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Türk Halk Hikâyelerinde Hak ÂúÕklÕ÷Õ
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Özet
Muhabbet (aúk) destanlarÕnÕ inceledi÷imizde kahramanlarÕn Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn ön plana çÕktÕ÷ÕnÕ
gördük. Makalemizde bazÕ muhabbet destanlarÕndan yaptÕ÷ÕmÕz alÕntÕlarda Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn
rastgele bir vasÕf olmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. DestanlarÕn özünde de bu vardÕr. Muhabbet (aúk)
destanlarÕnÕn ister düúünce ister içerik açÕsÕndan epik destan gelene÷indeki yerinin do÷ru
tespit edilmesi kahramanÕn hak âúÕklÕ÷ÕnÕn ve di÷er özelliklerinin tam olarak verilmesiyle
olur.
Anahtar Kelimeler: Destan, Muhabbet (aúk), Folklor, Hak âúÕklÕ÷Õ, Azerbaycan, ÂúÕk Garip,
Ozan, Tahir-Zühre, Gelenek.

Love in the East
Abstract
When we look through the love epics, we find that God love is the first. In our article, in some
extract we got it is seen that God love is not an ordinary quality. There is this subject in the
main idea of the epics. As a result we can say that finding out the position of the love epics in
epic tradition as either thought or main idea can be possible by expressing God love and the
other featiunes of the leading charaster.
Key Words: Epic, Love, Folklore, Hak âúÕklÕ÷Õ God love, Azarbaijan, ÂúÕk Garip, Poet, Tahir
– Zühre, Tradition
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Folklor insanÕn, do÷umundan ölümüne kadar hayatÕn tüm aúamalarÕnÕ
yansÕtÕr. Folklorun önemli bir bölümü olan destanlar toplumlarÕn ruhunu
anlatÕr.
Azerbaycan, destan konusunda zengin bir birikime sahiptir. Azerbaycan
destanlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda kahramanlÕk ve muhabbet (aúk) destanlarÕ önemli
bir yer tutar. KahramanlÕk destanlarÕnda; topra÷Õ, yurdu ve halkÕnÕn hürriyeti
için kahramanÕn verdi÷i mücadeleler ve savaú sahneleri ön plana çÕkarken,
muhabbet (aúk) destanlarÕnda; sevgilisine ulaúmak için mücadeleye baúlayan
genç âúÕ÷Õn ÕstÕraplarÕ, sevgiliye ulaúma yolunda karúÕlaútÕ÷Õ zorluklar ve
verdi÷i mücadeleler konu edilmektedir.
Azerbaycan muhabbet (aúk) destanlarÕnda kahramanÕn davranÕúÕ,
psikolojisi ve onun hakperestli÷i do÷rudan konu ile ilgilidir. Bu bakÕmdan
muhabbet destanlarÕ için önemli bir motif olan Hak âúÕklÕ÷Õ ve onun konu ile
alakasÕ, bu destanlarÕn estetik konularÕnÕ -daha geniú anlamda ise asÕl
özelli÷ini- yansÕtmasÕ açÕsÕndan önem taúÕr. Di÷er bir deyiúle muhabbet
destanlarÕnÕ âúÕk ve maúuksuz düúünmek mümkün olmadÕ÷Õ gibi, aynÕ
zamanda bu destanlarÕ kahramanÕn karakteristi÷ini ifade eden hakperestlikten
ayrÕ düúünmek de mümkün de÷ildir.
M. Tehmasip (1972: 41), M. Ceferli ( 2000: 125-126), M. QasÕmlÕ (1996:
96) araútÕrmalarÕnda kahramanÕn hakperestli÷i ve âúÕ÷Õn âúÕklÕk konumundan
özellikle bahsetmiúler ve bu mevzuyu geniú hatlarÕyla anlatmÕúlardÕr.
AraútÕrmacÕ Fuzuli Bayat bu konuyu úöyle ifade emektedir: “Aúk destanlarÕnÕn
baúlÕca karakteristi÷i onun baútanbaúa TanrÕ vergisi (ilham) üzerine
kurulmasÕdÕr. Türk - øslam tefekküründe vergi (ilham) TanrÕ niyazÕdÕr. ølham
aslÕnda birlik sembolüdür. ølhamÕ veren saki, derviú, mürúit, pir veya HÕzÕr
aúÕ÷Õ birli÷e ça÷ÕrÕr. Aúk destanlarÕnda bu birli÷e hak denildi÷inden, ona
ulaúmaya can atan kahramana da Hak aúÕ÷Õ (yani Hakk’a âúÕk olmuú, Hakk’tan
baúka gözü hiçbir úeyi görmeyen ve Hakk deyip, Hak sözü söyleyen kimse)
denir.” Biz bu makalemizde aúk destanlarÕnda “Hak ÂúÕklÕ÷Õ” motifi üzerinde
duraca÷Õz.
“Tahir-Zühre” destanÕnÕn giriú bölümünde daha do÷rusu tasvir ve dü÷üm
merhalesinde Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn ortaya çÕkmasÕndan önce Zühre’nin, yüzünü
görme olana÷Õ olmayan sevgilisi Tahir Mirza’ya niyaz göndermesi ve burada
ortaya konulan “Hak aradan kötülü÷ü kaldÕrsÕn” mÕsrasÕ (Azerbaycan
Muhabbet DestanlarÕ 1979: 30), aynÕ zamanda “Allah seni sevdi÷ine
kavuútursun!” (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 34) atasözünü
söyleyerek Hak’a de÷er vermesi olaylarÕn hangi yönde gitti÷ini gösterse de bu
iúaretler Tahir’in Hak aúÕ÷Õ oldu÷unu kesin úekilde onaylamaz. Fakat daha
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sonra Tahir Mirza’nÕn Hanverdi Sövdeger’le atÕúmasÕnda Hak âúÕklÕ÷Õ
yönünde ümit verici bir sohbet olur. Gerçekten de bu Hak âúÕklÕ÷Õ Tahir
Mirza’nÕn baúarÕsÕnÕ; yani Zühre’ye kavuúmasÕnÕ sa÷lar. Tahir Mirza’nÕn
Zühre’ye kavuúmasÕ, onun Hak âúÕ÷Õ oldu÷unun onaylanmasÕ anlamÕndadÕr.
“AslÕ-Kerem” destanÕnda Kerem’in Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn tasdiki son derece
ilginç bir yönde geliúir. DestanÕn baúÕnda Kerem’in AslÕ’ya sevgisini bilen
atasÕ (babasÕ), AslÕ’yÕ ona alaca÷ÕnÕ söyler; ama sözünü yerine getiremez.
Çünkü Keúiú kÕzÕnÕ da alarak Gence’den uzaklaúÕr. Bu olaydan sonra, Kerem
anne ve babasÕna AslÕ’dan vazgeçmeyece÷ini söyler. Ancak bunlar onun Hak
âúÕ÷Õ olma konusuyla ilgili de÷ildir. Kerem’le Sofi BallÕca’ya çÕkarlar daha
sonra da haramilerle karúÕlaúÕrlar, orada Hak âúÕklÕ÷Õ sÕfatÕ çok net olarak
kendini gösterir. Ancak bunlar Kerem’in hak âúÕklÕ÷ÕnÕn onaylanmasÕ
anlamÕna gelmemektedir, Hak âúÕklÕ÷Õna giden yolun iúaretleridir.
Kerem’in Hak âúÕklÕ÷Õ konusundaki tasavvurunu Süleyman Paúa’nÕn veziri
canlandÕrÕr:
“Sofi saz ile söyledi÷i gibi, söz ile de Kerem’in bütün hallerini ifade etti.
Üstelik AslÕ’nÕn yazdÕ÷Õ kâ÷ÕdÕ da Keremden alÕp, vezire verdi. Vezir baktÕ ki,
AslÕ mektubunda: “Kerem’e merhamet edin. O bana âúÕk, bende ona. Atam
bize zulüm ediyor.” diye yazmÕú. Vezir durumu böyle görünce dedi:
- Paúam, Kerem Hak aúÕ÷ÕdÕr. Biz AslÕ’yÕ Keúiú’ten alÕp ona verelim.
Keúiú feryat ederek dedi ki:
- Kerem Hak aúÕ÷Õ de÷ildir.
Paúa dedi:
- Biz onun Hak aúÕ÷Õ olup olmadÕ÷ÕnÕ anlarÕz.
Paúa’nÕn Hüsniye adlÕ akÕllÕ bir kardeúi vardÕ. Ça÷ÕrÕp durumu ona anlattÕ.
Hüsniye úöyle dedi:
- “Ben úu vakitte onu yoklarÕm” (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979:
152).
Böylece, BallÕca aksakallÕlarÕnÕn, haramilerin ve vezirin Kerem hakkÕnda
söyledi÷i Hak âúÕklÕ÷Õ fikrini Süleyman Paúa’nÕn kÕz kardeúi Hüsniye HanÕm
yoklamak mecburiyetinde kalÕr. Daha sonra, Kerem imtihana çekilir ve Hak
âúÕklÕ÷Õ onaylanÕr ve Kerem’in Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn onaylanmasÕ süreci dü÷üm
baúlangÕcÕndan zirveye kadar devam eder.
“ÂúÕk Garip” destanÕnda Garibin Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn ön plana çÕkmasÕ ve
onun onaylanmasÕ di÷er destanlara kÕyasla son derece geç olur. Ama burada

3


Ö.ȱAKKAYA/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2ȱ(2010)ȱ1Ȭ10ȱ

Garibin Hak âúÕklÕ÷Õ vasfÕnÕn üstü örtülü izlerine rastlamak zor de÷ildir. ùöyle
ki, Garip Tebriz’den Tiflis’e gelir ve ùahsenem’i arar. Bunu duyan ÂúÕk
Gülo÷lan der ki, âúÕklÕkta hiç kimse benim dengim olamaz. Bunun üzerine
âúÕklar karúÕlaúÕr ve halk bu karúÕlaúmayÕ izlemek için toplanÕr (Azerbaycan
Muhabbet DestanlarÕ 1979: 174-175).
ùüphesiz bu karúÕlaúmada ikinci taraf olan ÂúÕk Gülo÷lan yenilir; yani
ÂúÕk Garip’i galip kÕlan onun Hak âúÕklÕ÷ÕdÕr. Ama metinde bu konuda kesin
bir ifadenin geçmemesinden dolayÕ Garip’in Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn tasdik edildi÷i
kanaatini açÕk bir úekilde söyleyemeyiz. Fakat aúk destanlarÕna mahsus destan
gelene÷inde biliriz ki, yenilen âúÕklar, ancak Hak âúÕklarÕna yenilirler. Bu
mantÕkla yaklaútÕ÷ÕmÕzda, Gülo÷lan, Garib’in Hak âúÕklÕ÷ÕnÕ açÕk bir úekilde
itiraf etmese bile bu onun Hak âúÕklÕ÷ÕnÕ ortaya koyar.
DestanÕn bir yerinde Garip’in anasÕna rastlayan Bezirgan Ahmet’in, Garip
hakkÕndaki“Hak gönlünün muradÕnÕ versin” (Azerbaycan Muhabbet
DestanlarÕ 1979: 191) sözleri bir çeúit Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn iúaretidir.
ArtÕk üçüncü makamda (bölümde) Garip’in Hak âúÕklÕ÷Õ tam olarak ortaya
çÕkar. Bu makam (bölüm) úöyledir: Halep PaúasÕ burada onlarÕn hepsine galip
gelen Garip adlÕ bir âúÕ÷Õn oldu÷unu duyar ve onu kendi yanÕna getirtip, onu
memleketinin en meúhur âúÕ÷Õyla yarÕútÕrÕr. Garip galip gelir ve meclistekiler
úöyle der: “Garip sen gerçekten de Hak âúÕ÷ÕsÕn” (2, s.196).
Böylece, konunun geliúim merhalesi (bölümü) zirve noktasÕna gelir. Di÷er
bir deyiúle, Hak âúÕklÕ÷Õ en üst makamda tasdik edilir.
“Muhabbet destanlarÕmÕzÕn sembolik bir anlam taúÕyan en mükemmel
örneklerinden biri “Kurbani” destanÕdÕr.” (Tehmasip 2004: 602). Bu destanda
da kahramanÕn Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn kabulü ilginç merhalelerden sonra gerçekleúir.
Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn niúanesi Kurbani’ye buta (Rüyada âúÕ÷a maúukunun
gösterilmesi) verilmesinden sonra meydana çÕkar ve Kurbani ile babasÕ
MirzalÕ HanÕn atÕúmasÕndan oluúur. AtÕúmadan sonra halkÕn hepsi MirzalÕ
Han’a minnet edip úöyle der:
- Bilin ki Kurbani Hak aúÕ÷ÕdÕr. BÕrak sevdi÷inin yoluna varsÕn gitsin.
Umulur ki Peri hanÕmÕ bÕrakÕp döner.” (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ
1979: 210-211).
Kurbani’nin Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn ikinci makamÕ Mustafa ile Kurbani’nin
atÕúmasÕnda meydana çÕkar ve atÕúmadan sonra “Mustafa baktÕ ki Kurbani’nin
butasÕ var. O, hak âúÕ÷ÕdÕr. Onu yolundan çevirmek mümkün de÷il. Ona hayÕr
dua etti yardÕm edip darlÕktan kurtardÕ ve yola çÕkardÕ.” (Azerbaycan
Muhabbet DestanlarÕ 1979: 213-214).
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Kurbani Hak aúÕ÷Õ oldu÷unu Mahmut Bey’e söyledi.
Mahmut Bey ona çok izzet-ikram edip dedi:
- Kurbani do÷rusunu söyle, sen bu Gence úehrine niçin geldin?
Kurbani dedi ki:
- Bey ben âúÕ÷Õm, bunun için geldim.
Mahmut Bey dedi ki:
- Kime âúÕksÕn? AçÕkça söyle, gizleme.
Kurbani dedi ki:
- Bey, ben Hak âúÕ÷ÕyÕm. Hak âúÕ÷Õ yalan söylemez. øzin ver ne için
geldi÷imi, sazla söyleyeyim. (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 231).
Lakin bununla da sorun çözülmüyor. Kara Vezir Kurbani’yi öldürmek için
úehirden yola çÕktÕ÷Õnda Kurbani ona úöyle bir bedduada bulunur:
“Vezir, sana beddua ediyorum,
Hak dile÷ini vermesin,
Gökten bin bir bela gelse,
Hepsi seni bulsun.” (Azerbaycan DestanlarÕ, 1. Cilt: 60)
Bu konuyu açÕklayan M. KasÕmlÕ çok do÷ru olarak, bu olayÕ kara vezirin
Hak âúÕ÷Õ ile ilgili yasa÷Õ bozmasÕ anlamÕnda yorumlar (QasÕmlÕ 1996: 105).
Nihayet, Ziyad Han öz kÕzÕnÕ Kurbani’ye vermek isteyince Kara Vezir
onun imtihana çekilmesi gerekti÷ini bildirir: “ùimdi, senin gönül kuúun uçtu,
onu bizim ihtiyarÕmÕza, irademize bÕrak da onu bir imtihana çekelim. E÷er
imtihandan baúarÕyla çÕkarsa, Hak âúÕ÷ÕdÕr, kÕzÕ versen de lafÕmÕz olmaz.”
(Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 234)
M. Caferli Hak âúÕklÕ÷Õ konusunda úu yorumda bulunur: “Azerbaycan
muhabbet (aúk) destanlarÕnda Hak âúÕklÕ÷Õ konusu sÕnama - onaylama modeli
çerçevesinde gerçekleúir. Kahraman bir sÕnavdan baúka bir sÕnava geçerek Hak
âúÕ÷Õ oldu÷unu böylece kanÕtlar. SÕnavlar git gide çetinleúir kahraman sonunda
sÕnavdan baúarÕyla çÕkarak epik bir de÷er kazanÕr.” (Ceferli 2002: 111).
Bu anlamda “Kurbani” de di÷er muhabbet destanlarÕnda oldu÷u gibi
çeúitli imtihanlara tabi tutulur. Böylece, Kara Vezirle kÕzÕ Nigar, Kurbani’yi
imtihana çekmeye baúlarlar (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 236 –
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237). Kurbani bütün sÕnavlardan baúarÕyla çÕkar ve onun Hak âúÕ÷Õ oldu÷u
bütün taraflarca onaylanÕr, böylece destanÕn konusu di÷er destanlarda oldu÷u
gibi zirve noktasÕna yaklaúÕr.
“Abbas-Gülgez” destanÕnda da Abbas’Õn Hak âúÕklÕ÷Õ baúka bir sanat dalÕ
olan ozanlÕktaki atÕúmalarda ön plana çÕkar. Yani deyiúme - atÕúma, söz, saz,
sanat anlayÕúÕ Allah vergisi seviyesindedir ve Hak âúÕklÕ÷ÕnÕn da bu alanda
sÕnava çekilmesi birbirini tamamlayan poetik-estetik unsurlardÕr. Öyle ki
Abbas âúÕklar meclisine gitme konusunda bir çobanla anlaúÕr. Yani çoban
mecliste üstat âúÕk gibi sözün Abbas’a verilmesini teklif edecektir. Böyle de
olur ve Abbas mecliste galip gelir. Çoban úöyle der: “Abbas, sen hakikaten
âúÕksÕn. Sen gerçek bir Hak aúÕ÷ÕsÕn.” (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979,
s.270).
ArtÕk destanÕn baúÕndan itibaren âúÕklarÕn atÕúmasÕ ve Abbas’Õn baúarÕyla
çÕkmasÕyla onun Hak aúÕ÷Õ oldu÷u kanaatine varÕlÕr. Bu kanaat, Hak âúÕ÷Õ
Abbas’Õn destanÕn geliúimindeki konumunu da belirler.
Abbas’Õn Hak âúÕ÷Õ olmasÕnÕn baúka bir tasdiki de onun derin kuyudan ve
sonra da úahÕn attÕrdÕ÷Õ zehirli kuyudan kurtulmasÕ ile ilgilidir. Kuyu motifi
tesadüfî bir anlam taúÕmamaktadÕr. Bu motif, bu dünyanÕn bir yazgÕsÕ olan
ölümü sembolize eder ve bu úartlarda kuyudan ve yokluktan halas olmasÕkurtulmasÕ- ancak Hak âúÕklarÕna nasip olur.
Nihayet Gülgez Peri, ùah Abbas’Õn aldÕ÷Õ tedbirlere aldÕrÕú etmeyerek,
Abbas’tan ayrÕlmayaca÷ÕnÕ bildirir ve bununla da Abbas’Õn Hak âúÕ÷Õ oldu÷u
ùah Abbas tarafÕndan da kabul edilir:
“Abbas bir kendine baktÕ, bir de boynuna sarÕlmÕú Peri’ye baktÕ, bir de
dönüp dara÷acÕna, cellâda baktÕ ve kederlendi. YalnÕzlÕk, kimsesizlik onu esir
etti. Yurdunu, adamlarÕnÕ hatÕrladÕ. Muhammed Bey ona do÷ru yaklaúarak
sazÕnÕ sinesine basarak úöyle dedi:

BaúÕna döndü÷üm, kurban oldu÷um,
Nereye gitti bahtÕ kara, gelmedi?
Bülbül uyudu soldu gülün yapra÷Õ,
KÕsmet oldu gonca hala, gelmedi.
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ùah hükmüyle han üstüne han gitti,
A÷lar didem, yaú yerine kan gitti,
Kol boúaldÕ, dil dolaútÕ, can gitti,
Sonunda götürdüler dara, gelmedi.
Abbas der ki: Bu ad yaman ad oldu,
Cismim ateú, koynum dolu ateú oldu,
Ben dost dedim, dostlar bana yabancÕ oldu,
ùimdi uzak oldu mesafe, gelmedi.
ùimdi bu konuyu burada bÕrakarak, ùah Abbas’a gelelim.
ùah Abbas vezirini ça÷ÕrÕp úöyle dedi:
- Abbas Hak aúÕ÷ÕdÕr, onun sevgilisini elinden alÕrsak belaya düúeriz.
Bütün sÕnavlardan geçti. Onu öldürmeyip Peri’yi ona versem ne dersiniz?
ùöyle dediler:
- ùah sa÷ olsun, hepimiz razÕyÕz. ÂúÕ÷Õ incitmek olmaz.
ùah emir verdi, Abbas’Õ getirdiler. ùah Abbas ona úöyle dedi:
ÂúÕk, sevgilini sana veriyorum. Ya bizim ülkede kal, ya da kendi ülkene
git.
ÂúÕk Abbas úöyle dedi:
ùah, merhametin bol olsun, Periyi bana verdi÷in için Allah senden razÕ
olsun. øzin ver, biz gidelim “(Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 304305).
AslÕnda bu makam di÷er destanlarda oldu÷u gibi bu destanda da konunun
geliúiminin zirvesini (doruk noktasÕnÕ) oluúturur. Baúka bir deyiúle, Hak
âúÕklÕ÷Õ zirvesi ile destanda süjenin zirveye çÕkÕúÕ aynÕ anda birbirlerini
tamamlamaktadÕr.
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Azerbaycan muhabbet destanlarÕndaki Hak âúÕklarÕ sÕradan olmamalarÕyla
kendilerini fark ettirirler. Örne÷in “Tahir - Zühre” destanÕnda Tahir Mirza’nÕn
kÕrk gün sandÕkta suyun içinde kalmasÕ yahut da “Valeh -Zernigar” destanÕnda
Valeh’in ola÷anüstülük ve bir mucize göstermeye kabiliyetli olmasÕ gerçe÷i
bunu ispat eder. Bu manada “Valeh – Zernigar” destanÕndan çobanla Valeh’in
diyalogunu hatÕrlamak yerinde olur:
Valeh çobanÕn yanÕna gelip úöyle dedi:
Çoban kardeú, misalen, ‘acÕktÕn mÕ çobanÕn yanÕna, yoruldun mu kervana
git’ derler. Biraz süt sa÷Õp çörek katÕp yiyeyim.
Çoban süt sa÷dÕ ve Valeh’in önüne getirip koydu. Valeh kollarÕnÕ sÕvayÕp,
sütle çöre÷i iútahla yedi.
Valeh yeme÷ini tamamen bitirdikten sonra çoban ona úöyle dedi:
- SÕrtÕndaki sazÕndan anladÕm ki âúÕksÕn.
Valeh úöyle dedi:
- Öyle, Hak aúÕ÷ÕyÕm.
Çoban úöyle dedi:
- ÂúÕk kardeú, öyle bir söz söyle ki bizim bütün bu yaylalara yayÕlsÕn.
Valeh aldÕ sazÕ eline gö÷süne dayadÕ bakalÕm ne söyledi:
Ne coúkun akarsÕn, Zenbur çayÕ, sen,
Gelip senden nasÕl âlem geçti?
Güllü Da÷Õstan’Õn cennetisin,
Nice zaman, nice âlem geçti.
Ezel senden geçti Nadiri devran,
Buluúunca tamam, Turan.
Seni karúÕlamaya gelir külli Da÷Õstan,
Tamamen Rum’u, Acem’i geçti.
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Bu dünya dedi÷in bir yer – gök,
Evvel mutluyduk, sonra ise gamlÕ,
Bir yârÕn aúkÕnda idi Mecnun,
Valeh gibi aklÕ nacem geçti.
Valeh sözünü tamamlar tamamlamaz, Zenbur çayÕ iki parçaya ayrÕldÕ.
ÇayÕn ortasÕndan bir büyük yol açÕldÕ. Çoban Valeh’e dedi:
“ÂúÕk artÕk ben senin kardeúinim; ne zaman sÕkÕntÕya düúersen ça÷Õr,
yardÕmÕna koúarÕm.” (Azerbaycan Muhabbet DestanlarÕ 1979: 371-372).
“Valeh - Zernigar” ve di÷er muhabbet destanlarÕnda baúkahraman çeúitli
yerlerde aklÕ, feraseti ve söz söyleme vasfÕyla di÷erlerine galip gelir. Bu
konuda ø. Kafeso÷lu úöyle görüú bildirmektedir: “Söz,
muhabbet
destanlarÕndaki Hak âúÕ÷ÕnÕn hem himayecisi hem de koruyucusudur.”
(Kafeso÷lu 1989: 320-325).
Görüldü÷ü gibi, kahramanÕn Hak âúÕ÷Õ olmasÕ rastgele bir vasÕf olmayÕp
kahramanÕn konumunu tam olarak ifade eden bir özelliktir. AslÕnda destan
kahramanÕnÕn konu içindeki hareketi, psikolojik durumu da onun Hak
âúÕklÕ÷Õna iúaret eder; çünkü muhabbet (aúk) destanlarÕnÕn özünde bu vardÕr.
Azerbaycan muhabbet destanlarÕnÕn ister düúünce ve içerik özellikleri ister
úiirsel anlam içeri÷i, isterse de epik destan gelene÷indeki yerinin do÷ru olarak
belirtilmesi ve tespit edilmesi açÕsÕndan kahramanÕn sanatsal konumu ve onun
davranÕúlarÕ, ruh hali ancak Hak âúÕklÕ÷Õ vasfÕndan kaynaklanmaktadÕr. Yani
bütün bu vasÕflar bir bütünlük içinde birlikte incelenmeli ve birlikte takdim
edilmelidir.
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