməsini yersiz sayırş Amma onun de
dikləri Qanturalıya təsir etmir. “Öldürəcəyəm!” deyib durur.
Qanturalmm ipə-sapa yatmadığını görən Selcan qəzəblənib: “
Mərə qavat oğul, qavat! Mən aşağa qulpa yapışuram, sən yuqarı
qulpa yapışursan. Mərə, qavat oğlı, oxunlamı, qılıcınlamı? Gəl
bərü, söyləşəlim!” - deyir (38,85).
Qarşılaşmada Selcanm atdığıı bircə oxdan Qanturalını vahümə bürüyür və onunla barışmaq zorunda qalır.
DƏLİ DOMRULUN XANIMI

KDQ-dəki xanımlardan bura qədər danışdıqlarımızda onla
rın sədaqətli, namuslu, döyüşkən, fədakar olduqlarını gördük.
Və onu da öyrəndik ki, bu xanımlar ər yolunda, oğul uğrunda
hər cəfaya qatlaşmağa hazır olan xanımlardır. Sözsüz ki, davadöyüşə qatılan həmin xanımlar ölüm-itimin də olacağını bilir
lər. Amma görə-görə, bilə-bilə etirazsız-fılansız ər yolunda kö
nüllü olaraq can vermək, ölümə razı olmaq düşünürük ki, fəda
karlığın ən uca zirvəsi - kulminasiyasıdır. Bu zirvəyə qalxan,
orada şərəflə heykəlləşən isə, söszüz ki, daha üstün görünən
Dəli Domrulun xanımıdır.
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Arxada “quru çay” məsələsindən söz açarkən Dəli Domrulla bağı da bir-iki söz demişdik. Və deyək ki, bu obrazla bağlı
"Dəli Domrul “Kitabi-Dədə Qorqud”da və Qorqudşünaslıqda”
(2002) adlı aynca kitabımız da var. Amma həmin araşdırmada
məqsəd tamamilə başqa vəzifə olduğundan Dəli Domrulun
xanımı ilə bağlı söhbətə bir elə də yer ayırmamışıq.
Məsələ belədir. Dəli Domrul guya Tanrının üzünə ağ oldu
ğu üçün ölümə məhkum edilir. Əzrayıla onu öldürmək həvalə
olunur. Həqiqətdən xəbərsiz Dəli Domrul bu işdə səbəbkar elə
Əzrayılı bilir və onunla döyüşə başlayır. Nəticədə məğlub olan
Dəli Domrul elə Əzrayılın özündən öyrənir ki, insanı yaşadan
da, öldürən də Tanrının özüdür.
Əzrayıl isə olsa-olsa yalnız əmri yerinə yetirəndir. Dəli
Domrul istəmir ki, onu Əzrayıl öldürsün. Əgər labüddürsə, qoy
elə bu işi Tanrı özü görsün. Odur ki, deyir:
Yucalardan yucasan,
Kimsə bilməz necəsən.
Görklü Tanrı
Neçə cahillər səni göydə arar, yerdə istər.
Sən xud möminlər könlindəsən.
Daim duran cabbar Tanrı,
Baqi qalan səttar Tanrı.
Mənim canım alur olsan, sən al gil!
Əzrayilə almağa qoymagil! (38,76).
Dəli Domrulun sözləri Tanrının xoşuna gəlir və vəd edir
ki, o, öz cam yerinə başqasının canını verə bilsə, bağışlanacaq.
Elə əsl mərəkə də bundan sonra başlayır. Dəli Domrulun
ən yaxını kimdir? Sözsüz ki, atası və anası. Amma onların hər
ikisi “Dünya şirin, can əziz!// Canımı qıya bilməm!” (38,77) deyib, oğul xahişindən imtina edirlər. Çarəsizliyə düçar olan
Dəli Domrul Əzrayılın razılığı ilə xanımı - halalı ilə halallaş
mağa, vəsiyyətini söyləməyə gəlir. O, məsələni halalına açıb
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ata-anasının ondan can əsirgədiklərini deyir. Dəli Domrul və
siyyətində yüksək qara dağlarını, soyuq-soyuq sularını, tövlətövlə şahbaz atlarını, ban evlərini, qatar-qatar dəvələrini, ağca
qoyunlarını xanımına verməklə yanaşı, həm də
Könlün kimi sevərsə, sən ona varğıl!
İki oğlancığı öksüz qomağıl! (38,78) - söyləyir.
Burada Dəli Domrulun soylamasından yalnız bu sonuncu
dediklərini olduğu şəkildə verməkdə də məqsədimiz var. De
məli, örnəkdən gördüyümüz kimi, Oğuz cəmiyyəti etiketində
ərdən sonra dul qalmış qadının başqasına ərə getməsi halları
vardır. Dediyimiz məsələdə yalmz bircə bu fakt olsaydı, bunu
KDQ-də təsadüfi hal olaraq da düşünə bilərdik. Amma həqiqət
belə deyil. Ayrı misallara müraciət edək. Əgər üçüncü boyda
Bamsı Beyrək zindandan qaçıb gəlməsəydi, artıq toyu başlan
mış nişanlısı Bamçiçək Yalançı oğluna ərə gedəcəkdi. Yaxud,
abidənin sonuncu boyunda Bamsı Beyrək Aruzun əli ilə ölüm
cül yaralanır. O, dünyasım dəyişəcəyini yəqinləşdirəndə bunu
da bilir ki, Aruzun tərəfdarları onun var-yoxunu qənimət olaraq
talayıb aparacaq, halalı da Aruz oğlu Basata qismət olacaq.
Odur ki, Salur Qazana sifariş göndərir:

Ağcayüzli görklimi Aruz oğlu Basat gəlüb almadan...
...Ağca yüzli görklimi oğluna (Uruza - B.A.) alı versin
(38,110).

Abidənin dördüncü boyunda da bu yönə tuş oluruq. Düz
dür, burada açıq-aydın uyğunsuzluq vardır. Amma nə etmək
olar ki, olan belədir. Yadımıza salaq ki, kafirlər Uruzu xəbərətərsiz tutub dustaq aparırlar. Oğlunun öldü-qaldısını bilməyən
Burla xatunun, sən demə, belə arzusu varmış:
Qalqubanı yerimdən duram, derdim.
Yelisi qara Qazılıq atuma binəyim, derdim.
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Qalın Oğuz içiçnə girəm, derdim.
Ala gözlü gəlin alam, derdim.
Qara yerdə ağ otaqlı... dikəm, derdim.
Yüriiyübəni oğulı ulu gərdəkə keçürəm, derdim (38,70).

Bu soylamadan Uruzun subay, evlənməmiş olduğunu öy
rənirik. Amma Burla xatundan ayrılıb Uruzu axtarmağa tələsən
Salur Qazan gəlib onu - oğlunu kafirlərin əsirliyində tapır. Ata
sı ilə söhbətində, görün indi Uruz nə deyir:
Mənim anam mənim üçün qayırmasın!
Bir ay baqsun, Bir ayda varmazsam, iki ay baqsun!
İki ayda varmazsam, üç ay baqsun!
Üç ayda varmazsam, öldügimi ol vaqt bilsün!
Ayğır atım boğazlayıb aşum versün!
Yad qızı halalıma dəstur versün! (38,71-72).

Fikir verdinizmi, anası oğlu üçün qız axtarmaq xəyalında
olduğu halda, on altı yaşlı Uruz həmin-həmin evli olduğunu bil
dirir. Üstəlik də əsirlikdə öləcəyi səbəbindən halalının başqa ərə
verilməsini anasına sifariş eləyir.
Onuncu boyda qardaşı Əgrəyin tutulub Əlincə qalasında
dustaq saxlanıldlğını bir təsadüf nəticəsində öyrənən Əgrək
mütləq onun arxasınca gedəcəyini qərarlaşdırır. Amma əvvəlcə
deyilənin doğruluğunu yəqinləşdirmək üçün anasının yanma
gəlir və fəndlə onun ağzını arayır. Həqiqəti dürüstləşdirən Əgrək indiyəcən bunu ondan gizli saxlayan anasına qəzəblənir.
Onu zalımlıqda günahlandırıb “ana haqqı Tanrı haqqı olmasay
dı” söyləyib, hətta al qanını yerə tökəcəyini bildirir.
Biz burada Səgrəki haqsız saymadığımız kimi, ananı da
haqlı sayınq. Anaya qarşı Səgrəki hiddətləndirən var olan qar
daşının varlığını bilməməsidir və günahkar anasını hesab edir.
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Ana da ona görə günahsızdır ki, bir oğul həsrəti ilə qubar bağ
lamış ürəyinə, ikinci oğul dağının da çəkiləcəyindən qorxur. Bu
üzdən ana da, ona qoşulan ata da Səgrəki buraxmaq istəmirlər.
Çarə aramaq üçün Qazan xana müraciət edib məsləhət istəyir
lər. O da oğlanı evləndirməyi məsləhət bilir. Tezcə toy eləyib
gəlin gətirirlər. Gərdəkdə Səgrək özü ilə qız arasına qılıncını
qoyub deyir: “Mərə qavat qızı, mən qılıcıma doğranayım, oxu
ma sancılayım! Oğlum doğmasın, doğarsa, on yaşına varmasın,
ağamın yüzün görməyincə, ölmüş isə, qanın almayınca bu
dərdəgə girərsəm!”
Eyni zamanda o, burada, qayıtmayacağı halda, Dəli Domrulun öz xanımına dediyi kimi, “gözün kimi tutarsa, könlün
kimi sevərsə, ona varğil!” (38,100) deyir. Düzdür, Dəli
Domrulun xanımı da, Səgrək üçün yenicə gəlin gətirilmiş qız
da bir daha ərə getməyəcəklərini söyləyirlər. Bununla belə, fakt
faktlığında qalır.
Qayıdırıq əsas mətləbə. Dəli Domrulun xanımı ərinin söz
lərini eşidincə mərdi-mərdanə, çəkinmədən onun yolunda ölmə
yə hazır olduğunu bəyan edir. Hələ təəssüflənir də ki:
Sənin ol müxənnət anan - baban
Bir canda nə var ki, sana qıymamışlar?
Ərş tanığ olsun, kürsi tanığ olsun,
Yer tanığ olsun, gög tanığ olsun,
Qadir Tanrı tanığ olsun,
Mənim canım sənin canına qurban olsun (8,78).

Xanımın bu fədakarlığı Dəli Domrulu məmnun etsə də,
Əzrayılın xanımının canını almasına razı olmur. Tanrıya
müraciət edir ki, əgər bu mütləqdirsə, onda onların hər ikisinin
canı birgə alınsın. Kərəmi böyük Tanrı Dəli Domrulun ona
müraciətində söylədiklərindən xoşlanır. Onlara - ərə və ərin
xanımına yüz qırx il ömür bəxş eləyir, Əzrayıla isə Dəli
Domrulun ata-anasının canını almağı tapşırır.
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Doğrudur, ‘*can əvəzinə can vermə” motivi yalnız KDQ-də
olanla məhdudlaşmır. Bunun oxşarını antik yunan miflərində də
görürük. Biz bu barədə də müfəssəl danışmışdıq (10, 8-12).
Oradan bəzi məqamları bir daha nəzərə çatdırmağı zəruri bili
rik.
Yunanlara məxsus miflərdə bildirilir ki, Alkestam istəyən
lər üçün qızın atası Poles belə bir şərt qoyub: kim vəhşi heyvan
ları cəng arabasına qoşa bilsə, qızını ona ərə verəcək. Tanrının
işə rəvac verməsi ilə Admet vəhşi qabanı və aslanı arabaya
qoşub Alkestam alır. Amma toy qünü Admet Tanrıya qurban
kəsməyi unudur. Bundan qəzəblənən Tanrı Admetin gərdək
otağını ilanlarla doldurur. Admet bu bəladan - ölümdən yalnız
canı əvəzinə can verməklə qurtara bilər. Bu vaxt Zevsin
dərgahından qovduğu və taleyinə bir ölüyə xidmət etmək
hökmü yazdığı (“ölüyə xidmət etmək motivi bir Azərbaycan
nağılında da var. “Ölü Məhəmməd” adlı bu nağılda dərvişin
verdiyi alma nəticəsində dünyaya gələn bu qızın taleyinə elə
həmin dərvişin qarğışıyla ölüyə qismət yazılır. Qız bir qalaçada
ölüyə qırx gün xidmət edir. Amma iş elə gətirir ki, bu qız
qalaçanın yanından keçən köçdən qızıl verib bir qız alır.
Əhvalatı ona danışır. Qız yuyunmağa getdiyi zaman “ölü”
dirilir. Köçdən alınan qız yalandan özünün ona xidmət etidiyini
söyləyir. Onlar evlənirlər. Zaman keçir, həqiqət aydınlaşır.
Oğlan köçdən alınmış qızı qovur və həqiqətən ona qulluq etmiş
qızla evlənir [15, III c, 182-189]). Apallon gəlib buraya çıxır.
Məsələdən xəbərdar olan Apallon xidmətçilərə şərab verib
sərxoş edir və onlan inandırmağa çalışır ki, ağalarının yolunda
kimsənin can verməsi ölçüyəsığmaz şərəf müqabilindədir.
Amma son anda xidmətçilər də, Admetin öz ata-anası da
canlannı verməkdən imtina edirlər. İşi belə görən Alkesta
ömrünün qalan qünlərini ərinə güzəştə getməli olur. Elə bu
zaman Herakl gəlib çıxır. Bir mifə görə onu Zevs göndərir.
Başqa bir mifə görə isə o, təsadüfən dostu Admetin yanma
gəlir. Herakl ölüm mələyi ilə vuruşub Alkestanın canını geri
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alır. Digər bir yunan mifində isə bildirilir ki, Admet ilə Alkesta
çoxdan evləniblər Onların hətta uşaqları da var və Alkesta
ərinin yolunda canını verməzdən öncə onlarla sağollaşır da (26,
565; 51,74).
Bu miflərin mövcudluğu, sözsüz ki, əskidir. Elə bircə bunu
demək bəs eləyir ki, miladdan öncə dördüncü yüzillikdə məşhur
yunan yazarı Evripid məhz bu miflərin əsasında özünün
"Alkesta" faciəsini yazmışdır (29, 366-367).
Araşdırıcıların fikrinə görə, bu əski miflər Trabuzan yu
nanları arasında geniş yayılmış və əfsanəvi Digenis Akrit şəx
siyyətində birləşmişlər. Və buradan çıxış edərək KDQ-dəki
"Dəli Domrul" boyunu, eləcə də boyun qəhrəmanı Dəli
Domrulu onunla eyniləşdirmişlər. Misal üçün, P.A.Falev
bildirir ki, "Dəli Domrul" boyu bilavasitə Digenis haqqında
olan yeni yunan nəğmə və hekayələri əsasında yaranmışdır
(24,16). Amma bununla belə, boydakı bəzi əlamətləri, həmçinin
mövzu və motivin az-çox ölçüdə türk dilli xalqlarda
mövcudluğunu müşahidə edən bu türkoloq, ehtimal şəkildə olsa
da, "Dəli Domrul"un əski türk köklü olması qənaətinə
gəlmişdir. Burada o, daha çox Noqayların Çora Batır
əfsanəsindəki mövzunun "Dəli Domrul"dakı mövzu ilə
səsləşməsini görüncə yazmışdır ki, əri üçün öz canını verən
arvad motivi Çora Batır haqqındakı Noqay əfsanəsində də
özünü göstərməkdədir. Olsun ki, hər iki öməkdəki yaxınlıq,
oxşarlıq həmin mövzunun qədim türk mənşəli olması ilə
bağlıdır (24,26).
Sözün açdığımız məsələ üzərində ən geniş araşdırma apa
ran V.M.Jirmunski olmuşdur. Bu tanınmış eposşünas "Dəli
Domrufdakı həm Əzrayılla vuruş, həm də can əvəzinə can ver
mə motivini KDQ-ə gəlmə olduğunu bildirir. O, əvvəlcə Dəli
Domrulun Əzrayılla olan əhvalatı yeni yunan nəğmələri əsa
sında yaranan Bizans dastanının qəhrəmanı Digenis Akritlə
ilgili əhvalatla eyniləşdirir. Həmin əhvalat belədir: ölüm mələyi
mənəm-mənəmlik eləyən Digenis Akritin toyuna gəlir. Ölüm67

qalun vuruşunda ölüm mələyi üstün gəlir. Digenis Akrit yalnız
canı əvəzinə can tapmaqla ölümdən canını xilas edə bilər.
Xanımının öz əri Dəli Domrulun əvəzinə canını verməsi
motivini də V.M.Jirmunski Digenis və Alkesta ilə əlaqəli ola
raq antik yunan mifinə bağlayır. Həmçinin o, bu mifin öz poe
tik əksini, arxada adını xatırlatdığımız, Evripidin "Alkesta”sında tapdığını deməyi də unutmur (30,199-200).
Deyək ki, digər müəlliflərin araşdırmalarında da sözün aç
dığımız əhvalatdan qədərincə danışılmışdır. Və bu danışanların
əksəriyyəti, misal üçün, V.Rüben, F.Dits, M.H.Təhməsib məsə
ləyə tamam obyektiv şəkildə yanaşmaqla, Dəli Domrulla bağlı
sözü gedən hər iki motivin təmiz türk mənşəli olmasını izah et
mişlər. Bütün bunlar barədə "Dəli Domrul "Kitabi-Dədə Qor
qudda və "Qorqudşünaslıq"da kitabımızda geniş açıqlamalar
verdiyimizdən burada söhbətimizə son qoyuruq.
BƏKİLİN XANIMI
KDQ-də nisbətən fəal görünən xanımlardan biri də Bəkilin
xanımıdır. Bu xanımda da, müəyyən mənada, Dirsə xanın
xanımı Xan qızma oxşar cəhətlər vardır. Yadımıza salaq ki,
Dirsə xan Bayındırın məclisindən incik qayıdanda onu düzgün
yola istiqamətləndirən xanımı olur. Belə bir iş, başqa şəkildə
olsa da, Bəkillə təkrar olunur. Doqquz tümən Gürcüstanla Oğuz
sərhədində qaravulluq eləyən Bəkil Oğuza bir kafir belə burax
mır. Bayındır xan Bəkili qonaq çağırır və onun şərəfinə ov təş
kil edir. Bəkilin ovda göstərdiyi məharəti Salur Qazan atın hü
nəri sayır. Bundan inciyən Bəkil Bayındır xanın hədiyyələrini
də geri qaytarıb küskün olaraq evə dönür. Ərinin kefsizliyini,
kimsə ilə hal-əhval tutmadığını görən xanımı soruşur:
Altun taxtım ayası, bəgimyigit!
Göz açuban gördügüm,
Könül verib sevdügüm.
Qalqubanı yerindən duru gəldin.
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Ala gözlü yigitlərin yanına saldın.
Arqu beli Ala dağdan diinin aşdın.
Aqındılı görklü sudan diinin keçdin.
Ağ alınlı Bay indir xanın divanına
dünin vardın, bəglərlə yedün-içdin.
Qövmü qövmiylə gənəşdimi?
Ğərib başın ğovğada qaldımı?
Qanı xanım, altunda yaxşı atın yoq!
Alnunda altun aşıq cübbəsi (? - B.A.) yoq!
Ala gözlü bəglərin oxşamazsan
Atca yüzlü görklünlə söyləşməzsən, nədir halın? (38,94).
Bəkilin xanımının soylamasındakı "Alnunda altun aşıq
cübbəsi" sözlərini kursivdə verməyimiz və qarşısında sual işa
rəsi yazmağımız bir mübahisəli məsələyə yenidən qayıtmaq is
tədiyimiz səbəbindəndir. Ona görə "yenidən qayıtmaq" deyirik
ki, biz bu barədə müxtəlif vaxtlarda dönə-dönə danışmış, xeyli
yazılarımız da çap olunub (6,7, 130-141; 4, 36-49). Bununla be
lə, onların təshih olunmaması, araşdırmalarda səhvlərin təkrartəkrar özünü göstərməsi bizi də dediklərimizi bir daha aralığa
gətirməyə məcbur edir.
KDQ-dəki "ağ", "altun", "kont//kunt//qunt//kunut" təyinli
"işıq" abidənin müxtəlif nəşrlərində müxtəlif şəkillərdə oxun
muşdur. Akademik H.Arasbnın 1939, 1962, 1978-ci il (Bizim
tərtibimizdə 1987-ci ildə çap olunan KDQ H.Araslının 1978-ci
il nəşrinin təkrarıdır. Örnəklər həmin nəşrdən verilir) nəşrlərin
də təyin əlamətlərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq "işıq" elə
həmişə "işıq"dır:
1. Gün kimi şıldayıb gələn kafirin başında işıqdır.
2. Başımda qont işıqlar saxlardım...
3. Ağ işıqlı alpları yanıma saldım.
4. Alnında altun işıq ... cübbəsi yox (1939,1962-ci il nəşr
lərində "işıq" və "cübbə" arasında nöqtələr əvəzinə vergül işa
rəsi yazılmışdır).
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5. At, yaraq və işıq Bəkilin, Bəkil içinde deyil.
6. Alın başa kont işığım urardım (35,83,85,120,136,139,
165).
KDQ-in öyrənilməsinə mənalı ömür sərf etmiş O.Ş.Gökyanın oxumasında sözün açdığımız örnəklər belədir:
1. Gün kibi şilayup gelen kafirin başında işığıdır.
2. Başımda kunt işıklar saklardum...
3. Ağ işıkı alplan yanıma saldım.
4. Egnündə altun işik cübbesi yok.
5. At, yarak ve işik Bekilün, Bekil tçtndə degül.
6. Alm başa kunt işığum urarıdum (26,61,62,100,117, 121,
148).
KDQ-in, ümumiyyətlə, ən mükəmməl mətnşünaslarından
sayılan möhtərəm M.Ergin həmin örnəkləri belə oxumuşdur:
1. Gün kibi şilayup gelen kafirin başında işuğıdır.
2. Başumda kunt işuklar saklar idüm...
3. Ağ işuklu alplan yanuma saldum.
4. Egnünde altun işuk cübbesi yok.
5. At, yarak ve işuk Bekilin, Bekil içinde degil.
6. Alın başa kunt işığum urur idim (23,49,50,82,94,97,
118).
KDQ-i 1988-ci ildə Drezden əlyazması əsasında çap et
dirən F.Zeynalov və S.Əlizadə kitaba özlərinin sadələşdirdikləri
mətni də daxil etmişlər. Əsas və sadələşdirilmiş (mötərizədə
sadələşdirilmişlərdir) mətndə “işıq”ın oxunuşu belədir:
1. Gün kibi şılayub gələn//kafərin başında işığıdır (Gün ki
mi parlayıb gələn kafirin papağındakı işığıdır).
2. Başımda qunt işıqlar saqlardım... (Başımda parlaq zirehi
saxlayardım...).
3. Ağ işıqlı alplan yanıma saldım (Ağ işıqlı igidləri yanı
ma saldım).
4. Alnunda altun işıq cübbəsi yoq (Alnını örtən qızıl işıqlı
zirehin yoxdur).
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5. At, yaraq və işıq Bəkilin, Bəkil içində degil! (At, yaraq
və işıqlı zireh Bəkilindir, Bəkil içində deyil!).
6. Alm-başa qunt işuğım urardım (Öz alnıma parlaq zireh
vurardım!) [36, 70//168, 70//168, 95//193, 105//203, 107//205,
124//222].
S.Əlizadə 1999-cu ildə KDQ-i şəriksiz çap etdirərkən
“işıq”ı bəzi hallarda F.Zeynalovla ortaq nəşrdən seçkin şəkildə
təqdim etmişdir. Amma bu da var ki, o, əsas mətn üçün “işıq”ı
ayrı tərzlərdə oxuduğu halda, sadələşdirilmiş mətndə “işıq”ı
F.Zeynalovla nəşr etdirdiyi kimi saxlamış və qəribə paradoks
yaranmışdır. Misallara baxaq:
1. Gün kibi şılayub gələn kafərin başında işığıdır (gün kimi
parlayıb gələn kafirin papağındakı işığıdır).
2. Başımda qunt işıqlar saqlardım... (sadələşdirilmiş mətn
də bu nümunə yoxdur).
3. Ağ işıqlı alpları yanıma saldım (Ağ işıqlı igidləri yanı
ma saldım).
4. Alnunda altun aşıq cübbəsi yoq (Alnım örtən qızıl işıqlı
zirehin yoxdur!).
5. At, yaraq və işıq Bəkilin, Bəkil içində degil! (At, yaraq
və işıqlı zireh Bəkilindir, Bəkil içində deyil!).
6. Alm-başa qunt işuğum urardım! (Öz alnıma parlaq zireh
vurardım!) [37, 93//295, 94//29Ö (?-yoxdur), 134//366, 149//
351, 154//355, 181//385].
Özü-özünü KDQ-in yaxşı oxuyub-biləni hesab edən möh
tərəm Ş.Cəmşidovun şənrində örnəklər bu şəkildədir:
1. Gün kibi şıllayıb gələn kafirin başında işığıdır.
2. Başımda qunt işıqlar saqlardım...
3. Ağ aşıqlı alpları yamma saldım.
4. Alnında altun aşıq, cübbəsi yoq!
5. At, yaraq və işıq Bəkilin, Bəkil içində dəgil.
6. Alın başa qonat (?- B.A.) işığım urardım (19, 342, 343.
379, 395, 397, 427).
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Drezden əlyazması əsas alınmaqla Azərbaycanda və Türki
yədə nəşr olunmuş KDQ-lərdən faydalanmada hasilə gəlmiş
KDQ ensiklopediyasının birinci cildində “işıq” oxuculara belə
təqdim olunub:
1. Gün kibi şılayıb gələn kafirin başında ağıqıdır.
2. Başımda qunt işıqlar saqlardım...
3. Ağ alıqlı alplan yanıma saldım.
4. Alnunda altun aşıq cübbəsi yoq!
5. At, yaraq və işıq Bəkilin, Bəkil içində degill
6.
Alın-başa qunt işuğum urardım (38, 67, 67, 87, 94, 96,
110).

Beləliklə, örnəklərdən bəlli olur ki, H.Araslı, O.Ş.Gökyay,
cüzi şəkli dəyişiklik hesaba alınmazsa, M.Ergin “işıq//işık”ı elə
yazdığımız kimi də oxumuşlar. F.Zeynalovla S.Əlizadə də bir
gə nəşrlərində “işıq”ı elə “işıq” bilmişlər. S.Əlizadə təklikdə
nəşr etdirdiyi kitabında “ağ işıq”ı “ağ aşıq”, “altun işıq”ı “altun
aşıq” oxumuşdur. Ş.Cəmşidovda “işıq” dörd dəfə “işıq”, iki
dəfə “aşıq”dır. KDQ ensiklopediyasında tənasüb gözlənilib: üç
dəfə “işıq”, üç dəfə “aşıq”.
Ş.Cəmşidovun və KDQ ensiklopediyasının birinci cildini
nəşrə hazırlayanların (baş redaktor K.V.Nərimanoğlu, redaktor
lar: S.Əlizadə, T.Hacıyev) “işıq”ı, “aşıq” olaraq təqdim edərkən
bu “aşıq”ı, hansı anlamda nəzərdə tutduqlarını bilmirik. S.Əlizadə isə F.Zeynalovla birlikdə və müstəqil çap etdirdiyi kitab
ların sadələşdirilmiş mətnlərində həmin söz, yaxud sözlər, tək
rar edirik belə açıqlanmışdır:
1. “başında işığıdır” (papağındakı işıqdır)
2. “başında qunt işıqlar” (başında parlaq zireh. Bu açıqla
ma S.Əlizadənin təklikdə etdiyi nəşrdə yoxdur).
3. “ağ işıqlı” (birlikdə), “ağ aşıqlı (təklikdə). Hər iki nəşrin
sadələşdirilmiş mətnində açıqlama “ağ işıq”dır. Deməli, belə çı
xır ki, “işıqlı”da, “aşıqlı”da elə birdir.
4. “altun işıq” (birlikdə), “altun aşıq” (təklikdə). Hər iki
halda açıqlama belədir: qızıl işıqlı zireh.
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5. “işıq” (zirehli işıq).
6. “qunt işuq” (parlaq zireh).
Fərqlər göz qabağındadır. Amma bununla bərabər, S.Əlizadənin fikrinə görə, elə “işıq” da, “aşıq” da “zireh”, “dəbilqə”
deməkdir. O, kitabındakı lüğətdə “işıq”ın “aşıq” olduğunu qəti
olaraq bildirir və “aşıq”ın qarşısında yazır: “başa keçirilən zi
reh, dəbilqə” (37, 189, 204).
Abidədəki “işıq”, “kont//kunt//qunt işıq”, “altun işıq” söz
lərini V.V.Bartold “şlem”, “krepkiy şlem”, “belıy şlem”, “zolotoy şlem” - yəni dəbilqə deyə tərcümə etmişdir (17, 107,123,
126, 152). Bu tərcüməni çapa hazırlayan Azərbaycan alimləri
H.Araslı və M.H.Təhmasib də həmin fikri olduğu kimi saxla
mışlar. Əgər “işıq” doğrudan da “dəbilqə”dirsə, onda Salur Qa
zanın evinin kafirlər tərəfindən yağmalandığı boyda Qaracıq
Çobanın məhz elə bu kafirlərə dediyi:

Başındağı tuğulğanı nə ögərsən, mərə kafir,
Başımdağı börkümsə gəlməz mana! (38,47) soylamadakı “tuğulğa”, yaxud doqquzuncu boydakı “Qalqanını
aratdı, tuğulqasını yoğurdı, qapaqların sıyırdı, oğlanı alımadı”dakı (38,97) “tuğulğa” nə deməkdir? V.V.Bartold bu “tuğulğa”ları da “şlem” olaraq tərcümə etmişdir (17,30,128).
H.Araslı da öz nəşrlərində “tuğulğa”nı “dəbilqə” kimi izah
etmişdir (35,172). Bu, doğrudan da belədir. Məsələnin sözü ge
dən yönü bizi “işıq”a başqa mövqedən yanaşmağa çağırır.
Bəlli olduğu üzrə, dəbilqə elə bir döyüş ləvazimatı, vasitə
sidir ki, o, yalnız başa geyilir. Amma “dəbilqə” hesab olunmuş
“işıq”m istifadə yeri abidədə belədir:

L Alnında altun işıq cübbəsi yox
2. Alın başa kont işığım ur ar dim.
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Deməli, birinci örnəkdə açıq olaraq görünür ki, “altun
işıq” başda yox, alındadır, ikinci örnəkdə də “kont işıq” başa
geyilməyib, alın-başa vurulub, yəni bağlanılıb.
Dedik ki, V.V.Bartold “kont//qunt//ğunt işıq”ı “krepkiy
şlem” kimi tərcümə etmişdir. Amma müasir türk dillərində də
yaşamaqda olan // “günt”//“kont//kunt//qunt ”//un rus dilindəki
qarşılığı “krepkiy” yox, “dendi”, “frant”, “şeqol”dır (55,559) və
bu sözlər də elə yeri göstərilən qaynaqda “gözəgörümlü”, “bə
zəkli”, “qəşəng” şəklində açıqlanmışdır.
indi görək “işıq”ın “aşıq” olmasının kökü hardandır və
bunun zənn olunmuş mənası nədir? M.H.Təhmasibdən öyrəndi
yimizə görə, KDQ-dəki “işıq”ı Kilisli Müəllim Rifət özünün
1916-cı il nəşrində “aşıq” oxumuşdur və hətta “Alnında altun
işıq cübbəsi yox” Kilisli Müəllim Rifət nəşrində “əynində altın
aşıq cübbə yox” şəklindədir (54,27). Qayıdıb örnəklərə baxsaq
O.Ş.Gökyay və M.Erginin də “alnmda”kı “egnünde” kimi oxu
duqlarını görərik. M.H.Təhmasib də “altun işıq”ı “altun aşıq”
şəklində görüncə bunu “qızıl düymə” düşünmüş və örnəyə belə
“düzəliş” vermişdir: “Əynində qızıl düyməli cübbə yox” (54,
29).
Əwəla, biz abidənin Azərbaycan nəşrlərində “əyin” sözü
nün yoxluğuna şahid oluruq. İkincisi, M.H.Təhmasibin müraci
ət etdiyi H.Araslı nəşrlərində “işıq”la “cübbə” arasında nöqtələ
rin, vergül işarəsinin qoyulduğunu nəzərə çatdırmışdıq. Ş.Cəmşidov da həmin sözləri bir-birindən vergüllə ayırmışdır (19,
395). Deməli, bu sözləri birlikdə götürmək düzgün deyil. Üçün
cüsü, “altun işıq”, lap “altun aşıq”, yəni “qızıl düymə” olsa
belə, onun “cübbə”yə heç bir dəxli yoxdur. Belə ki, altun - qı
zıl, işıqlı - aşıqlı (düyməli) cübbə ola bilməz. Çünki cübbə
“üstdən geyilən, uzunətəkli”, enli düyməsiz geyim (B.A.) növü
dür (13, IV c, 419). Həm də Oğuz cəmiyyətində dəyərləndiri
lən geyim növüdür. Əbəs yerə deyil ki, kafirlərlə döyüş - vu
ruşda fərqlənən Oğuz igidlərinə verilən mükafatlar sırasında
cübbə də olur (38, 52,74). Nəhayət, “altun aşıq” ola bilməyən
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“altun işıq” ona görə “qızıl düymə”də ola bilmir ki, “qızıl düy
mə” necədirsə, eləcə də boylarda özünə yer tapıb: “...köksi qızıl
dügməli, əlləri biləgindən qınalı, barmaqları nigarlı məhbub ka
fir qızları...” (38, 46).
Kilisli Müəllim Rifət “gün kibi şıldayıb//şulayıb//şilayıb//
şillayıb gələn kafırin//kafərin başında işığıdır//ışığıdır” cümləsindəki “işıq”ı da “aşiq” oxumuşdur (54,27). Bundan sonrakı
bütün nəşrlərdə “işıq” olan həmin söz lap axırıncı, həm də oxu
nuşuna görə hələlik mükəmməl nəşr sayılan KDQ ensiklopedi
yasında təzədən dönüb “aşıq” olmuşdur. Əgər burada da (dör
düncü boyda) “işıq” “aşıq”dırsa, “aşıq”da “düymə”dirsə və
düymə nəyə görəsə başdadırsa, onda bu “aşıq” (düymə) nə boy
dadır ki, Qazan xangil gələnlərin, uzaqlığına görə, keyik tozu,
düşmən ordusu olduğunu ayırd edə bilmədikləri halda, həmin
aşıq-düyməni görürlər, tanıyırlar (38, 67).
Örnəklərdən gördüyümüz kimi, “Ağ işıqlı//ışıqlu alplan
yanıma saldım” cümləsindəki “ağ işıq” əksər nəşrlərdə elə “ağ
işıq”dır. S.Əlizadə isə təklikdə nəşr etdirdiyi kitabında bunu
“ağ aşıq” yazmaqla F.Zeynalovla ortaq olaraq oxuculara çatdır
dıqları kitabdakı “ağ işıq”dan imtina etmişdir. Amma nədənsə,
müəllif son kitabının sadələşdirilmiş mətnində “aşıq”ı elə “işıq”
olaraq saxlamışdır. Deməli, belə çıxır ki, “işıq” elə “işıq” olan
kimi, “aşıq” da düymə - filan deyilmiş, elə “işıq”mış.
Biz bu fikirdəyik ki, yazılış və oxunuşundan asılı olmaya
raq, KDQ-in boylarmdakı “işıq” elə “işıq”dır. O, bilavasitə ba
şa, daha düzü alına bağlanılan vasitədir, döyüş ləvazimatıdır.
Örnəklərdə də bu cür qeyd olunub: “Alnında altun işıq...”,
“Alın-başa kont işığım urardım”. Buna görə də “işıq”m başa
vurulan, bağlanılan yox, geyilən “tuğulğa” (dəbilqə) olması fik
ri (V.V.Bartold, H.Araslı və başqaları) gerçəkləşmir. Yenə də
deyirik: tuğulğa - dəbilqə başa geyilir. Amma “işıq” alına, ba
şa vurulur bağlanılır. “Başa vurulur” deyəndə də, sözsüz, başın
alm hissəsi nəzərdə tutulur.
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Biz “işıq”ın tuğulğa - dəbilqə ilə bağlılığı məsələsindən də
yaxamızı qırağa çəkmirik. Bəlli olduğu üzrə, dəbilqə qədim çağ
və orta yüzilliklərdə, əsasən, tuncdan, dəmirdən imiş. Qaynaq
larda bildirilir ki, bu gün istifadə etdiyimiz şüşə güzgü dövrü
müzün üçüncü yüzilliyində Romada hazırlanmışdır (18, 18c,
51). Amma həmin çağacan güzgü tuncdan olmuşdur. Tunc güz
günün miladdan öncə doqquzuncu yüzillikdə mövcudluğu qeyd
olunsa da, arxeoloji axtarışlar sübut edir ki, tunc güzgüdən ge
niş şəkildə miladdan qabaq dördüncü - üçüncü yüzilliklərdən
istifadə olunmağa başlanmışdır (32, 249).
Tunc güzgünü yaradan kimdir sualı da indiyəcən öz dürüst
cavabını almamışdır. Bu iş Çin, Yunanıstan, Orta Asiya sənət
karlarına da aid edilməklə yanaşı, “güzgünün vətəni Zaqafqazi
yadır” da deyilir (43, Ic., 189; 18, 21c., 285-305).
Yenə də elə qaynaqlarda güzgünün ilk yaradıcısı “qədim
İranda hakimiyyət sürmüş Pişdadilər sülaləsinin dördüncü pad
şahı” əfsanəvi Cəmşid də sayılır. Makedoniyalı Filippin oğlu
İsgəndər də. Sonuncu ilə bağlı Şərq əsatirini, ələlxüsus folklo
runu dərindən bilən Nizami Gəncəvinin dedikləri də dəyərlidir.
O, “İsgəndəmamə”də İsgəndərin güzgünü dəmirdən düzəltməsini belə təsvir etmişdir:
Güzgüdən yox idi onadək əsər,
Güzgünü yaratdı böyük isgəndər.
Başlanınca güzgü qayırmaq işi,
Qəlibə tökdülər qızıl, gümüşü.
Nə seyğəl verdilər, vermədi səmər
Onda üzlərini düz görmədilər.
Sonra əl atdılar hər cür gövhərə,
Hər biri göstərdi başqa mənzərə.
Elə ki təcrübə dəmirə çatdı,
Gövhər üzərində naxış yaratdı.
Dəmirçi sənətkar rəssam olaraq,
Seyqəldə dəmiri eylədi parlaq.
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Düzdüyü gövhərdə o rəssam artıq,
Gördü hər surəti təbii, açıq.
Öncə hər şəkildə onu qurdular,
Olmadı düzgün bir surət aşikar.
Güzgü enli olsa, enlənir surət,
Uzun olsa, surət uzanır əlbət.
Dördbucaq göstərir qarışıq xəyal,
Müsəddəs göstərir bam-başqa bir hal.
Dəyirmi qayrıldı, olmadı fayda,
Yenə davam etdi əvvəlki qayda.
Həndəsi yol ilə qara dəmirdən,
Güzgünü isgəndər parlatdı birdən (25,110).

Buradakı “Qəlibə tökdülər qızıl, gümüşü” misrasından bi
zə bu da aydın oldu ki, tunc, dəmirdən savayı, qızıl-gümüşdən
də güzgü düzəltməyə cəhd olunub. Qənaətimizcə, sadaladıqlanmızdan hazırlanmış parlaq nəsnələr döyüş ləvazimatı funksiya
sını (çox olsun ki, bu nəsnələr elə “işıq” adlanıb) yerinə yetirib.
Və bu vuruş vaxtı alma bağlanılırmış ki, rəqibin gözlərini qa
maşdırsın, onu çaşdırsın. Misal üçün, rəvayətə görə, Cəmşid
“dünyadakı bütün əşya və hadisələri göstərən güzgü”sünü hə
mişə tacının üstündə gəzdirərmiş. Onun parıltısı düşmənlərinin
gözlərini qamaşdırdığından Cəmşidə yaxınlaşa bilməzmişlər.
Döyüşə yollanan sarmat əsgəri də sinəsinə tuncdan, dəmirdən
hazırlanmış güzgü bağlayırmış ki, rəqibi çaşdırıb ona üstün gəl
sin (27, 90). Yadımıza salaq ki, ən əski “Günəşiçağırma” mə
rasimində keçirilən “Qodu-Qodu” (Hodu-Hodu, Dodu-Dodu)
ayinində də bəzədilib insana oxşadılan çömçənin, yaxud gə
linciyin alnına mütləq güzgü bağlanırmış, inama görə, Günəşin
qarşısını kəsən şər qüvvələr Günəş simvolu olan güzgünün işı
ğından, parıltısından qorxub qaçır və bununla da Günəş görünür
(8,138).
Bütün bu deyilənlərdən sonra biz belə bir ümumi nəticəyə
gəlirik ki, KDQ-dəki “işıq” (“aşıq”ı qəbul etmirik) tuğulğa 77

dəbilqənin alını örtən hissəsinə bağlanmış və tuncdan, dəmir
dən, eləcə də qızıldan, gümüşdən hazırlanmış güzgü keyfiyyətli
döyüş ləvazimatıdır. Buradakı “qızıl”, “gümüş”ü də təsadüfi
olaraq yazmamışıq. Belə ki, N.Gəncəvinin yazdığından güzgü
nün qızıldan, gümüşdən də hazırlanmasına cəhdin olduğunu de
mişdik. Əgər bunlardan güzgü hazırlamaq mümkün olmayıbsa
da, parlaqlığına görə “işıq” olaraq istifadə edilə bilərdi. KDQdə “işıq” bildiyimiz kimi, həm də “ağ işıq”, “altun (qızıl) işıq”,
'*kont//kunt//qunt/qont işıq” adları daşıyır. Zənnimizcə, “işıq”
tuncdan, dəmirdən, “altun işıq” qızıldan, “ağ işıq” isə gü
müşdən hazırlanırmış. Qəti olaraq bu qənaətdəyik ki, əsasən,
“parlaq” mənasında olan “kont//kunt//qunf'un semantik kökün
də həm də “ağ”, “gümüş”, “ağ gümüş” anlamı yatıb. KDQ-də
müxtəlif oxunuşlu kont/qont üç kərə işlənib. Bunlardan ikisini
misal verdiyimiz örnəklərdə görmüşük və bunlardakı sözü ge
dən ifadənin doğrudan-doğruya nə demək olduğu, mənasının
nədən ibarətliyi indi haqqında danışacağımız üçüncü kont//
qontun yardımı ilə üzə çıxır.
Dustaqlıqdan Oğuza qayıdan Bamsı Beyrək tanınmaz kök
dədir. Bununla belə, əlamətlərindən - qara qıyma gözlərindən,
qara saç örtmüş üzündən, apul-apul (sallana-sallana, ləngərlə)
yerişindən, aslan duruşundan bacısı onu elə qardaşına oxşadır.
Qız həm də deyir ki:
Qont-qont biləklərin solmasaydı
Ağam Beyrək deyəydim, ozan, sana (38,62).

Soylamanın bu misralarını V.V.Bartold belə tərcümə et
mişdir: “Не побледнели бы твои сильные руки, я назвал бы
тебя своим старшим братом Бейреком, певец!” (17,48). İki
əvvəlki kont/qontu V.V.Bartoldun “krepkiy” şəklində tərcümə
etdiyini arxada bildirmişdik. Bəs görəsən növbəti “qonf'u bö
yük alim nə üçün “сильные” (güclü) olaraq tərcümə etmişdir?
Bu, bizə bəlli deyil.
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S.Əlizadə əsas mətnə “qunt işıq” kimi daxil etdiyi əvvəlki
hər iki ifadəni sadəldəşdirilmiş mətndə “parlaq zireh” şəklində
vermişdir. Sözün açdığımız soylamadakı misralar isə belə sadə
ləşdirilmişdir:

Ətli-canlı biləklərin boşalmasaydı
Ağam Beyrək deyərdim, ozan, sənə (37,283).

Əwəla, öməkdəki “qont-qont” eyni sözün təkrarı olduğu
halda, başa düşülmür ki, S.Əlizadə bunu nə üçün “ətli-canlı”
olaraq ayn-ayrı sözlər sayır? Belə çıxır ki, “qont-qont”un biri
“ətli”, o biri də “canlı” deməkdir. İkincisi, başqa vaxtda “qont//
qunt”u doğru olaraq “parlaq” kimi sadələşdirən hörmətli müəl
limimiz S.Əlizadə bilmək olmur ki, onu birdən-birə niyə “ətlicanlı”ya çevirib? Nəhayət, “solmasaydı” sözü məgər aydın de
yil ki, onu həqiqi mənasından qoparıb mətləbə aidiyyəti olma
yan “boşalmasaydı” kökünə salasan? Həm də unutmamalıyıq
ki, “solmaq” bilavasitə daha çox rəngə aiddir. Əgər “qontqont”a, doğrudan da “ətli-canlı” demək olsaydı, onda “solmasaydı”nm da yerinə “boşalmasaydı” yox, “arıqlamasaydı”,
“üzülməsəydi” olmalı idi. Çünki ətli-canlı arıqlaya, üzülə bilər.
Ş.Cəmşidov da soylamadakı həmin misrada qaş düzəltmək
əvəzinə, görün, gözü də necə vurub çıxarıb: “Qont-qont yənəqlərin (?- B.A.) solmasaydı...” (19, 311). Bu qədər Qorqudşünas
düzgün olaraq “biləklərin” oxuduğu halda, heç cürə başa düş
mək olmur ki, abidəyə qırx ildən çox ömür sərf edən (özü belə
deyir) Ş.Cəmşidov “yənəqlərin”i haradan tapıb? Axı Drezden
mətnini də daxil etdiyi öz kitabının 487-ci səhifəsində həmin
söz ərəb əlifbasında açıq-aydın şəkildə “biləklərin” yazılmışdır.
Daha bu boyda cidanı çuvalda gizlətmək olmaz ki.
“Qont-qont biləklərin solmasaydı” misrasmdakı “qontqont”u biz məhz biləyə aid olmasına görə “ağ”, yaxud “gümüş”
anlamında sayırıq. Çox olsun ki, bu misranın açımı “Gümüş ki
mi ağ biləklərin solmasaydı” deməkdir. Bizi bu qənaətə gətirən
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nədir? Dilimizdə biləyə “ağ bilək”, “gümüş bilək” deyimi elə
indi də vardır, indi də deyilir:

Mən aşiqəm, gül
əllər
Ağ biləklər, gül əllər,
Dəryaca ağcın olsa,
Yoxsul olsan güləllər.

Yaxud:

Gümüş biləklərin, bəyaz qolların
Sarı kəhrəbası hayıfki, yoxdur! (57,176)
tipli folklor, yazılı ədəbiyyatdan istənilən qədər örnək göstər
məyin çətinliyi yoxdur. Düşünürük ki, bu məsələdə də çox uza
ğa getməyib, elə KDQ-in özünə müraciətimiz bəs eləyər. Bamsı
Beyrək “qont-qont biləklərin solmasaydı” deyən bacısından və
bacılarından ayrılıb Banıçiçəyin toy məclisinə gəlir. Arxada da
dediyimiz kimi, o, Banıçiçəyin oynamasım istəyir. Qız oyna
yanda əllərini donunun qolunda gizləyir. Bamsı Beyrək qəsdən
qız eyiblidir ki, əllərini gizlədir deyəndə Bamçiçək: “Mərə dəlü
ozan, mən eyiblümiyəm kim, mana eyib qoşarsan?” - dedi.
Gümüş kibi ağ biləgin açdı, əlin çıqardı” (38,64).
Kursivdə verdiyimiz “gümüş kibi ağ biləgin” “qont-qont
biləklərin”lə eyni mənada olması, sözsüz ki, şübhə yaratmır.
Bununla belə, “qont” ümumi şəkildə “parlaq” deməkdir və bu
nun qaynaqlarda da bu cür olmasını arxada dedik. Və beləliklə,
'işıq”la bağlı söhbətimizin yekunu olmaqla bildiririk: KDQ-dəki “işıq” döyüş-vuruşda rəqibin gözlərini qamaşdırmaq üçün
alma bağlanılan vasitədir. Ayn-ayn təyin əlamətli “işıq”ın adı
elə 'işıq”dır. Qılıncın adı qılınc, nizənin adı nizə, qalxanın adı
qalxan, kamanın adı kaman, oxun adı ox olan kimi. Onu dəbil
qə, zireh, aşıq, düymə və s. adlandırmaq məntiqdən qıraqdır.
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Qayıdırıq Bəkilin xanımının ərinə müraciəti məsələsinə.
Xanımının dediklərini dinləyən Bəkil ona bildirir ki:
Xanımızın nəzəri bizdən dönmüş gördüm.
Eli-günü köçürün, doqquz tümən Gürcüstana gedəlim!
Oğuza asi oldum, bəllü bilin! (38, 94).

Əslinə Bəkildən nəzəri dönən kimsə yoxdur. Əgər xan Bayındırsa o, Bəkilə bir kəlmə də acı söz deməyib, əksinə onun
şərəfinə ziyafət təşkil edib, ov mərasimi düzənləyib. Nə var, nə
var Salur Qazan bu bəyin hünərində atın rolunu yüksək dəyər
ləndirib. Bundan ötrü doğma yurda arxa çevirib özgə, yadlar
arasına köçməkmi olar? Doğmalara qarşı asi olmaqmı olar?
Bax, bu yerdə Bəkilin xanımının necə düşüncəli, uzaqgö
rən olması, dəyərli məsləhət verməyə qadirliyi bəlliləşir. O, əri
ni əyri yoldan uzaqlaşmağa çağırır:
“Yigidim, bəg yigidim! Padşahlar Tanrının kölgəsidir.
Padşahına asi olanın işi rast gəlməz.. Ava bingil, könlün açıl
sın!”
Bəkil xanımının dediklərinin həqiqət olduğunu dərk edir
və başa düşür ki, necə deyərlər, acıqlı başqa ağıl olmaz. Onun
acığı soyuyur. Ova yollanır. Xanımının məsləhəti ilə nəinki əri
Bəkilə, ümumiyyətlə Oğuza başıucalıq gətirməyəcək, yadların
sərki hədəfinə çevrilə biləcək bir hadisə, əhvalatın qarşısı alınır.

VƏ BAŞQALARI

“Qurani-Kərim”in “Loğman” surəsinin on dördüncü ayə
sində Tanrı buyurub: “Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi,
valideynlərinə yaxşı baxmağı, onlarla gözəl davranmağı tövsiyə
etdik... Biz insana buyurduq: “Mənə və ata-anana şükr et”. Ye
nə elə həmin surənin on beşinci ayəsində “...dünya işlərində on
larla (ata-anayla - B.A.) gözəl keçin, onlara itaət et” söylənilir.
Biz bilirik ki, türklərin tək Tanrı inamının varlığı islamın
türk ellərinə gəlməsi və yayılmasından çox qədimdir. Elə çox
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qədim olan KDQ-in boylarına sonrakı kəsimlərdə ozan, yaxud
ozanların, katib, yaxud katiblərin islami ənənələri əlavə etmələ
ri də təbiidir. Bunu edənlər, çox olsun ki, abidəni qorumaq,
məhv olmaqdan xilas etmək məqsədini əsas almışlar. Odur ki,
KDQ-dəki “Ana haqqı Tanrı haqqf'dır deyimininin “Qu
ranıdan misal gətirdiyimiz ayələrdəki Tanrı buyuruğu ilə eyni
lik təşkil etməsi təbiidir.
KDQ-in boylarında “Ana haqqı Tanrı haqqı”dır deyimini
ikinci boyda Uruzun, onuncu boyda Səgrəkin dilindən eşitsək
də, buna daha çox əməl edənin Salur Qazan olduğunu görürük.
Arxada da bildirmişdik ki, kafirlər Salur Qazanın ev-eşiyi
ni talayanda başqaları ilə yanaşı, onun qarımış anasını da əsir
aparırlar. Düşünmək olar ki, kafirlərlə üzləşən Qazan xan razı
ola bilməz oğlu, halalı kafirlər əlində qalsın. Amma görün, Qa
zan xan bu namərd kafirlərin başçısına nə deyir:

Mərə şökli Məlik!
Dünlügi altun ban evlərimi gətürüb durursan,
sana kölgə olsun!
Ağır xəzinəm, bol aqçam gətürüb durursan,
sana xərclıq olsun!
Qırq incə bellü qızla Burla xatunu gətürüb durursan,
sana yesir olsun!
Qtrq yigidlən oğlum Uruzu gətürüb durursan,
qulun olsun!
Tavla-tavla şahbaz atlarım gətürüb durursan,
sana binət olsun!
Qatar-qatar dəvələrim gətürüb durursan,
sana yüklət olsun!
Qarıcıq anamı gətürüb durursan,
mərə kafir, anamı vergil mana.
Savaşmadan, uruşmadan qayıdayım-gerü dönəyim,
gedəlim, bəllü bilgil! (38,51)
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Bəli, Qazan xanın bu dediklərindən onun anasına necə bö
yük məhəbbət bəsləməsinin şahidi oluruq. Bu belədir. Amma
düşünülməsin ki, Qazan xan yalnız anasını kafirlərdən istəmək
lə, digər saydıqlarını, doğrudan-doğruya, onlara vermək niyyə
tindədir. Əsla yox. Ona görə o, belə deyir ki, döyüş zamanı qo
ca, yaşı ötmüş anası at ayağı altında qalıb tapdalanmasın. Nəti
cə etibarı ilə Qazan xan və ona yardıma yetişən Oğuz alplan
kafirləri qırıb apanlmışları geri alırlar.
Abidədə digər ana obrazları da var və onların, xüsusən öv
lada məhəbbəti yüksəkdir. Bunu Dirsə xanın xanımının, Uşun
Qoca oğlunun xanımının, eləcə də Burla xatunun ana-oğul mü
nasibətlərindən açıq olaraq gördük. Eyni sözləri elə Bamsı Bey
rəyin anası haqqında da deyə bilərik. Düzdür, bu ananın oğul
yolunda indi xatırlatdıqlarımız kimi, fəallığını görmüşük. Bəlkə
də bu, ona görə belədir ki, o, oğlunun əsir düşdüyünü, salamat
olduğunu bilmir. Ona çatan oğlunun yoxluğu, ölümü xəbər
ləridir. Odur ki, gücü göz yaşlarına çatır. Boydan oxuyuruq:
“Ağ birçəklü anası (Beyrəyin - B.A.) buldur-buldur ağladı,
gözinin yaşın dökdü, acı dırnaq ağ yüzinə aldı-çaldı. Al yanağın
dartdı, qarğu kibi qara saçım yoldı” (38,57).
Düşünürük ki, KDQ-dəki bir anadan da söz açmasaq gü
nah olar. Bu ana da övlad yolunda fəryad edib, zarlıq qılan ana
dır. “Təpəgöz” boyunda, Qorqud Ata ilə şərtləşməyə görə,
adamyeyən Təpəgözə oğuzlular hər gün beş yüz qoyunla bəra
bər, iki adam da verməlidir. Artıq bir oğlunu Təpəgözə yedirtməyə məcbur olan Qapaqqan kişinin ikinci oğluna növbə yeti
şir. Oğlanın anası müsibət içindədir, ikinci oğlunu da Təpəgözə
vermək elə onun özü üçün ölüm deməkdir. O, fəlakətdən qur
tarmaq üçün axından qayıtmış Aruz oğlu Basatdan bir əsir alıb
oğlu əvəzinə vermək qərarına gəlir. Eyni zamanda Basat məhz
bu anadan alplar başı Qazan xanın, Qaragünənin, Bəkdüz Əmə
nin, atası Amzun bədheybət Təpəgöz əlində məğlub, qardaşı
Qıyan Selcikin şəhid olduğunu öyrənir. Basat ananın istəyini
ödəyir və elə bu ananın sözlərindən həqiqəti öyrənib Təpəgözü
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məhv edəcəyini qərarlaşdırır. Son olaraq qərarına da əməl edib,
Təpəgözü öldürür.
Qohumluq bağlılığında bacının qardaşa istəyi, bəzi hallar
da, ananın da sevgisini üstələyir. Bu məsələ də KDQ-də özünə
gərəyincə yer tapıb. Bamsı Beyrəyin anasının oğlu ilə bağlı nə
lər etməsini yazmışdıq. Amma abidədəki uyğun boydan Beyrə
yin bacılarının qardaşlarının olmaması müddətində - on altı il
necə üzüntülərlə yaşamalarının şahidi oluruq. Onlar tək qardaş
larının əsir getdiyi gündən ağ çıxarıb qara rəngli don geyməklə
yasa batırlar. Bu bir qardaşın yeddi bacısı yaşadıqları mənzili
qaralı, göylü bəzəyib otururlar. Qardaşlarının nişanlısı Bamçiçəyin başqasına ərə gedəcəyini görüb: “Toyun-dügünün qara
oldu" deyib ah-nalə çəkir, ağlayırlar.
Qazamatdan qaçıb gələn, kimsə tərəfindən tanınılası kökdə
olmayan Beyrək bacılarının yanına gəlib qopuz çalır, qızlardan
bir vaxt özünə məxsus olan qara dağın, soyuq-soyuq bulaqların,
tövlə-tövlə şahbaz atların, qatar-qatar dəvələrin, ağca qoyun
ların, indi qara, göy rəng bəzədilmiş otaqların kimə aidliyini
soruşur. Bacılarından biri cavab verir ki, “Çalma ozan, ayıtma,
ozan!// Qaraluca mən qızın nəsinə gərək, ozan?!” Həm də o,
soruşulanlann hamısının qardaşları Beyrəyə aid olduğunu bil
dirir. Amma Beyrək gedəli ona aid dağda yaylayan yox, bu
laqdan su içən yox, atlan minən yox, dəvələri yükləyən yox,
qoyunlardan şülən edən yox, otağa köçən yox.
Biz bilirik ki, ozan, sonrakı kəsimlərdə yanşaq (“yanşaq”
yanşamaq, yəni söyləmək, danışmaq anlamındadır), aşıq gün
düzlər el-el, oba-oba gəzib gecələr gördüklərini, eşidib-bildiklə
rini olduğu məclislərdə qopuzla-sazla oxuyub danışandır. Odur
ki, Bamsı Beyrəyin bacısı da bu ozandan gəzib-dolaşdığı yer
lərdə Beyrək adlı bir igidi görüb-görməməsini soruşur və bu
ozana həm də deyir:

Qarşu yatan qara dağım yıqılubdur
Ozan, sənin xəbərin yoq.
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Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdür.
Ozan, sənin xəbərin yoq.
Dünyəlikdə bir qardaşım alınubdur,
Ozan sənin xəbərin yoq.
Çalma, ozan, ayıtma, ozan,
Qaraluca mən qızın nəsinə gərək, ozan?
İləyündə düyün var,
Dügünə varub ötgil! (38, 61).

Beyrəyin bacısının soylamada dediyi “qara dağım yıqılubdu”, “qaba ağacım kəsilübdü” sözlərini elə bu boyda Bamçiçəyin də dilindən eşidirik. O da Beyrəyin sağ qayıtma xəbərini
Baybörəyə “qara dağın yıxılmışdı, ucaldı, axır”, “qaba ağacın
qurımışdı, yaşardı axır” şəklində söyləyir ki, bunu arxada da
yazmışdıq. Onuncu boyda Səgrək də anasına yalandan qardaşı
Əgrəkin dustaqlıqdan qayıtmasını bildirəndə, anası da ona
“qara dağın yığılmışdı, yucaldı, axır!”, “qaba ağacda dal
budağın qurımışdı, yaşarıb-göyərdi, axır!” deyir. Dəyərlidir ki,
Qorqud Ata da boyların sonunda “qara dağların yıxılmasın”,
“qaba ağacın kəsilməsin” alqış-dualarını tez-tez təkrar söyləyir.
Salur Qazan da oğlu Uruzu kafirlər əlində əsir gördüyü zaman
ona “qara dağım yüksəgi oğul” deyir. Bu örnəklərin sayını
artırmaq mümkündür. Sual doğuran budur ki, nə üçün oğuzlular
qara dağın, qaba ağacın adını bu qədər çəkir, onların yıxılıb, kə
silməsindən narahat olub yüksəlməsini arzulayırlar.
Deyək ki, dağ, ümumiyyətlə, türklərdə qutsal bilinmişdir.
Konkret olaraq Oğuzlar “...dağları bir torpaq və dağ yığmı kimi
deyil, hisslər və duyğularla yoğrulmuş, kişilik qazanmış varlıq
kimi düşünmüşlər” (46, 424). Sözsüz ki, dağ barədə söhbətin
məcrası çox genişdir və biz dağa aid ayrıca danışmışıq (1, 8
25). Odur ki, burada həmin dediklərimizdən yalnız Qara dağla
bağlı bəzi mətləbləri verməklə kifayətlənəcəyik.
Qara dağ KDQ-də adı ən çox çəkilən dağlardandır. Və elə
zənn olunmasın ki, bu dağ elə yalnız KDQ-dədir. Çox-çox qay
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naqlarda, folklor əsərlərində Qara dağdan söz gedir, o, həmişə,
hər yerdə sarkal sayılır. Misal üçün, altaylılann “Maaday Qara”
eposunda bildirilir ki, özü dağ ruhundan yaranan (42, 176) Maaday Qara sağ ovcunda doqquzbucaqlı qara daş, sol ovcunda
yeddibucaqlı ağ daş (42, 84) olan yenicə doğulmuş yeganə oğ
lunu düşmən əlinə keçməsin deyə gətirib məhz Qara dağın tə
pəsindəki qayın ağaclarının altında qoyur və deyir: “Qara dağ
sənin atan, dörd qayın ağacı anan olsun” (42,87).
Zaman ötür. Bir gün Altayın sahibəsi - möhtərəm qarı Qa
ra dağın zirvəsindən səs eşidib oraya qalxır. Görür ki, burada
bir oğlan uşağı var və ağzına qayın ağaclarından şirə axır (42,
107). Qarı oğlanı dağdan endirib bahadır olaraq böyüdür. Ona
Köqdey Mergen adı verir və deyir ki, sənin atan Maaday Qara
dır. Düşmənlərdən onun intiqamını almalısan (42,118). Amma
hər yerdə səni qoruyub saxlayanı, yəni Qara dağı ata, yedizdi
rən qayın ağacları ana bilməlisən (42,117). Buna görədir ki,
Köqdey Mergen igid - alp, yenilməz, cəsur qəhrəman olanda
deyir:
Qara dağ mənim atam olmuşdur,
Dörd qayın mənim anam olmuşdur.
Qayın şirəsi içdiyim üçün möhkəməm.
Qara dağ atam olduğu üçün bahadıram (42,158-159).

Türkdilli qaçinlər Qara dağı müqəddəs sayır və onu şamanlıq verən, şamana hamilik edən bilirlər (47, 128-139; 12,
87-88).
Sarkal sayılan Qara dağ türk olmayan xalqların məkanla
rında da vardır. Slavyanlar Qara dağa sitayiş edib, onun şərəfi
nə qurbanlar kəsiblər (11,230-231). “Nart” eposunun Şimali
Osetiya variantında qoca Urızmaq Təkgözü məhz Qara dağda,
eyni ilə KDQ-də Basat Təpəgözü öldürdüyü üsulla məhv eləyir
(54, 22). Elə, deyəsən, bizim eposdakı Təpəgöz də Qara dağda
olur.
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Boyda onun “bir uca dağa var”masından, bu dağdakı Salaxana qayasında yaşamasından, burada “ağır daşlar”ın olmasın
dan söz gedir. Boydan da öyrənirik ki, “uca”, “qayalı”, “daşlı”
isə bilavasitə Qara dağın təyinləridir. Bundan savayı, Təpəgö
zün üstünə getməyə hazırlaşan Basatı yolundan döndərmək is
təyən Qazan xan aydın olaraq bildirir ki, o, Təpəgözü Qara dağ
da üstələyə bilməyib (38,91).
Burada bir mətləbi də yada salmaq istəyirik. Deyəsən,
“Nart” eposundakı Təkgöz də, KDQ-dəki Təpəgöz də, nə qə
dər sehirli olsalar belə, elə Qara dağda olmaları ilə ertədən öz
ləri özlərinin ölüm hökmünü vermişlər. Çünki sakral olan, xe
yirxahlıq, yaşarlıq verən Qara dağ şəri, pisliyi, bədxahlığı üs
tünə almayan dağdır.
KDQ-dəki Qara dağın funksiyası çoxçeşidlidir və olsun ki,
burada nəinki hər obanın, elin, yurdun, hətta hər adlı-sanlı, ta
nınmış ailənin, kimsələrin öz Qara dağı vardır. Misal üçün,
Qorqud Ata Bamçiçəyi Beyrək üçün istəməyə gəlir. Qızın qar
daşı Dəli Qarcar ona deyir: “Ay əməli azmış, feli dönmüş, Qa
dir Allah ağ alnına qada yazmış! Ayaqlılar buraya gəldiyi yoq,
Ağızlılar bu suyumdan içdiyi yoq. Sana noldı? Əməlinmi azdı?
Felinmi döndi? Əcəlinmi gəldi? Bu aralarda neylərsən?
Dədə Qorqud aydır: - Qarşu yatan Qara dağını aşmağa
gəlmişəm...” (38,56).
Elə arxadakı örnəklərdə özünü göstərən “qara dağın yıxı
lıbdı”, “qara dağın ucaldı”, “qara dağımın yüksəyi” ifadələri də
bu sonuncu deyilən yönü səciyyələndirir. Qara dağ yurdun da
yağı, əsası sayıldığı kimi, soyun, nəslin yaşadıcısı, davam etdiricisi bilinən oğul da Qara dağa məxsus fiınksiyalıdır. Onun
varlığı soyun, nəslin varlığı deməkdir.
KDQ-də qaba ağac da simvolik səciyyə daşıyır və birbaşa
insana, həm də kişi cinsinə aid edilir. Misal üçün, eposun səkki
zinci boyunda Təpəgöz Basatdan şəcərəsini soruşanda o, cavab
verir ki:
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Atam adın sorar olsan - Qaba Ağac!
Anam adım dersən - Qağan Aslan! (38,93).
Düzdür, abidənin bir sıra nəşrlərində, eləcə də bəzi araşdır
malarda yerdəyişikliyi edilmiş, Qaba Ağac ana, Qağan Aslan
ata olaraq təqdim edilmişdir. Biz bunun yanlışlığı barədə mü
fəssəl danışdığımızdan (1,41-43) burada susmağa üstünlük
veririk.
Bamsı BeyTəyin də bacısına “Məgər sənin ağan yoq olub
dur?! // Yürəginə qaynar dağlar qoyulubdur?” deyəndə, qız da
cavabında, nümunə verdiyimiz kimi, “kölgəlicə qaba ağacım
kəsilübdür” söyləyir. Banıçiçək isə Beyrəyin sağ olmasını qa
yınatasına “qaba ağacın qurımışdı, yaşardı, axır!” şəklində bil
dirir ki, elə bunu da arxadan xatırlatmışdıq.
Burada çox incə və dəyərli bir mətləbi də üzə çəkməyi ya
rarlı sayınq. Bayborə bəy oğlu Beyrəyin salamatlığı xəbərini
gətirən Banıçiçəyə “qarşı yatan qara dağı”, “soyuq-soyuq sula
rı”, “şahbaz-şahbaz atları”, “qatar-qatar dəvələri”, “ağca qoyun
ları”, "qul-xəlayiqi”, “altun axçalan”, “altun ban evləri” muş
tuluq olaraq bağışlayır. Bircə “Qaba ağacı” bağışlamır. Bu, belə
də olmalı idi. Çünki Qaba ağac bir rəmz, simvol olaraq elə elin,
evin, soyun, nəslin davamçısı, dirəyi, dayağı olan oğuldur.
KDQ-də oğuz cəmiyyəti üçün o qədər də münasib görün
məyən bir motiv də vardır. Bilavasitə etiket səciyyəli bu motiv
Qısırca Yengə və Boğazca Fatma ilə bağlıdır. Bamçiçəyin to
yunda iştirak edən Beyrək ərə gedən qızın oynamasını istəyir.
Bamçiçəyin əvəzinə Qısırca Yengə “Mərə, dəli ozan, ərə varan
qız mənəm” deyib oynamağa başlayır. Görün indi, dəli ozan
bildikləri Beyrək ona nə deyir:

. Eviniz ardında sarvanlar
Sana baq ar onlar.
Buldır-huldır gözlərinin yaşı aqar
Sən anlarun yanında vargil,
Muradını anlar verər, bəllü bilgil! (38,63).
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Beyrəyin bu sözlərindəkini Qısırca Yengə “Buy, zavala
gələcək dəlü ozan bəni görmüş kibi söylər” deməsi ilə özü də
təsdiq edir və bununla hansı yuvanın quşu olduğunu açıqlayır.
Elə Boğazca Fatma da Qısırca Yengənin tayıdır. O da ərə gedən
qız mənəm deyib oynayanda Bamsı Beyrəkdən bu sözləri eşi
dir:

...Evinizin ardı dərəcik degilmiydi?
itiniz adı Bıraq degilmiydi?
Sənin adın Qırq oynaşlı Boğazca Fatma degilmiydi?
Dəxi eybini açaram, bəllü bilgil!
Səninlə mənim oyunum yoq.
Var yerinə otur gili

Bu sözlərin müqabilində Boğazca Fatma da “Buy, dəli
boğma çıqaracaq olanca eybimizi qaqdı” (38, 64) söyləyir.
KDQ-dəki barələrində danışdığımız və danışmadığımız
xanımlarla bağlı söhbəti davam etdirməyin çətinliyi yoxdur.
Amma düşünürük ki, elə bu bildirdiklərimizlə də Oğuz qadın
tipləri haqqında müəyyən təsəvvür yarada bildik. Həm də son
olaraq bunu deyirik ki, KDQ-dəki hər hansı məsələ barədə
nəinki neçə-neçə araşdırmalar ortaya çıxarılsa, hətta neçə-neçə
ensiklopediyalar hazırlansa da, onlar Oğuz cəmiyyətinin sosialsiyasi, mədəni-mənəvi, məişət-etiket durumu haqqında abidənin
özü kimi ensiklopediya ola bilməzlər.
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